ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ

Σν θαινθαίξη έθηαζε θαη εκείο εηνηκαδόκαζηε γηα ην θιείζηκν ηνπ
ζρνιείνπ κε ηελ θαινθαηξηλή καο γηνξηή!!!
Φέηνο ζθεθηήθακε λα θαιέζνπκε ηνπο γνλείο καο ζηε γηνξηή κε
έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν.
Απνθαζίζακε κε κηα νκάδα παηδηώλ λα θηηάμνπκε ηελ πξόζθιεζε
ζηνλ Τπνινγηζηή.
Με ηα παηδηά πνπ ζέιεζαλ λα εξγαζηνύλ γη’ απηό ην ζθνπό
ζπδεηήζακε αξρηθά γηα ηελ πξόζθιεζε. Ση είλαη κηα πξόζθιεζε,
γηα πνην ζθνπό ηε θηηάρλνπκε, ζε πνηνπο απεπζύλεηε, ηη
πεξηιακβάλεη (θείκελν- εηθόλα).
ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά θαηέζεζαλ πξνηάζεηο γηα ην θείκελν πνπ ζα
είρε ε πξόζθιεζε θαη ζην ηέινο ηηο ελώζακε όιεο καδί.
«Γνλείο ειάηε ζην Νεπηαγσγείν Καιιηζέαο λα
δείηε ην ζέαηξν
πνπ ζα
θάλνπλ ηα παηδηά ζαο, ηελ Παξαζθεπή 11 Ινπλίνπ
2010 θαη ώξα 9:30 ζηελ απιή ηνπ Δεκ. ρνιείνπ».
εηξά είρε ηώξα λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ εηθόλα πνπ ζα είρε ε
πξόζθιεζε καο. Σα παηδηά απνθάζηζαλ ην ζέκα λα είλαη
θαινθαηξηλό θαη ε Νεπηαγσγόο θαηέγξαθε ζε έλα ραξηί ηηο ηδέεο
ησλ παηδηώλ. Έηζη ινηπόλ ν θάζε έλαο απνθάζηζε ηη ζα δσγξάθηδε
ζηελ πξόζθιεζε (ήιηνο- ζάιαζζα- θαξάβη- νπξαλόο- πνπιηά)
Έπεηηα πεξάζακε ζηνλ ππνινγηζηή. Υξεζηκνπνηήζακε θνξεηό
ππνινγηζηή γηα λα κπνξνύλ όια ηα παηδηά ηεο νκάδαο λα έρνπλ
νπηηθή πξόζβαζε. Επηιέμακε λα δνπιέςνπκε ζην ινγηζκηθό Tux
Paint, κε ην νπνίν ηα παηδηά έρνπλ εμνηθεησζεί ηελ ώξα ησλ
ειεύζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ.

Σα παηδηά δσγξάθηζαλ θαη ε Νεπηαγσγόο έγξαςε ην θείκελν πνπ
είραλ ππαγνξεύζεη πξνεγνπκέλσο ηα παηδηά.

ην ηέινο εθηππώζακε ηελ πξόζθιεζε θαη ε ραξά καο ήηαλ
ηδηαίηεξα κεγάιε.

Ο ππνινγηζηήο ζηελ ηάμε εθηόο από αληηθείκελν δηαζθέδαζεο,
έθθξαζεο, δεκηνπξγίαο θαη επηθνηλσλίαο ιεηηνύξγεζε γηα άιιε κηα
θνξά γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο θαη βνήζεζε ζηελ επίηεπμε
ζηόρσλ ηνπ Αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.
Η παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα βνήζεζε ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ θαη
άιιεο δπλαηόηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ηε ρξεζηκόηεηά
ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή αιιά θπξίσο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε
πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληνύλ θαζεκεξηλά θαη ελδερνκέλσο
δελ γλσξίδνπλ ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ηνπο (π.ρ. πξνζθιεηήξηα).
Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα θαιιηεξγήζεθε ν πξνθνξηθόο ιόγνο,
ηα παηδηά ήξζαλ ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ γξαπηνύ
ιόγνπ (πξόζθιεζε), θαηαλόεζαλ ηε ζρέζε γξαπηνύ- πξνθνξηθνύ
ιόγνπ, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε αιιά θαη ηε
ζεκαζία ηνπ σο κέζνπ επηθνηλσλίαο, αλάπηπμεο ηδεώλ, κεηαθνξάο
πιεξνθνξηώλ θαη σο πεγή επραξίζηεζεο θαη απόιαπζεο.

