Περιεχόµενα:
5Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις
6ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν
7ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς)
8ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τετρασύλλαβες λέξεις
9ο στάδιο: µαθαίνω να τονίζω τις λέξεις
10ο στάδιο: µαθαίνω τα κεφαλαία γράµµατα
11ο στάδιο: γνωρίζω τα δίψηφα φωνήεντα & γράφω και διαβάζω λέξεις µε
δίψηφα φωνήεντα

Στόχος µας είναι να µάθει ο µαθητής να γράφει και να διαβάζει τρισύλλαβες
λέξεις.
Σ’ αυτή την άσκηση ο µαθητής:
• εντοπίζει τη θέση των συλλαβών (αρχική-µεσαία-τελική) στις
τρισύλλαβες λέξεις
• αποκτά φωνολογική επίγνωση και χειρίζεται τις συλλαβές µε ευχέρεια
• διαβάζει τις συµπληρωµένες συλλαβές
• συµπληρώνει τη µεσαία συλλαβή
• βάζει τον τόνο όπου χρειάζεται και
• διαβάζει και γράφει τις τρισύλλαβες λέξεις.

Ο στόχος των ασκήσεων αυτής της µορφής είναι να µάθει ο µαθητής να
γράφει και να διαβάζει τρισύλλαβες λέξεις.
Σ’ αυτή την άσκηση ο µαθητής:
• εντοπίζει τη θέση των συλλαβών (αρχική-µεσαία-τελική) στις
τρισύλλαβες λέξεις
• αποκτά φωνολογική επίγνωση και χειρίζεται τις συλλαβές µε ευχέρεια
• συµπληρώνει τη πρώτη και την τρίτη συλλαβή
• βάζει τον τόνο όπου χρειάζεται και
• διαβάζει και γράφει τις τρισύλλαβες λέξεις.

Ο στόχος των ασκήσεων αυτής της µορφής είναι να µάθει ο µαθητής να
γράφει και να διαβάζει τρισύλλαβες λέξεις.
Σ’ αυτή την άσκηση ο µαθητής:
• αποκτά φωνολογική επίγνωση και χειρίζεται τους φθόγγους µε
ευχέρεια
• εντοπίζει τους φθόγγους που λείπουν και συµπληρώνει τα γράµµατα
• κάνει σύνθεση των φθόγγων κάθε συλλαβής και παράλληλα βρίσκει τα
γράµµατα που χρειάζονται για να γραφεί η συλλαβή και η λέξη
• βλέπει τα σύµφωνα και συµπληρώνει τα φωνήεντα
• βάζει τον τόνο όπου χρειάζεται και
• διαβάζει και γράφει τρισύλλαβες λέξεις.

Ο µαθητής τώρα µπορεί να διαβάζει και να γράφει τρισύλλαβες λέξεις.
Οι λέξεις αυτών των ασκήσεων µοιάζουν µεταξύ τους οπτικά και ακουστικά.
Ο στόχος της άσκησης είναι:
• να κάνει ο µαθητής οπτική και ακουστική σύγκριση των λέξεων που
βλέπει για να βρει ποια είναι η σωστή λέξη και να την κυκλώσει.
Παράλληλα διαβάζει τρισύλλαβες λέξεις που έχουν µικρή οπτική και
ακουστική διαφορά µεταξύ τους.

Ο µαθητής τώρα µπορεί να διαβάζει και να γράφει τρισύλλαβες λέξεις.
Οι λέξεις αυτών των ασκήσεων µοιάζουν µεταξύ τους οπτικά και ακουστικά.
O µαθητής πρέπει να κάνει οπτική διάκριση στα ζευγάρια των λέξεων και να
αντιστοιχίσει τις λέξεις µε τις φωτογραφίες.
Έχει τη δυνατότητα να ακούσει τις λέξεις κανονικά και φωνηµικά για να κάνει
ακουστική διάκριση των φθόγγων στα ζευγάρια των λέξεων. Έτσι
αντιλαµβάνεται τη σηµασία που έχουν οι φωνές που ακούγονται σε κάθε λέξη
και το ρόλο που παίζει η σωστή απόδοση και γραφή µε το σωστό γράµµασύµβολο.

