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Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό

Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη

νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην λα αλεβνθαηεβάδεη

Πίλαθεο (εηθόλα + ιέμε) γηα ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο κε ηηο νπνίεο

αζρνιείηαη ε ηάμε. Σν πιηθό αμίδεη ηνλ θόπν λα γίλεη, αλ πξόθεηηαη

λα ππνζηεί ‘κεγάιε ρξήζε’ ή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ

θαηάθηεζε ελόο (αλαγλσζηηθνύ) ζηόρνπ.

Π.ρ. Πίλαθαο κε ηηο αλακείμεηο ησλ ρξσκάησλ δίπια ζην θαβαιέην. Δηδηθά όκσο ζε απηόλ

ηνλ πίλαθα ε πξνζζήθε ησλ ιέμεσλ ΡΟΕ, ΜΩΒ θ.ιπ. θαζίζηαηαη θαηαρξεζηηθή. Σα

παηδηά δελ δηαβάδνπλ ηηο ιέμεηο όηαλ βιέπνπλ ην ρξώκα.



Άιινηε ε λεπηαγσγόο αλαγθάδεηαη λα δεκηνπξγεί ε ίδηα ην δηθό ηεο

αλαγλσζηηθό πιηθό εμαηηίαο ηεο αθαηαιιειόηεηαο ηνπ

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ θπθινθνξεί ζην εκπόξην.

Σόζν ν πξώηνο ‘ρεηξνπνίεηνο’ πίλαθαο ηνπ Καηξνύ, όζν θαη ν δεύηεξνο ηνπ εκπνξίνπ,

‘θαηαζηξέθνπλ’ ηελ αλαγλσζηηθή δηάζηαζε, εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο δύν θσδίθσλ: ιέμε +

εηθόλα. Σα παηδηά ζα δνπλ ηελ εηθόλα θαη ζα γπξίζνπλ ην βέινο εθεί πνπ ζέινπλ

αγλνώληαο παληειώο ηε ιέμε.



Ζ λεπηαγσγόο πξνζέρεη ώζηε:

Να είλαη ζαθήο ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ Πίνακα Αναφοπάρ

πνπ απαηηεί ηε ζπκ-παξνπζία ιέμεο + εηθόλαο θαη ζα

ζπκβνπιεπηνύλ ηα παηδηά γηα λα δηαβάζνπλ, θαη ην αλαγλωζηηθό

πιηθό πνπ ζα ηνπο δνζεί θαη ζην νπνίν νθείιεη λα ππάξρεη κόλν

ιέμε.

Απηόο είλαη ζίγνπξα ν Πίλαθαο Αλαθνξάο

ησλ Ολνκάησλ ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο.

Απηέο είλαη νη θαξηέιεο ηνπ

Παποςζιολογίος. Όκσο ε ζπκ-παξνπζία

ιέμεο θαη θσηνγξαθίαο ‘αθπξώλεη’ ηνλ

αλαγλσζηηθό ηνπο ζηόρν.



Να απνθεύγεηαη ε δηθωδηθή εγγξαθή, πνπ ζπλήζσο έρεη ηε

κνξθή εηθόλα + ιέμε.

Αο πάξνπκε σο παξάδεηγκα έλαλ ελήιηθν πνπ γλσξίδεη ειιεληθά, αιιά αγλνεί ηα

θηλέδηθα. ε κηα ειιεληθν-θηλεδηθή επηγξαθή δελ ζα δηαβάζεη πνηέ ηα δεύηεξα. Έηζη θαη ην

παηδί, όηαλ βιέπεη ηελ εηθόλα θαη ηε ιέμε, δελ αγσλίδεηαη λα δηαβάζεη ηε ιέμε.

Καηαιαβαίλεη ην λόεκα από ηελ εηθόλα.



Ή πάιη κπνξεί λα είλαη έλα άιιν ζύκβνιν, πνπ όκσο ηα παηδηά

γλσξίδνπλ θαιά.

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν γξαπηόο

ιόγνο έρεη ζέζε θαζαξά δηαθνζκεηηθή,

αθνύ ηα παηδηά γλσξίδνπλ ήδε ηη

ζεκαίλνπλ ηα ζήκαηα.



Αληίζεηα κε ηα πξνεγνύκελα, ζε απηά ηα ζπξηάξηα ηα παηδηά

δηαβάδνπλ ην όλνκα, ην δηθό ηνπο ή ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο,

πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ην ζπξηάξη πνπ ζέινπλ.



Να κελ ππάξρεη θαλέλα άιιν δηαθξηηηθό ζηηο θαξηέιεο πνπ

θαινύληαη ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ, παξά κόλν ν γξαπηόο ιόγνο.

Αιιηώο ην παηδί δηαβάδεη ρξώκαηα θαη ζρήκαηα θαη όρη γξάκκαηα.

Υαξηησκέλε ε Υηνλάηε-Βδνκάδα κε ηνπο επηά Νάλνπο-Ζκέξεο, αιιά γξήγνξα ην παηδί

καζαίλεη πνηνο λάλνο αληηζηνηρεί ζε πνηα κέξα. Έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα δηαβάζεη.



