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Παπαδεκεηξίνπ Άξηεκηο 

Γξ. Δηδηθήο Αγσγήο, πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ 

Γξαζηεξηόηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη θσλνινγηθήο βξαρύρξνλεο κλήκεο 

γηα παηδηά λεπηαγσγείνπ  

Ηδέεο πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη από ηνπο γνλείο  

Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε αληαλαθιά ηε ζπγθεθξηκέλε  γλώζε ηνπ αηόκνπ γηα ηε 

δνκή ησλ ήρσλ ηεο γιώζζαο θαη πεξηιακβάλεη κηα ζπλεηδεηή επίγλσζε όηη νη πξνθνξηθέο 

ιέμεηο απνηεινύληαη από  κνλάδεο  ήρσλ πνπ κπνξνύλ λα ρεηξηζηνύλ θαη λα 

αληηθαηαζηαζνύλ (Ehri, 1995∙ Shankweiler et al., 1995). Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε 

εκθαλίδεηαη θαηά κήθνο κηαο αλαπηπμηαθήο ζπλέρεηαο (Adams, 1990) θαη ζεσξείηαη θξίζηκε 

γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο (Bradley & Bryant, 1983∙ Demont & Gombert, 1996) θαη 

ηελ πξνθνξά ησλ θζόγγσλ ησλ ιέμεσλ (Bryant, et al., 1990). Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη 

έλαο ηζρπξόο πξνβιεπηηθόο δείθηεο ηεο αλαγλσζηηθήο επίδνζεο θαη έρεη ζπγθεληξώζεη 

πνιιή πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δύν δεθαεηηώλ (Blachman, 1984∙ 2000, 

Bradley &  Bryant, 1983∙ Byrne & Fielding-Barnsley, 1990). ηελ Διιάδα έρνπλ γίλεη 

αξθεηέο κειέηεο, νη νπνίεο έδεημαλ όηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθόο 

δείθηεο θαη απνιύησο απαξαίηεηε δεμηόηεηα γηα ηελ απόθηεζε ηεο ηθαλόηεηαο αλάγλσζεο 

θαη νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο (Πόξπνδαο, 1992∙ Σάθα, 1997∙ Καξπώηεο, 1997∙ Παληειηάδνπ, 

2001∙ Ατδίλεο, 2006∙ Παιαηνζόδσξνπ, 2004∙ Κσηνύιαο, 2004).  

Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε  αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα λα ρεηξίδεηαη θαλείο ηηο 

θσλεκαηηθέο κνλάδεο ηνπ ιόγνπ θαη ζεσξείηαη σο κηα από ηηο κεηαγισζζηθέο ηθαλόηεηεο νη 

νπνίεο θαλεξώλνπλ κηα ζηνραζηηθή ζθέςε θαη  έλα ζπλεηδεηό, ζθόπηκν έιεγρν ηνπ 

ππνθεηκέλνπ πάλσ ζηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γισζζηθήο δηαδηθαζίαο (Tunmer, 1989). 

Ζ νκηιία πεξηιακβάλεη δηάθνξεο θσλνινγηθέο κνλάδεο πνπ θπκαίλνληαη από κεγάιν 

κέγεζνο (ιέμεηο, ζπιιαβέο), ζε κηθξό κέγεζνο (κνξθήκαηα, θσλήκαηα). Σα παηδηά γίλνληαη 

βαζκηαία ελήκεξα γηα ηε θσλνινγηθή ζύλζεζε ηεο πξνθνξηθήο γιώζζαο, κε κηα επίγλσζε 

πνπ θηλείηαη από ηηο κεγαιύηεξεο πξνο ηηο κηθξόηεξεο  κνλάδεο. Σν πεξηπινθόηεξν επίπεδν 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο αληηπξνζσπεύεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαιπζεί ε πξνθνξηθή γιώζζα 

ζε επίπεδν θσλήκαηνο (Lane, et al., 2002∙  Lonigan et al, 2000). 

Ζ  έιιεηςε απηήο ηεο επίγλσζεο κπνξεί λα εκπνδίζεη ηε δπλαηόηεηα ελόο αηόκνπ λα 

απνθηήζεη αθξηβείο θαη επρεξείο  δεμηόηεηεο αλάγλσζεο ιέμεσλ θαη είλαη κηα αξρηθή αηηία 
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δπζθνιίαο γηα ηα παηδηά κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο (Torgesen, et al., 1997∙ Goswami, 2000). 

πγθιίλνληα ζηνηρεία από κειέηεο έρνπλ δηαπηζηώζεη όηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη 

θξίζηκε γηα ηελ απόθηεζε  πξώηκσλ  δεμηνηήησλ απνθσδηθνπνίεζεο (Byrne & Fielding – 

Barnsley, 1990∙ Ball & Blachman, 1991∙ Rack, et al., 1992∙ Brady, et al., 1994∙  Stanovich, 

1992∙ Torgesen & Wagner, 1998).  

Ζ πξνζρνιηθή πεξίνδνο είλαη κηα ζεκαληηθή θάζε αλάπηπμεο ηεο θσλνινγηθήο 

επίγλσζεο (Ball & Blachman, 1991∙ Lonigan et al., 2000). ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε επίδνζε 

ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηηο δνθηκαζίεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο έρεη απνδεηρηεί 

όηη είλαη ηζρπξόο δείθηεο ηεο πξώηκεο αλαγλσζηηθήο επίηεπμεο (Blachman, 2000∙ Bryant, et 

al., 1989∙ Lonigan et al, 2000∙ Scarborough, 1998). Ζ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

εκθαλίδεηαη θαηά κήθνο κηαο ζπλέρεηαο πνπ απεηθνλίδεη κηα κεηάβαζε από έλα ξερό ζε πην 

βαζύ επίπεδν. Με άιια ιόγηα, παηδηά βαζκηαία θηλνύληαη από έλα ξερό ζε έλα πεξηζζόηεξν 

πςειό επίπεδν επίγλσζεο, κε ηελ επίγλσζε ηεο αληηπξνζώπεπζεο ηνπ θσλήκαηνο, πνπ 

ζεσξείηαη ην πεξηπινθόηεξν επίπεδν ηθαλόηεηαο (Stanovich, 1992).  

Αλ θαη ε θσλνινγηθή επίγλσζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επρεξνύο 

απνθσδηθνπνίεζεο, εληνύηνηο δελ επαξθεί γηα ηελ απόθηεζε ηεο ηθαλόηεηαο αλάγλσζεο ησλ 

ιέμεσλ (NRP, 2000∙ Stanovich, 1992∙ Tunmer, et al., 1988). Ζ αλαζθόπεζε ζρεηηθώλ 

εξεπλώλ από ηνπο Bus θαη van Uzendoom (1999) έδεημε όηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε 

εμεγνύζε κόλν ην 12% ηεο δηαθύκαλζεο ζηελ αλάγλσζε. Δπηπιένλ ζηνηρεία γηα ηηο 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ βηβιηνγξαθία, πεξηγξάθνπλ κεξηθά 

άηνκα, γλσζηά ζαλ άηνκα κε επηθαλεηαθή δπζιεμία, ηα νπνία ελώ έρνπλ επαξθείο 

θσλνινγηθέο δεμηόηεηεο, παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηελ αλάγλσζε (Castles & Coltheart, 

1993∙ McDougall et al., 2005). πλεπώο ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ πξνβιέπνπλ 

ηελ  αλαγλσζηηθή επίδνζε (Kirby, 2008). 

