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Δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ ακοςζηικήρ πποζοσήρ 

 Αθξφαζε θαη αλαγλψξηζε ήρσλ. Σα παηδηά θιείλνπλ ηα κάηηα 
ηνπο θαη αθνχλε ήρνπο απφ ην πεξηβάιινλ. Ήρνπο 
απηνθηλήησλ, αεξνπιάλσλ, δψσλ θαη άιινπο εμσηεξηθνχο 
ήρνπο. Ήρνπο απφ ην επφκελν δσκάηην θαη φ,ηη κπνξεί λα 
πξνζερηεί θαη λα αλαγλσξηζηεί. 

 Καηαγξαθή θαη αλαγλψξηζε ήρσλ. Ήρνη αεξνπιάλσλ, 
ηξέλσλ, θνπδνπληψλ θιπ. θαηαγξάθνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα 
αλαπαξάγνληαη θαη δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα ηνπο 
αλαγλσξίζνπλ.  

 Παξαγσγή ήρσλ απφ ην δάζθαιν. Οη καζεηέο θιείλνπλ ηα 
κάηηα ηνπο θαη αθνχλε θαη αλαγλσξίδνπλ ήρνπο πνπ 
δεκηνπξγεί ν δάζθαινο. (Π.ρ. ξίρλεη έλα κνιχβη, ζρίδεη έλα 
θνκκάηη ραξηί, ρξεζηκνπνηεί κία ζπξξαπηηθή κεραλή, ηελ 
αλαπήδεζε κηαο κπάιαο, μχλεη έλα κνιχβη, ρηππά έλα γπαιί, 
θφβεη κε ην ςαιίδη, αλνίγεη έλα ζπξηάξη, θνπδνπλίδεη ρξήκαηα 
ή γξάθεη ζηνλ πίλαθα. 
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Δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ ακοςζηικήρ πποζοσήρ 

 Αθξφαζε θαη αλαγλψξηζε ήρσλ ηξνθίκσλ. Εεηάκε απφ ηνπο 
καζεηέο λα αθνχζνπλ δηάθνξα είδε ηξνθίκσλ πνπ ηξψγνληαη, 
θφβνληαη ή ηεκαρίδνληαη, φπσο κήια, θαξφηα, ζέιηλν θιπ. 

 Παξαγσγή ήρσλ απφ ρηχπεκα. Σνπνζεηνχκε κηθξά, ζθιεξά 
αληηθείκελα ζε δνρεία κε ζθέπαζκα, φπσο: ραιίθηα, θηκσιίεο, 
θαζφιηα, ξχδη, αιάηη, άκκν θαη δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα 
αλαγλσξίζνπλ ηνπο παξαγφκελνπο ζρεηηθνχο ήρνπο. 

 Παξαγσγή αθνπζηηθψλ πξνηχπσλ ήρσλ απφ ην δάζθαιν. Ο 
καζεηήο θιείλεη ηα κάηηα ηνπ ή θάζεηαη κε γπξηζκέλε πιάηε πξνο 
ηνλ εμεηαζηή. Ο δάζθαινο παξάγεη ήρνπο κε ρηππήκαηα ησλ 
ρεξηψλ (παιακάθηα), ην ρηχπεκα ελφο ηπκπάλνπ, ηελ 
αλαπήδεζε κηαο κπάιαο. Έηζη κπνξνχλ λα παξαρζνχλ δηάθνξα 
ξπζκηθά πξφηππα π.ρ. αξγά – γξήγνξα. Εεηάκε λα καο πνπλ 
πφζα έγηλαλ ή λα επαλαιάβνπλ ηα πξφηππα. 

 Παξαγσγή αθνπζηηθψλ πξνηχπσλ ήρσλ δχν αληηθεηκέλσλ. Ωο 
παξαιιαγή ηνπ παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχκε έλα θιηηδάλη θαη έλα 
βηβιίν γηα λα δεκηνπξγήζνκε πξφηππα ήρσλ. 
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Δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ ακοςζηικήρ διάκπιζηρ 

 Κνληά ή καθξηά; Με θιεηζηά κάηηα νη καζεηέο θξίλνπλ απφ πνην 
κέξνο ηνπ δσκαηίνπ έξρεηαη ν ήρνο θαη εάλ είλαη θνληά ή καθξηά. 

 Γπλαηφο ή αζζελήο; Βνεζνχκε ηνπο καζεηέο λα θξίλνπλ κεηαμχ 
δπλαηψλ θαη αζζελψλ ήρσλ, ηνπο νπνίνπο παξάγεη ν δάζθαινο. 

 Τςειφο ή ρακειφο; Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα θξίλνπλ θαη λα 
δηαθξίλνπλ πςεινχο θαη ρακεινχο ηφλνπο πνπ παξάγεη ν 
δάζθαινο. 

 Βξίζθσ ηνλ ήρν. Έλαο καζεηήο θξχβεη έλα επηηξαπέδην ξνιφη πνπ 
παξάγεη ήρν θαη νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηνλ ήρν 
θαη λα ην βξνπλ. 

 Αθνινπζψ ηνλ ήρν. Ο δάζθαινο ή έλαο καζεηήο ζθπξίδεη ελψ 
πεξπαηά γχξσ ζην δσκάηην. Με ηε βνήζεηα ηεο αθξφαζεο ν άιινο 
καζεηήο ζα πξνζπαζήζεη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδξνκή πνπ 
αθνινχζεζε. 

 Παηρλίδη ηπθιφκπγαο. Έλαο καζεηήο ζηελ νκάδα ιέεη θάηη ή θάλεη 
ηνλ ήρν ελφο δψνπ. Ο καζεηήο κε ηα δεκέλα κάηηα πξνζπαζεί λα 
καληέςεη πνηνο είλαη. 
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Δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ ακοςζηικήρ μνήμηρ 

 Κάλε ην. Βάδνκε πέληε ή έμη αληηθείκελα κπξνζηά ζην παηδί θαη ηνπ 
δίλνκε κηα ζεηξά απφ νδεγίεο γηα λα ηηο αθνινπζήζεη. Π.ρ. Βάιε ην 
πξάζηλν παηρλίδη ζηα πφδηα ηνπ Γηάλλε, βάιε ην θίηξηλν ινπινχδη θάησ 
απφ ηελ θαξέθια ηνπ Κψζηα θαη βάιε ηελ πνξηνθαιί κπάια ζην 
ζξαλίν ηνπ Γεκήηξε. Ο θαηάινγνο κε ηηο νδεγίεο κπνξεί λα απμεζεί 
θαζψο ν καζεηήο βειηηψλεηαη ζηελ αθνπζηηθή κλήκε. 

