


Για περισσότερο καινοτόμο διδακτικό-υποστηρικτικό υλικό, 

κατάλληλο για παρόμοιες ηλικίες μαθητών-μαθητριών, πατήστε 

στις εικόνες (Ακολουθεί το ΔΩΡΕΑΝ υλικό):  

https://www.teacherspayteachers.com/Product/10--6556727
https://www.teacherspayteachers.com/Product/11--4168720
https://www.teacherspayteachers.com/Product/10--7488992
https://www.teacherspayteachers.com/Product/-PowerPoint-6174115
https://www.reoulita.com/2019/11/06/%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%ac%ce%be/
https://www.reoulita.com/2022/01/21/new/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/7--6495927
https://www.teacherspayteachers.com/Product/5--8295432
https://www.teacherspayteachers.com/Product/5--7812595
https://www.teacherspayteachers.com/Product/5--7518514
https://www.teacherspayteachers.com/Product/5--8057122
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--7092200
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--7022750
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--8067182
https://www.teacherspayteachers.com/Product/--5085316


: Περιγραφή προσώπου, ζώου, αντικειμένου. 

Επιλογή Α 

Ένα παιδί, αξιοποιεί γλωσσικό στήριγμα (π.χ., βλ διπλανό), για να 

περιγράψει ένα αντικείμενο ή ένα πρόσωπο στον χώρο. Η υπόλοιπη 

τάξη μαντεύει.  Πιθανόν να τεθεί και περιορισμός αριθμού προτάσεων 

(π.χ. «Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο 5 προτάσεις»).  

Επιλογή Β 

Τα παιδιά εργάζονται σε δυάδες και αξιοποιούν το διπλανό 

φύλλο εργασίας, για να πάρουν συνέντευξη το ένα από το 

άλλο. Ακολούθως, παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους 

στην ολομέλεια.  

Επιλογή Γ 

Ένα παιδί φοράει στο κεφάλι του στεφανάκι με στερεωμένη 

μια κάρτα, όπου παρουσιάζεται πάνω ένα αντικείμενο. 

Ρωτάει τα άλλα παιδιά διευκρινιστικές ερωτήσεις για να 

μαντέψει, τελικά, τι δείχνει η κάρτα στο κεφάλι του.  

Επιλογή Δ  

(Επισυνάπτονται δείγματα καρτέλων. Μπορεί να αξιοποιηθεί 

καρτέλα με φωτογραφίες των παιδιών της τάξης) 

• Τα παιδιά κάθονται σε δυάδες, το ένα απέναντι στο άλλο. 

• Και τα δύο παιδιά έχουν μπροστά τους αντίτυπο της ίδιας 

καρτέλας.  

• Το παιδί Α ορίζει ένα πρόσωπο/αντικείμενο/ζώο από την 

καρτέλα, το οποίο σημειώνει πάνω σε ένα «μυστικό 

χαρτάκι» από πριν και το δίνει στη δασκάλα. 

• Το παιδί Β μαντεύει τι γράφει το μυστικό χαρτάκι. 

Δικαιούται να διατυπώνει διευκρινιστικές ερωτήσεις στο 

παιδί Α, που η απάντησή τους να είναι ΜΟΝΟ «ναι» ή 

«όχι».  

• Μετά από κάθε απάντηση, διαγράφει ανάλογα από την 

καρτέλα του (εις άτοπον «επαγωγή»), μέχρι να μαντέψει 

το σωστό! 

• Γίνεται επαλήθευση, ανοίγοντας το «μυστικό χαρτάκι». 



πολική αρκούδα ισπανική αρκούδα κόκκινο πάντα 

γιγάντιο πάντα αμερικάνικη αρκούδα καγκουρό των δέντρων 

Άννα Νίκος Μαρία 

Μηνάς Ελένη Πάρης 

Βέλγιο Ιταλία Ιρλανδία 

Γαλλία Γερμανία Ολλανδία 



Όνομα δημοσιογράφου: 

  
1. Πώς σε λένε; 

_____________________________________________________ 

2. Πού μένεις; 

_____________________________________________________ 

3. Από πόσα και ποια άτομα αποτελείται η οικογένειά σου; 

_____________________________________________________ 

4. Πώς έρχεσαι στο σχολείο; 

_____________________________________________________ 

5. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; Γιατί; 

_____________________________________________________ 

6. Τι θα ήθελες να κάνεις το διάλειμμα;  

_____________________________________________________ 

7. Τι έχει μέσα η σχολική σου τσάντα; 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 



  

  

 Είναι... 
 Έχει... 
 Μπορεί... 
 Του/της αρέσει... 
  

 Είναι... 
 Έχει... 
 Μοιάζει με... 
 Θα μπορούσες να το... 

  



Για φωτογραφίες τάξης 


