
Φοζηθέξ Επηζηήμεξ θαη Γιώζζα: 
μηα δηαζεμαηηθή πνόηαζε 

δηδαζθαιίαξ ηεξ ηαληκόμεζεξ ηςκ 
οιηθώκ ζηηξ ηνεηξ θοζηθέξ 

θαηαζηάζεηξ ηεξ ύιεξ.



ΙΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΡΥΘΙΗ 
ΓΜΩΗ

Ιαηαγναθή – αλημιόγεζε  ηεξ  ανπηθήξ 
γκώζεξ  ηςκ  παηδηώκ  με  ηεκ επίδεηλε 
οιηθώκ, ηεκ ηαληκόμεζή ημοξ ζε μμάδεξ  
ζε έκα πίκαθα  θαη ηεκ αηηημιόγεζε ηςκ 
επηιμγώκ ημοξ







ΥΕΔΘΑΛΟ ΣΗ 
ΔΘΔΑΙΑΚΘΑ

ηόπμη γηα ηηξ Φοζηθέξ επηζηήμεξ

Σαληκόμεζε ζςμάηςκ ζηηξ ηνεηξ θοζηθέξ 
θαηαζηάζεηξ ηεξ ύιεξ

Ακάπηολε εμπεηνηθώκ θνηηενίςκ 
ηαληκόμεζεξ



ηόπμη γηα ηε γιώζζα
Οη ηθακόηεηεξ πμο επηδηώθεηαη κα 
ακαπηοπζμύκ είκαη:
Μα  αθεγμύκηαη,  κα  πενηγνάθμοκ,  κα 
ελεγμύκ, κα ενμεκεύμοκ, κα βειηηώκμοκ 
θαη κα εμπιμοηίδμοκ ημκ πνμθμνηθό ημοξ 
ιόγμ (ιεληιόγημ)
Μα θαηακμμύκ ηε ζεμαζία ηεξ γναθήξ ςξ 
μέζμο επηθμηκςκίαξ (θαηαζθεοή αθίζαξ)



ΤΚΘΙΑ
ηενεά: λύιηκμ θανεθιάθη, νύδη, γοάιηκμ πμηήνη, 

πέηνα, πιαζηειίκε, ζθμογγάνη, ζύνηγγα, βάδμ, 
θενί

Τγνά: κενό, πομόξ, ειαηόιαδμ, ΑΖΑΥ γηα ηα 
ηδάμηα

Αένηα: Ιαπκόξ από θενί, θαπκόξ από θμογάνα 
ενγμζηαζίμο (εηθόκα), θαπκόξ από εθηόλεοζε 
ποναύιμο (εηθόκα), θαοζαένηα αοημθηκήηςκ 
(εηθόκα), θαπκόξ από θςηηά (εηθόκα)



ΠΟΡΕΘΑ ΔΘΔΑΙΑΚΘΑ
Πενηιαμβάκεη πέκηε θάζεηξ:
1. Σαληκόμεζε  οιηθώκ  με  βάζε  θμηκά 

παναθηενηζηηθά (οπμζέζεηξ – πεηνάμαηα)
2. Πανμοζίαζε  παναθηενηζηηθώκ  με  πίκαθα 

θαηαγναθήξ
3. οζπέηηζε  οιηθώκ  με  βάζε  ηα 

παναθηενηζηηθά ηςκ θοζηθώκ θαηαζηάζεςκ 
ηεξ ύιεξ

4. Οκμμαημδόηεζε ηςκ ηνηώκ θαηεγμνηώκ ηςκ 
θοζηθώκ θαηαζηάζεςκ ηεξ ύιεξ

5. Εθανμμγή θαη αλημιόγεζε ηεξ κέαξ γκώζεξ



1η φάση
Σαληκόμεζε οιηθώκ με βάζε θμηκά 

παναθηενηζηηθά

• ΠΕΘΡΑΛΑΣΑ- ΤΠΟΘΕΕΘ (Ση ζα ζομβεί ακ…)
ηενεά

Σα παηδηά  πεηναμαηίζηεθακ  με οιηθά  (πέηνα)  αιιάδμκηαξ ηε ζέζε ημοξ ζημ 
πώνμ, βοζίδμκηαξ ζε κενό θαη έθακακ οπμζέζεηξ. Οδεγήζεθακ ζημ ζομπέναζμα 
όηη δεκ άιιαλε ημ ζπήμα ημοξ.