 Αθνινπζψληαο νδεγίεο. Γίλνκε ζην παηδί αξθεηά απιά έξγα γηα 
εθηέιεζε. Π.ρ. «Να ζρεδηάζνπλ έλα θφθθηλν ηεηξάγσλν ζην ραξηί ηνπο, 
λα βάινπλ έλα κηθξφ πξάζηλν θχθιν θάησ απφ ην ηεηξάγσλν θαη λα 
ηξαβήμνπλ κηα καχξε γξακκή απφ ην θέληξν ηνπ θχθινπ πξνο ηελ 
θάησ δεμηά γσλία ηνπ ηεηξαγψλνπ». Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα 
εγγξαθνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηε βνήζεηα αθνπζηηθψλ. 

 Καηάινγνη αξηζκψλ ή ιέμεσλ. Βνεζάκε ηνπο καζεηέο λα 
ζπγθξαηήζνπλ ζηε κλήκε ηνπο κία ιίζηα απφ αξηζκνχο ή ιέμεηο θαη 
ηνπο δεηάκε λα ηηο επαλαιάβνπλ. Βαζκηαία πξνζζέηνπκε θη άιιεο 
θαζψο ν καζεηήο εθηειεί ηε δξαζηεξηφηεηα. Αξρηθά, κία νπηηθή 
ελίζρπζε ζε κνξθή εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο κπνξεί λα είλαη 
ρξήζηκε. 

 Παηδηθά ηξαγνχδηα. Ζ εθκάζεζε παηδηθψλ ηξαγνπδηψλ, πνηεκάησλ 
βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο. 
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Δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ ακοςζηικήρ μνήμηρ 

 εηξέο αξηζκψλ. Ο δάζθαινο ιέεη κία ζεηξά αξηζκψλ θαη θάλεη 
εξσηήζεηο, φπσο: Γξάςε ην κεγαιχηεξν, ην κηθξφηεξν, ηνλ αξηζκφ 
πνπ είλαη πην θνληά ζην 5, ηνλ ηειεπηαίν ή ηνλ πην θνληηλφ ζηελ 
ειηθία ηνπ. 

 Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα. Πξνηείλνκε ζηνπο καζεηέο λα 
παξαθνινπζήζνπλ έλα ηειενπηηθφ πξφγξακκα ή ηνπο ξσηάκε εάλ 
ήδε παξαθνινπζνχλ θάπνην θαη ηνπο ξσηάκε γηα νξηζκέλα 
γεγνλφηα. 

 Δπαλάιεςε πξνηάζεσλ. Πξνθέξνκε κεγαινθψλσο κηα πξφηαζε 
θαη δεηάκε απφ ην παηδί λα ηελ επαλαιάβεη. Αξρίδνκε κε κηθξέο 
απιέο πξνηάζεηο. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ζχλζεηεο πξνηάζεηο 
θαη πεξίπινθνπο φξνπο. 

 εηξέο γξακκάησλ θαη αξηζκψλ. Πξνθέξνπκε αξθεηά γξάκκαηα ζε 
αιθαβεηηθή ζεηξά, παξαιείπνληαο θάπνην. Εεηνχκε ζηε ζπλέρεηα 
απφ ην παηδί λα ζπκπιεξψζεη ηα γξάκκαηα ή ηνπο αξηζκνχο πνπ 
έρνπλ παξαιεθζεί. Π.ρ. [3,4 (δηαθνπή παχζε ή ειαθξφ ρηχπεκα) 
6, 7]. 

 εηξνζέηεζε γεγνλφησλ. Γηαβάδνκε έλα επηιεγκέλν θνκκάηη φπνπ 
αλαθέξνληαη ζχληνκεο ζεηξέο γεγνλφησλ. ηε ζπλέρεηα δεηάκε απφ 
ην παηδί λα μαλαπεί ηελ ηζηνξία, αλαθέξνληαο ηα γεγνλφηα ζηε 
ζσζηή ηνπο ζεηξά. 
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Δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ οπηικήρ μνήμηρ 

 Αλαγλψξηζε ρακέλσλ αληηθεηκέλσλ. Σνπνζεηνχκε κπξνζηά 
ζην παηδί έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ. Καιχπηνπκε ηα 
αληηθείκελα  θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθηλνχκε έλα απφ ηα 
αληηθείκελα. Γείρλνπκε ηε ζπιινγή μαλά θαη δεηνχκε απφ ην 
παηδί λα αλαγλσξίζεη ην αληηθείκελν πνπ ιείπεη. 

 Δχξεζε ηνπ ζσζηνχ ζρεδίνπ. Παξνπζηάδνκε έλα γεσκεηξηθφ 
ζρήκα (ζρέδην), έλα γξάκκα ή έλα αξηζκφ. ηε ζπλέρεηα 
πξέπεη νη καζεηέο λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν ζρέδην απφ 
αξθεηά δηαθνξεηηθά ή πξέπεη λα αλαπαξαγάγνπλ ην ζρέδην 
ζην ραξηί. 

 εηξνζέηεζε απφ κλήκεο. Παξνπζηάδνκε κηθξέο ζεηξέο απφ 
ζρήκαηα, ζρέδηα ή αληηθείκελα. Σα παηδηά πξέπεη λα 
δεκηνπξγήζνπλ απφ κλήκεο έλα φκνην ζχλνιν απφ ζρέδηα 
ζηελ ίδηα αθξηβψο ζεηξά. 

 Αλάθιεζε απφ ηε κλήκε αληηθεηκέλσλ πνπ είραλ δεη. 
Γείρλνπκε έλα παηρλίδη, έλα αξηζκφ, έλα γξάκκα ή κία ιέμε θαη 
ην παηδί πξέπεη λα ηελ αλαθαιέζεη. 
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Δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ οπηικήρ μνήμηρ 

 Αλάθιεζε ρακέλσλ αληηθεηκέλσλ. Γείρλνπκε αξηζκνχο, 
εηθφλεο ή γξάκκαηα. Πξέπεη ην παηδί λα ηα θνηηάμεη γηα 
ιίγα δεπηεξφιεπηα. ηε ζπλέρεηα θαιχπησ έλα απφ απηά.  
Ρσηάκε ην παηδί πνην ιείπεη. 

 Δπαλαιακβαλφκελα κνηίβα. Γεκηνπξγνχκε έλα κνηίβν κε 
μχιηλεο ράληξεο ή θνπκπηά. Σν παηδί πξέπεη λα ην θνηηάμεη 
γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. Μεηά δεηάκε ηελ επαλάιεςε ηνπ 
κνηίβνπ. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνκε πξαγκαηηθνχο 
θχβνπο ή ζρέδηα θχβσλ γηα λα δείμνκε έλα κνηίβν. Σν 
παηδί πξέπεη λα αλαπαξαγάγεη ην κνηίβν απφ κλήκεο. 

