
 
 
 

3. ∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗ-
ΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ  

 

3.1.  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – 
ΓΛΩΣΣΑ 

 

3.1.1.  Αναγκαιότητα διδασκαλίας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο Σχο-
λείο:  

 
Η γλώσσα είναι ένα από τα κυριότερα µέσα που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος για να καταφέ-

ρει να έλθει σε επαφή µε το κοινωνικό του περιβάλλον και να προσαρµοστεί σε αυτό.  
Η σωστή ανάπτυξη της γλώσσας επιτυγχάνεται, όταν στο χώρο του σχολείου µεταχειρι-

ζόµαστε τη γλώσσα µέσα από πραγµατικές καταστάσεις και τη χρησιµοποιούµε ως όργανο 
σκέψης σε όλα τα µαθήµατα. Έτσι, δηµιουργείται µέσα στην τάξη ένα πλούσιο γλωσσολογικό 
περιβάλλον που προσφέρει ένα µεγάλο και ποικίλο φάσµα προφορικής και γραπτής έκφρα-
σης.  

Στον προφορικό κώδικα περιλαµβάνεται κάθε µήνυµα που πραγµατώνεται µε τη φωνή και 
επιδέχεται ακρόαση, εποµένως αρθρώνεται και προορίζεται να ακουστεί, ενώ στο γραπτό κώ-
δικα ανήκει κάθε µήνυµα που πραγµατώνεται µε τη γραφή και επιδέχεται ανάγνωση, εποµέ-
νως γράφεται και προορίζεται να διαβαστεί.  

 Ο προφορικός λόγος είναι το κατ’ εξοχήν µέσο έκφρασης και επικοινωνίας. H ολοκληρω-
µένη γλωσσική ανάπτυξη, όσον αφορά τον προφορικό λόγο, περιλαµβάνει τρεις τοµείς: τον 
φωνολογικό, τον σηµασιολογικό και τον συντακτικό.  

Η φωνολογική ανάπτυξη αφορά κυρίως τη διαφοροποίηση των ήχων για την παραγωγή 
των φθόγγων και τη σύνδεσή τους για την παραγωγή των λέξεων. Συνεπώς, η ικανότητα α-
κουστικής διάκρισης των ήχων είναι η προϋπόθεση για τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού 
στο φωνολογικό επίπεδο. 

Η σηµασιολογική ανάπτυξη συνδέεται µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Το παιδί πρέπει να 
γνωρίζει ένα βασικό λεξιλόγιο, για να µπορεί να ακροάται, να κατανοεί αυτά που ακούει και 
να συµµετέχει σε διάλογο. 

Η συντακτική ανάπτυξη ακολουθεί µια εξελικτική διαδικασία, η οποία αρχίζει µε την ολο-
φραστική έκφραση µε µια λέξη.(π.χ. «νερό», που σηµαίνει: µαµά θέλω νερό). Ακολουθεί ο 
σχηµατισµός προτάσεων µε δύο λέξεις, που είναι η αρχή της συντακτικής δοµής (π.χ. «µαµά 
νερό»), µε τρεις λέξεις κτλ. 

Ο προφορικός λόγος αποτελεί µια βιολογικά καθορισµένη ικανότητα του ανθρώπου, ενώ 
αντίθετα ο γραπτός απαιτεί τη συστηµατική διδασκαλία για την εκµάθησή του. Στο παιδί ό-
µως µε βαριά νοητική υστέρηση παρουσιάζονται σοβαρές δυσκολίες και στις δύο µορφές λό-
γου.  

Συγκεκριµένα, όσον αφορά την ανάπτυξη του προφορικού λόγου, - αν και παιδιά µε βα-
ριά νοητική καθυστέρηση σε µεγάλο ποσοστό δεν αναπτύσσουν προφορικό λόγο - το παιδί 
χρειάζεται να υποστηριχθεί µε συγκεκριµένες δραστηριότητες, µέσα από τις οποίες καλλιερ-
γείται η ικανότητα αντίληψης και διάκρισης των ήχων, ώστε να µπορεί, (στο επίπεδο που εί-
ναι αυτό εφικτό και λαµβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο προφίλ του) να διακρίνει και να χρησι-
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µοποιεί στη συνέχεια τα στοιχεία του προφορικού λόγου: ακρόαση, συµµετοχή σε διάλογο, 
σωστή έκφραση (δοµή του λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, βασικό λεξιλόγιο). Ανα-
γκαία επίσης είναι, εφόσον µπορεί το παιδί να ανταποκριθεί, η αξιοποίηση εναλλακτικών συ-
στηµάτων επικοινωνίας όπως είναι η χρήση νέων τεχνολογιών, η γλώσσα Makaton ή τα σύµ-
βολα Bliss. Κυρίως όµως ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιδιώκει την ανάπτυξη επικοινωνίας µε 
το παιδί που παρουσιάζει βαριά νοητική καθυστέρηση µε τη χρήση εναλλακτικών τρόπων ε-
πικοινωνίας 

Όσον αφορά δε τον γραπτό λόγο, αναγκαία προϋπόθεση για την κατάκτηση της δεξιότη-
τας της ανάγνωσης και της γραφής είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων οπτικοκινητικού συντονι-
σµού, προσανατολισµού στο χώρο και η εφαρµογή ασκήσεων για την παγίωση της πλευρίω-
σης (δεξί-αριστερό χέρι). Επιπλέον για την κατάκτηση του µηχανισµού της ανάγνωσης το 
παιδί πρέπει να επεξεργαστεί οπτικές πληροφορίες (οπτική εικόνα της λέξης-οπτική αντίλη-
ψη), να συγκρίνει τη συγκεκριµένη εικόνα µε παρόµοιες προηγούµενες πληροφορίες (οπτική 
µνήµη), να επεξεργαστεί περαιτέρω την οπτική αυτή πληροφορία (συλλογισµός, σκέψη) και 
να καταλήξει σε ένα συγκεκριµένο µαθησιακό προϊόν. Είναι προφανές ότι η διαδικασία αυτή 
της επεξεργασίας πληροφοριών παρακωλύεται και δυσχεραίνεται ως προς το τελικό αποτέλε-
σµα, όταν έχουµε να κάνουµε µε παιδιά που έχουν βαριά νοητική καθυστέρηση.  

 

3.1.2.  Γενική ενότητα Ι: Ανάπτυξη επικοινωνίας  
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ακρόαση 

Το παιδί να προσανατολίζεται προς 
τον ήχο. 
 
 
 
 
Να αναγνωρίζει τη φωνή του δασκά-
λου και να δείχνει ενδιαφέρον. 
  
 
 
 
Το παιδί να ακούει και να επαναλαµ-
βάνει λέξεις ή φράσεις µε ρυθµό. 
 
 
Να ακούει και να κατανοεί τις εντο-
λές που ακούει.  
 
 
 
 
Να ακούει τον οµιλητή. 
 
 
 
 
 
 

► Ο εκπαιδευτικός διοργανώνει παιχνίδια 
µε µουσικά όργανα (π.χ. µαράκες, ντέφι, 
φυσαρµόνικα, φλογέρα). Παίζει κάποιο 
όργανο κρυµµένος σε κάποιο σηµείο του 
κήπου ή της τάξης και ζητάει από το παιδί 
να τον εντοπίσει.  
 
► Ο εκπαιδευτικός προκειµένου να προ-
σελκύσει την ακρόαση του παιδιού, αλλά-
ζει τον τόνο της φωνής του, µιλάει αργά ή 
γρήγορα, δυνατά ή χαµηλόφωνα, τρα-
γουδιστά ή µε απαγγελίες κ.α. 
 
► Να επαναλάβει µε ρυθµό συλλαβές κά-
ποιων λέξεων ή ονοµάτων των συµµαθη-
τών του (π.χ. Κα-τε-ρί-να) ή τραγούδια µε 
ρυθµικά παλαµάκια.  
 
► Ακρόαση και κατανόηση απλών εντο-
λών ( έλα εδώ, κάθισε στο θρανίο σου). 
Οι εντολές δίνονται µε χειρονοµίες, µε ει-
κόνες ή µόνο προφορικά, ανάλογα µε το 
επίπεδο κατανόησης του µαθητή.  
 
► Να ακούει την αφήγηση µιας ιστορίας 
και να κατανοεί τα βασικά σηµεία της.  
 
► ∆ραµατοποίηση ρόλων π.χ. µανάβη και 
πελάτη. (διαθεµατική σύνδεση µε µαθη-
µατικές έννοιες: βάρος, χρήµατα, ποσότη-
τες, µε κοινωνικές δεξιότητες: πώς θα συ-
µπεριφερθούµε ως πελάτες, µε θέµατα 
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Να εκτελεί προφορικές εντολές. 
 
 
 
 
 
 
Να ακολουθεί οδηγίες που δίνονται 
διαδοχικά. 
 
 
 
 
 
Να αντιδρά -εφόσον είναι δυνατό- µε 
κριτική διάθεση σε όσα ακούει. 
 

αυτοεξυπηρέτησης: πώς θα πλύνω τις 
ντοµάτες που αγόρασα κ.λπ.) 
 
► Ασκήσεις αδρής κινητικότητας και προ-
σανατολισµού στο χώρο µε τη βοήθεια 
του εκπαιδευτικού (π.χ. βάλε τη µπάλα 
ανάµεσα στα πόδια σου) ή ασκήσεις σω-
µατογνωσίας (π.χ. δείξε µου το δεξί σου 
χέρι). 
 
► Σε δραστηριότητα της µαγειρικής του 
δίνουµε οδηγίες για να φτιάξει ένα τσάι. 
(Βάλε νερό στο µπρίκι- άναψε το µάτι- 
πάρε ένα φλιτζάνι- βάλε ένα φακελάκι 
τσάι µέσα στο φλιτζάνι- σερβίρισε το ζε-
στό νερό). Το παιδί µπορεί να µην εµπλα-
κεί σε όλα τα διαδοχικά στάδια αλλά σε 
κάποια που τα καταφέρνει. 
 
► Οµαδικό παιχνίδι στο οποίο επιβραβεύ-
ουµε έναν άτακτο µαθητή που έσπασε 
ένα βάζο. Τι στάση θα κρατήσει; 

 
 
 
 
 
 
 
2. Συµµετοχή 
σε διάλογο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Να λέει το όνοµά του. 
 
 
 
Να λέει τα ονόµατα των συµµαθη-
τών του. 
 
 
Αρχίζει να χρησιµοποιεί προτάσεις 
ασύντακτα, χωρίς τη τήρηση γραµ-
µατικών κανόνων. Αυτός ο διδακτι-
κός στόχος τίθεται για παιδιά που αν 
και παρουσιάζουν βαριά νοητική κα-
θυστέρηση, δείχνουν ιδιαίτερες ικα-
νότητες στον προφορικό τοµέα)  
 
Στη συνέχεια αρχίζει να χρησιµοποιεί 
απλές, µικρές, γραµµατικές προτά-
σεις.  
 
 
 
Να αναγνωρίζει και να ονοµάζει αντι-
κείµενα. 
 
 
 
 
 
 

 
► Πετάµε ένα µπαλόνι σε κάθε παιδί της 
οµάδας και το παιδί που το πιάνει λέει το 
όνοµά του.  
 
► Οµαδικό παιχνίδι: όλοι οι µαθητές κα-
θισµένοι σε έναν κύκλο, ένας µαθητής έ-
χει µια µπάλα και την πετά σε κάποιον 
απέναντί του λέγοντας το όνοµά του. 
 
► Ενθαρρύνονται µέσα στη µαθησιακή 
διδασκαλία (π.χ. µαγειρική) εκφράσεις 
που δηλώνουν κάποιες ανάγκες ή επιθυµί-
ες των παιδιών της οµάδας, όπως: «Τι θέ-
λεις να φάµε σήµερα; Φάω πατάτες.» 
 
 
► Επαναλαµβάνουµε την προηγούµενη 
απάντηση του παιδιού µε ολοκληρωµένη 
γραµµατική δοµή «Θέλω να φάω πατά-
τες» και ζητάµε από το παιδί να το επα-
ναλάβει.  
 
► ∆είχνοντάς του καρτέλες µε φωτογρα-
φίες αντικειµένων, να ονοµάζει: τα µαγει-
ρικά σκεύη, τις οικιακές ηλεκτρικές συ-
σκευές, τα ρούχα που φοράµε, τα έπιπλα 
του σπιτιού, τα φρούτα, λαχανικά, όσπρι-
α, γαλακτοκοµικά, τα µέσα συγκοινωνίας, 
τα µαγαζιά της γειτονιάς, τα χρήµατα 
κ.λπ. 
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Συµµετοχή σε 
διάλογο (συ-
νέχεια) 

Να µιλάει δυνατά χωρίς να φωνάζει 
και µετά να ψιθυρίζει κάτι χαµηλό-
φωνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να κοιτάζει το πρόσωπο στο οποίο 
απευθύνεται 
 
 
 
Να εκφράζεται µπροστά σε άλλους. 
 
 
 
Να περιγράφει και να διηγείται προ-
φορικά. 
 
 
 
Να ανακοινώνει τα νέα της ηµέρας ή 
δραστηριότητες από το παρελθόν και 
το µέλλον.  
 
 
 
Να κατανοεί και να απαντά σε ερω-
τήσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να κάνει ερωτήσεις. 
 
 
 

► Παίρνει µέρος σε παιχνίδι που λέγεται 
«ράδιο»: ο ένας µαθητής είναι το ράδιο 
και ο άλλος χειρίζεται το κουµπί έντασης 
του ήχου. Όταν ο χειριστής ρυθµίζει δυ-
νατά την ένταση, ο άλλος µαθητής – ο 
οµιλητής φωνάζει. Τότε η υπόλοιπη τάξη 
βάζοντας το δάκτυλο στα χείλη του δεί-
χνει ότι θέλει να χαµηλώσει η ένταση της 
φωνής από δυνατά σε µέτρια ή χαµηλό-
φωνα, ο χειριστής το εκτελεί και ο οµιλη-
τής ρυθµίζει την ένταση της φωνής του 
ανάλογα. Όταν η ένταση της φωνής του 
χαµηλώσει υπερβολικά τότε η τάξη δεί-
χνει ότι δεν ακούει τίποτα και ο χειριστής 
δυναµώνει πάλι σιγά- σιγά την ένταση. 
 
► Παίζουµε ένα παιχνίδι µε την οµάδα: ο 
δάσκαλος δίνει ένα µικρόφωνο στο παιδί 
που θα µιλήσει, θα απευθυνθεί σε κάποιο 
συγκεκριµένο παιδί, που είναι ένα παιδί 
που φοράει µια µάσκα αποκριάτικη 
 
► Μιµείται έναν τηλεπαρουσιαστή ή έναν 
ηθοποιό ή ηχογραφούµε ένα λόγο του 
στο µαγνητόφωνο. 
 
► Να περιγράφει εικόνες.  
Να συνθέσει µια ιστορία µε εικόνες.  
Να διηγείται µε παντοµίµα µια ιστορία που 
άκουσε και στη συνέχεια µε λόγια. 
 
► Τι έκανα σήµερα;  
Τι είδα στην τηλεόραση χτες;  
Πώς πέρασα το Σαββατοκύριακο;  
Τι θα κάνω όταν πάω σπίτι; 
 
► Να του βάζουµε απλές ερωτήσεις π.χ. 
δίνουµε δραστηριότητες σχετικές µε την 
αίσθηση της αφής και προσπαθούµε να 
αποκτήσουν το ανάλογο λεξιλόγιο (κρύο-
ζεστό ή απαλό, χνουδωτό, άγριο ). 
Για τις ανάγκες αυτής της δραστηριότητας 
φτιάχνουµε ένα ντοσιέ αφής, όπου σε κά-
θε σελίδα έχουµε κολληµένο ένα υλικό 
διαφορετικής αφής (µετάξι, δέρµα, γούνα, 
γυαλόχαρτο) ή έχουµε δύο ποτήρια το 
ένα µε κρύο και το άλλο µε ζεστό νερό. 
Τότε ρωτάµε: Ποιο είναι το ζεστό; Ποιο 
είναι το µαλακό; Ποιο είναι το άγριο;  
 
► Με υπόδηση ρόλων: ένας µαθητής που 
υποδύεται τον πλασιέ που επισκέπτεται 
κάποιον στο σπίτι του. Πώς θα τον υπο-
δεχτεί και τι ερωτήσεις θα του κάνει. 
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Να χρησιµοποιεί καταφατικές και αρ-
νητικές προτάσεις. 
 
