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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ: 

1. Βξίζθνπκε 5 πξάγκαηα πνπ έρνπλ ην ίδην ρξώκα 

Φάρλνπκε κε ηα παηδηά ζην ρώξν πνπ βξηζθόκαζηε λα βξνύκε 5 αληηθείκελα πνπ έρνπλ ην ίδην 

ρξώκα. Απνθαζίδνπκε πξώηα ην ρξώκα θαη ζηε ζπλέρεηα ην παηδί καο αλαθέξεη αληηθείκελα απν ην 

ρξώκα απηό. Αλ ην παηδί επηζπκεί κπνξνύκε λα ην επαλαιάβνπκε θαη κε άιια ρξώκαηα. 

2. Έια λα κηιήζνπκε γηα ηα δώα! Πνηα είλαη κεγάια θαη πνηα κηθξά; 

Σα κηθξά παηδηά αγαπνύλ πνιύ ηα δσα! Υξεζηκνπνηνύκε ινηπόλ ην ζέκα απηό γηα λα κηιήζνπκε γηα 

ηηο έλλνηεο κηθξό θαη κεγάιν. Μπνξνύκε αλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη θάπνηεο εηθόλεο (αλ ην 

παηδί είλαη αξθεηά κηθξό θαη δελ κπνξεί λα θαληαζηεί ηα δώα, αιιά πξέπεη λα ηα βιέπεη). 

3. Παίμε κε ηνλ θαζξέθηε! Κάλε αζηείεο γθξηκάηζεο! 

Μέζα από ην παηρλίδη (ην παηδί θάλεη γθξηκάηζεο θαη γειάεη) θαη βνεζάεη ζην λα γίλεη ε πεξηνρή 

γύξσ από ην ζηόκα ηνπ πην ειαζηηθή, ώζηε λα εθθέξεη θαη ηηο ιέμεηο θαιύηεξα θαη πην εύθνια. 

4. Μίιεζέ κνπ γηα ηε κέξα ζνπ! Υξεζηκνπνίεζε ηηο ιέμεηο: ζηελ αξρή, κεηά, ηέινο. 

Μέζα από ηελ εμηζηόξεζε ηεο κέξα ηνπ, ην παηδί πξνζπαζεί λα ηνπνζεηήζεη ηα γεγνλόηα κε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο: ζηελ αξρή, κεηά, ηέινο. Αλ ην παηδί δπζθνιεύεηαη ην 

βνεζάκε λα θαηαιάβεη ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά  ιέγνληαο "ηη ζπλέβε πξώην, δεύηεξν, ηξίην; θιπ" 

5. Έια λα βξνύκε ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ από θάζε έλα γξάκκα ηεο αιθαβήηνπ! 

Αλ ζαο θαίλεηαη πνιύ θνπξαζηηθή ζαλ δξαζηεξηόηεηα (ηα γξάκκαηα είλαη πνιιά) κπνξείηε λα θάλεηε 

ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα κε ιηγόηεξα γξάκκαηα. Γελ μερλάκε όηη αλαθεξόκαζηε ζηα 

γξάκκαηα θσλνινγηθά α, βνπ, γνπ δνπ θιπ θαη όρη αιθα, βήηα γάκα, δέιηα... 

6. Γηαιέγνπκε έλα θαηλνύξην βηβιίν! Ση ζα γίλεη άξαγε ζην ηέινο; Πεο κνπ ηηο ηδέεο ζνπ! 

Γηαβάδνπκε κηα θαηλνύξηα ηζηνξία αιιά δελ απνθαιύπηνπκε ην ηέινο ζην παηδί. Πεξηκέλνπκε λα καο 

πεη εθείλν πσο πηζηεύεη όηη ζα ηειεηώζεη. Έηζη απνθηά ην βηβιίν θαηλνύξην ελδηαθέξνλ θαη 

ηαπηόρξνλα παξαηεξνύκε ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπ παηδηνύ καο, αιιά θαη ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ 

ιόγνπ. 

