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KEKΑΛΦΑ ΕΠΕ -ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 5493-5 

Β1  ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΣΠΕ- 3θ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΘ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΣΥΝΕΔΙΑ 10η: 

ΤΙΤΛΟΣ   

 « Σο Άλογο μια προςζγγιςθ του γράμματοσ Α και του ηϊου μζςα από τθν τζχνθ» 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   

 Παιδί και Περιβάλλον, φυςικό και ανκρωπογενζσ.  

 Παιδί και Γλϊςςα 

 Παιδί και Σζχνθ 

φμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν για το Νθπιαγωγείο θ γνϊςθ 

προςεγγίηεται διακεματικά και ολιςτικά, κατά ςυνζπεια θ δραςτθριότθτα  κα αφορά τα 

γνωςτικά αντικείμενα τθσ γλϊςςασ, των μακθματικϊν , των ΣΠΕ και τθσ δθμιουργίασ και 

ζκφραςθσ.  

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΙΑ ΑΡΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  

Θ δραςτθριότθτα  απευκφνεται ςε παιδιά που φοιτοφν ςτο Νθπιαγωγείο, νιπια και 

προνιπια.   

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ μ-δραςτθριότθτασ αναμζνεται οι μακθτζσ  :  

i. Να εκφράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ μζςα από ςυηθτιςεισ. 

ii. Να γνωρίςουν ζργα τζχνθσ ςπουδαίων καλλιτεχνϊν και να αλλθλεπιδράςουν με 

αυτά. 

iii. Να ςυνδζουν τα ςυναιςκιματα με καταςτάςεισ και γεγονότα τθσ  κακθμερινισ 

ηωισ. 

iv. Να αναγνωρίηουν λζξεισ και να τισ αντιςτοιχίηουν με εικόνεσ. 

v. Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ψθφιακοφ γραμματιςμοφ. 

 

  



ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

Θ τάξθ κα εργαςτεί αρχικά ςτθν ολομζλεια τθσ. 

1η ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ: 

Θα ςυηθτιςουμε το κζμα του γράμματοσ Α  με απλά παραδείγματα , αναηθτϊντασ  εικόνεσ 

ςτο 

διαδίκτυο 

με κζμα το 

Άλογο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2η ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ: 

Αναηθτοφν εικόνεσ και ςχετικζσ πλθροφορίεσ από το διαδίκτυο τισ οποίεσ εντάςςουν 

ψθφιακά ςτον εννοιολογικό χάρτη για να δθμιουργιςουν  τθ πορεία του αλόγου ςτο χρόνο 

και ςε ςχζςθ με τθ ηωι του ανκρϊπου .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3η ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ: 

Σο άλογο ςτθν τζχνθ . Σα παιδιά χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ . Θ πρϊτθ ομάδα κα 

αςχολθκοφν με το πίνακα «Γκερνίκα» του Πικάςο και θ 2θ με Σο γλυπτό  «Άλογο τθσ 

ελινθσ» 

Σα νιπια τθσ 1θσ ομάδασ , παρατθροφν το πίνακα , βλζπου ζνα το βίντεο και μακαίνουν 

πλθροφορίεσ για το πϊσ ο Πικάςο ηωγράφιςε τον πίνακα τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι , 

ζπειτα εντοπίηουν ςτον πίνακα το άλογο και το απομονϊνουν .  

 

 «Γκερνίκα» (Guernica) 

Ο πίνακασ «Γκερνίκα» (Guernica) του παςίγνωςτου Ιςπανοφ ζωγράφου Ράμπλο Ρικάςο, 

αφθγείται το πραγματικό γεγονόσ του Ιςπανικοφ Εμφυλίου Πολζμου, τον βομβαρδιςμό τησ 

πόλησ Guernica ςτη βόρεια Ιςπανία, τθν οποία κατείχαν οι δυνάμεισ των Δθμοκρατικϊν. 

Θ πόλθ βομβαρδίςτθκε ςτισ 26 Απριλίου του 1937, τερματίηοντασ απότομα τθ ηωι 

εκατοντάδων ανκρϊπων.  

Λζγεται μάλιςτα πωσ ο Πάμπλο Πικάςο να εμπλζκεται ςε μία λεκτικι αντιπαράκεςθ με 

ζναν Γερμανό αξιωματικό. Κατά τον Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο οι Γερμανοί ειςβάλουν ςτο 

Παρίςι, με ςτόχο τθν κατάςχεςθ καλλιτεχνικϊν κθςαυρϊν, και ζνασ Γερμανόσ αξιωματικόσ 

φζρεται να ζδειξε ςτον Πικάςο τον πίνακα αυτόν και να τον ρϊτθςε: δικό ςασ ζργο; «Πχι, 

δικό ςασ!» ιταν θ απάντθςθ του Ιςπανοφ ηωγράφου. 

ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 1 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ 3 

Σα νιπια τθσ 1θσ ομάδασ καλοφνται να κόψουν τα κομμάτια του πίνακα . Ζπειτα να τα 

ςυναρμολογιςουν δθμιουργϊντασ ξανά τον πίνακα . Σζλοσ , να γράψουν τισ λζξεισ ΑΛΟΓΟ 

και ΠΙΚΑΟ παρατθρϊντασ τα εικονίδια . 

https://youtu.be/8B3bSiEMhr8


 

 

 



Σα νιπια τθσ 2θσ ομάδασ καλοφνται να παρατθριςουν το άλογο τθσ ελινθσ ,  να δουν 

βίντεο από το Βρετανικό Μουςείο και να μάκουν πλθροφορίεσ για το ςυγκεκριμζνο γλυπτό.  

 

Γνώςεισ για το γλυπτό : Είναι ζνα καυμάςιο γλυπτό από τα γλυπτά που πιρε από τθν 

Ακρόπολθ Ο Έλγιν, μαηί με 252 άλλα γλυπτά κομμάτια και τώρα βρίςκονται ςτο μουςείο του 

Λονδίνου. Μπόρεςε να τα πάρει γιατί τότε ιμαςταν ςκλαβωμζνοι ςτουσ τοφρκουσ. 

 Βρετανικό Μουςείο 

  

https://youtu.be/CstmE8dmeEg


ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 2 ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ 3 

Θ 2θ ομάδα καλείται να ηωγραφίςει με το πρόγραμμα «Ηωγραφικισ των Windows»  το 

ςϊμα του αλόγου τθσ ελινθσ . 

 

  



4η ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ: 

ε ολομζλεια θ δφο ομάδεσ , παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ , και ανταλλάςουν 

πλθροφορίεσ για το κζμα που είχαν αναλάβει . Με αυτιν τθ διδακτικι τεχνικι 

πραγματοποιείται διαγνωςτικι αξιολόγθςθ ςτθ κεντρικι ζννοια του κζματοσ και κριτικι 

επεξεργαςία των πλθροφοριϊν . Ο μακθτισ γίνεται ερευνθτισ . Ωσ φφλλο αξιολόγθςθσ τθσ 

όλθ δραςτθριότθτασ δίνεται το  φφλλο 3.    

 


