
Οη ζύγπνμκεξ παηδαγςγηθέξ 

ζεςνίεξ θαη ένεοκεξ γηα ηεκ 

θαηάθηεζε ηεξ ακάγκςζεξ 

θαη ηεξ γναθήξ ημκίδμοκ ηε 

ζεμαζία ημο κα δίκμομε 

«από πμιύ κςνίξ εοθαηνίεξ 

ζηα παηδηά κα ένπμκηαη ζε 

επαθή με ημ γναπηό ιόγμ 

θαζώξ έηζη εκηζπύμομε ηηξ 

δοκαηόηεηεξ ημοξ γηα ηεκ 

θαηάθηεζε ημο» (Δαθένμμο, 

Κμοιμύνε, Μπαζαγηάκκε, 

2008). Σηεκ πνάλε αοηό 

ζεμαίκεη όηη δεμημονγμύμε 

έκα πενηβάιιμκ πμο εκζαν-

νύκεη ηα παηδηά κα γνάθμοκ 

θαη κα δηαβάδμοκ γηα ζογθε-

θνημέκμοξ επηθμηκςκηαθμύξ 

ζθμπμύξ πμο έπμοκ κόεμα 

γηα ηα ίδηα (Οδεγόξ Νεπηα-

γςγμύ, ζ. 117) . ‘Έηζη, ηα 

παηδηά πνμμδεοηηθά ζοκεη-

δεημπμημύκ όηη «μ γναπηόξ 

ιόγμξ πνεζημμπμηείηαη ςξ 

ενγαιείμ επηθμηκςκίαξ» θαη 

θαηαθημύκ ηεκ «ηεπκηθή» 

ημο κα γνάθμοκ (Ο. Ν., ζ. 

117).  Σηεκ πνμζπάζεηα μαξ 

κα βμεζήζμομε ηα παηδηά κα 

μάζμοκ κα δηαβάδμοκ θαη κα 

γνάθμοκ είκαη ζεμακηηθό, 

όπςξ ακαθένεη μ Οδεγόξ 

Νεπηαγςγμύ, κα γκςνίδμομε 

όηη ε ακάγκςζε θαη ε γναθή 

είκαη «δύμ εκηειώξ δηαθμ-

νεηηθμύ παναθηήνα» δνα-

ζηενηόηεηεξ:  Η ακάγκςζε 

ζοκδέεηαη, από ηε μηα με ηεκ 

απμθςδηθμπμίεζε ημο γνα-

πημύ θεημέκμο (δει. κα μά-

ζμοκ ηα παηδηά κα ακαγκςνί-

δμοκ θαη κα ζοκδοάδμοκ ηα 

γνάμμαηα) θαη από ηεκ άιιε 

«με ηε μύεζε ημο παηδημύ 

ζημκ θόζμμ ηεξ γναπηήξ 

επηθμηκςκίαξ». Η γναθή 

ζοκδέεηαη από ηε μηα με ημ 

κα μάζμοκ ηα παηδηά κα θνα-

ημύκ ημ μμιύβη θαη κα ζπε-

δηάδμοκ ηα γνάμμαηα θαη 

από ηεκ άιιε με ηεκ πανα-

γςγή κμήμαημξ γηα επηθμη-

κςκηαθμύξ ζθμπμύξ (Ο. Ν., 

ζ. 117). Όζμκ αθμνά ηεκ 

ακάγκςζε, ε μύεζε ηςκ παη-

δηώκ ζε αοηή μπμνεί κα γίκεη 

πνηκ αθόμα μάζμοκ κα δηα-

βάδμοκ. Κάζε θμνά πμο 

ημοξ δηαβάδμομε βηβιία ηα 

βμεζάμε κα ακηηιεθζμύκ ηη 

είκαη ακάγκςζε. Η μύεζε 

ηςκ παηδηώκ ζηε γναθή 

μπμνεί κα λεθηκήζεη πνμημύ 

αθόμε μάζμοκ ηα παηδηά κα 

θναηάκε ημ μμιύβη. Κάζε 

θμνά πμο οπαγμνεύμοκ 

ζημοξ εκήιηθεξ αοηά πμο 

ζέιμοκ κα γνάρμοκ ή ηα 

εκζαννύκμομε κα πανάγμοκ 

ηα δηθά ημοξ «θείμεκα» γηα 

πναγμαηηθμύξ επηθμηκςκηα-

θμύξ ζθμπμύξ εκενγμπμηεί-

ηαη ημ εκδηαθένμκ θαη ε ζθέ-

ρε ημοξ γύνς από ημ γνα-

πηό ιόγμ (Ο. Ν., ζ. 117). 

