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Διδακτική Πρόταση: Παραμύθια και διαθεματικές δραστηριότητες 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής:  Αγγλικά Δημοτικού 

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και 
παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Πρακτική στη χρήση του χρόνου Simple 
Present.  

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. 

ΔΕΠΠΣ 

Η διδακτική πρακτική συνδέεται και με  τους τρείς άξονες γνωστικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων του ΔΕΠΠΣ. Ειδικότερα: 
α. Εγγραμματισμός  
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τον προφορικό και γραπτό λόγο 
(κατανόηση και παραγωγή) για να αξιοποιήσουν πληροφορίες και γνώσεις, να 
εκπληρώσουν γλωσσικούς στόχους και να εκφράσουν προσωπικά συναισθήματα και 
απόψεις. Επίσης κατανοούν και χρησιμοποιούν τις γλωσσικονοητικές έννοιες του χρόνου 
και του χώρου όπως και την έννοια του συστήματος. Ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα, 
μέσα από  ομαδικές δραστηριότητες, να αναπτύξουν στρατηγικές μάθησης,  επικοινωνίας 
και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να συνεργάζονται και να είναι ευέλικτοι, όπως και 
να συλλέγουν, να ταξινομούν και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες. 
β. Πολυγλωσσία 
Οι μαθητές αποκτούν συνείδηση της γλωσσικής πολυμορφίας σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για θέματα που σχετίζονται 
με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος, οι ΤΠΕ, οι Εικαστικές Τέχνες, 
κλπ. Ταυτόχρονα ασκούνται στις δεξιότητες παράλληλης χρήσης γλωσσών.  
γ. Πολυπολιτισμικότητα 
 Το θέμα της διδακτικής πρακτικής προάγει την εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των 
μαθητών αφενός με την ζωή των πιγκουίνων και  των ζώων στον ζωολογικό κήπο αλλά και 
με τον δυσκολία της συνύπαρξης του «ξένου» σε κλειστές κοινωνίες συντελώντας στην 
διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης που αποδέχεται την διαφορετικότητα. Οι 
μαθητές γνωρίζουν, κατανοούν και μαθαίνουν να σέβονται «το διαφορετικό». 
 

Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής 

Βελτίωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Διασύνδεση με την 

καθημερινή ζωή και ευαισθητοποίηση σε ζητήματα περιβάλλοντος. 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία.  

Γνωστικό αντικείμενο 
Εξάσκηση και ενοποίηση γλωσσικών δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού 
και γραπτού λόγου σε αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας 
Εξάσκηση σε πολυτροπικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα 
Εξάσκηση σε λεξιλόγιο σχετικό με την Μελέτη Περιβάλλοντος  
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Ενεργοποίηση γραπτής έκφρασης 
Χρήση του χρόνου: Ενεστώτα Απλού.  
Χρήση ερωτηματικών λέξεων 
Γραπτή και προφορική διαμεσολάβηση 
 
Μαθησιακή διαδικασία 
Αξιοποίηση αυθεντικών πηγών πληροφόρησης 
Αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν οι μαθητές από το μάθημα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος (Διαθεματική Προσέγγιση)  
Ενεργοποίηση-Ενδυνάμωση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης  
Ενεργή συμμετοχή και αυτονόμηση των μαθητών 
Συνεργατικότητα και συμμετοχή  
Αξιοποίηση των προσωπικών βιωμάτων των μαθητών  
Ομαδική εργασία - Project 
Εξάσκηση σε ψηφιακές και επικοινωνιακές  δεξιότητες 
Πολιτισμική επίγνωση  
 
Ιστότοποι/video: 
http://www.youtube.com/watch?v=-P5jHPtFxkg 

https://www.youtube.com/watch?v=c7M686pXr6M 

https://www.youtube.com/watch?v=c7M686pXr6M 

Βιβλιογραφία: 

“O Οδυσσέας που ήθελε να γίνει πιγκουίνος», Σιγανού Άννα (2004), Παραμύθια και 
διαθεματικές δραστηριότητες, Παραμύθια από τη θάλασσα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
σελ.27-41. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Τρεις διδακτικές ώρες ανάλογα την ομάδα των μαθητών 

Περιγραφή 
 
1η Διδακτική ώρα 
 
Activity 1 – Warm-up     (presentation of pictures) 
 
Objectives: Presentation of topic- Activation of content schemata 

Time:    3 minutes         Interaction:  Whole class         Skills:  Speaking     

Procedure: Teacher presents visual stimuli one by one. Ss are gradually led to guess the 
topic of the thematic unit. 
 
Activity 2  - listening the  story of “ Οδυσσέας που ήθελε να γίνει πιγκουίνος»    
 
Objectives:  Listening comprehension. To activate previous knowledge                      (cross - 

curricular approach) 

Time:    7-10  minutes           Interaction:  Whole class                    Skills: Listening  

Procedure: Teacher reads the story 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-P5jHPtFxkg
https://www.youtube.com/watch?v=c7M686pXr6M
https://www.youtube.com/watch?v=c7M686pXr6M
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Activity 3  - watching a video on penguins’  life 

Objectives: Listening comprehension. To activate previous knowledge - To listen for specific 

information.  To elicit relevant   vocabulary in context 

Time:    7-10 minutes       Interaction:  Whole class   Skills: Listening 

Procedure: Students watch the one video. You can choose from the following or find your 

own one :  

http://www.youtube.com/watch?v=-P5jHPtFxkg 

https://www.youtube.com/watch?v=c7M686pXr6M 

https://www.youtube.com/watch?v=c7M686pXr6M 
http://en.wikipedia.org/wiki/Penguin, http://www.defenders.org/penguins/basic-facts, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoo  
 
Activity 4  - Reading Comprehension           (Worksheet A – Texts on topics: everyday life, 
penguins and zoo) 
Objectives: To read for gist.    TToo  become aware of issues as “A family’s everyday life” and 

“Life in the zoo”  “Penguins”. 