 Ο ξόινο ηεο κλήκεο ζηελ αλάγλσζε 

«Γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηεθπεξαίσζε θάζε ηύπνπ αλάγλσζεο (δειαδή γξακκάησλ, 

ιέμεσλ, πξνηάζεσλ, θεηκέλσλ), απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ηόζν ηεο βξαρύρξνλεο όζν θαη ηεο 

καθξόρξνλεο κλήκεο γηα όια ηα είδε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζην γξαπηό ιόγν, 

δειαδή γξαθεκηθώλ, θσλεκηθώλ, θσλνινγηθώλ, ζεκαζηνινγηθώλ θαη ζπληαθηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ» (Πόξπνδαο, 2002, ζει. 187). Ζ καθξόρξνλε κλήκε ζηελ αλάγλσζε ζρεηίδεηαη 

θπξίσο κε ηελ θαηαλόεζε θαη ηε καθξόρξνλε ζπγθξάηεζε ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνζιακβάλνπκε κέζσ ηεο αλάγλσζεο (Gathercole, 
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1998∙ Πόξπνδαο, 2002), ελώ ε βξαρύρξνλε κλήκε ζηελ αλάγλσζε αλαθέξεηαη ζηελ 

πξόζθαηξε ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνζιακβάλνπκε κέζσ ηεο αλάγλσζεο. 

Δίλαη γεγνλόο όηη ελώ ε καθξόρξνλε κλήκε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο 

αλάγλσζεο, ε βξαρύρξνλε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γη' απηή ηελ ίδηα ηελ επίηεπμε ηεο 

αλάγλσζεο (γξακκάησλ, ζπιιαβώλ, ιέμεσλ, πξνηάζεσλ) (Πόξπνδαο, 2002).  

Ζ ζπλδπαζκέλε  ιεηηνπξγία, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο βξαρύρξνλεο απνζήθεπζεο 

ησλ εηζεξρνκέλσλ πιεξνθνξηώλ, αλαθέξεηαη σο εξγαδόκελε κλήκε (Baddeley, 1996∙ Cantor 

& Engle, 1993∙ Just, Carpenter, et al., 1996). ύκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε, ε επηηπρία ζηελ 

θαηαλόεζε θαη ζηελ παξαγσγή ηεο γιώζζαο είλαη εμαξηώκελε από ηε δπλαηόηεηα λα 

δηαηεξεζεί ελεξγά θαη λα ελζσκαησζεί ην γισζζηθό πιηθό ζηελ εξγαδόκελε κλήκε 

 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ ειηθία 3 - 6 εηώλ 

1. Σθοπός : Τν παηδί αλαγλσξίδεη θσλέο θαη ήρνπο. 

Μεζοδοιογία :Έλα παηδί θιείλεη ηα κάηηα ηνπ. Κάπνην άιιν ην ξσηά κε θπζηθή θσλή : “ 

Πώο κε ιέλε ”. Τν πξώην παηδί πξέπεη λα πεη ην όλνκα ηνπ παηδηνύ πνπ κίιεζε. ηε ζπλέρεηα 

θιείλεη ηα κάηηα ηνπ ην παηδί πνπ αλαγλσξίζηεθε, θάπνην άιιν ξσηάεη θαη ην παηρλίδη 

ζπλερίδεηαη. 

Υιηθά : Γελ απαηηνύληαη. 

Παξαιιαγή παηρληδηνύ. 

Ζ παηδαγσγόο έρεη καγλεηνθσλήζεη δηάθνξνπο ήρνπο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

παηδηνύ π.ρ. ην θνξλάξηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ, ην ρηύπεκα ηνπ ηειεθώλνπ, ην ζθύξηγκα ηνπ 

ηξνρνλόκνπ θηι. Σα παηδηά αθνύλ ηνπο ήρνπο από ην καγλεηόθσλν θαη ιέλε ην όλνκα ηνπ 

πξνζώπνπ ή ηνπ δώνπ ή ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. 

Υιηθά : Μαγλεηόθσλν. 

2. Σθοπός : Τν παηδί αλαγλσξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί θσλέο αλάινγα κε ην ύςνο , ην βάζνο θαη 

ηε ρξνηά ηεο θσλήο. 

Μεζοδοιογία: Σα παηδηά αθνύλ από ην καγλεηόθσλν κηα ζεηξά από πνηθίιεο θσλέο θαη 

αλαγλσξίδνπλ ζε πνηνλ αλήθνπλ π.ρ. ζε παηδί ,παππνύ, γηαγηά θηι.θαη ηί δείρλνπλ πρ. γέιην, 

θιάκα,ζπκό. θηι. 

Υιηθά : Μαγλεηόθσλν. 

3. Σθοπός : Τν παηδί αλαγλσξίδεη ηελ νκνηνθαηαιεμία ησλ ιέμεσλ . 

Α. Φσλνινγηθόο ηνκέαο. 
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Μεζοδοιογία: Ζ παηδαγσγόο απαγγέιιεη έλα ζύληνκν πνηεκαηάθη κε νκνηνθαηαιεμία θαη 

δεηά από ηα παηδηά λα πξνζέμνπλ ηελ ηειεπηαία ιέμε ησλ ζηίρσλ θαη λα βξνπλ ηηο ιέμεηο 

πνπ νκνηνθαηαιεθηνύλ. π.ρ.  

Βξέρεη βξέρεη θαη ρηνλίδεη                                                       Φεγγαξάθη κνπ ιακπξό 

θαη ην κάξκαξν πνηίδεη                                                          θέγγε κνπ λα πεξπαηώ  

θαη ε γάηα καγεηξεύεη                                                              λα πεγαίλσ ζην ζρνιεηό  

θαη ν πνληηθόο ρνξεύεη.                                                          Να καζαίλσ γξάκκαηα 

            ( Γεκνηηθό ).                                                               γξάκκαηα ζπνπδάγκαηα 

                                                                                                ηνπ Θενύ ηα πξάγκαηα. ( 

Γεκνηηθό ). 

Υιηθά : Γελ ππάξρνπλ. 

  

4. Σθοπός : Τν παηδί αζθείηαη ζηελ πξνθνξά ησλ δύζθνισλ θζόγγσλ. 

Μεζοδοιογία :  

1) Tνπ Β, β : Σν παηδί βάδεη ην δάθηπιό ηνπ θάζεηα κπξνζηά ζην ζηόκα ηνπ θαη θάλεη πσο 

ζθπξίδεη ζαλ    ζεηξήλα ηνπ πινίνπ. 

2) Σνπ ζ : Σν παηδί βάδεη ηελ θνύθια ηνπ γηα ύπλν θαη δεηά λα θάλνπλ εζπρία πξνθέξνληαο 

ζζζ κε ην δάθηπιν κπξνζηά ζην ζηόκα. 

3) Σνπ δ : Σν παηδί παίδεη ηε κέιηζζα πνπ πεηάεη θαη δνπδνπλίδεη πξνθέξνληαο δ δ δ . 

4) Σνπ δ : Σν παηδί γίλεηαη ςεπδή κέιηζζα θη αληί δ δ δ πξνθέξεη δ δ δ . 

5) Σνπ ξ : Σν παηδί γίλεηαη ιηνληάξη πνπ βξπράηαη γξξξ ή κνηνζηθιέηα πνπ δπζθνιεύεηαη λα 

πάξεη κπξνο θαη θάλεη κπξ, κπξ . 

