1

ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ 5 – OΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ
Τν 5ν βηβιίν ηεο ζεηξάο «Μαξγαξίηα», πνπ αληηζηνηρεί ζην ηξίην επίπεδν
ειιελνκάζεηαο ζπλερίδεη ηε θηινζνθία ησλ ηεζζάξσλ πξνεγνύκελσλ
βηβιίσλ αιιά παξάιιεια δηαθνξνπνηείηαη από ηα πξνεγνύκελα, θαζώο
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε κηα ζρεηηθή απηνηέιεηα.
Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 5νπ βηβιίνπ είλαη:
1. Παξακέλνπλ ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ νη ηξεηο θεληξηθνί
ήξσεο ηεο ζεηξάο (Πέηξνο, Μαξίλα θαη Φξίμνο) αιιά ε
παξνπζία ηνπο είλαη πην δηαθξηηηθή.Απηό γηαηί έηζη
δεκηνπξγείηαη κηα θηιηθή, νηθεία αηκόζθαηξα πνπ δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνλ/ζηελ καζεηή/ηξηα λα ζηαζεί ζεηηθά ζην λέν
βηβιίν.
2. Οη γεληθνί ζηόρνη είλαη:
 Ζ δηεύξπλζε ησλ δεμηνηήησλ θαηαλόεζεο θαη παξαγσγήο
πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ,
 ν εκπινπηηζκόο ηνπ ιεμηινγίνπ ζην πιαίζην ησλ
επηθνηλσληαθώλ πεξηζηάζεσλ ησλ πξνεγνύκελσλ
βηβιίσλ θαη
 ε ηθαλόηεηα επηθνηλσληαθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηνλ
ηξόπν , όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα, ησλ θπζηθώλ
νκηιεηώλ.
3. Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνί ζηόρνη είλαη:
 λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνλ/ζηελ καζεηή/ηξηα λα
πξνζεγγίζεη βησκαηηθά ηελ θαζεκεξηλόηεηα κέζα από
απιά θείκελα, δηαθεκηζηηθά ζπνη, θ.ά. πνπ πξνβάιινληαη
από ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ή/θαη ππάξρνπλ ζηνλ
Ζκεξήζην Τύπν
 λα επαηζζεηνπνηεζεί ν/ε καζεηήο/ηξηα ζηελ αηζζεηηθή
πιεπξά ηεο γιώζζαο,
 λα αλαθαιύςεη ηηο αηζζεηηθέο ηεο πνηόηεηεο κέζα από
πνιηηηζκηθά αγαζά ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο (ινγνηερληθά
θείκελα, κνπζηθή θ.ά.)
4. Σηελ θαηαλόεζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ δίδεηαη ε επθαηξία
ζηνλ/ζηελ καζεηή/ηξηα
 λα θαηαλνήζεη απιέο αθεγήζεηο θαη αθνπζηηθά θείκελα,
εληαγκέλα ζε επηθνηλσληαθά πιαίζηα πνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηα βηώκαηα, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα
ελδηαθέξνληα ηεο ειηθίαο ηνπ
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 λα θαηαλνεί ην πεξηερόκελν θεηκέλσλ, λα ηαμηλνκεί
πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλδέεη ηα θαηλνύξγηα ζηνηρεία κε
ηηο γλώζεηο πνπ ήδε έρεη
 λα θαηαλνεί ην αθνπζηηθό πιηθό αμηνπνηώληαο ην νπηηθό
πιηθό πνπ ηνπ δίδεηαη παξάιιεια
5. Ζ παξαγωγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ γίλεηαη πιένλ αληηθείκελν
δηδαζθαιίαο κε ζπγθεθξηκέλεο αζθήζεηο, παξνρή ιεμηινγίνπ
θαη εηθνλνγξάθεζεο θαη επηθεληξώλεηαη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ο/ε καζεηήο/ηξηα ελεξγνπνηείηαη θαη
αξρίδεη λα δηαηππώλεη πξνζσπηθέο ζέζεηο πνπ πεγάδνπλ από
ηελ εκπεηξία ηνπ/ηεο. Δπηρεηξεί λα ζπλνκηιήζεη πην
ζπλεηδεηά, λα δηαθσλήζεη ή λα ζπκθσλήζεη κε θάπνηνλ
πάλσ ζε έλα ζέκα.Τα κέζα πινπνίεζεο ηνπ ζηόρνπ απηνύ
είλαη πάιη αθνπζηηθνί δηάινγνη, αθνπζηηθά θείκελα,
αλαθνηλώζεηο, νδεγίεο / πξνηξνπέο, ζπλεληεύμεηο θαη
ηξαγνύδηα.
6. Σηελ θαηαλόεζε θαη παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ δίλνληαη:
Απιά θαη ζύληνκα ινγνηερληθά ή άιια θείκελα
Άξζξα εθεκεξίδσλ
Δπηγξαθέο, ιεδάληεο
Δπηζηνιέο
Ζιεθηξνληθά κελύκαηα (e – mails)
Γηαθεκηζηηθά θαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα κε βνεζεηηθέο νδεγίεο.
Πξνηείλνλαηη αθόκε θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε
ζπγγξαθή ελόο θεηκέλνπ, επηζηνιώλ, επρεηήξησλ θαξηώλ θαη
αλαθνξώλ ηνπνζεηεκέλσλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό
πιαίζην,.
7. Δθηόο από ηνπο δηαιόγνπο ( ηνλ επζύ ιόγν ησλ εξώσλ)
εηζέξρνληαη πιένλ πην ζπζηεκαηηθά (ζε ζρέζε κε ην βηβιίν
4 ) θαη ηα αθεγεκαηηθά είδε.
Βαξύηεηα θαη πάιη δίδεηαη ζηελ θαηαλόεζε απζεληηθώλ
θεηκέλωλ θαη θπζηθνύ ιόγνπ.

