Επεξεπγασία κειμένου
Ο/Η δάζθαινο/α κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ηξόπν πνπ ηαηξηάδεη λα παξέκβεη ζηελ θάζε πεξίπησζε. Οη
αζθήζεηο γίλνληαη ζην Τκήκα Έληαμεο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ δαζθάινπ Δηδηθήο Αγσγήο θαη
εμαηνκηθεύνληαη ζε θάζε καζεηή /ηξηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ/ηεο θαη ην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα
πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη. Αλήθνπλ ζε κάζεκα ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη ήδε ε επεμεξγαζία ζηελ ηάμε γεληθήο
αγσγήο θαη βνεζάλε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ .
Σηην πρώηη άζκηζη γηα παξάδεηγκα, ζηελ νπνία ιείπνπλ νη ηόλνη:
α)κπνξεί λα γίλεη ε ζησπεξή αλάγλσζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ηόλσλ ,
β) λα γίλεη θσλαρηή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ πξηλ ηνλ ηνληζκό ησλ ιέμεσλ θάλνληαο πξνζπάζεηα λα βξεη ν
καζεηήο ηνλ θαηάιιειν ηνληζκό (δίλνληαο ρξώκα ,ύθνο θαη ρξνηά ζηε θσλή) ηελ ώξα πνπ δηαβάδεη..
γ)Αθνύ ηειεηώζεη ην θύιιν εξγαζίαο κπνξνύκε λα επαλέιζνπκε γηα λα θάλεη ν/ε καζεηήο/ηξηα κηα
αθόκε πξνζπάζεηα αλάγλσζεο πξνζζέηνληαο «ρξώκα» ζηε θσλή θαη « λόεκα» ζηηο ιέμεηο πνπ δηαβάδεη
καγλεηνθσλώληαο θαη ρξνλνκεηξώληαο παξάιιεια ηελ πξνζπάζεηα δπν θνξέο .Η άζθεζε αξέζεη ζηα
παηδηά γηαηί έρνπλ ηελ επθαηξία λα αθνύζνπλ ηε θσλή ηνπο , λα θάλνπλ απηνδηόξζσζε όπνπ ρξεηάδεηαη θαη
λα πξνζπαζήζνπλ γηα κηα θαιύηεξε επαλάιεςε.
Σηην δεύηερη άζκηζη δίλεηαη ε επθαηξία ζην/ζηε καζεηή/ηξηα λα εμαζθεζεί:
α)ζηελ ηζηνξηθή , ζεκαηηθή θαη θαηαιεθηηθή νξζνγξαθία. Ο/ Η δάζθαινο /α κπνξεί λα επηιέμεη πνην είδνο
νξζνγξαθίαο ζέιεη θάζε θνξά λα δώζεη , αιιάδνληαο ηα θελά ησλ ιέμεσλ ζηελ θαηάιιειε ζέζε .
β)ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε θσλεέλησλ ,ζπκθώλσλ, ζπκπιεγκάησλ , δηθζόγγσλ βάδνληαο ηα θελά ζηα
θαηάιιεια ζεκεία
Σηην ηρίηη άζκηζη αθαηξνύκε ή αλαθαηεύνπκε ιέμεηο θαη δεηάκε λα βξνπλ ηε ζέζε πνπ ηνπο ηαηξηάδεη ,
αθνύ δνθηκάζνπλ ηε γξακκαηηθή θαη ηε ζπληαθηηθή ηνπο αμία .(εμάζθεζε θσλνινγηθήο θαη ζπληαθηηθήο
ζπλεηδεηόηεηαο : Η ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο πσο ν πξνθνξηθόο ιόγνο απνηειείηαη από κηθξόηεξεο κνλάδεο
ήρνπ θαη ε ηθαλόηεηα απηνδηόξζσζεο ζπληαθηηθώλ ιαζώλ).
Σηην ηέηαρηη άζκηζη δεηάκε λα καο δηαβάζνπλ ηηο ςεπδνιέμεηο πνπ βιέπνπλ θαη λα αλαθαιέζνπλ ζηε
κλήκε ηνπο γλσζηέο ιέμεηο πνπ ηνπο ζπκίδνπλ(θσλνινγηθή κλήκε).Μεηά πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηε ζσζηή
ιέμε κε αλαγξακκαηηζκό.
Για πέμπηη άζκηζη κπνξνύκε λα δώζνπκε γηα αλάγλσζε ηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ πνπ
δεηνύζε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ηόλσλ. Τε καγλεηνθσλνύκε θαη ηε ρξνλνκεηξνύκε. Γίλεηαη πνιύ εύθνια
κε ηηο δπλαηόηεηεο ελόο θηλεηνύ θαη πξνθαιεί ζηα παηδηά ην ελδηαθέξνλ θαη όιε ηελ πξνζνρή ηνπο λα
πξνζπαζήζνπλ. Μπνξνύκε λα ηελ επαλαιάβνπκε κία ή δύν θνξέο αθνύ πξώηα αθνύζνπκε κε ηνλ/ηελ
καζεηή/ηξηα ηελ πξώηε πξνζπάζεηα θαη ηνπ/ηεο δεηήζνπκε λα δηνξζώζεη ηπρόλ ιάζε ζηα ζεκεία ζηίμεο,
θσλνινγηθά ή θσλεκηθά πξνβιήκαηα.
Επιπλέον κπνξνύκε λα δηαιέμνπκε (κία κέρξη ηξεηο) ιέμεηο από ην θείκελν γηα παηρλίδη κε ηνπο ήρνπο θαη
ηηο θσλέο ,αλάινγα κε ην επίπεδν θσλεκηθήο ζπλεηδεηόηεηαο .πρ ρ α ξ ά : Έρεη ρ ;έρεη γ; έρεη θ; έρεη α;
έρεη ν; Πνηα είλαη ε πξώηε θσλή; Πνηα είλαη ε ηειεπηαία; Πεο ηε ρσξίο ηελ πξώηε θσλή. Πεο ηε ρσξίο ηελ
ηειεπηαία. Βξεο κηα πνπ λα θάλεη ξίκα .Φώλαμε πνύ ηνλίδεηαη; Τόληζέ ηελ ζην άιιν α. Πεο κία κία ηηο
θσλέο. Πεο ηελ θαη αλάπνδα.
Οη αζθήζεηο απηέο κε ηελ αλάινγε ηξνπνπνίεζε είλαη θαηάιιειεο γηα δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ
γξαπηνύ ιόγνπ πνπ παξνπζηάδνπλ καζεηέο /ηξηεο κε δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ειιεηκκαηηθή
πξνζνρή, ειαθξηά λνεηηθή πζηέξεζε , ΓΑΦ , εθκάζεζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληζκνύ ηεο αλάγλσζεο θαη
πξώηκε παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ.
(Σεκ. Η γξακκαηνζεηξά αιιάδεη από άζθεζε ζε άζθεζε γηα λα δειώζεη ηελ αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ θαη
ησλ απαηηήζεσλ )
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