 
Να συνοµιλεί. 
 
 
 
 
Να συµµετέχει σε συζήτηση οµάδας. 
 

► Τι θέλετε; ∆ε µε ενδιαφέρει. ∆εν έχω 
χρόνο. Τι πουλάτε; Πόσο κάνει αυτό; 
∆ε θέλω. Θέλω ν’ αγοράσω αυτό. 
 
► ∆ραστηριότητα µε µαριονέτες: δίνουµε 
την ευκαιρία σε παιδιά που παρουσιάζουν 
αναστολές (επικοινωνίας) να “συνοµιλή-
σουν” µέσα από τις κούκλες.  
 
► Μιµείται τη σκηνή π.χ. της αγοράς πα-
πουτσιών σε ένα µαγαζί. Το ένα παιδί εί-
ναι ο πωλητής και το άλλο ο αγοραστής. 
Πριν από το παίξιµο ρόλων ο εκπαιδευτι-
κός θα συζητήσει µαζί τους για το λεξιλό-
γιο και τα αντικείµενα που πρόκειται να 
χρειαστούν( προφορική επικοινωνία), για 
τη συµπεριφορά που πρέπει να ακολου-
θήσουν (κοινωνικές δεξιότητες), για τα 
χρήµατα που θα κοστίσουν (αριθµητικές 
γνώσεις), για το χρώµα- το µέγεθος- τη 
χρήση τους (αισθητική αγωγή, αυτοεξυ-
πηρέτηση) κ.λπ. 

 
 
 
 
 
 
 
3. ∆οµή του 
λόγου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Να διατυπώνει απλές προτάσεις µε 2 
ή 3 λέξεις. 
Να κάνει συνδυασµό δύο λέξεων (α-
ντωνυµία και ουσιαστικό. 
Να χρησιµοποιεί ρήµατα.  
Να χρησιµοποιεί προθέσεις.  
Να χρησιµοποιεί διάφορες αντωνυµί-
ες.  
Να χρησιµοποιεί το και για να συν-
δέσει 2 ουσιαστικά.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να κάνει χρήση ενικού-πληθυντικού. 
 
 
Να φτιάχνει προτάσεις µε 5 λέξεις.  
 
 
 
 
 

 
► Μέσα από απλή δραστηριότητα µαγει-
ρικής π.χ. προετοιµασία τοστ. Αναλύουµε 
σε απλά βήµατα τη δραστηριότητα χρη-
σιµοποιώντας σαν εποπτικό υλικό φωτο-
γραφίες για κάθε βήµα (π.χ. βάζουµε δύο 
φέτες ψωµί τοστ στο τραπέζι- χρησιµο-
ποιούµε το µαχαίρι για να αλείψουµε βού-
τυρο- βάζουµε µία φέτα τυρί πάνω στο 
βούτυρο- βάζουµε µια φέτα ζαµπόν πάνω 
στο τυρί- κλείνουµε τις φέτες του τοστ) 
και διατυπώνουµε την πρόταση για κάθε 
βήµα καθαρά περιµένοντας το παιδί να 
την επαναλάβει και να τη δείξει στη φω-
τογραφία. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί 
να αναπτυχθεί διαθεµατικά: π.χ. χρήση 
µαχαιριού για άλειµµα βουτύρου στρώσι-
µο τραπεζιού, πλύσιµο πιάτων (αυτοεξυ-
πηρέτηση, κοινωνικές δεξιότητες), αντι-
στοιχία 1:1 φέτας ψωµιού µε φέτα τυριού 
ή έννοια αριθµού 1, 2, πολλά (µαθηµατι-
κές γνώσεις), διατύπωση µε απλές προτά-
σεις κάθε βήµατος (γλωσσική ανάπτυξη).  
 
► Συνέχεια από την προηγούµενη δρα-
στηριότητα: µία φέτα τοστ- πολλές φέτες 
τοστ. 
 
► Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει καρτέλες µε 
διάφορες λέξεις, τις µοιράζει και τους α-
φήνει να συνεργαστούν για να φτιάξουν 
µια πρόταση µε 5 λέξεις.(π.χ. η µαµά πη-
γαίνει για ψώνια).  
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Να φτιάχνει προτάσεις ολοκληρωµέ-
νες χρησιµοποιώντας όλα τα µέρη 
του λόγου (ουσιαστικό, ρήµα, αντω-
νυµία, επίρρηµα, προθέσεις, συνδέ-
σµους) 
 

► Ο εκπαιδευτικός προκαλεί τους µαθη-
τές µέσα από εικόνες που τους δείχνει να 
φτιάξουν προτάσεις προφορικά ή µε νοή-
µατα, σύµβολα ή µε οποιοδήποτε τρόπο. 
(π.χ. ο µανάβης πούλαγε φρέσκες ντοµά-
τες και µικρά αγγούρια.) 

 
 
 
 
4. Παραγωγή 
προφορικού  
 λόγου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το παιδί έχει ανάγκη να παράγει κά-
ποιους ήχους. 
 
 
 
Να αρθρώνει σωστά. 
 
 
 
Να µιµείται κάποιους ήχους, λέξεις 
που παράγει ο ενήλικος.  
 
 
 
 
 
 
Εµπλουτισµός προφορικού λόγου µε 
νέο λεξιλόγιο και καινούργιες εκφρά-
σεις. 
 
 
 
 
Να κάνει χρήση εκφράσεων της κα-
θηµερινής ζωής.  
 
 
 
 
Να εκφράζεται µε ρόλους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► Ο εκπαιδευτικός δείχνει ενδιαφέρον και 
ανταποκρίνεται σε κάθε προφορική έκ-
φραση του παιδιού(π.χ. να φωνάζει, να 
επαναλαµβάνει µια δική του συλλαβή) 
 
► Ασκήσεις αναπνοής (σβήσιµο ενός κε-
ριού, δηµιουργία φυσαλίδων µε φύσηµα 
σαπουνάδας µέσα από δακτύλιο) που θα 
βοηθήσουν την άρθρωσή του. 
 
► Μέσα από παιχνίδια ή ανάγνωση εικο-
νογραφηµένων βιβλίων, δίνουµε ευκαιρίες 
στο παιδί που δεν έχει κατακτήσει πλήρως 
τον προφορικό λόγο να επαναλάβει διά-
φορα φωνήεντα ή σύµφωνα ή συλλαβές 
ή µικρές ηχητικές λέξεις( µπα-µπα, γαβ- 
γαβ, νερό, γάτα). Άσκηση προφορικής 
εκφοράς διαφόρων λέξεων, προτάσεων.  
 
► Με παιχνίδια παντοµίµας ο δάσκαλος 
δείχνει ένα αντικείµενο, πού και πώς το 
χρησιµοποιούµε και στο τέλος το ονοµά-
ζει. Στη συνέχεια σηκώνεται το παιδί και 
επαναλαµβάνει την παντοµίµα και τη λέξη 
ή την έκφραση που άκουσε (π.χ. παλτό ή 
καληµέρα ή σήµερα κάνει κρύο). 
 
► Με υπόδυση ρόλων «κάνοντας επίσκε-
ψη στο σπίτι ενός φίλου»: το παιδί µαθαί-
νει πώς πρέπει να συµπεριφερθεί (κοινω-
νικοποίηση), τι θα πει (παραγωγή προφο-
ρικού λόγου). 
 
► Επικοινωνία µέσω τηλεφώνου: π.χ. 
«παίρνω τηλέφωνο τη γιαγιά». Το παιδί 
µαθαίνει να χειρίζεται το τηλέφωνο και να 
παίρνει ένα συγκεκριµένο αριθµό. Μέσω 
αυτής της δραστηριότητας µπορούµε να 
έχουµε διαθεµατική διασύνδεση µε τη 
µαθησιακή ενότητα της αριθµητικής (ανα-
γνώριση-ονοµασία - ανάκληση αριθµού), 
µε κοινωνικές δεξιότητες (να µάθει πώς 
παίρνει τηλέφωνο, πώς πρέπει να φέρεται 
όταν τηλεφωνεί, τι ρωτάει, πώς απαντά-
ει). 
Ο εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά ευκαιρίες 
να παίξουν και να ανταποκριθούν σε διά-
φορους ρόλους, όπως: ένα παιδί που 
παίρνει ένα συµµαθητή του τηλέφωνο για 

 63



 
 
Παραγωγή 
προφορικού 
λόγου (συνέ-
χεια) 

 
 
Να εκφράζει τις προσωπικές του α-
νάγκες.  
 
 
Να ζητάει πρώτες βοήθειες, όταν 
χρειάζεται 
 
 
 
 
Να εκφράζει τις επιθυµίες του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να εκφράζει τα συναισθήµατά του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αφηγείται γεγονότα, ιστορίες.  

να του ευχηθεί που γιορτάζει κ.λπ. 
 
 ► Να ανακοινώνει στο δάσκαλο ότι θέλει 
να πάει τουαλέτα ή διψάει ή πονάει το 
κεφάλι του.  
 
► Μέσω της άσκησης µε το τηλέφωνο 
µαθαίνει σε περίπτωση ανάγκης να µπορεί 
να πάρει την άµεσο δράση και να ζητήσει 
βοήθεια ή όταν είναι άρρωστος να παίρνει 
τηλέφωνο τον γιατρό ή σε περίπτωση 
πυρκαγιάς να καλεί την πυροσβεστική.  
 
► Ο εκπαιδευτικός µπορεί να οργανώσει 
µία οµαδική εργασία µε τους µαθητές του. 
Το κάθε παιδί να κόψει από περιοδικά τις 
εικόνες που του αρέσουν (κάποιο φαγητό, 
κάποιο ρούχο, κάποιο παιχνίδι). Στη συνέ-
χεια να κολλήσει τις εικόνες της επιλογής 
του πάνω σ’ ένα µεγάλο χαρτόνι και να 
της βάλει µέσα σ’ ένα κύκλο. Τέλος ο δά-
σκαλος ζητά από τον καθένα να πει τις 
επιλογές του. Αν δε γνωρίζει τις λέξεις, 
τότε τις ονοµάζει ο εκπαιδευτικός και µετά 
τις επαναλαµβάνει ο ίδιος. 
Άλλη ατοµική εργασία µπορεί να είναι η 
προεπαγγελµατική δραστηριότητα:«τι 
δουλειά θέλω να κάνω, όταν µεγαλώσω;» 
 
► ∆ίνονται ευκαιρίες έκφρασης των µα-
θητών για να εκφράσουν πότε νιώθουν ή 
νιώσανε χαρούµενοι, στεναχωρηµένοι, 
θυµωµένοι, φοβισµένοι κ.λπ. Η έκφραση 
µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους 
(παντοµίµα, ζωγραφική, αναγνώριση ει-
κόνων, προφορικά). 
Ασκείται επίσης µε παιχνίδια ρόλων σε 
συστάσεις και χαιρετισµούς όταν βρεθεί 
σε άγνωστο περιβάλλον.  
 
► Αναπαράσταση µε διάφορους τρόπους 
επικοινωνίας σκηνών από την καθηµερινή 
ζωή: µεσηµεριανό φαγητό, ή πώς πέρασε 
το Σαββατοκύριακο  

 
5. Βασικό λε-
ξιλόγιο 
 
 
 
 
 
 
 

 
Να λέει το όνοµά του, το όνοµα των 
γονιών του. 
 
Να ονοµάζει διάφορα ζώα, αυτοκίνη-
τα, φαγητά κ.λπ. 
 
 
Να µάθει ένα στοιχειώδες κοινωνικό 
λεξιλόγιο. 
 

 
► Τα παιδιά καθισµένα σε κύκλο λένε το 
όνοµά τους και δείχνουν τον εαυτό τους. 
 
► Κοιτώντας φωτογραφίες ζώων ή παίζο-
ντας µε λούτρινα ζωάκια τα παιδιά τα ο-
νοµατίζουν. 
 
► Μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις 
στην κοινότητα, µαθαίνει να λέει ευχαρι-
στώ- παρακαλώ, περάστε κ.λπ. 
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5. Βασικό λε-
ξιλόγιο 

Να ονοµάζει τα µέλη του σώµατός 
του. 
 
 
 
Να ονοµάζει αντικείµενα ή συσκευές 
του σπιτιού, του σχολείου, της κοι-
νότητας. 
 
 
 
Να χρησιµοποιεί λεξιλόγιο σχετικό µε 
το οικογενειακό, σχολικό, κοινωνικό 
και φυσικό περιβάλλον. 
 
 
 
 
 
 
Να χρησιµοποιεί το κατάλληλο λεξι-
λόγιο για τις κοινωνικές του σχέσεις.  
 
 
 
Να αναγνωρίζει, κατανοεί και χρησι-
µοποιεί λέξεις και σύµβολα για την 
ασφάλεια και την αυτόνοµη µετακί-
νησή του . 
 
Να χρησιµοποιεί λεξιλόγιο σχετικό µε 
τα επαγγέλµατα. 
 
 
 
Να χρησιµοποιεί λεξιλόγιο σχετικό µε 
δραστηριότητες του ελεύθερου χρό-
νου του. 
 

► Η ονοµασία των µελών του σώµατός 
του θα γίνει πάνω του, µπροστά σε κα-
θρέφτη, πάνω σε κούκλα, σε ζωγραφιά, 
µε συναρµολόγηση παζλ κ.λπ. 
 
► Μέσα από περιοδικά να βρει όλες τις 
οικιακές ηλεκτρικές συσκευές ή τα είδη 
υγιεινής π.χ. ψυγεία, κουζίνες, νεροχύτες 
κ.λπ. να τις κόψει, να τις κολλήσει πάνω 
σ’ ένα χάρτινο σπίτι και να τις ονοµάσει 
µε τη βοήθεια του δασκάλου. 
 
► Η ίδια δραστηριότητα µπορεί να σχεδι-
αστεί µε τα έπιπλα και τα αντικείµενα της 
τάξης ή µε τα συγκοινωνιακά µέσα µετα-
φοράς (τρόλεϊ, ταξί, λεωφορείο, µετρό, 
µηχανάκι) 
Ονόµασε τα µέλη όλης της οικογένειάς 
σου. Ποια είναι τα έπιπλα της τάξης σου; 
Ποια είναι τα µαγαζιά της γειτονιάς σου; 
Τι πρέπει να προσέχουµε στο δάσος;  
 
► Υπόδυση ρόλων: όταν επισκέπτεται 
κάποιον συγγενή του που γιορτάζει ή ό-
ταν πηγαίνει σ’ ένα γάµο, πώς θα συµπε-
ριφερθεί και τι θα πει.  
 
► Εξοικείωση και χρήση κοινωνικών συµ-
βόλων: ταµπέλες εισόδου- εξόδου, W.C., 
στάση λεωφορείων, εύφλεκτο υλικό, 
προσοχή κίνδυνος, δηλητήριο κ.λπ. 
 
► Ποια επαγγέλµατα γνωρίζεις; Τι ρούχα 
φοράει ο εργάτης; Ποια εργαλεία χρησι-
µοποιεί; Η ενότητα αυτή θα διδαχτεί µε 
ποικίλο εποπτικό υλικό (εικόνες, παιχνίδια 
τύπου κοµµωτηρίου, γιατρού κ.λπ.) 
 
► Ποια αθλήµατα σου αρέσουν; 
Ποια είναι τα χόµπι σου; Ενθαρρύνουµε 
το µαθητή για τη συµµετοχή του σε κοι-
νωνικές λέσχες, ή πολιτιστικά προγράµ-
µατα του δήµου του. 

 
6. Εναλλακτι-
κές µορφές 
επικοινωνίας 
 
 

 
Να κάνει χρήση των νέων τεχνολο-
γιών. 
 
Να κάνει χρήση των εναλλακτικών 
συστηµάτων επικοινωνίας: Makaton, 
Bliss symbols. 

 
►Χρήση βασικού λεξιλογίου επικοινωνίας 
µέσω κοµπιούτερ (εικόνες Logo) 
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3.1.3.  Γενική ενότητα ΙΙ: Ανάγνωση-Γραφή 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Προανα-
γνωστικό 
στάδιο  

Να µάθει να αναγνωρίζει και να ταυ-
τίζει το όνοµά του, όταν το δει 
γραµµένο. 
 
