
Ηλίας Ράντος, Σταγείρων 13, Τηλ. 2321021804, 621 22 – Σέρρες, http://www.iliasrantos.gr 1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ   

Εκπαιδευτικό βιβλίο “ Έτσι Γράφω και Διαβάζω”  

   

Πρώτο μέρος  Δεύτερο μέρος Τρίτο μέρος 
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Πρώτο μέρος  
Στάδιο 1ο: Γράφω και διαβάζω μονοσύλλαβες λέξεις-συλλαβές -ολική προσέγγιση - συλλαβική 

μέθοδος, τα επτά (7) φωνήεντα και από μία συλλαβή για κάθε ένα από τα δεκαεπτά (17) 

σύμφωνα 

Στάδιο 2ο: Γράφω και διαβάζω τέσσερις συλλαβές για κάθε φθόγγο-σύμφωνο, από μία για τους 

φθόγγους-φωνήεντα ι, ο, ε και α (ολική προσέγγιση – συλλαβική μέθοδος) 

Στάδιο 3ο: Αναλύω και συνθέτω συλλαβές (αναλυτικοσυνθετική μέθοδος) 

Στάδιο 4ο: Γράφω και διαβάζω συλλαβές - Συλλαβίζω το ίδιο σύμφωνο με διαφορετικό κάθε φορά 

φωνήεν και διαφορετικά σύμφωνα με το ίδιο φωνήεν   

Στάδιο 5ο: Γράφω και διαβάζω δισύλλαβες λέξεις με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας 

 
 

Δεύτερο μέρος 
Στάδιο 6ο: Γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες, λέξεις που αρχίζουν με φωνήεν, λέξεις τελικό σίγμα (-ς) 

και τετρασύλλαβες λέξεις 
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Στάδιο 7ο: Διαβάζω, κατανοώ και αποδίδω το νόημα των λέξεων (ουσιαστικά – ρήματα)  

Στάδιο 8ο: Μαθαίνω να τονίζω τις λέξεις 

Στάδιο 9ο: Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω τα κεφαλαία γράμματα 

Στάδιο 10ο: Γράφω και διαβάζω λέξεις με κεφαλαία γράμματα 

Στάδιο 11ο: Γνωρίζω τα δίψηφα φωνήεντα - Γράφω και διαβάζω συλλαβές και λέξεις με δίψηφα 

φωνήεντα 

 
 

Τρίτο μέρος 
Στάδιο 12ο: Γνωρίζω τα δίψηφα σύμφωνα - Γράφω και διαβάζω συλλαβές και λέξεις με δίψηφα 

σύμφωνα 

Στάδιο 13ο: Γνωρίζω τους συνδυασμούς –αυ και –ευ & Γράφω και διαβάζω λέξεις με τους 

συνδυασμούς –αυ- και –ευ 

Στάδιο 14ο: Γνωρίζω τα συμφωνικά συμπλέγματα με δύο και τρία σύμφωνα - Γράφω και διαβάζω 

συλλαβές και λέξεις με συμφωνικά συμπλέγματα δύο και τριών συμφώνων 
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Στάδιο 15ο: Γράφω και διαβάζω προτάσεις με δύο, τρεις και περισσότερες λέξεις 

 
 


