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Θεκαηηθή Ελόηεηα: Έληνκα
Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Μειέηε Πεξηβάιινληνο / Γλσξηκία κε ηα έληνκα – Γιώζζα
Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε θαη ελζσκάησζε ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε ηνπ on
line εξγαιείνπ Web 2.0 Wall Wisher – Padlet γηα ηελ πνιπκεζηθή απνηύπσζε ηεο
δξάζεο καο ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα Έληνκα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ - ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗΝ ΣΑΞΗ
ηoλ πνιπκεζηθό καο πίλαθα - ηνίρν αλεβάζακε ην ππνζηεξηθηηθό καο πιηθό γηα ηελ
επεμεξγαζία ηεο ζεκαηηθήο καο ελόηεηαο. Αλεβάζακε ηνλ ελλνηνινγηθό ράξηε
Mindomo Map I ΑΝΟΙΞΗ - ΑΠΟΔΗΜΗΣΙΚΑ ΠΟΤΛΙΑ – ΛΟΤΛΟΤΔΙΑ ΕΝΣΟΜΑ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα «Άλνημε» κε ηε κέζνδν
brainstorming (ηδενζύειια). Αμηνπνηώληαο θαη ελζσκαηώλνληαο ζηε δηδαθηηθή καο
ηελ ππνελόηεηα «Έληνκα» πήξακε πιεξνθνξίεο γηα ηα έληνκα από ηνλ ηζηόηνπν
www.el-wikipedia.org, είδακε θσηνγξαθίεο εληόκσλ πνπ βξήθακε ζην Δηαδίθηπν
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο από ηνπο θπιινκεηξεηέο Google Chrome,
Mozilla Firefox θαη παξαθνινπζήζακε εθπαηδεπηηθά video από ην You Tube: Ο
καγηθόο θόζκνο ησλ δώσλ - Μέιηζζεο, Disney, Ο καγηθόο θόζκνο ησλ δώσλ –
Μπξκήγθηα, Disney, Μηα πνιύ πεηλαζκέλε θάκπηα, Eric Carl, Παξακύζη Παζραιίηζα ελαληίνλ κειίγθξαο, Μπόηζηνπ Μαξία, Η θάκπηα - Παξακπζάο TV.

Σελ ώξα πνπ παίξλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο καο από ηνλ πνιπκεζηθό πίλαθα - ηνίρν.

Παξαθνινπζνύκε ην video κε ηηο κέιηζζεο.

Σα βηβιία πνπ δηαβάζακε θαη πήξακε πιεξνθνξίεο.

Φηηάμακε παζραιίηζεο, κειηζζνύιεο, πεηαινύδεο θαη ηνλ θύθιν δσήο ηεο πεηαινύδαο
ρξεζηκνπνηώληαο θαζόιηα γηα ηα απγά ηεο, δπκαξηθά (βίδεο, θνρύιηα θαη θηνγθάθηα)
γηα ηηο επόκελεο θάζεηο ηνπ θύθινπ δσήο ηεο. Υσξηζηήθακε ζε ηξεηο νκάδεο
«Παζραιίηζεο», «Μειηζζνύιεο», «Πεηαινπδίηζεο», παίμακε παηρλίδηα θαη θάζε
νκάδα παξνπζίαδε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πήξε από ηνλ πίλαθα καο γηα ην έληνκν ηεο
νκάδαο ηνπ.
Οη παζραιίηζεο καο

Οη κειηζζνύιεο καο

Οη πεηαινπδίηζεο καο

ηνλ πνιπκεζηθό καο πίλαθα – ηνίρν αλεβάζακε ηηο εηθαζηηθέο καο δεκηνπξγίεο, ηα
βηβιία πνπ δηαβάζακε θαζώο θαη ηα θύιια αμηνιόγεζεο πνπ ζα ζπκπιεξώζακε ζην
ηέινο ηεο δηαζεκαηηθήο καο πξνζέγγηζεο γηα ηα έληνκα, κε ηνπο καξθαδόξνπο, ηα
ςαιίδηα θαη ηηο θόιιεο καο, αιιά θαη απηά πνπ ζα θάλνπκε ζηνλ ππνινγηζηή κε ην
εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Kidspiration. Σα θύιια απηά ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο
εξγαιεία αμηνιόγεζεο ηεο πξνζέγγηζεο θαη ηεο δηδαθηηθήο καο γηα ηελ ελόηεηα.