Ο Οδεγόξ Νεπηαγςγμύ ακα-

θένεη ζογθεθνημέκα γηα ηηξ 

ιεγόμεκεξ «αζθήζεηξ γνα-

θήξ»: Οη αζθήζεηξ γναθήξ 

πμο δεημύκ από ηα παηδηά 

κα γνάρμοκ λακά θαη λακά 

ηεκ ίδηα ζοιιαβή, ηεκ ίδηα 

ιέλε ή ηεκ ίδηα μηθνή θνάζε, 

απμζθμπμύκ ζηεκ θαιιηέν-

γεηα μεμμκςμέκςκ δελημηή-

ηςκ θαη δεκ επηηνέπμοκ ζηα 

παηδηά κα ζθεθημύκ πάκς ζε 

αοηό πμο θάκμοκ μύηε κα 

πνεζημμπμηήζμοκ ηε γιώζζα 

γηα πναγμαηηθμύξ επηθμηκς-

κηαθμύξ ζηόπμοξ. Τμ μόκμ 

πμο θάκμοκ είκαη κα δεηάκε 

από ηα παηδηά κα ζπεδηά-

ζμοκ με μεπακηθό ηνόπμ 

γνάμμαηα ζημ πανηί θαη ηα 

ακαγθάδμοκ κα εζηηάζμοκ 

ηεκ πνμζμπή ημοξ ζε ιεπημ-

μενείξ όρεηξ ηεξ γιώζζαξ. 

Με ημκ ηνόπμ αοηό ηα παη-

δηά δεκ θαηαιαβαίκμοκ ημ 

ιόγμ γηα ημκ μπμίμ γνάθμοκ 

θαη μ μόκμξ ζηόπμξ ημοξ 

γίκεηαη ημ κα γεμίζμοκ ηε 

ζειίδα (Ο. Ν., ζ. 124). 

«Οη αζθήζεηξ γναθήξ» 

Πνμεημημάδμκηαξ ηα παηδηά ηεξ πνμζπμιηθήξ 

ειηθίαξ γηα ηεκ ακάγκωζε θαη ηε γναθή 

Δεθέμβνημξ 2008 

2μ Τεύπμξ 
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Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ 

ζπεηηθά με ηε γναθή θαη ηεκ ακά-

γκωζε ζημ Ακαιοηηθό Πνόγναμμα 

ημο κεπηαγωγείμο δηαβάζηε ημκ 

«Οδεγό Νεπηαγωγμύ» ζηεκ ηζημ-
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ζπεηηθά με ημ ακαιοηηθό πνόγναμ-

μα ημο κεπηαγωγείμο νίληε μηα 
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programs/depps/ 

 

 



Τμ κα μάζμοκ ηα παηδηά κα γνάθμοκ 

δεκ είκαη εύθμιε οπόζεζε: πνέπεη κα 

θαηαιάβμοκ όηη γηα ηε δηαδηθαζία αοηή 

πνεηάδμκηαη γνάμμαηα (ζύμβμια πμο 

ακηηθαζηζημύκ ηηξ πνμθμνηθέξ ιέλεηξ) 

θαη κα μπμνμύκ κα ημπμζεημύκ ηα ζύμ-

βμια αοηά ζηε ζςζηή ζέζε.   

 

Τα παηδηά ηεξ πνμζπμιηθήξ ειηθίαξ 

ανπίδμοκ κα μαζαίκμοκ κα γνάθμοκ  

όπςξ μαζαίκμοκ θη άιια πνάγμαηα: 

παναηενώκηαξ ηηξ πνάλεηξ ηςκ άιιςκ 

θαη δμθημάδμκηαξ κα θάκμοκ ημ ίδημ. 

Σηεκ ανπή ηα παηδηά εθθνάδμοκ ηηξ 

ηδέεξ θαη ηα ζοκαηζζήμαηα ημοξ με ηηξ 

ιεγόμεκεξ «μμοηδμύνεξ». Μόιηξ μά-

ζμοκ κα γνάθμοκ ημ όκμμα ημοξ, ηα 

παηδηά ακαθαιύπημοκ ηα γνάμμαηα θαη 

πμιύ ζύκημμα ημ όκμμα (ηςκ γναμμά-

ηςκ) θαη ημκ ήπμ ημοξ. 