 Αθήγεζε ηζηνξηψλ απφ εηθφλεο. Σνπνζεηνχκε ζ’ έλα 
θαλεινπίλαθα εηθφλεο πνπ παξηζηάλνπλ ζθελέο κηαο 
ηζηνξίαο. Απνκαθξχλνπκε ηηο εηθφλεο θαη ην παηδί πξέπεη 
λα πεη ηελ ηζηνξία. Ζ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο 
ηζηνξίαο ζηε ζσζηή ζεηξά εμαξηάηαη απφ ηελ νπηηθή 
κλήκε ησλ εηθφλσλ. 
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Δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ οπηικήρ ανηίλητηρ 

 Παηρλίδηα ζε ζαλίδα κε ηξχπεο. Κάλνληαο ρξήζε έγρξσκσλ ζαλίδσλ νη 
καζεηέο πξνζπαζνχλ λα αλαπαξαγάγνπλ έγρξσκα γεσκεηξηθά κνηίβα 
θαη λα δηακνξθψζνπλ έλα ζρέδην ζηελ μχιηλε επηθάλεηα κε ηηο ηξχπεο. 

 ρέδηα κε θχβνπο. Σα παηδηά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ μχιηλα ή 
πιαζηηθά θαβάθηα ελφο ρξψκαηνο ή κε φςεηο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ 
γηα λα δεκηνπξγήζνπλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα ή αληίγξαθα κνληέισλ. 

 Κχβνη πάξθε. Οη καζεηέο αληηγξάθνπλ κνηίβα, ρξεζηκνπνηψληαο 
θχβνπο ζην δάπεδν. 

 Δχξεζε ζρεκάησλ ζε εηθφλεο. Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ φια 
ηα ζηξνγγπιά αληηθείκελα ή ζρέδηα ζε κία εηθφλα, φια ηα ηεηξάγσλα 
θιπ. 

 Παδι. Σα παηδηά ζπλαξκνινγνχλ παδι πνπ έρνπλ θηηαρηεί απφ ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ή έρνπλ αγνξαζηεί απφ ην εκπφξην.  Δηθφλεο πνπ 
αλαπαξηζηάλνπλ αλζξψπνπο, δψα, δηάθνξεο κνξθέο κπνξνχλ λα 
ηεκαρηζηνχλ γηα λα πξνθχςνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο κέξε ή ηα επηκέξνπο 
ζηνηρεία ηνπο. 

 Σαμηλνκήζεηο. Οη καζεηέο νκαδνπνηνχλ ή ηαμηλνκνχλ ζρήκαηα πνηθίισλ 
κεγεζψλ ή ρξσκάησλ. Οη θηγνχξεο κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ μχιν ή 
ραξηφλη ή λα ηνπνζεηεζνχλ ζε κηθξέο θάξηεο. 
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Δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ οπηικήρ ανηίλητηρ 

 Σαίξηαζκα γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Έρνπκε θάξηεο κε γεσκεηξηθά 
ζρήκαηα θαη ην παηδί πξέπεη λα παίμεη παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ ην 
ηαίξηαζκα ησλ γεσκεηξηθψλ απηψλ ζρεκάησλ. Έρνπκε κηα 
ζπιινγή απφ βάδα κε θαπάθηα δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ, 
αλαθαηεχνκε ηα θαπάθηα θαη δεηάκε απφ ην παηδί λα ζπληαηξηάζεη 
ηα θαπάθηα κε ηα βάδα. 

 Παηρλίδηα κε Νηφκηλν. 

 Παηγληφραξηα. Μηα ηξάπνπια κα παηγληφραξηα βνεζά ηα παηδηά λα 
ζπληαηξηάζνπλ ξνχρα, εηθφλεο, αξηζκνχο θαη ζχλνια. 

 Γξάκκαηα θαη αξηζκνί. Ζ νπηηθή αληίιεςε θαη δηάθξηζε ησλ 
γξακκάησλ είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηεο 
αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο. 

 Γξάκκαηα Bingo. Μπνξνχκε λα θηηάμνπκε θάξηεο Bingo κε 
γξάκκαηα. Καζψο ηα γξάκκαηα πξνθέξνληαη ηα παηδηά ηα 
αλαγλσξίδνπλ θαη ηα θαιχπηνπλ. 

 Οπηηθή αληίιεςε ιέμεσλ. Ζ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ιέμεσλ έρεη 
πςειή ζπζρέηηζε κε ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα. Παηρλίδηα 
αληηζηνίρηζεο, ηαμηλφκεζεο, νκαδνπνίεζεο, ηρλειάηεζεο θαη 
ζρεδίαζεο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα 
εθαξκνζηνχλ ζε ιέμεηο. 
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Αζκήζειρ βπασύσπονηρ μνήμηρ 

(πποζυπινή ζςγκπάηηζη λεκηικών και οπηικών πληποθοπιών) 

 Ζ επαλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ καζεηή ζεηξάο δηζχιιαβσλ ιέμεσλ 

(π.ρ. θφηα, βξχζε, δφληη, λεξφ) κε ηελ ίδηα ζεηξά εθθψλεζεο ηνπο.  

 Οη ιέμεηο ζα εθθσλνχληαη κε ξπζκφ κία ιέμε αλά δεπηεξφιεπην.  

 H άζθεζε αξρίδεη κε ζεηξέο ηξηψλ ιέμεσλ θαη ζπλερίδεηαη κε ζεηξέο 

πεξηζζφηεξσλ ιέμεσλ. 

 Ζ ίδηα αθξηβψο άζθεζε κπνξεί λα γίλεη κε ζεηξέο κνλνςήθησλ 

αξηζκψλ (π.ρ. 4, 7, 3, 9) πνπ εθθσλνχληαη κε ξπζκφ έλα ςεθίν 

αλά δεπηεξφιεπην.  

 Ζ άζθεζε αξρίδεη κε ζεηξά ηξηψλ ςεθίσλ θαη ζπλερίδεηαη κε ζεηξέο 

κέρξη ελλέα πεξίπνπ ςεθίσλ. 
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Αζκήζειρ βπασύσπονηρ μνήμηρ 

(πποζυπινή ζςγκπάηηζη λεκηικών και οπηικών πληποθοπιών) 

 Ζ αλάθιεζε ησλ νλνκάησλ θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
αληηθεηκέλσλ.  

 Ζ άζθεζε αξρίδεη κε ηελ εκθάληζε κεξηθψλ ζπγθεθξηκέλσλ 
αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία παξακέλνπλ γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα γηα 
παξαηήξεζε απφ ηνπο καζεηέο.  

 ηε ζπλέρεηα ηα αληηθείκελα θαιχπηνληαη θαη ηα παηδηά 
θαινχληαη λα αλαθαιέζνπλ ηα νλφκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ. 

 Ο εληνπηζκφο κηαο ζεηξάο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ.  

