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•τθν αρχι τθσ χρονιάσ, αποφαςίςαμε να αςχολθκοφμε με δράςεισ
που κα μασ βοθκοφςαν να εξαςκιςουμε και να βελτιϊςουμε τισ
δεξιότθτζσ μασ κακϊσ και να δουλζψουμε ομαδικά.
•Αρχικά, ενθμερωκικαμε για το πρόγραμμα Πθνελόπθ Gandhi
μζςα από αφίςεσ που υπιρχαν ςτον κεντρικό πίνακα
ανακοινϊςεων του ςχολείου.
•Μασ άρεςε θ ιδζα τθσ υφαντικισ και αρχίςαμε να ψάχνουμε
πλθροφορίεσ.
•Βρικαμε μόνοι μασ πλθροφορίεσ για τθν υφαντικι και τισ
παρουςιάςαμε ςτθν τάξθ μασ.
•Μετά από ςυηιτθςθ, επιλζξαμε να υφάνουμε ςελιδοδείκτεσ.
•Μάκαμε περιςςότερα για το πρόγραμμα, μζςα ςτθν τάξθ μασ,
βλζποντασ εικόνεσ (ςτον διαδραςτικό μασ πίνακα ) και διαβάηοντασ
πλθροφορίεσ που βρικαμε ςτο διαδίκτυο.
•Με ανυπομονθςία περιμζναμε τθν ϊρα που κα μποροφςαμε να
κάνουμε πράξθ αυτό που φανταςτικαμε.
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•Μετατρζψαμε τα καρεκλάκια μασ ςε τελαράκια, ζτςι είχαμε τθ
δυνατότθτα να δουλεφουμε τθν ϊρα τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ ενϊ τισ
ϊρεσ των άλλων μακθμάτων χρθςιμοποιοφςαμε κανονικά τα
καρεκλάκια μασ για να κακόμαςτε και να κάνουμε το μάκθμά
μασ. Με τον τρόπο αυτό θ τάξθ μασ ζγινε ζνα μικρό εργαςτιρι!!!
•Δουλζψαμε με πολλι όρεξθ και κζφι.
•Ο κακζνασ μασ φφανε τον δικό του ςελιδοδείκτθ.
Ενκουςιαςτικαμε! Μασ φαινόταν απίςτευτο που μποροφςαμε
να κάνουμε τόςο όμορφα πράγματα με τα ίδια μασ τα χζρια!
•Όλοι μαηί υφάναμε ςελιδοδείκτεσ για τον Διευκυντι μασ, για
τον κ. Μιχάλθ, τον φμβουλό μασ και για τθν κυρία μασ.
•Ομαδικά δουλζψαμε με τον εξισ τρόπο: ο κακζνασ μασ φφαινε
δυο ςειρζσ, πιγαινε ςτον άλλο ςελιδοδείκτθ και ερχόταν ο
επόμενοσ μακθτισ.
•το τζλοσ, μιλιςαμε όλοι για τα ςυναιςκιματα που μασ
δθμιοφργθςε αυτι θ δραςτθριότθτα: μασ άρεςε πάρα πολφ!
•Πιο πολφ απ’ όλα χαρικαμε που δουλζψαμε και όλοι μαηί,
ομαδικά! Θα κζλαμε να το κάνουμε πάλι!



Μαθαίνουμε για την υφαντική μζςα από το πρόγραμμα Πηνελόπη Gandhi
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Το καρεκλάκι – τελάρο!
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Η τάξη μασ εργαςτήριο!
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Τη ςτιγμή που υφαίνουμε!
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Ο ςελιδοδείκτησ υφαίνεται! 
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Ο ςελιδοδείκτησ ζχει τελειώςει!
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Τα καρεκλάκια ςτη θζςη τουσ
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Ο ςελιδοδείκτησ ζτοιμοσ!
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Οι μακθτζσ του Δ2
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