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Οι δαζκάλερ 

Α' Σάξε:                                           Β' Σάξε:    

Έθε Φάθνπ                                      Μαξία Δπαγγέινπ 

Γηνλπζία Κνηξνπνύινπ                   Δηξήλε Σζακνπξά 

Βίθπ Κνπηξαθνύξε                         Μαξίλα Καιιηληέξε 

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ Α΄ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ  

 

 Γιδαζκαλία ηος Ξ:  «Το παπάξενο ταξίδι τηρ Σςννεφένιαρ»  



 
  
Α. ΣΟΥΟΘΔΙΑ 

 

 

Ο καζεηήο λα: 

 

αλαγνωπίδει, λα διαβάδει θαη λα γπάθει ην γξάκκα ξ. 

αναγνωπίδει, λα διαβάδει θαη λα γπάθει  ηηο θωνούλερ ηνπ γξάκκαηνο (μα, με, μν, μη, με).  

βπει λέξειρ πνπ μεθηλνύλ ή εκπεξηέρνπλ ην γξάκκα.   

θαηανοεί ηα βαζηθά ζεκεία πινθήο ελόο θεηκέλνπ.  

θινεηοποιήζει  ηε δεκηνπξγηθή ηνπ ζθέςε, ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα                         θαη ηε θαληαζία κέζα από 

παηγληώδεηο δηαδηθαζίεο. 

 

 

 

 

 

 
 



Β. ΤΛΙΚΟ 

 

Βηβιίν καζεηή (έληππν θαη pdf)  

Βηβιίν-ηεηξάδην εξγαζηώλ καζεηή (έληππν θαη pdf)  

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ηνπ Π.Ι.  

Powerpoint - Word γηα δηάδξαζε 

Δθαξκνγή  SMART notebook.  

Βίληεν κε ζέκα ηε δηάζσζε ελόο μηθία 

Λάραλα θαη ράραλα (ηξαγνύδη) 

Μαγλεηάθηα 



1ε Γπαζηεπιόηεηα. 

 

ηόχορ: αλαγλώξηζε ηνπ Ξ, μ θαη γλσξηκία κε ηνλ ήρν ηνπ.  

 

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/glossa_a/math_a_1_66_70.pdf


2ε Γπαζηεπιόηεηα. 

 

ηόχορ: Γξαθή Ξ κέζα από δνζέληα ζρέδηα 



3ε Γπαζηεπιόηεηα. 

 

ηόχορ: Γξαθή μ κέζα από δνζέληα ζρέδηα 



4ε Γπαζηεπιόηεηα. 

ηόχορ: Γξαθή ηνπ Ξ, μ 

 

Αξρηθά κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ Π.Ι:  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Έπεηηα εμάζθεζε κέζσ  ηαπηόρξνλεο πξνβνιήο ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ:   

* Με ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν νινθιεξώλνληαη νη αζθήζεηο ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (ζει.64-65) .  

Λύζε ησλ αζθήζεσλ ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα.  

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/start.html
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/glossa_a/erg_a_1_37_72.pdf


5ε Γπαζηεπιόηεηα. 

 

ηόχορ: Γεκηνπξγία ζπιιαβώλ ηεο κνξθήο ζύκθσλν-θσλήελ  



6ε  Γπαζηεπιόηεηα. 

 

ηόχορ: εμάζθεζε θαη εμνηθείσζε ζηε  γξαθή ηνπο γξάκκαηνο, 

 ζηελ αλαγλώξηζή ηνπ θαη ζηε ζύλζεζε ζε απιέο ζπιιαβέο 

 κέζσ αξρείν Word.    

C:/Users/hp/Desktop/49η.Παρουσίαση Α Τάξης. Η διδασκαλία του ξ/14fylladio_X.doc


7ε  Γπαζηεπιόηεηα. 

 

ηόχορ: εμάζθεζε θαη εμνηθείσζε ζηε  γξαθή ηνπο  

γξάκκαηνο, ζηελ αλαγλώξηζή ηνπ θαη ζηε ζύλζεζε  

ζε απιέο ζπιιαβέο κέζσ αξρείνπ Pdf.    

C:/Users/hp/Desktop/49η.Παρουσίαση Α Τάξης. Η διδασκαλία του ξ/taxidi_synn_2.pdf


8ε Γπαζηεπιόηεηα: Υάραλα θαη Λάραλα 

 

ηόχορ: 

 
Να αλαγλσξίδνπλ γξάκκαηα, ιέμεηο θαη έλλνηεο κέζα από κνπζηθν-αθνπζηηθά εξεζίζκαηα.    

http://www.youtube.com/watch?v=buoUs7tntIo


9ε Γπαζηεπιόηεηα: Πξνζέγγηζε άγλσζηνπ 

θεηκέλνπ.  

ηόχορ: Έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο γλώζεο.  

http://www.youtube.com/watch?v=V0izBKKF2Ow
http://www.youtube.com/watch?v=V0izBKKF2Ow


10ε Γπαζηεπιόηεηα. 

 

ηόχορ: Καηάθηεζε θσλνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

 



11ε Γπαζηεπιόηεηα. 

ηόχορ:  Δκπέδσζε κέζα από παηγληώδεηο δξαζηεξηόηεηεο. 

  

 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/start.html


Πεγή: http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2011/07/blog-post_4639.html 

12ε Γπαζηεπιόηεηα. 

 

ηόχορ: Δκπινπηηζκόο ιεμηθνύ  



13ε Γπαζηεπιόηεηα: Γηαδξαζηηθό παηρλίδη 

 

ηόχορ: Παηρλίδη θαη κάζεζε!!! 



14ε Γπαζηεπιόηεηα. 

 

ηόχορ: Δπνπηηθό πιηθό γηα επαλαιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(Καξηέιεο- Μαγλεηάθηα)   



Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο!!! 

Α' Σάξε:                                           Β' Σάξε:    

Έθε Φάθνπ                                      Μαξία Δπαγγέινπ 

Γηνλπζία Κνηξνπνύινπ                   Δηξήλε Σζακνπξά 

Βίθπ Κνπηξαθνύξε                         Μαξίλα Καιιηληέξε 



Συνημμένα 

14fylladio_X.doc 

taxidi_synn_2.pdf 