6) Σνπ ς : Σν παηδί θσλάδεη ηε γάηα ηνπ ιέγνληαο : ςη ςη ςη. 

7) Σνπ ηδ : Σν παηδί γίλεηαη ηδίηδηθαο πνπ ηξαγνπδάεη : ηδη ηδη ηδη.  

8) Σνπ ηζ : Σν παηδί γίλεηαη κεραλή ηξέλνπ θαη θηλείηαη ζην δσκάηην πξνθέξνληαο :ηζαθ 

ηζνπθ. 

9) Σνπ γθξ : Σν παηδί γίλεηαη γατδνπξάθη πνπ θσλάδεη :γθξαξ , γθαξ . 

 

  Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ ειηθία 5 - 6 εηώλ. 

1. Σθοπός : Τν παηδί αλαγλσξίδεη θσλέο θαη ήρνπο. 

Μεζοδοιογία : Σα παηδηά επηζθέπηνληαη ην δσνινγηθό θήπν. Ζ παηδαγσγόο ηα παξαθηλεί λα 

πξνζέμνπλ ηηο θσλέο ησλ δώσλ. Όηαλ επηζηξέθνπλ ζηελ ηάμε, ηα παηδηά αθνύλ από ην 

καγλεηόθσλν ηηο θσλέο θαη νλνκάδνπλ ηα δώα ζηα νπνία απηέο αλήθνπλ 
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Υιηθά : Μαγλεηόθσλν. 

2. Σθοπός : Τν παηδί αλαγλσξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί ηηο θσλέο αλάινγα κε ην ύςνο, ην βάζνο 

θαη ηε ρξνηά ηεο θσλήο. 

Μεζοδοιογία : Ζ παηδαγσγόο δηαβάδεη ζηα παηδηά κηα ηζηνξία ζηελ νπνία νη ραξαθηήξεο 

κηινύλ κε δηαθνξεηηθέο θσλέο . Όηαλ δηαβάδεη έλα ραξαθηεξηζηηθό θνκκάηη ζηακαηά 

απόηνκα θαη δεηά από ηα παηδηά λα ηεο πνπλ πνην πξόζσπν κίιεζε. ην ηέινο δηαβάδεη 

αλαθαησκέλα δηάθνξα απνζπάζκαηα θαη δεηά από ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ ηα πξόζσπα 

ζηα νπνία απηά αλήθνπλ. 

Υιηθά : Βηβιίν κε ηζηνξίεο. 

3. Σθοπός: Τν παηδί αλαγλσξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί γισζζηθνύο θζόγγνπο . 

Μεζοδοιογία : Σα παηδηά παίδνπλ ην ζπαζκέλν ηειέθσλν. Κάζνληαη ζε θύθιν θαη ην πξώην 

παηδί ςηζπξίδεη ζην απηί ηνπ δηπιαλνύ ηνπ κηα ιέμε. Δθείλν ηελ ςηζπξίδεη ζην δηπιαλό ηνπ 

θηι. Σν ηειεπηαίν παηδί πξνθέξεη δπλαηά ηε ιέμε. 

 

Παραιιαγή ηοσ παητληδηού 

Ζ παηδαγσγόο ιέγεη ζηα παηδηά όηη ζα πάεη εθδξνκή θαη όηη ζα πάξεη καδί ηεο θαη ηα παηδηά 

εθείλα πνπ ζα βάινπλ ζην ζάθν ηνπο έλα αληηθείκελν πνπ ην όλνκά ηνπ αξρίδεη κε ηνλ ίδην 

ήρν πνπ αξρίδεη ην όλνκά ηνπο. ηε ζπλέρεηα ιέγεη :  

Με ιέλε π.ρ. Κπξηαθή. Θα πάσ εθδξνκή θη έβαια ζην ζάθν κνπ έλα θεξάζη. 

Έλα άιιν παηδί επαλαιακβάλεη : 

Με ιέλε Γηώξγν. Θα πάσ εθδξνκή θη έβαια ζην ζάθν κνπ έλα γηανύξηη. 

Η παηδαγσγόο απαληά : 

Ωξαία. Μπνξείο λα „ξζεηο 

Έλα άιιν παηδί ζπλερίδεη :  

Με ιέλε Άλλα. Θα πάσ εθδξνκή θη έβαια ζην ζάθν κνπ έλα ακύγδαιν θηι. 

Η παηδαγσγόο βνεζά ηα παηδηά πνπ δπζθνιεύνληαη λα βξνπλ ηελ θαηάιιειε ιέμε. 

4. Σθοπός : Τν παηδί αλαγλσξίδεη ηελ νκνηνθαηαιεμία ησλ πνηεκάησλ. 

Μεζοδοιογία :  

α) Ζ παηδαγσγόο απαγγέιιεη πνηεκαηάθηα πνπ έρνπλ νκνηνθαηαιεμία θαη δεηά από ηα 

παηδηά λα βξνπλ ηηο ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνύλ. 
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β) Ζ παηδαγσγόο απαγγέιιεη έλα ηεηξάζηηρν θαη δεηά από ηα παηδηά λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ 

θαηάιιειε ιέμε. π.ρ. Πέληε πνληηθνί κνπληδνύξνη θη άιινη ηξεηο αιεπξνκνύξνη  

κηα θξεγάηα αξκαηώζαλ  

θαη θαθή ηελ .........( εθνξηώζαλ ). ( Γεκνηηθό ). 

γ) Σα παηδηά θηηάρλνπλ δίζηηρα πνπ νκνηνθαηαιεθηνύλ .π.ρ. Όηαλ βξέρεη ν Γηάλλεο ηξέρεη 

θηι. 

5. Σθοπός : Τν παηδί αζθείηαη ζηελ πξνθνξά ησλ δύζθνισλ θζόγγσλ. 

Μεζοδοιογία : ηελ ειηθία ησλ 5 - 6 εηώλ ηα πεξηζζόηεξα παηδηά πξνθέξνπλ ζσζηά όινπο 

ηνπο θζόγγνπο . Λίγα είλαη απηά πνπ δπζθνιεύνληαη ζηελ πξνθνξά ησλ δύζθνισλ θζόγγσλ 

, ξ,ζ,δ,ζ. Ζ παηδαγσγόο γηα λα βνεζήζεη απηά ηα παηδηά ρξεζηκνπνηεί, όρη εηδηθέο αζθήζεηο 

νξζνθσλίαο πνπ κπνξεί λα ηνπο δεκηνπξγήζνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, αιιά 

πνηεκαηάθηα ,γισζζνδέηεο θη αηλίγκαηα, ζηα νπνία επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο ν 

δύζθνινο θζόγγνο ζηνλ νπνίν ζέιεη λα αζθήζεη ηα παηδηά. Πξώηα απαγγέιιεη κόλε ηεο κε 

ζσζηή θαη θαζαξή άξζξσζε ην πνίεκα ή ην γισζζνδέηε θαη κεηά θαιεί ηα παηδηά λα 

επαλαιάβνπλ καδί ηεο . Τιηθό γηα ηελ άζθεζε ζηελ πξνθνξά ησλ δύζθνισλ θζόγγσλ ε 

παηδαγσγόο κπνξεί λα βξεη ζηα βηβιία. 