 
 
 
Να µάθει να ταυτίζει λέξεις κοινωνι-
κού λεξιλογίου.  
 
 
 
Να συνδέει τον προφορικό µε το 
γραπτό λόγο. 
 
 
 
 
∆ιάβασµα εικονογραφηµένων βιβλί-
ων.  

► Ο εκπαιδευτικός έχει φτιάξει στον πί-
νακα ανακοινώσεων της τάξης κατάλογο 
ονοµαστικό των παιδιών µε τις φωτο-
γραφίες τους δίπλα. Κάθε πρωί βγάζει τις 
φωτογραφίες από τον πίνακα και κάθε 
παιδί που µπαίνει του ζητά να την καρφι-
τσώσει δίπλα στο όνοµά του. 
 
► Με διάφορες καρτέλες ο εκπαιδευτικός 
το ασκεί στην αναγνώριση και ταύτιση 
λέξεων κοινωνικού λεξιλογίου (η λίστα 
δίνεται παρακάτω στην αξιολόγηση). 
 
► Παιχνίδια µε καρτέλες που έχουν φω-
τογραφίες αντικειµένων και ζητείται από 
το παιδί να ονοµάσει το αντικείµενο που 
δείχνει η καρτέλα και να την ταυτίσει µε 
την καρτέλα που γράφει την αντίστοιχη 
λέξη.  
 
► Να φτιάξουν το δικό τους βιβλίο µε 
ζωγραφιές και ιστορίες που θα επινοή-
σουν τα ίδια και κάτω από τις ζωγραφιές 
να βάλλουν την ταµπέλα µε την αντί-
στοιχη λέξη.  

 
2. Προγραφι-
κό στάδιο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το παιδί αναπτύσσει την κινητικότη-
τα των µεγάλων µυών.  
 
 
 
 
Το παιδί αναπτύσσει τον έλεγχο της 
αδρής κινητικότητας.  
 
 
 
Το παιδί ασκείται σε δεξιότητες οπτι-
κοκινητικού συντονισµού.  
 
 
 
 
 
 
Να µάθει να κρατάει το µολύβι µε 
τριποδική λαβή 
 

► Παιχνίδια µε µπάλες που περιέχουν 
ρυθµικές κινήσεις, ώστε να βελτιώσουµε 
τον συντονισµό χεριών και δακτύλων.  
Ρυθµικό χτύπηµα της µπάλας πάνω-
κάτω, αργά-γρήγορα.  
 
► Το παιδί θα ασκηθεί στο να πετάει τη 
µπάλα στο συµπαίκτη του, στο να µετα-
φέρει τη λεκάνη µε τα ρούχα, στο να 
τραβάει το καροτσάκι της λαϊκής κ.α.  
 
► Θα οργανώσουµε δραστηριότητες ό-
πως: ζωγραφική µε δακτυλοµπογιές, 
σχηµατισµός µορφών πάνω στην αµµο-
δόχο, κόψιµο χαρτιού µε ψαλίδι, πλάσιµο 
ζύµης για να φτιάξουµε κουλούρια, πέ-
ρασµα χαντρών για κατασκευή κολιέ, δέ-
σιµο κορδονιών, κούµπωµα παλτού, χτύ-
πηµα οµελέτας, κάρφωµα καρφιού µε 
σφυρί, κόψιµο ψωµιού µε µαχαίρι κ.α.  
 
► Ασκείται σε προγραφικές ασκήσεις 
Frosting χρησιµοποιώντας δακτυλοµπο-
γιές, µαρκαδόρους, τέµπερες µε πινέλο 
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Προγραφικό 
στάδιο (συνέ-
χεια) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Ασκείται στις έννοιες προσανατολι-
σµού πάνω-κάτω, από πάνω προς τα 
κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά.  
 
 
 
 
 
 
Να µάθει να αντιγράφει κάθετη και 
οριζόντια γραµµή, κύκλο, τετράγωνο, 
τρίγωνο. 
  
Να κάνει χρήση διάφορων γραφικών 
µέσων για να γράψει τα γράµµατα 
της αλφαβήτας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να γράφει τα γράµµατα της αλφαβή-
τας, έχοντας πρότυπο.  
 
 
 
 
 
Να γράφει ορισµένα από τα γράµµα-
τα της αλφαβήτας από µνήµης. (Πα-
ρατήρηση: Πρόκειται για ιδιαίτερα 
υψηλό στόχο που µόνο ένα πολύ µι-
κρό ποσοστό παιδιών µε βαριά νοη-
τική καθυστέρηση επιτυγχάνει) 
 
Να γράφει τα γράµµατα στη σωστή 
σειρά. (Παρατήρηση: Πρόκειται για 
ιδιαίτερα υψηλό στόχο που µόνο ένα 
πολύ µικρό ποσοστό παιδιών µε βα-
ριά νοητική καθυστέρηση επιτυγχά-
νει) 

και τέλος µολύβι. Ο δάσκαλος βάζει µια 
πιο χοντρή λαβή στο µολύβι(π.χ. σωλήνα 
από καουτσούκ) για να διευκολύνει το 
πιάσιµο µολυβιού, όταν υπάρχουν προ-
βλήµατα. 
 
► ∆ίνουµε ασκήσεις µε µπάλα ή προ-
γραφικές ασκήσεις ή εικόνες που παρι-
στούν αυτές τις έννοιες.  
Ζητάµε από το παιδί να µας βοηθήσει 
στην καθαριότητα της τάξης και του δί-
νουµε το βάζο να το βάλει πάνω στο 
τραπέζι ή του µαθαίνουµε να ξεσκονίζει 
το παράθυρο από πάνω προς τα κάτω και 
από δεξιά προς τα αριστερά.  
 
► Ο εκπαιδευτικός τους δίνει φύλλα µε 
τα διάφορα σχήµατα και από πάνω βάζει 
ένα ριζόχαρτο για να τα ξεπατικώσουν.  
 
► Το παιδί ασκείται στο να ακολουθεί 
τελείες µε το δάκτυλό του, ώστε να σχη-
µατίσει τα γράµµατα της αλφαβήτας.  
Ακολουθεί µε τα δάκτυλά του ( δείκτη και 
µέσο) τα ίχνη ανάγλυφων γραµµάτων 
φτιαγµένων µε πηλό.  
Μιµείται το σχηµατισµό των γραµµάτων 
µε κίνηση των δακτύλων στον αέρα.  
Κάνει χρήση ενός χοντρού πινέλου για να 
σχηµατίσει µερικά γράµµατα της αλφα-
βήτας (π.χ. ι. υ, ο) ή φτιάχνει µε πλαστε-
λίνη κάποια γράµµατα.  
 
► Αρχικά µπορεί να τα ξεπατικώνει, ή να 
συµπληρώνει το µέρος του γράµµατος 
που λείπει, ή να ακολουθεί τελείες-
οδηγούς προκειµένου να φτιάξει ένα 
γράµµα.  
Τέλος µπορεί µόνο του να φτιάξει το 
γράµµα που βλέπει.  
 
► Γράφει µόνο του τα γράµµατα της 
αλφαβήτας χωρίς σειρά και χωρίς να έχει 
µπροστά του πρότυπο γραφής. 
  
 
► ∆ίνονται δραστηριότητες άσκησης της 
οπτικής διαδοχικής µνήµης, όπως: καρτέ-
λες µε 2 ή 3 διαδοχικά αντικείµενα καθη-
µερινής ζωής, τα οποία τα ονοµάζουµε 
κατά σειρά και ζητάµε µετά από το παιδί 
να θυµηθεί ποια ήταν και σε ποια σειρά. 
Την ίδια δραστηριότητα την επαναλαµ-
βάνουµε µε 2 διαδοχικά γράµµατα της 
αλφαβήτας.  
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3. Μηχανισµός 
ανάγνωσης 
και γραφής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να αναγνωρίζει τα φωνήεντα. 
 
 
 
Να τα ονοµάζει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να τα γράφει  
 
 
Να αναγνωρίζει τα σύµφωνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να τα ονοµάζει. 
 
 
 
Να τα γράφει. 
 
 
 
Να διαβάζει συλλαβές. 
 
 
 
Να τις αναλύει στα γράµµατα που τις 
συνθέτουν. 
 
 
Να συνθέτει συλλαβές. 
 
 
 
 
 

► Φτιάχνουµε µια καρτέλα µε τα φωνήε-
ντα και ζητάµε από το παιδί να µας δείξει 
ποιο είναι π.χ. το όµικρον.  
 
► Πάνω στην ίδια καρτέλα ζητάµε από 
το παιδί να µας πει ποιο είναι το φωνήεν 
που του δείχνουµε.  
Παροτρύνουµε το παιδί να ακούσει µε 
προσοχή τον δάσκαλο, καθώς παράγει 
µεµονωµένους τους ήχους των γραµµά-
των. 
Βοηθάµε το παιδί να αναπαράγει τον ήχο 
µπροστά σε καθρέφτη, για να δει και να 
αισθανθεί πώς παράγεται ο ήχος.  
 
► Φτιάχνει µε πλαστελίνη τα φωνήεντα 
που του ζητάµε.  
 
► ∆ίνουµε στο παιδί καρτέλα µε µία λέξη 
(π.χ. παπί) και του ζητάµε να βάλει σρ 
έναν κύκλο κάποιο συγκεκριµένο σύµφω-
νο (το πι). Προφέρουµε κι άλλες λέξεις 
που αρχίζουν ή τελειώνουν µε το συγκε-
κριµένο ήχο.  
Φτιάχνουµε σε ένα χαρτόνι έναν πίνακα 
π.χ. µε τα ονόµατα των παιδιών της τά-
ξης, υπογραµµίζοντας το πρώτο γράµµα 
(φωνήεν ή σύµφωνο) ή αναζητώντας ένα 
συγκεκριµένο σύµφωνο µέσα στο όνοµα. 
 
► Στην παραπάνω καρτέλα µε τη µία λέ-
ξη δείχνουµε ένα σύµφωνο (το πι) και 
ζητάµε από το παιδί να µας το ονοµάσει.  
 
► Στην ίδια καρτέλα κάτω από τη λέξη 
παπί γράφουµε την ίδια λέξη χωρίς όµως 
το σύµφωνο (πα_ί)και ζητάµε από το 
παιδί να το συµπληρώσει.  
 
► ∆ίνουµε στο παιδί καρτέλες µε δισύλ-
λαβες λέξεις και του ζητάµε να τις κόψει 
σε δύο κοµµάτια και να µας διαβάσει τις 
φωνούλες που βλέπει.(π.χ. νε-ρό) 
 
► Τις δύο παραπάνω συλλαβές να τις 
χωρίσει σε γράµµατα ( ν-ε, ρ-ό). 
 
► Πάνω σε µια καρτέλα έχουµε ζωγρα-
φίσει µερικά µισά αντικείµενα π.χ. µισή 
φρατζόλα ψωµί και από κάτω έχουµε βά-
λει τη συλλαβή ψω, ενώ κάπου αλλού 
στην καρτέλα υπάρχει το άλλο µισό ψωµί 
µε την υπόλοιπη συλλαβή (µι). Ζητάµε 
από το παιδί να ενώσει µε µια γραµµή τις 
δύο συλλαβές ώστε να έχουµε ολόκληρη 
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Μηχανισµός 
ανάγνωσης 
και γρα-
φής(συνέχεια) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Να αναγνωρίζει (διαβάζει) λέξεις. 
(Παρατήρηση: Πρόκειται για ιδιαίτε-
ρα υψηλό στόχο που µόνο ένα πολύ 
µικρό ποσοστό παιδιών µε βαριά νο-
ητική καθυστέρηση επιτυγχάνει) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να γράφει λέξεις.  
(Παρατήρηση: Πρόκειται για ιδιαίτε-
ρα υψηλό στόχο που µόνο ένα πολύ 
µικρό ποσοστό παιδιών µε βαριά νο-
ητική καθυστέρηση επιτυγχάνει) 
 
 
 

τη λέξη και τη ζωγραφιά ψωµί. Επιδιώ-
κουµε πάντα τα µισά αντικείµενα της 
καρτέλας να συνιστούν µια ενότητα (π.χ. 
κολατσιό στο σχολείο). 
 
► Το παιδί µπορεί να ασκηθεί αρχικά 
στην αναγνώριση κοινωνικών συµβόλων, 
στην από µνήµης ονοµασία τους και µετά 
στην ανάγνωσή τους. (π.χ. τουαλέτες 
ανδρών- γυναικών, έξοδος κίνδυνος).  
Επίσης µπορεί να ασκηθεί να διαβάζει ε-
τικέτες ρούχων: φτιάχνουµε κάρτες µε 
ετικέτες που αναγράφουν το ρούχο και 
έχουν και την αντίστοιχη εικόνα (π.χ. 
φούστα, παλτό, µπλούζα, παντελόνι, σα-
κάκι, µπουφάν) LDA  
H δραστηριότητα µπορεί να πραγµατο-
ποιηθεί και µε πραγµατικά ρούχα σε συν-
δυασµό και µε παντοµίµα. Ξεκινάει ο εκ-
παιδευτικός δηλώνοντας π.χ. ότι είναι 
χειµώνας µε πολύ κρύο, χιόνι κ.λπ. και 
ότι πρέπει να ντυθεί για να βγει έξω. Τό-
τε κάθε µαθητής παίρνει το ρούχο που 
θέλει (π.χ. παλτό), το ονοµάζει (προφο-
ρικός λόγος) και το πηγαίνει στο δάσκαλο 
για να του το φορέσει (αυτο-
υπηρέτηση). Τέλος διαλέγει την αντίστοι-
χη κάρτα που γράφει τη λέξη παλτό, την 
παίρνει και κάθεται στη θέση του.  
 
► Μετά από µια δραστηριότητα µαγειρι-
κής στην τάξη (π.χ. προετοιµασία κέικ) 
φτιάχνουµε έναν κατάλογο µε τα υλικά 
που χρειάστηκαν κόβοντας εικόνες από 
διαφηµιστικά των σούπερ- µάρκετ και 
γράφοντας δίπλα τη λέξη που αντιστοιχεί 
(π.χ.αλεύρι, ζάχαρι, γάλα, αυγά) 
Ετοιµάζουµε ένα βασικό λεξιλόγιο καθη-
µερινής ζωής µε εικόνες, όπως: πόρτα, 
νερό, φαγητό, ψωµί, τυρί, τρέχω, διαβά-
ζω, παίζω, πιάτο, πιρούνι, κουτάλι, µα-
χαίρι, ποτήρι, ρούχο, µολύβι, τετράδιο 
κ.λπ. Το παιδί µπορεί καθηµερινά να α-
σκείται σε αυτό το λεξιλόγιο, ώστε αρχι-
κά να κατανοήσει την εικόνα, µετά να τη 
συνδέσει µε τη συγκεκριµένη λέξη, στη 
συνέχεια να την ονοµάζει από µνήµης και 
να τη διαβάζει και τέλος να τη γράφει.  
Ο τρόπος εκµάθησης της γραφής µιας 
λέξης µπορεί να γίνει υπό τύπου παιχνι-
διού µε 5 βήµατα:  

1. Κοίτα τη λέξη 
2. Άκου τη λέξη 
3. Κλείσε τα µάτια και δες τη λέξη 
4. Γράψε τη λέξη 
5. ∆ες αν έγραψες σωστά τη λέξη 
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4. Ο γραπτός 
λόγος ως µέ-
σον επικοινω-
νίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ο γραπτός 
λόγος ως µέ-
σον επικοι-
νωνίας (συνέ-
χεια) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να γράφει το όνοµά του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να γράφει ή να αντιγράφει τη διεύ-
θυνσή του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να συµπληρώνει ένα έντυπο αίτησης 
µε τα προσωπικά του στοιχεία (όνο-
µα, επώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
ηµεροµηνία γέννησης) 
 
 
 
 
 
 
Να γράφει λέξεις που να συνθέτουν 
µια ενότητα  
 
 
 
 
 
Να διαβάζει βασικές λέξεις του κοι-
νωνικού λεξιλογίου 
 
 
 
Να διαβάζει λέξεις που συνθέτουν µια 
ενότητα.  
 