Αθνινπζεί ε δνκή ηνπ βηβιίνπ θαη ε επεμήγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη
δεηνπκέλσλ ηνπ καζήκαηνο.

Βηβιίν καζεηή:
Κάζε ελόηεηα είλαη ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξα κέξε. Τα ηξία πξώηα
αληηζηνηρνύλ ζηηο ηξεηο παξαθάησ βαζηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο:
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1. Τν πξώην κέξνο «ΑΚΟΥΩ-ΚΑΤΑΝΟΩ» αληηζηνηρεί ζηελ
θαηαλόεζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ.
2. Τν δεύηεξν κέξνο «ΑΚΟΥΩ-ΚΑΤΑΝΟΩ-ΜΗΛΩ» αληηζηνηρεί
ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ.
3. Τν ηξίην κέξνο «ΓΗΑΒΑΕΩ-ΚΑΤΑΝΟΩ» αληηζηνηρεί ζηελ
θαηαλόεζε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ.
4. Τν ηέηαξην κέξνο «ΒΛΔΠΩ ΚΑΗ ΜΑΘΑΗΝΩ» παξνπζηάδεη ηα
γξακκαηνζπληαθηηθά θαηλόκελα ηεο ελόηεηαο κε αλαιπηηθνύο
πίλαθεο θαη παξαδείγκαηα.
5. Ζ ηέηαξηε δεμηόηεηα, ε παξαγσγή ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, αζθείηαη
από ηνλ καζεηή ζην Τεηξάδην δξαζηεξηνηήησλ.
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ΑΚΟΤΩ-ΚΑΣΑΝΟΩ

ηόρνο:
 Ζ θαηαλόεζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ.
΄Αζθεζε:

Σαίξηαμε ηα θείκελα πνπ άθνπζεο κε ηηο εηθόλεο
 Οη καζεηέο βιέπνπλ πξνζερηηθά ηέζζεξηο εηθόλεο.
 Σηε ζπλέρεηα αθνύλε ηέζζεξα ζύληνκα θείκελα (ζπκβνπιεπηηθνύ
πεξηερνκέλνπ ή πεξηγξαθηθνύ, εμνκνινγεηηθνύ, αθεγεκαηηθνύ ή
έλαλ δηάινγν)
 Καινύληαη λα ηαπηίζνπλ ην πεξηερόκελν ησλ ηεζζάξσλ θεηκέλσλ
πνπ άθνπζαλ κε ηηο ηέζζεξηο εηθόλεο νη νπνίεο νπηηθνπνηνύλ ην
πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ απηώλ.
 Πξναηξεηηθά δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα αηηηνινγήζνπλ ηηο
επηινγέο ηνπο, γηα λα καο εμεγήζνπλ πώο ζπλδύαζαλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ άθνπζαλ κε ηηο εηθόλεο πνπ βιέπνπλ.
 Σε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο θαηαλόεζεο ησλ θεηκέλσλ
επαλαιακβάλνπκε ηελ αθξόαζε θαη επηζηνύκε ηελ πξνζνρή ηνπ
καζεηή ζηελ ειιηπή θαηαλόεζε ή ηελ παξαλόεζε ησλ θεηκέλσλ.
Παξαιιαγή ηεο άζθεζεο.
Μπνξνύκε λα δεηήζνπκε από ηνπο καζεηέο πξώηα λα πεξηγξάςνπλ, λα
ζρνιηάζνπλ ηηο ηέζζεξηο εηθόλεο πνπ βιέπνπλ, ώζηε λα εμνηθεησζνύλ κε
απηέο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δεηάκε λα αθνύζνπλ ηα θείκελα θαη λα
πξνρσξήζνπλ ζηελ άζθεζε (όπσο παξαπάλσ)
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Β.

