
 

Το συνοδευτικό DVD του Magic Book 2 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί Αγγλικής (ΠΕ06) της Γ΄ Δημοτικού, 

Όπως περιγράφεται και στην επιστολή που εμπεριέχεται στο συνοδευτικό DVD (το αρχείο doc με την 

ονομασία «επιστολή DVD»), το DVD αποτελεί ένα πακέτο αρχείων από εκπαιδευτικό υλικό. Πιο 

συγκεκριμένα, περιέχει τους παρακάτω φακέλους: 

1) Audio  (περιέχει το ακουστικό υλικό του βιβλίου σε μορφή mp3 χωρισμένο σε Pre-unit, Student Book, 

Activity Book) 

2) Extra Material: Περιέχει εκτυπώσιμο υλικό όπως κάρτες με τους 4 ήρωες, κατασκευές με κύβους για 

όλα τα μαθήματα, Letterland portfolio, Letterland cards, Letterland poster, κάρτες μνήμης (flash cards) 

3) Final Version of Magic Book 2: Περιέχει το Student's book, Activity book, Teacher's book ανά κεφάλαιο 

και σε μορφή pdf 

4) Interactive flipbooks: Flipbooks τα οποία περιέχουν και ήχο όταν επιλεγούμε το εικονίδιο του ήχου. 

Περιέχει 10 υποφακέλους, ένα για κάθε κεφάλαιο, από τον οποίο τρέχουμε εκείνο το αρχείο που φέρει το 

όνομα του κεφαλαίου. π.χ. UNIT 1. Δε χρειάζεστε κάποιο πρόγραμμα καθώς τρέχει μεσα από κάποιο 

browser του υπολογιστή σας π.χ Chrome, Mozilla etc, χωρίς να χρειάζεται διαδικτυακή σύνδεση 

5) Interactive matching: Περιέχει 3 τύπους παιχνιδιών αντιστοίχισης: α) εικόνα με εικόνα, β) εικόνα με ήχο 

και γ) εικόνα με κείμενο. Όπως και στην περίπτωση του flipbook, για να μη χρειάζεται να συνδέεστε με το 

διαδίκτυο και να εκτελείτε το πρόγραμμα χωρίς άλλο προαπαιτούμενο πρόγραμμα, απλά κάντε διπλό κλικ 

στην ενότητα που χρειάζεστε. π.χ. από το φάκελο Picture vs Text και τον υποφακελο «Τoy Unit 1 lesson 1», 

επιλέγετε το αρχείο Unit 1 lesson 1. 

6) Jigsaw puzzles: Περιέχει, για κάθε κεφάλαιο και κάθε ήχο της αλφαβήτου,  ένα τρισδιάστατο πάζλ που 

συνοδεύεται από το αντίστοιχο ακουστικό τραγούδι. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού τα παιδιά πρέπει 

να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ στον υπολογιστή. Δεν απαιτεί κάποιο επιπλέον πρόγραμμα καθώς είναι 

εκτελέσιμο αρχείο. Λόγω της κατάληξής του αρχείου (.exe) πιθανών κάποια antivirus  να σας βγάλουν 

κάποιο προειδοποιητικό μήνυμα αλλά δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας καθώς τα συγκεκριμένα 

έχουν ελεγχθεί για ιούς και είναι αξιόπιστα 

7) Karaoke: Περιέχει βίντεο Καραόκε αλλά σε μορφή mpg ώστε να παίζει στα περισσότερα κοινά media 

players 

8) Picture cards: Περιέχει flashcards τα οποία μπορούν είτε να εκτυπωθούν είτε να προβληθούν σε 

προβολέα και οι μαθητές να ανακαλέσουν το σχετικό λεξιλόγιο 

9) Quiz: Περιέχει 10 διαδραστικά κουιζ που ελέγχουν με παιγνιώδη τρόπο το γενικό βαθμό κατανόησης 

του κάθε κεφαλαίου 

10) Video: Περιέχει τις εικόνες του βιβλίου σε μορφή βίντεο συνοδευόμενες από το αντίστοιχο ακουστικό 

υλικό. Είναι δηλαδή τα Story cards και τα ηχητικά αρχεία μαζί σε μορφή βίντεο. 

 



Για την καλύτερη πλοήγηση στους φακέλους του DVD, δημιουργήθηκε μια διαδραστική παρουσίαση 

powerpoint, με την ονομασία MB2ppt, μέσα από την οποία (σε μορφή παρουσίασης) επιλέγετε το υλικό 

που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το παρόν DVD δεν είναι CD. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα 

συμβατικό CD player ήχου αλλά απαιτεί υπολογιστή. Η επιλογή του DVD, αντί ενός απλού ακουστικού CD, 

έγινε διότι το υλικό δεν είναι απλά ακουστικό, αλλά οπτικοακουστικό. Επειδή  η χωρητικότητα των CD 

είναι περιορισμένη, δεν ήταν δυνατόν να εξυπηρετήσει τις ανάγκες χωρητικότητας αυτού του υλικού. 

Επιπλέον, η οργάνωση όλου του υλικού μέσα σε ένα DVD σας επιτρέπει να το έχετε συγκεντρωμένο σε ένα 

μέσο για μεγαλύτερη διευκόλυνσή σας στην προετοιμασία του μαθήματος.  Τέλος,  η χρήση του DVD δεν 

απαιτεί διαδικτυακή σύνδεση (internet). 

Παρόλα αυτά, αν κάποιος  εκπαιδευτικός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μόνο το ακουστικό υλικό, μπορεί 

από τον υπολογιστή να χρησιμοποιήσει από το φάκελο του DVD τα αρχεία με την ονομασία «audio». Αν η 

τάξη δεν διαθέτει υπολογιστή αλλά μόνο CD players, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα 

αντιγραφικό πρόγραμμα για να αντιγράψει από το DVD τα ακουστικά κομμάτια σε ένα CD. Στην τελευταία 

αυτή περίπτωση, μπορείτε να κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους τα αρχεία του κάθε CD. 

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/76710364/MB2%20audio%20CD1.rar 

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/76710364/MB2%20audio%20CD2.rar 

Μόλις κατεβάσετε τα 2 αρχεία, τα αποσυμπιέζετε. Το αρχείο doc που έχει ο κάθε φάκελος το εκτυπώνετε 

για να χρησιμοποιηθεί ως εξώφυλλο και ως δείκτης του κάθε κομματιού. Τα υπόλοιπα αρχεία είναι 

ακουστικά και τα αντιγράφετε σε ένα απλό CD με κάποιο πρόγραμμα αντιγραφής που διαθέτετε. 

Η ομάδα Magic Book 2 του ΠΕΑΠ 

 

 