 
 

► Φτιάχνουµε εµείς ένα αυτοσχέδιο puz-
zle: πάνω σε χαρτόνι γράφουµε το όνοµα 
του παιδιού µε χοντρό µαρκαδόρο, στη 
συνέχεια κόβουµε ασύµµετρα το κάθε 
γράµµα ξεχωριστά και τέλος δίνουµε στο 
παιδί ανακατεµένα όλα τα γράµµατα του 
ονόµατός του και του ζητάµε να τα βάλει 
στη σωστή σειρά. 
Μαθαίνει να σχηµατοποιεί τα γράµµατα 
του ονόµατός του χρησιµοποιώντας πη-
λό.  
 
► Ασκείται το παιδί να γράφει το όνοµα 
και τη διεύθυνσή του πάνω σε ταχυδρο-
µικό φάκελο, προκειµένου να στείλει σε 
ένα αγαπηµένο του πρόσωπο µια ζωγρα-
φιά του. Το πρόγραµµα θα συνεχιστεί µε 
επίσκεψη στο ταχυδροµείο (αυτοεξυπη-
ρέτηση-κυκλοφοριακή αγωγή), όπου θα 
πάρουν µέρος στη συναλλαγή για αγορά 
γραµµατοσήµου (αριθµητική ενότητα και 
προφορικός λόγος), θα µάθουν πώς πρέ-
πει να συµπεριφερθούν στον υπάλληλο 
και τη διαδικασία αποστολής του φακέ-
λου τους (κοινωνικές δεξιότητες ). 
 
► Η δραστηριότητα µπορεί να πραγµα-
τοποιηθεί µε διάφορα έντυπα αιτήσεων 
(π.χ. ταχυδροµική επιταγή, έντυπο τρα-
πέζης) 
 
►∆ιαθεµατική δραστηριότητα 
Να φτιάξει µια λίστα µε ψώνια από το 
σούπερ- µάρκετ. Να κόψει από διαφηµι-
στικά έντυπα εικόνες απορρυπαντικών, 
τροφίµων κ.λπ. και να φτιάξει τη λίστα 
του µε τις εικόνες, στη συνέχεια να γρά-
ψει τις λέξεις που αντιστοιχούν και να 
βάλλει δίπλα τις τιµές που νοµίζει ότι κο-
στίζουν. Τέλος η δραστηριότητα αυτή θα 
ολοκληρωθεί µε πρόγραµµα κυκλοφορια-
κής αγωγής από το σχολείο στο σούπερ 
µάρκετ και µε αγορά κάποιων πραγµάτων 
από τη λίστα που έφτιαξε. 
 
► Έχει προηγηθεί η άσκηση του παιδιού 
στο προαναγνωστικό στάδιο και εδώ α-
σκείται στην ανάγνωση των ίδιων λέξεων 
της λίστας.  
 
► Μετά τη συµµετοχή του στη δραστη-
ριότητα της κηπουρικής (άσκηση σε προ-
επαγγελµατικές δεξιότητες), ζητάµε από 
το παιδί να ζωγραφίσει ή να βρει εικόνες 
µε τα εργαλεία ή τον εξοπλισµό που 
χρειάστηκε (τσάπα, τσουγκράνα, σκαλι-
στήρι, φτυάρι, ποτιστήρι, γάντια, φόρµα 
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Ο γραπτός λό-
γος ως µέσον 
επικοινωνίας 
(συνέχεια)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να διαβάζει µια πρόταση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εργασίας), να τις κόψει, να τις κολλήσει 
σ’ ένα µεγάλο χαρτόνι και δίπλα σε κάθε 
εικόνα να του γράψουµε την αντίστοιχη 
λέξη. Εξελίσσοντας τη δραστηριότητα σε 
οµαδικό παιχνίδι (άσκηση σε κοινωνικές 
δεξιότητες), τα παιδιά κάθονται σε ένα 
κύκλο, στο κέντρο του κύκλου βάζουµε 
το χαρτόνι µε τις εικόνες-λέξεις των ερ-
γαλείων, µοιράζουµε σε κάθε παιδί µια 
καρτέλα µε µία λέξη και όταν έρθει η σει-
ρά του, του ζητάµε να σηκωθεί και να 
βάλει την καρτέλα του εκεί που γράφει 
την ίδια λέξη και τέλος, αφού κάνει την 
ταύτιση βλέποντας την εικόνα να µας ο-
νοµάσει και τη λέξη.  
Να κάνει λίστα µε κάποια χρώµατα (κόκ-
κινο, πράσινο, κίτρινο) και δίπλα µπορεί 
να βάζει τις αντίστοιχες ποδοσφαιρικές 
οµάδες (Ολυµπιακός, Παναθηναϊκός, Α-
ΕΚ).  
Να φτιάξει ένα λεύκωµα µε φωτογραφί-
ες, αποκόµµατα εφηµερίδων πάνω σε 
επαγγέλµατα που γνωρίζει και δίπλα να 
γράψει ο δάσκαλος το κάθε επάγγελµα.  
Άλλη δραστηριότητα είναι η άσκηση των 
µαθητών σε διαφορετικές γεύσεις. Έχου-
µε οµοιόµορφα µπουκαλάκια µε ετικέτες 
όπου αναγράφονται οι κατάλληλες λέξεις 
(π.χ. αλάτι, πιπέρι, καφές, ζάχαρη) και το 
αντίστοιχο περιεχόµενο. Βάζουµε το µα-
θητή να δοκιµάσει την κάθε γεύση και να 
διαβάσει την ετικέτα.  
Παρόµοια δραστηριότητα µπορεί να ανα-
πτυχθεί για την άσκηση της αφής, χρησι-
µοποιώντας υφασµάτινα σακουλάκια που 
περιέχουν π.χ. σχολικά είδη (γόµα, ξύ-
στρα, χάρακα, µολύβι, κασετίνα). Ζητάµε 
από το παιδί να ψηλαφίσει ένα σακουλάκι 
και να µας πει τι περιέχει. Στη συνέχεια 
διαλέγει την καρτέλα που γράφει και έχει 
και ζωγραφισµένο το αντικείµενο που 
ψαχούλεψε.  
 
► ∆ουλεύοντας µια προεπαγγελµατική 
δραστηριότητα, π.χ. κόψιµο χαρτιού µε 
ψαλίδι, δίνουµε τις οδηγίες σε κάθε ανα-
λυτικό βήµα προφορικά, πρακτικά, αλλά 
και γραπτά µε τις αντίστοιχες εικόνες 
(π.χ. πιάσε το ψαλίδι, πέρνα τα δάκτυλά 
σου, άνοιξέ το πρώτα στον αέρα- άσκηση 
ψαλιδίσµατος, ψαλίδισε τυχαία ένα κοµ-
µάτι χαρτί, ψαλίδισε πάνω σε οριζόντια/ 
κάθετη/ ζικ-ζακ γραµµή ή πάνω σε κα-
µπύλη/ κύκλο). Σε αυτή τη δραστηριότη-
τα χρησιµοποιούµε το λεξιλόγιο που έ-
χουµε δουλέψει στις προηγούµενες α-
σκήσεις.  
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 γραπτός λό-
γος ως µέσον 
επικοινωνίας 
(συνέχεια) 

Να γράφει µια πρόταση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να µάθει να διαβάζει ανακοινώσεις µε 
σύµβολα ή µε εικόνες στον πίνακα 
ανακοινώσεων της τάξης.  
 
 
 
 
 
 
Να µάθει να χρησιµοποιεί µια υποτυ-
πώδη βιβλιοθήκη που θα υπάρχει µέ-
σα στην τάξη. 
 
 
 
 

► Αντιγράφει τις παραπάνω οδηγίες.  
Στην ενότητα αυτή µπορούµε να δοκιµά-
σουµε και τη χρήση ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή. Το παιδί µπορεί ν’ ανταποκριθεί 
σταδιακά στη χρήση του πληκτρολόγιου, 
ώστε αρχικά να µάθει να βρίσκει κάποια 
γράµµατα, στη συνέχεια να φτιάχνει µι-
κρές λεξούλες. Η χρήση του υπολογιστή 
µπορεί να απλοποιηθεί, αν κάθε πλήκτρο 
έχει ένα διαφορετικό χρώµα και µπροστά 
στο παιδί υπάρχει καρτέλα µε τα γράµµα-
τα και το αντίστοιχο χρώµα που έχουν.  
 
► Στην τάξη υπάρχει απαραίτητα πίνα-
κας ανακοινώσεων και προσπαθούµε να 
τον εµπλουτίζουµε καθηµερινά, π.χ. Σή-
µερα είναι τα γενέθλια του Κώστα.  
Σήµερα η τάξη θα φτιάξει κουλούρια.  
Σήµερα είναι ∆ευτέρα. 
 Οι ανακοινώσεις µπορεί να γίνονται µε 
ζωγραφιές, φωτογραφίες, εικόνες, λέξεις. 
 
► Ο εκπαιδευτικός κάνει ταξινόµηση των 
βιβλίων της τάξης σε παραµύθια, δρα-
στηριότητες αισθητικής αγωγής, κατα-
σκευές, γλώσσα, µαθηµατικά, κοινωνικές 
δραστηριότητες, αυτοεξυπηρέτησης 
κ.λπ., τα τοποθετεί στη βιβλιοθήκη και 
αναγράφει αντίστοιχες ταµπέλες. Καθη-
µερινά ζητά από τον υπεύθυνο τάξης να 
του φέρει ένα βιβλίο από την κατηγορία 
που θέλει να διδάξει το µάθηµα της ηµέ-
ρας.  

 
Παρατηρήσεις 
• Στο σηµείο αυτό χρειάζεται να επισηµανθεί ότι απαιτείται σταδιακή µετάβαση ως προς 

το γνωστικό αντικείµενο Επικοινωνιακές ∆εξιότητες-Γλώσσα από το Νηπιαγωγείο στο 
∆ηµοτικό Σχολείο. Αυτό σηµαίνει ότι καλείται ο εκπαιδευτικός στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
να αξιοποιήσει σχετικά στοιχεία από το Νηπιαγωγείο. Στα πλαίσια παραδείγµατος χά-
ριν της παραγωγής λόγου να προσπαθεί ώστε το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση 
να χρησιµοποιεί (όσον αυτό είναι δυνατό) αρχικά µονοσύλλαβες λέξεις και στη συνέ-
χεια δισύλλαβες, τρισύλλαβες ή πολυσύλλαβες λέξεις. 

• Επιπλέον καλείται να εκπαιδεύσει το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση στη χρήση 
ενός κοινωνικού λεξιλογίου. Το κοινωνικό λεξιλόγιο απαρτίζεται από βασικές λέξεις, 
(όπως παραδείγµατος χάριν ναι, όχι, νερό, ευχαριστώ, γεια, βοήθεια, κ.λπ.) µέσω των 
οποίων το παιδί µπορεί να εκφράσει τις βιολογικές και κοινωνικές του ανάγκες και ε-
ξυπηρετούν ένα µίνιµουµ επικοινωνίας µε το κοινωνικό του περιβάλλον. 

• Κάποιοι διδακτικοί στόχοι που τίθενται (και οι σχετικές προτάσεις που παρουσιάζονται) 
είναι ιδιαίτερα υψηλοί και µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό παιδιών µε βαριά νοητική 
καθυστέρηση µπορεί να επιτύχει. 
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3.2.  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

3.2.1.  Φιλοσοφία, σκοποί και στόχοι  
 
Η διδασκαλία Μαθηµατικών σε παιδιά µε βαριά νοητική καθυστέρηση αποτελεί µια διδα-

κτική πρόκληση. Η αφηρηµένη φύση του αντικειµένου, µε την αυστηρή ιεράρχηση των εν-
νοιών, την πολλαπλότητα στους τρόπους αναπαράστασης της γνώσης και τη συνεχή ανάγκη 
για προσαρµοστική χρήση των ποικίλων δεξιοτήτων (ιδιαίτερα αυτών της επίλυσης προβλη-
µάτων) θέτουν σε δοκιµασία τις ικανότητες των παιδιών της συγκεκριµένης οµάδας και κά-
νουν απαραίτητη τη χρήση ειδικών θεωρητικών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων. Παρά-
δειγµα ειδικής θεωρητικής προσέγγισης αποτελεί η αποδοχή του γεγονότος ότι οι µαθηµατι-
κές έννοιες και δεξιότητες είναι µεν δύσκολες για τα παιδιά µε βαριά νοητική καθυστέρηση, 
αλλά ταυτόχρονα αρκετές από αυτές είναι απαραίτητες για την επίτευξη ενός αποδεκτού επι-
πέδου ανεξάρτητης και αυτόνοµης διαβίωσης. Συνεπώς, στο πλαίσιο των ατοµικών εκπαιδευ-
τικών προγραµµάτων θα πρέπει να αποδίδεται στα Μαθηµατικά επαρκής χρόνος διδασκαλίας, 
ο οποίος θα πρέπει, βέβαια, να διατίθεται για τη µαθηµατική κάλυψη των λειτουργικών ανα-
γκών του µαθητή και όχι για την τυπική προσφορά γνώσεων που αντλούν τη νοµιµοποίησή 
τους µόνο από το γεγονός ότι περιλαµβάνονται στα προγράµµατα της γενικής εκπαίδευσης. 
Παράδειγµα ειδικής µεθοδολογικής προσέγγισης αποτελεί η ένταξη των µαθηµατικών δρα-
στηριοτήτων σε πλαίσια αυθεντικών καταστάσεων της καθηµερινής ζωής µε άµεσες πρακτι-
κές εφαρµογές, καθώς και ο αυστηρός περιορισµός της χρήσης συµβόλων κατά τη διδασκα-
λία.  

Τα ειδικά γνωστικά χαρακτηριστικά των παιδιών µε βαριά νοητική καθυστέρηση και ιδιαί-
τερα οι δυσκολίες αφηρηµένης σκέψης και µεταφοράς µάθησης επιβάλλουν την εφαρµογή 
µιας διδασκαλίας που θα γίνεται µε αργό ρυθµό και θα επιδιώκει να καλύψει τις µαθηµατικές 
ανάγκες συγκεκριµένων καταστάσεων του άµεσου περιβάλλοντος του παιδιού. Επειδή αυτό 
το περιβάλλον µπορεί να το γνωρίζει µόνο ο εκπαιδευτικός που εργάζεται µε κάθε συγκεκρι-
µένο παιδί, οι ενότητες, οι στόχοι και οι δραστηριότητες του παρόντος προγράµµατος θα 
πρέπει να θεωρηθούν ως προτάσεις υλοποίησης της φιλοσοφίας που αναπτύσσεται παραπά-
νω και όχι ως τελικά προϊόντα για γενική χρήση. Η επιτυχία της διδασκαλίας που θα στηριχθεί 
στο παρόν πρόγραµµα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις τροποποιήσεις και τις προσαρµο-
γές που θα κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός, προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των παι-
διών που καλείται να διδάξει. Ο προσδιορισµός αυτών των αναγκών ασφαλώς προϋποθέτει 
µια καλά οργανωµένη διαδικασία αξιολόγησης, αλλά και µια σαφή άποψη για τη διδασκαλία 
των Μαθηµατικών σε παιδιά µε βαριά νοητική καθυστέρηση.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το παρόν πρόγραµµα αντιµετωπίζεται ως συνέχεια του αντίστοι-
χου προγράµµατος για τις ηλικίες 4 – 7 ετών και, κυρίως, ως προετοιµασία και εισαγωγή του 
προγράµµατος για τις ηλικίες άνω των 14 ετών. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες δραστη-
ριότητες έχουν ένα χαρακτήρα εξοικείωσης και συµµετοχής σε σχετικές δραστηριότητες και 
όχι πλήρους κατάκτησης τελικών γνώσεων. Η ολοκλήρωση των περισσότερων από τις γνώ-
σεις που εισάγονται στο παρόν πρόγραµµα θα γίνει στο επόµενο στάδιο της εκπαίδευσης των 
παιδιών µε βαριά νοητική καθυστέρηση.  

Ο βαθµός εξάντλησης του κάθε στόχου σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση παιδιού θα πρέ-
πει να κρίνεται από τον εκπαιδευτικό µε βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρώνει καθηµερινά 
κατά την επαφή του µε το συγκεκριµένο παιδί. Το σηµαντικό είναι να µη ζητείται από το παι-
δί η εφαρµογή δεξιοτήτων, οι οποίες περιέχουν προαπαιτούµενα τα οποία δεν έχουν κατα-
κτηθεί.  