 Γείρλνπκε κία ζεηξά γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ πνπ είλαη 
απνηππσκέλα ζε κία θάξηα θαη χζηεξα απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα 
ηελ απνκαθξχλνκε.  

 ηε ζπλέρεηα ηνπο δείρλνπκε έλα θχιιν ραξηί κε πνιιέο ζεηξέο 
γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζηαδηαθά 
απμάλεηαη.  

 Σα παηδηά θαινχληαη λα εληνπίζνπλ ηε ζεηξά πνπ ηνπο δείμακε. 
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Αζκήζειρ βπασύσπονηρ μνήμηρ 

(πποζυπινή ζςγκπάηηζη λεκηικών και οπηικών πληποθοπιών) 

 Ο εληνπηζκφο ηνπ θχβνπ κε ην δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Γείρλνπκε ζηα 
παηδηά κηα ζεηξά θχβσλ κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Ο αξηζκφο ησλ 
θχβσλ ζηαδηαθά απμάλεηαη. Κξχβνκε έλαλ ή δχν απ’ απηνχο θαη 
θαινχκε ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ πνησλ ρξσκάησλ νη θχβνη 
ιείπνπλ.  Ζ άζθεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα 
ηνπ ίδηνπ ρξψκαηνο. 

 Ζ απνηχπσζε ελφο αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο ζε έλα θχιιν ραξηί. Ζ 
άζθεζε αξρίδεη κε ηελ εκθάληζε ελφο γξακκηθνχ ζρήκαηνο πνπ 
παξακέλεη γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα γηα παξαηήξεζε απφ ηνπο 
καζεηέο. ηε ζπλέρεηα ην ζρήκα απνκαθξχλεηαη θαη ηα παηδηά 
θαινχληαη λα ην απνηππψζνπλ ζ’ έλα θχιιν ραξηί. 

 Ζ εχξεζε ησλ ρξσκαηηζκέλσλ ηεηξαγψλσλ ζ’ έλα πίλαθα 
δηαζηάζεσλ 3 x 3. To πείξακα αξρίδεη κε ηελ επίδεημε ελφο πίλαθα 
δηαζηάζεσλ 3 x 3. ζηνλ νπνίν έρνπλ ρξσκαηηζηεί ηπραία 2 ή 3 ή θαη 
4 ηεηξάγσλα. Ο πίλαθαο παξακέλεη γηα παξαηήξεζε ιίγα 
δεπηεξφιεπηα απφ ηνπο καζεηέο. ηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 
απνκαθξχλεηαη θαη νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα ζεκεηψζνπλ πνηα 
ηεηξάγσλα ήηαλ ρξσκαηηζκέλα πάλσ ζ’ έλαλ παξφκνην ιεπθφ 
πίλαθα. 
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Αζκήζειρ βπασύσπονηρ μνήμηρ 

(πποζυπινή ζςγκπάηηζη λεκηικών  

και οπηικών πληποθοπιών) 

 Ζ εχξεζε ηεο ζσζηήο πνξείαο ελφο απηνθηλήηνπ πάλσ ζ’ έλα 
ράξηε κηαο πφιεο κε νξηδφληηνπο θαη θάζεηνπο δξφκνπο. Ζ 
άζθεζε αξρίδεη κε ηελ παξνπζίαζε ελφο ηέηνηνπ ράξηε πάλσ 
ζηνλ νπνίν έρεη ραξαρηεί κε καξθαδφξν ε πνξεία ελφο 
απηνθηλήηνπ. Μεηά ηελ παξαηήξεζε ηνπ ράξηε απφ ηνπο 
καζεηέο θαινχληαη λα απνηππψζνπλ ηελ πνξεία ηνπ 
απηνθηλήηνπ πάλσ ζ’ έλαλ φκνην ράξηε ηεο πφιεο, ζηνλ νπνίν 
απεηθνλίδνληαη κφλν νη δξφκνη ηνπ.  

 Μηα πην απαηηεηηθή άζθεζε ηεο κλήκεο εξγαζίαο είλαη ε 
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζχλζεηα γλσζηηθά έξγα. 
Δθθσλνχληαη απφ ην δάζθαιν πέληε ιέμεηο πνπ αλήθνπλ 
ζεκαζηνινγηθά ζε δχν θαηεγνξίεο θαη νη καζεηέο είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα ηηο ζπγθξαηήζνπλ πξνζσξηλά θαη λα ηηο 
αλαθαιέζνπλ ζηε ζπλέρεηα ζε ζεκαζηνινγηθέο θαηεγνξίεο (π.ρ. 
Οη καζεηέο αθνχλ: ςαξάο, βάξθα, θνππί – θήπνο, άλζε). Σα 
έξγα απηά απαηηνχλ κεγάιε εγξήγνξζε, ιφγσ ελεξγνπνίεζεο 
πεξηζζφηεξσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 
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Αζκήζειρ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ θυνημικήρ ή θυνολογικήρ ενημεπόηηηαρ 

 Ζ γξαθν-θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα αλαθέξεηαη ζην βαζκφ 
ζπλεηδεηνπνίεζεο εθ κέξνπο ηνπ παηδηνχ φηη ν ιφγνο  - γξαπηφο 
θαη πξνθνξηθφο ζπληίζεηαη απφ βαζηθέο επηκέξνπο αθνπζηηθέο θαη 
νπηηθέο κνλάδεο: ηα θσλήκαηα – θζφγγνπο, ηα γξαθήκαηα-
γξάκκαηα.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο φηη θάζε ήρνο, 
θαζεηί πνπ εθθέξνπκε πξνθνξηθά, κπνξεί λα έρεη θαη γξαπηή 
κνξθή θαη φηη αξθεί ν ζπλδπαζκφο ελφο ζρεηηθά κηθξνχ αξηζκνχ 
γξαπηψλ ζπκβφισλ γηα λα γξαθηεί νηηδήπνηε. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζθφπηκν λα επηλνεί αζθήζεηο πνπ βνεζνχλ 
ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ αληηζηνηρία θσλεκάησλ – 
γξακκάησλ, αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ πξνηείλνληαη ζην Β.Μ. θαη ην 
Σ.Δ. ηεο Γιψζζαο ηεο Α΄ Γεκνηηθνχ. 
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Αζκήζειρ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ θυνημικήρ ή θυνολογικήρ ενημεπόηηηαρ 

 Οη καζεηέο ιέλε ην φλνκά ηνπο ή άιιεο ιέμεηο ξπζκηθά 
ρσξίδνληαο ηεο ζε ζπιιαβέο  

 Δπαλαιακβάλνπλ παξαιείπνληαο θάπνηα απφ ηηο ζπιιαβέο, 
παξαιείπνπλ ηνλ πξψην ήρν ηεο ιέμεο ή πξνζζέηνπλ ζηελ 
αξρή ηεο κία ζπιιαβή ή έλα άιιν θψλεκα, κηινχλ 
θαξαθίζηηθα πξνζζέηνληαο ζε θάζε ζπιιαβή άιιε κία, 
βξίζθνπλ άιιεο ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ηνλ ίδην ήρν ή ηνλ 
πεξηέρνπλ, ιέλε αξγά έλαλ έλαλ ηνπο ήρνπο πνπ απνηεινχλ 
ην φλνκα ηνπο.  

