
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ



Σε μια γραμματοκρατούμενη κοινωνία, όπως η
δική μας, δεν υπάρχουν γεγονότα χωρίς
αναγνωστικές διαστάσεις, τόσο εκτός όσο και
ΕΝΤΟΣ σχολείου.

Κάθε δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει μια
ευκαιρία για να αποκτήσουν τα παιδιά του
Νηπιαγωγείου αναγνωστικές γνώσεις και
εμπειρίες.



Η ανάδειξη των αναγνωστικών διαστάσεων της
καθημερινότητας του νηπιαγωγείου έχει τεράστια
σημασία γιατί:

•Τα παιδιά κατανοούν τη σπουδαιότητα του
γραπτού λόγου στη σημερινή κοινωνία

•Οι αναγνωστικές δραστηριότητες αποκτούν
νόημα και σημασία

•Εξυπηρετείται ο επικοινωνιακός σκοπός της
γραπτής γλώσσας

•Εμπλέκονται τα ίδια τα παιδιά



Κάθε φορά που γίνεται κάτι μέσα στην τάξη, η
νηπιαγωγός παρατηρεί το γεγονός
Αναδεικνύει τις αναγνωστικές του διαστάσεις

Δίνει έμφαση σε αυτές

Οργανώνει δραστηριότητες για την πληρέστερη
κατανόησή τους από τα παιδιά

Αποτιμά τις αναγνωστικές γνώσεις των παιδιών



ΚΡΕΜΑΣΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΟΥ



«Η ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΟΥ»
Αφού προσέλθουν τα παιδιά στην αίθουσα, κρεμούν τα πράγματά
τους. Το πρόβλημα δημιουργείται για παρόμοιες τσάντες και ίδια
μπουφάν (π.χ. τζιν). Λύνεται αν ο καθένας γνωρίζει την
κρεμάστρα του. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με δυο τρόπους:

Αν προστεθούν οι φωτογραφίες τους.
Αλλά μια τέτοια πράξη δεν είναι
αναγνωστική.

Αν αναγραφούν τα ονόματά τους,
οπότε οφείλουν να τα διαβάζουν, όταν
χρησιμοποιούν τις κρεμάστρες.



ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ



«Η ΜΗΛΙΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΠΑΙΔΙΑ»
Το Παρουσιολόγιο έχει τη μορφή μιας μηλιάς. Τα παιδιά βρίσκουν
και κρεμούν το μήλο με το όνομά τους. Αυτοί είναι και οι
παρόντες. Η σχετική αποσπώμενη καρτέλα από τον Πίνακα
Αναφοράς θα τα βοηθήσει να το βρουν.



Αν ο στόχος δεν είναι να διαβάσουν, αλλά να γράψουν το όνομά
τους, θα μπορούσε ο κάθε μαθητής να προσθέτει ένα φύλλο με το
όνομά του στο πραγματικό δέντρο των παρουσιών. Μετά
μετρούνται οι παρουσίες



σε μια κατασκευή που θα μπορούσε να είναι τρισδιάστατη.



«ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ»
Το Παρουσιολόγιο θα μπορούσε να πάρει διάφορες μορφές.
Όπως για παράδειγμα τη μορφή ολάνθιστου κήπου.



Τα λουλούδια περιμένουν τα παιδιά. Εκείνα βρίσκουν το όνομά
τους. Μετά βάζουν το λουλούδι τους στη θέση των παρόντων.
Αυτά που απομένουν στο δάπεδο αντιστοιχούν στους απόντες.



Ένα βάζο γεμάτο καραμέλες.



Μια καλή ψαριά.



«ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ ΑΠΟΝΤΕΣ»
Αν ο στόχος είναι τα
παιδιά να μάθουν
εκτός από τα ονόματά
τους και τις λέξεις
ΕΙΝΑΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ,
τότε το παρουσιολόγιο
μπορεί να πάρει μια
άλλη μορφή.
Ένας πίνακας, όπου
προστίθενται
πλαστικοποιημένες
καρτέλες με τα
ονόματά τους καθώς
και οι φράσεις ΕΙΝΑΙ,
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, μετρά
παρόντες και απόντες.



«ΥΠΟΓΡΑΦΗ»
Όπως ορισμένοι εργαζόμενοι, τα παιδιά υπογράφουν στο σχετικό
έντυπο, όταν παρουσιάζονται το πρωί στο σχολείο. Σε έναν
πίνακα διπλής εισόδου τα παιδιά βρίσκουν το όνομά τους και τη
μέρα και εκεί ‘υπογράφουν’.



Χρειάζεται όμως χρόνος για να φτάσουν στον πίνακα διπλής
εισόδου. Στην αρχή αρκεί ένα χαρτόνι, όπου τα παιδιά
αναγράφουν απλώς το όνομά τους, όπου και με όποιο χρώμα
επιθυμούν.



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ



«ΤΙ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ;»
Τα παιδιά σημειώνουν κάθε μέρα την ημερομηνία σε ημερολόγια
τοίχου διαφόρων μορφών.



«ΤO ΠΑΙΔΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ»
Τα παιδιά παρατηρούν τα διάφορα ημερολόγια τοίχου και
συνειδητοποιούν πώς φτιάχνονται, αλλά και πώς διαβάζονται. Στη
συνέχεια αποφασίζουν να κάνουν το δικό τους ημερολόγιο για ένα
συγκεκριμένο μήνα. Ετοιμάζουν την εικόνα που συνοδεύει το
μήνα και επιμελούνται τις λεπτομέρειες δημιουργίας του.

Για να μην δυσκολευτούν ιδιαίτερα, η νηπιαγωγός τούς δίνει έτοιμο το σχέδιο με τις
ημερομηνίες και τους ζητά απλώς να κολλήσουν με τη σειρά τις μέρες.



«ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ»
Τα παιδιά μαθαίνουν τους μήνες με αφορμή τα γενέθλια των
μαθητών της τάξης. Σε μια χάρτινη, χαριτωμένη κατασκευή με
τους μήνες, σημειώνεται ποιος έχει γενέθλια και σε ποια ακριβώς
ημερομηνία.

Σε αυτό το ημερολόγιο δεν υπάρχει λόγος οι μήνες να έχουν διαφορετικά χρώματα.
Εκείνο όμως που ‘καταστρέφει’ τον αναγνωστικό χαρακτήρα της άσκησης είναι η
προσθήκη της φωτογραφίας δίπλα στο όνομα του παιδιού. Ποιος θα διαβάσει το όνομα,
αν αναγνωρίζει το συμμαθητή του από τη φωτογραφία;



«ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ;»
Η νηπιαγωγός δίνει στα παιδιά τη φωτοτυπία μιας πρόσκλησης
και τους ζητά να βρουν πού αναγράφεται μια συγκεκριμένη
ημερομηνία (συνήθως της τρέχουσας ημέρας).



«ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΕΣ»
Τα παιδιά διαβάζουν το Ημερολόγιο των Τεράτων (εκδ.
Παπαδόπουλος). Τα ίδια είναι υποχρεωμένα να διαβάσουν, με την
κυριολεκτική σημασία του όρου, τις λέξεις που δηλώνουν τις
ημέρες της βδομάδας. Με αυτόν τον τρόπο οι μικροί θα μάθουν να
τις αναγνωρίζουν όχι μόνο στο Ημερολόγιο του Σχολείου, αλλά και
σε οποιαδήποτε άλλο κείμενο.



«ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ
ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΕΙΣ»

Τα παιδιά βλέπουν την ημερομηνία μιας συγκεκριμένης μέρας και
αναλαμβάνουν να τη βρουν όσο πιο πολλές φορές γίνεται. Η
νηπιαγωγός επιτρέπει να ψάξουν και κάποια από τα πράγματα
που έχει στην τσάντα της.



«ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ»
Τα παιδιά κόβουν μόνο τα ενδιαφέροντα άρθρα από την
εφημερίδα της ημέρας και τα κολλούν σε ένα χαρτόνι για να
φτιάξουν το δικό τους φύλλο. Φυσικά δεν ξεχνούν να γράψουν
μόνα τους την ημερομηνία.



«ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ»
Τα παιδιά κρατούν το δικό τους ημερολόγιο. Σημειώνουν την
ημερομηνία και όλα όσα έχουν να κάνουν εκείνη τη συγκεκριμένη
μέρα.



ΕΧΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ



«Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

Τα παιδιά προσπαθούν να ανακαλύψουν την πρόγνωση του
καιρού στη χθεσινή εφημερίδα. Πρώτα κοιτάζουν την ημερομηνία
της εφημερίδας, τοπικής ή πανελλήνιας κυκλοφορίας. Μετά
διαβάζουν τον καιρό του τόπου τους και κοιτώντας έξω από το
παράθυρο βλέπουν αν η πρόβλεψη ήταν σωστή.



«ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΕΤΕΡΕΩΛΟΓΟΙ»
Τα παιδιά παρατηρούν τις προβλέψεις της ΕΜΥ στην εφημερίδα.
Μετά συζητούν με βάση τον Πίνακα του Καιρού για τα διάφορα
καιρικά φαινόμενα.



Στη συνέχεια καταγράφουν τις δικές τους προβλέψεις για τον
αυριανό καιρό.



«Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Τα παιδιά αναφέρουν κι άλλες περιοχές της Ελλάδας στις οποίες
μένουν αγαπημένοι τους συγγενείς και ενδιαφέρονται να
παρακολουθούν τον καιρό και εκεί. Η νηπιαγωγός τις σημειώνει
με ειδικές καρτέλες στο χάρτη στον τοίχο της τάξης.
Κάθε μέρα τα παιδιά δημιουργούν το μετεωρολογικό χάρτη της
μέρας κολλώντας ζωγραφισμένα καιρικά φαινόμενα όχι μόνο στον
τόπο τους αλλά και στους άλλους. Το δικό τους καιρό τον
βλέπουν, των άλλων τον πληροφορούνται από την εφημερίδα της
ημέρας ή ίσως και από ένα πρωινό τηλέφωνο.



«Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ»
Σε ένα ημερολόγιο τοίχου τα παιδιά βρίσκουν την ημερομηνία και
σημειώνουν κάθε μέρα τον καιρό ζωγραφίζοντας το αντίστοιχο
καιρικό φαινόμενο. Έτσι γνωρίζουν πάντα τι καιρό έκανε μια
συγκεκριμένη μέρα. Όταν τελειώσει ο μήνας το χαρτόνι κατεβαίνει
και φυλάσσεται.



«ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ»
Όταν ένας πίνακας με τις εποχές στολίζει την τάξη, η νηπιαγωγός
δίνει σε τέσσερα παιδιά ατομικές ταμπέλες με το όνομα μιας
εποχής. Το κάθε παιδί διαβάζει με τη βοήθεια του Πίνακα την
ταμπέλα του και συγκεντρώνει τα αντικείμενα που του ταιριάζουν.



ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ



«ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ;»
Όχι μόνο στα τμήματα του Ολοήμερου σχολείου, αλλά και στα
κλασικά, τα παιδιά οφείλουν να γνωρίζουν ότι τα φαγητά που
‘χαλάνε’ μπαίνουν στο ψυγείο. Γι’ αυτό η τάξη συζητά για τις
τροφές που χρειάζονται ψυγείο, τόσο στο σχολείο όσο και στους
χώρους πώλησής τους, και καταρτίζει έναν κατάλογο που
τοποθετείται δίπλα στο ψυγείο.