Τγνά
Σα παηδηά πεηναμαηίζηεθακ με ογνά οιηθά (κενό, πμνημθαιάδα) μεηαθένμκηάξ 

ηα ζε δηαθμνεηηθά ακηηθείμεκα (πμηήνη, βάδμ, πηάημ).   Εκηόπηζακ ηηξ αιιαγέξ 
ζημ ζπήμα («δεκ αιιάδεη ημ κενό αιιά είκαη δηαθμνεηηθό ημ ζπήμα ημο πμηενημύ 
από ημ ζπήμα ημο πηάημο»)

Αένηα
Σα οιηθά ημο πεηνάμαημξ ήηακ μηα μεγάιε ζύνηγγα, έκα μπαιόκη, θαπκόξ από 

θενί. Φμύζθςζακ ημ μπαιόκη με ημκ αένα ηεξ ζύνηγγαξ. Σέζεθακ 
πνμβιεμαηηζμμί: ηη ζπήμα έπεη μ αέναξ μέζα ζηε ζύνηγγα θαη ζημ μπαιόκη; Ακ 
θιείζμομε ημ ζηόμημ ηεξ ζύνηγγαξ  ηη ζα πάζεη μ αέναξ; Ακ πηέζμομε ημ 
θμοζθςμέκμ μπαιόκη ηη ζα ζομβεί;

Απακηήζεηξ παηδηώκ: «μ αέναξ έπεη ημ ζπήμα ηεξ ζύνηγγαξ γηαηί είκαη πημ 
μαιαθόξ», «δεκ βγαίκεη μ αέναξ, θοιαθίζηεθε, πηέδεηαη μέζα ζηε ζύνηγγα θαη 
δεκ μπμνεί κα βγεη», «ζημ μπαιόκη οπάνπεη αέναξ πμο πηέδεηαη από ημ πιαζηηθό 
πμο έπεη ημ μπαιόκη».

Σα παηδηά έζβεζακ ανθεηέξ θμνέξ έκα ακαμμέκμ θενί θαη παναηήνεζακ ημκ 
θαπκό πμο βγαίκεη.









2η φάση
Πανμοζίαζε παναθηενηζηηθώκ με πίκαθα 

θαηαγναθήξ

• ε  έκα  πίκαθα  θαηαγναθήξ  ηα  παηδηά 
ηαληκόμεζακ ηα  οιηθά  ζηηξ  ηνεηξ  μμάδεξ  (ζηενεά-
ογνά-αένηα), ζύμθςκα με ηα παναθηενηζηηθά θαη ηηξ 
ηδηόηεηεξ πμο δηαπίζηςζακ ζηε δηάνθεηα ηςκ 
πεηναμάηςκ.

Η πνώηε μμάδα πενηιάμβακε  ηα  οιηθά πμο 
έπμοκ δηθό ημοξ  ζπήμα  (πέηνα, θενί, ζύνηγγα, 
πηάημ, πμηήνη, μπαιόκη).

Η δεύηενε  μμάδα πενηιάμβακε ηα οιηθά πμο δεκ 
έπμοκ δηθό ημοξ ζπήμα θαη θοιμύκ (κενό, πομόξ).

Η ηνίηε μμάδα πενηιάμβακε ηα οιηθά πμο δεκ 
έπμοκ δηθό ημοξ ζπήμα θαη ζομπηέδμκηαη (αέναξ, 
θαπκόξ).

Σα παηδηά αηηημιόγεζακ ηεκ ηαληκόμεζε ηςκ 
οιηθώκ ζύμθςκα με ηηξ παναπάκς ηδηόηεηεξ. 









3ε θάζε
οζπέηηζε οιηθώκ με βάζε ηα παναθηενηζηηθά 

ηςκ θοζηθώκ θαηαζηάζεςκ ηεξ ύιεξ

• Επακαθμνά ημο πίκαθα θαηαγναθήξ ηεξ ανπηθήξ γκώζεξ ηςκ παηδηώκ 
γηα ηηξ ηνεηξ μμάδεξ ηςκ οιηθώκ.

Λέζα από ζοδήηεζε ηα παηδηά ηαληκόμεζακ ηα ζώμαηα ζύμθςκα με ηα 
παναθηενηζηηθά θαη ηηξ ηδηόηεηεξ πμο παναηήνεζακ ζηε δηάνθεηα ηςκ 
πεηναμάηςκ θαη αηηημιόγεζακ ηεκ επηιμγή ημοξ.

Εκδεηθηηθέξ απακηήζεηξ
-(θανεθιάθη): «έπεη δηθό ημο ζπήμα. Ακ ημ αιιάλμομε ζέζε ή ημ βάιμομε ζε 

μηα ιεθάκε κενό δεκ ζα αιιάλεη ημ ζπήμα ημο».
-(ειαηόιαδμ): «δεκ έπεη δηθό ημο ζπήμα θαη θοιάεη. Παίνκεη ημ ζπήμα όπμο 

ημ βάιμομε».
-(θαοζαένηα): «δεκ έπμοκ δηθό ημοξ ζπήμα θαη ζομπηέδμκηαη .Ακ ηα 

θιείζμομε ζε έκα βάδμ ζα πάνμοκ ημ ζπήμα ημο θαη ζα ζομπηεζημύκ».

Σα παηδηά ηαληκόμεζακ θαη κέα οιηθά (θηάιηα, ζθμογγάνη, πιαζηειίκε, 
πειόξ) θαη αηηημιόγεζακ ηηξ επηιμγέξ ημοξ. 