Με ην Άιθα θαη ην Βήηα ηεο Παπιίλαο Πακπνύδε, εθδόζεηο Κέδξνο. 

Λατθά ηξαγνύδηα θαη παηρλίδηα γηα παηδηά ηνπ Β. Αλαγλσζηόπνπινπ , εθδόζεηο Ψπρνγηόο. 

ηηο δηάθνξεο πνηεηηθέο ζπιινγέο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Σν γλσζηό πνίεκα ηεο Άιθεζηεο από ηε ζπιινγή Μαληαιάθηα ζηελ απιώζηξα πνηήκαηα 

ζηε ζηδεξώζηξα (εθδ. Άιθεζηηο), πνπ απνηειεί επράξηζηε άζθεζε ζπιιαβηζκνύ. 

Γύν ζνπ ζηελ αξάδα 

θηηάμαλε κηα ζνπζνπξάδα 

δύν ζνπ θη έλα ξν 

θηηάμαλ έλα ζνύζνπξν! 

Γύν ζνπ κηα ζνπζνύ 

κηα ληνκάηα, έλα ζνπ, έλα πα κία ληνκαηόζνππα!  

ζνπ θαη κα θαη δα, πίλσ κηα ζνπ κάδα. 

ζνπ θαη ζα θαη κη, κ' αξέζεη ην ζνπζάκη. 

ζνπ θαη ινπ θαη πη, δεο ζνπινύπη! 

ζνπ θαη ξνπ θαη πν, είλαη ζνύξνππν! 

ζνπ θαη γηαο, έλαο ζνπγηάο 
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ζνπ θαη δαλ, απ' ην νπδάλ 

ζνπ...Σ!!                   

 

πα     

κα 

                                    ζνπ               ια 

                                                                   ξα  

                                                                   δα 

 

 

Άζθεζε πιήξνπο θσλεκηθήο αλάιπζεο απνηειεί θαη ην γλσζηό ηξαγνπδάθη. Ο Ψύιινο 

καο ν θίινο καο πνπ αθνύγεηαη κε αξθεηή επηηπρία ζε πνιιά ειιεληθά λεπηαγσγεία. 

 ην πάησκα ηεο ηάμεο καο ππάξρεη έλαο Ψύιινο 

 Μαο αξέζεη ν ςύιινο καο θη αο κελ είλαη θίινο καο  

 ην πάησκα ηεο ηάμεο καο ππάξρεη έλαο Ψύιιν  

Μαο αξέζεη ν Ψύιιν καο θη αο κελ είλαη θίιν καο  

ην πάησκα ηεο ηάμεο καο ππάξρεη έλαο Ψύιι  

Μαο αξέζεη ν Ψύιι καο θη αο κελ είλαη θίι καο  

ην πάησκα ηεο ηάμεο καο ππάξρεη έλαο ςύ 

Μαο αξέζεη ν ςύ καο θη αο κελ είλαη θί καο 

ην πάησκα ηεο ηάμεο καο ππάξρεη έλαο Ψ 

Μαο αξέζεη ν Ψ καο θη αο κελ είλαη θ καο 

ην πάησκα ηεο ηάμεο καο ππάξρεη έλαο 

Μαο αξέζεη ν θη αο κελ είλαη 

 

* ν θάζε ζηίρνο ηξαγνπδηέηαη δύν θνξέο  

 

Πεξλάσ ην πνηάκη 

Καηά κήθνο ηεο ηάμεο νξηνζεηνύκε έλαλ ρώξν πνπ κνηάδεη κε έλα καθξί πνηάκη Μέζα ζην 

πνηάκη ηνπνζεηνύκε 'ράξηηλεο' πέηξεο. Πάλσ ζηελ θάζε κηα   από απηέο ηα παηδηά έρνπλ 
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θνιιήζεη εηθόλεο δηαθόξσλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. ζε κηα πέηξα κηα θαξέθια, ζε άιιε κηα 

θαηζαξίδα, ζηελ άιιε έλα θαηζαβίδη θ.ι.π.) Φπζηθά εκείο εθ ησλ πξνηέξσλ έρνπκε 

θξνληίζεη ώζηε νη πεξηζζόηεξεο από απηέο λα μεθηλνύλ κε ηελ ίδηα ζπιιαβή. Εεηάκε από ηα 

παηδηά λα δηαζρίζνπλ ην νξκεηηθό ξεύκα ηνπ πνηακνύ παηώληαο κόλν πάλσ ζηηο πέηξεο, πνπ 

ζηηο ιέμεηο ηνπο αθνύγεηαη κηα νξηζκέλε ζπιιαβή (γηα παξάδεηγκα ε ζπιιαβή  /θα/. Αλ 

παηήζνπλ ζε ιάζνο πέηξα ηνύο παίξλεη ην ξεύκα θη εγθαηαιείπνπλ αλ όρη ζπλερίδνπλ κέρξη 

λα δηαζρίζνπλ όινλ ηνλ πνηακό.  

Ση είλαη; 

 Ο εθπαηδεπηηθόο δεκηνπξγεί νξηζκέλα εύθνια 'αηλίγκαηα' θαη θαιεί ηα παηδηά λα ελώζνπλ 

ηηο ζπιιαβέο θαη λα ζπλζέζνπλ ηηο ιέμεηο. 

 

Αλ ζην /κν/ βάισ έλα /ξν/ 

κεο ζηελ θνύληα ζα ην βξσ. Ση είλαη; 

 

Αλ ζην /πνπ/ βάισ έλα /ιη/ ηξαγνπδάεη ζην θινπβί. Ση είλαη; 

 

Αλ ζην /δν/ δώζσ έλα /ξν/ ζε παθέην ζα ην βξσ. Ση είλαη; 

 

Αλ ζην /γα/ βάισ έλα /ηα/ ληανπξίδεη ζα κηιά. Ση είλαη; 

 

Αλ ζην /ε/ βάισ έλα /ια/ 

ζην θσλάδσ από καθξηά. Ση ιέσ; 

 

Όηαλ κπεη ζην /ζην/ έλα /πη/ εζπρία επηθξαηεί. Ση είλαη; 

 

Αλ ελώζσ δύν /γηα/ 

παξακύζηα ιέεη πνιιά. Πνηα είλαη; 

 

Γύν /κα/ ζηε ζεηξά 

ζε θξνληίδνπλ κηα ραξά. Πνηα είλαη; 

 

Με ην /θν/ θαη κε ην /ηα/ 
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έρσ πάληα θξέζθα αβγά. Ση είλαη; 

 

Αλ ην /α/ πάξεη έλα /ζηξα/ 

ζε θνηηάλε από ςειά. Πνηα είλαη; 

 

Αλ ηα /βε/ πάξνπλε /ιη/ 

ηα πεηάλε θαινί θαθνί. Πνηα είλαη; 

 

Αλ δελ είρακε ην Μ 

Ο εθπαηδεπηηθόο δηαβάδεη ην ραξηησκέλν πνηεκαηάθη ηνπ Σδέηκο Κξνπο (Μειηζζνύια Σνύια, 

Φξνζνύια, εθδ. Παηάθε, ζει. 94-5.  

Αλ δελ είρακε ην Μ) θαη δεηά από ηα παηδηά λα πνπλ ιέμεηο παξαιείπνληαο ην /κ/ ή θάπνηα 

άιια θσλήκαηα.  

Αλ δελ είρακε ην Μ,  

ζα γηλόληαλ θαζαξίεο,  

άθε ζα 'ιεγαλ ην Μάθε  

θαη αξίεο ηηο Μαξίεο. 