7. Κνίηαμε έμσ από ην παξάζπξν θαη πεο κνπ ηη βιέπεηο… 

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα ζηνρεύεη ζην λα αλαπηύμεη ην παηδί ηνλ πξνθνξηθό ιόγν, αιιά κε ηνλ θαηξό 

θαη αλ ζπλερίζνπκε κε παξόκνηεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε θαη ηε βειηίσζε ζην 

ιεμηιόγην ηνπ παηδηνύ αιιά θαη ζηελ πεξηγξαθή. 



8. Αο μαπιώζνπκε ζην ζθνηάδη θαη αο αθνύζνπκε πξνζεθηηθά! Ση αθνύο; 

Δπίζεο δξαζηεξηόηεηα πξνθνξηθνύ ιόγνπ, αιιά θαη εμνηθείσζεο κε ην ζθνηάδη θαη ηνπο ήρνπο ηνπ. 

Μηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα καο δείμεη θαη ηε θαληαζία ηνπ κηθξνύ παηδηνύ καο αιιά θαη πηζαλά 

πξάγκαηα πνπ ην ηξνκάδνπλ. 

9. Έια λα ζηξηθνγπξίζνπκε ηε γιώζζα καο! 

Παηρλίδη πνπ βνεζάεη ζηελ άξζξσζε. ηξηθνγπξίδνπκε ηε γιώζζα καο κε δηάθνξνπο θαη 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. 

10. Έια λα βξνύκε ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ από ηελ ίδηα θσλνύια. 

Βξίζθνπκε ιέμεηο από δηαθνξεηηθέο θσλνύιεο πνπ κπνξνύλ λα είλαη έλα γξάκκα, βνπ, γνπ, η θιπ ή 

κηα ζπιιαβή πρ θα, πα, ηη, ιν θιπ 

11. Θα ζνπ πσ θάηη αζηείν πνπ κνπ ζπλέβε ζήκεξα! Πεο κνπ θη εζύ θάηη αζηείν πνπ ζνπ ζπλέβε 

ζην ζρνιείν! 

Αλάπηπμε πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ζε απηήλ ηε δξαζηεξηόηεηα. Σαπηόρξνλα κνηξαδόκαζηε ηηο δηθέο 

καο εκπεηξίεο κε ην παηδί καο θαη δεηάκε θη από εθείλν λα θάλεη ην ίδην. 

12. Έια λα βξνύκε νκνηνθαηάιεθηεο ιέμεηο! νπ ιέσ κήιν κνπ ιεο μύιν ζνπ ιέσ… 

Γξαζηεξηόηεηα πνπ αξέζεη πνιύ ζηα παηδηά θαη κπνξνύκε λα παίδνπκε πνιιέο θνξέο ηε κέξα. Όζν 

ην παηδί ζα γίλεηαη θαιύηεξν ζηηο ξίκεο ζα δεηάεη λα παίδνπκε πην πνιύ απηό ην παηρλίδη, αθόκε θαη 

κέζα ζην απηνθίλεην! 

13. Σελ ώξα ηνπ κπάληνπ ζα κνπ πεηο ηη όξγαλα έρεηο ζην ζώκα ζνπ. 

Από ηηο πην απιέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε από πνιύ κηθξή ειηθία κε ηα παηδηά 

καο. ηελ αξρή ην θάλνπκε εκείο, ηνπο απαξηζκνύκε ηα όξγαλα ηνπ ζώκαηόο ηνπο ηελ ώξα πνπ ηνπο 

θάλνπκε κπάλην θη όζν αλαπηύζζνπλ πξνθνξηθό ιόγν ην θάλνπλ εθείλα κόλα ηνπο. 

14. Ση βξίζθεηαη πάλσ, θάησ, αλάκεζα, κέζα, έμσ ζην δσκάηην; 

Μέζα από απηήλ ηε δξαζηεξηόηεηα ην παηδί καζαίλεη ηνπο πξνζδηνξηζκνύο ηνπ ρώξνπ. ηελ αξρή 

κπνξνύκε λα βνεζάκε θη εκείο ζηε ζπλέρεηα ην παηδί ην θάλεη θαη κόλν ηνπ. 

15. Κνύλα ηε γιώζζα ζνπ πάλσ θάησ θη από άθξε ζε άθξε 10 θνξέο! 

Γξαζηεξηόηεηα πνπ κπνξνύκε λα ηελ θάλνπκε καδί κε ην παηδί θη εκείο! Βνεζάεη ζηελ άξζξσζε θαη 

θπζηθά θέξλεη γέιην! 