Όηαλ ε κέξα έρεη ε θαζεκηά ην δηθό ηεο ρξώκα, ζπρλά ην παηδί

κηιά γηα ‘Γαιάδηεο Παξαζθεπέο’ θαη ‘Πξάζηλεο Γεπηέξεο’.

Παξόκνηεο παξαηεξήζεηο θαληάδνπλ πνηεηηθέο κέρξη ηε ζηηγκή

πνπ κηα επίζθεςε ζην ζρνιείν απνθαιύπηεη ηελ αηηία ηεο …

έκπλεπζεο.



Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ Ομάδων Καθαπιόηηηαρ, όπνπ ηα

ηαθηηθά κέιε αληηζηνηρνύλ ζην θόθθηλν ρξώκα θαη ηα

αλαπιεξσκαηηθά ζην γαιάδην, ν αλαγλσζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο

άζθεζεο δελ ‘θαηαζηξέθεηαη’ από ηελ αιιαγή ζην ρξώκα.



Να ππάξρεη θάπνην δηαθξηηηθό, ίδην ζε όιεο ηηο θαξηέιεο, νύησο

ώζηε λα βνεζνύληαη ηα παηδηά λα ηηο θξαηήζνπλ ζσζηά.

Καλείο δε κπνξεί λα δηαβάζεη αλ θξαηήζεη ηελ θαξηέια αλάπνδα.

Ζ ππνγξάκκηζε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαξδνύια, ε νπνία σο ζρήκα δελ κπνξεί λα

‘αλαπνδνγπξίζεη’, βνεζνύλ ώζηε λα θξαηεζεί ζσζηά ε θάξηα θαη λα αξρίζεη ε αλάγλσζε

από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Έηζη ην παηδί ζα δηαβάζεη ηελ θάξηα γηα λα βξεη ζε πνην

βηβιίν αλαθέξεηαη.



 ηηο θαξηέιεο πνπ ζα δηαβαζζνύλ από ηα παηδηά ε γξαθή λα

γίλεηαη πάληα κε καύξα, επκεγέζε, γξάκκαηα ζε ιεπθό θόλην.

Σα πνιύρξσκα ραξηηά ζε έληνλα ρξώκαηα θαη νη ρξπζίδνληεο

καξθαδόξνη δεκηνπξγνύλ θαξηέιεο κε δπζδηάθξηην γξαπηό ιόγν.

Αθόκε θη αλ ηα ραξηηά είλαη ζε έληνλα ρξώκαηα, κηα ιεπθή ηαηλία

κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο ν ρώξνο γξαθήο.



 Καιό είλαη Πίλαθεο αλαθνξάο θαη αλαγλσζηηθό πιηθό λα

γξάθνληαη ζηνλ ππνινγηζηή κε κηα ‘επίζεκε’ γξακκαηνζεηξά.

Ο ππνινγηζηήο θαη κηα γξακκαηνζεηξά Times Roman, γηα

παξάδεηγκα, δηαζθαιίδεη ζηα παηδηά ηε γλώζε ησλ γξακκάησλ

πέξα από αηνκηθέο δηαθνξέο.

Με απηόλ ηνλ ηξόπν γιηηώλνπκε παξεμεγήζεηο ηνπ ζηπι: «Έρσ κάζεη θαη ηα 3 Ο. Σν Ο

ηνπ Οδπζζέα, ην Ω ηνπ Ωθεαλνύ, θαη εθείλν ηνπ Παλαγηώηε». Απηό ην ηειεπηαίν, όπσο

θαίλεηαη από ηα γξαπηά ηνπ Παλαγηώηε, είλαη ε εύθνιε εθδνρή ηνπ Ω: έλα Ο κε κηα κηθξή

νξηδόληηα γξακκή από θάησ.



Όζν γηα ην δίιεκκα ΚΔΦΑΛΑΗΑ Ή ΠΔΕΑ (ΜΗΚΡΑ); ε απάληεζε

είλαη:

• Σν πην εύθνιν

πλήζσο, ηα θεθαιαία είλαη πην εύθνια.

Γηαηί;

☻ ρεδηάδνληαη ζπλήζσο επθνιόηεξα (π.ρ. δ, Γ, γ, Γ)

☻ Δίλαη πεξηζζόηεξν γλσζηά

Γηαηί;

☻Σππώλνληαη ζπλήζσο κεγάια

☻Δίλαη πάληα ην αξρηθό ηνπ νλόκαηνο

☻Κπξηαξρνύλ ζηνλ πεξηβάιινληα γξαπηό ιόγν

• Απηό πνπ επηβάιιεη ην θεηκεληθό είδνο

Π.ρ. ε θαηαγξαθή κηαο ηζηνξίαο θαη ε δεκηνπξγία ελόο βηβιίνπ δελ

γίλεηαη κε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή.



ΠΡΟΟΥΖ: ε θακία πεξίπησζε όκσο δελ πξέπεη λα αγλνεζνύλ

ηα πεδά/ κηθξά. Σα θείκελα πνπ ζα δηαβάζνπλ αξγόηεξα ηα παηδηά

δελ ζα είλαη ζε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή.