 

Αλ δελ είρακε ην Μ,  

ζα 'ιεγεο ηελ κάλα ζνπ -άλα.  

Καη ζα ρηύπαγε ε εθθιεζηά  

  κηα θαπάλα αληί θακπάλα  

 

         Απαξαίηεην ην Μ, 

        κ... κηθξό θαη Μ... κεγάιν,  

        ζαλ ην ρξεηάδεηαη κηα ιέμε  

        κάλη κάλη ζα ην βάισ 

 

       -αληαιάθηα θαη –νιύβη  

  -εραλάθη θαη -αραίξη,  



 10 

   ην ζσζηό λα βάιεη γξάκκα  

   ζηελ αξρή, παηδηά, πνηνο μέξεη;  

 

Αηλίγκαηα 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα αηλίγκαηα όπνπ ηε ιύζε δίλνπλ παηρλίδηα κε ηα θσλήκαηα. 

Άιια είλαη γλσζηά αηλίγκαηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα δύν πξώηα, θαη άιια θηηαγκέλα από 

ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθό, όπσο ηα ππόινηπα: 

 Δίκαη θόθθηλε κπαιίηζα Κάζε κέξα πάεη ζρνιείν 

 θαη ζην δέληξν κνπ θξεκάσ. θάπνην ρέξη ηελ θξαηάεη. 

 Αλ κ΄ αιιάμεηο ην θεθάιη, αλ αιιάμεη ην θεθάιη, 

 θινηζώ, ηξέρσ, πεξπαηάσ. ηα πνληίθηα θπλεγάεη. 

    (Ρόδη-Πόδη) (άθα-Φάθα) 

 

Αλ ζην Νίθν αιιάμσ ηελ αξρή 

έλα άγξην δών ζάρσ ζηε ζηηγκή. 

Θα ην θνβνύληαη ηα επηά θαηζηθάθηα θ 

αη ζα ηνλ ηξέκνπλ ηα ηξία γνπξνπλάθηα.  

(Νίθνο - Λύθνο) 

 

Σελ έρνπκε ζην ζηόκα θαη κηιάκε  

κα αλ θάηη ηεο αιιάμεηο 

καο δίλεη αβγά θαη ηα θισζζάκε   

(Γιώζζα - Κιώζζα) 

 

Έλα ηέηνην ηελ εκέξα ην γηαηξό  

ηνλ θάλεη πέξα κα αλ θάηη ηνπ αιιάμεηο 

θαιύηεξα λα κελ ην δνθηκάζεηο 

(Μήιν - Ξύιν) 

 

Ζ ξνδηά ηα θάλεη απηά  
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κα αλ θάηη ηνπο αιιάμεηο 

 πεξπαηάλε κηα ραξά  

(Ρόδηα-Πόδηα) 

 

Σν θηηάρλνπκε ηελ Πξσηνκαγηά πνπ ηξαγνπδάλε ηα πνπιηά  

κα αλ θάηη ηνπ αιιάμεηο 

βάιε ηηο παηάηεο ζνπ ζε απηό λα θηηάμεηο 

(ηεθάλη - Σεγάλη) 

πξόθα - ξόθα πάξηε - πάξηη 

ζαιόληα - αιώληα βξάρνη-ξάρε                    

ζθνύπα-θνύπα                             θέθη- Έθε                              

ηώξα-ώξα                                     άγξηα-γξηα                             

μέλα-έλα                                      γξαθείν- ξαθείν                     

καλάβεο - αλάβεηο                     μαπιώλσ - απιώλσ                   

βέξγα - έξγα                                μαλζόο - αλζόο                         

 

 

ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Φφλοιογηθή επίγλφζε 

Το παηδί αλαγλφρίδεη θφλές θαη ήτοσς. Έλα παηδί θιείλεη ηα κάηηα ηνπ. Κάπνην άιιν ην ξσηά 

κε θπζηθή θσλή: “Πώο κε ιέλε”. Τν πξώην παηδί πξέπεη λα πεη ην όλνκα ηνπ παηδηνύ πνπ 

κίιεζε. ηε ζπλέρεηα θιείλεη ηα κάηηα ηνπ ην παηδί πνπ αλαγλσξίζηεθε, θάπνην άιιν ξσηάεη 

θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη. 

 

Παξαιιαγή παηρληδηνύ 

Ζ παηδαγσγόο έρεη καγλεηνθσλήζεη δηάθνξνπο ήρνπο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνύ 

π.ρ. ην θνξλάξηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ, ην ρηύπεκα ηνπ ηειεθώλνπ, ην ζθύξηγκα ηνπ ηξνρνλόκνπ 

θηι. Σα παηδηά αθνύλ ηνπο ήρνπο από ην καγλεηόθσλν θαη ιέλε ην όλνκα ηνπ πξνζώπνπ ή ηνπ 

δώνπ ή ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. 

Το παηδί αλαγλφρίδεη θαη δηαθοροποηεί θφλές αλάιογα κε ηο ύυος, ηο βάζος θαη ηε τροηά 

ηες θφλής. Σα παηδηά αθνύλ από ην καγλεηόθσλν κηα ζεηξά από πνηθίιεο θσλέο θαη 

αλαγλσξίδνπλ ζε πνηνλ αλήθνπλ π.ρ. ζε παηδί, παππνύ, γηαγηά θηι. θαη ηί δείρλνπλ π.ρ. γέιην, 

θιάκα, ζπκό θηι. 

Το παηδί αλαγλφρίδεη θφλές θαη ήτοσς. Σα παηδηά επηζθέπηνληαη ην δσνινγηθό θήπν. Ζ 

παηδαγσγόο ηα παξαθηλεί λα πξνζέμνπλ ηηο θσλέο ησλ δώσλ. Όηαλ επηζηξέθνπλ ζηελ ηάμε, ηα 

παηδηά αθνύλ από ην καγλεηόθσλν ηηο θσλέο θαη νλνκάδνπλ ηα δώα ζηα νπνία απηέο αλήθνπλ 
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Το παηδί αλαγλφρίδεη θαη δηαθοροποηεί ηης θφλές αλάιογα κε ηο ύυος, ηο βάζος θαη ηε τροηά 

ηες θφλής. Ζ παηδαγσγόο δηαβάδεη ζηα παηδηά κηα ηζηνξία ζηελ νπνία νη ραξαθηήξεο κηινύλ κε 

δηαθνξεηηθέο θσλέο. Όηαλ δηαβάδεη έλα ραξαθηεξηζηηθό θνκκάηη ζηακαηά απόηνκα θαη δεηά 

από ηα παηδηά λα ηεο πνπλ πνην πξόζσπν κίιεζε. ην ηέινο δηαβάδεη αλαθαησκέλα δηάθνξα 

απνζπάζκαηα θαη δεηά από ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ ηα πξόζσπα ζηα νπνία απηά αλήθνπλ. 

 

Το παηδί αλαγλφρίδεη θαη δηαθοροποηεί γιφζζηθούς θζόγγοσς. Σα παηδηά παίδνπλ ην 

ζπαζκέλν ηειέθσλν. Κάζνληαη ζε θύθιν θαη ην πξώην παηδί ςηζπξίδεη ζην απηί ηνπ δηπιαλνύ 

ηνπ κηα ιέμε. Δθείλν ηελ ςηζπξίδεη ζην δηπιαλό ηνπ θηι. Σν ηειεπηαίν παηδί δπζθνιεύνληαη λα 

βξνπλ ηελ θαηάιιειε ιέμε. 