 

Πνηκ από ηεκ ειηθία ηςκ 4 πνόκςκ ηα 

πενηζζόηενα παηδηά δεκ γκςνίδμοκ ηε 

δηαθμνά μεηαλύ δςγναθηθήξ θαη γνα-

θήξ.  Η δηάθνηζε αοηή ανπίδεη γίκεηαη 

εμθακήξ μεηά ηα 4 πνόκηα: με ηε βμή-

ζεηα ηςκ εκειίθςκ ηα παηδηά ζοκεηδε-

ημπμημύκ όηη ε δςγναθηθή θαη ε γναθή 

είκαη δύμ δηαθμνεηηθμί ηνόπμη ακαπα-

νάζηαζεξ ηςκ ηδεώκ μαξ. Μόιηξ ηα 

παηδηά ημ θαηαιάβμοκ αοηό έπμοκ θά-

κεη έκα ζεμακηηθό βήμα  πνμξ ημ επό-

μεκμ ζηάδημ: αοηό όπμο ανπίδμοκ κα 

ζοκεηδεημπμημύκ ημ ζομβμιηθό πανα-

θηήνα ηεξ γναθήξ θαη κα θαηαιαβαί-

κμοκ ηε ζπέζε μεηαλύ γναμμάηςκ θαη 

κμήμαημξ. Καζώξ ηα παηδηά πνμζπα-

ζμύκ κα ηαηνηάλμοκ ημκ πνμθμνηθό 

ιόγμ με ηε γναθή (δειαδή κα θαηαιά-

βμοκ πςξ μ ιόγμξ απμηοπώκεηαη ζημ 

πανηί) ημ θαιύηενμ «ενγαιείμ» πμο 

έπμοκ ζηα πένηα ημοξ είκαη ημ όκμμα 

ημοξ, 

όκμμα ημοξ δείπκμκηαξ με ημ πένη ημοξ 

πμο δηαβάδμοκ.  Καζώξ ακηαπμθνίκμ-

κηαη ζημ αίηεμα ηςκ εκειίθςκ ηα παη-

δηά απμθαιύπημοκ όηη γνάθμοκ 

«ζοιιαβηθά, πςνίξ κα πνεζημμπμημύκ 

αθόμε ηα γνάμμαηα με ηε ζομβαηηθή 

ημοξ αλία» (ζ. 130). Δεκ έπεη ιμηπόκ 

κόεμα, όπςξ ιέεη θαη μ Οδεγόξ, κα 

δεηείηαη από ηα παηδηά κα ακηηγνάθμοκ 

ζςζηά ημ όκμμα ημοξ ακ ηα ίδηα δεκ ημ 

ζέιμοκ ή δεκ κηώζμοκ ηεκ ακάγθε κα 

ημ θάκμοκ. Δεπόμαζηε όιεξ ηηξ πνμ-

ζπάζεηεξ ημοξ θαη ηα βμεζάμε όπμο 

όκμμα ημο απμηειεί ζεμακηηθό θίκε-

ηνμ» γηα δνάζεηξ πμο έπμοκ ζπέζε με 

ηε γναθή. 

Σημκ Οδεγό Νεπηαγςγμύ δηαβάδεη 

επίζεξ θακείξ όηη ημ κα γνάθμοκ 

«ζςζηά θαη με εοακάγκςζηα γνάμμα-

ηα» ημ όκμμα ημοξ, δεκ ζεμαίκεη όηη ηα 

παηδηά έπμοκ θαηαθηήζεη θαη ηε δμμή 

ημο, «όηη γκςνίδμοκ δειαδή με πμημ 

θώκεμα ακηηζημηπεί ημ θάζε ζύμβμιμ 

πμο ζεμεηώκμοκ» (ζ. 130).  Αοηό ημ 

δηαπηζηώκεη θακείξ εύθμια δεηώκηαξ 

από ηα παηδηά κα «δηαβάζμοκ» ημ 

μαξ δεηήζμοκ.  

ειίδα 2 

Η ζεμαζία ημο μκόμαημξ (ζοκέπεηα) 

4, 5, 6 Μεγαιώκμομε! 

Από ηε δωγναθηθή ζηε γναθή 

εοθαηνία κα ελαζθεζμύκ ζημοξ ήπμοξ 

ηςκ γναμμάηςκ «ημοξ» θαη δ) ζοπκά 

απμηειεί ηεκ πνώηε πνμζπάζεηα ηςκ 

παηδηώκ κα «δηαβάζμοκ» (θαη όπη μόκμ 

ημ δηθό ημοξ αιιά θαη ηα μκόμαηα ηςκ 

ζομμαζεηώκ ημοξ). 

