ΥΔΓΗΑΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ
ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ
ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ

ΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ
ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ
 ΑΝΑΓΝΩΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ
 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ Δ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ
ΤΜΒΑΝΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
 ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
 ΦΩΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΞΑΚΖΖ
 ΓΝΩΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ

Μοντέλα Γραμματισμού
α) Τν κνληέιν ειιείκκαηνο, όπνπ ην άηνκν πνπ καζαίλεη αλάγλσζε
θαη γξαθή λνείηαη σο έλα άδεην δνρείν πνπ πξέπεη λα γεκίζεη κε
γλώζεηο. Σπλήζσο έλα ‘έιιεηκκα’ γξακκαηηζκνύ ππνλνεί έιιεηκκα
ζηνλ πξνθνξηθό ιόγνθ.ιπ.
β) Τν ηαηξηθό κνληέιν πνπ αληηκεησπίδεη ηελ έιιεηςε γξακκαηηζκνύ
σο κηα ‘αξξώζηηα’ από ηελ νπνία ππνθέξνπλ ηα άηνκα. Γη’ απηό θαη
ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο ‘δηάγλσζεο’ θαη ησλ
δηαγλσζηηθώλ ηεζη.
γ) Τν κνληέιν ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη ηελ
απόθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνύ σο απόθηεζε κηαο ζεηξάο δηαθξηηώλ
δεμηνηήησλ.
δ) Τν ιεηηνπξγηθό κνληέιν, πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ηθαλόηεηα λα
αληηκεησπηζηνύλ αλαγλσζηηθά γεγνλόηα.
ζη) Τα θξηηηθά κνληέια γξακκαηηζκνύ, πνπ ελώ δίλνπλ έκθαζε
ζηνπο θνηλσληθνύο ζηόρνπο θαη ηα ζπκθξαδόκελα ηα ππνβάιινπλ
ζπγρξόλσο ζε θξηηηθή αλάιπζε.

ΠΟΣΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΩΡΔΗΣΑΗ
ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΟ;

Ζ απάληεζε είλαη κάιινλ απιντθή, αθνύ ζρεηίδεηαη κε ηηο
ηδηαηηεξόηεηεο θάζε ηάμεο θαη θάζε παηδηνύ.
ε γεληθέο γξακκέο όκσο ζα ιέγακε όηη όηαλ ην παηδί
θαηαλνήζεη ηνλ ηξόπν πνπ ‘δνπιεύεη’ ν θώδηθαο ηεο γξαπηήο
γιώζζαο, ηόηε κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη ε δνπιεηά ηνπ
Νεπηαγσγείνπ ηειείσζε θαη αξρίδεη εθείλε ηεο Πξώηεο Σάμεο.
ηα απζόξκεηα γξαπηά ησλ παηδηώλ ζα ιέγακε όηη θαίλεηαη όηαλ
βξίζθνληαη πιένλ ζηε θάζε ηεο ζσλλαβικής γραθής.

ή ηεο επινενοημένης ορθογραθίας.

Όκσο πην ζσζηό ζα ήηαλ αλ ζεσξνύζακε έλα πξόγξακκα
επηηπρεκέλν, αλ θάζε ζπγθεθξηκέλν παηδί παξνπζίαδε ζεκαληηθή
πξόνδν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε ζρέζε κε
απηό πνπ ήηαλ πξηλ αξρίζεη ην πξόγξακκα.
Ζ ηήξεζε θαθέινπ πξνόδνπ, όπνπ ζα θαίλνληαη θαζαξά νη
θάζεηο από ηηο νπνίεο πεξλά ν καζεηήο/ ε καζήηξηα όζν δηαξθεί ε
θνίηεζή ηνπ/ ηεο ζην λεπηαγσγείν θαη ην αλαγλσζηηθό
πξόγξακκα, ζεσξείηαη πνιύ ζεκαληηθή.

Ζ δηαθνξά από ην πξώην γξαπηό ζην δεύηεξν ζεκαηνδνηεί κηα ηεξάζηηα θαηάθηεζε γηα
ην παηδί.

Θα ιέγακε όηη θαηά ηελ θαηάθηεζε ηεο γξαπηήο γιώζζαο ην παηδί
δηέξρεηαη από θάζεηο, πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ‘επηηεύγκαηά’ ηνπ.
Οπνηαδήπνηε κεηάβαζε, αθόκε θαη από κηα πνιύ αξρηθή θάζε ζε
κηα ιηγόηεξν αξρηθή, είλαη επθηαία θαη ζεκαληηθή.
Έηζη, παξαθνινπζνύκε ηε κεηάβαζε από α) ηε Εσγξαθηθή ιόγσ
αδπλακίαο
γηα
γξαθή
ζηε
β)
Γξακκηθή/
θπθιηθή
επαλαιακβαλόκελε γξαθή

Σα παξαδείγκαηα είλαη από ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ θ. Νεθηάξηνπ ηειιάθε.