Το παηδί αζθείηαη ζηελ προθορά ηφλ δύζθοιφλ θζόγγφλ ηελ ειηθία ησλ 5-6 εηώλ ηα 

πεξηζζόηεξα παηδηά πξνθέξνπλ ζσζηά όινπο ηνπο θζόγγνπο. Λίγα είλαη απηά πνπ 

δπζθνιεύνληαη ζηελ πξνθνξά ησλ δύζθνισλ θζόγγσλ, ξ, ζ, δ, ζ. Ζ παηδαγσγόο γηα λα 

βνεζήζεη απηά ηα παηδηά ρξεζηκνπνηεί, όρη εηδηθέο αζθήζεηο νξζνθσλίαο πνπ κπνξεί λα ηνπο 

δεκηνπξγήζνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, αιιά πνηεκαηάθηα, γισζζνδέηεο θη αηλίγκαηα, ζηα 

νπνία επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο ν δύζθνινο θζόγγνο ζηνλ νπνίν ζέιεη λα αζθήζεη ηα 

παηδηά. Πξώηα απαγγέιιεη κόλε ηεο κε ζσζηή θαη θαζαξή άξζξσζε ην πνίεκα ή ην 

γισζζνδέηε θαη κεηά θαιεί ηα παηδηά λα επαλαιάβνπλ καδί ηεο. Τιηθό γηα ηελ άζθεζε ζηελ 

πξνθνξά ησλ δύζθνισλ θζόγγσλ ε παηδαγσγόο κπνξεί λα βξεη ζηα βηβιία. 

Με ην Άιθα θαη ην Βήηα ηεο Παπιίλαο Πακπνύδε, εθδόζεηο Κέδξνο. 

Λατθά ηξαγνύδηα θαη παηρλίδηα γηα παηδηά ηνπ Β. Αλαγλσζηόπνπινπ, εθδόζεηο Ψπρνγηόο. 

ηηο δηάθνξεο πνηεηηθέο ζπιινγέο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Σν γλσζηό πνίεκα ηεο Άιθεζηεο από ηε ζπιινγή Μαληαιάθηα ζηελ 

απιώζηξα πνηήκαηα ζηε ζηδεξώζηξα (εθδ. Άιθεζηηο), 

πνπ απνηειεί επράξηζηε 

άζθεζε ζπιιαβηζκνύ. 

Δύν ζνπ ζηελ αξάδα 

θηηάμαλε κηα ζνπζνπξάδα 

δύν ζνπ θη έλα ξν 

θηηάμαλ έλα ζνύζνπξν! 

Δύν ζνπ κηα ζνπζνύ 

κηα ληνκάηα, έλα ζνπ, έλα πα κία ληνκαηόζνππα! 

ζνπ θαη κα θαη δα, πίλσ κηα ζνπ κάδα. 

ζνπ θαη ζα θαη κη, κ’ αξέζεη ην ζνπζάκη. 

ζνπ θαη ινπ θαη πη, δεο ζνπινύπη! 

ζνπ θαη ξνπ θαη πν, είλαη ζνύξνππν! 

ζνπ θαη γηαο, έλαο ζνπγηάο 

ζνπ θαη δαλ, απ’ ην Σνπδάλ 

ζνπ...Τ!! 

 

Άιιες δραζηερηόηεηες 

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

Δπαλαιακβάλνπλ παξαιείπνληαο θάπνηα από ηηο ζπιιαβέο, παξαιείπνπλ ηνλ πξώην ήρν ηεο 

ιέμεο ή πξνζζέηνπλ ζηελ αξρή ηεο κία ζπιιαβή ή έλα άιιν θώλεκα, κηινύλ θαξαθίζηηθα 

πξνζζέηνληαο ζε θάζε ζπιιαβή άιιε κία, βξίζθνπλ άιιεο ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ από ηνλ ίδην 

ήρν ή ηνλ πεξηέρνπλ, ιέλε αξγά έλαλ έλαλ ηνπο ήρνπο πνπ απνηεινύλ ην όλνκα ηνπο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή έρεη κνξθή παηρληδηνύ θαη ζπλνδεύεηαη από ξπζκηθά ρηππήκαηα ρεξηώλ, 
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πνδηώλ, αξγά ή πην γξήγνξα. Καζώο πξνρσξά ε επεμεξγαζία ησλ γξακκάησλ νη καζεηέο 

κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε δξαζηεξηόηεηεο, όπσο: 

 

• Γξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηε ζύλζεζε ιέμεσλ κπνξνύλ λα γίλνληαη κε δαθηπιόθνπθιεο 

ή γαληόθνπθιεο, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ ηάμε κε απιά πιηθά. 

 

• Χσξηζκόο ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο. Γίλνληαη ιέμεηο πξνθνξηθά ζηνπο καζεηέο θαη εθείλνη 

θαινύληαη λα ηηο ρσξίζνπλ ζε ζπιιαβέο. Ζ άζθεζε αξρίδεη κε δηζύιιαβεο ιέμεηο κε νκαιή 

δηαδνρή ζπκθώλνπ-θσλήεληνο (π.ρ. κήιν) θαη ζπλερίδεηαη κε ηξηζύιιαβεο ιέμεηο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο. Ο πξνθνξηθόο ρσξηζκόο ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από 

παιακάθηα ή ην ρηύπεκα ηνπ ρεξηνύ ηνπ καζεηή ζην ζξαλίν. 

 

• Χσξηζκόο ζπιιαβώλ ζε θσλήκαηα. Ζ δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα, κε ηε δηαθνξά όηη νη καζεηέο 

ρσξίδνπλ ηελ θάζε ζπιιαβή ζε θσλήκαηα. Ζ άζθεζε αξρίδεη κε ζπιιαβέο κε νκαιή δηαδνρή 

ζπκθώλνπ-θσλήεληνο (π.ρ. ην, κα). 

 

• Γηάθξηζε ιέμεσλ πνπ αξρίδνπλ ή ηειεηώλνπλ κε ην ίδην θώλεκα. Γίλνληαη δεπγάξηα ιέμεσλ 

πξνθνξηθά ζηνπο καζεηέο θαη απηνί θαινύληαη λα απαληήζνπλ αλ απηέο αξρίδνπλ ή ηειεηώλνπλ 

κε ην ίδην θώλεκα. 

 

• Χσξηζκόο δηζύιιαβσλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο θαη ζε θσλήκαηα. Ζ δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα 

όπσο κε ηηο πξώηεο αζθήζεηο. 

 

• Δθθώλεζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ηξηώλ δηζύιιαβσλ ιέμεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηάθξηζε ηεο 

ιέμεο πνπ δελ ηειεηώλεη ζην ίδην θώλεκα πνπ ηειεηώλνπλ νη δύν άιιεο. 

 

• Χσξηζκόο ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο. Γίλνληαη ιέμεηο πξνθνξηθά ζηνπο καζεηέο θαη εθείλνη 

θαινύληαη λα ηηο ρσξίζνπλ ζε ζπιιαβέο. Ζ άζθεζε αξρίδεη κε δηζύιιαβεο ιέμεηο κε νκαιή 

δηαδνρή ζπκθώλνπ-θσλήεληνο (π.ρ. κήιν) θαη ζπλερίδεηαη κε ηξηζύιιαβεο ιέμεηο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο. Ο πξνθνξηθόο ρσξηζκόο ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από 

παιακάθηα ή ην ρηύπεκα ηνπ ρεξηνύ ηνπ καζεηή ζην ζξαλίν. 