Επίσης, οι δραστηριότητες που προτείνονται στο παρόν πρόγραµµα ως πλαίσιο κατάκτη-
σης των διαφόρων των µαθηµατικών δεξιοτήτων θα πρέπει ασφαλώς να προσαρµόζονται στα 
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χαρακτηριστικά του άµεσου περιβάλλοντος στο οποίο λαµβάνει χώρα η διδασκαλία, ώστε να 
είναι όσο το δυνατό πιο κατανοητές από τα παιδιά. Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείται πάντα 
ένα πλαίσιο εφαρµογών καθηµερινής ζωής ως βάση εκκίνησης των µαθηµατικών δραστηριο-
τήτων, προκειµένου να κατανοηθεί η χρησιµότητα των Μαθηµατικών.  

Είναι σηµαντικό να κατανοηθεί από τον εκπαιδευτικό ότι τα Μαθηµατικά είναι ένα εργα-
λείο για την αντιµετώπιση των αναγκών της ζωής και όχι αυτοσκοπός. 
 

Θεµατικές Ενότητες ∆ιδακτικοί στόχοι Ενδεικτικές δραστηριότητες 
 
 
1. Συµµετοχή σε 
δραστηριότητες που 
περιλαµβάνουν προ-
µαθηµατικές και µα-
θηµατικές έννοιες 
και δεξιότητες. 

Να ακούει ιστορίες και να παίρ-
νει µέρος σε διαφόρων ειδών 
δρώµενα που έχουν έντονες 
προµαθηµατικές και µαθηµατι-
κές αναφορές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αναφέρεται στα προµαθη-
µατικά – µαθηµατικά στοιχεία 
των ιστοριών και των καταστά-
σεων που βιώνει στο πλαίσιο 
της διδασκαλίας και να τα συν-
δέει µε τις καθηµερινές του 
δραστηριότητες.  
 
 
 

► Παρακολουθεί τη διήγηση, την ανά-
γνωση, την εικονιστική ή τη δραµατο-
ποιηµένη παρουσίαση απλοποιηµένων 
ιστοριών, που χρησιµοποιούν την πλο-
κή και τα στοιχεία γνωστών παραµυ-
θιών στα οποία οι ποσότητες, τα µεγέ-
θη και οι αριθµοί παίζουν ένα καίριο 
ρόλο (π.χ. Τα τρία γουρουνάκια, Η Χιο-
νάτη και οι επτά νάνοι, Ο καλός γίγα-
ντας, Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ, Η µα-
γική φασολιά, Η ιστορία του γιασε-
µιού). Οι ιστορίες αυτές χρησιµοποιού-
νται για να κατανοήσει σταδιακά το 
παιδί ότι περιβαλλόµαστε από Μαθηµα-
τικά. Είναι σηµαντικό οι ιστορίες και η 
ορολογία να προσαρµοστούν στα στοι-
χεία του άµεσου περιβάλλοντος του 
παιδιού. Τα µαθηµατικά στοιχεία των 
ιστοριών υπερτονίζονται µε διάφορα 
µέσα όπως ο τόνος της φωνής, οι κινή-
σεις, οι εικόνες, τα χρώµατα. Ως υλικό 
για τις δραστηριότητες αυτές µπορούν 
να χρησιµεύσουν και περιστατικά της 
καθηµερινής ζωής, όπως ένα πάρτι γε-
νεθλίων. Ο αριθµός των παιδιών, η ώρα 
έναρξης και λήξης, η ποσότητα των κε-
ρασµάτων είναι µερικά από τα αριθµη-
τικά στοιχεία της δραστηριότητας που 
µπορούν να αξιοποιηθούν. Είναι ιδιαί-
τερα θετικό να γίνει µια προσπάθεια 
σύνδεσης µε το πρόγραµµα του Νηπια-
γωγείου, διαµέσου του τονισµού των 
χωροχρονικών στοιχείων των ιστοριών. 
 
► Μετά από επανειληµµένες παρου-
σιάσεις των παραµυθιών – ιστοριών 
τίθενται ερωτήσεις σχετικές µε τα προ-
µαθηµατικά – µαθηµατικά τους στοι-
χεία (π.χ. «πόσα ήταν τα γουρουνάκι-
α;»). Μετά την απάντηση (η οποία ό-
ταν δεν µπορεί να δοθεί από τα παιδιά 
παρέχεται άµεσα από τον εκπαιδευτικό) 
αναλαµβάνονται δραστηριότητες µε 
προµαθηµατικό – µαθηµατικό περιεχό-
µενο όπως το φούσκωµα τόσων µπα-
λονιών όσοι οι ήρωες µιας ιστορίας, το 
µοίρασµα τροφής (π.χ. καραµέλες) α-
νάλογα µε τις διαστάσεις (µέγεθος) των 
ηρώων (ο γίγαντας πολλές καραµέλες, 
ο νάνος λίγες) κ.λπ. Επίσης µπορούν να 
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αναζητηθούν στοιχεία του άµεσου πε-
ριβάλλοντος που είναι στον ίδιο πληθι-
κό αριθµό µε τον αριθµό των ηρώων 
µιας ιστορίας (π.χ. όσα ήταν τα γου-
ρουνάκια τόσα είναι και τα παράθυρα 
της τάξης). Η έµφαση στις δραστηριό-
τητες αυτές δεν είναι στον ακριβή χει-
ρισµό γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά 
στην επισήµανση και αποδοχή του γε-
γονότος ότι τα Μαθηµατικά είναι δοµι-
κό στοιχείο όλων των καταστάσεων, 
πραγµατικών και φανταστικών, στις 
οποίες εµπλέκεται ο άνθρωπος.  

 
2. Εξοικείωση µε την 
καθηµερινή λειτουρ-
γική χρήση βασικών 
προµαθηµατικών δε-
ξιοτήτων και εννοιών 
στο άµεσο περιβάλ-
λον και σε άλλα σχε-
τικά µε το παιδί πλαί-
σια.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να παίρνει µέρος σε δραστη-
ριότητες στις οποίες οι διαφο-
ρές και οι οµοιότητες προσώ-
πων, αντικειµένων και κατα-
στάσεων χρησιµοποιούνται για 
στοιχειώδεις διαχωρισµούς και 
ταυτίσεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να παίρνει µέρος σε δραστη-
ριότητες στις οποίες γίνονται 
ταυτίσεις και διαχωρισµοί εικο-
νιστικών αναπαραστάσεων, τό-
σο µεταξύ τους όσο και µε 
πραγµατικά πρόσωπα, αντικεί-
µενα και καταστάσεων.  
 
Να συµµετέχει σε δραστηριότη-
τες κατηγοριοποίησης. 

► Επισηµαίνεται η ανάγκη για τακτο-
ποίηση των υλικών της τάξης και δια-
φόρων χώρων του σχολείου, καθώς και 
αντικειµένων τα οποία επί τούτου µε-
ταφέρονται στη σχολική αίθουσα (π.χ. 
εργαλεία, σκεύη, υλικά ζωγραφικής 
κ.λπ.) µε κριτήριο διαφορές και οµοιό-
τητες χρήσης, µεγέθους, υφής κ.ά. Τα 
προς τακτοποίηση υλικά πρέπει να είναι 
απόλυτα ίδια κατά οµάδες και απόλυτα 
διαφορετικά από τα υλικά των άλλων 
οµάδων (π.χ. απόλυτα ίδια κουτάλια, 
που διαφέρουν πλήρως από απόλυτα 
ίδια σφυριά). Εφαρµόζονται οι δραστη-
ριότητες µε παράλληλη λεκτική επέν-
δυση του τύπου «αυτό το χρησιµοποι-
ούµε για να τρώµε, αυτό το χρησιµο-
ποιούµε για να καρφώνουµε, είναι δια-
φορετικά – τα βάζουµε χώρια», «αυτό 
είναι από 
ξύλο και αυτό είναι από ξύλο, είναι ίδια 
– τα βάζουµε µαζί». Τα αντικείµενα το-
ποθετούνται σε ειδικούς χώρους που 
πιθανόν υπάρχουν στο σχολείο (ράφια) 
ή σε µεγάλα κουτιά για να αισθητοποι-
είται η έννοια της διάκρισης και της 
ταύτισης. Στη συνέχεια µπορούν να 
τοποθετηθούν σε κύκλους, τετράγωνα, 
τρίγωνα κ.λπ. φτιαγµένα µε σχοινί, µε 
κιµωλία ή όποιο άλλο πρόσφορο υλικό, 
γεγονός που παράλληλα µε την εξυπη-
ρέτηση της διάκρισης – ταύτισης απο-
τελεί και εισαγωγή στη στοιχειώδη α-
ναγνώριση των γεωµετρικών σχηµά-
των. 
 
► Το παιδί κάνει ταυτίσεις και διακρί-
σεις µεταξύ εικόνων και µεταξύ εικόνων 
και πραγµατικών καταστάσεων στις 
οποίες εµφανίζονται οικεία πρόσωπα, 
ζώα, σκεύη, εργαλεία κ.λπ. 
 
 
► Πράγµατα του άµεσου περιβάλλο-
ντος ξεκινώντας από τρόφιµα, έπιπλα, 
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Εξοικείωση µε την 
καθηµερινή λειτουρ-
γική χρήση βασικών 
προµαθηµατικών δε-
ξιοτήτων και εννοιών 
στο άµεσο περιβάλ-
λον και σε άλλα σχε-
τικά µε το παιδί 
πλαίσια (συνέχεια) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να παίρνει µέρος σε δραστη-
ριότητες µε θέµα τις ποσοτικές 
συγκρίσεις «όλα – τίποτα ή κα-
νένα» (ανάλογα µε το υλικό), 
«πολλά – λίγα ή πολύ – λίγο». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρούχα κ.λπ. τοποθετούνται σε κατηγο-
ρίες και οµάδες µε βάση ποικιλία κριτη-
ρίων. Αξιοποιούνται αρχικά οι εµπειρίες 
του παιδιού από τις διακρίσεις – ταυτί-
σεις και στη συνέχεια κατηγοριοποιού-
νται αντικείµενα που «ταιριάζουν» ή 
«πάνε µαζί» (π.χ. αντικείµενα µιας σχο-
λικής τσάντας και αντικείµενα του 
ντουλαπιού µιας κουζίνας), παρόµοια 
αντικείµενα (π.χ. ρόδες αυτοκινήτων 
που διακρίνονται από στεφάνια γυµνα-
στικής, τσέρκια και ρόδες ποδηλάτου), 
αντικείµενα µε παρόµοιες ή διαφορετι-
κές ιδιότητες (π.χ. µεταλλικά αντικείµε-
να – χάρτινα αντικείµενα), αντικείµενα 
σε συναφείς ποσότητες (π.χ. πολλά – 
λίγα). Η τελευταία κατηγοριοποίηση 
αποτελεί εισαγωγή στις δραστηριότητες 
απαρίθµησης και βέβαια γίνεται µε ε-
κτίµηση, χωρίς χρήση της ακολουθίας 
των αριθµών. Κατηγοριοποιήσεις γίνο-
νται από όσο το δυνατό περισσότερες 
αισθητηριακές οδούς (π.χ. από τη γεύ-
ση – γλυκό, αλµυρό, ξινό, πικρό, από 
την όσφρηση – λουλούδια, ρούχα, 
τρόφιµα). Κριτήρια κατηγοριοποίησης 
που αξίζει να χρησιµοποιηθούν σε σχε-
τικές δραστηριότητες είναι το µέγεθος 
και το βάρος, σε αδρές πάντοτε εκτι-
µήσεις. Κατηγοριοποιήσεις γίνονται και 
σε εικονιστικό υλικό. 
 
► Τα παιδιά µπαίνουν στην τάξη και 
βγαίνουν από αυτήν, γεµίζουν και α-
δειάζουν κουτιά, κασετίνες σακούλες 
κ.λπ. και γενικά χειρίζονται ποικιλία υ-
λικών στο πλαίσιο ιστοριών που σχετί-
ζονται µε τις καθηµερινές τους δρα-
στηριότητες, έτσι ώστε να αισθητοποι-
ούνται οι πρωτοποσοτικές έννοιες (π.χ. 
όλα τα παιδιά κάθονται στις καρέκλες – 
κανένα παιδί δεν κάθεται στις καρέκλες, 
πολλοί µαρκαδόροι είναι µέσα στην κα-
σετίνα – λίγοι µαρκαδόροι είναι µέσα 
στην κασετίνα). Βαθµιαία οι έννοιες δι-
ευρύνονται, πάντα όµως µέσα από συ-
γκεκριµένες και καθηµερινές δραστη-
ριότητες (π.χ. πολύς ή λίγος αέρας σε 
ένα µπαλόνι, πολύ ή λίγο κρεµοσάπου-
νο στα χέρια, πολλά παιδιά – πολλές 
καρέκλες, λίγα παιδιά – λίγες καρέ-
κλες). Ιδιαίτερα η έννοια «λίγο» µπορεί 
να προσεγγισθεί διαµέσου της µερικής 
ικανοποίησης άµεσων αναγκών, όπως η 
πείνας ή η δίψα (π.χ. δίνω στο παιδί 
λίγο νερό, λίγο ψωµί κ.λπ. που δεν κα-
λύπτουν τις ανάγκες τους.)  
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Εξοικείωση µε την 
καθηµερινή λειτουρ-
γική χρήση βασικών 
προµαθηµατικών δε-
ξιοτήτων και εννοιών 
στο άµεσο περιβάλ-
λον και σε άλλα σχε-
τικά µε το παιδί 
πλαίσια (συνέχεια) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να παίρνει µέρος σε δραστη-
ριότητες µε θέµα τις ποσοτικές 
συγκρίσεις «µεγάλο–µικρό», 
«ψηλό–κοντό». 
 
 
 
 
Να παίρνει µέρος σε χειρισµούς 
και µετασχηµατισµούς διαφό-
ρων υλικών, µε τους οποίους 
θα αποδεικνύεται ότι µόνο η 
αφαίρεση ή η πρόσθεση επη-
ρεάζουν την αρχική ποσότητα 
του υλικού, ενώ οι αλλαγές 
στην εξωτερική µορφή αφή-
νουν την ποσότητα αµετάβλη-
τη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να συµµετέχει σε δραστηριότη-
τες στις οποίες χρησιµοποιείται 
χορωδιακά και ατοµικά η ακο-
λουθία των αριθµών για στοι-
χειώδεις απαριθµήσεις, προκει-
µένου να αποκτηθεί η ίδια η 
λεκτική αλυσίδα και όχι η αντί-
ληψη της σχέσης µεταξύ αριθ-
µών. 
 
Να παίρνει µέρος σε δραστη-
ριότητες µε θέµα την αντιστοί-
χηση ένα προς ένα και τη χρή-
ση της ποσοτικής σύγκρισης 
«τόσα – όσα». 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Γίνονται συγκρίσεις παιχνιδιών (π.χ. 
µπάλες, κούκλες, πύργοι από τουβλάκια 
κ.λπ.), δέντρων της αυλής, προσώπων 
του σχολείου, αυτοκινήτων της γειτο-
νιάς και γενικά οντοτήτων που βρίσκο-
νται στο άµεσο περιβάλλον του παιδιού 
και έχουν σαφείς διαφορές ως προς το 
µέγεθος και το ύψος. 
 
► Στο πλαίσιο µιας υποθετικής ή πραγ-
µατικής σχολικής γιορτής σηµειώνεται 
µε χρωµατιστή πλαστική ταινία ή µαρ-
καδόρο η στάθµη σε διαφανή µπουκά-
λια αναψυκτικών. Το περιεχόµενο µε-
ταγγίζεται σε διαφανή ποτήρια, στα 
οποία γίνεται επίσης σηµείωση της 
στάθµης. Επισηµαίνεται ότι το µπουκά-
λι µε το ποτό που κανένας δεν προτί-
µησε να πιει, µετά το τέλος της γιορτής 
γεµίζει πάλι µέχρι το σηµείο που έχει 
επιλεγεί, µε τα περιεχόµενα των ποτη-
ριών στα οποία είχε µοιραστεί, ενώ η 
στάθµη στα µπουκάλια των οποίων το 
περιεχόµενο καταναλώθηκε έχει αλλά-
ξει. Το ίδιο ισχύει και για διάφορες µε-
ταγγίσεις του περιεχοµένου των ποτη-
ριών. Ανάλογα σενάρια µπορούν να γί-
νουν µε πολλά υλικά όπως νερό, πορ-
τοκαλάδα, άµµος, αλεύρι, πλαστελίνη 
κ.λπ. Το σηµαντικό είναι ο τονισµός της 
πρόσθεσης ή αφαίρεσης, ως παράγοντα 
αλλαγής της ποσότητας, πάντα στο 
πλαίσιο µιας ιστορίας.  
 
