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Τίτλος Δραστηριότητας: 

Online συγγραφή κειμένου 

Ομάδα στόχος: 

Οι μαθητές της ΣΤ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου 

Σκοπός και Στόχοι: 

Ο σκοπός της δραστηριότητας είναι διττός. Αφενός μεν η εξοικείωση με 

την πληκτρολόγηση κειμένου με σωστή ορθογραφία, έλλειψη greeklish, 

σωστό συντακτικό και γραμματική και αφετέρου η παροχή της 

δυνατότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες για να ξεδιπλώσουν το 

δημιουργικό τρόπο σκέψης τους και την εκφραστική τους ικανότητα. 

Επιπλέον, θεωρείται σημαντικό από εκπαιδευτική άποψη, το γεγονός 

ότι τα μέλη της κάθε ομάδας πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένους 

κανόνες κατά τη συγγραφή του παραμυθιού, όπως η αναμονή για τη 

δική τους σειρά, ο έλεγχος και η διόρθωση ορθογραφικών λαθών που 

τυχόν έκαναν οι προηγούμενες ομάδες, η ακολουθία ενός σεναρίου και 

η ανάγκη για νοηματική συνέχεια και ανάπτυξη του περιεχομένου του 

παραμυθιού. 

Περιγραφή Δραστηριότητας: 

Οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν στην από κοινού συγγραφή 

ενός παραμυθιού, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Titanpad 

(http://titanpad.com). Ειδικότερα, ζητείται από τις ομάδες των μαθητών 

και των μαθητριών, να συμπληρώσουν ακολουθώντας συγκεκριμένη 

σειρά, την ιστορία που ξεκίνησε ο εκπαιδευτικός. Η ιδέα του 

παραμυθιού είναι κοινή και για τα δύο τμήματα της ΣΤ’ Τάξης.  

 Οι οδηγίες που δίνονται είναι οι εξής: 

http://titanpad.com/
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 «Κάθε ένας μπορεί να συνεχίσει το παραμύθι από εκεί που το 

άφησε ο προηγούμενος. Εάν κάποιος συμπληρώνει το παραμύθι, θα 

πρέπει να  περιμένετε να τελειώσει για να συνεχίσετε από εκεί και 

πέρα. Απαγορεύεται  να σβήνετε τα όσα έγραψαν οι προηγούμενοι. 

Ωστόσο, επιτρέπετε να  διορθώσετε τυχόν ορθογραφικά λάθη που 

έχουν κάνει.» 

 Η αρχή του παραμυθιού περιελαμβάνει τα εξής: 

 Ας φτιάξουμε όλοι μαζί ένα παραμύθι.  

 «Το παραμύθι μας θα αφορά έναν μαθητή της ΣΤ’ Τάξης 

του Δημοτικού που μια καλή νεράιδα του έδωσε τη δύναμη να μπορεί 

να φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο. Ότι  σκέφτονταν και ήθελε να το κάνει 

πραγματικότητα, θα μπορούσε απλά να το  ζητήσει και η επιθυμία του 

θα γίνονταν αμέσως πραγματικότητα. Ας  φτιάξουμε λοιπόν όλοι μαζί 

το παραμύθι μας...» 

 «Μια φορά κι έναν καιρό..» 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Ανοίξτε τον internet Explorer πληκτρολογήστε προσεκτικά τη 

διεύθυνση: http://titanpad.com/UgI5M8Dk8A 

2. Διαβάστε προσεκτικά την ιστορία του παραμυθιού μας (εκεί που 

δείχνει το κόκκινο βέλος) 

 

3. Διαβάστε τις οδηγίες για τη συγγραφή του παραμυθιού 

4. Η πρώτη ομάδα ξεκινάει το παραμύθι με τη φράση: 

 Μια φορά κι έναν καιρό εκεί που δείχνει το κόκκινο βελάκι 

 

http://titanpad.com/UgI5M8Dk8A