Έηζη, ελώ ζπλήζσο όια αξρίδνπλ κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ, σο πην εύθνια,

γξήγνξα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηα ΠΔΕΑ/ ΜΗΚΡΑ σο πην

ζπλεζηζκέλα.

Αληί λα ππάξρεη δπν θνξέο γξακκέλν ην όλνκα κε πεδά γξάκκαηα, ζα κπνξνύζε ην έλα

από ηα δύν λα ήηαλ κε θεθαιαία. Αλ κάιηζηα ππήξρε θαη ε θσηνγξαθία ηνπ παηδηνύ ζα

ήηαλ έλαο θαηαπιεθηηθόο Πίνακαρ Αναθοπάρ ηων Ονομάηων.



Σα παηδηά κάιηζηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη έλα ζρεηηθό

θνιιάδ. Κόβνπλ από εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ιέμεηο γξακκέλεο

απνθιεηζηηθά κε θεθαιαία θαη ιέμεηο γξακκέλεο (θαη) κε πεδά

γξάκκαηα θαη ηηο θνιινύλ ζηα δύν κέξε ελόο ραξηνληνύ.



Από ηελ άιιε νη Πίλαθεο Αλαθνξάο
πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηάμε πξέπεη λα:

Δίλαη ειάρηζηνη θαη νη απνιύησο

απαξαίηεηνη.

Αλ νη πίλαθεο αιιάδνπλ ζπρλά, ηα παηδηά

δελ πξνιαβαίλνπλ λα αζρνιεζνύλ καδί

ηνπο θαη λα ‘θεξδίζνπλ’ από απηνύο.

Σνπο βιέπνπλ, αιιά δελ αζρνινύληαη

ζπζηεκαηηθά καδί ηνπο.

Ο Πίλαθαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη

από ηα παηδηά θάζε κέξα ζε κηα πιεηάδα

από δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γεο

ηνλ Πίνακα Ονομάηων.



Άιισζηε ζπρλά σο Πίνακαρ Αναθοπάρ ιεηηνπξγεί ην ίδην ην

απζεληηθό πιηθό.

ηε Βηβιηνζήθε, γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί ν Καηάινγνο δαλεηζκνύ θαη

λα γξαθεί ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, ην ίδην ην βηβιίν ιεηηνπξγεί σο Πίλαθαο Αλαθνξάο.



Ο Πίλαθαο Αλαθνξάο δηθαηνινγεί ηελ ύπαξμή ηνπ αλ κε ηε βνήζεηά

ηνπ δηεθπεξαηώλνληαη έλα πιήζνο αλαγλσζηηθώλ

δξαζηεξηνηήησλ.

Δπηπρέζηεξν παξάδεηγκα ν Πίλαθαο ηωλ Ολνκάηωλ ηνπο. Με

απηόλ ηα παηδηά ζα κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ην δηθό

ηνπο όλνκα θαη εθείλα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο.

Σα παηδηά ζα ηνλ ζπκβνπιεπηνύλ:



 ηελ ηήξεζε Παποςζιολογίος.

Σν παηδί βξίζθεη ην αινγάθη κε ην όλνκά ηνπ θαη ην ηνπνζεηεί κέζα ζην θνπηί. Όζα

κείλνπλ απέμσ αληηζηνηρνύλ ζηνπο απόληεο.

Πξνζνρή: ε θακηά πεξίπησζε ζην άινγν δελ ππάξρεη

θσηνγξαθία, αθνύ έηζη αθπξώλεηαη απηόκαηα ε αλάγλσζε ηνπ

νλόκαηνο.



Σν ίδην ζπηηάθη θηινμελεί ζηελ αξηζηεξή ηνπ κεξηά ηνπο παξόληεο θαη ζηε δεμηά ηνπο

απόληεο.



ηελ ηήξεζε Καθηκονηολογίος.



ηελ αλάξηεζε θαη έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπο.



ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ παιηώλ ηνπο.



ηηο θιεξώζεηο

Αθόκε θαη ζε θάπνηεο ιηγόηεξν θιαζηθήο κνξθήο



ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη

γεληθόηεξα ζηελ αιιεινγξαθία ηνπο.



ε θάζε είδνπο ςεθνθνξία.



ηηο δσγξαθηέο ηνπο.

Δίηε σο ζέκα Δίηε σο ππνγξαθή



ΓΛΩΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΡΟΔΟΤ

ηε δεκηνπξγία ηνπ γελεαινγηθνύ δέληξνπ ηνπ παηδηνύ.

Με απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ην παηδί πεξλά από ηελ αλαγξαθή ηνπ

δηθνύ ηνπ νλόκαηνο ζε εθείλε ησλ δηθώλ ηνπ αλζξώπσλ (π.ρ.

κακά, κπακπάο, γηαγηά), θάηη πνπ πάληα ραηξεηίδεηαη κε

ελζνπζηαζκό από ηνπο κηθξνύο καζεηέο.