16. Αο καζήζνπκε από κηα κεγάιε ηζίρια! Όπνηνο θάλεη ηε κεγαιύηεξε θνύζθα θεξδίδεη! 

Πνιύ δηαζθεδαζηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ βνεζάεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο! 

Όζν θη αλ θαίλεηαη αζηείν είλαη πνιύ ρξήζηκε δξαζηεξηόηεηα, γηαηί κέζα από ην παηρλίδη ην παηδί 

ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη ελδπλακώλεη ηε ζηνκαηηθή ηνπ θνηιόηεηα θαη θαη’ επέθηαζε αξζξώλεη 

θαιύηεξα! 

17. Έια λα βξνύκε πξάγκαηα πνπ είλαη αληίζεηα κεηαμύ ηνπο! Αο βξνύκε ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο 

δηαθνξέο ηνπο! 



Γξαζηεξηόηεηα αλάπηπμεο πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη θαηαλόεζεο ησλ ελλνηώλ ίδην θαη δηαθνξεηηθό. 

Δπίζεο, βνεζάεη ηα παηδηά ζηελ αλάπηπμε πεξηγξαθηθνύ ιόγνπ. 

18. Αο γισζζέςνπκε… ηε κπέξδα καο… Αο πνύκε γισζζνδέηεο! 

Σα παηδηά βξίζθνπλ πνιύ αζηείνπο ηνπο γισζζνδέηεο! Λέκε ινηπόλ, όζν πεξηζζόηεξνπο 

γισζζνδέηεο κπνξνύκε! 

19. Δμεξεύλεζε ην ζηόκα ζνπ θαη ηε γιώζζα ζνπ κε ηελ νδνληόβνπξηζα! 

Σελ ώξα πνπ πιέλνπκε ηα δόληηα καο εμεξεπλνύκε ηε ζηνκαηηθή καο θνηιόηεηα ηε γιώζζα, ηα νύια, 

ηα κάγνπια εζσηεξηθά, ηα δόληηα. Έηζη ην παηδί απνθηά θαιύηεξε αίζζεζε ηνπ ηη όξγαλν κέζα ζην 

ζηόκα ρξεζηκνπνηνύκε θάζε θνξά γηα λα αξζξώζνπκε κηα ιέμε. 

20. Πνπ αθνπκπάεη ε γιώζζα ζνπ όηαλ ιεο ηηο θσλνύιεο θ, θ, ι, ζ; 

Γξαζηεξηόηεηα πνπ βνεζάεη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ πσο εθθέξεηαη ην θάζε γξάκκα. 

21. Εσγξάθηζέ κνπ θάηη θαη πεο κνπ ηη αθξηβώο έθαλεο γηα λα δεκηνπξγήζεηο ηελ ππέξνρε 

δσγξαθηά ζνπ! 

Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ από ην παηδί, αιιά θαη κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα πεξηγξάςεη ηόζν ηε 

ρξνληθή αθνινπζία ησλ πξάμεώλ ηνπ, αιιά θαη πσο ζθέθηεθε γηα λα δεκηνπξγήζεη ην θάζε ηη. 

22. Αο πάκε κηα βόιηα θαη αο πεξηγξάςνπκε απηά πνπ ζα δνύκε γύξσ καο! 

Καη ζε απηήλ ηε δξαζηεξηόηεηα ην παηδί παξάγεη πξνθνξηθό ιόγν θαη κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα 

πεξηγξάςεη, άξα θαη λα αλαπηύμεη ιεμηιόγην. Σαπηόρξνλα θάλνπκε βόιηα καδί κε ην παηδί θαη 

πεξλάκε ρξόλν καδί ηνπ, άξα δελόκαζηε θαη πεξηζζόηεξν αιιά θαη ληώζεη όηη ηνπ αθηεξώλνπκε 

ρξόλν, γεγνλόο πνπ δηαζθαιίδεη κηα πην πγηή κεηαμύ καο ζρέζε. 