 Ζ δηαδηθαζία απηή  έρεη κνξθή παηρληδηνχ θαη ζπλνδεχεηαη 
απφ ξπζκηθά ρηππήκαηα ρεξηψλ, πνδηψλ, αξγά ή πην γξήγνξα 
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Αζκήζειρ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ θυνημικήρ ή θυνολογικήρ ενημεπόηηηαρ 

 Καζψο πξνρσξά ε επεμεξγαζία ησλ γξακκάησλ νη καζεηέο 
κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο: 

 Αιιάδνπλ ηε ζέζε γξάκκαηνο /ζπιιαβήο, π.ρ. αρ – ρα, ιάκπα – 
κπάια 

 Πξνζζέηνπλ ή αθαηξνχλ γξάκκαηα /ζπιιαβέο π.ρ. θάπα – θαπάθη, 
ζέια – θαζέια, αιάηη – παιάηη, Άξεο – Πάξεο, άζηξν – θάζηξν. 

 Αιιάδνπλ θάπνην γξάκκα π.ρ. γάια – γάηα, ιάραλα – ράραλα. 

 Αληηζηξέθνληαο γξάκκαηα ή ζπιιαβέο ε εθπαηδεπηηθφο ππνδεηθλχεη 
ζηνπο καζεηέο ηελ παξαγσγή «ιέμεσλ» ρσξίο λφεκα π.ρ. γάια – 
ιάγα. 

 ηαλ νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη θαη θαηαθηήζεη ηε ζρέζε 
θσλήκαηνο – γξαθήκαηνο γίλνληαη επηπιένλ αζθήζεηο κε ζπιιαβέο. 
Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ηνπνζεηήζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 
ηηο ζπιιαβέο κηαο ιέμεο θαη λα θηηάμνπλ απφ απηέο άιιεο ιέμεηο κε 
δηαθνξεηηθφ λφεκα π.ρ. ζνθνιάηα → θφηα, ζφια. 

 Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχλζεζε ιέμεσλ κπνξνχλ λα 
γίλνληαη κε δαθηπιφθνπθιεο ή γαληφθνπθιεο, πνπ θαηαζθεπάδνληαη 
ζηελ ηάμε κε απιά πιηθά. 
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Αζκήζειρ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ θυνημικήρ ή θυνολογικήρ ενημεπόηηηαρ 

 Υσξηζκφο ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο. Γίλνληαη ιέμεηο πξνθνξηθά ζηνπο καζεηέο 
θαη εθείλνη θαινχληαη λα ηηο ρσξίζνπλ ζε ζπιιαβέο. Ζ άζθεζε αξρίδεη κε 
δηζχιιαβεο ιέμεηο κε νκαιή δηαδνρή ζπκθψλνπ – θσλήεληνο (π.ρ. κήιν) 
θαη ζπλερίδεηαη κε ηξηζχιιαβεο ιέμεηο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Ο πξνθνξηθφο 
ρσξηζκφο ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ παιακάθηα 
ή ην ρηχπεκα ηνπ ρεξηνχ ηνπ καζεηή ζην ζξαλίν. 

 Υσξηζκφο ζπιιαβψλ ζε θσλήκαηα. Ζ δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα, κε ηε δηαθνξά 
φηη νη καζεηέο ρσξίδνπλ ηελ θάζε ζπιιαβή ζε θσλήκαηα. Ζ άζθεζε αξρίδεη 
κε ζπιιαβέο κε νκαιή δηαδνρή ζπκθψλνπ – θσλήεληνο (π.ρ. ην, κα) θαη 
ζπλερίδεηαη κε δπζθνιφηεξεο ζπιιαβέο (ζθα, θιε, ηξν θιπ). 

 Γηάθξηζε ιέμεσλ πνπ αξρίδνπλ ή ηειεηψλνπλ κε ην ίδην θψλεκα. Γίλνληαη 
δεπγάξηα ιέμεσλ πξνθνξηθά ζηνπο καζεηέο θαη απηνί θαινχληαη λα 
απαληήζνπλ αλ απηέο αξρίδνπλ ή ηειεηψλνπλ κε ην ίδην θψλεκα. 

 Υσξηζκφο δηζχιιαβσλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο θαη ζε θσλήκαηα. Ζ δηαδηθαζία 
είλαη ε ίδηα φπσο κε ηηο πξψηεο αζθήζεηο. 

 Δθθψλεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηξηψλ δηζχιιαβσλ ιέμεσλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα δηάθξηζε ηεο ιέμεο πνπ δελ αξρίδεη απφ ην ίδην θψλεκα πνπ 
αξρίδνπλ νη δχν άιιεο. 

 Δθθψλεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηξηψλ δηζχιιαβσλ ιέμεσλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα δηάθξηζε ηεο ιέμεο πνπ δελ ηειεηψλεη ζην ίδην θψλεκα πνπ 
ηειεηψλνπλ νη δχν άιιεο. 
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Αζκήζειρ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ θυνημικήρ ή θυνολογικήρ ενημεπόηηηαρ 

 Αζθήζεηο κε απνθνπή ηεο αξρηθήο ή ηεο ηειηθήο ζπιιαβήο. Γίλνληαη 
δηζχιιαβεο ιέμεηο (π.ρ. κήιν, θφηα) πξνθνξηθά κία κία ζηνπο 
καζεηέο θαη απηνί θαινχληαη λα πξνθέξνπλ ην ππφινηπν ηεο ιέμεο 
πνπ απνκέλεη κεηά ηελ απνθνπή ηεο αξρηθήο ε ηεο ηειηθήο 
ζπιιαβήο. 

 Αζθήζεηο κε απνθνπή ηνπ αξρηθνχ ή ηειηθνχ θσλήκαηνο κηαο ιέμεο. 
Γίλνληαη ιέμεηο (π.ρ. έρσ, φζν, θσο θιπ.) πξνθνξηθά κία κία ζηνπο 
καζεηέο θαη απηνί θαινχληαη λα πξνθέξνπλ ην ππφινηπν ηεο ιέμεο 
πνπ απνκέλεη κεηά ηελ απνθνπή ηνπ αξρηθνχ ή ηνπ ηειηθνχ 
θσλήκαηνο. 