Γηαηί ζα πξέπεη πάληα λα έρνπκε θαηά λνπ όηη:

θνπόο ηνπ Πίνακα Αναθοπάρ δελ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο

οπτικού λεξιλογίος.

ε κηα γιώζζα όπσο ε Διιεληθή κε πινύζην θιεηηθό ζύζηεκα,

πνπ ζε γεληθέο γξακκέο γξάθνπκε ό,ηη ιέκε, δελ έρεη λόεκα λα

κάζεη ην παηδί θσηνγξαθηθά ηε ιέμε γάηα.

Κάηη ηέηνην θαηαληά αληηνηθνλνκηθό γηαηί ζα ρξεηαζηεί κηα

‘θσηνγξαθία’ γηα θάζε ηύπν: γάηα, γάηαρ, γάηερ, γάηορ, γαηί, θι.π.

Αληίζεηα, ε ιέμε γάηα είλαη ηόζν απιή πνπ ‘ζπκθέξεη’ λα κάζεη

πώο ιεηηνπξγεί ν θώδηθαο ηεο γξαπηήο γιώζζαο. Μεηά εύθνια ζα

κπνξέζεη λα ηε δηαβάζεη.



Δλδερνκέλσο, ίζσο είλαη ρξήζηκν γηα ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ

λα απνθηήζνπλ έλα πεξηνξηζκέλν οπηικό λεξιλόγιο. Όκσο, αμίδεη

ηνλ θόπν θαη ηελ πξνζπάζεηα λα κάζνπλ λα ‘δηαβάδνπλ

θσηνγξαθηθά’ ιέμεηο πνπ:

Δίλαη δύζθνιν λα δηαβαζηνύλ ‘γξάκκα γξάκκα’ (π.ρ. είλαη).

Δίλαη πνιύ ζπρλέο, ηδηαίηεξα ζην βηβιίν ηεο Πξώηεο Γεκνηηθνύ.



Απηέο όκσο δελ είλαη ηα ζπλήζε νπζηαζηηθά ησλ ζπλεζηζκέλσλ

Πηλάθσλ Αλαθνξάο, όπσο ηα Ζώα ή ηα Μέζα Μεηαθοπάρ, αλλά

λειηοςπγικέρ ιέμεηο, πνπ δελ εηθνλνγξαθνύληαη (π.ρ. ΝΑΗ).

ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη δύζθνιν, αιιά θπζηθά όρη αδύλαην,

λα βξεζνύλ νη αζθήζεηο/ δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα

παηδηά λα κάζνπλ λα ηα δηαβάδνπλ.



«ΠΔ ΣΟ ΥΩΡΗ ΜΗΛΗΑ»

Πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ ‘νπηηθά’ ηα 

παηδηά ηε ιέμε ΝΑΗ θαη λα ηελ 

μερσξίζνπλ από ηε ιέμε ΟΥΗ, πνπ ζα 

ηα βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ πώο 

δνπιεύεη ν θώδηθαο ηεο γξαπηήο 

γιώζζαο, παίδνπλ έλα παηρλίδη 

‘αιαιίαο’. Ζ λεπηαγσγόο ή θάπνην άιιν 

παηδί ηνπο απεπζύλεη εξσηήζεηο νιηθήο 

αγλνίαο (ε απάληεζε είλαη ΝΑΗ ή ΟΥΗ) 

θαη εθείλα είλαη ππνρξεσκέλα, ρσξίο λα 

κηιήζνπλ, λα απαληήζνπλ ζεθώλνληαο 

ηελ αληίζηνηρε θαξηέια.



«ΣΑ ΥΡΩΜΑΣΑ»
Σα παηδηά καζαίλνπλ ηηο ιέμεηο ΚΑΙ θαη ΕΙΝΑΙ ζε έλα πείξακα

αλάκεημεο ρξσκάησλ. Κάζε θνξά πνπ αλακεηγλύνπλ δπν βαζηθά

ρξώκαηα, ηα παηδηά γξάθνπλ ηελ ηζνδπλακία πνπ πξνθύπηεη, κε

κηα ηδηόηππε εγγξαθή ρξεζηκνπνηώληαο πξαγκαηηθά ρξώκαηα θαη

θαξηέιεο ιέμεσλ.





θνπόο ηνπ Πίνακα Αναθοπάρ είλαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα

‘ζπάζνπλ ηνλ θώδηθα’ ηεο γξαπηήο γιώζζαο θαη όρη λα

κάζνπλ λα δηαβάδνπλ, κε νπηηθή κλήκε, θάπνηεο ιέμεηο.

Γη’ απηό θη ε λεπηαγσγόο επηιέγεη λα θέξεη ζε επαθή ηα παηδηά,

κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ λόεκα γηα απηά, κε ιέμεηο

κηθξέο, απιέο, πνπ κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο.



«ΝΑ   ΓΔΝ»
Παηδηά θαη λεπηαγσγόο πξνζπαζνύλ λα θηηάμνπλ έλα πόζηεξ

Πποζηαζίαρ ηος Πεπιβάλλονηορ. ’ απηό ππάξρνπλ γξακκέλεο

ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο πνπ είηε πξέπεη λα γίλνληαη είηε λα

απνθεύγνληαη.