23. Θέιεηο λα δνθηκάζνπκε λα κάζνπκε λα ιέκε κηα θσλνύια πνπ ζε δπζθνιεύεη; 

Δλλνείηαη όηη γηα λα θάλνπκε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα κε ην παηδί ζα πξέπεη λα ζέιεη. Μπνξεί λα ην 

δπζθνιεύεη ην ξ ή ην ζ, νπόηε βνεζάκε ην παηδί λα δνθηκάζεη λα κάζεη λα αξζξώλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

θσλνύια. 

24. Φάμε λα βξεηο ζην δσκάηην 5 αληηθείκελα πνπ αξρίδνπλ από ηελ ίδηα θσλνύια! 

Σν παηδί παξαηεξεί ην ρώξν γύξσ ηνπ αλαπηύζζεη δειαδή ηελ παξαηεξεηηθόηεηα ηνπ θαη 

ηαπηόρξνλα πξνζπαζεί λα βξεη αληηθείκελα πνπ λα αξρίδνπλ από ηελ ίδηα θσλνύια. 

25. Έια λα θηηάμνπκε ην δηθό καο πνίεκα! 

Αθνύ έρνπκε παίμεη κε ηηο νκνηνθαηάιεθηεο ιέμεηο κπνξνύκε λα δνθηκάζνπκε λα θηηάμνπκε ην δηθό 

καο πνίεκα! Μπνξεί λα είλαη αζηείν ή αθόκε θαη λα κελ βγάδεη θαλέλα λόεκα! 

26. Αο παίμνπκε κε ηνλ θαζξέθηε! Αο θάλνπκε πσο είκαζηε ραξνύκελνη, ιππεκέλνη, ζπκσκέλνη, 

μαθληαζκέλνη, θιπ 

Κάλνπκε δηάθνξεο δηαθνξεηηθέο γθξηκάηζεο, ελδπλακώλνπκε ηνπο κπο ηνπ πξνζώπνπ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ θαη θεξρόκαζηε ζε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηά καο! 



27. Θα ζε ξσηήζσ 5 εξσηήζεηο πνπ αξρίδνπλ κε ην Πνηνο, Πνπ, Πόηε, Πσο θαη Γηαηί! Μπνξείο 

λα κνπ απαληήζεηο; 

Σα κηθξά παηδηά θαηαλννύλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε όηαλ 

ξσηάκε θάηη. ηαδηαθά καζαίλνπλ λα κελ ηηο ζπγρένπλ θαη λα απαληάλε ζσζηά ζην θάζε ηη. 

28. Αο καγεηξέςνπκε ην αγαπεκέλν ζνπ θαγεηό! Όζν ζα ην καγεηξεύνπκε ζα κνπ ιεο ηη πιηθά 

ρξεζηκνπνηώ θαη ηη πξέπεη λα θάλσ! 

Η καγεηξηθή είλαη κηα αζρνιία πνπ ηα παηδηά ζέινπλ λα εκπιέθνληαη από πνιύ λσξίο θαη ην 

δηαζθεδάδνπλ! Σε ρξεζηκνπνηνύκε ινηπόλ, γηα λα ηα βνεζήζνπκε λα εθθξαζηνύλ πξνθνξηθά, λα 

πεξηγξάςνπλ, λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο, λα κεηξήζνπλ , λα εκπιαθνύλ! Καη όια απηά ελώ 

εκείο καγεηξεύνπκε, δξαζηεξηόηεηα απαξαίηεηε θαζεκεξηλά ζην ζπίηη! 

29. Αο πάκε κηα βόιηα θαη αο πεξηγξάςνπκε απηά πνπ ζα αθνύζνπκε γύξσ καο! 

Σελ πξνεγνύκελε θνξά πεξηγξάςακε απηά πνπ βιέπακε, ηώξα ζα πεξηγξάςνπκε απηά πνπ αθνύκε. 

Αλαπηύζζεη εθηόο από ηνλ πξνθνξηθό ιόγν θαη ηελ αθνπζηηθή παξαηεξεηηθόηεηα θαη ηε θαληαζία. 

30. Θέιεηο λα θηηάμνπκε κηα ρεηξνηερλία καδί; Θα κνπ ιεο ηη πξέπεη λα θάλσ; 

Γεκηνπξγνύκε καδί κε ην παηδί καο, πεξλάκε ρξόλν καδί θάλνληαο θάηη όκνξθν θαη δεκηνπξγηθό θαη 

ηαπηόρξνλα ην παηδί αλαπηύζζεη ηνλ πξνθνξηθό ηνπ ιόγν. 

