AUF DEUTSCH BITTE!
Ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα

09:00 - 10:30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Προφορική
έκφραση

Παιχνίδι
και Μάθηση

Θεατρικές
Δράσεις

Δημιουργικές
κατασκευές

Παιχνίδι
και Μάθηση

Προφορική
έκφραση

Θεατρικές
Δράσεις

Παιχνίδι
και Μάθηση

Δημιουργικές
κατασκευές

10:30 - 10:45

10:45 - 12:15

Διάλειμμα

Δημιουργική
Γραφή

Θεατρικές
Δράσεις

12:15 - 12:40

12:40 - 14:00

Τεχνολογία
και Μάθηση

Διάλειμμα

Παιχνίδι
και Μάθηση

Προφορική
έκφραση

Κολύμβηση

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
•Β
 ιώνουμε σκηνές της καθημερινότητας: Οι μαθητές αξιοποιούν το λεξιλόγιο που έχουν διδαχθεί, επιλέγουν ρόλους και αναπαριστούν σκηνές της καθημερινότητας, όπως ψώνια στο σούπερ μάρκετ, προετοιμασία γεύματος στο σπίτι κ.λπ.
• Ταξιδεύουμε χωρίς αποσκευές στη Γερμανία: Μέσα από ταινίες, χάρτες εικόνες και φωτογραφίες οι μαθητές γνωρίζουν μια ξένη
χώρα, τον πολιτισμό της και τη νοοτροπία των κατοίκων της.
• Παρακολουθούμε ταινίες και συζητάμε γι’ αυτές: Οι μαθητές βλέπουν γερμανικές ταινίες, αναπαριστούν σκηνές, συζητούν τις εντυπώσεις τους.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Οι μαθητές δημιουργούν με τη φαντασία τους ιστορίες βασισμένες σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά έργα.
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
• Μαθαίνουμε παίζοντας: Τυπικά γερμανικά επιτραπέζια παιχνίδια, αινίγματα και λογοπαίγνια δίνουν αφορμή για διασκέδαση και
χαρίζουν ευχέρεια στη χρήση των γερμανικών.
• Μαγειρεύουμε γερμανικά: Οι μαθητές γίνονται μικροί σεφ και ετοιμάζουν τοπικές γερμανικές σπεσιαλιτέ στο εστιατόριο του σχολείου.
• Ερμηνεύουμε τραγούδια: Οι μαθητές ακούν γνωστά γερμανικά τραγούδια, ακολουθούν το ρυθμό, τραγουδούν, ζωγραφίζουν, φτιάχνουν collage, γίνονται στιχουργοί.
• Ζούμε περιπέτειες με τον τυφλοπόντικα: Οι μαθητές αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο, δουλεύουν με το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας (www.blindekuh.de) και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο και τις γνώσεις τους.
• Τραγουδάμε και χορεύουμε: Τα παιδιά μαθαίνουν γερμανικά τραγούδια και ακολουθούν το ρυθμό.
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
• Διαβάζουμε λογοτεχνία, παραμύθια, ποιήματα και διηγήματα, ταυτιζόμαστε με φανταστικούς ή πραγματικούς χαρακτήρες, υποδυόμαστε τους ήρωες των βιβλίων και τα ανεβάζουμε στη σκηνή.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
• Δημιουργούμε ταινία και Collage με i-pad: Καθηγητές του Ινστιτούτου Goethe προσεγγίζουν μαζί με τους μαθητές βιωματικά ένα
μέρος της ύλης. Ένα collage, ένα video, μία μικρή ταινία κινούμενων σχεδίων είναι μερικά μόνο από όσα θα φτιάξουν και θα παρουσιάσουν τα παιδιά στο τέλος του προγράμματος.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Οι μαθητές κολυμπούν στην πισίνα του σχολείου κάτω από την επίβλεψη έμπειρων καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
• Οι μαθητές διαβάζουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο, υποδύονται τους ήρωες, εμπνέονται από την ιστορία και φτιάχνουν τη δική τους
κατασκευή.
• Κάνουμε πειράματα: Με απλά καθημερινά υλικά και τη φαντασία τους οι μαθητές διερευνούν τον κόσμο και κατασκευάζουν χρήσιμα αντικείμενα.