Σα παηδηά θξαηνύλ ζηα ρέξηα ηνπο θαξηειίηζεο κε ΓΔΝ θαη ΝΑ θαη

όηαλ ζπδεηήζνπλ θη απνθαζίζνπλ πνύ ηαηξηάδνπλ, ηηο

ζπκπιεξώλνπλ πάλσ ζηνλ Πίλαθα. ηε ζπλέρεηα εηθνλνγξαθνύλ,

κεξηθέο θνξέο θαη κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιιάδ, ηελ αληίζηνηρε

εληνιή.



Αθόκε, όηαλ παξακνλέο ηεο 28εο ηα παηδηά γξάθνπλ θαη δηαβάδνπλ

ην ΟΥΗ, ε ελαζρόιεζε κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ ΟΣΔ ηελ

επνκέλε ηεο εζληθήο επεηείνπ ζα ηα βνεζήζεη λα

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πώο ιεηηνπξγνύλ ηα αιθαβεηηθά ζπζηήκαηα

γξαθήο.



 Οη Πίνακερ Αναθοπάρ

ηνπνζεηνύληαη ζην ύςνο ηνπ καηηνύ

ησλ παηδηώλ θαη όρη πνιύ ςειά ή

πνιύ ρακειά. Δθείλνη κάιηζηα πνπ

ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν, θαηά

πξνηίκεζε, βξίζθνληαη θνληά ζηα

ηξαπεδάθηα εξγαζίαο ησλ παηδηώλ.

ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, ηα θαηξηθά θαηλόκελα είλαη

πνιύ ςειά γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πίλαθαο

αλαθνξάο, ελώ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνιύ πνιύ

ρακειά.

Όπσο άιισζηε απνδεηθλύεη θαη ε θσηνγξαθία, ζε

ηνίρνπο ‘βαξπθνξησκέλνπο’ κε πιήζνο

εξεζηζκάησλ ε παξαηήξεζε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ

θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή.



 Οη θαξηέιεο κε ηηο γξαπηέο ιέμεηο ζηνπο Πίνακερ Αναθοπάρ

θαιό είλαη λα είλαη θηλεηέο, ζηεξεσκέλεο κε θξηηο θξαηο. Έηζη,

κεηαθέξνληαη εύθνια ζηα ηξαπεδάθηα ησλ παηδηώλ θαη

ρξεζηκεύνπλ σο πξόηππν ζηα δηθά ηνπο γξαπηά.



Τιηθό θηηαγκέλν από ηα παηδηά

ή κε ηε βνήζεηα ηωλ παηδηώλ

Σν ζέκα ζρεηίδεηαη κε ην αγσληώδεο εξώηεκα

ΠΟΗΟ ΓΡΑΦΔΗ;

Ζ απάληεζή ηνπ πάιη ζρεηίδεηαη κε ην εξώηεκα

ΠΟΗΟ ΓΗΑΒΑΕΔΗ;



Γεληθά ζα ιέγακε όηη:

Σα παηδηά γξάθνπλ κόλν όηαλ θαλέλαο δελ πξόθεηηαη λα δηαβάζεη

ην θείκελν.

ε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο γξάθεη ε λεπηαγσγόο.

Γηαηί πνηνο ζα κπνξέζεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θαηάινγν θαη λα πάξεη ηειέθσλν

ηνλ Κέβηλ, όηαλ ν ίδηνο έρεη γξάςεη θαη ην όλνκά ηνπ θαη ην ηειέθσλό ηνπ ζηνλ

ηειεθσληθό θαηάινγν ηεο ηάμεο;



Καη αιίκνλν ζε εθείλνλ πνπ ζα ειέγμεη ηελ ππεξεζία ηαθηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδηώλ ηεο

Γεπηέξαο θαη ηεο Σξίηεο.



Όηαλ ε παηδηθή γξαθή είλαη ‘αλαγλώζηκε’, ηόηε δελ ππάξρεη

ηδηαίηεξνο ιόγνο λα κε γξάθνπλ θαη ηα παηδηά. Φηάλεη ην θείκελν

πνπ ζα δώζνπλ λα κελ πξννξίδεηαη γηα εθηεηακέλε θαη ζπρλή

‘ρξήζε’ από ηνπο καζεηέο.

Έλα εηζηηήξην γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί

ζε ζπκβνιηθό παηρλίδη ελδέρεηαη λα

γξαθεί ζε θάπνηα ζεκεία θαη από ηα

παηδηά.

Γηα παξάδεηγκα, νη θιήξνη κε ηα νλόκαηά ηνπο

πνπ ζα ρξεζηκεύζνπλ όιν ην ρξόλν ζε πιήζνο

δξαζηεξηνηήησλ θαιό είλαη λα είλαη γξακκέλνη

από ηε λεπηαγσγό.



