
Ο ρόιος ηωλ γολέωλ-Οηθογελεηαθός εγγρακκαηηζκός. 

Δίλαη νη θπζηθνί παηδαγσγνί ησλ παηδηώλ θαη ιεηηνπξγνύλ σο πξόηππα. 

Δκπηζηεύνληαη ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπ παηδηνύ ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη ζηε βάζε 

ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο θαη ζεβαζκνύ. Πηζηεύνπλ ζηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

παξαθνινπζνύλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ ηνπο από θνληά. Σπκκεηέρνπλ ζε 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εγγξακκαηηζκό θαη θπξίσο εθείλεο ζηηο 

νπνίεο ην ζρνιείν ηνπο εκπιέθεη.  

Τη πρέπεη λα ζσκούληαη οη γολείς; 

 Τα παηδηά καζαίλνπλ  πνιύ πεξηζζόηεξα όηαλ παίδνπλ. Ζ κάζεζε γηα ηα παηδηά είλαη 

επραξίζηεζε. Παίδνληαο θαη καζαίλνληαο καδί κε ηα παηδηά ηνπο, είλαη θαη γηα απηνύο 

επραξίζηεζε. 

 

Τη κπορούλ λα θάλοσλ οη γολείς; 

Ροσηίλες 

Τα παηδηά κπνξνύλ λα αθνινπζνύλ ξνπηίλεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζην ζπίηη γηα λα 

έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ ρξόλνπ. 

            Δλδεηθηηθά: 

• Πιύζηκν δνληηώλ θαη πξνζώπνπ. 

• Δπηιέγεη ηα ξνύρα ηνπ, απνθαζίδεη θαη ληύλεηαη. 

• Ταθηνπνίεζε ησλ ξνύρσλ ηνπ, ηνπ δσκαηίνπ ηνπ ,ησλ παηρληδηώλ ηνπ. 

• Ταθηνπνίεζε δηαθόξσλ ρώξσλ ηνπ ζπηηηνύ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ηνπ. 

• Σπκκεηνρή ζε δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπ ζπηηηνύ σο βνεζνί είηε ηεο κακάο είηε 

ηνπ κπακπά. 

•  Τειεθσληθή επηθνηλσλία κε γηαγηάδεο –παππνύδεο θαη κε άιια αγαπεκέλα 

ηνπο πξόζσπα. 

Γιώζζα 

Γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε θαηάθηεζε ηεο γιώζζαο είηε πξόθεηηαη γηα ηελ 

πξνθνξηθή, είηε γηα ηε γξαπηή ηεο κνξθή: 

Πρέπεη  λα προζθέροσλ γιωζζηθά αθούζκαηα θαη αλαγλωζηηθές εκπεηρίες.  

• Αθεγήζεηο παξακπζηώλ θαη πξαγκαηηθώλ ή θαληαζηηθώλ ηζηνξηώλ. 

• Πξνθνξηθέο δηεγήζεηο θαη αθήγεζε θαζεκεξηλώλ γεγνλόησλ. 

• Πνηήκαηα, αηλίγκαηα, γισζζνδέηεο, ηξαγνύδηα, παξνηκίεο. 

• Πεξηγξαθέο εηθόλσλ, πηλάθσλ δσγξαθηθήο, θαηαζθεπώλ πνπ έρνπλ θάλεη 

θ.ι.π.. 

• Να «δηαβάδνπλ » ράξηεο, αθίζεο, εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, εμώθπιια βηβιίσλ 

• Να πεξηγξάθνπλ πξόζσπα ή γεγνλόηα πνπ θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

• Να δηαβάδνπλ δηάθνξα έληππα π.ρ. ινγαξηαζκνύο ΓΔΖ, ΟΤΔ, ζπληαγέο 

γηαηξνύ, επρεηήξηεο θάξηεο θ.αι.) 

• Δθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, πνίεζε, ζεαηξηθά θείκελα, δηεγήκαηα δηαθεκηζηηθά-

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα εγρεηξίδηα/νδεγνύο ρξήζεο θαη ειεθηξνληθά βηβιία.  

• Να «δηαβάδνπλ» καγεηξηθέο ζπληαγέο, ιίζηεο γηα ηελ αγνξά πξντόλησλ. 



                Γηα ηελ παραγωγή ηοσ γραπηού ιόγοσ 

• Να γξάθνπλ όπσο κπνξνύλ ιέμεηο πνπ αθνξνύλ ην παξακύζη πνπ δηάβαζαλ, 

ιέμεηο πνπ εληόπηζαλ ζε έλα βηβιίν, εθεκεξίδα ή πεξηνδηθό. 