 Σηο αζθήζεηο θαηάηκεζεο κπνξεί λα δηαδερηεί κία κεγάιε πνηθηιία 
αζθήζεσλ ζχλζεζεο. Ζ ζχλζεζε ησλ γισζζηθψλ θσλεκάησλ θαη 
ζπιιαβψλ ζε ιέμεηο είλαη ην αληίζεην απφ ηελ θαηάηκεζε ηνπ 
πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο δίλεη πξνθνξηθά ζηνπο καζεηέο 
κηα ζεηξά θσλεκάησλ ή ζπιιαβψλ θαη εθείλνη θαινχληαη λα 
ζπλζέζνπλ ηηο ζπιιαβέο ή ηα θσλήκαηα θαη λα πξνθέξνπλ ηε ιέμε.  

 Με βάζε ηηο αληίζηνηρεο αζθήζεηο θαηάηκεζεο ν εθπαηδεπηηθφο 
κπνξεί λα θηηάμεη δηάθνξεο αζθήζεηο ζχλζεζεο, κε ζθνπφ λα 
βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ  ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ 
αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή. 
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Δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ λεπηήρ κινηηικόηηηαρ 

 Δλψ θάπνηνη καζεηέο είλαη θαινί ζε δξαζηεξηφηεηεο αδξήο 
θηλεηηθφηεηαο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 
ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο.  

 Οη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο 
εληάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

α) δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην πέηαγκα θαη ην πηάζηκν 
αληηθεηκέλσλ 

β) δξαζηεξηφηεηεο ζπληνληζκνχ καηηνχ – ρεξηνχ θαη  

γ) δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ πίλαθα. 

A. Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην πέηαγκα θαη ην πηάζηκν 
αληηθεηκέλσλ.  

1. Πέηαγκα. Μπαιφληα, κπάιεο απφ λήκα, ιαζηηρέληεο κπάιεο 
πνηθίισλ κεγεζψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πέηαγκα ζε 
ζηφρνπο, ζην δάζθαιν, ή απφ ηνλ έλα καζεηή ζηνλ άιιν. 

2. Πηάζηκν. Σν πηάζηκν αληηθεηκέλσλ είλαη πην δχζθνιε 
δξαζηεξηφηεηα απφ ην πέηαγκα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 
αζθεζνχλ πηάλνληαο ηα παξαπάλσ αληηθείκελα φηαλ ηνπο ηα 
πεηνχλ ζπκκαζεηέο ηνπο ή ν δάζθαινο. 
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Δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ λεπηήρ κινηηικόηηηαρ 

1. Παηρλίδηα κε κπάιεο. Γηάθνξνη ηχπνη παηρληδηψλ κε 
κπάια βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπληνληζκνχ 
ησλ θηλήζεσλ. 

  πσο γηα παξάδεηγκα παηρλίδηα κε κπάια ηνπ 
βφιετ ή παηρλίδηα θχιηζεο ηεο κπάιαο, αλαπήδεζεο 
ηεο κπάιαο ζην έδαθνο θαη πεηάγκαηνο ηεο κπάιαο 
ζηνλ ηνίρν. 

1. Παηρλίδηα κε θπιηλδξηθνχο ζσιήλεο. Μπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θπιηλδξηθνί ζσιήλεο γηα παηρλίδηα 
θχιηζεο θαη πηαζίκαηνο. 

2. Μπάιεο απφ θνπξέιηα. Δάλ νη καζεηέο βξίζθνπλ φηη 
ην πέηαγκα θαη ην πηάζηκν κηαο ιαζηηρέληαο κπάιαο 
είλαη δχζθνιν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα κπάια 
απφ θνπξέιηα. 

 Οη κπάιεο θνπξειηψλ θηηάρλνληαη κε ηελ θάιπςε 
θνπξειηψλ ή άρξεζησλ λάηινλ κε χθαζκα. 
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Δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ λεπηήρ κινηηικόηηηαρ 

B. Γξαζηεξηφηεηεο νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. 

1. Ξεπαηίθσκα. Οη καζεηέο αληηγξάθνπλ ή μεπαηηθψλνπλ 
γξακκέο, εηθφλεο, ζρέδηα, γξάκκαηα ή αξηζκνχο ζε 
δηαθαλέο ραξηί, πιαζηηθφ ή κε ηε ρξήζε ζηελζηι. Ζ 
ρξήζε βειψλ θαηεχζπλζεο, ρξσκαηηθψλ θσδίθσλ θαη 
αξηζκψλ βνεζά ηνπο καζεηέο ζηελ αληηγξαθή. 

2. Έιεγρνο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ. Οη καζεηέο 
κεηαθέξνπλ κε θαλάηα θαη ρχλνπλ λεξφ ζε νγθνκεηξηθά 
δνρεία.  

 Οη κηθξέο πνζφηεηεο πγξψλ θαη νη πην κηθξέο 
ππνδηαηξέζεηο θάλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 
δπζθνιφηεξν.  

 Ο ρξσκαηηζκφο ηνπ λεξνχ θάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα πην 
ελδηαθέξνπζα. 
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3. Κφςηκν κε ην ςαιίδη. Οη καζεηέο θφβνπλ κε ςαιίδη θαη 
αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 
ηνπο.  

 Μία εχθνιε δξαζηεξηφηεηα είλαη λα θφςνπλ θαηά κήθνο 
επζεηψλ γξακκψλ πνπ έρνπλ ραξαρηεί ζηελ άθξε ηνπ ραξηηνχ.  

 Πην δχζθνιε δξαζηεξηφηεηα είλαη ην θφςηκν θαηά κήθνο 
επζεηψλ γξακκψλ εγθάξζηα ζην θέληξν ηνπ ραξηηνχ.  

 Έλα θνκκάηη ραξηφλη, πξνζαξκνζκέλν ζην ραξηί βνεζά σο 
νδεγφο ηνπ ςαιηδηνχ. 

4. Κφςηκν γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, φπσο: ηξηγψλσλ, 
ηεηξαγψλσλ, παξαιιεινγξάκκσλ. Ο δάζθαινο 
ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά ρξψκαηα θαηά ηελ θαηαζθεπή 
ησλ γξακκψλ (πιεπξψλ) βνεζά ζηελ αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο 
θαηά ην θφςηκν.  

 Οη καζεηέο ζηε ζπλέρεηα θφβνπλ θακπχιεο γξακκέο θαη 
θχθινπο, κεηά εηθφλεο θαη ηειηθά πξφηππα πνπ δεκηνπξγνχληαη 
κε ηειείεο θαη κε έληνλεο γξακκέο. 
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4. ηελζηι ή πξφηππα. Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ πεξηγξάκκαηα 
γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ή ζηεξεψλ. Σα πξφηππά ηνπο κπνξνχλ λα 
θαηαζθεπαζηνχλ απφ ραξηφλη, μχιν, πιαζηηθφ ή αθξνιέμ. Γχν ηχπνη 
πξνηχπσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: α) Έλα ζηεξεφ γεσκεηξηθφ θαη β) 
πιαίζηα κε ην απνηχπσκα ηνπ ζρήκαηνο. 