 

Αλ ν κήλαο έρεη 31 κέξεο ηελ ηειεπηαία κέξα επαλαιακβάλνπκε ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ άξεζε πην 

πνιύ ζην παηδί. 

Μπνξνύκε επίζεο, αλ ζέινπκε λα ηξαβάκε θσηνγξαθίεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο θαη ζην ηέινο 

λα θηηάμνπκε έλα σξαίν άικπνπκ. 

Σνλ επόκελν κήλα κπνξνύκε λα επαλαιάβνπκε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα πξνζζέζνπκε θαη 

άιιεο πνπ κπνξεί λα ζθεθηνύκε εκείο ή λα καο ηηο δεηήζεη ην παηδί ή λα ηα ζθεθηνύκε παξέα! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Δλίζρπζε θαη εκπινπηηζκόο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ κηθξώλ παηδηώλ  

 
Μπνξνύκε λα επεξεάζνπκε ηελ γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ; 

  
Δίλαη γλσζηό όηη ηα πξώηα ρξόληα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ είλαη ηα πην ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ εγθεθάινπ. Οη λεπξώλεο ηνπ παηδηθνύ εγθεθάινπ, αληηδξνύλ ζηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα θαη 

κε απηόλ ηνλ ηξόπν αλαπηύζζνπλ έλα ππθλό δίθηπν δελδξηηώλ, νη νπνίνη δεκηνπξγνύλ δηαζπλδέζεηο 

κεηαμύ ηνπο. Παξ’ όιν πνπ μέξνπκε όηη νη γελεηηθέο δηαθνξέο (γνλίδηα) επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θάζε παηδηνύ, πξόζθαηεο έξεπλεο εληζρύνπλ ην γεγνλόο όηη ε αλάπηπμε ησλ παηδηώλ επεξεάδεηαη 

άκεζα από ην πεξηβάιινλ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ. Η πξώηκε παξνρή 

εξεζηζκάησλ ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηε κεγαιύηεξε θαη πινπζηόηεξε αλάπηπμε ηνπ παηδηθνύ 

εγθεθάινπ. Έηζη νη γνλείο, κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ αηζζεηά ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ 

ηνπο, παξέρνληαο ηνπο έλα γόληκν πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο, ηηο νπνίεο ηα παηδηά κε ηελ ζεηξά ηνπο 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο. 

 

Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ γηα ηε κεηέπεηηα ζρνιηθή ηνπο 

επηηπρία;  

 

Η γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ είλαη έλα από ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηε ζρνιηθή 

εηνηκόηεηα ησλ παηδηώλ. Δηδηθόηεξα ην κέγεζνο ηνπ εθθξαζηηθνύ θαη αληηιεπηηθνύ ιεμηινγίνπ ησλ 

παηδηώλ απνηειεί πξνγλσζηηθό παξάγνληα ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο ησλ παηδηώλ. Παηδηά κε γισζζηθέο 

δπζθνιίεο ζηε λεπηαθή ειηθία έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα αληηκεησπίζνπλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν. 

 

Πώο νη γνλείο εληζρύνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηνλ πξνθνξηθό ιόγν ζηηο πην κηθξέο ειηθίεο;  

 

Η κάζεζε είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ε νπνία πξέπεη λα ζηεξηρζεί από ηνπο γνλείο θαη ην άκεζν 

πεξηβάιινλ κέζα από θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζπλαιιαγέο. 

Σν παηδί εμειίζζεη ηηο γισζζηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο ζηαδηαθά, αθνινπζώληαο κηα εμειηθηηθή πνξεία. 

Λακβάλνληαο ππόςε απηή ηελ εμειηθηηθή πνξεία, κπνξνύκε λα εληζρύζνπκε θαη λα πξνσζήζνπκε ηηο 

γισζζηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ή ην γισζζηθό ζηάδην ζην νπνίν βξίζθνληαη. Πην 

θάησ αλαθέξνληαη κεξηθέο από ηηο γεληθέο αξρέο ελίζρπζεο ησλ γισζζηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηώλ: 

 

• Παξέρνπκε νξζά γισζζηθά κνληέια: ρξεζηκνπνηνύκε απιέο πξνηάζεηο ζηα κηθξά παηδηά (θάησ 

ησλ ηξηώλ ρξόλσλ) αιιά πάληνηε κε νξζέο παξαγσγέο ιέμεσλ. Γε ρξεζηκνπνηνύκε «κσξνπδίζηηθεο» 

ιέμεηο. 