• Να θηηάμνπλ δηάθνξεο ιίζηεο, όπσο ιίζηα κε ηα παξακύζηα ηνπο –ηα παηγλίδηα 

ηνπο  θαη λα ηα θαηαγξάςνπλ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν. 

• Να θηηάμνπλ ην δηθό ηνπο άικπνπκ επηιέγνληαο θσηνγξαθίεο κε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά από ηελ εκέξα ηεο γέλλεζήο ηνπο. Ο κπακπάο ή ε κακά σο γξακκαηέαο 

θάησ από θάζε θσηνγξαθία γξάθεη κηα κηθξή ιεδάληα πνπ πξνηείλνπλ. 

• Να γξάςνπλ όπσο κπνξνύλ ηα πιηθά από κία ζπληαγή καγεηξηθήο. 

Το ζεκαληηθό είλαη: 

Δλζάξξπλζε θαη επηβξάβεπζε ζε νπνηαδήπνηε απόπεηξα πνπ θάλεη ην παηδί λα 

γξάςεη ή λα δηαβάζεη. Καη κε μερλάκε ε επηβράβεσζε απνηειεί πάληα ην 

ηζρπξόηεξν θίλεηξν γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ.  

Μαζεκαηηθά 

• Οη πνζόηεηεο ηνπ ζπηηηνύ: Πόζεο πεηζέηεο, πόζεο νδνληόβνπξηζεο, πόζα 

θνπηάιηα, πόζα πηξνύληα, πόζα θξεβάηηα θ.ι.π.. 

• Παηρλίδηα κε θαξηέιεο θαη αξηζκνύο πνπ ππάξρνπλ ζην ζπίηη.  

• Πάδι , επηηξαπέδηα παηρλίδηα όπσο ην θηδάθη. 

• Αθξόαζε ηξαγνπδηώλ κε αξηζκνύο. 

• Δπηιεγκέλα παηγλίδηα καζεκαηηθώλ ζην Ηληεξλέη: Σην Φσηόδεληξν θαη ζηε 

ζεκαηηθή πεξηνρή γηα ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

• Σηελ θνπδίλα καγεηξεύνπκε αιιά θαη…. Ταμηλνκνύκε, απαξηζκνύκε, 

κεηξάκε. 

• Αληηζηνηρίδνπκε έλα πξνο έλα. 

• Κάλνπκε ζύλνια όκνησλ. 

• Οη ζρέζεηο ζην ρώξν… Σην θέληξν, ζην πιάη, κπξνζηά, ζην πιάη, αξηζηεξά 

δεμηά. 

• Γηαβάδνπκε θαη γξάθνπκε καζεκαηηθά. 

• Μεηξώληαο θαη δπγίδνληαο ηα πιηθά καζαίλνπλ ηνπο αξηζκνύο θάλνπλ 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο. 

• Ζ αλάκεημε ησλ πιηθώλ απνηειεί ηελ πξώηε επαθή ηνπο κε ηε θπζηθή θαη ηε 

ρεκεία (γηαηί άξαγε ιηώλεη ην βνύηπξν έμσ από ην ςπγείν). 

Φσζηθές Επηζηήκες 

• Να θάλνπλ απιά θαη εύθνια πεηξάκαηα κε κείμεηο ρξσκάησλ θαη κείμεηο 

πιηθώλ. 

• Να παξαθνινπζνύλ ηνλ θαηξό θαη ηηο αιιαγέο ηνπ ή ηελ αλάπηπμε ελόο 

ζπόξνπ ή βνιβνύ πνπ έρνπλ θπηέςεη θαη λα θάλνπλ θαηαγξαθέο όπσο 

κπνξνύλ. 

• Να πξαγκαηνπνηνύλ ερνγξαθήζεηο κηθξώλ ηζηνξηώλ, ηξαγνπδηώλ, πνηεκάησλ 

θ.α. θαη λα θάλνπλ θαηαγξαθέο. 

• Να θαηαγξάθνπλ ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ηνπ ζπηηηνύ θαη ζπδεηνύλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηνπο θηλδύλνπο.  



 

Ιζηορία 

• Γηαβάδνπλ κε ηα παηδηά ηζηνξίεο από ηελ ειιεληθή κπζνινγία. 

• Εεηνύλ λα  αλαδηεγεζνύλ ηελ ηζηνξία πνπ δηαβάζαλε κε ηε ζσζηή 

ρξνλνινγηθή ζεηξά. 

• Σπδεηνύλ κε αθνξκή παιηέο θσηνγξαθίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο ελδπκαζίαο. 

Γεωγραθία 

• Γλσξίδνπκε  ηνλ ηόπν καο. Μαζαίλνπκε γηα ην λνκό καο, ηελ πξσηεύνπζα ηνπ 

θαη ηνλ ηόπν πνπ θαηνηθνύκε. 