Αλ θάπνηα παηδηά κπνξνύλ λα (αληη)γξάςνπλ κηα αλαγλώζηκε

πξόζθιεζε, θαλείο δελ ζα ηα εκπνδίζεη λα ην θάλνπλ.



ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΔ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ/ ΑΚΖΔΗ



Μηα αλαγλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα/ άζθεζε ζα πξέπεη γηα λα είλαη

επηηπρήο ζα πξέπεη:

Να είλαη εμ αξρήο θαη λα παξακέλεη κέρξη ηέινπο αλαγλωζηηθή.

ε απηήλ ηε ζπληαγή ηα παηδηά κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ηα δηαδνρηθά βήκαηα, απιώο

παξαηεξώληαο ηηο εηθόλεο. Καλείο δε ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά λα δηαβάζεη ην γξαπηό ιόγν.



Ο Καιπόρ ή νη Εποσέρ ζίγνπξα δελ ζεσξνύληαη επηηπρείο αλαγλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο,

αθνύ ηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζνπλ ζσζηά ην βειάθη, ‘αγλννύλ’ ηηο ιέμεηο θαη

‘δηαβάδνπλ’ ηηο εηθόλεο.



Αθόκε θαη ζε κία θαιά ζρεδηαζκέλε αλαγλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα,

όηαλ ηα παηδηά δπζθνιεπηνύλ, ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη λα κε

δηνιηζζαίλεη ζε κε αλαγλσζηηθή.

ηελ άζθεζε Σπαζμένερ Εςσέρ, νη ρξηζηνπγελληάηηθεο επρέο ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ 2008,

ΚΑΛΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ θαη ΥΑΡΟΤΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ θόπεθαλ ζηα δύν, δόζεθε κηα

ιέμε ζε θάζε παηδί θαη ηνπο δεηήζεθε, όηαλ ζηακαηήζεη ε κνπζηθή, λα ηηο μαλαελώζνπλ.

ε πεξίπησζε ιάζνπο, ε βνήζεηα νθείιεη είλαη αλαγλσζηηθή: Όρη! «Να ζπκάζαη κε πνηνλ

ήζνπλ δεπγάξη. Έηζη ζα ελώζεηο ηε ζσζηή επρή». Aιιά «Ζ ιέμε ΥΑΡΟΤΜΔΝΟ πνπ

κπαίλεη κπξνζηά από ην δηθό ζνπ ΥΡΟΝΟ είλαη κεγάιε ε κηθξή ιέμε; Πνην είλαη ην

πξώην ηεο γξάκκα;».



Να είλαη πνιπεπίπεδε.

Έηζη, όια ηα παηδηά, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο κπνξνύλ λα

ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ.

Μηα δξαζηεξηόηεηα γξαθήο, όπνπ ηα παηδηά, γηα παξάδεηγκα, ζα γξάςνπλ έλα γξάκκα

ζηνλ Ατ- Βαζίιε είλαη θαηάιιειε γηα όιεο ηηο ειηθίεο. Ο θαζέλαο ζα γξάςεη όπσο

κπνξέζεη.



Καη πάληα λα δίλεηαη ζηα κηθξόηεξα παηδηά ε δπλαηόηεηα

ζπκκεηνρήο ζηε δξαζηεξηόηεηα, αθόκε θη αλ δελ κπνξνύλ 100%

λα αληαπνθξηζνύλ ζε απηήλ.

ε έλαλ δηαγσληζκό ρνξνύ, όπνπ ε θξηηηθή επηηξνπή βαζκνινγεί ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο

ρνξεπηέο, θαιό είλαη λα κε δεηεζεί λα γξάςνπλ ην όλνκα εθείλνπ πνπ πξνηηκνύλ, αιιά

λα ηνλ ‘ζηαπξώζνπλ’ ζε ηππσκέλα ‘ςεθνδέιηηα’. ηε δεύηεξε πεξίπησζε, ην πνιύ πνιύ

αλαγλσζηηθέο αλεπάξθεηεο λα θάλνπλ θάπνηα παηδηά λα ςεθίζνπλ άιινλ από απηόλ πνπ

επηζπκνύλ. Όκσο θαη ηα ίδηα ζα κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλα όηη ζπκκεηείραλ ζε κηα

‘απαηηεηηθή’ δηαδηθαζία θαη απνηειέζκαηα ζα κπνξέζνπλ λα βγνπλ ζην ηέινο.



Να κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα πην ‘δηεπξπκέλν’ επίπεδν

δπζθνιίαο.

Αλ κηα δξαζηεξηόηεηα απνδεηρζεί εύθνιε γηα έλα παηδί ή γηα

νιόθιεξε ηελ ηάμε, θαιό είλαη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ‘αλέβεη’

ν βαζκόο δπζθνιίαο ηεο. Αλ πάιη θαλεί δύζθνιε, λα ππάξρεη

‘πξόρεηξε’ κηα πην εύθνιε εθδνρή ηεο.