Σηεκ ανπή ηα παηδηά απμμκεμμκεύμοκ 

ημ όκμμα ημοξ. Ανγόηενα, με ηε βμή-

ζεηα ηςκ εκειίθςκ θάκμοκ ηεκ πνώηε 

ημοξ πνμζπάζεηα κα ημ γνάρμοκ «μόκα 

ημοξ». Πνόθεηηαη γηα μηα δηαδηθαζία ε 

μπμία έπεη κόεμα θαη ζεμαζία γηα ηα 

ίδηα ηα παηδηά γη’ αοηό θαη ηα πενηζζό-

ηενα αθηενώκμοκ 

πμιύ πνόκμ ζ’ αο-

ηή, δμθημάδμκηαξ 

λακά θαη λακά μέ-

πνη κα ηθακμπμηε-

ζμύκ από ημ απμ-

ηέιεζμα. ‘Όπςξ 

ιέεη παναθηενηζηη-

θά θαη μ Οδεγόξ 

Νεπηαγςγμύ (ζ. 

126) «ε ζοκαηζζε-

μαηηθή ζπέζε πμο 

έπεη ημ παηδί με ημ 

Καζώξ πνμζπαζμύκ κα γνάρμοκ ημ 

όκμμα ημοξ ηα παηδηά ανπίδμοκ κα 

πνμζέπμοκ γεκηθόηενα ηα γνάμμαηα, κα 

ηαηνηάδμοκ γνάμμαηα με ήπμοξ θαη κα 

πνμζπαζμύκ κα γνάρμοκ θαιύηενα.  

Σογθεθνημέκα, ε πνμζπάζεηα κα γνά-

ρμοκ ημ όκμμα ημοξ α) βάδεη ηα παηδηά 

ζηε δηαδηθαζία ημο ζπεμαηηζμμύ ηςκ 

γναμμάηςκ («πνώηα έκα θοθιάθη έηζη 

θαη μεηά μηα γναμμμύια...»), β) ηα βμε-

ζάεη κα εκημπίζμοκ ημ «ίδημ γνάμμα» 

θαη ζε άιια μένε/ιέλεηξ (π.π. «Να ημ 

γνάμμα μμο! Τμ Κ!»), γ) ημοξ δίκεη ηεκ 

Η ζεμαζία ημο μκόμαημξ  

Όπωξ ιέεη 

παναθηενηζηηθά 

ε Ferreiro 

(1998) «ε 

γναθή δεκ 

λεθηκάεη με 

πναγμαηηθά 

γνάμμαηα, 

λεθηκάεη με 

πνμζέζεηξ. Σα 

πναγμαηηθά 

γνάμμαηα μπμνεί 

κα οπάνπμοκ, 

μπμνεί θαη όπη».  

(Οδεγόξ 

Νεπηαγωγμύ,  

ζ. 123) 

Η Γηνήκε γνάθεη ημ όκμμα ηεξ  

(«θακηαζηηθή» γναθή)  

θαηά ημ  

Γπηθμηκςκηαθό ζηάδημ (3-4 πνμκώκ) 

Η ελέιηλε... 



Σύμθςκα με ηηξ ζύγπνμκεξ παηδαγς-

γηθέξ ακηηιήρεηξ, ηα παηδηά εκζαννύ-

κμκηαη κα γνάρμοκ πνμημύ αθόμε ηα 

ζεςνήζμομε ηθακά κα δηαβάζμοκ. Τα 

παηδηά ιμηπόκ «γνάθμοκ» θαη πνμημύ 

μάζμοκ ηα γνάμμαηα.  

Γοθαηνίεξ γηα «γνάρημμ» ζημ ζπίηη 

απμηειμύκ: 

- Η ιίζηα με ηα ρώκηα πμο ζέιμομε 

από ημ super market ή ηε ιασθή. 

- Μηα θάνηα πμο ζέιμομε κα ζηείιμο-

με ζε θάπμημκ πμο γημνηάδεη, έπεη 

γεκέζιηα, μαξ έζηεηιε θάηη θαη ζέιμο-

με κα ημκ εοπανηζηήζμομε, ημο ζηέι-

κμομε εμείξ έκα δώνμ θ.ιπ. 

