
Το    που για ‘μενα είναι πολλά…
1 στιγμή που 

αγάπησα! 1 στιγμή που 
δάκρυσα! 1 στιγμή που 

χαμογέλασα! 1 στιγμή που μου 
έλειψε κάτι! 1 στιγμή που 

γίναμε 
ομάδα!

1 στιγμή που θέλω 
να ζήσω ξανά! 1

στιγμή που 
θα θυμάμαι 
για πάντα! 1 πρόσωπο που 

θα μου λείψει! 1
αντικείμενο 
απ’ την τάξη 
που αγαπώ! 1 μέρος στην 

τάξη που 
λατρεύω!
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Οδηγίες (για εκτυπώσιμο)
Ημέρα 3η (μέρος ΙΙ)

Αφού έγινε απονομή των ΟΣΚΑΡ, ήρθε η ώρα για την δράση «το 1 που για ‘μένα 
είναι πολλά». Οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν το παραπάνω φυλλάδιο 
γράφοντας μόνο 1 στιγμή/αντικείμενο/μέρος κ.λ.π. Κάθισαν στο τραπέζι της ομάδας, ο 
καθένας σιωπηλά με χαλαρωτική μουσική στο φόντο συμπλήρωσε το δικό του φύλλο κι 
έπειτα μοιράστηκαν τις απαντήσεις τους. Τι ωραίες και μοναδικές απαντήσεις δόθηκαν! 
Εκτίμησαν σημαντικές στιγμές, έκαναν μια αναδρομή στην σχολική χρονιά που πέρασε 
και λειτούργησαν σαν ομάδας δίνοντας χώρο και χρόνο στους συμμαθητές τους να 
μιλήσουν για όσα θέλουν απ’ αυτά που έγραψαν, όταν το θέλουν. 

Αν θέλετε κι εσείς να εφαρμόσετε την δράση αυτή στο σχολείο σας, δεν έχετε παρά να 
εκτυπώσετε το φύλλο εργασίας και να το μοιράσετε στους μαθητές σας. Σίγουρα, θα 
ενθουσιαστείτε με τις απαντήσεις τους. 

Το αρχείο είναι μόνο για εκτύπωση και όχι για ηλεκτρονική χρήση. 

Για περισσότερο υλικό πατήστε εδώ 



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)

© Σπυροπούλου Δήμητρα 
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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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http://www.kimberlygeswein.com/
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