► Τα παιδιά µετρούν χορωδιακά µαζί 
µε τον εκπαιδευτικό, αλλά και ατοµικά, 
συλλογές αντικειµένων (π.χ. τηλεκάρ-
τες, εισιτήρια), ενέργειες (π.χ. χτύπηµα 
στην πόρτα ή σε ένα τύµπανο, παλα-
µάκια) και γενικά ό,τι µπορεί να µετρη-
θεί.  
 
 
► Στρώσιµο τραπεζιού µε αντιστοιχία 
σκευών και ατόµων, µε παράλληλες 
αναφορές στις σχετικές καταστάσεις 
του σπιτιού. Μοίρασµα αντικειµένων, 
τροφίµων κ.λπ. µε πρακτικό τρόπο «έ-
να ο Νίκος, ένα η Ελένη, ένα ο Πέ-
τρος….» και απαρίθµηση τόσο των µα-
θητών όσο και των αντικειµένων. Στο 
σηµείο αυτό µπορούν να χρησιµοποιη-
θούν κάποια από τα παραµύθια (π.χ. Η 
Χιονάτη και οι επτά νάνοι) και να δο-
µηθεί µια διαθεµατική διδασκαλία, α-
φού σε ένα τέτοιο πλαίσιο µπορεί να 
γίνει γλωσσική άσκηση (σκεύη, υλικά, 
έπιπλα, συνήθειες), άσκηση κοινωνικών 
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Εξοικείωση µε την 
καθηµερινή λειτουρ-
γική χρήση βασικών 
προµαθηµατικών δε-
ξιοτήτων και εννοιών 
στο άµεσο περιβάλ-
λον και σε άλλα σχε-
τικά µε το παιδί 
πλαίσια (συνέχεια) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Να αναπτύξει την ικανότητα 
απαρίθµησης. 

δεξιοτήτων και λειτουργιών ζωής κ.λπ.. 
Οι δραστηριότητες αντιστοίχησης προ-
σφέρονται για άσκηση στη χρήση της 
σύγκρισης «τόσα – όσα» (π.χ. όσα παι-
διά - τόσα µπαλόνια). 
 
► Η ακολουθία των λέξεων – αριθµών 
µε την οποία έχει ήδη εξοικειωθεί το 
παιδί σε προηγούµενη φάση του προ-
γράµµατος αξιοποιείται για να γίνουν 
απαριθµήσεις σε διάφορα υλικά του 
περιβάλλοντος. Το κάθε παιδί µετρά 
ατοµικά µε στόχο να συντονίσει όσο 
µπορεί καλύτερα τις οπτικές, ακουστι-
κές και κινητικές δεξιότητες που απαρ-
τίζουν την ικανότητα απαρίθµησης. Η 
δραστηριότητα µπορεί να ξεκινήσει µε 
το παιδί να προφέρει µε τη σειρά τους 
αριθµούς που έχει µάθει (π.χ. 1-5), µε-
τά τον ήχο ενός µουσικού οργάνου που 
θα ηχεί ρυθµικά (απόκτηση ρυθµού 
στην εκφώνηση των λέξεων-αριθµών). 
Κατόπιν το παιδί ακούει τον ήχο, λέει 
τον αριθµό και τοποθετεί µπροστά του 
ένα αντικείµενο (ρυθµός στην εκφώνη-
ση και συνδυασµός µε κιναίσθηση). 
Όταν ο αριθµός των αντικειµένων 
φθάσει σε ένα προκαθορισµένο σηµείο 
(π.χ. 3), γίνεται νέα µέτρηση όλων των 
αντικειµένων και δήλωση του αριθµού 
τους, αρχικά µε τη βοήθεια του µουσι-
κού οργάνου (ή µετρονόµου). Όταν το 
παιδί αποκτήσει την επιθυµητή ακρίβει-
α, αυξάνεται η ταχύτητα και διευρύνε-
ται το διάστηµα απαρίθµησης. Απαριθ-
µείται όσο το δυνατό πιο µεγάλη ποικι-
λία υλικών. Οι απαριθµήσεις γίνονται σε 
πλαίσια παιχνιδιών και γενικά δραστη-
ριοτήτων. Για παράδειγµα, µπορούν να 
αξιοποιηθούν τα παραµύθια που ανα-
φέρονται σε σχέση µε τον πρώτο στό-
χο, αυτή τη φορά όµως εµπλουτισµένα 
µε δραστηριότητες απαρίθµησης. Ο 
ρυθµός στον οποίο αναφερόµαστε θα 
πρέπει ασφαλώς να εκλαµβάνεται ως 
εφαρµογή ενεργειών µε σειρά και χρο-
νική διαφοροποίηση και όχι ως εκτέλε-
ση σε ίσα χρονικά διαστήµατα. Αυτό 
που ενδιαφέρει είναι η εκδήλωση της 
ενέργειας µετά το συγκεκριµένο ερέθι-
σµα έτσι ώστε τελικά να εκφωνούνται 
οι λέξεις- αριθµοί µετά από χειρισµό 
των σχετικών ποσοτήτων και όχι τυ-
χαία και ασυστηµατοποίητα.  
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3. Απόκτηση στοι-
χειώδους λειτουργι-
κού µαθηµατικού λε-
ξιλογίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να αναγνωρίζει τις περιπτώσεις 
χρήσης του στοιχειώδους αριθ-
µητικού λεξιλογίου και σταδιακά 
να µάθει να το χρησιµοποιεί 
στην καθηµερινή του επικοινω-
νία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να απαντά µε διάφορους τρό-
πους (λεκτικούς ή άλλους) σε 
απλές ερωτήσεις και να εκτελεί 
απλές εντολές που αναφέρονται 
στις βασικές πρωτοποσοτικές 
και ποσοτικές έννοιες και δεξιό-
τητες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να διακρίνει τα απλά γεωµετρι-
κά σχήµατα, να τα αναγνωρίζει 
σε αντικείµενα του άµεσου πε-
ριβάλλοντός του και να αντι-
λαµβάνεται τη χρήση του σχε-
τικού λεξιλογίου.  
 
 
 
 
 
 
 
 

► Λεκτική και δραµατοποιηµένη πα-
ρουσίαση καταστάσεων στις οποίες η 
χρήση µαθηµατικού λεξιλογίου είναι 
απαραίτητη για την ικανοποίηση ανα-
γκών. Για παράδειγµα, κάποιος πεινάει 
πολύ αλλά του δίνουν λίγο φαγητό, δι-
ψάει και του δίνουν λίγο νερό, αγοράζει 
προϊόντα και του δίνουν πολύ περισσό-
τερα ή πολύ λιγότερα από όσα χρειάζε-
ται. Η λύση είναι να προσδιορίσει τις 
ανάγκες του µε τη χρήση στοιχειώδους 
µαθηµατικού λεξιλογίου. Σε αντιδια-
στολή παρουσιάζονται περιπτώσεις 
σωστής χρήσης του αριθµητικού λεξι-
λογίου που χαρακτηρίζονται από την 
κάλυψη των αναγκών του ατόµου. 
 
► ∆ιατυπώνεται σενάριο που προβλέ-
πει αγορές για µικρές και µεγάλες οµά-
δες ατόµων που µένουν µαζί σε πλαίσιο 
αυτόνοµης διαβίωσης ή για ολιγοµελείς 
και πολυµελείς οικογένειες: ρούχα, 
τρόφιµα, έπιπλα, σκεύη κ.λπ. σε ποσό-
τητες ανάλογες µε το πλήθος των ατό-
µων. Τα παιδιά αναλαµβάνουν ρόλους 
(αγοραστή, πωλητή κ.λπ.), διατυπώ-
νουν ερωτήσεις, ζητούν πληροφορίες, 
πάντα βέβαια µε τη βοήθεια του εκπαι-
δευτικού. Π.χ. τοποθετούνται µπροστά 
στο παιδί φωτογραφίες των µελών της 
οικογένειας ή κάποιων συµµαθητών 
του και διατυπώνεται το σενάριο ότι 
πρέπει να αγοραστούν πιάτα, ποτήρια ή 
οτιδήποτε άλλο. Μετά προστίθεται και 
άλλο άτοµο και επισηµαίνεται η ανάγκη 
για αύξηση του αριθµού των σκευών ή 
των άλλων αντικειµένων.  
 
► Υπενθυµίζονται οι δραστηριότητες 
ταύτισης – διάκρισης και η χρήση κύ-
κλων, τετραγώνων και τριγώνων για 
την αισθητοποίηση της οµαδοποίησης. 
Ονοµάζονται τα σχήµατα και αναζη-
τούνται παραδείγµατά τους στο άµεσο 
περιβάλλον (π.χ. ρόδες αυτοκινήτων, 
κιβώτια, τµήµατα του σχολικού κτιρίου, 
cd, τρόφιµα κ.λπ.). Αξιοποιούνται και 
τα γνωστά πλαστικά σχήµατα που υ-
πάρχουν σχεδόν σε κάθε σχολείο, αλλά 
µόνο επικουρικά, ως µία από τις πολλές 
µορφές των σχηµάτων. Γίνεται άσκηση 
στην ονοµασία των γεωµετρικών σχη-
µάτων και παρουσιάζονται παραδείγµα-
τα χρήσης των ονοµάτων και των πα-
ραγώγων τους για το χαρακτηρισµό 
αντικειµένων του περιβάλλοντος (π.χ. 
στρόγγυλα – τετράγωνα κουτιά, τετρά-
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γωνα – µακρόστενα γραµµατόσηµα 
κ.λπ.). 

 
 
Χρησιµοποίηση συ-
στηµατικών απαριθ-
µήσεων για την α-
ριθµητική χαρτο-
γράφηση – αποτύ-
πωση του άµεσου 
περιβάλλοντος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να χρησιµοποιεί την ακολουθία 
των αριθµών για να προσδιορί-
σει τα αριθµητικά στοιχεία (την 
αριθµητική ταυτότητα) της τά-
ξης και του σχολείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να χρησιµοποιεί την ακολουθία 
των αριθµών για να προσδιορί-
σει τα αριθµητικά στοιχεία (την 
αριθµητική ταυτότητα) όλου 
του υπόλοιπου περιβάλλοντος. 
 
 

► Με αφορµή µια υποθετική ανάγκη 
απογραφής των αντικειµένων της τάξης 
απαριθµούνται τα υλικά της. Ο αριθµός 
τους τοποθετείται σε εµφανές µέρος 
και αναφέρεται επανειληµµένα σε προ-
φορικές αναφορές και περιγραφές (π.χ. 
στην τάξη έχουµε οκτώ καρέκλες, τέσ-
σερα θρανία, µία πόρτα, δύο ντουλάπες 
κ.λπ.). Τα υλικά αναδιατάσσονται µε 
διάφορους τρόπους ώστε να συνειδη-
τοποιηθεί σταδιακά ότι οι αλλαγές στα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά δεν αλλά-
ζουν τον πληθικό αριθµό (π.χ. «Ας παί-
ξουµε «τρενάκι», ας βάλουµε τις καρέ-
κλες την µία πίσω από την άλλη. Πόσα 
βαγόνια θα έχει το τρενάκι, πόσες είναι 
οι καρέκλες; Ας κάνουµε ένα κύκλο µε 
τις καρέκλες, Πόσες είναι τώρα οι κα-
ρέκλες;». 
 
► Οι απαριθµήσεις επεκτείνονται στο 
ευρύτερο περιβάλλον, αλλά πάντα υπό 
την προϋπόθεση ότι εµπίπτει στην ά-
µεση αισθητηριακή αντίληψη του παι-
διού (π.χ. επίσκεψη στη διπλανή αί-
θουσα στο γραφείο στην αίθουσα υπο-
λογιστών κ.λπ. για σχετικές µετρήσεις). 
Όλα τα αριθµητικά στοιχεία καταγρά-
φονται σε πίνακες που δεν περιλαµβά-
νουν λέξεις, αλλά εικόνες (φωτογραφί-
ες) και αριθµούς (εικόνα αίθουσας, φω-
τογραφίες παιδιών και δίπλα οι αριθ-
µοί). Τα αριθµητικά στοιχεία του ευρύ-
τερου περιβάλλοντος συγκρίνονται µε 
τα αριθµητικά στοιχεία της τάξης (π.χ. 
ο αριθµός των παιδιών του σχολείου 
είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των 
παιδιών της τάξης, οι υπολογιστές είναι 
όσες και οι καρέκλες κ.λπ.). 

Εισαγωγή στο αριθ-
µητικό σύστηµα – 
Θεµελιώδεις αριθµη-
τικές σχέσεις και ε-
φαρµογές τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να κατανοήσει τη δοµή και τις 
θεµελιώδεις σχέσεις µεγέθους 
των αριθµών του διαστήµατος 
0-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Χρησιµοποιούνται πάλι οι δραστη-
ριότητες για το «τίποτα» και επισηµαί-
νεται ότι αυτό το λέµε και «µηδέν». 
Ακολούθως, µε βάση το σώµα του παι-
διού γίνεται επισήµανση της σχέσης 
µεταξύ της µονάδας και της δυάδας (έ-
να χέρι – δύο χέρια, ένα µάτι - δύο µά-
τια κ.λπ.). Με βάση αυτή τη σχέση γί-
νεται επέκταση στα αντικείµενα του 
άµεσου περιβάλλοντος (π.χ. κρατώ ένα 
µολύβι στο ένα χέρι, αν πάρω και άλλο  
ένα µολύβι στο άλλο χέρι και τα βάλω 
µαζί, τα µολύβια γίνονται δύο). Το σώ-
µα χρησιµοποιείται και στη συνέχεια, 
αλλά αυτή τη φορά αξιοποιούνται οι 
κινήσεις: τα παιδιά χτυπούν δύο φορές 
παλαµάκια, µετά τρεις φορές παλαµά-
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Εισαγωγή στο αριθ-
µητικό σύστηµα – 
Θεµελιώδεις αριθµη-
τικές σχέσεις και ε-
φαρµογές τους (συ-
νέχεια) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να κατανοήσει τη δοµή και τις 
θεµελιώδεις σχέσεις µεγέθους 
των αριθµών του διαστήµατος 
6-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αναγνωρίζει τα αριθµητικά 
σύµβολα 0-10. 
 
 
 

κια, κάνουν δύο επιτόπια άλµατα, µετά 
τρία επιτόπια άλµατα, έχουν δύο µπά-
λες κάνουν δύο σουτ, µε τρεις µπάλες 
κάνουν τρία σουτ κ.λπ. Σε κάθε περί-
πτωση επισηµαίνεται η πρόσθεση µιας 
µονάδας και η αύξηση του αριθµού. 
Σταδιακά γίνεται επέκταση στο τέσσε-
ρα και πέντε. Κατόπιν εισάγεται µια θή-
κη µε τις 10 θέσεις (κατά το πρότυπο 
των αυγοθηκών) διευθετηµένη σε δύο 
πεντάδες. Οι συλλογές των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την απόκτηση 
της δεξιότητας της απαρίθµησης, κα-
θώς και οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα 
χρησιµοποιούνται για τη δόµηση των 
αριθµών µέχρι το πέντε (εννοείται ότι η 
επιτυχία αυτών των προσπαθειών ε-
ξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από το 
πόσο καλή απαρίθµηση κάνει ο µαθη-
τής). Εκτός από την πρόσθεση των α-
ριθµών µε τη µονάδα εισάγονται και οι 
υπόλοιποι συνδυασµοί (π.χ. 2+2, 3+2). 
Άσκηση γίνεται επίσης µε τους συνδυ-
ασµούς δόµησης ενός και του αυτού 
αριθµού (π.χ. 5=4+1 = 3+2 κ.λπ.) 
 