γ) ζηα Φεπδνγξάκκαηα

δ) ζηα Σπραία απνδεθηά γξάκκαηα

ε) ηε πιιαβηθή γξαθή

Ρνύρα, εηθόλεο, παηρλίδηα, γιάζηξεο, θαΐ, παπνύηζηα, θάιηζεο.

Δ ΔΝΑ ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΟΝΣΑΗ
ΤΝΔΥΩ
ΝΑ ΓΡΑΦΟΤΝ ΚΑΗ ΝΑ ΓΗΑΒΑΕΟΤΝ

ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΓΡΑΦΟΤΝ
Σα παηδηά γξάθνπλ ζπλερώο θαη δελ πεξηκέλνπλ λα κάζνπλ
πξώηα, γηα λα γξάςνπλ κεηά.
Μάιηζηα ηα γξαπηά ησλ παηδηώλ είλαη ν θαζξέθηεο ηνπ επηπέδνπ
ησλ γλώζεσλ ηνπο.

Ζ δηαθνξά ησλ γλώζεσλ αλάκεζα ζην παηδί πνπ παξήγαγε ην πξώην γξαπηό θαη εθείλν
πνπ έγξαςε ην δεύηεξν είλαη εκθαλήο.

Αθόκε θαη ζε επηκέξνπο ζέκαηα, π.ρ. ηε δηάηαμε θαη ηε θνξά ηεο
γξαπηήο γιώζζαο.

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην
παηδί γξάθεη αθαηάζηαηα.

Δδώ, ην όλνκα Θεοδώρα έρεη γξαθεί
βοσζηροθηδόν. Πνιύ πηζαλόλ θάηη ηέηνην λα
νθείιεηαη ζηελ αλεπάξθεηα ηνπ δηαζέζηκνπ
ρώξνπ. Σν ραξηί ηειείσζε θαη ην όλνκα
ζπλερίδεηαη θαη από θάησ, ζε κηα
πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζνύλ θνληά ην Ο κε
ην Γ.

Μεξηθέο θνξέο ε θνξά δίλεηαη από ηα
δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά. Ίζσο εληειώο
ηπραία.

Ίζσο πάιη θαη όρη, θαζώο θαίλεηαη λα
πξνέρεη ε ηνπηθή ζπλάθεηα έλαληη ηεο
ζύκβαζεο ηεο γξαθήο. Σν ΦΑΔ ΜΗΑ
ΜΠΟΤΝΗΑ ιέγεηαη από ηνλ παιαηζηή ζηα
δεμηά. Γη’ απηό θαη ηα γξάκκαηα ‘βγαίλνπλ’
από ην δηθό ηνπ ζηόκα.

Ζ γξαθή δελ λνείηαη κεραληζηηθά, δειαδή κόλν σο εμάζθεζε
ηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο ή σο ζπληνληζκόο καηηνύ ρεξηνύ.

ε απηή ηε ινγηθή ήηαλ νη ιεγόκελεο
προγραθικές αζκήζεις, πνπ ζπλήζσο είηε
απαηηνύζαλ ‘γέκηζκα’ ελόο ζρεδίνπ είηε ην
‘ηξάβεγκα’ κηαο γξακκήο.

Σέηνηνη γεληθνί ζηόρνη, πνπ εμαζθνύλ ην ρέξη γηα λα γξάςεη ηα
γξάκκαηα, εμππεξεηνύληαη θαη από δξαζηεξηόηεηεο ‘καθξηλέο
πξνο ηε γξαπηή γιώζζα’, όπσο ην θόςηκν κε ην ςαιίδη ή ην
πέξαζκα θνπηώλ καθαξνληώλ ζε κηα θισζηή.

Δδώ ηα παηδηά πεξλνύλ κέζα ζε έλα ζθνηλί θύβνπο κε γξάκκαηα, νύησο ώζηε λα
ζρεκαηίζνπλ ην όλνκά ηνπο. Ζ δξαζηεξηόηεηα ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί αλαγλσζηηθή
γηαηί:
• αλαγλσξίδνπλ ηα γξάκκαηα
• ‘γξάθνπλ’ γξάκκα γξάκκα ην όλνκά ηνπο
• εμαζθνύλ ηε ιεπηή θηλεηηθόηεηα θαη ηνλ ζπληνληζκό καηηνύ-ρεξηνύ

Άιισζηε ε γξαθή κπνξεί λα πάξεη πνιιέο, δηαθνξεηηθέο κνξθέο:
 ‘Έηνηκεο’ ιέμεηο ή γξάκκαηα.
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε μεπεξληνύληαη
ζρεδηαζκνύ ησλ γξακκάησλ.

Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα παηδηά
‘αληηγξάθνπλ’ θαη παίξλνπλ καδί
ηνπο ζην ζπίηη κηα ζπληαγή γηα
θνηόζνππα.