 

• Ολνκάδνπκε όηη βιέπνπκε γύξσ καο: εηδηθά κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηξηώλ ρξόλσλ όπνπ ην παηδί 

απμάλεη ξαγδαία ην ιεμηιόγην ηνπ 

 

• «Υηίδνπκε» πάλσ ζηηο πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ: από ηελ ειηθία ησλ 2 ρξόλσλ όπνπ ην παηδί 

αξρίδεη λα βάδεη δύν ιέμεηο καδί, κέρξη αθόκα θαη ηελ ειηθία ησλ 5 ρξόλσλ. Μπνξνύκε λα 

εληζρύνπκε ηελ παξαγσγή θξάζεσλ ή πξνηάζεσλ ησλ παηδηώλ «ρηίδνληαο» πάλσ ζηηο πξνηάζεηο πνπ 

ήδε ρξεζηκνπνηνύλ πξνζζέηνληαο 1-3 ιέμεηο ζηελ ππάξρνπζα πξόηαζε. Πρ. όηαλ ην ηξίρξνλν παηδί 

ιέεη «λα παίμνπκε κε ην πνδήιαην», ν ελήιηθαο επαλαιακβάλεη θαη πξνζζέηεη «λα παίμνπκε κε ην 

πνδήιαην ζηελ απιή.» Ο θύξηνο ιόγνο πνπ «ρηίδνπκε» πάλσ ζηηο πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ είλαη γηα λα 

ηνπο δώζνπκε κνληέια κεγαιύηεξεο θαη πην ζύλζεηεο πξόηαζεο ρξεζηκνπνηώληαο σο βάζε ην δηθό 

ηνπο γισζζηθό επίπεδν. 

 

• ρνιηάδνπκε ηα πξάγκαηα πνπ θάλνπκε καδί: θαζώο παίδνπκε, θαζώο θάλνπκε δνπιεηέο ηνπ 



ζπηηηνύ, θαζώο επηζθεπηόκαζηε θάπνην θίιν ή θάπνην ρώξν, ζρνιηάδνπκε ηε δξαζηεξηόηεηα έηζη 

ώζηε λα δίλνπκε άκεζν γισζζηθό κνληέιν αιιά θαη πιεξνθνξίεο ζην παηδί. 

 

Πώο νη γνλείο εκπινπηίδνπλ ην ιεμηιόγην ησλ παηδηώλ;  

 

Τπάξρεη ε αληίιεςε όηη ηα παηδηά δελ κπνξνύλ λα πνπλ ηηο «δύζθνιεο» ιέμεηο, γη’ απηό θαη είλαη 

αρξείαζηε ε ρξήζε ηνπο από ηνλ ελήιηθα. εκαζία, δελ έρεη ν ηξόπνο πνπ ζα παξάγεη έλα παηδί ηελ 

ιέμε (εάλ δειαδή όινη νη ήρνη είλαη νξζνί) αιιά ε θαηαλόεζε ηεο (αληηιεπηηθό ιεμηιόγην) θαη κεηά ε 

νξζή ρξήζε ηεο ιέμεο ζηελ πξόηαζε. Γηα λα πξνσζήζνπκε ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ιεμηινγίνπ 

κπνξνύκε λα: 

 

• Υξεζηκνπνηνύκε ιηγόηεξν ζπλεζηζκέλεο ιέμεηο γηα λα πεξηγξάςνπκε πξάγκαηα π.ρ. «ην θαγεηό 

είλαη λόζηηκν» έλαληη «ην θαγεηό είλαη θαιό» 

 

• Δμεγνύκε ην λόεκα θαηλνύξησλ ιέμεσλ, δίλνπκε ζπλώλπκα, αιιά θπξίσο ηα ζπλδένπκε κε 

