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:
 Υπό διαπραγμάτευση κείμενο: «Ο φίλος μου ο Μιχάλης»
 Τάξεις: Β’ – Στ΄
 Βασικός σκοπός: Τα παιδιά να αξιοποιούν την τεχνική «ΕΧΕΙ –
ΕΙΝΑΙ – ΚΑΝΕΙ», για να περιγράφουν πρόσωπα
 Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας (για κάθε τάξη):
Κατανόηση γραπτού λόγου  2.4.1.1 (2.4.1.1.1.) και 2.4.1.3.
(2.4.1.3.1)
Παραγωγή Γραπτού Λόγου  2.3.1.1. (2.3.1.1.1.)
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 Τα παιδιά ενημερώνονται ότι σήμερα θα γνωρίσουν έναν
τρόπο να περιγράφουν πρόσωπα. Γράφεται η λέξη
«περιγραφή» στον πίνακα και αναλύεται στα συνθετικά
της, με σκοπό τα παιδιά να δώσουν δικούς τους ορισμούς
και δικές τους ερμηνείες της λέξης. Αναφέρονται και
άλλες λέξεις που έχουν α΄ συνθετικό το περί-. Η
εκπαιδευτικός αναφέρει, ακόμα, στα παιδιά ότι για να
μάθουν έναν τρόπο να περιγράφουν πρόσωπα, θα
μελετήσουν ένα κείμενο.
 Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Παρουσιάζεται στους μαθητές ο τίτλος του
κειμένου και οι μαθητές προσπαθούν να κάνουν προβλέψεις όσον αφορά στην
υπόθεση του κειμένου, το είδος του κειμένου, τις συμβάσεις του. Κάθε πρόβλεψή
τους σημειώνεται από την εκπαιδευτικό στις «πατούσες», οι οποίες, αμέσως
μετά, τοποθετούνται στο πάτωμα και σχηματίζουν τον «δρόμο» προς την
αποκάλυψη του κειμένου. Κάθε φορά προσπαθούν να αιτιολογήσουν την
πρόβλεψή1.
 Δίνεται μία καρτέλα σε κάθε παιδί, για να γράψει μια λέξη που προβλέπει ότι
θα συναντήσουμε στο κείμενο. Οι λέξεις παρουσιάζονται στην ολομέλεια. Τα
παιδιά τις παρατηρούν, εντοπίζονται ποιες εμφανίστηκαν πιο πολλές φορές,
ακούγονται απόψεις και γνώμες. Οι καρτέλες με τις λέξεις τους τοποθετούνται
στο κέντρο του κύκλου, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτες.
 Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και γίνεται εστιασμένη ακρόαση του κειμένου, για
να ανακαλύψουν αν οι προβλέψεις τους επαληθεύονται ή απορρίπτονται. Η
ανάγνωση είναι μεγαλόφωνη και γίνεται από την εκπαιδευτικό. Αμέσως μετά
την ακρόαση, τα παιδιά τοποθετούνται σε αυτό που άκουσαν α) για να
επαληθεύσουν /απορρίψουν τις υποθέσεις τους και β) για να εκφράσουν
εντυπώσεις ή σκέψεις.