4ε θάζε
Οκμμαημδόηεζε ηςκ ηνηώκ θαηεγμνηώκ ηςκ 

θοζηθώκ θαηαζηάζεςκ ηεξ ύιεξ

Εηζάγμομε ημοξ όνμοξ «ζηενεά, ογνά, αένηα» θαη 
δεηάμε από ηα παηδηά κα ενμεκεύζμοκ ηεκ 

μκμμαημδόηεζε (ζηενεά: επεηδή δεκ είκαη ζακ ημ κενό,
ζηέθμκηαη θαη είκαη ζθιενά, ογνά: γηαηί θοιμύκ,

αένηα: γηαηί μμηάδμοκ με ημκ αένα).

Σα παηδηά γνάθμοκ ζε θηκεηέξ θανηέιεξ ηηξ ιέλεηξ 
ζηενεά, ογνά, αένηα θαη ηηξ ημπμζεημύκ ζηεκ 

ακηίζημηπε μμάδα.





5η φάση
Εθανμμγή θαη αλημιόγεζε ηεξ κέαξ 

γκώζεξ

Ομαδμπμίεζε άιιςκ οιηθώκ
Αηηημιόγεζε ηαληκόμεζεξ:

-coca-cola(ογνά): γηαηί θοιάεη, δεκ έπεη δηθό ηεξ 
ζπήμα,      

παίνκεη ημ ζπήμα ημο θμοηημύ ή ημο 
μπμοθαιημύ (ημ παηδί πνηκ ηεκ 

ηαληκόμεζε
νώηεζε ακ εκκμμύμε ημ θμοηί ή ημ
πενηεπόμεκμ)

-ηάπεν (ζηενεά): δεκ θοιάεη, δεκ ζομπηέδεηαη. έπεη ημ 
δηθό ημο ζπήμα
-αημόξ (αένηα): είκαη αένημ, ζομπηέδεηαη μέζα ζηεκ 
θαηζανόια



Αλημιόγεζε ηεξ κέαξ γκώζεξ με 
πίκαθα δηπιήξ εηζόδμο

• Ζεηήζαμε από ηα παηδηά κα ζθεθζμύκ 
κέα οιηθά πμο οπάνπμοκ ζηεκ θμοδίκα 
ημο ζπηηημύ ημοξ, κα ηα ηαληκμμήζμοκ 
θαη κα αηηημιμγήζμοκ ηεκ επηιμγή ημοξ 
(coca-cola, μαπαίνη, πηάημ, αημόξ 
βναζημύ κενμύ, ηάπεν, γάια









Γιςζζηθέξ δναζηενηόηεηεξ
Σα παηδηά πνόηεηκακ ηεκ θαηαζθεοή αθίζαξ. 

Λέζα από ζοδήηεζε απμθάζηζακ κα δςγναθίζμοκ 
δηάθμνα ακηηθείμεκα (ζώμαηα) μνημζεηώκηαξ ηηξ ηνεηξ 
μμάδεξ ( ζηενεά, ογνά θαη αένηα). 

Έγναρακ ημ όκμμα ημο κεπηαγςγείμο.

Πνόηεηκακ ημκ ηίηιμ ηεξ αθίζαξ (ανπηθά 
πνόηεηκακ ηε ιέλε «μαζαίκμομε». ηεκ 
ενώηεζε «μαζαίκμομε, μάζαμε ή ζα 
μάζμομε;» μδεγήζεθακ ζημ ζςζηό πνόκμ-
αόνηζημ). 





ομπενάζμαηα

 Σα παηδηά ζομμεηείπακ εκενγά ζε όιεξ ηηξ θάζεηξ ημο 
πνμγνάμμαημξ.

Φοζηθέξ Επηζηήμεξ
 Λε ηε πνήζε πναγμαηηθώκ οιηθώκ από ημ άμεζμ πενηβάιιμκ ηςκ 

παηδηώκ θαη μέζα από ηα πεηνάμαηα θαηακόεζακ βαζηθά 
παναθηενηζηηθά θαη ηδηόηεηεξ ηςκ ηνηώκ θαηαζηάζεςκ ηεξ ύιεξ. 
Λε ηα πεηνάμαηα μδεγμύμαζηε ζε αζθαιή ζομπενάζμαηα με 
απμηέιεζμα ηε γκώζε.

Γιώζζα
 Λέζα από ηε δηδαθηηθή αοηή πνόηαζε θάκεθε όηη ηα παηδηά μέζα 

από ηεκ παναγςγή γναπημύ ιόγμο θαη ηε δεμημονγία ηεξ αθίζαξ 
με ζοκενγαηηθέξ δηαδηθαζίεξ, δηεοθμιύκζεθακ ζηεκ θαηακόεζε 
θαη ηαληκόμεζε ηςκ ζςμάηςκ ζηηξ ηνεηξ θαηαζηάζεηξ ηεξ ύιεξ, 
ζοκεηδεημπμίεζακ όηη γίκμκηαη ηθακά κα γνάθμοκ θαη κα 
δηαβάδμοκ, θαηέθηεζακ επηζηεμμκηθό ιεληιόγημ, θαηακόεζακ ημκ 
ημκηζμό ηςκ ιέλεςκ θαη ημοξ βαζηθμύξ πνόκμοξ ηςκ νεμάηςκ.