ΜΗΛΑΩ

ηόρνη
 Να παξάγνπλ ηνλ δηθό ηνπο πξνθνξηθό ιόγν κέζα ζε
ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθό πιαίζην (δηάινγνο, ζπλέληεπμε,
πξνζρεδηαζκέλνο πξνθνξηθόο ιόγνο, θιπ)
 Να εμνηθεησζνύλ κε έλα θαηλνύξην ιεμηιόγην πνπ δίλεηαη ζε
πίλαθεο.
 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην δηθό ηνπο ιόγν ηηο θαηλνύξηεο ιέμεηο θαη
θξάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε ζεκαηηθή ηεο ελόηεηαο.

Αζθήζεηο:
1. Πεξηγξαθέο εηθόλωλ:
Γεο ηηο εηθόλεο θαη πεξίγξαςέ ηεο ζηελ ηάμε.Θα ζε βνεζήζεη ην
ιεμηιόγην πνπ αθνινπζεί.
Οη καζεηέο βιέπνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ή ζρνιηάδνπλ ηηο εηθόλεο
αληιώληαο ιέμεηο θαη θξάζεηο από ην ιεμηιόγην πνπ ηνπο δίλεηαη ζε
πίλαθεο.
2. πδήηεζε / ζπλέληεπμε-Πξνζρεδηαζκέλνο πξνθνξηθό ιόγνο:
π.ρ.
Ρώηεζε ηνλ ζπκκαζεηή/ ηε ζπκκαζήηξηα ζνπ λα ζνπ κηιήζεη γηα έλαλ
θαιό ηνπ/ηεο θίιν ή κία θαιή ηνπ/ηεο θίιε. Μεηά απάληεζε θαη ζπ ζηηο
εξσηήζεηο ηνπ/ ηεο.
Έρεηο θάπνην θαηνηθίδην δών; Μίιεζε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ γη απηό.
Θα ζε βνεζήζεη ν παξαθάησ πίλαθαο.
Πεξίγξαςε ην ζπίηη ζνπ-ην δσκάηην ζνπ ζηελ ηάμε. Θα ζε βνεζήζεη ην
ιεμηιόγην
Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα ζπλνκηιήζνπλ κεηαμύ ηνπο ( ζε
δεπγάξηα) πηνζεηώληαο ελαιιάμ ηνπο ξόινπο ηνπ εξσηώληα
/ζπλεληεπμηαζηή θαη ηνπ εξσηώκελνπ /ζπλεληεπμηαδόκελνπ πάλσ ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ αθνξά ζην πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο. ( ε
άζθεζε έρεη ηε κνξθή ζπλέληεπμεο, έξεπλαο, γθάινπ,
πξνζρεδηαζκέλεο ζπδήηεζεο θιπ)
3. ΄Αζθήζεηο ιεμηινγίνπ:
Βξεο ηηο ιέμεηο από ην ιεμηιόγην.
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Οη καζεηέο θαινύληαη λα βξνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο από ην ιεμηιόγην θαη
λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκθξαδόκελα.
4. Οη εξωηήζεηο ηνπ Φξίμνπ:
Απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Φξίμνπ κέζα ζηελ ηάμε
Οη καζεηέο θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε αλνηρηέο εξωηήζεηο
θξίζεωο πνπ άπηνληαη ηνπ ζέκαηνο ηεο ελόηεηαο θαη ζπλάδνπλ κε
ηελ ειηθία ηνπο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο ,
ρξεζηκνπνηώληαο ην δνζκέλν ιεμηιόγην ηεο ελόηεηαο.

Γ.