Ο µαθητής τώρα µπορεί να γράφει και να διαβάζει τρισύλλαβες λέξεις.
Στόχος της άσκησης είναι να διαβάσει ο µαθητής τη λέξη, να εντοπίσει το
φθόγγο για τον οποίο γράφτηκε λανθασµένο γράµµα και κατά συνέπεια
γράφτηκε λάθος η λέξη. Αφού κάνει κλικ επάνω στο λανθασµένο γράµµα
µπορεί να σύρει από κάτω τη σωστή λέξη.
Παράλληλα έχει τη δυνατότητα να κάνει οπτική σύγκριση και διάκριση των
γραµµάτων και να καταλάβει τη σηµασία που έχει η σωστή γραφή κάθε
φθόγγου µε το ανάλογο γράµµα.

Ο µαθητής τώρα µαθαίνει να γράφει και να διαβάζει λέξεις που αρχίζουν µε
φωνήεν.
Στόχος της άσκησης είναι να καταλάβει ο µαθητής ότι υπάρχουν συλλαβές
(κοµµάτια της λέξης) που γράφονται µε ένα γράµµα και άλλες που γράφονται
µε δύο γράµµατα.
Ο µαθητής βλέπει γραµµένη την πρώτη συλλαβή της λέξης και συµπληρώνει
τις υπόλοιπες. Χειρίζεται τις συλλαβές και αντιλαµβάνεται τις φωνές που
ακούγονται σε κάθε συλλαβή.

Ο µαθητής τώρα µαθαίνει να γράφει και να διαβάζει λέξεις που αρχίζουν µε
φωνήεν.
Στόχος της άσκησης είναι να καταλάβει ότι σε κάθε κοµµάτι-συλλαβή της
λέξης ακούγονται µία ή δύο φωνές που γράφονται µε τα ανάλογα γράµµατα.
Ο µαθητής λέει τις λέξεις, βρίσκει τις φωνές που ακούγονται σε κάθε συλλαβή
και τις γράφει µε τα γράµµατα που πρέπει. Χειρίζεται τις συλλαβές και
αντιλαµβάνεται τις φωνές που ακούγονται σε κάθε συλλαβή. Στην άσκηση
αυτή καταλαβαίνει ότι υπάρχουν και συλλαβές που γράφονται µε ένα γράµµα
που φωνάζει δυνατά (φωνήεν). Στις υπόλοιπες συλλαβές του τύπου
σύµφωνο-φωνήεν συµπληρώνει τα σύµφωνα και τα φωνήεντα και
διαπιστώνει ότι τα σύµφωνα (συµφωνούν) µπορούν να δεχτούν δίπλα τους
οποιοδήποτε φωνήεν.

Ο µαθητής τώρα µαθαίνει να γράφει και να διαβάζει λέξεις που έχουν στο
τέλος τελικό σίγµα (–ς).
Στόχος της άσκησης είναι να καταλάβει ο µαθητής ότι στην τελευταία συλλαβή
της λέξης ακούγονται τρεις φωνές, ότι η τελευταία φωνή είναι το σίγµα που
ειδικά σ’ αυτή τη θέση (στο τέλος της λέξης) γράφεται µε διαφορετικό τρόπο
και λόγω της θέσης του λέγεται τελικό σίγµα (-ς).
Ο µαθητής λέει τις λέξεις, συµπληρώνει τις συλλαβές που λείπουν µε τα
γράµµατα που πρέπει και βλέπει γραµµένη την τελευταία συλλαβή µε τρία
γράµµατα. ∆ιαπιστώνει ότι µία συλλαβή µπορεί να γραφεί µε ένα ή δύο
γράµµατα και ότι σε µερικές λέξεις στην τελευταία συλλαβή ακούγονται τρεις
φωνές που γράφονται µε τρία γράµµατα
Ακόµη χειρίζεται τις συλλαβές και αντιλαµβάνεται τις φωνές που ακούγονται
σε κάθε συλλαβή, δηλαδή αποκτά φωνολογική επίγνωση.