«ΤΟ ΦΑΪ ΜΟΥ»
Είτε είναι πρωινό είτε μεσημεριανό, το φαΐ καλό είναι να
φυλάσσεται στο ψυγείο της τάξης. Για να αποφεύγονται οι
παρεξηγήσεις, τα παιδιά μαζί με το φαΐ τους βάζουν στο ψυγείο με
μπλου ταγκ και πλαστικοποιημένη καρτέλα με το όνομά τους, που
βρίσκουν στο ειδικό κουτί δίπλα στο ψυγείο.



«ΕΠΛΥΝΕΣ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ;»
Τα παιδιά θα πρέπει να συνηθίσουν να τηρούν ορισμένους
κανόνες υγιεινής, όπως, για παράδειγμα, να πλένουν τα χέρια
τους πριν φάνε. Για να μην το ξεχνάνε μάλιστα καλό είναι δίπλα
στο νεροχύτη να υπάρχει μια λίστα, που να φωτοτυπείται κάθε
μέρα, και στην οποία τα παιδιά θα σημειώνουν ένα √ όταν
τελειώνουν το πλύσιμο των χεριών τους.



«O KΑΘΕΝΑΣ ΤΟ ΣΟΥΠΛΑ ΤΟΥ»
Κατά τη διάρκεια του φαγητού τα παιδιά χρησιμοποιούν σουπλά.
Μια λύση θα ήταν πλαστικοποιημένα χαρτόνια με το όνομά τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μικρά διακοσμητικά που ενδεχομένως θα
προστεθούν να είναι ολόιδια, αλλιώς κανένας δεν θα διαβάζει το
όνομα για να βρει το δικό του.



«ΤΙ ΤΡΩΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Αφού τα παιδιά κατανοήσουν τι ακριβώς πρέπει να τρώνε και τι
όχι και γιατί, συναινούν στις τροφές που καλό θα ήταν να μην
φέρνουν στο σχολείο. Στη συνέχεια δημιουργούν ένα πανό για να
θυμούνται πάντα τα υγιεινά φαγητά.



«ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ»
Τα παιδιά πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα υγιεινής
δοντιών. Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία, αλλά και σχετικά
φυλλάδια καλό είναι να διαβάζονται ξανά και ξανά στα παιδιά και
να φυλάσσονται σταθερά κοντά στο χώρο φαγητού.



Και φυσικά θα πρέπει να φτιάξουν και τα ίδια το δικό τους πανό
που θα στολίζει το χώρο του πρωινού και θα αναφέρεται στις
τροφές που βλάπτουν την υγιεινή του στόματος. Ειδικά για το
ΠΡΕΠΕΙ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ τα ίδια τα παιδιά θα μπορούσαν μετά από
συζήτηση να το συμπληρώσουν.



«ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Στο φύλλο που τους έχει δοθεί τα παιδιά συμπληρώνουν τις λέξεις
ΠΡΕΠΕΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται όχι μόνο τι
έμαθαν για τη γραπτή γλώσσα, αλλά κυρίως για την υγιεινή
διατροφή.



«Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΝΕΙ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΨΗΛΑ»

Τα παιδιά συζητούν για τις σωστές διατροφικές συνήθειες και
συναισθάνονται ότι αυτές όχι μόνο τα προστατεύουν από την
παχυσαρκία, αλλά συγχρόνως τα βοηθούν να μεγαλώσουν
σωστά. Συνηθίζουν να μετρούν το ύψος τους και να σημειώνουν
την ένδειξη με ένα βελάκι και δίπλα το όνομά τους.



«OΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΙ»
Κάποιες φορές τα παιδιά αποφασίζουν να μαγειρέψουν. Ορίζεται
η ομάδα των Σεφ. Φορούν τα σχετικά καπέλα, που τα βρίσκουν
διαβάζοντας το όνομά τους.