πιεξνθνξίεο πνπ ηα παηδηά ήδε μέξνπλ. Η ζύλδεζε θαηλνύξησλ ιέμεσλ κε έλλνηεο πνπ γλσξίδνπλ, 

βνεζά ζηελ πην άκεζε ρξήζε ηνπο από ηα παηδηά. Π.ρ. «ην κσξό ηξνκνθξαηήζεθε κόιηο άθνπζε ην 

ζθύιν». «Σξνκνθξαηήζεθε ζεκαίλεη θνβήζεθε πάξα πνιύ». «Θπκάζαη πόζν ηξνκνθξαηήζεθεο εζύ 

όηαλ άθνπζεο ηνλ ζπλαγεξκό λα ρηππά δπλαηά;» 

 

• Υξεζηκνπνηνύκε ζπρλά θαηλνύξηεο ιέμεηο ζε δηάθνξεο πξνηάζεηο: κε απηό ηνλ ηξόπν ζέινπκε λα 

δώζνπκε ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα αληηιεθζνύλ ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηεο ιέμεο ή ηεο νηθνγέλεηαο 

ιέμεσλ πρ. «είλαη ςειή ε ζεξκνθξαζία ζήκεξα», «αλαξσηηέκαη ηη ζεξκνθξαζία ζα έρνπκε ζήκεξα», 

« λα θνηηάμνπκε ην ζεξκόκεηξν ζηε βεξάληα γηα λα δνύκε ηε ζεκεξηλή ζεξκνθξαζία.» 

 

Με πνηνπο επηπξόζζεηνπο ηξόπνπο κπνξνύλ νη γνλείο λα εληζρύζνπλ ην γισζζηθό επίπεδν 

παηδηώλ άλσ ησλ ηξηώλ ρξόλσλ;  

 

Μεηά ηελ ειηθία ησλ ηξηώλ ρξόλσλ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε επηπξόζζεηνπο ηξόπνπο γηα λα 

εληζρύζνπκε ην γισζζηθό επίπεδν ησλ παηδηώλ. Θέινπκε θπξίσο λα απμήζνπκε ηηο ηθαλόηεηεο 

θξίζεο θαη ινγηθήο, θαηαλόεζεο ηζηνξηώλ – γεγνλόησλ θαη ηθαλόηεηεο δηήγεζεο. Δίλαη απαξαίηεην 

λα κεηαδώζνπκε ζηα παηδηά ην κήλπκα όηη ζεσξνύκε ζεκαληηθέο ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην ζρνιείν, ζην 

ζπίηη ή νπνπδήπνηε αιινύ. Όηαλ ηα παηδηά ληώζνπλ όηη εθηηκνύκε ηελ άπνςε ηνπο θαη ηηο ηδέεο ηνπο, 

ηόηε δεκηνπξγείηαη έλα πξόζθνξν πεξηβάιινλ γηα επηθνηλσλία. 

 

• πδεηνύκε θαη ζρνιηάδνπκε ηα πξάγκαηα πνπ γίλνληαη γύξσ καο: πάληνηε δίλνπκε εμεγήζεηο 

θαη αλαιύνπκε ηνπο ιόγνπο πνπ ζπκβαίλνπλ πξάγκαηα πρ. «πιέλνπκε ηα ρέξηα καο γηα λα θύγνπλ ηα 

κηθξόβηα,» «ηα θώηα ηεο ηξνραίαο ξπζκίδνπλ ηελ θπθινθνξία» 

 

• Εεηνύκε ηελ άπνςε θαη ηηο ηδέεο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ζπδεηνύκε πρ. «ηη ζα ζπλέβαηλε ζηνλ 

δξόκν εάλ δελ είρακε θώηα ηεο ηξνραίαο;» 

 

• Υξεζηκνπνηνύκε θσηνγξαθίεο ή ελζύκηα από επηζθέςεηο ή ηαμίδηα γηα ηελ δηήγεζε 

• Καζώο ζπδεηνύκε κε ηα παηδηά, ηα βνεζνύκε λα κεηαθεξζνύλ ζ’ έλα πην ςειό γισζζηθό 

επίπεδνδεηώληαο ηνπο: 

 

* λα ιύζνπλ πξνβιήκαηα πρ. «δελ έρνπκε άιιεο θόιιεο γηα δσγξαθηθή. Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε 