Στόχος της άσκησης είναι να µάθει ο µαθητής να γράφει και να διαβάζει λέξεις
µε τελικό σίγµα. ∆ιαπιστώνει ότι η φωνή –σ στο τέλος της λέξης γράφεται µε
διαφορετικό –ς.
Στις ασκήσεις αυτής της µορφής ο µαθητής γράφει τις λέξεις βρίσκοντας τη
φωνή που ακούγεται και το γράµµα που χρειάζεται κάθε φορά. Παράλληλα
έχει να τοποθετήσει τον τόνο στη σωστή συλλαβή κάθε λέξης. Ο τόνος
τοποθετείται την ώρα που γράφεται το τονιζόµενο γράµµα αλλά και µετά τη
γραφή ολόκληρης της λέξης. Στην περίπτωση που ξεχάσει να βάλει τον τόνο
εµφανίζεται ένα τριγωνάκι που του υποδεικνύει ότι πρέπει να βάλει στη λέξη
τόνο.
Στις ασκήσεις αυτής της µορφής ο µαθητής:
• συνθέτει τους φθόγγους που ακούγονται στις συλλαβές
• βρίσκει το γράµµα που χρειάζεται κάθε φορά για τον ανάλογο φθόγγο
• διαβάζει τις λέξεις που γράφει.

Στόχος της άσκησης είναι να µάθει ο µαθητής να γράφει και να διαβάζει
τετρασύλλαβες λέξεις.
Στην άσκηση αυτής της µορφής συµπληρώνει τη δεύτερη και την τέταρτη
συλλαβή.
Επιπλέον µε τις ασκήσεις αυτές ο µαθητής αποκτά ταχύτητα µε το να βρίσκει
σε κάθε συλλαβή το σύµφωνο και το φωνήεν που χρειάζεται κάθε φορά. Με
τη συχνή χρήση των λέξεων µένει στη µνήµη του µαθητή και η γραφή της
λέξης µε τη σωστή ορθογραφική µορφή.

Στόχος της άσκησης είναι να µάθει ο µαθητής γράφει και να διαβάζει
τετρασύλλαβες λέξεις.
Ο µαθητής συµπληρώνει τις παύλες µε τις συλλαβές που πρέπει. Επιπλέον
µε τις ασκήσεις αυτές αποκτά ταχύτητα µε το να βρίσκει τη συλλαβή που
χρειάζεται κάθε φορά. Με τη συχνή χρήση µένει στη µνήµη του µαθητή και η
γραφή της λέξης µε τη σωστή ορθογραφική µορφή.
Στις ασκήσεις αυτής της µορφής ο µαθητής:
• αποκτά την αίσθηση της συλλαβής και εντοπίζει τη θέση κάθε
συλλαβής στη λέξη
• συνθέτει τις συλλαβές της λέξης µε τη σειρά που πρέπει να τις γράψει
• βρίσκει τους φθόγγους και τα γράµµατα που χρειάζονται για να γράψει
τις συλλαβές και τις λέξεις
• τονίζει τις λέξεις και
• διαβάζει τετρασύλλαβες λέξεις.

Στόχος της άσκησης είναι να βοηθήσει το µαθητή να βρίσκει τον
αριθµό και τη θέση των συλλαβών κάθε λέξης και να εντοπίζει
εύκολα τη συλλαβή που τονίζεται.
Ο µαθητής πρέπει:
• να βάλει τόσες παύλες όσες είναι οι συλλαβές της λέξης (στις
δισύλλαβες λέξεις δύο παύλες, στις τρισύλλαβες τρεις κτλ.),
• να εντοπίσει τη συλλαβή-παύλα που τονίζεται και να κάνει κλικ
επάνω της.
Θέλουµε ο µαθητής να βρίσκει πάντα ή τουλάχιστο τις περισσότερες
φορές συνειδητά και όχι στην τύχη τη συλλαβή που τονίζεται. Να
εντοπίζει ακουστικά εκείνο το κοµµάτι της λέξης που ακούγεται πιο
δυνατά.