5. Γηαθφζκεζε κε λήκαηα ή θνξδφληα. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή είηε 
γίλνληαη ηξχπεο ζ’ έλα θνκκάηη ραξηφλη είηε ρξεζηκνπνηείηαη κία ζαλίδα κε 
ηξχπεο. Ο δάζθαινο θηηάρλεη ζηνλ πίλαθα έλα ζρέδην ή κία εηθφλα θαη νη 
καζεηέο αλαπαξάγνπλ ην κνληέιν κε χθαλζε ή ξάςηκν κέζσ ησλ νπψλ 
κε θνξδφλη, λήκα ή ζπάγθν. 

6. Γξαζηεξηφηεηεο κε ραξηί θαη ζηελζηι. Έγρξσκα βηβιία, βηβιία κε 
δηάζηηθηεο γξακκέο, βηβιία γηα ην λεπηαγσγείν εκπεξηέρνπλ θαιέο 
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ 
ζπληνληζκνχ καηηνχ – ρεξηνχ. 

7. χλδεζε θαξθηηζψλ. Οη θαξθίηζεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε επζεία 
γξακκή ή ζε δηάθνξα ζρήκαηα. Ο καζεηήο κπνξεί λα ρξνλνκεηξεζεί ζ’ 
απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, κεηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ θαξθηηζψλ πνπ 
ζπλδέζεθαλ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. 

8. Αληηγξαθή ζρεδίσλ. Ο καζεηήο παξαηεξεί γεσκεηξηθά ζρέδηα θαη ηα 
αληηγξάθεη ζην ραξηί. 
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C. Γξαζηεξηφηεηεο ζηνλ πίλαθα.  

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ πίλαθα είλαη ρξήζηκεο πξηλ ηελ εξγαζία κε κνιχβη 
θαη ραξηί. 

 Ζ εξγαζία ζηνλ πίλαθα βνεζά γίλεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε 
βνήζεηα ησλ κεγάισλ κπψλ ηνπ ψκνπ θαη ηνπ αγθψλα θαη ιηγφηεξν κε ηε 
ζθηθηή – πεξηνξηζκέλε θίλεζε ησλ δαρηχισλ ηελ νπνία νη καζεηέο 
αλαπηχζζνπλ θπξίσο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε κνιχβη θαη ραξηί.  

1. χλδεζε ζεκείσλ. Ο καζεηήο ελψλεη κε γξακκέο ζεκεία ζηνλ πίλαθα. Σα 
ζεκεία κπνξεί λα γίλνπλ ζε  δηάθνξεο ζέζεηο ζηνλ πίλαθα θαη ζε 
δηαθνξεηηθνχο αξηζκνχο. Ο καζεηήο θάζε θνξά πξέπεη λα ηα ελψζεη κε 
γξακκέο. 

2. Υάξαμε θχθισλ. Οη καζεηέο αζθνχληαη ζηε ράξαμε κεγάισλ θχθισλ ζηνλ 
πίλαθα θαη κε ηα δχν ρέξηα είηε ζε δεμηφζηξνθε είηε ζε αξηζηεξφζηξνθε 
θνξά. 

3. Υάξαμε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Οη καζεηέο αζρνινχληαη κε 
δξαζηεξηφηεηεο φκνηεο κε απηέο ησλ θχθισλ. ηελ πεξίπησζε απηή 
ραξάζζνπλ γξακκέο νξηδφληηεο, θάζεηεο θαη δηαγψληεο, ηξίγσλα, 
ηεηξάγσλα, παξαιιειφγξακκα θαη ξφκβνπο. Αξρηθά νη καζεηέο κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηνχλ πξφηππα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεκάησλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα κπνξνχλ λα αληηγξάθνληαη απφ ππνδείγκαηα. 

4. Γξαθή γξακκάησλ θαη αξηζκψλ. Οη καζεηέο αζθνχληαη ζηε γξαθή 
γξακκάησλ θαη αξηζκψλ ζηνλ πίλαθα. 
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 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο 
δεμηφηεηαο είλαη ην παηδί λα κπνξεί λα αθνχεη ηνπο κεκνλσκέλνπο 
θζφγγνπο ηεο γιψζζαο θαη λα ηνπο δηαθξίλεη απφ άιινπο ήρνπο ηεο 
γιψζζαο καο. 

 Υσξηζκφο ιέμεσλ ζε θσλήκαηα. Γηα λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά ζηελ 
αλαγλψξηζε ησλ θσλεκάησλ ησλ ιέμεσλ ρξεζηκνπνηνχκε θάξηεο 
πνπ αλαπαξηζηάλνπλ ηελ εηθφλα κηαο νιηγνζχιιαβεο ιέμεο. 
ρεδηάδνπκε έλα παξαιιειφγξακκν θάησ απφ ηελ εηθφλα θαη ην 
ρσξίδνπκε ζε ηφζα παξαιιειφγξακκα φζα ν αξηζκφο ησλ 
θσλεκάησλ ηεο ιέμεο. Πξέπεη ην παηδί λα πξνθέξεη ηε ιέμε αξγά 
ηζεθάξνληαο ζε θάζε επηκέξνπο παξαιιειφγξακκν θαζψο ην θάζε 
θψλεκα πξνθέξεηαη. 

 Απαξίζκεζε  ησλ θσλεκάησλ. Υξεζηκνπνηνχκε θάξηεο πνπ 
αλαπαξηζηάλνπλ νιηγνζχιιαβεο ιέμεηο. Δπηιέγνπκε ιέμεηο κε ηνλ 
ίδην αξηζκφ γξακκάησλ θαη ήρσλ.  

 Λέμεηο κε νκνηνθαηαιεμία. Ζ νκνηνθαηαιεμία κπνξεί λα είλαη έλα 
πνιχ δηαζθεδαζηηθφ παηρλίδη γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 
Σξαγνχδηα κε νκνηνθαηαιεμία θαη πνηεκαηάθηα ή ηξαγνπδάθηα 
απνηεινχλ πνιχηηκεο πεγέο δξαζηεξηνηήησλ νκνηνθαηαιεμίαο. 
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 Φσλεκηθέο αληηθαηαζηάζεηο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη 
δπζθνιφηεξε απφ ηηο πξνεγνχκελεο. 

 Αξρηθά ζχκθσλα. Γίλνληαη ηξεηο ιέμεηο (π.ρ. γάια, δέκα, κνιχβη). 

  Πξέπεη ηα παηδηά λα πνπλ πνηα ιέμε απφ ηηο ηξεηο αξρίδεη φπσο ε 
ιέμε δέληξν. 