ηα

πξνβιήκαηα

«ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ»

 Γξακκέλα από ηε λεπηαγωγό
Σα παηδηά γξάθνπλ ηελ ηζηνξία θαη ε λεπηαγσγόο γξάθεη ηα
γξάκκαηα.

Εθεί πμο πενπαημύζε ζοκάκηεζε
ημ Σπάηκηενμακ.
Γεηα ζμο ςναία μμο θμπέια.
Πώξ ζε ιέκε;.
Πμύ δμοιεύεηξ;
Σημ ζμοπενμάνθεη. Εζέκα πώξ
ζε ιέκε;
Σπάηκηενμακ; Μα θάπμο ζε
λένς! Α, καη! Σε βιέπς ζηεκ
ηειεόναζε.

Εθεί θμκηά όμςξ δμύζε ε θαθηά
βαζίιηζζα πμο δήιεοε πμιύ ηε
Χημκάηε. Τα έβιεπε όια μέζα ζημ
μαγηθό ηεξ θαζνέθηε.
Μόιηξ είδε ηε Χημκάηε μαδί με ημ
Σπάηκηενμακ δήιερε πάνα πμιύ θαη
θώκαλε αμέζςξ ημ θίιμ ηεξ ημ Ζμνό.
- Να παξ αμέζςξ κα δηώλεηξ ημ
Σπάηκηενμακ από ημ δάζμξ! Τμο είπε.
- Τνέπς βαζίιηζζά μμο! Τεξ
απάκηεζε.

‘Γηα ρεηξόο’ παηδηνύ.

Σν παηδί γξάθεη ην ίδην κηα
ζπληαγή ζρεδόλ αλαγλώζηκε.
Απηή ζα κπνξνύζε λα ηελ
πάξεη καδί ηνπ ζην ζπίηη.
Άιισζηε θαλέλαο γνληόο δελ
πεξηκέλεη από ην λεπηαγσγείν
ηνπ παηδηνύ ηνπ λα ηνπ κάζεη
λα καγεηξεύεη.

Όηαλ ην παηδί γξάθεη, θαιό είλαη ε λεπηαγσγόο:
 Να ην παξαθηλεί λα δηαβάζεη απηό πνπ έγξαςε.
 Να ην ζεκεηώλεη δίπια ή πίζσ. Έηζη ηεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα θάλεη ζεκαληηθέο
παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο αλαγλσζηηθέο γλώζεηο ησλ παηδηώλ. Γηαηί, είλαη
δηαθνξεηηθό λα δηαβάζεη «Μεηά βάιακε ην γάια» ζε κηα ηπραία ζεηξά γξακκάησλ θαη
αιιηώο αλ ηα γξάκκαηα ήηαλ «Γ Λ».

Πξνζνρή: Ζ λεπηαγσγόο πάληνηε επαηλεί θαη ελζαξξύλεη, αιιά
πνηέ δελ δηαβάδεη ζην γξαπηό ησλ παηδηώλ θάηη άιιν από απηό
πνπ είλαη γξακκέλν. Αλ δελ κπνξεί λα ην απνθύγεη, δηαβάδεη απηό
πνπ πξαγκαηηθά ‘ιέεη’ ην θείκελν (π.ρ. ρθαββα).
Μόλν έηζη ηα παηδηά ζα
θαηαλνήζνπλ όηη ε γξαπηή
γιώζζα είλαη θώδηθαο κε
πνιύ ζπγθεθξηκέλνπο θαη
απζηεξνύο θαλόλεο. Αλ
θάπνηνο ζέιεη λα δηαβάδνπλ νη
άιινη ό,ηη γξάθεη, ζα πξέπεη
λα ηνπο αθνινπζεί πηζηά.
Απηό θπζηθά δελ εκπνδίδεη ην
ίδην ην παηδί λα λνεκαηνδνηεί
ηα γξαπηά όπσο απηό λνκίδεη.

Μάιηζηα είλαη πηζαλόλ γηα ηε
λεπηαγσγό λα πξνθαιέζεη ηε
ζπκεδία, αλ δηαβάζεη ην βηβιίν ηνπ
Σξηβηδά Το Παπάκι ποσ δεν ηοσ
Αρέζανε ηα Ποδαράκια ηοσ, ώζηε
λα δνπλ νη κηθξνί καζεηέο πόζν
αζηεία αθνύγνληαη νη εγγξαθέο
πνπ πξνθύπηνπλ από γξάκκαηα
ζε ηπραία ζεηξά.

ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΓΗΑΒΑΕΟΤΝ
Ζ λεπηαγωγόο ελζαξξύλεη ηελ πξνζπνίεζε
αλάγλωζεο

Σα παηδηά δηαβάδνπλ κε ηε ζπκβαηηθή, ή ζρεδόλ
κε ηε ζπκβαηηθή, έλλνηα ηεο ιέμεο

Πνηέ ηα παηδηά δελ ζα κάζνπλ ηε γξαπηή γιώζζα, αλ δελ έξζνπλ
ζε επαθή κε ηε γξαπηή γιώζζα.

