Αγαπητοί γονείς,
πιο κάτω έχω ετοιμάσει μια συλλογή υλικού που αφορά τα
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, με στόχο την καλύτερη κατανόηση, εμπέδωση και
επανάληψή τους. Αν και ξεκίνησα με αφετηρία την ύλη της Β’ τάξης
και το υλικό που έχει αναρτηθεί στη σχετική ενότητα, εντούτοις,
λαμβάνοντας υπόψην τις δυσκολίες των μαθητών μου, αυτό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και από παιδιά μεγαλύτερων τάξεων.
Σ’ αυτό περιλαμβάνονται κάρτες αναφοράς με επεξήγηση της
θεωρίας, βίντεο, λογισμικά παιχνίδια και κουίζ. Θα συνεχίσω να
επαναλαμβάνω ότι το υλικό είναι υποστηρικτικό και τα παιδιά
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για εξάσκηση, παιχνίδι αλλά και ως
βοήθεια για τα φύλλα εργασίας / ασκάησεις της τάξης.
Παρακαλώ, εάν και εφόσον χρησιμοποιήσετε κάποιο από το υλικό,
στείλτε μου, μέσω email ή viber κάποια σχόλια έτσι ώστε να έχω μια
εικόνα του τι βρήκατε χρήσιμο, τι δουλεύει και τι όχι, τι άρεσε στα
παιδιά κλπ.
Πάνω απ’ όλα, ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ, ΜΕΙΝΕΤΕ ΥΓΙΕΙΣ!
Ευχαριστώ,
Καίτη Πολυκάρπου
Ειδική Δασκάλα

1.Κάρτες Αναφοράς:
Από το https:// e-didaskalia.blogspot.com

Από το https://prwtokoudouni.weebly.com/

2. Βίντεο «Το λούνα παρκ της γλώσσας» από την εκπαιδευτική
τηλεόραση της ΕΡΤ. Αν και είναι ελεγμένο (για να περιλαμβάνεται
στην εκπαιδευτική τηλεόραση) επειδή έχει κάποιες σκηνές από το
«τρενάκι του τρόμου» δείτε το εσείς πρώτα και αν κρίνετε ότι μπορεί
να ενοχλήσει μην το δείξετε ή δειξετε κάποιες σκηνές.
http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot/to-loyna-park-tisglossas-ousiastika

3. Διαδραστικά Παιχνίδια από το λογισμικό jele.grΒ’ Τάξη :
Γλώσσα
(Αν δεν σας τα ανοίγει επειδή χρειάζεται το AdobeFlash, δοκιμάστε
διαφορετικές μηχανές αναζήτησης (search engines) όπως το Internet
Explorer ή το Mozilla):
36. Μια δυνατή βροχή – Ουσιαστικά σε ός ,- ος
http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB036.swf
39. Το σχολικό – Ουσιαστικά,
Αρσενικό/θηλυκό/ Ουδέτερο

Ενικός

και

Πληθυντικός,

http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB039.swf
57.Μια μπάλα σωστός δυναμίτης –Αρσενικά ουσιαστικά σε -ής
http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB057.swf
58. Μια υπέροχη φωτογραφία- Θηλυκά ουσιαστικά σε -η και –α
http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB058.swf
59. Η δυνατή κουζίνα –Ουδέτερα ουσιαστικά σε –ο
http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB059.swf
60.Τα εργαλεία του μαθητή - Ουδέτερα ουσιαστικά σε –ι
http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB060.swf
61. Βόλτα με το καράβι - Καταλήξεις ουσιαστικών σε –ι, -η –οι
http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB061.swf

4. Διαδραστικές Δραστηριότητες / κουίζ:
Β’ Τάξη : Γλώσσα : Ενότητα 9 «Που λες είδα…»
http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/glossa/q-b9-langousiastika%20(Web)/index.html