Στη συνέχεια τα παιδιά διαβάζουν τη συνταγή και επιλέγουν από
περισσότερα προϊόντα μόνο αυτά που χρειάζονται. Τα
καταφέρνουν αν:
 Στο όνομα του προϊόντος υπάρχει τμήμα της συσκευασίας του.



 Πάνω στα προϊόντα υπάρχουν χειρόγραφες ταμπέλες, ούτως
ώστε τα παιδιά να τις συγκρίνουν με αυτές που γράφει η συνταγή
και να τις διαβάσουν.



Ποτέ όμως και η λέξη και η εικόνα, μια και δεν υπάρχει
περίπτωση τα παιδιά να προσπαθήσουν να διαβάσουν τη λέξη
σοκολάτα όταν βλέπουν δίπλα την εικόνα της σοκολάτας.



Ούτε εκτενή κείμενα που είναι αδύνατο να διαβαστούν.



Αλλά ούτε και εικόνες χωρίς λέξεις, μια και τέτοια κείμενα όχι
μόνο δεν υπάρχουν σε πραγματικές καταστάσεις, αλλά δεν
προσφέρουν ιδιαίτερα (εξαιρείται η κατανόηση της φοράς) στην
κατάκτηση του γραπτού λόγου.



Σημαντικά στοιχεία:
 Να πραγματοποιηθεί η
συνταγή μέσα στο σχολείο και
τα παιδιά να δοκιμάσουν το
γλυκό.
 Να πάρουν μαζί τους τη
συνταγή για να την
πραγματοποιήσουν και στο
σπίτι. Άλλοτε καταγράφοντάς
την



και άλλοτε χρησιμοποιώντας τις συσκευασίες των προϊόντων, για
να τις κολλήσουν μέσα σε ένα πιατάκι.
Επειδή όμως οι συσκευασίες δεν φτάνουν για όλα τα παιδιά, κάθε
μαθητής θα μπορούσε, από περισσότερες καρτέλες που
αναγράφουν συστατικά, να διαλέξει και να κολλήσει στο πιατάκι
του μόνο εκείνα που πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν.



«ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ»
Τα παιδιά αποφασίζουν να πειραματιστούν με διάφορα φρούτα
για τη δημιουργία μιας φρουτοσαλάτας. Ο καθένας καταλήγει στη
δική του εκδοχή. Τότε συμβουλευόμενοι έναν Πίνακα Αναφοράς
με τα φρούτα που δοκίμασαν δημιουργούν σε ένα φύλλο χαρτί τη
δική τους προσωπική συνταγή.



«ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»
Τα παιδιά αποφασίζουν να ‘παίξουν’ εστιατόριο. Και σε αυτήν την
περίπτωση το συμβολικό παιχνίδι συμβάλλει στην απόκτηση
αναγνωστικών εμπειριών, κυρίως μέσω της δημιουργίας
καταλόγων, τους οποίους ως πίνακες αναφοράς συμβουλεύονται
και τα ‘γκαρσόνια’ προκειμένου να καταγράψουν την παραγγελία.



«ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ»



«ΕΠΛΥΝΕΣ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΣΟΥ;»
Για να συνηθίσουν τα παιδιά να πλένουν τα δόντια τους μετά το
φαγητό φέρνουν οδοντόβουρτσες και οδοντόκρεμες στο σχολείο
και βουρτσίζουν τα δόντια τους μετά από κάθε γεύμα. Παράλληλα
για να μην το ξεχνούν συμπληρώνουν το σχετικό πίνακα.



«ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ»
Σε κάποιο χώρο κοντά στα τραπεζάκια του φαγητού καλό είναι να
λειτουργεί, τουλάχιστον περιοδικά, έκθεση βιβλίου. Βιβλία με
συνταγές μαγειρικής καθώς και βιβλία για την υγιεινή του
στόματος έχουν θέση σε αυτήν.