Αζθήζεηο, όπσο απηή, πνπ έρεη
πξνηαζεί σο πξν-αλαγλσζηηθή,
ειέγρεηαη σο κάιινλ αθαηάιιειε.
Καλέλα παηδί δελ ζα κάζεη πνηέ ηε
θνξά ηεο αλάγλσζεο κε ηελ
ηαθηνπνίεζε
πξαγκαηηθώλ
αληηθεηκέλσλ. ε απηά η ζειρά δελ
παίδεη θαλέλα ξόιν. Άιισζηε,
ζπλήζσο μεθηλάκε από ην θέληξν,
θαη πεγαίλνκε πξνο ηηο άθξεο. Γελ
ζπκβαίλεη όκσο ην ίδην θαη κε ηελ
αλάγλσζε ηεο γξαπηήο ιέμεο, πνπ
είλαη αδύλαηνλ λα δηαβαζηεί αλ
αγλνεζεί ε θνξά ηνπ γξαπηνύ
ιόγνπ.

Όκσο θαη ζηελ αλάγλσζε, ππάξρνπλ δξαζηεξηόηεηεο, πνιύ
καθξηλέο, πνπ πξνεηνηκάδνπλ γηα απηήλ. Έηζη, θάζε άζθεζε
παξαηεξεηηθόηεηαο, ηνπ ζηπι «Βξεο ηηο Γηαθνξέο», ελδέρεηαη λα
επλνεί θαη ηελ αλάγλσζε. Αλ θάπνηνο έρεη κάζεη λα παξαηεξεί, ζα
δηαθξίλεη αλάκεζα ζε γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ πνιύ κεηαμύ ηνπο:

Λ,

Γ,

Α

Ζ λεπηαγωγόο ελζαξξύλεη ηελ πξνζπνίεζε αλάγλωζεο
ηα παηδηά αξέζεη λα δηαβάδνπλ παηδηθά βηβιία. Μεξηθέο θνξέο
κάιηζηα δηαβάδνπλ, ιέγνληαο ηηο ιέμεηο, όπσο αθξηβώο είλαη
γξακκέλεο, γπξίδνπλ ηε ζειίδα, όηαλ πξέπεη, θαη θάπνηε δείρλνπλ
κε ην δάρηπιν ό,ηη δηαβάδνπλ. Γίλνπλ έηζη ηελ εληύπσζε όηη
πξαγκαηηθά δηαβάδνπλ.

Δθηόο όκσο από ηα βηβιία ε λεπηαγσγόο επηβξαβεύεη θαη θάζε
πξνζπνίεζε αλάγλσζεο ζηνλ πεξηβάιινληα γξαπηό ιόγν. Ο
ινγόηππνο ηεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθηνύλ, ε κάξθα ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο ιηρνπδηώλ ή ν ηίηινο
ζηηο αζιεηηθέο εθεκεξίδεο, είλαη κεξηθά από απηά πνπ δηαβάδνπλ
ηα παηδηά, αθόκε θαη όηαλ δελ έρνπλ κάζεη λα δηαβάδνπλ κε ηε
ζπκβαηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ.

Πώο γίλεηαη όκωο ηα παηδηά λα δηαβάδνπλ κε ηε ζπκβαηηθή, ή
ζρεδόλ κε ηε ζπκβαηηθή, έλλνηα ηεο ιέμεο, όηαλ δελ μέξνπλ
αθόκε λα δηαβάδνπλ;
Σα παηδηά δηαβάδνπλ ζπγθξίλνληαο, απηό πνπ ζέινπλ λα
δηαβάζνπλ κε θάηη άιιν πνπ γλσξίδνπλ όηη ιέεη ην ίδην
ε απηήλ ηε δηαδηθαζία ε λεπηαγσγόο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπο
δηαθξηηηθά ζηηο ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο (π.ρ. κέγεζνο ιέμεο,
πξώην γξάκκα).

Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζην παηρλίδη Βρες ηον κρσμμένο θηζασρό, όπνπ έλαο θξπκκέλνο
‘ζεζαπξόο’ απνθαιύπηεηαη κεηά από δηαδνρηθά ‘ςαμίκαηα’ ζε κηα ζεηξά από δηαθνξεηηθά
κέξε, ηα παηδηά θαζνδεγνύληαη από εληνιέο πνπ δηαβάδνληαη εύθνια. Γηαηί:
• Όζνλ αθνξά ην πξώην κέξνο ηνπο: Δίλαη παλνκνηόηππεο ΦΑΞΔ ΣΟ
• Όζνλ αθνξά ηνλ ηόπν: Δίλαη νη δηάθνξεο γσληέο ηεο ηάμεο, γξακκέλεο όπσο αθξηβώο
ζηηο αληίζηνηρεο επηγξαθέο.
Ζ αλάγλσζή ηνπο δελ είλαη παξά ζύγθξηζε αλάκεζα ζε απηό πνπ γξάθεη ε εληνιή θαη
εθείλν πνπ ππάξρεη ζηελ ηακπέια ηεο αληίζηνηρεο γσληάο.

