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Οδηγίες (για εκτυπώσιμο)
Ημέρα ΟΣΚΑΡ (3η μέρα αντίστροφης μέτρησης)

Ήταν για εμάς η 3η μέρα της δράσης «Ας τελειώσουμε τη χρονιά μ’ ένα ΜΠΑΜ». 
Αποδόθηκαν στους μαθητές (μετά από μεταξύ τους ψηφοφορία) ορισμένα βραβεία. 
Μπορείτε να βρείτε τα βραβεία εδώ: https://bit.ly/2YDK9g7
Έπειτα τους δόθηκε και το αγαλματίδιο του αρχείου εκτυπωμένο σε χρωματιστό 
χαρτί. 

Η απονομή έγινε στην σκηνή του σχολείου με την ανάλογη μουσική. Στο φόντο 
έπαιζε μουσική απονομών 
(https://www.youtube.com/watch?v=EB9e7EhLQqo) και πριν την παράδοση 
του κάθε βραβείου ακούγοντας ο ήχος από τύμπανα για να δημιουργηθεί μια 
αίσθηση ανυπομονησίας (https://www.youtube.com/watch?v=yDtRvGspRp4)

Αν θέλετε κι εσείς να δημιουργήσετε την δική σας ημέρα ΟΣΚΑΡ μπορείτε να 
απονείμετε στους μαθητές σας κι ένα αγαλματίδιο. Ένας εύκολος τρόπος, για να 
μην αγοράσετε κάποιο, είναι να εκτυπώσετε το παρόν αρχείο σε χοντρά
χρωματιστά χαρτόνια. Έπειτα μπορείτε να το κόψετε γύρω γύρω και να το δώσετε
στους μαθητές μαζί με τα βραβεία μαθητών που προαναφέρθηκαν. 

Δείτε πως μοιάζει το τελικό αποτέλεσμα:

Για περισσότερο υλικό πατήστε εδώ 
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Ευχαριστώ θερμά που κατεβάσατε το υλικό μου και
ελπίζω να το χαρείτε τόσο πολύ όσο κι εγώ όταν το
δημιούργησα. Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο email:
playgroundlearning4@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
(μη ηλεκτρονική διάθεση αρχείων)
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Το κατέβασμα αυτού του αρχείου δίνει στον ιδιοκτήτη του την δυνατότητα
1.να το αναπαράγει όσες φορές επιθυμεί μόνο για προσωπική χρήση
2.να παρουσιάσει την χρήση του υλικού εφόσον αναφέρει τον ιστότοπο και
ανακατευθύνει με σύνδεσμο σε αυτόν.

Οποιαδήποτε διανομή, αντιγραφή, αλλαγή ή πώληση του προϊόντος στο
διαδίκτυο με οποιοδήποτε τρόπο τόσο στο σύνολό του όσο και αποσπασματικά
απαγορεύτται αυστηρά. Για την παρουσιάσή του σε κάποιο site επικοινωνήστε
μαζί μου πρώτα. Κάθε αρχείο του παρόντος ιστότοπου αποτελεί πνευματική
ιδιοκτησία του ιστότοπου και της Σπυροπούλου Δήμητρας, καθώς διατίθεται με
άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι
Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.
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Για περισσότερο υλικό πατήστε εδώ... 
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