► Ξεκινάµε µε τα πέντε δάχτυλα του 
ενός χεριού (τα οποία αξιοποιούνται 
ασφαλώς και στην προηγούµενη ενό-
τητα) και προσθέτουµε άλλο ένα οπότε 
φυσικά γίνονται έξι. Αν σε καθένα από 
τα πέντε δάχτυλα βάλουµε ένα δαχτυ-
λίδι θα έχουµε πέντε δαχτυλίδια. Αν 
βάλουµε και στο έκτο δάχτυλο δαχτυ-
λίδι, τα δαχτυλίδια γίνονται έξι. Αν θε-
λήσουµε να βάλουµε τα πέντε δαχτυλί-
δια σε ένα κουτί το καθένα θα χρεια-
στούµε πέντε κουτιά. Αν βάλουµε και 
το έκτο δαχτυλίδι σε κουτί, τα κουτιά 
θα γίνουν έξι. Παρόµοιες δραστηριότη-
τες γίνονται µε πολλά άλλα υλικά, πά-
ντα στο πλαίσιο ενός σεναρίου. Παράλ-
ληλα χρησιµοποιείται η θήκη µε τις δέ-
κα θέσεις που αναφέρεται στην προη-
γούµενη ενότητα για να δειχθεί ότι µε-
τά τη συµπλήρωση της πρώτης πεντά-
δας περνάµε στη σταδιακή συµπλήρω-
ση της δεύτερης. Στο πλαίσιο αυτό ε-
πισηµαίνεται και η δοµή των διαφόρων 
αριθµών, που είναι και εισαγωγή στην 
πρόσθεση: π.χ. το επτά είναι µια πε-
ντάδα και δύο, το εννιά είναι µια πε-
ντάδα και τέσσερα κ.λπ.  
 
► Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες 
και πολλές άλλες παρόµοιες εφαρµόζο-
νται, µε στόχο αυτή φορά τη σύνδεση 
των ποσοτήτων µε τα αριθµητικά σύµ-
βολα. Για την ενίσχυση αυτής της σύν-
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Εισαγωγή στο αριθ-
µητικό σύστηµα – 
Θεµελιώδεις αριθµη-
τικές σχέσεις και ε-
φαρµογές τους (συ-
νέχεια) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να κατανοήσει τη δοµή και τις 
θεµελιώδεις σχέσεις µεγέθους 
των αριθµών του διαστήµατος 
11-20. 
 
 
 
 
 
Να γράφει τα αριθµητικά σύµ-
βολα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

δεσης χρησιµοποιούνται και κάρτες που 
είναι χωρισµένες στη µέση και εµφανί-
ζουν στη µια πλευρά τελείες, τετράγω-
να ή άλλα σχήµατα ή ακόµη και εικόνες 
διαφόρων αντικειµένων, ενώ στην άλλη 
τον αντίστοιχο αριθµό. Αρχικά οι αριθ-
µοί και οι τελείες ή τα σχήµατα έχουν 
το ίδιο χρώµα, σταδιακά όµως το χρώ-
µα αποσύρεται. Οι κάρτες αυτές αναρ-
τώνται σε διάφορα σηµεία της αίθου-
σας ή εναλλακτικά στη γωνιά των µα-
θηµατικών και χρησιµοποιούνται για 
ευκαιριακές επισηµάνσεις και επαναλή-
ψεις εκτός του προσδιορισµένου χρό-
νου για τα µαθηµατικά. Επίσης οι κάρ-
τες χρησιµοποιούνται ως αφετηρία για 
την επισήµανση στοιχείων του άµεσου 
περιβάλλοντος που έχουν τον ίδιο πλη-
θικό αριθµό µε αυτόν που δηλώνει ο 
αριθµός της κάρτας (π.χ. -«ποιος είναι 
ο αριθµός που φαίνεται στην κάρτα;», 
-«το 4», -«πόσες τελείες έχει δίπλα 
του;», -«4», -«πόσα πόδια έχει το θρα-
νίο;», -«4», -«ποιον αριθµό θα χρησι-
µοποιήσουµε για να δείξουµε πόσα εί-
ναι τα πόδια του θρανίου;»).  
 
► Χρησιµοποιούνται δύο θήκες µε δέ-
κα θέσεις, η µία είναι πλήρης ενώ στην 
άλλη προστίθενται σταδιακά αντικείµε-
να για τη δηµιουργία των αριθµών 11-
20, πάντα στο πλαίσιο µιας ιστορίας. 
Για παράδειγµα, µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί η ανάγκη να µπουν σε θήκες 12 
αυγά ή µια ιστορία µε 15 πουλιά που 
θέλουν να µπουν στη φωλιά τους.  
 
► Η γραφή των αριθµητικών συµβό-
λων γίνεται µε την παρουσία καρτών 
σαν αυτές που περιγράφονται παραπά-
νω, για να συνδέεται το σύµβολο µε 
την ποσότητα και να υπάρχει ένα πρό-
τυπο µίµησης. Η γραφή ξεκινά µε σχη-
µατισµό του συµβόλου σε άµµο, µε την 
αφή προτύπων φτιαγµένων από γυα-
λόχαρτο ή άλλο υλικό µε αδρή επιφά-
νεια και µε τη γραφή µε δαχτυλοµπο-
γιές ή κηροµπογιές. Στη συνέχεια το 
αριθµητικό σύµβολο γράφεται µε µαρ-
καδόρους διαφόρων µεγεθών και τελι-
κά µε µολύβι. Αρχικά δίνονται πρότυπα 
των αριθµητικών συµβόλων, σε µεγάλο 
µέγεθος και µε µια πράσινη τελεία στο 
σηµείο έναρξης της γραφής. Το υπό-
λοιπο τµήµα αποτελείται από διακεκοµ-
µένες γραµµές τις οποίες το παιδί ενώ-
νει ξεκινώντας από την τελεία. Στη 
διάρκεια του προγράµµατος γραφής 
γίνονται συνέχεια υπενθυµίσεις της δι-
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Εισαγωγή στο αριθ-
µητικό σύστηµα – 
Θεµελιώδεις αριθµη-
τικές σχέσεις και ε-
φαρµογές τους (συ-
νέχεια) 

 
 
 
 
Να χρησιµοποιεί λειτουργικά τις 
έννοιες του µισού και του δι-
πλάσιου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να χρησιµοποιεί αριθµούς για 
προσδιορισµό των ατοµικών 
στοιχείων. 
 
 
 

ασύνδεσης ανάµεσα στην ποσότητα, 
στο πρότυπο του αριθµού και στο πα-
ραγόµενο αριθµητικό σύµβολο.  
 
► Το µισό και το διπλάσιο προσεγγίζο-
νται αρχικά ως ποσότητες οι οποίες 
σχετίζονται µε την ικανοποίηση ανα-
γκών σηµαντικά µικρότερων ή σηµα-
ντικά µεγαλύτερων από τις συνήθεις. 
Ξεκινάµε βέβαια από το «ολόκληρο» ή 
το «ένα» ως σηµείο αναφοράς. Π.χ. 
πεινώ και τρώω ένα κουλούρι (ένα 
κρουασάν, µία µπανάνα), πεινώ πολύ 
τρώω δύο κουλούρια (δύο µπανά-
νες…), διψώ – πίνω ένα ποτήρι νερό, 
διψώ πολύ – πίνω δύο ποτήρια νερό, 
διψώ λίγο – πίνω µισό ποτήρι νερό. 
Τρώω µισό κουλούρι στο ένα διάλειµµα 
και µισό στο άλλο. Οι έννοιες εξετάζο-
νται, βέβαια, και σε άλλα πλαίσια, π.χ. 
ο ενήλικος πληρώνει ολόκληρο εισιτή-
ριο, το παιδί, µισό εισιτήριο κ.λπ. Ση-
µαντικό είναι να κατανοηθεί ότι το µισό 
είναι λιγότερο και το διπλάσιο µεγαλύ-
τερο από τη µία µονάδα και όχι να κα-
τακτηθεί η ακριβής ποσοτική σχέση.  
 
► Το παιδί αναγνωρίζει και γράφει 
τους αριθµούς που δηλώνουν την ηλι-
κία του, τον αριθµό των µελών της οι-
κογένειάς του, τον αριθµό του δρόµου 
που κατοικεί, τον όροφο της πολυκα-
τοικίας που βρίσκεται το διαµέρισµά 
του και γενικά όσο το δυνατό περισσό-
τερους από τους αριθµούς που σχετί-
ζονται µε τα προσωπικά του στοιχεία. 
Για την υποστήριξή του χρησιµοποιού-
νται σχετικές φωτογραφίες και εικόνες 
(π.χ. των µελών της οικογένειας). 

 
 
 
Εισαγωγή στη χρήση 
και στη δοµή της 
πρόσθεσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να γνωρίσει όσο το δυνατό πε-
ρισσότερες περιπτώσεις εφαρ-
µογής της πρόσθεσης και να 
προσεγγίσει την έννοιά της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Επιλέγονται κάποιες από τις ιστορίες 
που έχουν χρησιµοποιηθεί για την ει-
σαγωγή άλλων αριθµητικών εννοιών, 
όπως για παράδειγµα ένα πάρτι γενε-
θλίων ή µια σχολική γιορτή, για να επι-
σηµανθούν περιπτώσεις που «βάζουµε 
µαζί», «ενώνουµε», «µεγαλώνουµε», 
«προσθέτουµε». Ποτήρια, µπουκάλια, 
µπισκότα, σοκολατάκια, µπαλόνια, ση-
µαιούλες, καρέκλες, διάφορα διακο-
σµητικά και οτιδήποτε άλλο εµφανίζε-
ται σε µια γιορτή µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί για διάφορες εφαρµογές πρό-
σθεσης (π.χ. υπολογισµός ποτηριών, 
καρεκλών, µπαλονιών που θα χρεια-
στούν) πάντα µε τη βοήθεια σχετικού 
σεναρίου. Σε όλην τη διάρκεια εφαρµο-
γής των παραδειγµάτων επισηµαίνεται 
ότι µε την πρόσθεση ο αριθµός των 
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Εισαγωγή στη χρήση 
και στη δοµή της 
πρόσθεσης (συνέχει-
α) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Να κατακτήσει τα βασικά αριθ-
µητικά δεδοµένα της πρόσθε-
σης της πρώτης δεκάδας διαµέ-
σου της επίλυσης προβληµάτων 
της καθηµερινής ζωής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να χρησιµοποιεί αριθµοµηχανή 
τσέπης (κοµπιουτεράκι) για να 
βρίσκει τα αποτελέσµατα των 
προσθέσεων της πρώτης δεκά-
δας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να κατακτήσει τα βασικά αριθ-
µητικά δεδοµένα της πρόσθε-
σης της δεύτερης δεκάδας δια-
µέσου της επίλυσης προβληµά-
των της καθηµερινής ζωής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αναγνωρίζει και εφόσον εί-
ναι δυνατό να χρησιµοποιεί το 
συµβολικό τρόπο αναπαράστα-
σης της πρόσθεσης. 

πραγµάτων µεγαλώνει. 
 
► Προβλήµατα όπως: «πόσα σάντουιτς 
πρέπει να ετοιµάσουµε για να φάµε ό-
λοι όσοι είµαστε στην τάξη από ένα, 
στην εκδροµή που θα πάµε;», «Πόσα 
άτοµα µαζευόµαστε αν στην εκδροµή 
έρθουν και οι γονείς των παιδιών;» 
χρησιµοποιούνται για να κατακτηθούν 
τα αποτελέσµατα των προσθέσεων της 
πρώτης δεκάδας. Τα προβλήµατα συ-
γκεκριµενοποιούνται µε τη χρήση όσο 
το δυνατό περισσότερων εποπτικών 
υλικών. Με τη συχνή χρήση των προ-
βληµάτων διευκολύνεται η αποµνηµό-
νευση, καθώς και η ανάκληση µετά από 
αναφορά του εκπαιδευτικού στις σχετι-
κές καταστάσεις. 
 
► Εισάγεται η χρήση αριθµοµηχανής 
τσέπης, αφού προηγουµένως το παιδί 
εξοικειωθεί µε την αντιστοιχία των ε-
νεργειών που γίνονται κατά την πρό-
σθεση πραγµατικών αντικειµένων και 
την πρόσθεση που γίνεται µε την αριθ-
µοµηχανή. Η βασικότερη από τις αντι-
στοιχίες αυτές είναι αυτή µεταξύ των 
ενεργειών πρόσθεσης (βάζω µαζί, ενώ-
νω, µεγαλώνω κ.λπ.) και του συµβόλου 
της πρόσθεσης. Η χρήση αριθµοµηχα-
νής είναι µια καλή ευκαιρία για την ει-
σαγωγή αυτού του συµβόλου, το οποί-
ο, αν διδαχθεί ανεξάρτητα, πιθανότατα 
θα ξεχασθεί.  
 
► Προβλήµατα ανάλογα µε αυτά για 
την πρώτη δεκάδα, αλλά φυσικά µε µε-
γαλύτερους αριθµούς χρησιµοποιούνται 
για την κατάκτηση των αποτελεσµάτων 
των προσθέσεων της δεύτερης δεκά-
δας. Παράδειγµα: «πόσα αυγά περιέχο-
νται σε δύο αυγοθήκες που η κάθε µία 
έχει 6 αυγά;». Εννοείται ότι όλα τα πα-
ραδείγµατα παρουσιάζονται µε εποπτι-
κό τρόπο, όχι µόνο µε το λόγο. Οι 
δραστηριότητες συµπληρώνονται µε 
χρήση αριθµοµηχανής όπως και στην 
περίπτωση των προσθέσεων της πρώ-
της δεκάδας. Ασφαλώς η αποµνηµό-
νευση των δεδοµένων είναι πολύ δύ-
σκολη για την παρούσα φάση εκπαί-
δευσης, και για αυτό θα αντιµετωπίζε-
ται ως κατευθυντήρια γραµµή χωρίς 
ιδιαίτερη δέσµευση. 
 
► Όλες οι δραστηριότητες που ανα-
φέρθηκαν σε σχέση µε την κατανόηση 
της έννοιας της πράξης και διάφορες 
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Εισαγωγή στη χρήση 
και στη δοµή της 
πρόσθεσης (συνέχει-
α) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

άλλες που προκύπτουν από την καθη-
µερινή ζωή της τάξης χρησιµοποιούνται 
πάλι για να επισηµανθεί ότι τις πρακτι-
κές δραστηριότητες µπορούµε να τις 
αναπαραστήσουµε και συµβολικά, µε 
αριθµούς. Π.χ. οι ανάγκες σε ποτήρια, 
καρέκλες και τραπέζια για µια γιορτή 
παρουσιάζονται µε σύµβολα και προσ-
διορίζονται τα τελικά σύνολα µε ανά-
κληση των βασικών αριθµητικών δεδο-
µένων ή µε ευθεία µέτρηση. Η διαφορά 
αυτής της δραστηριότητας µε τις δρα-
στηριότητες για τα βασικά αριθµητικά 
δεδοµένα έγκειται στο ότι στην προκει-
µένη περίπτωση το ενδιαφέρον εστιά-
ζεται στη χρήση της πρόσθεσης για την 
αναπαράστασης της πραγµατικότητας 
και όχι στην εκµάθηση των βασικών 
αριθµητικών δεδοµένων. 

 
Κατανόηση βασικών 
διαστάσεων του χρό-
νου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να κατανοεί την αλληλουχία 
των δραστηριοτήτων του µέσα 
στη ροή του χρόνου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να κατανοεί το ρόλο της ώρας 
και τη χρησιµότητα του ρολο-
γιού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Οι συνήθεις δραστηριότητες των 
παιδιών συζητιούνται και αποτυπώνο-
νται σε µια ακολουθία µε κατάλληλες 
εικόνες, χρώµατα, χαρακτηριστικά α-
ντικείµενα και µε τη χρήση του «πρώτα 
– ύστερα, κατόπιν» ή του «πριν – µε-
τά». Π.χ. «πρώτα ξυπνώ, ύστερα πη-
γαίνω στην τουαλέτα, κατόπιν τρώω, 
µετά πηγαίνω στο σχολείο». Παράλλη-
λα, η κάθε ηµέρα της εβδοµάδας συν-
δέεται µε ένα χαρακτηριστικό γεγονός 
του σχολικού προγράµµατος, ώστε 
σταδιακά να κατακτηθεί η ακολουθία 
των ηµερών. Για παράδειγµα, τη ∆ευ-
τέρα κάνουµε Γυµναστική, την Τρίτη 
κάνουµε επισκέψεις εκτός σχολείου 
κ.λπ. Ακόµη µπορούµε κάθε ηµέρα να 
τη συνδέσουµε µε την ανάληψη µιας 
ευθύνης ή ενός καθήκοντος από ένα 
συγκεκριµένο µαθητή, ώστε µε την α-
ναφορά στο µαθητή να µαθευτούν και 
οι ηµέρες (π.χ. τη ∆ευτέρα επιµελητής 
της τάξης είναι ο Νίκος, την Τρίτη η 
Φανή κ.λπ.).  
 