Γηαβάδνπλ ‘καληεύνληαο’
Αθόκε θαη έλαο έκπεηξνο ελήιηθνο αλαγλώζηεο δηαβάδεη, ιίγν
απνθσδηθνπνηώληαο θαη ιίγν καληεύνληαο. Ο αλαγλώζηεο θέξλεη
ζην θείκελν ηελ εκπεηξία ηνπ. Καη απηό ηνλ βνεζά λα ην δηαβάζεη.

ε απηό ην θείκελν ιείπνπλ θάπνηεο ιέμεηο, ηηο νπνίεο όκσο ν αλαγλώζηεο κπνξεί λα ηηο
δηαβάζεη. Σνλ βνεζνύλ νη γλώζεηο ηνπ γηα ηε ινγνηερλία (Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό), ηε
γιώζζα (ζσζηόο ηύπνο ξήκαηνο), ηνλ θόζκν (ζην ακπέιη ππάξρνπλ ζηαθύιηα).

 Σα παηδηά δηαβάδνπλ εθκεηαιιεπόκελα όια ηα ζπιιεηηνπξγνύληα
κε ηε γξαθή ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα

Γηα λα δηαβάζνπλ ηα παηδηά ηε ιέμε ΠΡΟΟΥΖ! ή Τγξό Πάηωκα, ‘βνεζηνύληαη’ από ηελ
εηθόλα πνπ δείρλεη έλαλ άλζξσπν λα γιηζηξά ή από ην κέξνο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ε
πηλαθίδα.
Άιισζηε ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνπο ελήιηθνπο, όηαλ ζπλαληνύλ ην ίδην ζήκα.
Υαξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα όισλ νη ινγόηππνη ησλ πξντόλησλ. Πεξηζζόηεξν
δηαβάδνληαη γξακκαηνζεηξέο θαη ρξώκαηα θαη ιηγόηεξν γξάκκαηα.

ΒΑΗΚΖ ΑΡΥΖ
ΣΟΤ ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Ζ ΓΛΩΑ ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΓΡΑΠΣΖ
ΔΗΝΑΗ ΜΔΟΝ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ
ΚΑΗ Ω ΣΔΣΟΗΟ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ

Δίλαη παξαινγηζκόο λα ζεσξνύκε ηε γξαπηή γιώζζα όξγαλν
επηθνηλωλίαο εθηόο ζρνιείνπ, ελώ κέζα ζε απηό λα ηελ
αληηκεησπίδνπκε κόλν σο εμάζθεζε (ζρνιηθέο αζθήζεηο) θαη
θαηαλαγθαζκό (ππνρξεσηηθέο).
Σα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ γξάθνληαο
θαη δηαβάδνληαο κέζα ζε ζπλζήθεο πνπ έρνπλ λόεκα θαη
ελδηαθέξνλ γηα απηά.

Κεληξηθόο άμνλαο ελόο αλαγλσζηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
αλάδεημε ηνπ επηθνηλωληαθνύ ραξαθηήξα ηεο γξαπηήο
γιώζζαο. Κη απηό απνηειεί ην αζθαιέζηεξν θξηηήξην επηινγήο
δξαζηεξηνηήησλ.

Πνηα από ηα δύν ζα επηιέμεη λα δηαβάζεη ην παηδί ζε ζπλζήθεο ‘κε θαηαλαγθαζκνύ’; Ο
Ρνπζζώ ηζρπξίδεηαη όηη ν Αηκίιηόο ηνπ ζα κάζεη λα δηαβάδεη κε ην δεύηεξν.

Πνηα από ηα δύν ζα επηιέμεη λα ‘γξάςεη’ ην παηδί;

Ζ γιώζζα είλαη επηθνηλσλία, γη’ απηό θαη αλαγλσζηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο ηάμεο
ή ζηε δσή ησλ παηδηώλ απνηεινύλ ηελ θαιύηεξε επηινγή ηεο
λεπηαγσγνύ.
Γηα παξάδεηγκα, ην «Γξάκκα ζηνλ Αϊ Βαζίιε» είλαη κηα
εθπιεθηηθή αλαγλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Γε γξάθεηο; Γελ παίξλεηο
δώξν.

Γη’ απηό ίζσο θαη ε Μαξία θαηέιεμε θαη ζηελ αλαγξαθή ηεο ιέμεο θαη ζην ζρεδηαζκό ηεο
εηθόλαο. Έηζη, είλαη πεξηζζόηεξν ζίγνπξε όηη ν Άγηνο ζα δηαβάζεη θαη ζα εθπιεξώζεη.