ηώξα;» 

* λα καληέςνπλ ην επόκελν πηζαλό γεγνλόο πρ. «ηη λνκίδεηο όηη ζα γίλεη κεηά;» ή «ηη ζα γίλεη εάλ…» 



Παξάιιεια κε ηα θαζεκεξηλά γεγνλόηα θαη εκπεηξίεο, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην βηβιίν. Σν 

βηβιίν είλαη έλα πνιύηηκν «γισζζηθό εξγαιείν» ην νπνίν κπνξνύκε λα αμηνπνηήζνπκε κε 

πνιιαπινύο ηξόπνπο αλάινγα κε ηνλ ζηόρν καο. 

 

• Ηθαλόηεηεο δηήγεζεο: βνεζνύκε ην παηδί λα θαηαλνήζεη ηηο έλλνηεο «αξρή, κέζε θαη ηέινο.» 

Αξρηθά ρξεζηκνπνηνύκε ηηο εηθόλεο ηνπ βηβιίνπ σο βνήζεκα γηα ηε δηήγεζε θαη αξγόηεξα 

δηεγνύκαζηε ηελ ηζηνξία ρσξίο ηηο εηθόλεο. Δπίζεο ε δξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο βνεζά ζηελ 

θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο. 

 

• πζρέηηζε ελλνηώλ κε θαζεκεξηλά γεγνλόηα: εθαξκόδνπκε ηηο γλώζεηο πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά 

από ηα βηβιία ζε άιιεο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο, πρ. «ζπκάζαη ηη έθαλε ν Υ ζην παξακύζη; Δκείο 

ηώξα ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε;» 

 

• πδήηεζε κε ζηόρν ηελ αληαιιαγή ηδεώλ: «ηη ζνπ άξεζε πεξηζζόηεξν;» «ηη ζα έθαλεο ζηε ζέζε 

ηνπ Υ;» «γηαηί λνκίδεηο όηη …» 

 

Ση θάλσ όηαλ ην παηδί δε ζπλεξγάδεηαη καδί κνπ; 

Πνιιέο θνξέο ηα παηδηά δελ αληαπνθξίλνληαη ζην θάιεζκα καο γηα ζπκκεηνρή ζε κηα δηθή καο 

δξαζηεξηόηεηα. Σα παηδηά όκσο, καζαίλνπλ θαιύηεξα όηαλ αζρνινύληαη κε πξάγκαηα πνπ ηα 

ελδηαθέξνπλ. Άξα, αληί λα πξνζπαζνύκε λα «πηέζνπκε» ην παηδί λα καο αθνινπζήζεη ζηε δηθή καο 

δξαζηεξηόηεηα, εκείο πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ην παηρλίδη ή ηε δξαζηεξηόηεηα επηινγήο ηνπ 

παηδηνύ. Θα δηαζθαιίζνπκε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ, όηαλ εκείο θαηεβνύκε ζην επίπεδν ηνπ παηδηνύ: 

 

• δείρλνληαο πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ ζην παηρλίδη ηνπ 

 

• ζρνιηάδνληαο ηε δξαζηεξηόηεηα 

 

• δίλνληαο ρξόλν ζην παηδί λα καο εμεγήζεη ην παηρλίδη ηνπ 

 

• ζπκκεηέρνληαο ζην παηρλίδη ηνπ ιακβάλνληαο ελεξγό ξόιν  

 

Δίλαη ζεκαληηθό, ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξόλν πνπ έρνπκε κε ηα παηδηά καο, λα ηνλ αμηνπνηνύκε νξζά θαη 

ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό. ηόρνο καο πξέπεη λα είλαη ν πνηνηηθόο ρξόλνο κε ηα παηδηά, πξάγκα πνπ 

ζπλήζσο ζεκαίλεη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα θαη πξνζπάζεηα από ηελ πιεπξά ηνπ ελήιηθα. Οη γισζζηθά 

πινύζηεο εκπεηξίεο, είλαη γεληθά απηέο πνπ εκπιέθνπλ ελεξγά ην παηδί, πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα 

ζπκκεηέρεη, λα ρξεζηκνπνηεί ηε θαληαζία ηνπ θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ. 
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