ΓΗΑΒΑΕΩ-ΚΑΣΑΝΟΩ

ηόρνο:
 Να θαηαλννύλ δηαθνξεηηθά είδε γξαπηνύ ιόγνπ.
 Να αληινύλ πιεξνθνξίεο κέζα από έλα γξαπηό θείκελν θαη λα ηηο
επαλαδηαηππώλνπλ.
 Να καζαίλνπλ θαηλνύξηεο ιέμεηο θαη θξάζεηο θαζώο ηηο
αλαγλσξίδνπλ κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γισζζηθό πεξηβάιινλ
Τν κέξνο απηό θάζε ελόηεηαο πεξηιακβάλεη 2 ή 3 θείκελα, πνπ αλήθνπλ
ζε δηαθνξεηηθό είδνο ιόγνπ, όπσο ηα παξαθάησ:
επηζηνιή
(π.ρ. 1ε ελόηεηα , ζει. 14 θαη 8ε ελόηεηα, ζει. 94, θιπ)
εκεξνιόγην
(π.ρ. 2ε ελόηεηα, ζει. 26 θαη 4ε ελόηεηα, ζει.51)
e-mail
(π.ρ. 3ε ελόηεηα, ζει. 39 )
κηθξή αγγειία
(π.ρ 1ε. ελόηεηα , ζει.12 θαη 3ε ελόηεηα, ζει. 38)
άξζξν
(π.ρ.1ε ελόηεηα, ζει. 17 θαη 6ε ελόηεηα , ζει.70 θιπ)
δηαθεκηζηηθό θπιιάδην (π.ρ. 8ε ελόηεηα , ζει. 96-98)
δηάινγνο /ζπδήηεζε ( 2ε ελόηεηα, ζει. 27 θαη 4ε ελόηεηα, ζει. 48, θιπ)
έξεπλα
( 4ε ελόηεηα, ζει. 53)
 ζρνιηθό εγρεηξίδην(γεσκεηξίαο) : (π.ρ. 5ε ελόηεηα, ζει. 62-63)









Πώο αληηκεηωπίδνπκε έλα θείκελν;
Αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ καο, ην γλσζηηθό ηνπο
επίπεδν, ην είδνο θαη ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ:
 Μπνξνύκε λα δεηήζνπκε από ηνπο καζεηέο πξηλ από ηελ
αλάγλωζε ηνπ θεηκέλνπ λα καληέςνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ ή λα
ην θαληαζηνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα εμσθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ:
ηνλ ηίηιν, ηελ εηθνλνγξάθεζε , ηελ θεηκεληθή ηνπ κνξθή, θιπ.
Πξνεηνηκάδνπκε έηζη ηνπο καζεηέο λα εηζέιζνπλ ζηε ζεκαηηθή ηνπ
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θεηκέλνπ, ηνπο θεληξίδνπκε ηελ πεξηέξγεηα γηα λα
παξαθνινπζήζνπλ κε κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ην θείκελν.
 Μπνξνύκε λα ην δηαβάζνπκε θαη λα δεηήζνπκε από ηνπο καζεηέο
λα ην αθνύλε κε ηα βηβιία θιεηζηά.
 Μπνξνύκε λα ην δηαβάζνπκε θαη νη καζεηέο λα παξαθνινπζνύλ
θαη νη ίδηνη ηελ αλάγλσζε ζηα δηθά ηνπο βηβιία
 Μπνξνύκε λα δεηήζνπκε από έλαλ ή δύν καζεηέο λα δηαβάζνπλ ην
θείκελν ή ηνλ δηάινγν.

