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ΔΣΗ ΓΡΑΦΩ ΚΑΗ ΓΗΑΒΑΕΩ - ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΑΝΑΓΝΩΖ ΚΑΗ
ΓΡΑΦΖ
Ράληνο Ζιίαο
Γάζθαινο ζην Σκήκα Έληαμεο ηνπ 5νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ εξξώλ
CD No 1: Ο κηθξόο Οδπζζέαο ζην λεζί κε ηηο θσλέο θαη ηα γξάκκαηα
CD No 2: Ο κηθξόο Οδπζζέαο ζην βπζό κε ηηο ιέμεηο
CD No 3:
Ειζαγωγή
Ζ εθπαηδεπηηθή ζεηξά ΔΣΗ ΓΡΑΦΩ ΚΑΗ ΓΗΑΒΑΕΩ – CD ROM είλαη κηα
αλαβαζκηζκέλε ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο έληππεο ζεηξάο ΔΣΗ ΓΡΑΦΩ ΚΑΗ ΓΗΑΒΑΕΩ
κε κηθξά βήκαηα κέζα από ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο, πξώην, δεύηεξν θαη ηξίην βηβιίν,
έθδνζε 1992*. Σν αλαγλσζηηθό πιηθό πνπ ππάξρεη ζην πξώην θαη δεύηεξν βηβιίν έρεη
κεηαηξαπεί ζε ινγηζκηθό ζηα αληίζηνηρα CD 1 θαη CD 2. Σν CD 3 βξίζθεηαη ζην ζηάδην
ηεο αλάπηπμεο.
Σκοπός
Σν ινγηζκηθό έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα θαηαθηήζνπλ ην
κεραληζκό ηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Δίλαη έλα πξσηόηππν εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα
ηελ πξώηε αλάγλσζε θαη γξαθή. Ο καζεηήο καζαίλεη λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη
«παίδνληαο» ζηνλ Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή. Γελ αζρνιείηαη όκσο κε έλα θνηλό παηρλίδη
αιιά κε έλα πξόγξακκα αλάγλσζεο θαη γξαθήο πνπ κνηάδεη κε παηρλίδη.
Μέθοδος: Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε ζπιιαβηθή ζην 1ν ζηάδην θαη ζηε
ζπλέρεηα ε αλαιπηηθνζπλζεηηθή. Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη δνκεζεί θαηά ηέηνην ηξόπν
πνπ βνεζά ην καζεηή λα θαηαθηήζεη ην κεραληζκό ηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο κε κηθξά
βήκαηα κέζα από ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο. Ο καζεηήο είλαη απηόο πνπ ελεξγεί θαη
απνθαζίδεη θάζε θνξά ηη ζα πξάμεη. Αθνύεη ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο γηα λα μέξεη ηη
ζα θάλεη θαη ηη ζα κάζεη. ην ηέινο θάζε άζθεζεο αθνύεη ηε ζρεηηθή πεξηγξαθηθή
επηβξάβεπζε.
Περιεχόμενα: Ζ αλαγλσζηηθή ύιε είλαη ρσξηζκέλε ζε ζηάδηα (καθξνπξόζεζκνη
ζηόρνη) θαη θάζε ζηάδην ζε κηθξόηεξα βήκαηα (βξαρππξόζεζκνη ζηόρνη).
Πξώην CD: Ο κηθξόο Οδπζζέαο ζην λεζί κε ηηο θσλέο θαη ηα γξάκκαηα
Ο καζεηήο καζαίλεη ζην:
1ν ζηάδην: ηα επηά θσλήεληα θαη από κία ζπιιαβή γηα θάζε έλα από ηα δεθαεπηά
ζύκθσλα
2ν θαη 3ν ζηάδην: ηέζζεξηο ζπιιαβέο θαη κεηά όιεο ηηο δπλαηέο ζπιιαβέο κε θάζε έλα
από ηα δεθαεπηά ζύκθσλα (αλάιπζε-ζύλζεζε)
4ν ζηάδην: λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη δηζύιιαβεο ιέμεηο
Γεύηεξν CD: Ο κηθξόο Οδπζζέαο ζην βπζό κε ηηο ιέμεηο
Ο καζεηήο καζαίλεη ζην:
5ν ζηάδην: λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη ηξηζύιιαβεο ιέμεηο
6ν ζηάδην: λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη ιέμεηο πνπ έρνπλ ηειηθό ζίγκα –ο

7ν ζηάδην: λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ κε θσλήελ
8ν ζηάδην: λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη ηεηξαζύιιαβεο ιέμεηο
9ν ζηάδην: λα βξίζθεη ηε ζπιιαβή πνπ ηνλίδεηαη θαη λα ηνλίδεη ηηο ιέμεηο
10ν ζηάδην: ηα θεθαιαία γξάκκαηα
11ν ζηάδην: ηα δίςεθα θσλήεληα.
ην ινγηζκηθό ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία αζθήζεσλ (αληηζηνίρηζεο, επηινγήο,
ζπκπιήξσζεο θηι.) Αλάινγα κε ην ζηάδην δηδαζθαιίαο ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη ηελ
άζθεζε ηελ νπνία έρεη λα εθηειέζεη ρξεζηκνπνηεί ηελ αθνπζηηθή θαη νπηηθή βνήζεηα
πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη από ην πξόγξακκα. Βιέπεη ηηο θηλήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
γξαθνύλ ηα γξάκκαηα θαη αθνύεη θάζε θνξά απηό πνπ ρξεηάδεηαη: ην θώλεκα, ηελ
πξώηε ζπιιαβή, νιόθιεξε ηε ιέμε, ηε ιέμε ζπιιαβηζηά θαη θσλεκηθά. Ο καζεηήο
επηβξαβεύεηαη γηα θάζε ζσζηή ελέξγεηα. Έρεη πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα λα θαηαιήμεη ζηε
ζσζηή γξαθή ηεο ζπιιαβήο ή ηεο ιέμεο. Γηαθξίλεη ηα νξζνγξαθηθά από ηα θσλεκηθά
ιάζε θαη ελεξγεί αλάινγα γηα λα θαηαιήμεη ζηε ζσζηή γξαθή ηεο ζπιιαβήο ή ηεο ιέμεο.
Μπνξεί λα θξύςεη ηηο θσηνγξαθίεο θαη λα δηαβάζεη ηηο ιέμεηο. Αθνύ νινθιεξώζεη ηελ
εξγαζία ηνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ηελ εθηππώζεη κε ή ρσξίο ηηο ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο.
ηα CD ππάξρνπλ παδι θαη ηξαγνύδηα θαη απαγγειίεο παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ από ηε
ιατθή καο παξάδνζε.
Αποηελέζμαηα: Σα απνηειέζκαηα από ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ θξίλνληαη πάξα πνιύ
ελζαξξπληηθά γηα ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ σο ππνζηεξηθηηθνύ κέζνπ γηα ηε δηδαζθαιία
ηεο πξώηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο.
* Σα βηβιία ηεο ζεηξάο ΔΣΗ ΓΡΑΦΩ ΚΑΗ ΓΗΑΒΑΕΩ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ
θαηάινγν βηβιίσλ γηα ηηο βηβιηνζήθεο ησλ ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν. 1566/85 από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 20/17-3-93 πξάμε ηεο.