- Έκα μήκομα πμο ζέιμομε κα αθή-

ζμομε ζημκ μπαμπά ή ηε μαμά γηα κα 

ημ βνεη όηακ γονίζεη από ηε δμοιεηά. 

- Μηα δςγναθηά πμο ζέιμομε κα πα-

νίζμομε ζε θάπμημκ θαη ηεκ 

«οπμγνάθμομε» με ημ όκμμα μαξ. 

- Μηα εθδνμμή πμο εημημαδόμαζηε κα 

θάκμομε θαη γνάθμομε ηη πνέπεη κα 

πάνμομε μαδί μαξ. 

- Οη «πηκαθίδεξ» με ηα μκόμαηα μαξ 

έλς από ημ δςμάηημ ημο θαζεκόξ. 

Γπίζεξ, γηα κα εκζαννύκεηε ηα παηδηά 

κα γνάρμοκ: 

- Αγμνάζηε μαγκεηηθά γνάμμαηα 

(πνεζημμπμηήζηε ημ ρογείμ ςξ έκα 

μεγάιμ πίκαθα). 

 - Φηηάληε ημ «θμοηί ηεξ γναθήξ» (π.π. 

από έκα θμοηί παπμοηζηώκ, ή θμοηί 

ενγαιείςκ) ημ μπμίμ μπμνεί κα πενηέ-

πεη: πανηηά ζε δηάθμνα μεγέζε (π.π. 

Α4, Α3, post it θ.ά.) θαη ζπέδηα (π.π. 

με ή πςνίξ γναμμέξ, με ηεηναγςκάθηα 

θ.ιπ.), μμιύβηα, μανθαδόνμοξ, πάνα-

θεξ, γόμεξ, λύζηνεξ, ζθναγίδεξ,  θα-

θέιμοξ, παιηέξ εοπεηήνηεξ θάνηεξ, έκα 

παιηό ηειεθςκηθό εονεηήνημ, ραιίδηα, 

γνάμμαηα θμμμέκα από ηίηιμοξ εθεμενί-

δςκ,  θόιια θ.ά. 

- Εθμεηαιιεοηείηε θάζε εοθαηνία πμο 

ζαξ πανμοζηάδεηαη γηα κα γνάρεηε μπνμ-

ζηά ζηα παηδηά (ζηόπμξ μαξ ε μίμεζε). 

Π ν μ ζ π α ζ ή ζ η ε  κ α  γ ν ά θ ε η ε 

«θςκαπηά» (π.π.  «ζα λεθηκήζς γνάθμ-

κηαξ ‘Αγαπεηή Γιέκε’...», «πνέπεη κα 

θάκς μηα ιίζηα με ηα ρώκηα γηα κα μεκ 

λεπάζς ηη ζέις κα αγμνάζς») θαη εκ-

ζαννύκεηε ημ παηδί κα ζαξ βμεζήζεη 

πνμζζέημκηαξ ιέλεηξ, ζεμεία ζηίλεξ ή 

θάπμηα δςγναθηά ημο. 

- Φηηάληε  μαδί με ημ παηδί ζαξ ημ «βηβιίμ 

με ηα γνάμμαηα». Ψάληε μαδί γηα εηθόκεξ 

ακηηθεημέκςκ (π.π. ζε πενημδηθά, εθεμενί-

δεξ) θόρηε ηα θαη θμιιήζηε ζηα ζημ 

«βηβιίμ» ζαξ (έκα ηεηνάδημ ή μπιμθ πςνίξ 

γναμμέξ). Βμεζήζηε ημ παηδί κα ζθεθηεί 

από ηη γνάμμα ανπίδεη ημ ακηηθείμεκμ πμο 

θόιιεζε θαη κα ημ γνάρεη δίπια ζηεκ εηθό-

κα (π.π. Π γηα παγςηό, Γ γηα γάια θ.ιπ.). 

«γνάρμοκ» γηα ηηξ εμπεηνίεξ ημοξ, 

- ημοξ δεηάεη κα  «ακαγκςνίζμοκ-

δηαβάζμοκ» εηθόκεξ, πηκαθίδεξ, ζήμα-

ηα, ζοκηαγέξ (π.π. γηα παηδηά – βι. βη-

βιία ζοκηαγώκ ηεξ UNICEF) θαη άιια 

δείγμαηα γναθήξ,  

- ημοξ δίκεη ημ μήκομα όηη γνάθμομε 

γηα κα επηθμηκςκμύμε θαη δηαβάδμομε 

γηα κα μαζαίκμομε 

θαηκμύνγηα πνάγ-

μαηα, 

- δεκ ηα πηέδεη κα 

μάζμοκ κα δηαβά-

δμοκ θαη κα γνά-

θμοκ.  