Αζθήζεηο:
Αζθήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ:
Α.Δξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ:
1.
Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν θαη βξεο πνηα από ηηο ηξεηο εηθόλεο είλαη
ζσζηή ζύκθσλα κε ην θείκελν.
Δίλαη κηα άζθεζε πνιιαπιώλ επηινγώλ, κε ηελ νπνία
αληηιακβαλόκαζηε αλ νη καζεηέο κπνξνύλ κέζα από ηξεηο επηινγέο
εηθόλωλ λα βξνπλ απηήλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ
θεηκέλνπ. Τνπο δεηνύκε λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο κέζα από
ζπγθεθξηκέλα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ.
ή
Γεο ηηο εηθόλεο θαη πεο ηη δελ ππάξρεη ζην δσκάηην ηεο Μαξίλαο. (ελόηεηα
3)
2.
Bξεο ηε ζσζηή απάληεζε
Δίλαη κηα άζθεζε πνιιαπιώλ επηινγώλ, κε ηελ νπνία
αληηιακβαλόκαζηε αλ νη καζεηέο κπνξνύλ λα βξνπλ κέζα από ηξεηο
γιωζζηθέο επηινγέο ηε πιεξνθνξία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην θείκελν.
Τνπο δεηνύκε λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο κέζα από
ζπγθεθξηκέλα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ
3.
Βξεο αλ είλαη ζσζηέο (λαη) ή ιάζνο (όρη) νη παξαθάησ πξνηάζεηο.
Δίλαη κηα άζθεζε ζωζηνύ ιάζνπο, κε ηελ νπνία εμαθξηβώλνπκε αλ ν
καζεηήο θαηαλνεί ηα βαζηθά ζεκεία / λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ
επαιεζεύνληαο ή δηαςεύδνληαο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαηππσκέλεο ζε
ζύληνκεο πξνηάζεηο. Τνπο δεηνύκε λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο
κέζα από ζπγθεθξηκέλα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ.
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4.
Γηάβαζε ην θείκελν θαη θξάηεζε ζεκεηώζεηο( Μία ιέμε ζε θάζε θελό)
(ελόηεηα 6)
Ο καζεηήο θαηαλνεί ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ, θαζώο πξνζπαζεί λα
ζπιιέμεη ηε ζσζηή ιέμε πνπ κεηαθέξεη θάπνηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία
ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζηηο δηθέο ηνπ ζεκεηώζεηο.
5.
Γηάβαζε μαλά ηα θείκελα θαη ζπκπιήξσζε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο.
(ελόηεηα 6)
Γηάβαζε ηα θείκελα θαη βξεο ζε πνηα ρώξα αληηζηνηρεί θάζε
πξόηαζε.(ελόηεηα 9)
Παξάιιειε αλάγλωζε θεηκέλωλ
Οη καζεηέο δηαβάδνπλ δύν ή ηξία θείκελα κηθξήο έθηαζεο κε θνηλό ζέκα
αιιά δηαθνξεηηθό πεξηερόκελν (π.ρ. δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα γηα
δηαθνξεηηθέο θαηαζθελώζεηο, ή κηθξέο αγγειίεο γηα θαηνηθίδηα δώα ή
θείκελα γηα γηνξηέο ζε δηαθνξεηηθέο ρώξε, θιπ) θαη πξνζπαζνύλ λα
βξνπλ από πνην θείκελν πξνέξρνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη.

Β. Δξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ
Απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Φξίμνπ
Ο καζεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε αλνηρηέο εξωηήζεηο , αληιώληαο
πιεξνθνξίεο κέζα από ην θείκελν, ηηο νπνίεο επαλαδηαηππώλεη κέζα
ζηνλ δηθό ηνπ ιόγν.
Αζθήζεηο εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ:
1.

Βξεο ηη ζεκαίλνπλ νη παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ
΄Αζθεζε αληηζηνίρηζεο, κέζα από ηελ νπνία νη καζεηέο ηαπηίδνπλ ιέμεηο
θαη θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηε ζσζηή ζεκαζία ηνπο.
ή
Άζθεζε πνιιαπιώλ επηινγώλ, κε ηελ νπνία νη καζεηέο κέζα από ηξεηο
επηινγέο βξίζθνπλ ηε ζσζηή ζεκαζία κηαο ιέμεο.
2.
πκπιήξσζε ηα θελά ησλ πξνηάζεσλ κε ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ
θεηκέλνπ.
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΄Αζθεζε ζπκπιεξσηηθή ηεο πξνεγνύκελεο, κε ηελ νπνία νη καζεηέο
θαηαλννύλ ηηο ιέμεηο, όηαλ ηηο ηνπνζεηνύλ ζηα ζσζηά ζπκθξαδόκελα.
Δλαιιαθηηθά ηνπο δεηάκε λα ζρεκαηίζνπλο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο κε ην
θαηλνύξην ιεμηιόγην πνπ έκαζαλ ή λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία κε όζεο
πεξηζζόηεξεο θαηλνύξηεο ιέμεηο κπνξνύλ.
3.
Γεο ηηο εηθόλεο θαη βάιε ηηο ιέμεηο θάησ από ηελ θάζε εηθόλα.(ελόηεηα 2)
ή

Αληηζηνίρηζε ηηο εηθόλεο κε ηηο ιέμεηο.(ελόηεηα 2)
Ο καζεηήο θαηαλνεί ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο, ηαπηίδνληαο ηελ κε εθείλε
ηελ εηθόλα πνπ νπηηθνπνηεί ην πεξηερόκελν ηεο
Γ΄.

