
Η ανάπηςξη ηη
ρ δημιοςπγικό

ηηηαρ καηά 

ηη μαθηζιακή 
διαδικαζία 

Τάξη:Α΄ Ελληνικά 

Από τη Νόνη Ελευθερίου 
Ζ΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειασ         

Στόχοι: 

Τα παιδιά: 

Να βρίςκουν πολλέσ και διαφορετικέσ λύςεισ για ένα πρόβλημα, μια κα-

τάςταςη 

Να μάθουν τεχνικέσ παραγωγήσ πολλών εναλλακτικών λύςεων. 

Σκοπόσ: Η καλλιέργεια τησ δημιουργικότητασ 

Στάδια και πορεία εφαρμογήσ: 

Όλεσ οι δραςτηριότητεσ ϋχουν ωσ αφόρμηςη το κεύμενο των Ελληνικών που 

επεξεργαζόμαςτε ςτην τϊξη. Αφού γύνει η ανϊλυςη-επεξεργαςύα του κειμϋνου 

παρουςιϊζεται ο προβληματιςμόσ. Ακολουθεύ ςυζότηςη κατϊ την οπούα τα 

παιδιϊ παρουςιϊζουν διϊφορεσ λύςεισ ςτο πρόβλημα. Ο/Η εκπαιδευτικόσ πρϋ-

πει να παροτρύνει τα παιδιϊ να δώςουν περιςςότερεσ αλλϊ και διαφορετικϋσ 

λύςεισ από εκεύνεσ που ϋχουν ακούςει. Ακολούθωσ τα παιδιϊ καλούνται να 

καταγρϊψουν τισ δικϋσ τουσ ιδϋεσ ςτο τετρϊδιο δημιουργικών εργαςιών.   

Τα παιδιϊ ϋδειξαν μεγϊλο ενθουςιαςμό και προθυμύα για την εκτϋλεςη 

των δραςτηριοτότων αυτών. 

Οι εργαςύεσ αυτϋσ ϋγιναν από την αρχό τησ ςχολικόσ χρονιϊσ και ϋχει 

παρατηρηθεύ μεγϊλη βελτύωςη τόςο ςτην ποςότητα όςο και ςτην ποικιλο-

μορφύα των απαντόςεων των παιδιών, πρϊγμα που δεύχνει ότι η δημιουρ-

γικότητα καλλιεργείται!!! 

Προςωπικά Σχόλια  

Στη ςυνέχεια παρουςιάζονται δείγματα εργαςιών των μαθητών ςε 
διάφορεσ δραςτηριότητεσ. 



Δείγμαηα επγα
ζιών ηων παιδ

ιών 

Τάξη:Α΄ Ελληνικά 

Δείγματα εργαςιών των παιδιών  

Με αφόρμηςη το απόςπαςμα με τη γϊτα που δεν όθελε να εύναι γϊτα και ϋκανε 

μϊγια για να γύνει κϊτι ϊλλο (Βιβλύο Ελληνικών, Μϋροσ Α΄, ςελ. 53) 

Θέμα: Γάτα και παπαγάλοσ 
                 Από την Ενότητα «Μια παράςταςη ςτην   

πλατεία», ςελ.53     



Δείγμαηα επγα
ζιών ηων παιδ

ιών 

Τάξη:Α΄ Ελληνικά 

Θέμα: Γάτα και παπαγάλοσ 
                 Από την Ενότητα «Μια παράςταςη ςτην   

πλατεία», ςελ.53     
      ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Δείγματα εργαςιών των παιδιών  

Με αφόρμηςη το απόςπαςμα με τη γϊτα που δεν όθελε να εύναι γϊτα και ϋκανε 

μϊγια για να γύνει κϊτι ϊλλο (Βιβλύο Ελληνικών, Μϋροσ Α΄, ςελ. 53) 



Δείγμαηα επγα
ζιών ηων παιδ

ιών 

Τάξη:Α΄ Ελληνικά 

Θέμα: Μου χαρίζεισ την ουρά ςου; 
    Από την Ενότητα «Το ςύννεφο έφερε βροχή», ςελ. 62 

Δείγμα εργαςιών των παιδιών  

Με αφόρμηςη το κεύμενο «Μου χαρύζεισ την ουρϊ ςου; (Βιβλύο Ελληνικών, Μϋ-

ροσ Α΄, ςελ. 62) 



Δείγμαηα επγα
ζιών ηων παιδ

ιών 

Τάξη:Α΄ Ελληνικά 

Θέμα: Χριςτουγεννιάτικο δέντρο 
   Από την Ενότητα «Χριςτούγεννα» 

         

Δείγματα εργαςιών των παιδιών  

Με αφόρμηςη το πούημα «Χριςτουγεννιϊτικο δϋντρο» (Ανθολόγιο, Το δελφύνι) 



Δείγμαηα επγα
ζιών ηων παιδ

ιών 

Τάξη:Γ΄ Ελληνικά 

Δείγματα εργαςιών των παιδιών  

Θέμα: Χριςτουγεννιάτικο δέντρο 
   Από την Ενότητα «Χριςτούγεννα» 
               ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

   



Δείγμαηα επγα
ζιών ηων παιδ

ιών 

Τάξη:Γ΄ Ελληνικά 

Θέμα: Με βάρκα και ςωςίβιο 
   Από την Ενότητα «Το ςύννεφο έφερε βροχή», 

  ςελ. 64     

Δείγμα εργαςιών των παιδιών  

Με αφόρμηςη το κεύμενο «Με βϊρκα και ςωςύβιο» (βιβλύο Ελληνικών,               

Μϋροσ Α΄ ςελ. 64) 



Δείγμαηα επγα
ζιών ηων παιδ

ιών 

Τάξη:Α΄ Ελληνικά 

Θέμα: Χωρίσ φωσ 
   Από την Ενότητα «Το ςύννεφο έφερε βροχή», 

  ςελ. 68 

Δείγμα εργαςιών  

Με αφόρμηςη το κεύμενο «Χωρύσ φωσ» (βιβλύο Ελληνικών, Μϋροσ Α΄ ςελ. 68) 