  Εεηάκε απφ ην καζεηή λα βξεη ιέμεηο πνπ λα αξρίδνπλ φπσο ε 
ιέμε παππνχο,  

 λα βξνπλ εηθφλεο ιέμεσλ πνπ λα αξρίδνπλ φπσο ε ιέμε παππνχο  

 ή λα βξνπλ εηθφλεο ιέμεσλ πνπ λα αξρίδνπλ απφ ην γξάκκα «π».  

 Εεηάκε απφ ην καζεηή λα πεη πνηα απφ ηηο ηξεηο ιέμεηο είλαη 
δηαθνξεηηθή ζηελ αξρή ηεο (ραιί, ςάξη, ραξηί). 

 πκπιέγκαηα ζπκθψλσλ, δίγξαθα, θαηαιήμεηο θαη θσλήεληα. 
κνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα επηλνεζνχλ γηα λα 
βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ αθνπζηηθά θαη λα 
δηαθξίλνπλ άιια θσλεκηθά ζηνηρεία. 



27 

Άλλερ δπαζηηπιόηηηερ για ηην ανάπηςξη  

ηηρ θυνημικήρ ενημεπόηηηαρ 

 Αξρηθά ζχκθσλα – αθνπζηηθή αλαγλψξηζε. Υξεζηκνπνηνχκε 
πξαγκαηηθά αληηθείκελα ή εηθφλεο αληηθεηκέλσλ.  

 Λέκε ην φλνκα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη δεηάκε απφ ην καζεηή λα 
πεη πνηεο εηθφλεο ή πνηα αληηθείκελα αξρίδνπλ απφ ηνλ ίδην ήρν.  

 Ο καζεηήο κπνξεί λα νκαδνπνηήζεη ηα αληηθείκελα ζ’ έλα κέξνο 
ή λα ηα ηνπνζεηήζεη ζ’ έλα θνπηί ή λα θνιιήζεη ηηο εηθφλεο ηνπο 
ζ’ έλα ραξηφλη. 

 Κνπηηά θσλεκάησλ. Υξεζηκνπνηνχκε έλα θνπηί, πεξίπνπ ζην 
κέγεζνο ελφο θνπηηνχ παπνπηζηψλ γηα θάζε θζφγγν πνπ 
δηδάζθεηαη.  

 Αλαγξάθεηαη ην γξάκκα πνπ αλαπαξηζηάλεη ην θψλεκα ζηελ 
πξφζζηα φςε ηνπ θνπηηνχ θαη ζπιιέγνπκε παηρλίδηα, εηθφλεο θαη 
άιια αληηθείκελα θαη νη καζεηέο πξέπεη λα ηα ηνπνζεηήζνπλ  
αλάινγα κε ην αξρηθφ γξάκκα (θψλεκα) ζην αληίζηνηρν θνπηί. 
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 Αξρηθά ζχκθσλα – ίδηα ή δηαθνξεηηθά. Πξνθέξνπκε ηξεηο ιέμεηο, δχν απφ 
ηηο νπνίεο έρνπλ ην ίδην αξρηθφ ζχκθσλν – γηα παξάδεηγκα γάια, δέκα, 
γφκα. Εεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηε ιέμε πνπ αξρίδεη 
απφ δηαθνξεηηθφ θψλεκα. 

 πκπιέγκαηα ζπκθψλσλ – Bingo. Φηηάρλνκε θάξηεο Bingo κε 
ζπκπιέγκαηα ζπκθψλσλ θαη δίγξαθα ζπκθψλσλ ζηα ηεηξάγσλα. 
Γηαβάδνπκε ιέμεηο θαη δεηάκε απφ ην καζεηή λα θαιχςεη ην ζχκπιεγκα 
απφ ην νπνίν αξρίδεη ε θάζε ιέμε. 

 Αθνχσ θαη γξάθσ. Γηαβάδνπκε ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ζχκθσλα, 
ζπκπιέγκαηα ζπκθψλσλ ή δίγξαθα ζπκθψλσλ. Εεηάκε απφ ηνπο 
καζεηέο λα ηηο αθνχζνπλ θαη λα γξάςνπλ ην ζχκθσλν ή ην ζχκπιεγκα 
απφ ην νπνίν αξρίδεη ε θάζε ιέμε. 

 Αληηθαηαζηάζεηο. Βνεζάκε ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ λα αληηθαζηζηνχλ έλα 
αξρηθφ θψλεκα γηα λα θηηάμνπλ κηα λέα ιέμε (π.ρ. έια – φια, κέλσ – 
δέλσ).  

 Παηρλίδηα αθνπζηηθήο ζχλζεζεο. Λέκε ην φλνκα ελφο αληηθεηκέλνπ 
πξνθέξνληαο θάζε κεκνλσκέλν θψλεκα. Λέκε γηα παξάδεηγκα θ-σ-ο θαη 
ν καζεηήο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ην αληηθείκελν θαη λα πξνθέξεη ην φλνκά 
ηνπ. 
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 Αηλίγκαηα κε νκνηνθαηαιεμίεο. Φηηάρλσ αηλίγκαηα κε 
νκνηνθαηαιεμίεο θαη πξνηξέπσ ηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ άιια δηθά 
ηνπο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη: Οκνηνθαηαιεθηψ κε ην ζξαλίν. 
Με δηαβάδεηο. Ση είκαη; 

 Ίδηα ή δηαθνξεηηθά. Λέκε δεπγάξηα ιέμεσλ ή ςεπδνιέμεσλ θαη ν 
καζεηήο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη ιέμεηο είλαη ίδηεο ή 
δηαθνξεηηθέο. 

 Δλεκεξφηεηα γηα ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνχλ. Ο δάζθαινο 
πξνθέξεη κία ζεηξά ηξηψλ ιέμεσλ δχν απφ ηηο νπνίεο 
νκνηνθαηαιεθηνχλ, φπσο: παγσηφ, ζάιαζζα, θαγεηφ θαη νη 
καζεηέο πξέπεη λα βξνπλ θαη λα πνπλ πνηεο απφ ηηο ιέμεηο 
νκνηνθαηαιεθηνχλ. 

 Αθνχγνληαο ζπιιαβέο. Πξνθέξνπκε πνιπζχιιαβεο ιέμεηο θαη νη 
καζεηέο πξέπεη λα ηηο αθνχζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ αξηζκφ 
ησλ ζπιιαβψλ ζε θάζε ιέμε. Οη καζεηέο βνεζηνχληαη λα 
πξνζδηνξίζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ησλ ιέμεσλ κε ην 
ρηχπεκα ησλ ρεξηψλ (παιακάθηα) ή κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ήρσλ 
ησλ θσλεέλησλ πνπ αθνχλε. 

 