ΒΛΔΠΩ ΚΑΗ ΜΑΘΑΗΝΩ

Σε αληίζεζε κε ηα πξνεγνύκελα βηβιία ηεο ζεηξάο πνπ παξνπζίαζαλ ηα
βαζηθά γξακκαηηθά θαηλόκελα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ζπγθεθξηκέλα
εζηίαζαλ ζην θιηηό ζύζηεκα ηεο γιώζζαο (ξήκαηα, νπζηαζηηθά, επίζεηα,
άξζξα θα) ζην βηβιίν απηό δίλεηαη βαξύηεηα ζηηο ζπληαθηηθέο δνκέο
ηεο γιώζζαο πνπ βνεζνύλ ηνλ καζεηή ζηελ παξαγωγή πην ζύλζεηνπ
πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ.
΄Δηζη δηδάζθνληαη νη ζπκπιεξωκαηηθέο πξνηάζεηο ( πξνηάζεηο ζθνπνύ,
αλαθνξηθέο, αηηηνινγηθέο, θ.α.) θαη ε παξαγωγή θαη ζύλζεζε ηωλ
ιέμεωλ (παξαγσγηθέο θαηαιήμεηο ξεκάησλ, ζύλζεζε κε αρώξηζηα κόξηα
θ.α)
 Σην κέξνο απηό παξνπζηάδνληαη ζε εύρξεζηνπο πίλαθεο ηα
γξακκαηνζπληαθηηθά θαηλόκελα πνπ απαληώληαη ζηα θείκελα θάζε
καζήκαηνο θαη εμππεξεηνύλ ηα επηθνηλσληαθά δεηνύκελα θαη ηηο
ιεθηηθέο πξάμεηο ηνπ καζήκαηνο.
 Οη πίλαθεο ζπλνδεύνληαη από παξαδείγκαηα.
 Ο καζεηήο αζθείηαη ζηελ ρξήζε ησλ θαηλνκέλσλ απηώλ ζε
αζθήζεηο πνπ δίλνληαη ζην Τεηξάδην ησλ δξαζηεξηνηήησλ.

Σεξάδην δξαζηεξηνηήηωλ:
Κάζε κάζεκα πεξηιακβάλεη:
1. Αζθήζεηο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ (κε νδεγίεο, όπνπ θξίλνληαη
απαξαίηεηεο)
2. Αζθήζεηο εκπέδσζεο ηνπ ιεμηινγίνπ
3. Αζθήζεηο ρξήζεο ησλ γξακκαηνζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ.
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πκπεξαζκαηηθά:
Ο δάζθαινο ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο πνπ εθαξκόδεη ηε
ζπγθεθξηκέλε κέζνδν κπνξεί λα κελ αθνινπζήζεη απζηεξά ηε ζεηξά ή ηε
δνκή θάζε καζήκαηνο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πιηθό πνπ ηνπ δίλεηαη κε
ηνλ δηθό ηνπ δεκηνπξγηθό ηξόπν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ
ηνπ ή ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα θαη δηάζεζε θαζώο θαη ηνλ πξνζσπηθό
ζρεδηαζκό κηαο δηδαθηηθήο ώξαο.
Δάλ ζέιεη, γηα παξάδεηγκα, λα δόζεη έκθαζε αξρηθά ζηε παξαγσγή
πξνθνξηθνύ ιόγνπ, κπνξεί λα μεθηλήζεη από ην Β΄κέξνο (Μηιάσ) θαη λα
εθκεηαιιεπηεί ην ιεμηιόγην πνπ δίλεηαη ζε νξγαλσκέλνπο πίλαθεο θαη ηηο
εηθόλεο ηνπ κέξνπο απηνύ ή ηηο εηθόλεο ηνπ Α΄κέξνπο (Αθνύσ θαη
θαηαλνώ).
Μπνξεί επίζεο λα μεθηλήζεη κε έλα θείκελν ηνπ Γ΄κέξνπο (Γηαβάδσ θαη
Καηαλνώ), αλ επηζπκεί λα αζθήζεη αξρηθά ηα παηδηά ζηελ θαηαλόεζε ηνπ
γξαπηνύ ιόγνπ θαη λα ηα εθνδηάζεη κε εθείλν ην ιεμηιόγην πνπ ζα ηα
επηηξέςεη λα πεξάζνπλ κε κεγαιύηεξε επρέξεηα ζηελ παξαγσγή ηνπ
πξνθνξηθνύ ιόγνπ.

