Ian the ‘Thorpedo’
Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ΄ Δημοτικού)
Προσδοκώμενα
αποτελέσματα
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Κατανόηση προφορικού και
γραπτού λόγου
-Να διαβάζουν και να
καταλαβαίνουν το γενικό
νόημα σε προφορικό, γραπτό ή
πολυτροπικό κείμενο
αξιοποιώντας
συμπληρωματικούς τρόπους
σημείωσης, όπως εικόνα και
ήχο.
-Να κατανοούν και να
εντοπίζουν συγκεκριμένες
πληροφορίες σε γραπτά,
προφορικά και πολυτροπικά
κείμενα και να εντοπίζουν τα
ουσιαστικότερα σημεία.
Παραγωγή προφορικού λόγου
-Να ανταλλάσσουν
πληροφορίες σχετικά με το
περιεχόμενο του κειμένου

Περιεχόμενο

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Αθλητισμός: Παρουσίαση
των επιτευγμάτων ενός
Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιου
Πρωταθλητή της
κολύμβησης

Εκπαιδευτικό Υλικό

http://photodentro.edu.gr/lor/r/85
21/6173

Δραστηριότητα 1
Ο/Η εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές ποιους γνωστούς
Ολυμπιονίκες πρωταθλητές γνωρίζουν. Στη συνέχεια
τους εξηγεί ότι θα ασχοληθούν με τον πρωταθλητή
κολύμβησης Ian Thorpe. Οι μαθητές παρακολουθούν
από τη διαδραστική εφαρμογή το κείμενο για τον Ian
Thorpe και αντιστοιχίζουν σε φύλλο εργασίας που
ετοιμάζει ο/η εκπαιδευτικός τις διάφορες ημερομηνίες
που ακούγονται στο κείμενο με τα σημαντικά γεγονότα
στη ζωή του Thorpe.

αξιοποιώντας τα
λεξικογραμματικά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται σε αυτό.
Παραγωγή γραπτού λόγου:
Διαμεσολάβηση
- Να αποδίδουν σε ένα
ξενόγλωσσο κείμενο
λέξεις/φράσεις που ακούν ή
διαβάζουν σε ελληνική
κείμενο.
- Να γράφουν σύντομη
βιογραφία για πραγματικά ή
φανταστικά πρόσωπα.

Δραστηριότητα 2
Οι μαθητές παρακολουθούν το ηχητικό απόσπασμα για
τον Ian Thorpe αυτή τη φορά από τη διαδραστική
εφαρμογή και συμπληρώνουν το quiz που βρίσκεται σε
αυτό.
Δραστηριότητα 3 (Role play)
Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια και εμπλέκονται σε
ένα παιχνίδι ρόλων, όπου αναλαμβάνουν το ρόλο ενός
δημοσιογράφου και του Ian Thorpe και διεξάγουν μια
συνέντευξη με την οποία ο δημοσιογράφος καλείται να
μάθει πληροφορίες για την επαγγελματική
δραστηριότητα του διάσημου κολυμβητή.
Δραστηριότητα 4: Διαμεσολάβηση (Follow-up)
Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες και εμπλέκονται σε
μια δραστηριότητα διαμεσολάβησης. Χρησιμοποιώντας
ένα Ελληνικό κείμενο για τον πρωταθλητή άρσης βαρών
Πύρρο Δήμα, και το κείμενο του Ian Thorpe ως μοντέλο,
γράφουν ένα άρθρο για τον Έλληνα πρωταθλητή της
άρσης βαρών Πύρρο Δήμα το οποίο θα δημοσιευθεί στη
σχολική εφημερίδα.

Ενδεικτικό φυλλάδιο εργασίας για τη διαδραστική
εφαρμογή Ian the ‘Thorpedo’
ACTIVITY 1 (Προτείνεται για τη Δραστηριότητα 1)
Match the dates to the events in Ian Thorpe’s life.

1982

He took part in his first Olympic Games.

1998

He took part in the Fukuoka World Championship.

2000

He was born in Sydney, Australia.

2001

He won two gold medals at the 2004 Olympics in
Athens.

2004

He started his career in swimming.

KEY
1982 - He was born in Sydney, Australia, 1998 - He started his career in swimming, 2000 - He took part
in his first Olympic Games, 2001 - He took part in the Fukuoka World Championship, 2004 - He won
two gold medals at the 2004 Olympics in Athens.

ACTIVITY 2: Role play (Προτείνεται για τη Δραστηριότητα 3)
STUDENT A
You are a reporter interviewing Ian
Thorpe. You want to find out
information about his records and
medals. Ask him questions. Use the
following cues and information from
the text.

STUDENT B
You are Ian Thorpe and a reporter
is taking your interview. Answer
his/her questions. Use the
following cues and information
from the text.

Introduce yourself and tell Thorpe
that you want to ask him questions
about his records and medals.

Thank the reporter for his/her
interest and say that you are
happy to answer his/her
questions.

Ask Thorpe how old he is.

Say how old you are.

Ask Thorpe where he is from.

Say where you are from.

Ask Thorpe how many Olympic
medals he has won.

Say how many Olympic medals
you have won.

Ask Thorpe if he holds a world
record.

Say ‘yes’ and explain which
distance you hold a record for.

Ask Thorpe how many world records Say how many world records you
he has broken so far.
have broken so far.
Ask Thorpe which swimming races
he won at the 2004 Olympics in
Athens.

Say which swimming races you
won at the 2004 Olympics in
Athens.

Thank Thorpe for the interview and
wish him success in the future.

Thank the reporter.

ACTIVITY 3: Mediation (προτείνεται για τη Δραστηριότητα 4)
In groups, use the information you found on a website to write an
article about Pyrros Dimas for your school newspaper. Use the text on
Ian Thorpe as an example.

Ο Πύρρος Δήμας (γεννήθηκε στις 13
Οκτωβρίου 1971) είναι Έλληνας
Βορειοηπειρώτης
ολυμπιονίκης
αθλητής της άρσης βαρών με
τέσσερα ολυμπιακά μετάλλια στην
κατοχή
του.
Γεννήθηκε
στη
Χειμάρρα της Αλβανίας από Έλληνες
γονείς και άρχισε να ασχολείται με
την άρση βαρών το 1978 στην ηλικία
των επτάμιση ετών. Έχει αναδειχθεί
τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, στην Βαρκελώνη το 1992 στην
κατηγορία των 82,5 κιλών, στην Ατλάντα το 1996 στην κατηγορία των 83
κιλών και στο Σίδνεϊ το 2000 στην κατηγορία των 85 κιλών, ενώ στους
ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004 κατέκτησε το χάλκινο
μετάλλιο. Στους Ολυμπιακούς αγώνες της Ατλάντα και της Αθήνας ήταν
ο σημαιοφόρος της ελληνικής ολυμπιακής αποστολής. Το Μάρτιο του
2005, στην Κωνσταντινούπολη, βραβεύτηκε από την Παγκόσμια
Ομοσπονδία Άρσης βαρών ως ο καλύτερος αθλητής του αιώνα. Τον
Μάιο του 2012 μαζί με τον Κινέζο Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Λι Νιγκ
άναψαν το βωμό στο Παναθηναϊκό στάδιο κατά τη διάρκεια της τελετής
παράδοσης της ολυμπιακής φλόγας στη διοργανώτρια πόλη του
Λονδίνου.
Πηγή:
(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94%
CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%82)