 

Τμ πενηβάιιμκ εκζαννύκεη ηα παηδηά 

κα μάζμοκ κα δηαβάδμοκ θαη κα γνά-

θμοκ ακ 

- είκαη γεμάημ βηβιία θαη έκηοπμ οιηθό 

πμο ηα παηδηά μπμνμύκ παναηενήζμοκ, 

κα λεθοιιίζμοκ θαη κα «δηαβάζμοκ»  

μόκα ημοξ ή με ηε βμήζεηα ηςκ εκειί-

θςκ, 

- ημοξ δεηάεη κα μηιήζμοκ  θαη κα  

- Εμπιμοηίδμκηαξ ηεκ «μηθμγεκεηαθή» 

βηβιημζήθε με δηαθόνςκ εηδώκ βηβιία 

(όπη μόκμ ηζημνίεξ θαη παναμύζηα αιιά 

θαη βηβιία πιενμθμνηώκ, πμηήμαηα θ.ά.). 

- Σοδεηώκηαξ με ημ παηδί  θαη ελεγώ-

κηαξ ημο, όπμηε πανμοζηάδεηαη ε εοθαη-

νία, πςξ ιεηημονγμύκ δηάθμνα πνάγμαηα 

ή πμηα δηαδηθαζία πνέπεη κα αθμιμοζήζεη 

θακείξ γηα κα θάκεη θάηη (π.π. κα μαγεη-

νέρεη, κα θοηέρεη έκα θοηό, κα θηηάλεη 

έκα ζπίηη θ.ιπ.). 

- Σοδεηώκηαξ με ημ παηδί γηα ηα ηνέπμ-

κηα γεγμκόηα/επηθαηνόηεηα, ηη γίκεηαη ζε 

Γμπιμοηίζηε ημ ιεληιόγημ ημο παηδημύ 

ζαξ:  

- Δηαβάδμκηαξ ημο βηβιία.  

- Εκζαννύκμκηαξ ημ κα ζαξ «δηαβάδεη» 

αγαπεμέκα ημο βηβιία. 

- Εκζαννύκμκηαξ ημ κα θηηάλεη ηα δηθά 

ημο βηβιία-ηζημνίεξ θαη κα ηα δηεγείηαη (ή 

κα ηα πανίδεη) ζε μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ. 

- Μηιώκηαξ γηα μηθμγεκεηαθέξ ηζημνίεξ 

(π.π. «μ παππμύξ θαη ε γηαγηά, μηα θμνά, 

όηακ ήηακ μηθνμί…», «όηακ ήμμοκ μηθνόξ 

πεγαίκαμε με ημκ μπαμπά μμο/παππμύ 

ζμο…») 

άιιεξ πώνεξ, ηη γηκόηακ παιηά, ηη πνέπεη 

κα θάκμοκ μη πμιίηεξ γηα ηε πώνα ημοξ 

θ.ιπ. 

- Παίληε ημ παηπκίδη «ράπκς μηα ιέλε 

πμο μμηάδεη με… (παηπκίδη-ραιίδη, μήιμ-

λύιμ, ηημόκη-πεπόκη-παγώκη θ.ιπ.)». Ξε-

θηκήζηε με ακηηθείμεκα πμο βνίζθμκηαη 

μέζα ζημ ζπίηη. 

 

Γπίζεξ, με δηζηάδεηε κα πνεζημμπμηείηε 

θαηκμύνγηεξ ιέλεηξ  θαη κα μηιάηε ζηα 

παηδηά γηα ημ κόεμα ημοξ (π.π. ακαθύ-

θιςζε, δηαηνμθή, ογεία, πενηβάιιμκ, 

εθιμγέξ θ.ά.).  

2μ Σεύπμξ 

Γμπιμοηίδμκηαξ ημ ιεληιόγημ ηωκ παηδηώκ 

Δναζηενηόηεηεξ γναθήξ  

Λέλεηξ, πακημύ ιέλεηξ... 

ειίδα 3 

Τα παηδηά 

μαζαίκμοκ κα 

γνάθμοκ θαη κα 

δηαβάδμοκ 

βιέπμκηαξ ημοξ 

άιιμοξ γύνς 

ημοξ κα θάκμοκ 

ημ ίδημ πνάγμα.    



ΒΙΒΛΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΓΡΙΟΣΓΡΑ 

ΒΙΒΛΙΑ… 

  

 Καζώξ δηαβάδεηε ζημ παηδί ζαξ 

μπμνείηε κα δείπκεηε με ημ δάπηοιμ ηηξ ιέλεηξ 

πμο δηαβάδεηε. Η δηαδηθαζία αοηή ζα ημ 

βμεζήζεη κα μάζεη όηη ζηε πώνα μαξ (αιιά θαη 

ζε πμιιέξ άιιεξ) δηαβάδμομε από ηα ανηζηενά 

πνμξ ηα δεληά θαη όηη ε ιέλε πμο ιέηε είκαη ε 

ιέλε πμο βιέπεηε γναμμέκε ζημ βηβιίμ. 

 Καζώξ δηαβάδεηε μηιήζηε με ημ παηδί 

γηα ηηξ εηθόκεξ ημο βηβιίμο θαη γηα ηεκ ηζημνία. 

Κάκηε ενςηήζεηξ όπςξ «μπμνείξ κα βνεηξ ημ 

ιαγμοδάθη ζηεκ εηθόκα;», «ηη κμμίδεηξ όηη ζα 

γίκεη/ζομβεί ζηε ζοκέπεηα;» (ζηαμαηώκηαξ ζε 

έκα «θνίζημμ» ζεμείμ ημο βηβιίμο), «ζμο άνεζε 

αοηό πμο έθακε μ ήνςαξ; Γηαηί όπη;» θ.ιπ. 

 Καζώξ ηα παηδηά μεγαιώκμοκ (4-5 

πνόκςκ) μπμνμύμε κα ανπίζμομε κα ηα 

ελμηθεηώκμομε με ηα βηβιία ςξ ακηηθείμεκα, ηε 

ζεμαζία θαη ηε πνήζε ημοξ. Δηαβάδμομε ημκ 

ηίηιμ ημο βηβιίμο, ιέμε πμημξ είκαη μ 

ζογγναθέαξ ημο θαη ζοδεηάμε γηα ηεκ εηθόκα 

πμο μπμνεί κα έπεη ζημ ελώθοιιμ .  

  

βνίζθεηε ηα «θνομμέκα» γνάμμαηα. 

 

Μηα άιιε δναζηενηόηεηα πμο μπμνεί 

κα γίκεη ζημ ζπίηη πνεζημμπμηώκηαξ ηηξ 

θανηέιεξ με ηα μκόμαηα είκαη ε ελήξ:  

 

Σογθνίκεηε ηα μκόμαηα θαη βνείηε πμη-

α λεθηκάκε με ημ ίδημ γνάμμα, πμημ 

όκμμα ένπεηαη πνώημ άμα ηα ημπμζε-

ηήζμομε με αιθαβεηηθή ζεηνά, πμημ 

έπεη ηα πενηζζόηενα θαη πμημ ηα ιηγό-

ηενα γνάμμαηα, πμηα ηειεηώκμοκ με ημ 

ίδημ γνάμμα θ.ιπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παναθάης δναζηενηόηεηα βμεζάεη 

ηα παηδηά κα μάζμοκ κα ακαγκςνίδμοκ 

δηάθμνμοξ ηύπμοξ/παναθηήνεξ γναμ-

μάηςκ θαη κα δηαθνίκμοκ ηα θεθαιαία 

από ηα «μηθνά» γνάμμαηα: 

 

Μαδέρηε άδεηα, θαζανά θμοηηά από 

πνμσόκηα πμο ηα παηδηά γκςνίδμοκ, 

όπςξ θμοηηά δεμεηνηαθώκ, θμοηηά από 

pizza, θμοηηά από μδμκηόθνεμεξ θ.ά.  

Φηηάληε θανηέιεξ με ημ όκμμα ημο παη-

δημύ θαη άιιςκ μειώκ ηεξ μηθμγέκεηαξ 

(βι. εηθόκα). Κναηώκηαξ ηα θανηειάθηα 

ζημ πένη (έκα θάζε θμνά) ράληε κα 

βνείηε πμο θνύβμκηαη ηα γνάμμαηα ημο 

μκόμαημξ ημο παηδημύ (ή ημο δηθμύ 

ζαξ) ζηηξ ιέλεηξ πμο βνίζθμκηαη πάκς 

ζηα θμοηηά θαη θοθιώζηε ηεξ με έκα 

μανθαδόνμ. Δείηε πόζα πενηζζόηενα 

γνάμμαηα μπμνείηε κα ακαγκςνίζεηε.  