Σν παηδί νθείιεη λα βξεη ην όλνκά ηνπ γηα λα ζπκπιεξώζεη ην Παποςζιολόγιο. Αλ ηνπ

είλαη πνιύ δύζθνιν λα ην αλαγλσξίζεη ζην ζύλνιν ησλ θαξηειώλ, ε λεπηαγσγόο

πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκό ηνπο κέρξη ηηο δύν θαξηέιεο. Αιιά θαη εδώ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί

βαζκνί δπζθνιίαο. Αιιηώο είλαη λα βξεη ν Αιέμαλδξνο ην όλνκά ηνπ αλάκεζα ζηα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΡΔΑ, αιιηώο αλάκεζα ζηα ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΝΝΑ θαη αιιηώο κεηαμύ ησλ

ΑΛΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ .



Μεξηθέο θνξέο ην ίδην ην πιηθό δηεπθνιύλεη ηα παηδηά, αθνύ ηα νδεγεί λα ςάρλνπλ ζε

κηθξόηεξα ππνζύλνια.

Γηα παξάδεηγκα, αλ μερσξίζνπλ κε θάπνηνλ ηξόπν νη θάξηεο νλνκάησλ ησλ αγνξηώλ από

εθείλεο ησλ θνξηηζηώλ ζε έλα Παξνπζηνιόγην, ε άζθεζε κεηώλεη ζην κηζό ην βαζκό

δπζθνιίαο ηεο.



.

Άιιεο θνξέο, ζε έλα άιιν Παξνπζηνιόγην, ν δηαρσξηζκόο ησλ νλνκάησλ αγνξηώλ/

θνξηηζηώλ ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ εθκάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ.



Να είλαη κέζα ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ.

Γηα απηό δελ ζα ήηαλ θαθό, αλ ε λεπηαγσγόο δελ απνζάξξπλε ηελ έθθξαζε ησλ

πνδνζθαηξηθώλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο ηεο.

Σα νλόκαηα ησλ νκάδσλ είλαη κηθξέο, επθνινδηάβαζηεο ιέμεηο, ηηο νπνίεο ηα παηδηά

ραίξνληαη λα γξάθνπλ κε θάζε επθαηξία. Άιισζηε πνιύ ζπρλά απνηεινύλ ηηο πξώηεο

ιέμεηο πνπ πξαγκαηηθά γξάθνπλ. Μεξηθά γξάθνπλ ΠΑΟ πνιύ πξηλ γξάςνπλ ην όλνκά

ηνπο.



Ζ δξαζηεξηόηεηα είλαη θαιύηεξε όηαλ εμππεξεηεί πνιιαπινύο

αλαγλσζηηθνύο ζηόρνπο.

Γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία ηνπ

ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ ηεο ηάμεο

εμππεξεηεί:

 Γλώζε γξακκάησλ

 Φσλνινγηθή εμάζθεζε

 Γλσξηκία κε έλα ηδηαίηεξν έληππν πιηθό

 Γλώζε αξηζκώλ

 Γλσξηκία κε ηελ αιθαβεηηθή ηαμηλόκεζε



Καιό είλαη ε δξαζηεξηόηεηα λα έρεη αλαγλσζηηθέο δηαζηάζεηο, θη

όηαλ αθόκε δελ είλαη αλαγλσζηηθή.

Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ

ελλνηώλ ηεο Φπζηθήο αποπποθηηικόηηηα ή διαλςηόηηηα δεκηνπξγνύληαη από ηα παηδηά νη

ζρεηηθνί πίλαθεο. Ζ άζθεζε γίλεηαη θαη αλαγλσζηηθή.



Να είλαη ζαθήο ν αλαγλσζηηθόο ζηόρνο. Ζ δξαζηεξηόηεηα

ζρεδηάδεηαη πξνζερηηθά γηα λα ηνλ εμππεξεηεί.

Γηα παξάδεηγκα, ν γεληθόηεξνο 

αλαγλσζηηθόο ζηόρνο είλαη, όπνπ είλαη 

δπλαηόλ, λα κάζνπλ ηα παηδηά ηα 

νλόκαηα ηωλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. 

Πάληα κε απώηεξν ζθνπό λα ‘ζπάζνπλ’ 

ηνλ θώδηθα ηεο γξαπηήο γιώζζαο. 

Όηαλ ν ζηόρνο είλαη λα κάζνπλ λα ηα 

δηαβάδνπλ, ε λεπηαγσγόο δίλεη ζηνλ 

‘ηαρπδξόκν ηεο κέξαο’ λα κνηξάζεη, κε 

κνξθή αιιεινγξαθίαο, ηε 

θσηνηππεκέλε άζθεζε ησλ 

καζεκαηηθώλ. 

Όηαλ πάιη ζηόρνο είλαη λα γξάςνπλ ηα 

νλόκαηα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, ηόηε ηα 

παηδηά θηηάρλνπλ θάξηεο, ηηο θιείλνπλ ζε 

θαθέινπο θαη ηνπο ηηο ζηέιλνπλ, 

ζεκεηώλνληαο πάληα πάλσ ζην θάθειν 

ην όλνκα ηνπ παξαιήπηε (θαη θπζηθά 

θαη ηνπ απνζηνιέα).



 Ζ δξαζηεξηόηεηα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα

εθθξάζνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο.

