
 

Χρήση στην Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτική προοπτική Το Chicktionary είναι μια εφαρμογή/παιχνίδι λεξιλογίου που επιτρέπει στους παίκτες να 
δημιουργούν λέξεις στα Αγγλικά.  
Για να ολοκληρώσουν ένα παιχνίδι, οι παίκτες πρέπει να δημιουργήσουν όλες τις λέξεις από ένα 
σύνολο 7 γραμμάτων. Οι λέξεις κυμαίνονται από 3 έως 10 χαρακτήρες. Υπάρχουν 7 κοτόπουλα 
στην οθόνη και πατώντας την κοιλιά κάθε κοτόπουλου, οι παίκτες αρχίζουν να χτίζουν μια λέξη 
και να ακούν έναν διασκεδαστικό ήχο.  
Υπάρχουν τρεις επιλογές παιξίματος: Κατά τη διάρκεια του "Quick Play", οι παίκτες έχουν 2 
λεπτά για να βρουν όσες περισσότερες λέξεις μπορούν. Κατά τη διάρκεια του "Classic", οι 
παίκτες μπορούν να πάρουν το χρόνο τους για να βρουν όλες τις λέξεις και στο "Journey" 
ακολουθούν μια διαδρομή ξεκλειδώνοντας ένα νέο παιχνίδι όταν ολοκληρώνουν επιτυχώς το 
προηγούμενο. 
Το παιχνίδι δεν προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής των γραμμάτων ούτε ο δάσκαλος 
μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των γραμμάτων σε μια λέξη. Παρέχει όμως συμβουλές. 
Το Chicktionary μπορεί να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για τους μαθητές να μάθουν νέο 
λεξιλόγιο, να θυμηθούν λέξεις που ήδη γνωρίζουν ενώ θα μπορούσε να είναι μια διασκεδαστική 
και συναρπαστική εναλλακτική λύση στις συνήθεις ασκήσεις ορθογραφίας. 
Για τους μη αγγλόφωνους μαθητές, αυτό το παιχνίδι είναι κατάλληλο για ηλικίες άνω των 10 
ετών. 

Προτεινόμενη εφαρμογή με 
μαθητές  

Το Chicktionary θα μπορούσε να είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι πρακτικής και ένας 
αποτελεσματικός τρόπος για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για δραστηριότητες 
σχετικές με την εκμάθηση γλωσσών ή ορθογραφίας, ειδικά για όσους δεν έχουν την Αγγλική ως 
μητρική γλώσσα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Αγγλικών.  
Ανάλογα με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές συσκευές, οι μαθητές μπορούν να παίζουν Chicktionary 
ατομικά, σε ζεύγη, ή σε μικρές ομάδες. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί μετά την 
ολοκλήρωση του μαθήματος σε έξυπνο πίνακα (smartboard) ως ομαδική δραστηριότητα. 
Οι εκπαιδευτικοί καλό θα ήταν να προσπαθήσουν να διατηρήσουν έναν κατάλογο υψηλών 
βαθμολογιών Chicktionary, που κερδίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σαν σε 
διαγωνισμό, ως κίνητρο για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να συμμετάσχουν 
για να βοηθήσουν/να παράσχουν συμβουλές όταν οι μαθητές έχουν κολλήσει. Δεν είναι 
γνωστές όλες οι λέξεις, αλλά αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως κίνητρο για τους μαθητές να τις 
αναζητήσουν στο λεξικό. 
Όταν χρησιμοποιείται ως δραστηριότητα εντός τάξης, οι μαθητές μπορούν να κληθούν να 
καταγράψουν μια λίστα των πιθανών λέξεων που δεν βρήκαν και να προσθέσουν τις άγνωστες 
λέξεις στο τετράδιο λεξιλογίου τους. Στη συνέχεια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα λεξικό 
(είτε διαδικτυακό είτε σε έντυπη μορφή) για να ανακαλύψουν την έννοια και τη χρήση αυτών 
των λέξεων και να γράψουν προτάσεις χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις. 

 

Δεξιότητες και ικανότητες 

Δεξιότητες και ικανότητες που 
αναπτύσσονται  

Το Chicktionary μπορεί να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των μαθητών στα Αγγλικά καθώς και τις 
δεξιότητες τους στην ορθογραφία. 

 