• Λέμεηο κε νκνηνθαηαιεμία. Ζ νκνηνθαηαιεμία κπνξεί λα είλαη έλα πνιύ δηαζθεδαζηηθό 

παηρλίδη γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Σξαγνύδηα κε νκνηνθαηαιεμία θαη πνηεκαηάθηα ή 

ηξαγνπδάθηα απνηεινύλ πνιύηηκεο πεγέο δξαζηεξηνηήησλ νκνηνθαηαιεμίαο. 

 

• Φσλεκηθέο αληηθαηαζηάζεηο. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη δπζθνιόηεξε από ηηο 

πξνεγνύκελεο. 

 

• Αξρηθά ζύκθσλα. Γίλνληαη ηξεηο ιέμεηο (π.ρ. γάια, δέκα, κνιύβη). 

Πξέπεη ηα παηδηά λα πνπλ πνηα ιέμε από ηηο ηξεηο αξρίδεη όπσο ε ιέμε δέληξν. Εεηάκε από ην 

καζεηή λα βξεη ιέμεηο πνπ λα αξρίδνπλ όπσο ε ιέμε παππνύο, λα βξνπλ εηθόλεο ιέμεσλ πνπ λα 

αξρίδνπλ όπσο ε ιέμε παππνύο ή λα βξνπλ εηθόλεο ιέμεσλ πνπ λα αξρίδνπλ από ηε θσλνύια 

«π». Εεηά- κε από ην καζεηή λα πεη πνηα από ηηο ηξεηο ιέμεηο είλαη δηαθνξεηηθή ζηελ αξρή ηεο 

(ραιί, ςάξη, ραξηί). 

 

• Αξρηθά ζύκθσλα-ίδηα ή δηαθνξεηηθά. Πξνθέξνπκε ηξεηο ιέμεηο, δύν από ηηο νπνίεο έρνπλ 

ην ίδην αξρηθό ζύκθσλν – γηα παξάδεηγκα γάια, δέκα, γόκα. Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα 

αλαγλσξίζνπλ ηε ιέμε πνπ αξρίδεη από δηαθνξεηηθό θώλεκα. 
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Αληηθαηαζηάζεηο. Βνεζάκε ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ λα αληηθαζηζηνύλ έλα αξρηθό θώλεκα γηα 

λα θηηάμνπλ κηα λέα ιέμε (π.ρ. έια-όια, κέλσ-δέλσ). 

 

• Παηρλίδηα αθνπζηηθήο ζύλζεζεο. Λέκε ην όλνκα ελόο αληηθεηκέλνπ πξνθέξνληαο θάζε 

κεκνλσκέλν θώλεκα. Λέκε γηα παξάδεηγκα θ-σ-ο θαη ν καζεηήο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ην 

αληηθείκελν θαη λα πξνθέξεη ην όλνκά ηνπ. 

 

• Ίδηα ή δηαθνξεηηθά. Λέκε δεπγάξηα ιέμεσλ ή ςεπδνιέμεσλ θαη ν καζεηήο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίζεη εάλ νη ιέμεηο είλαη ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο. 

 

• Αθνύγνληαο ζπιιαβέο. Πξνθέξνπκε πνιπζύιιαβεο ιέμεηο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα ηηο 

αθνύζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ αξηζκό ησλ ζπιιαβώλ ζπιιαβώλ ησλ ιέμεσλ κε ην 

ρηύπεκα ησλ ρεξηώλ (παιακάθηα) ή κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ ήρσλ ησλ θσλεέλησλ πνπ αθνύλε. 

 

Δλίζρπζε κλήκεο 
Φφλοιογηθή βρατύτρολε κλήκε (πξνζσξηλή ζπγθξάηεζε ιεθηηθώλ πιεξνθνξηώλ) 

Μαζαίλνπκε ζηα παηδηά ηξαγνπδάθηα, πνηεκαηάθηα. Δθηόο από ηελ εμάζθεζε ζηε κλήκε 

νηηδήπνηε έρεη ξίκα, ξπζκό θαη νκνηνθαηαιεμία είλαη ηδαληθό γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ παηδηνύ 

ζηνλ ηνληζκό θαη ηε θσλνινγία ησλ γξακκάησλ. 

Εεηάκε λα αλαγλσξίδεη πξόζσπα, π.ρ. θσηνγξαθίεο ζπγγελώλ θαη άιισλ πξνζώπσλ πνπ 

μέξεηε όηη γλσξίδεη, π.ρ. εζνπνηώλ, αζιεηώλ, ηξαγνπδηζηώλ θηι. 

Μαζαίλνπκε ζηα παηδηά κηα απιή δηαδνρή νδεγηώλ θαη βεκάησλ θαη δεηάκε λα ηελ 

επαλαιάβεη, π.ρ. ηα βήκαηα ελόο απινύ ρνξνύ, ηηο νδεγίεο γηα λα θηηάμεη έλα ηνζη θηι. 

Εεηάκε από ην παηδί λα καο εμηζηνξήζεη ηη έθαλε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, π.ρ. ζην ζρνιείν, 

θηι. 

Κάλνπκε εξσηήζεηο γηα ηελ πξνεγνύκελε εκέξα, π.ρ. ηη θόξεζεο, ηη έθαγεο, ηη είδεο ζηε 

ηειεόξαζε θηι. 

Κάλνπκε εξσηήζεηο γηα θάπνην πξόζθαην ζεκαληηθό γεγνλόο, π.ρ. πνηνη ήξζαλ ζην πάξηπ 

θηι. 

Εεηάκε λα καο πεη νλόκαηα, π.ρ. ησλ παηδηώλ ζηελ ηάμε ηνπ, ζπγγελώλ, θίισλ, ζπλαζιεηώλ 

θηι. 

Κιείλνληαο ηα κάηηα ηνπ ελεξγνπνηνύκε ηε κλήκε ησλ αηζζήζεώλ ηνπ, π.ρ. λα αλαγλσξίζεη 

θάηη κε ηελ αθή, όζθξεζε, αθνή. 

Εεηάκε λα καο πεη πιεξνθνξίεο γηα δώα πνπ μέξεηε όηη γλσξίδεη, π.ρ. πώο ιέγεηαη ην κηθξό 

ηνπο, πνύ δνπλ, πνηα είλαη ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θηι. θαη ηίηινπο από ηαηλίεο πνπ 

έρεη δεη πξόζθαηα. 

Ζ επαλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ καζεηή ζεηξάο δηζύιιαβσλ ιέμεσλ (π.ρ. θόηα, βξύζε, δόληη, 

λεξό), κε ηελ ίδηα ζεηξά εθθώλεζεο ηνπο. Οη ιέμεηο ζα εθθσλνύληαη κε ξπζκό κία ιέμε αλά 

δεπηεξόιεπην. H άζθεζε αξρίδεη κε ζεηξέο ηξηώλ ιέμεσλ θαη ζπλερίδεηαη κε ζεηξέο 

πεξηζζόηεξσλ ιέμεσλ. Ζ ίδηα αθξηβώο άζθεζε κπνξεί λα γίλεη κε ζεηξέο κνλνςήθησλ αξηζκώλ 

(π.ρ. 4, 7, 3, 9) πνπ εθθσλνύληαη κε ξπζκό έλα ςεθίν αλά δεπηεξόιεπην. Ζ άζθεζε αξρίδεη κε 

ζεηξά ηξηώλ ςεθίσλ θαη ζπλερίδεηαη κε ζεηξέο κέρξη ελλέα πεξίπνπ ςεθίσλ. 