Φηάλεη όια λα γίλνπλ, όπσο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο
αιιεινγξαθίαο.
• Να γξαθεί ην γξάκκα
• Να κπεη ζε θάθειν
• Να πξνζηεζεί ην γξακκαηόζεκν
• Να γξαθεί ην όλνκα ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε (ζε
άιιεο πεξηπηώζεηο ππνρξεσηηθέο θαη νη δηεπζύλζεηο)
• Να ηαρπδξνκεζεί

ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Παιηά, ζε πξνεγνύκελνπο αηώλεο, ηα παηδηά κάζαηλαλ λα
δηαβάδνπλ μεθηλώληαο πξώηα από ην γξάκκα. Έηζη, πξηλ αθόκε
θηάζνπλ ζηε ιέμε ή ηελ πξόηαζε, εμαζθνύληαλ ζε ζπλδπαζκνύο
γξακκάησλ.
Κ + Α = ΚΑ
Π + Α = ΠΑ
Σ + Α = ΣΑ
Κ + Δ = ΚΔ
Π + Δ = ΠΔ
Σ + Δ = ΣΔ
Κ + Η = ΚΗ
Π + Η = ΠΗ
Σ + Η = ΣΗ
Κ + Ο = ΚΟ
Π + Ο = ΠΟ
Σ + Ο = ΣΟ

Λίγν αξγόηεξα ηα παηδηά μεθηλνύζαλ από ην ζεσξνύκελν
κηθξόηεξν θνξέα ζεκαζίαο: ηε ιέμε.
Αιήζεηα, πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ιέμεο μάηι ζηηο θξάζεηο:
Μνπ καύξηζεο ην μάηι.
ε ξνύθεμε ην θαθό ην μάηι.
Καιύηεξα λα ζνπ βγεη ην μάηι παξά ην όλνκα.
Φηηάμε κνπ έλα απγό μάηι.
Γε βιέπσ ην μάηι ηεο βειόλαο.
Φόξα γαιάδηα ράληξα θαη μάηι γηα ην μάηι.
Σν θπηό πέηαμε μάηι.

ηηο κέξεο καο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ κέζα από
θείκελα.
Από ην ζύλνιν ησλ θεηκέλσλ, ε λεπηαγσγόο επηιέγεη εθείλα πνπ:
•Έρνπλ κηθξό κέγεζνο. Οξηζκέλα πεξηνξίδνληαη ζε κία ιέμε (π.ρ.
ε επηγξαθή ΔΞΟΓΟΣ) ή αθόκε θαη ζε έλα γξάκκα (π.ρ. ε
επηγξαθή ΣΣΣΣΣΣΣ πνπ επηβάιιεη εζπρία ζηε Γσληά ηεο
Βηβιηνζήθεο).
•ηελ ‘αλάγλσζή’ ηνπο βνεζνύλ θαη άιια ζηνηρεία (π.ρ. ελδείμεηο
ηόπνπ).

ην ζρνιείν ην αλαγλσζηηθό πιηθό νθείιεη λα είλαη:
 Πινύζην
Σα παηδηά δε καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ ζε ηάμεηο κε ηνίρνπο
γπκλνύο, ρσξίο βηβιία θαη άιια έληππα. Όζν πεξηζζόηεξεο είλαη νη
αλαγλσζηηθέο πξνθιήζεηο ηόζν πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο
ππάξρνπλ λα αζρνιεζνύλ νη κηθξνί καδί ηνπο.

Πξνζνρή: Σν αλαγλσζηηθό πιηθό πξέπεη λα είλαη πινύζην, αιιά
όρη ηόζν … πινύζην, ώζηε λα ‘κπνπθώλεη’ ηα παηδηά.
Να ππάξρεη, αιιά κελ ‘ράλεηαη’ κέζα ζε έλαλ θπθεώλα
δηαθνξεηηθώλ εξεζηζκάησλ, ώζηε ζην ηέινο λα θαζίζηαηαη εληειώο
‘αόξαην’.

 Πην πνιύ θη από ηελ ύπαξμε ηνπ αλαγλσζηηθνύ πιηθνύ ζεκαζία
έρεη ε ζπζηεκαηηθή ελαζρόιεζε καδί ηνπ.

Κάπνηεο θνξέο ν γξαπηόο ιόγνο βξίζθεηαη ζε ξόιν κάιινλ ‘δηαθνζκεηηθό’. Γελ
εμππεξεηεί θαλέλα επηθνηλσληαθό ζθνπό θαη απιώο … ππάξρεη. πλήζσο ζε απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο θαη επεηδή θαλέλαο δελ αζρνιείηαη πνηέ καδί ηνπ, θαζίζηαηαη … ‘αόξαηνο’.

Αληίζεηα, αλ ε επηγξαθή εμππεξεηεί θάπνηνλ πξαγκαηηθό ζθνπό,
ηα παηδηά ζα ‘αλαγθαζηνύλ’ λα αζρνιεζνύλ καδί ηεο.

