ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα

09:00 - 10:30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Προφορική
έκφραση

Προφορική
έκφραση

Προφορική
έκφραση

Προφορική
έκφραση

Προφορική
έκφραση

Δημιουργία ταινιών
και Collage με i-pad

Γραπτή
έκφραση

Γραπτή
έκφραση

Μουσικοκινητικό
παιχνίδι / γυμναστική

10:30 - 10:45

10:45 - 12:15

Διάλειμμα

Γραπτή
έκφραση

Λογοτεχνία και
θεατρικό παιχνίδι

12:15 - 12:40

12:40 - 14:00

Γραπτή
έκφραση

Διάλειμμα

Δημιουργική
έκφραση

Γραπτή
έκφραση

Κολύμβηση

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Οι μαθητές εμπεδώνουν την ύλη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και προετοιμάζονται για την επόμενη σχολική χρονιά.
•Μ
 έσα από ερεθίσματα ακουστικών και γραπτών κειμένων, οι μαθητές θέτουν ερωτήματα, απαντούν σε ερωτήσεις, ερμηνεύουν,
κάνουν διάλογο, παίζουν ρόλους και – με τη φαντασία τους – δημιουργούν καινούργιες ιστορίες.
•Μ
 ε αφορμή θέματα που τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον π.χ. καθημερινή ζωή, αθλήματα, ελεύθερος χρόνος, κ.λπ. οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, δίνουν συνεντεύξεις, παρουσιάζουν όσα μαθαίνουν.
•Μ
 ε τη βοήθεια ενός κορμού λέξεων από ένα ορισμένο θεματικό πεδίο οι μαθητές δημιουργούν και παρουσιάζουν τις δικές τους
ιστορίες.
ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Οι μαθητές εμπεδώνουν την ύλη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και προετοιμάζονται για την επόμενη σχολική χρονιά.
• Οι μαθητές συντάσσουν ένα email, ένα SMS, ένα γράμμα, με στόχο να αφηγηθούν δικά τους βιώματα και εμπειρίες.
• Οι μαθητές γράφουν σε ένα Blog τη γνώμη τους για συγκεκριμένα ζητήματα, που έχουν συζητήσει στην τάξη.
• Οι μαθητές γίνονται συντάκτες περιοδικού και γράφουν τα δικά τους άρθρα.
• Τα παιδιά δοκιμάζουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην παραγωγή λόγου, γράφοντας εξειδικευμένα κείμενα (συνταγές, οδηγίες
χρήσης συσκευών).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Οι μαθητές φτιάχνουν κατασκευές (Collage, Poster, φυλλάδια, χειροτεχνίες, κ.λπ.) και παίρνουν ιδέες από το λογοτεχνικό βιβλίο που
διαβάζουν. Με τις δημιουργίες τους ζωντανεύουν το θεατρικό παιχνίδι και τη θεατρική παράσταση, που προετοιμάζουν.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ανάλογα με την ηλικία και το γλωσσικό επίπεδό τους οι μαθητές διαβάζουν ένα παραμύθι, ένα ποίημα, ένα διήγημα, το ερμηνεύουν,
επιλέγουν ρόλους και το παρουσιάζουν θεατρικά.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Κολυμπάμε στην πισίνα του σχολείου κάτω από την επίβλεψη έμπειρων καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ COLLAGE ΜΕ I-PAD
Καθηγητές του Ινστιτούτου Goethe βοηθούν τους μαθητές να προσεγγίσουν βιωματικά ένα μέρος της ύλης και να κατασκευάσουν
ένα collage, ένα video, μία μικρή ταινία κινούμενων σχεδίων. Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ανάλογα με την ηλικία τους τα παιδιά θα εξασκήσουν το σώμα αλλά και το πνεύμα τους και θα χορέψουν με το ρυθμό γερμανικών
τραγουδιών. Γράφουν όμως και δικά τους τραγούδια και γίνονται στιχουργοί.