Μεηαηνέρηε ηε δναζηενηόηεηα ζε παη-

πκίδη μκμμάδμκηαξ ηε «ημ θοκήγη ηςκ 

γναμμάηςκ» ή θμνώκηαξ έκα δεογάνη 

«μαγηθά γοαιηά» πμο ζαξ βμεζάκε κα 

ΝΑ ΘΤΜΟΑΣΓ ΟΣΙ: 
 
Όηακ λεθηκάμε κα μάζμομε κα δηαβά-

δμομε θαη κα γνάθμομε έκα από ηα 

πημ δύζθμια «θαζήθμκηα» πμο 

έπμομε είκαη κα μάζμομε πμηα είκαη 

ηα 24 γνάμμαηα πμο απμηειμύκ ημ 

ειιεκηθό αιθάβεημ θαη πςξ γνάθε-

ηαη θάζε γνάμμα ζε «μηθνά» θαη 

«θεθαιαία» (ζύκμιμ 48). Η πνμζπά-

ζεηα ηςκ παηδηώκ γίκεηαη πημ δύζθμ-

ιε ακ ζθεθημύμε όηη θάπμηα γνάμμα-

ηα μμηάδμοκ μεηαλύ ημοξ, θάπμηα 

«μεγάια» γνάμμαηα δηαθένμοκ πμιύ 

από ηα ακηίζημηπα «μηθνά», θάζε 

γνάμμα έπεη ημ δηθό ημο «ήπμ» θαη 

όκμμα εκώ ε ειιεκηθή «μνζμγναθία» 

δοζθμιεύεη αθόμα θαη εκήιηθεξ. Γηα 

ημοξ παναπάκς ιόγμοξ, είκαη ζεμα-

κηηθό κα ζομόμαζηε όηη ημ κα μάζμοκ 

ηα παηδηά κα γνάθμοκ θαη κα δηαβά-

δμοκ ζέιεη πνόκμ θαη ελάζθεζε μέζα 

ζε πναγμαηηθέξ επηθμηκςκηαθέξ θα-

ηαζηάζεηξ. 

«Σμ θοκήγη ηωκ γναμμάηωκ» 

Γηα κα βμεζήζεηε ηα παηδηά κα μάζμοκ ηα γνάμμαηα: 

 

Τναβήληε ημοξ ηεκ πνμζμπή ζημ γεγμκόξ όηη ηα 

γνάμμαηα οπάνπμοκ πακημύ γύνς μαξ. 

Γκζαννύκεηε ηα κα παίδμοκ θαη κα πεηναμαηίδμ-

κηαη με γνάμμαηα (π.π. μαγκεηηθά, θμμμέκα γνάμ-

μαηα από εθεμενίδεξ θ.ιπ.). 

Γκζαννύκεηε ηα κα ζπεμαηίζμοκ/γνάρμοκ γνάμ-

μαηα με δηάθμνμοξ ηνόπμοξ (μανθαδόνμοξ, δομά-

νη, πιαζηειίκε, ζηεκ άμμμ, με ημ ζώμα ημοξ 

θ.ιπ.). 

Παίληε παηπκίδηα με γνάμμαηα («Ψάπκς μηα ιέλε/

έκα πνάγμα πμο ανπίδεη με ‘Α’ θαη βνίζθεηαη μέζα 

ζε αοηό ημ δςμάηημ», «ράπκς ηα γνάμμαηα ημο 

μκόμαημξ μμο», κηόμηκμ/ιόηημ γναμμάηςκ,  

θ.ιπ.). Ψάληε πακημύ: ζε πηκαθίδεξ, δηαθεμίζεηξ, 

ζοζθεοαζίεξ πνμσόκηςκ, εθεμενίδεξ, πενημδηθά 

θ.ά.  

ΓΙΩΡΓΟ 

ΓΛΓΝΗ 

Πνμηείκμομε ηα παναθάηω βηβιία-ηεηνάδηα: 

«Σηοβμθεθαιηέξ» - Γθδόζεηξ Παηάθεξ 

«Πάνε ημ μμιύβη θαη βάιε θακηαζία» - Γθδόζεηξ Παπαδόπμοιμξ 