ήκεξα είλαη κάιινλ απίζαλν όια ηα παηδηά ηεο ηάμεο λα έρνπλ ηελ ειιεληθή 

ππεθνόηεηα. Γη’ απηό θαη αλ αζρνιεζνύλ κε ην θεηκεληθό είδνο ησλ δηαβαηεξίσλ, ε 

δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζε όια ηα παηδηά λα ‘εθδώζνπλ’ ην 

δηθό ηνπο δηαβαηήξην. 



«ΠΩ ΣΟ ΛΔΣΔ ΔΔΗ;»
Σα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ην γισζζηθό ηδίσκα νξηζκέλσλ

πεξηνρώλ θαη παξαηεξνύλ πώο ε ίδηα ιέμε ιέγεηαη δηαθνξεηηθά ζε

θάζε ηόπν. Σνπνζεηνύλ ην αληίζηνηρν θαξηειάθη πάλσ ζην ράξηε.

Καη νη Έιιελεο κεηαμύ ηνπο δελ είλαη ίδηνη. Γηαθνξέο ππάξρνπλ θαη αλάινγα κε ηελ 

ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο. 



Ο ίδηνο αλαγλσζηηθόο ζηόρνο λα ππεξεηείηαη από πνιιέο,

δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο/ δξαζηεξηόηεηεο, νύησο ώζηε λα

δηεπθνιπλζεί ζεκαληηθά ε θαηάθηεζή ηνπ.

Ζ εμνηθείσζε κε ην θεηκεληθό είδνο ηνπ ράξηε κπνξεί λα γίλεη κε δηαθόξνπο ηξόπνπο. 

Όπσο, γηα παξάδεηγκα: 

• Να γλσξίζνπλ ηα δηάθνξα είδε ράξηε

• Να ζρεδηάζνπλ ηαμίδηα

• Να βξνπλ ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο

• Να δνπλ ηνλ θαηξό ζε δηάθνξεο πεξηνρέο



Μηα αλαγλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνλ

επηθνηλωληαθό ζθνπό ηεο γξαπηήο γιώζζαο.

Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνύζε απιώο λα είλαη κηα επράξηζηε θαη

παηγληώδεο άζθεζε.

ε απηήλ ηελ άζθεζε ηα παηδηά παίδνπλ έλα

παηρλίδη πνπ κνηάδεη κε ηόκπνια κε απώηεξν

αλαγλσζηηθό ζηόρν λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ ηα

νλόκαηα όισλ ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο.

Αρξσκάηηζηα ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα

θηινμελνύλ δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο

νλνκάησλ. Από κηα θιεξσηίδα ‘ηξαβηέηαη’ θάζε

θνξά έλα δηαθνξεηηθό όλνκα. Σν νκώλπκν παηδί

ην δηαβάδεη θαη όια ηα άιια ην παξαηεξνύλ.

Όπνηνο ην βιέπεη ηππσκέλν ζην δέληξν ηνπ,

ρξσκαηίδεη ην ηκήκα ηνπ δέληξνπ πνπ ην

θηινμελεί. Νηθεηήο αλαδεηθλύεηαη εθείλνο πνπ ζα

‘πξαζηλίζεη’ πξώηνο ην δέληξν ηνπ.



Πξνζνρή: Ζ άζθεζε νθείιεη, εθηόο από επράξηζηε, λα είλαη θαη

αλαγλωζηηθή.

Σα παηδηά θηηάρλνπλ παδιο κε ηηο εηθόλεο θαη ηηο νλνκαζίεο ησλ δώσλ. Όκσο, ελώ ε

άζθεζε είλαη ηδηαίηεξα επράξηζηε, αλαγλσζηηθά παξνπζηάδεη κεηνλεθηήκαηα. Σα παηδηά

δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ ιέμε γηα λα ‘ηαηξηάμνπλ’ ην παδι. Αξθεί λα κπεη ζσζηά ε

εηθόλα θαη ε ιέμε ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα.



Αληίζεηα, ε άζθεζε Βπερ ηη Φωνή μος ζηεξίδεηαη ζε έλα ‘ζπαζκέλν’ βηβιίν, πνπ ην

πάλσ κέξνο ηνπ κε ηηο εηθόλεο γπξίδεη αλεμάξηεηα από ην θάησ κε ηηο θσλέο ησλ δώσλ.

Σα παηδηά νθείινπλ λα γπξίζνπλ ηε ζειίδα νύησο ώζηε θάζε δών λα απνθηήζεη ηε δηθή

ηνπ θσλή. Ζ άζθεζε απηή, εθηόο από επράξηζηε, είλαη θαη κηα θαιή αλαγλσζηηθή

άζθεζε. Ηδηαίηεξα, επεηδή έρνπλ επηιεγεί κηθξέο θαη απιέο γξαπηέο ιέμεηο ήρνπ, όπσο

ΚΟ ΚΟ, πνπ βνεζνύλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ πώο ιεηηνπξγεί ν θώδηθαο ηεο γξαπηήο

γιώζζαο.


