
 
 

 

ΘΕΜΑ :      Portfolio –Sommer im DAF- Unterricht 

    

 Liebe KollegInnen 

 

Σας ενημερώνω ότι το Portfolio των μαθητών της Ε΄ τάξης παραμένει 

στο σχολείο για να χρησιμοποιηθεί από αυτούς στην επόμενη τάξη. Το 

Portfolio των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης  που χρησιμοποιήθηκε από αυτούς το 

παίρνουν μαζί τους φεύγοντας από το Δημοτικό σχολείο. 

Με την ευκαιρία της επιστολής αυτής σας προτείνω κάποιες 

δραστηριότητες για τις τελευταίες ημέρες των μαθημάτων. Το θέμα  “Sommer”  

που είναι επίκαιρο αυτές τις μέρες ενδείκνυται για δημιουργικές 

δραστηριότητες με γλωσσικά και πολιτισμικά οφέλη. Μπορείτε να 

ζωγραφίσετε, να κάνετε κατασκευές  και να παίξετε με κεντρικό θέμα το 

καλοκαίρι.  Mπορούν οι μαθητές να ζωγραφίσουν  Sommermandala και να 

κολλήσουν στο πάνω μέρος ο καθένας από αυτούς ένα γράμμα που έχει 

ζωγραφίσει σε χαρτόνι. Όλα τα γράμματα μαζί σχηματίζουν μία πρόταση 
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Προς  

 
Tις Σχολικές Μονάδες  Α/θμιας  Εκπ/σης 

Δ/νσεων  Δυτ. Θεσ/νίκης,  
και των Νομών: Δράμας, Έβρου, Καβάλας, 

Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, 

Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης,, Φλώρινας, 

Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας και Πιερίας. 
Για τις/τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής 
 
(Δια μέσου των Δ/νσεων)  

 
Κοιν.:  

 
Τμήμα  Επιστημονικής & Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Δυτικής Μακεδονίας 
Βορείου Αιγαίου 
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σχετική με το καλοκαίρι, z.B. “Ab in die Sommerferien”.  Στη συνέχεια 

κρεμάστε τα στην τάξη. Mandalavorlagen θα βρείτε στις παρακάτω 

ιστοσελίδες:  

http://www.ausmalbilder.info/malbuch/209-ausmalbilder-Mandalas.html   

http://xinni.de/ausmalbilder_sommer.htm 

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε  Schmuckblätter με θέμα: «Μeine 

Sommerwörter» και να γράψουν και να ζωγραφίσουν οι μαθητές σχετικό 

λεξιλόγιο. Μπορεί να αναλάβει ο καθένας τους μια λέξη και να την 

παρουσιάσει με ζωγραφιά. Schmuckblätter  θα βρείτε εδώ: 

http://www.edugenerator.at/ 

 Για όσες/όσους θέλουν να δώσουν Urkunden  μπορείτε να επιλέξετε και 

να δημιουργήσετε στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

http://www.edugenerator.at/ 

http://www.onlinewahn.de/generator/u-maker.htm 

http://www.kostenlose-ausmalbilder.de/vorlage/motive/urkunden.php 

Γενικότερα  ιδέες και υλικό για το θέμα Sommer  θα βρείτε στις 

παρακάτω ιστοσελίδες: 

http://www.kidsweb.de/sommer/sommer_inhalt.htm 

http://www.blinde-kuh.de/news-print.html 

http://vs-material.wegerer.at/deutsch/d_daz1.htm 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp 

http://www.basteln-gestalten.de/malvorlagen 

http://www.kinder-malvorlagen.com/kalender/kinderkalender-ausmalen.php 

Σας στέλνω επίσης  λεξιλόγιο του καλοκαιριού με τις αντίστοιχες εικόνες 

για όσες/ους θέλουν να το χρησιμοποιήσουν στην τάξη μαζί με ένα Wortgitter 

με τις λέξεις αυτές. Αν υπάρχει η δυνατότητα  της σύνδεσης στο διαδίκτυο θα 

το βρείτε και σε learningapp στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://learningapps.org/watch?v=p8m4xde62 

Τέλος θέλω να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι με υγεία, χαλάρωση, 

ξεκούραση, καλή διάθεση και χαρούμενες διακοπές. 

Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν τους/τις 

εκπαιδευτικούς ΠΕ07  ή/και να προωθήσουν το έγγραφο στο προσωπικό τους 

E-Mail. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Παπαδημητρίου Σουλτάνα ΠΕ07 

Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 
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