Απέμσ από ληνπιάπηα, θνπηηά ή ζπξηάξηα, επηγξαθέο πνπ δειώλνπλ ην πεξηερόκελό
ηνπο ζπλήζσο δηαβάδνληαη, όηαλ ην παηδί αλαιακβάλεη λα ηαθηνπνηήζεη θάηη. Δίλαη
αθξηβώο ην ίδην κε ηηο εηηθέηεο ζηα δηάθνξα βάδα, πνπ καο γιηηώλνπλ από κηα
‘ελνριεηηθή’ δνθηκή, θάζε θνξά πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ΑΛΑΣΗ ή ΕΑΥΑΡΖ.

Παξόκνηεο εηηθέηεο ζα ηηο δηαβάζεη ην παηδί, όηαλ ζέιεη λα
ηαθηνπνηήζεη ηα ζπξηάξηα, θαη ζα ηηο (αληη)γξάςεη αλ δηαπηζηώζεη
έιιεηςε, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη νξηζηεί ππεύζπλνο γηα ηηο
παξαγγειίεο ηεο ηάμεο ζε ραξηηθά.

Πξνζνρή: Γηα λα έρνπλ ηα παηδηά ηε δπλαηόηεηα λα αζρνιεζνύλ
κε ην αλαγλσζηηθό πιηθό, εθείλν ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη
ζηαδηαθά ώζηε λα πξνιαβαίλνπλ νη καζεηέο λα ην γλσξίδνπλ θαη
λα ην ελζσκαηώλνπλ ζηα παηρλίδηα ηνπο.
Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζηε Γωνιά ηοσ Μπακάλικοσ, ε ηάμε κπνξεί λα αξρίζεη απιώο κε ηα
πξντόληα ηαμηλνκεκέλα ζηα ξάθηα. Αξγόηεξα πξνζζέηεη ζηαδηαθά θαη αλάινγα κε ηα
ελδηαθέξνληα ησλ κηθξώλ καζεηώλ:
• επηγξαθή θαηαζηήκαηνο
• ζαθνύιεο κε ην ινγόηππν
• ηηκνθαηάινγν
• ιίζηεο αγνξώλ
• απνδείμεηο πιεξσκήο
• δηαθεκηζηηθέο αθίζεο
• ρξήκαηα ζπλαιιαγήο
• πξνηεηλόκελα κελνύ
• θπιιάδηα πξνζθνξώλ
• έληππεο δηαθεκίζεηο
• πξόζιεςε πξνζσπηθνύ
• θακπάληεο πγηεηλήο δηαηξνθήο

 Σν αλαγλσζηηθό πιηθό θαιό είλαη λα θαηαλέκεηαη παληνύ θαη λα
είλαη ζπλαθέο κε ηηο Γωληέο ηνπ Νεπηαγωγείνπ.
Αθνύ ζηηο κέξεο καο δελ ππάξρεη γεγνλόο πνπ λα κελ έρεη θαη
αλαγλσζηηθέο δηαζηάζεηο (π.ρ. από ηε βόιηα ζηα καγαδηά κέρξη ην
καγείξεκα ελόο θαγεηνύ), αθόκε θαη όηαλ ππάξρεη ε Γωνιά ηης
Γραθής ή ε Βιβλιοθήκη, ην αλαγλσζηηθό πιηθό δελ πεξηνξίδεηαη
κόλν ζε απηέο.

Γη’ απηό θαη θαιό είλαη λα κελ ππάξρνπλ γσληέο ρσξίο
αλαγλσζηηθό πιηθό.

Υαξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα ην Κοσκλόζπιηο, πνπ, παξά ηηο δηαηππσκέλεο
αληηξξήζεηο γηα ηελ ύπαξμή ηνπ, ηδηαίηεξα όηαλ εμειίζζεηαη ζε θαζαξώο ‘θνξηηζίζηηθε’
γσληά, θηινμελείηαη ζε αξθεηά λεπηαγσγεία. Όκσο, ελώ έλα ζύγρξνλν ζπίηη ‘βνπιηάδεη’
θάησ από ην βάξνο ηνπ έληππνπ πιηθνύ, ζην Κνπθιόζπηην ζπγθεληξώλεηαη πιήζνο
εηδώλ λνηθνθπξνζύλεο θαη θαζόινπ εληύπσλ.

 Σν αλαγλσζηηθό πιηθό πξέπεη λα είλαη κέζα ζηα ελδηαθέξνληα
ηωλ παηδηώλ.
Όινη καο δηαβάδνπκε ό,ηη καο ελδηαθέξεη θαη ό,ηη θπξηαξρεί ζηελ
θαζεκεξηλόηεηά καο. Σα παηδηά έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο
λα ‘δηαβάζνπλ’ έλα θπιιάδην γηα ηνλ Spiderman θαη ηνλ Superman
παξά έλα ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΖ.