Ζ αλάθιεζε ησλ νλνκάησλ θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Ζ άζθεζε αξρίδεη κε 

ηελ εκθάληζε κεξηθώλ ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία παξακέλνπλ γηα ιίγα 

δεπηεξόιεπηα γηα παξαηήξεζε από ηνπο καζεηέο. 

ηε ζπλέρεηα ηα αληηθείκελα θαιύπηνληαη θαη ηα παηδηά θαινύληαη λα αλαθαιέζνπλ ηα νλόκαηα 

ησλ αληηθεηκέλσλ απηώλ. 

Ο εληνπηζκόο κηαο ζεηξάο γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. Γείρλνπκε κία ζεηξά γεσκεηξηθώλ 

ζρεκάησλ πνπ είλαη απνηππσκέλα ζε κία θάξηα θαη ύζηεξα από ιίγα δεπηεξόιεπηα ηελ 

απνκαθξύλνκαη. ηε ζπλέρεηα ηνπο δείρλνπκε έλα θύιιν ραξηί κε πνιιέο ζεηξέο γεσκεηξηθώλ 
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ζρεκάησλ, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ ζηαδηαθά απμάλεηαη. Σα παηδηά θαινύληαη λα εληνπίζνπλ ηε 

ζεηξά πνπ ηνπο δείμακε. 

Ο εληνπηζκόο ηνπ θύβνπ κε ην δηαθνξεηηθό ρξώκα. Γείρλνπκε ζηα παηδηά κηα ζεηξά θύβσλ 

κε δηαθνξεηηθό ρξώκα. Ο αξηζκόο ησλ θύβσλ ζηαδηαθά απμάλεηαη. Κξύβνκε έλαλ ή δύν απ‟ 

απηνύο θαη θαινύκε ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ πνησλ ρξσκάησλ νη θύβνη ιείπνπλ. Ζ άζθεζε 

κπνξεί λα γίλεη θαη κε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ηνπ ίδηνπ ρξώκαηνο. 

Ζ εύξεζε ηεο ζσζηήο πνξείαο ελόο απηνθηλήηνπ πάλσ ζ‟ έλα ράξηε κηαο πόιεο κε 

νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο δξόκνπο. Ζ άζθεζε αξρίδεη κε ηελ παξνπζίαζε ελόο ηέηνηνπ ράξηε 

πάλσ ζηνλ νπνίν έρεη ραξαρηεί κε καξθαδόξν ε πνξεία ελόο απηνθηλήηνπ. Μεηά ηελ 

παξαηήξεζε ηνπ ράξηε από ηνπο καζεηέο θαινύληαη λα απνηππώζνπλ ηελ πνξεία ηνπ 

απηνθηλήηνπ πάλσ ζ‟ έλαλ όκνην ράξηε ηεο πόιεο, ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη κόλν νη δξόκνη 

ηνπ. 

 

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο: 

• Γείρλνπκε ζην παηδί αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο (πρ θνπηάιη, κνιύβη, ςαιίδη, θνύθια, 

πνηήξη θηι) ή κηθξά νκνηώκαηα αληηθεηκέλσλ (πρ απηνθηλεηάθη, ζθύιν, θαξέθια, γάηα θηι), 

ηξία θάζε θνξά θαη ηνπ δεηάκε λα ηα θαηνλνκάζεη. ηε ζπλέρεηα, ελώ ην παηδί έρεη θιεηζηά ηα 

κάηηα ηνπ, ζθεπάδνπκε κε έλα θνπηί έλα από ηα αληηθείκελα. Εεηάκε από ην παηδί λα βξεη πνην 

είλαη θξπκκέλν. 

•. Αζθήζεηο δηαδνρήο, όπσο π.ρ. λα πνπλ ηνπο κέξεο/κήλεο κε ηε ζεηξά θαη αληίζηξνθα. Να 

πνπλ ηελ αιθαβήηα. 

• Να αθνύζεη κηα ζεηξά αξηζκώλ πνπ ηνπο δίλεηαη πξνθνξηθά θαη λα ηελ επαλαιάβεη. Καιό 

είλαη λα γίλεηαη θιηκαθσηά, πξώηα 3 αξηζκνί, έπεηηα 4 θηι. Ζ άζθεζε κπνξεί λα επαλαιεθζεί 

κε ηελ αληίζηξνθε θνξά. 

• Να παίμεη παηρλίδηα κλήκεο κε θάξηεο ή ζηνλ ππνινγηζηή. 

• Να εμαζθεζεί εμίζνπ ζηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή κλήκε.__ Να αθνύζεη άζεκεο ιέμεηο (ιέμεηο 

πνπ δελ ζεκαίλνπλ ηίπνηα), π.ρ. πηράλε, θνηάρη πνπ ζα πξέπεη λα ηηο επαλαιάβεη. Καη εδώ ν 

ζπληειεζηήο δπζθνιίαο πξέπεη λα αλεβαίλεη δηαδνρηθά. 

• Να αθνύζεη πξνηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα απνκλεκνλεύζεη θαη λα επαλαιάβεη. Δπίζεο κε 

δηαβαζκηζκέλν δείθηε δπζθνιίαο. 

• Να απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην θαζεκεξηλό πξόγξακκα ηνπ: Ση έθαγεο ερζέο; Πνην 

ήηαλ ην πξόγξακκα ζνπ; 

• Να δεη κηα ζεηξά από θσηνγξαθίεο αληηθεηκέλσλ γηα θάπνηα δεπηεξόιεπηα θαη λα ηηο 

επαλαιάβεη. Αξρηθά λα πεη ηη είδε θαη έπεηηα λα παξαηεξήζεη πάιη ηηο εηθόλεο θαη λα 

πξνζπαζήζεη λα ζπκεζεί ηε ζεηξά πνπ εκθαλίζηεθαλ. 

• Να αθνύζεη κηθξά πνηεκαηάθηα πνπ νκνηνθαηαιεθηνύλ θαη λα ηα επαλαιάβεη. 

• Να αθνύζεη ηξαγνύδηα θαη λα ηα επαλαιάβεη. 

• Γηαβάζηε κηα παξάγξαθν πνπ λα πεξηέρεη νλόκαηα, εκεξνκελίεο, κέξε θαη δεηήζηε λα 

απνκλεκνλεύζεη θαη λα επαλαιάβεη. 

• Εεηήζηε λα δηαβάζεη κηα παξάγξαθν πνπ λα πεξηέρεη νλόκαηα, εκεξνκελίεο, κέξε θαη 

δεηήζηε λα απνκλεκνλεύζεη θαη λα επαλαιάβεη. Ζ αλάγλσζε κπνξεί λα γίλεηαη άιιεο θνξέο 

θσλαρηά θαη άιιεο ζησπειά. 

• Να απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδξνκή πνπ έθαλε πεγαίλνληαο θάπνπ, π.ρ. Από 

πνύ πήγε, πώο ζπλέρηζε θαη πνύ έθηαζε. 


