ΑΓΓΛΙΚΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Δευτέρα
Talking & Learning
09:00 - 09:45 Προφορική Έκφραση
& Μάθηση

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Skills Focus
Γλωσσικές
Δεξιότητες

Building Knowledge
Γλωσσικές
Δραστηριότητες

Stories and
Learning
Λογοτεχνία και
Μάθηση

Building Knowledge
Γλωσσικές
Δραστηριότητες

Skills Focus
Γλωσσικές
Δεξιότητες

Playing & Learning
Παιχνίδι και Μάθηση

Creative Writing
Δημιουργική Γραφή

Mindful Learning
Συναισθηματική
Επίγνωση

Building Knowledge Talking & Learning Talking & Learning
09:45 - 10:30
Γλωσσικές
Προφορική Έκφραση Προφορική Έκφραση
Δραστηριότητες
& Μάθηση
& Μάθηση
10:30 – 10:45

Διάλειμμα

10:45 - 11:30

Stories and
Learning
Λογοτεχνία και
Μάθηση

Stories and
Learning
Λογοτεχνία και
Μάθηση

Swimming
Κολύμβηση

11:30 - 12:15

Mindful Learning
Συναισθηματική
Επίγνωση

Creative Writing
Δημιουργική Γραφή

Swimming
Κολύμβηση

12:15 - 12:30

12:30 - 13:15

Multi Media
Multi Media
& Learning
& Learning
Πολυμέσα & Μάθηση Πολυμέσα & Μάθηση

Διάλειμμα
Multi Media &
Learning
Πολυμέσα & Μάθηση

Playing & Learning
13:15 - 14:00
Παιχνίδι και Μάθηση

Acting & Learning
Θεατρικές Δράσεις
Crafting
Δημιουργικές
Κατασκευές

Multi Media &
Building Knowledge
Learning
Γλωσσικές
Πολυμέσα & Μάθηση
Δραστηριότητες
Acting & Learning
Θεατρικές Δράσεις

Acting & Learning
Θεατρικές Δράσεις

Acting & Learning
Θεατρικές Δράσεις
Crafting
Δημιουργικές
Κατασκευές

BUILDING KNOWLEDGE (ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)
Χτίζουμε γλωσσικές δομές και δεξιότητες με τη βοήθεια του υλικού μας που αφορά ιστορίες, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό με
θεματολογία που κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών. Γλωσσικές δραστηριότητες, διαδραστικά τετράδια, εκπαιδευτικές κάρτες,
αντικείμενα, υλικά, επιτραπέζια παιχνίδια, διαγωνισμοί, Kahoot, Pictionary, Spelling bee, μετατρέπουν τη μάθηση σε ευχάριστη ενασχόληση.
TALKING & LEARNING (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ)
Οι δραστηριότητες της ζώνης ενισχύουν την αυθόρμητη ομιλία των μαθητών με παιχνίδια ρόλων, λεκτικά τένις, ανταλλαγή και παρουσίαση πληροφοριών, δημιουργία, αφήγηση ή τροποποίηση ιστοριών. Κάνουμε χορωδιακή ομιλία και παρατηρούμε τον ρυθμό,
τον συγχρονισμό, το τέμπο της προφοράς μας και την προφορική μας έκφραση. Έχουμε ασκήσεις άρθρωσης, αναπνοής, παύσεων,
επαναλήψεων και ρυθμού στην ομιλία και την αφήγηση. Μαθαίνουμε τραγούδια κίνησης και ρυθμικά μοτίβα.
PLAYING & LEARNING (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ)
Παίζουμε αινίγματα, λογοπαίγνια, γλωσσικές σπαζοκεφαλιές, κρυπτόλεξα, παντομίμες, επιτραπέζια αλλά και παιχνίδια μνήμης, δραματοποίησης, ρόλων, αφήγησης και προσποίησης. Συμμετέχουμε σε λεκτικά και κινητικά παιχνίδια και χρησιμοποιούμε τεχνικές παιχνιδοποίησης της μάθησης.
STORIES & LEARNING (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙA KAI ΜΑΘΗΣΗ)
Ανάλογα με την ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών αναλύουμε, συζητάμε και επεξεργαζόμαστε ένα παραμύθι ή μία ιστορία. Δουλεύουμε σε ομάδες, συζητάμε τους χαρακτήρες, την πλοκή, προβλέπουμε ή αλλάζουμε το τέλος της ιστορίας και δραματοποιούμε αποσπάσματα σκηνών. Η ροή της ιστορίας, τα παιχνίδια ρόλων και οι διάλογοι βοηθούν τα παιδιά να αφομοιώσουν το
λεξιλόγιο με κέφι και χωρίς κόπο.
SKILLS FOCUS (ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ)
Στόχος είναι η καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων όπως η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, η αφομοίωση λεξιλογίου
και η εμπέδωση συντακτικών δομών. Δημιουργούμε παράγωγα λέξεων, λύνουμε γρίφους, παίζουμε παιχνίδια («Who wants to be a
millionaire», «Memory Challenge», «Pictionary»).
MINDFUL LEARNING (ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ)
Καλλιεργούμε τη καρδιά και το νου μας, τη θετική «εσωτερική στάση» και μαθησιακή ετοιμότητά μας με δραστηριότητες αυτοσυγκέντρωσης και ενίσχυσης της μνήμης. Μερικές από τις βιωματικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούμε είναι : «το σύννεφο της
σκέψης», «ο τοίχος της ευτυχίας, «η σάκα των αισθήσεων, «άγγιξε και πες».
MULTI - MEDIA & LEARNING (ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ)
Αξιοποιούμε τα πολυμέσα και παίζουμε λεξιλογικά παιχνίδια με ηλεκτρονικές γλωσσικές κάρτες και ψηφιακά εργαλεία (Quizlet, story
bird, Wordle). Μαθαίνουμε εργαλεία ψηφιακής αφήγησης, δημιουργούμε κόμικς, ψηφιακές ιστορίες και κινούμενα σχέδια ανάλογα
με το γλωσσικό μας επίπεδο.
ACTING (ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)
Οργανώνουμε θεατρική παράσταση, και πρόβες του ρόλου μας.
CRAFTING (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
Φτιάχνουμε κατασκευές με καθημερινά αντικείμενα. χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μας.
CREATIVE WRITING (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ)
Κτίζουμε σωστές προτάσεις, γράφουμε διαλόγους, αποτυπώνουμε τις εμπειρίες μας σε ημερολόγια ή σχολιάζουμε σε παραγράφους
τους χαρακτήρες της ιστορίας μας.
SWIMMING (ΚΟΛΥΜΠΙ)
Κολύμπι στην πισίνα του σχολείου υπό την επίβλεψη έμπειρων καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