► Όταν αποκτηθεί ευχέρεια στην κα-
τανόηση της ακολουθίας των δραστη-
ριοτήτων αυτές συνδέονται µε τη συ-
γκεκριµένη ώρα της ηµέρας στην οποία 
λαµβάνουν χώρα. Στους σχετικούς πί-
νακες και τα διαγράµµατα η ώρα πα-
ρουσιάζεται µε ένα συνδυασµό πολλών 
παράλληλων εικόνων µε δραστηριότη-
τες (π.χ. ήλιος που βρίσκεται στην αρ-
χή της «πορείας» του, άνθρωποι που 
πηγαίνουν στη δουλειά, µαγαζιά που 
ανοίγουν, κίνηση στους δρόµους κ.λπ.) 
και ενδείξεων πραγµατικών, πλαστικών 
και χάρτινων ρολογιών που δείχνουν τη 
συγκεκριµένη ώρα της ηµέρας ψηφιακά 
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 Κατανόηση βασικών 
διαστάσεων του χρό-
νου (συνέχεια) 

 
 

(π.χ. 08.00). Αυτή η παροχή πολλών 
πληροφοριών για δραστηριότητες που 
εξελίσσονται παράλληλα εφαρµόζεται 
και σε σχέση µε όσα συµβαίνουν στο 
σχολείο. Ξεκινώντας από το άµεσο πε-
ριβάλλον της τάξης παρέχονται πληρο-
φορίες για τις διάφορες δραστηριότη-
τες που συµβαίνουν σε άλλα τµήµατα 
και συνδέονται µε τον κοινό παρονο-
µαστή, το χρόνο που λαµβάνουν χώρα. 
Ο χρόνος όπως και προηγουµένως δη-
λώνεται µε εικόνες ρολογιών. Σταδιακά 
τα παιδιά θα προσπαθήσουν να µάθουν 
τις δραστηριότητες του προγράµµατός 
τους σε σχέση µε την ώρα, όχι για να 
λένε τελικά την ώρα (αυτό θα γίνει σε 
επόµενη φάση εκπαίδευσης), αλλά για 
να την αναγνωρίζουν ως σηµαντική 
παράµετρο της καθηµερινής ζωής.  
Σηµειώνεται ότι η χρήση αναλογικών 
ρολογιών δεν ενδείκνυται, τουλάχιστον 
γι αυτή τη φάση της εκπαίδευσης.  

 
 
 
 
Εισαγωγή στη χρήση 
και στη δοµή της 
αφαίρεσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να γνωρίσει όσο το δυνατό πε-
ρισσότερες περιπτώσεις εφαρ-
µογής της αφαίρεσης και να α-
ντιληφθεί την έννοιά της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να κατακτήσει τα βασικά αριθ-
µητικά δεδοµένα της αφαίρεσης 
της πρώτης δεκάδας διαµέσου 
της επίλυσης προβληµάτων της 
καθηµερινής ζωής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Να χρησιµοποιεί αριθµοµηχανή 
τσέπης (κοµπιουτεράκι) για να 

► Ιστορίες ανάλογες µε αυτές που 
χρησιµοποιήθηκαν στην περίπτωση της 
πρόσθεσης (ή και οι ίδιες µε τις απα-
ραίτητες προσαρµογές) χρησιµοποιού-
νται και για την εισαγωγή της αφαίρε-
σης. Εννοείται ότι η κάθε ιστορία πα-
ρουσιάζεται µε όσο το δυνατό πιο άµε-
σο και εποπτικό τρόπο. Από τα τρία εί-
δη της αφαίρεσης διδάσκεται το α-
πλούστερο, αυτό της αναζήτησης του 
υπολοίπου µετά από «ελάττωση», «α-
ποκοπή», «αποµάκρυνση», «µείωση», 
«κατανάλωση», «καταστροφή». Περι-
πτώσεις ζηµίας ή φθοράς (σκευών, 
ρούχων κ.λπ.), κατανάλωσης τροφίµων 
(π.χ. έχω 2 µπουκάλια µε χυµό, πίνω 
το 1), µετακίνησης ατόµων (είµαστε 7 
στην τάξη, φεύγουν οι 2) προσφέρο-
νται για την εξοικείωση µε την αφαίρε-
ση.  
 
► Το παιδί εισάγεται στα αποτελέσµα-
τα των αφαιρέσεων της πρώτης δεκά-
δας διαµέσου προβληµάτων ανάλογων 
µε τα παραπάνω. Τα ίδια βασικά δεδο-
µένα εµφανίζονται σε ποικιλία γνωστών 
στο παιδί ιστοριών και οι γνωστές στο 
παιδί ιστορίες εµφανίζονται µε ποικιλία 
αριθµών. Τα αποτελέσµατα παρέχονται 
άµεσα στην τελική τους µορφή, ενώ σε 
όποιες περιπτώσεις αυτό είναι δυνατό 
χρησιµοποιείται και η αντίστροφη µέ-
τρηση.  
 
► Η εξοικείωση του παιδιού µε τη 
χρήση της αριθµοµηχανής αξιοποιείται 
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Εισαγωγή στη χρήση 
και στη δοµή της 
αφαίρεσης(συνέχεια)

βρίσκει τα αποτελέσµατα των 
προσθέσεων της πρώτης δεκά-
δας. 
 
 
 
Να κατακτήσει τα βασικά αριθ-
µητικά δεδοµένα της αφαίρεσης 
της δεύτερης δεκάδας διαµέσου 
της επίλυσης προβληµάτων της 
καθηµερινής ζωής 
 
 
 
 
Να αναγνωρίζει και εφόσον εί-
ναι δυνατό να χρησιµοποιεί το 
συµβολικό τρόπο αναπαράστα-
σης της αφαίρεσης. 
 
 

για την εύρεση των δεδοµένων της 
αφαίρεσης. Όπως και στην πρόσθεση, 
το βασικότερο σηµείο είναι η αντιστοι-
χία µεταξύ των ενεργειών αφαίρεσης 
και του σχετικού συµβόλου. 
 
► Προβλήµατα ανάλογα µε τα παρα-
πάνω, αλλά µε µεγαλύτερους αριθµούς 
χρησιµοποιούνται για την εισαγωγή 
των αποτελεσµάτων των αφαιρέσεων 
της δεύτερης δεκάδας. Εκδροµές, δρα-
στηριότητες ελεύθερου χρόνου και 
δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής 
προσφέρουν ευκαιρίες για ένταξη των 
αφαιρέσεων σε συγκεκριµένο πλαίσιο. 
 
► Όλες οι δραστηριότητες που ανα-
φέρθηκαν σε σχέση µε την κατανόηση 
της έννοιας της πράξης και διάφορες 
άλλες που προκύπτουν από την καθη-
µερινή ζωή της τάξης χρησιµοποιούνται 
πάλι για να επισηµανθεί ότι τις πρακτι-
κές δραστηριότητες µπορούµε να τις 
αναπαραστήσουµε και συµβολικά, µε 
αριθµούς. Π.χ. ο αριθµός επίπλων, 
σκευών, διακοσµητικών και άλλων α-
ντικειµένων ενός δωµατίου παρουσιά-
ζεται µε σύµβολα και προσδιορίζεται το 
υπόλοιπό τους µετά από τη µεταφορά 
µέρους τους σε άλλο δωµάτιο για λό-
γους καλύτερης τακτοποίησης. Όπως 
και στην ανάλογη περίπτωση της πρό-
σθεσης, το σηµαντικό είναι η χρήση 
της αφαίρεσης, ως χρηστικού εργαλεί-
ου της καθηµερινής ζωής. 

Εισαγωγή στη χρήση 
των χρηµάτων και 
στη διαδικασία αγο-
ράς προϊόντων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να κατανοήσει το ρόλο των 
χρηµάτων κατά την αγορά κα-
ταναλωτικών αγαθών. 
 
 
 
 
 
 
 
Να διακρίνει τα βασικά κέρµατα 
και τα χαρτονοµίσµατα που εί-
ναι πιθανό να χρησιµοποιήσει 
για αγορά προϊόντων αναγκαί-
ων στην καθηµερινή ζωή. 
 
 
 
 
 

► Γίνονται επισκέψεις σε χώρους αγο-
ραπωλησίας προϊόντων (κυρίως βασι-
κών αγαθών της καθηµερινής ζωής) και 
επισηµαίνεται η χρήση των χρηµάτων. 
Οργανώνονται στη σχολική αίθουσα 
αποµιµήσεις αυτών των χώρων µε, κα-
τά το δυνατό, αληθινά προϊόντα και 
διαµέσου παιχνιδιών ρόλων οι µαθητές 
ασκούνται στην ανταλλαγή προϊόντων 
µε χρήµατα, χωρίς αναφορά στην αξία 
των χρηµάτων. 
 
► Τα κέρµατα και τα χαρτονοµίσµατα 
που κατά τεκµήριο καλύπτουν τις άµε-
σες ανάγκες των παιδιών αυτής της η-
λικίας (ένα ευρώ, δύο ευρώ, πέντε ευ-
ρώ) παρουσιάζονται µε πολλούς και 
διάφορους τρόπους προκειµένου να 
υπάρξει εξοικείωση µε την υφή και τη 
µορφή τους, καθώς και µε την αξία 
τους. Αληθινά χρήµατα, αποµιµήσεις 
από πλαστικό, φωτογραφίες, σκίτσα 
κ.λπ. χρησιµοποιούνται σε υποθετικές 

 87



 
 
Εισαγωγή στη χρήση 
των χρηµάτων και 
στη διαδικασία αγο-
ράς προϊόντων (συ-
νέχεια) 

 
 
 
 
 
Να αποκτά πληροφορίες για τις 
τιµές βασικών προϊόντων και να 
γνωρίζει αν διαθέτει αρκετά 
χρήµατα για να τα αποκτήσει.  
 
 
 
  

καταστάσεις και συνδέονται µε την α-
γορά συγκεκριµένων προϊόντων (π.χ. 
δίνω 1 ευρώ για ένα πακέτο µπισκότα, 
2 ευρώ για ένα µεγάλο κουτί γάλα 
κ.λπ.). 
 
► Στο πλαίσιο των αποµιµήσεων των 
χώρων αγοραπωλησίας προϊόντων που 
θα δηµιουργηθούν στη σχολική αίθου-
σα το παιδί µαθαίνει να παρατηρεί τις 
καρτέλες µε τις τιµές των προϊόντων, 
να ρωτά για την τιµή, αν δεν υπάρχει 
καρτέλα και να κάνει µια απλή σύγκρι-
ση ανάµεσα σε βασικά στοιχεία των 
πληροφοριών που θα παίρνει. Για πα-
ράδειγµα, κάθε φορά που ακούει ότι η 
τιµή εκφράζεται µόνο σε «λεπτά» µπο-
ρεί να δίνει 1 ευρώ και κάθε φορά που 
το πρώτο µέρος της τιµής είναι 1 ή δύο 
ευρώ µπορεί να δίνει για την αγορά 2 
και 5 ευρώ αντίστοιχα. Με αυτό τον 
τρόπο θα αγοράζει το προϊόν χωρίς να 
χρειάζεται να κάνει άλλους λογαρια-
σµούς.  
 

 

3.2.2.  Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 
Ως ενδεικτικές καταστάσεις για διαθεµατική προσέγγιση προτείνονται: α) οργάνωση σχο-

λικής εκδήλωσης ή οικογενειακής γιορτής, β) αγορά προϊόντων. Συγκεκριµένα: 
Στο πλαίσιο της οργάνωσης µιας σχολικής εκδήλωσης ή µιας οικογενειακής γιορτής µπο-

ρούν να προσεγγισθούν αντικείµενα και στόχοι από διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Στοι-
χεία από το γλωσσικό µάθηµα, τα µαθηµατικά, τις κοινωνικές δεξιότητες και την αυτοεξυπη-
ρέτηση είναι δυνατό να συνδεθούν και να αποτελέσουν µια ολοκληρωµένη ενότητα. Προκει-
µένου να γίνει µια γιορτή πρέπει να προσκληθούν άνθρωποι, να εξασφαλισθούν έπιπλα και 
σκεύη σε κατάλληλο αριθµό, να ληφθούν υπόψη οι πιθανές προτιµήσεις των προσκεκληµέ-
νων, να γεµίσουν ποτήρια, να κοπούν κοµµάτια από γλυκά, να στολισθούν οι χώροι, να φρο-
ντιστεί η καθαριότητα κ.λπ. Με επίκεντρο την προετοιµασία µιας γιορτής µπορούν να εξα-
σφαλισθούν ποικίλες δραστηριότητες για µια οµάδα παιδιών µε νοητική καθυστέρηση για αρ-
κετό χρονικό διάστηµα.  

Τα ίδια ισχύουν και για την περίπτωση αγοράς προϊόντων. Η δραστηριότητα αυτή ενσω-
µατώνει δεξιότητες από τις περιοχές της προφορικής έκφρασης, των κοινωνικών δεξιοτήτων, 
των µαθηµατικών κ.λπ. Οι χαιρετισµοί, η επιλογή των προϊόντων, η διαχείριση των χρηµά-
των, η αναζήτηση πληροφοριών, η αναγνώριση τιµών κ.λπ. είναι µερικές από τις προϋποτι-
θέµενες γνώσεις της δραστηριότητας. 

 

3.2.3.  ∆ιδακτική Μεθοδολογία  
Η επιτυχία της διδασκαλίας των παιδιών µε βαριά νοητική καθυστέρηση εξαρτάται, ως γνω-
στόν, από την ακρίβεια της αξιολόγησης. Αναφερόµαστε προφανώς στην εκπαιδευτική αξιο-
λόγηση, η οποία µπορεί να αποτελέσει βάση καταρτισµού προγραµµάτων και πλαίσιο επιλο-
γής διδακτικών µεθόδων. Όπως έχει δειχθεί από έρευνες, αλλά και από την καθηµερινή πρά-
ξη, ιδιαίτερα χρήσιµος κατά την εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι ο συνδυασµός της Ανάλυσης 
Έργου και της Αξιολόγησης Κριτηρίου, δηλαδή η κατάτµηση των διδακτικών στόχων στις 
συστατικές τους γνώσεις και δεξιότητες και ο συνακόλουθος έλεγχος κατοχής τους από το 
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µαθητή µε βάση κριτήρια ακρίβειας και ταχύτητας. Ειδικότερα σε σχέση µε το πρόγραµµα 
των Μαθηµατικών, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναλύει τους στόχους των διδακτικών ενο-
τήτων που επιλέγει στα συστατικά τους στοιχεία και να ελέγχει το βαθµό κατοχής των συ-
στατικών από το µαθητή. Για παράδειγµα, η απαρίθµηση αντικειµένων προϋποθέτει, µεταξύ 
άλλων, τη γνώση της ακολουθίας των αριθµών, την ικανότητα αντιστοίχησης κάθε λέξης-
αριθµού µε ένα αντικείµενο και την αναγνώριση της ιδιαίτερης σηµασίας της λέξης – αριθµού 
που εκφέρεται τελευταία. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν θα πρέπει να ελέγξει µε κατάλληλες δοκι-
µασίες αν ο µαθητής κατέχει αυτές τις προϋποτιθέµενες γνώσεις και δεξιότητες, προκειµένου 
ο τελευταίος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της απαρίθµησης. Όποια µαθησιακή προϋπό-
θεση δε βρίσκεται στην κατοχή του µαθητή γίνεται στόχος σχετικής παρέµβασης.  
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