Time:    12-15 minutes    Interaction:  Group work              Skills: Reading- Speaking  

Procedure: The students are divided into groups of four or five. The number of groups 
depends on the size of the class. For example in a class of 20-25 students, five groups are 
formed. Ss start counting from 1-5. Each student has one number from 1-5.  Each group 
consists of the students who have the same number.  Students who have the number “one” 
form the first group. Students who have the number “two” form the second group, e.t.c..  
Teacher presents the topic that each group has to deal with. The three topics are: a) 
Odysseus with his family: Their everyday life, b) Odysseus with the penguins: Their 
everyday life, c) Odysseus visits the zoo: life in the zoo. 
 
Activity 5  - Consolidating grammar     (Worksheet B -Grammar on Simple Present using the 
above vocabulary)) 
Objectives: To practice grammar (Simple Present Tense)  

Time:   10-15 minutes   Interaction:  Pair work   Skills  Reading - Writing  

Procedure: Teacher asks Ss to do the exercises.  
Variation: Depending on the level of the specific class and the availability of time, some of 
the exercises could be set as homework. 
 
Homework – Preparing the Project   
At the Computer Lab or during  ICT class or at Home (Depending on school conditions) 
 
Teacher asks Ss to browse the following sites and find information/ or other sites they have 
found:  http://en.wikipedia.org/wiki/Penguin, http://www.defenders.org/penguins/basic-
facts, http://en.wikipedia.org/wiki/Zoo  
 
2η Διδακτική ώρα 
 
Activity 1 – Warm-up     
 
Objectives: Project reporting -  To activate  previous schematic knowledge 

Time:    5 minutes         Interaction:  Group work        Skills:  Speaking     

http://www.youtube.com/watch?v=-P5jHPtFxkg
https://www.youtube.com/watch?v=c7M686pXr6M
https://www.youtube.com/watch?v=c7M686pXr6M
http://en.wikipedia.org/wiki/Penguin
http://www.defenders.org/penguins/basic-facts
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoo
http://en.wikipedia.org/wiki/Penguin
http://www.defenders.org/penguins/basic-facts
http://www.defenders.org/penguins/basic-facts
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoo
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Procedure: Ss announce their findings.  
 
Activity 2 – project work     (Worksheet C –Questions -Activities) 
 
Objectives:  To produce a poster.  To promote collaboration and creative artistic expression. 
To revise and consolidate input.  To practice reading for detail – Vocabulary development 
Time:  30 minutes or more,   Interaction: Group work  Skills: Reading-Listening- Speaking-

Writing -Painting- Writing poetry- e.t.c.     

Procedure: Students are divided into groups of four or five . Every group should decide on its 
name. Each group has to prepare a poster under one of the following titles: a) Odysseus 
with his family: Their everyday life, b) Odysseus with the penguins: Their everyday life, c) 
Odysseus visits the zoo: life in the zoo. All the titles should be covered. Ss are given 
suggestive questions and printed material taken from the above sites. They have 30 minutes 
to prepare a presentation. They can be inspired and be as creative as they want (e.g. They 
can write lyrics and use a rhyme they already know, they can create imaginary dialogues and 
role play, they can paint and colour the posters or make collages, they can write poems, 
e.t.c.) 
Note: This activity can last more time depending on the students’ creative attitude.  
 
3η Διδακτική ώρα 
 
Activity 1 – Warm-up     
 
Objectives: Project reporting -  To activate  previous schematic knowledge 

Time:    5 minutes         Interaction:  Group work        Skills:  Speaking     

Procedure: Ss announce their findings and prepare their presentation.  
 
Activity 2 – presenting the project work and the poster      
 
Objectives: To  present their creative artistic expression  

Time:    5  minutes for each group     Interaction:  Whole class       Skills: Speaking     

Procedure: Each group presents the poster they have created and every activity (e.g. song, 
role play, e.t.c.) they have prepared. 
Note: This activity can last more time depending on the students’ creative attitude during 
activity 2.  
 
Activity 3 –  Evaluating   
 
Objectives: To promote critical thinking and critical appreciation of the presentation  

Time:    5  minutes         Interaction:  Whole class       Skills: Speaking     

Procedure: Teacher asks all Ss to evaluate the activities. Each student should talk about his 
group’s and other groups’ work. They can talk about their feelings, their collaboration, the 
creative artistic expression, the knowledge they gained, e.t.c.  
Note: This activity can last more time depending on the students’ creative attitude during 
activity 2.  
 
Alternative: Each group presents the poster they have created and every activity (e.g. song, 
role play, e.t.c.) they have prepared. They self evaluate their presentation. All the other 
evaluate their presentation. 
 