Πξνζνρή: πλήζσο απηά πνπ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά, παηρλίδηα ή
αθόκε θαη νη δηάθνξεο λνζηηκηέο, θαη ζα ήζειαλ λα δηαβάζνπλ,
είλαη γξακκέλα κε ‘μέλα’ γξάκκαηα (Spiderman, Coca Cola).
Καιό είλαη ζην ζρνιείν παξόκνηα δείγκαηα λα ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ ζηελ ύπαξμε δύν αιθαβήησλ.

Παξόκνηεο δξαζηεξηόηεηεο, όπνπ ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ ηνπο ηίηινπο
μελόγισζζσλ πεξηνδηθώλ ακθίβνιεο πνηόηεηαο, δελ έρνπλ θαλέλα λόεκα θαη θαιό είλαη
λα απνθεύγνληαη.

«ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ»

 Σν αλαγλσζηηθό πιηθό νθείιεη λα εμππεξεηεί πνιινύο θαη
δηαθνξεηηθνύο αλαγλωζηηθνύο ζηόρνπο
Χο θαηάθηεζε ηνπ λεκηικού γραμμαηιζμού δελ λνείηαη κόλν ε
γλώζε ησλ γξακκάησλ. Απαηηείηαη έλα πιήζνο δηαθνξεηηθώλ
γλώζεσλ, από ηε θνξά ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ κέρξη ηε γλσξηκία θαη
ηηο δηαθνξέο ζηελ ‘αλάγλσζε’ δηαθόξσλ εληύπσλ.

To αλαγλσζηηθό πιηθό πνπ ππάξρεη ζην Νεπηαγσγείν είλαη
δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ:
 Σν απζεληηθό, πξαγκαηηθό αλαγλωζηηθό πιηθό πνπ ππάξρεη
θαη ρξεζηκνπνηείηαη εθηόο ζρνιείνπ.

 Τιηθό θηηαγκέλν από ηε λεπηαγωγό, γηα λα εμππεξεηεζνύλ
νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ηάμεο.

 Τιηθό είηε θηηαγκέλν από ηα παηδηά είηε κε ηε ζπκβνιή ησλ
παηδηώλ.

Σν απζεληηθό, πξαγκαηηθό πιηθό
Πην πνιύ θαη από νηηδήπνηε άιιν, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα
δηαβάδνπλ κέζα από ην πξαγκαηηθό έληππν πιηθό.
Ο ινγαξηαζκόο ηνπ ΟΣΔ πνπ ζα πιεξώζεη ην ζρνιείν, ην
δηαθεκηζηηθό έληππν πνπ ζα θηάζεη ζε απηό, ε πξσηλή εθεκεξίδα,
ε απόδεημε ηνπ ζνύπεξ κάξθεη, ην ζεαηξηθό ηεο γηνξηήο, θ.ιπ. ζα
απνηειέζνπλ ην πξαγκαηηθό πιηθό πνπ ζα δηαβάζνπλ ηα παηδηά.

Άιισζηε ζηηο κέξεο καο ην αλαγλσζηηθό πιηθό πνπ θπθινθνξεί
γύξσ καο είλαη ηόζν πινύζην, ηόζν θζελό θαη ηόζν πνηθίιν
πνπ ζίγνπξα ζα βξεζεί απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε
‘καζήκαηνο’.

Αθόκε θαη γηα ηελ εθκάζεζε ησλ νλνκάησλ ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο, ελδέρεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί κηα θαηάζηαζε κε ηα νλόκαηα ησλ επηηπρόλησλ ελόο δηαγσληζκνύ θαη λα
δεηεζεί από ηα παηδηά λα θπθιώζνπλ ζπγθεθξηκέλα νλόκαηα.

Δπηπιένλ θαίλεηαη όηη ην ‘κάζεκα’ κε απζεληηθό πιηθό είλαη πην
απνηειεζκαηηθό.
Με ην πξαγκαηηθό έληππν πιηθό ηα παηδηά θαηαλννύλ θαιύηεξα θαη
δηνξζώλνληαη επθνιόηεξα.

Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ν δηδαθηηθόο ζηόρνο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά ηε
δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δύν ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα ηεο γξαπηήο γιώζζαο θαη ησλ
καζεκαηηθώλ, ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα δηαθξίλνπλ θαιύηεξα ηα γξάκκαηα από ηνπο
αξηζκνύο, όηαλ αζρνινύληαη κε πξαγκαηηθό πιηθό παξά όηαλ ηνπο δίλνληαη θαξηέιεο κε
εγγξαθέο ηπραίσλ γξακκάησλ θαη αξηζκώλ.

Σν ζρνιείν πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ζύγρξνλεο δωήο. Π.ρ. Παηρλίδηα κε
ηα ρξήκαηα ζπλεζίδνπλ ηα παηδηά ζε έλα πιηθό, θαη αλαγλσζηηθό,
κε ην νπνίν ζα έξρνληαη ζε επαθή ζε όιε ηνπο ηε δσή.