Η δραστηριότητα αυτή θα γίνει με τη βοήθεια

ερωτήσεων γραμμένων σε καρτέλες2. Κάθε μαθητής παίρνει μια καρτέλα, τη
1

Την ώρα των ανακοινώσεων των προβλέψεων ή/και απόψεων των μαθητών η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να
χρησιμοποιούν λεξιλόγιο και συνδέσμους που σχηματίζουν αιτιολογικές προτάσεις και είναι αναρτημένες στην πινακίδα της
τάξης (π.χ. Πιστεύω…., Νομίζω…., Θεωρώ….., Η γνώμη μου είναι….., επειδή, εφόσον, γιατί, διότι).
2
Ενδεικτικές ερωτήσεις: είναι οι ακόλουθες: «Τι σας άρεσε; Τι σας θυμίζει; Τι σας έκανε εντύπωση; Τι σας έκανε να γελάσετε;
κ.λπ.».
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διαβάζει και την απαντάει. (Για την επαλήθευση, τα παιδιά επανέρχονται στον
«δρόμο» με τις πατούσες, που σχημάτισαν προηγουμένως, και ελέγχουν ποια
σημεία είναι, τελικά, συμβατά με το κείμενο - επαλήθευση) και ποια δεν
ανταποκρίνονται σε αυτό -απόρριψη). Πάντα αιτιολογούν αυτά που λένε.
Επίσης, εντοπίζουν και ποιες από τις λέξεις τους, όντως, υπάρχουν στο κείμενο.
 Στη συνέχεια, τα παιδιά επιστρέφουν στην ομάδα τους, για να συναρμολογ
ήσουν το «παζλ της ανάγνωσης», με στόχο την επιβεβαίωση της πρώτης
ακρόασης. Κάθε ομάδα έχει 5 κομμάτια. Κάθε παιδί της ομάδας διαβάζει στα
υπόλοιπα παιδιά το απόσπασμα/κομμάτι του κειμένου, που του αναλογεί. Τα
παιδιά παρατηρούν /μελετούν τα αποσπάσματα και εντοπίζουν συσχετίσεις
/στοιχεία /γλωσσικά τεκμήρια, που θα τους βοηθήσουν να συναρμολογήσουν το
κείμενο. Κολλούν τα κομμάτια σε χαρτί Α3 που έχουν μπροστά τους και στη
συνέχεια ανοίγουν τον φάκελο με το αυθεντικό κείμενο για να επαληθευτούν ή
να απορριφθούν οι επιλογές συναρμολόγησης των κειμένων, από τις ομάδες.
 Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αυτής,
τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν, ποια είναι «η
πιο σημαντική λέξη3» του κειμένου, για να την
τοποθετήσουν στον «στόχο».

Αναμένεται να

απαντήσουν ότι είναι το «Μιχάλης». Αναφέρουν
γιατί.
 Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα οργανόγραμμα, που «απεικονίζει» τον
πρωταγωνιστή της ιστορίας, και καλείται να καταγράψει σε αυτό, λέξεις
φράσεις που έχουν σχέση με αυτόν. Παρουσιάζονται στην ολομέλεια και οι
συνεισφορές

των

ομάδων

καταγράφονται

σε

μεγάλων

διαστάσεων

οργανόγραμμα, που υπάρχει αναρτημένο στον πίνακα. Στη συνέχεια, στην
ολομέλεια, οι πληροφορίες που καταγράφηκαν κατηγοριοποιούνται σε 4
κατηγορίες, βάσει κριτηρίων που προκύπτουν κατά τη συζήτηση, από τα ίδια
τα παιδιά. Σε κάθε κατηγορία δίνεται ένας τίτλος από την τάξη. Αναμένεται τα
παιδιά να εντοπίσουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του Μιχάλη, τα στοιχεία
που αφορούν τον χαρακτήρα του, στις συνήθειες/συμπεριφορές του και σε

3

Μια λέξη σε ένα κείμενο θεωρείται, γλωσσικά, σημαντική, όταν α) εμφανίζεται πολλές φορές (συχνότητα), β) όταν πολλές
φορές αναφέρονται σε αυτή άλλες λέξεις, όπως αντωνυμίες, συνώνυμα, μετοχές, κ.λπ (αναφορικότητα) και γ) όταν εμφανίζεται
στον τίτλο, στην εικόνα, σε λεζάντα κ.ο.κ (παρουσία σε μη γλωσσικά στοιχεία).
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άλλα. Καταλήγουν στην τεχνική της συγγραφής περιγραφής προσώπου «ΕΧΕΙ –
ΕΙΝΑΙ – ΚΑΝΕΙ»
 Τα παιδιά χρησιμοποιούν το εργαλείο «ΕΧΕΙ – ΕΙΝΑΙ – ΚΑΝΕΙ» , για να
περιγράψουν προφορικά και σύντομα, ένα άτομο από το κοντινό τους
περιβάλλον, ή από την τάξη. Χρησιμοποιούν ξανά, το ανάλογο οργανόγραμμα,
για να προετοιμαστούν.