Ο µαθητής αναγνωρίζει τα µικρά γράµµατα ως σύµβολα και ως φθόγγους.
Τώρα θέλουµε:
• να γνωρίσει και το κεφαλαίο γράµµα
• να συνδυάσει το κεφαλαίο µε το µικρό γράµµα και να θυµάται τη φωνή
τους (ως φθόγγο)
• να µάθει πώς λέγεται το κεφαλαίο και το µικρό γράµµα
• να µάθει την αλφαβητική ονοµασία του γράµµατος.

Τα παζλ είναι από τα καλύτερα πνευµατικά παιχνίδια. Αναπτύσσουν
την παρατηρητικότητα του µαθητή και τον βοηθούν να κατακτήσει
τις έννοιες επάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά.
Μια καλή στρατηγική στη συµπλήρωση του παζλ είναι να µάθουµε
στους µαθητές να ξεκινούν από τις τέσσερις γωνίες, µετά να
τοποθετούν τα κοµµάτια σε όποια πλευρά θέλουν, δεξιά ή αριστερά
παρατηρώντας την άκρη κάθε κοµµατιού που δεν έχει καµπύλη, µετά
να συµπληρώνουν την επάνω και κάτω σειρά και στο τέλος να
τοποθετούν τα κοµµάτια στο κέντρο προσέχοντας τη χρωµατική
συνέχεια της εικόνας και των γραµµάτων που υπάρχουν στη
φωτογραφία.

Ο µαθητής ακούει το γράµµα και βάζει δίπλα στο κεφαλαίο το µικρό γράµµα.
Ο µαθητής αναγνωρίζει τα γράµµατα ως σύµβολα και ως φθόγγους.
Τώρα θέλουµε να αυτοµατοποιηθεί αυτή η γνώση σε τέτοιο βαθµό ώστε:
• όταν ακούει τη φωνή (φθόγγο) του γράµµατος να ανακαλεί µε γρήγορη
ταχύτητα το σύµβολο του γράµµατος (µικρό ή κεφαλαίο) και
• όταν βλέπει γραµµένο το γράµµα-σύµβολο (µικρό ή κεφαλαίο) να
ανακαλεί από τη µνήµη του αυτόµατα τον ήχο
επίσης:
• να συνδυάσει το κεφαλαίο µε το µικρό γράµµα και να θυµάται τη φωνή
τους (ως φθόγγο)
• να µάθει πώς λέγεται το γράµµα (κεφαλαίο και µικρό)
• να µάθει την αλφαβητική ονοµασία του γράµµατος.

Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο µαθητής στα κεφαλαία γράµµατα σε
δισύλλαβες λέξεις.
Ο µαθητής βλέπει γραµµένες τις λέξεις, τις διαβάζει, κατανοεί το νόηµά τους
και βάζει τις φωτογραφίες στην κατάλληλη θέση. Μετά γράφει τις λέξεις µε τα
κεφαλαία γράµµατα.
Αν χρειαστεί βοήθεια για κάποιο γράµµα που δεν ξέρει, πατά στο κουµπί
βοήθεια και εµφανίζονται για ορισµένο χρόνο και τα µικρά γράµµατα για να
ταυτίσει το µικρό µε το κεφαλαίο γράµµα ως σύµβολο και ως φθόγγο.

Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο µαθητής στα κεφαλαία γράµµατα σε
τρισύλλαβες λέξεις.
Ο µαθητής βλέπει γραµµένες τις λέξεις, τις διαβάζει, κατανοεί το νόηµά τους
και βάζει τις φωτογραφίες στην κατάλληλη θέση. Μετά γράφει τις λέξεις µε τα
κεφαλαία γράµµατα.
Αν χρειαστεί βοήθεια για κάποιο γράµµα που δεν ξέρει, πατά στο κουµπί
βοήθεια και εµφανίζονται για ορισµένο χρόνο και τα µικρά γράµµατα για να
ταυτίσει το µικρό µε το κεφαλαίο γράµµα ως σύµβολο και ως φθόγγο.

Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο µαθητής στα κεφαλαία γράµµατα σε
τετρασύλλαβες λέξεις.
Ο µαθητής βλέπει τις λέξεις γραµµένες, τις διαβάζει, κατανοεί το νόηµά τους
και βάζει τις φωτογραφίες στην κατάλληλη θέση. Μετά γράφει τις λέξεις µε
µικρά γράµµατα.
Αν χρειαστεί βοήθεια για κάποιο γράµµα που δεν ξέρει, πατά στο κουµπί
βοήθεια και εµφανίζονται για ορισµένο χρόνο και τα µικρά γράµµατα για να
ταυτίσει το µικρό µε το κεφαλαίο γράµµα ως σύµβολο και ως φθόγγο.

Στόχος της άσκησης είναι να µάθει ο µαθητής το δίψηφο φωνήεν –
ου. Να καταλάβει ότι το –ου είναι µια φωνή, ένας φθόγγος που
γράφεται µε δύο γράµµατα. Να λειτουργεί ο µαθητής κατά τέτοιο
τρόπο ώστε όταν βλέπει γραµµένο το δίψηφο φωνήεν –ου,
αυτόµατα να ανακαλεί από τη µνήµη του τον ήχο του φθόγγου και
το ανάποδο, όταν ακούει το φθόγγο να ανακαλεί από τη µνήµη του
τον τρόπο µε τον οποίο γράφεται.
Θέλουµε να µείνει στη µνήµη του µαθητή η παράσταση (τα
γράµµατα) της συλλαβής, ο ήχος που ακούγεται στην προφορά της
και οι κινήσεις που απαιτούνται για τη γραφή της.
Μετά από όλη τη διαδικασία της διδασκαλίας θέλουµε όταν:
• ακούει ο µαθητής τη συλλαβή, να ανακαλεί από τη µνήµη του
τα γράµµατα-σύµβολα που χρειάζονται για τη γραφή της
• βλέπει γραµµένη τη συλλαβή να την αναγνωρίζει και να
ανακαλεί τον ήχο που εκφέρουµε και
• να θυµάται τις κινήσεις που κάνουµε για να γράψουµε τη
συλλαβή µε τα συγκεκριµένα γράµµατα

Στόχος της άσκησης είναι να ξεχωρίσει και να συνδυάσει το δίψηφο
φωνήεν –ου µε τους δύο τρόπους γραφής (µε δύο µικρά γράµµατα
και µε το πρώτο γράµµα κεφαλαίο).
Ακόµη θέλουµε να καταλάβει ότι το –ου είναι µια φωνή, ένας
φθόγγος που γράφεται µε δύο γράµµατα. Να λειτουργεί ο µαθητής
κατά τέτοιο τρόπο ώστε όταν βλέπει γραµµένο το δίψηφο φωνήεν –
ου, αυτόµατα να ανακαλεί από τη µνήµη του τον ήχο του φθόγγου
και το ανάποδο, όταν ακούει το φθόγγο να ανακαλεί από τη µνήµη
του τον τρόπο µε τον οποίο γράφεται.
Θέλουµε να µείνει στη µνήµη του µαθητή η παράσταση (τα
γράµµατα) της συλλαβής, ο ήχος που ακούγεται στην προφορά της
και οι κινήσεις που απαιτούνται για τη γραφή της.
Μετά από όλη τη διαδικασία της διδασκαλίας θέλουµε όταν:
• ακούει ο µαθητής τη συλλαβή, να ανακαλεί από τη µνήµη του
τα γράµµατα-σύµβολα που χρειάζονται για τη γραφή της
• βλέπει γραµµένη τη συλλαβή να την αναγνωρίζει και να
ανακαλεί τον ήχο που εκφέρουµε και
• τις κινήσεις που κάνουµε για να γράψουµε τη συλλαβή µε τα
συγκεκριµένα γράµµατα

Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο µαθητής στην ανάγνωση
και γραφή συλλαβών που αποτελούνται από κάποιο σύµφωνο και το
δίψηφο φωνήεν –ου. Στο τέλος µπορεί να διαβάσει όλες τις
συλλαβές που έχουν σχηµατιστεί µε κάποιο σύµφωνο και το δίψηφο
φωνήεν –ου.

Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο µαθητής στα κεφαλαία
γράµµατα.
Ο µαθητής βλέπει τις λέξεις γραµµένες µε τα µικρά γράµµατα, τις
διαβάζει, κατανοεί το νόηµά τους και βάζει τις φωτογραφίες στην
κατάλληλη θέση. Μετά γράφει τις λέξεις µε κεφαλαία γράµµατα.
Αν χρειαστεί βοήθεια για κάποιο γράµµα που δε θυµάται, πατά στο
κουµπί βοήθεια και εµφανίζονται για ορισµένο χρόνο και τα
κεφαλαία γράµµατα για να ταυτίσει το µικρό µε το κεφαλαίο γράµµα.

Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο µαθητής στα κεφαλαία
γράµµατα.
Ο µαθητής βλέπει τις λέξεις γραµµένες, τις διαβάζει, κατανοεί το
νόηµά τους και βάζει τις φωτογραφίες στην κατάλληλη θέση. Μετά
γράφει τις λέξεις µε µικρά γράµµατα.
Αν χρειαστεί βοήθεια για κάποιο γράµµα που δε θυµάται, πατά στο
κουµπί βοήθεια και εµφανίζονται για ορισµένο χρόνο και τα
κεφαλαία γράµµατα για να ταυτίσει το κεφαλαίο µε το µικρό γράµµα.

Τα τραγούδια είναι γνωστά λαϊκά παιδικά τραγουδάκια. Πολλά απ’
αυτά υπάρχουν στο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ λογοτεχνικών κειµένων για το
Νηπιαγωγείο και στο ΠΡΩΤΟ και ∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ του Ανθολογίου
του δηµοτικού σχολείου. Πολλοί µαθητές µπορεί να τα ξέρουν ήδη.
Τα τραγούδια τα ακούµε σε τέσσερις εκτελέσεις:
• α) στην πρώτη ακούµε µόνο τη µουσική
• β) στη δεύτερη ακούµε
τη µουσική µε τα λόγια του
τραγουδιού
• γ) στην τρίτη λείπει η λέξη από το ζευγάρι κάθε
οµοιοκαταληξίας και
• δ) στην τέταρτη λείπει η τελευταία συλλαβή από κάθε στίχο.
Ο µαθητής ακούει τα τραγούδια, τα τραγουδά και συµπληρώνει τη
λέξη της οµοιοκαταληξίας ή την τελευταία συλλαβή σε κάθε στίχο.
Μέσα από το τραγούδι προσπαθούµε να τον βοηθήσουµε να
αντιληφθεί την οµοιοκαταληξία και τη συλλαβή.

Στις απαγγελίες υπάρχουν πολλά λαϊκά παιδικά τραγουδάκια. Πολλά
απ’ αυτά υπάρχουν στο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ λογοτεχνικών κειµένων για το
Νηπιαγωγείο και στο ΠΡΩΤΟ και ∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ του Ανθολογίου
του δηµοτικού σχολείου. Πολλοί µαθητές µπορεί να τα ξέρουν και
να τα απαγγέλουν απ’ έξω.
Τα τραγούδια στις απαγγελίες τα ακούµε σε τέσσερις διαφορετικές
µορφές:
• α) στην πρώτη ακούµε το τραγούδι και κατανοούµε τα λόγια
του β) στη δεύτερη ακούµε το τραγούδι µε ρυθµική απαγγελία
• γ) στην τρίτη λείπει η λέξη από το ζευγάρι κάθε
οµοιοκαταληξίας και
• δ) στην τέταρτη λείπει η τελευταία συλλαβή από κάθε στίχο.
Ο µαθητής ακούει τα τραγούδια και καταλαβαίνει το νόηµά τους, τα
απαγγέλει ρυθµικά, συµπληρώνει τις λέξεις στα ζευγάρια µε τις
οµοιοκαταληξίες και συµπληρώνει την τελευταία συλλαβή σε κάθε
στίχο.
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