 Συμπληρώνουν το δελτίο 3 – 2 – 1, για να εστιάσουν στο ποια στοιχεία, από το
σημερινό μάθημα, θα κρατήσουν για πάντα!
 Στο σπίτι, μπορούν να συμπληρώσουν ένα οργανόγραμμα, για ένα αγαπημένο
τους πρόσωπο. Εναλλακτικά, μπορούν να πάρουν συνέντευξη, από ένα άτομο
του σχολικού τους περιβάλλοντος, και τα στοιχεία που θα καταγράψουν, να τα
τοποθετήσουν στο οργανόγραμμα. Ακολούθως, με τη βοήθεια του όποιου
οργανογράμματος, συν-γράφουν ένα κείμενο, για να περιγράψουν ένα
αγαπημένο τους πρόσωπο.
 Με την ολοκλήρωση της συγγραφής, κάποια παιδιά παρουσιάζουν στην
ολομέλεια, τον τρόπο που εργάστηκαν. Κάποια παιδιά, μπορεί να επιθυμούν να
χρησιμοποιήσουν ένα δικό τους οργανόγραμμα.
 Τα κείμενά τους διαβάζονται, σχολιάζονται και συγκρίνονται. Μπορεί να
συγκριθούν ανά δυάδα, χρησιμοποιώντας τα βέννεια διαγράμματα, που έχουν
τομή. Καταγράφονται παρατηρήσεις και συμπεράσματα.
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Φίλους έχω πάρα πολλούς, τόσο στη γειτονιά μου όσο και στο σχολείο
που πηγαίνω. Αυτόν όμως που ξεχωρίζω πιο πολύ και αγαπώ ιδιαίτερα
είναι, χωρίς σκέψη, τον Μιχάλη. Πρόκειται για έναν υπέροχο άνθρωπο,
γεμάτο χαρίσματα.
Ο Μιχάλης είναι συνομήλικός μου. Η γνωριμία μας έγινε την πρώτη
μέρα, που ήρθαμε στο Δημοτικό σχολείο. Από την πρώτη στιγμή τον
συμπάθησα και τον ξεχώρισα από τους άλλους συμμαθητές μου. Είδα
από μακριά ένα ψηλό, καστανόξανθο αγόρι με μικρούτσικη μυτούλα,
να με πλησιάζει και να με ρωτάει: «Θες να καθίσουμε μαζί στο ίδιο
θρανίο;». Από τότε γίναμε δύο αχώριστοι φίλοι.
Με τον Μιχάλη περνάμε πολύ ωραία. Παίζουμε κάθε διάλειμμα
ποδόσφαιρο, μαζί με την υπόλοιπη τάξη. Είμαστε φυσικά, πάντα στην
ίδια ομάδα. Ακόμα κι αν δεν καταφέρνουμε να νικήσουμε, διώχνει από
το μέτωπό του τα ιδρωμένα σγουρά του μαλλιά και μας λέει ήρεμα
«Δεν πειράζει! Την άλλη φορά!»
Θυμάμαι μια φορά, που με μάλωσε η δασκάλα, γιατί ξέχασα το βιβλίο
των Μαθηματικών στο σπίτι. Γούρλωσε τα μεγάλα του μάτια και είπε
με θάρρος «Το έχω εγώ, κυρία! Το πήρα χτες καταλάθως σπίτι μου!».
Έτσι είναι ο φίλος μου! Δεν ξέρει τι θα πει κακία και εγωισμός! Έχει
πάντα μια καλή κουβέντα στο στόμα του για όλους. Για να είμαι
ειλικρινής, δεν τον έχω δει ποτέ να κατσουφιάζει! Πάντα είναι με το
χαμόγελο στο στόμα! Και άμα καμιά φορά λέω κανένα ανέκδοτο,
γελάει με την καρδιά του και τότε εμφανίζονται δύο σειρές κάτασπρα
δόντια.
Ο Μιχάλης είναι πραγματικά ένας αξιολάτρευτος φίλος, γι' αυτό και
νιώθω πολύ τυχερός που τον γνώρισα! Ο φίλος μου είναι ένας
πραγματικός θησαυρός. Σας εύχομαι να έχετε όλοι έναν Μιχάλη στη
ζωή σας!
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