• Σπδεηάκε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεηηνληάο καο: πνηα είλαη ε νδόο, πνηα 

θαηαζηήκαηα ππάξρνπλ, αλ έρεη πιαηεία θαη  δσγξαθίδνπκε ηε γεηηνληά καο ή 

θηηάρλνπκε κία καθέηα. 

• Δληνπίδνπκε  θη άιινπο λνκνύο πνπ αθνύκε ζηηο εηδήζεηο θαη αλαδεηνύκε 

πιεξνθνξίεο ζε βηβιία ή ζην δηαδίθηπν πνπ καο ελδηαθέξνπλ. 

Μοσζηθή 

• Να αθνύζνπλ κνπζηθή καδί κε ηα παηδηά ηνπο. Αθνύλε αγαπεκέλα ηξαγνύδηα 

ησλ γνλέσλ ηνπο αιιά θαη αγαπεκέλα ηξαγνύδηα ησλ παηδηώλ. Έηζη 

γλσξίδνπλ δηάθνξνη είδε κνπζηθήο.  

• Να θηλεζνύλ κε ηε κνπζηθή ή λα ρνξέςνπλ. 

• Να θηηάμνπλ κνπζηθά όξγαλα. 

Εηθαζηηθά 

• Να δεκηνπξγήζνπλ ηε γσληά ησλ Δηθαζηηθώλ θαη λα ηελ εκπινπηίζνπλ κε 

καξθαδόξνπο, μπινκπνγηέο, ιαδνπαζηέι, θόια,  ραξηηά θαη έλα ςαιηδάθη.  

• Να θάλνπλ θαηαζθεπέο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ όηη παιηά θαη άρξεζηα πιηθά 

έρνπλ ζην ζπίηη, όπσο: Τνύιηα, ραξηηά πεξηηπιίγκαηνο, δειαηίλεο, καιιί 

πιεμίκαηνο, θνπκπηά, θνξδέιεο δώξσλ, ζπάγθνο θαη θισζηέο, θνκκάηηα από 

ύθαζκα, θόδξα, παιηά ξνύρα, παιηά θαπέια, θνρύιηα, πέηξεο, θιαδηά, 

θνπθνπλάξηα, απγνζήθεο, γπάιηλα κπνπθάιηα, θαπάθηα από κπνπθάιηα, 

γπάιηλα βάδα, πιαζηηθά θαη πήιηλα θεζεδάθηα γηανπξηηνύ, απγνζήθεο, 

πιαζηηθά ινπινύδηα θ.άι.. 

• Ηδέεο γηα θαηαζθεπέο κπνξνύλ λα πάξνπλ νη γνλείο από επηιεγκέλεο ζειίδεο 

πνπ εζείο ζα πξνηείλεηε. 

• Φηηάρλνπλ δπκαξάθη(λεξό, αιεύξη θαη αιάηη) θαη αθήλνπλ ηε θαληαζία ηνπ 

παηδηνύ λα δεκηνπξγήζεη. 

Πιεροθορηθή 

• Να αθνύζνπλ θαη λα αλαδηεγεζνύλ ςεθηαθά παξακύζηα. 

• Να αλαθαιύπηνπλ ηε γλώζε κέζα από εθπαηδεπηηθά βίληεν. 

• Να παίδνπλ παηρλίδηα κε ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνύο ζε εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά. 

 



• Να θάλνπλ εηθνληθέο πεξηεγήζεηο ζε κνπζεία θαη λα αλαθαιύπηνπλ ηε γλώζε. 

• Να αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζε έγθπξεο ηζηνζειίδεο όπσο βηθηπαίδεηα. 

• Να παίδνπλ παηρλίδηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό κε βάζε 

ηνλ δηδαθηηθό ηνπ ζρεδηαζκό, όπσο πάδι, ζηαπξόιεμα θ.ι.π.. 

• Να δσγξαθίδνπλ ζηνλ ππνινγηζηή κε ην πξόγξακκα δσγξαθηθήο. 

 

Πως δηαβάδοσλ έλα παρακύζη οη γολείς ζηα παηδηά ηοσς. 

• Να νξγαλώζνπλ κηα ήζπρε θαη άλεηε γσληά δηαβάζκαηνο ζην παηδηθό 

δσκάηην ή.. 

• Να  θαζίζνπλ αλαπαπηηθά δίπια ηνπ θαη όρη απέλαληη. 

• Να δηαβάδνπλ απιά θαη θαζαξά γηα λα αθνύεη ην παηδί ηα ιόγηα κε ζαθήλεηα. 

• Να πξνζέρνπλ ώζηε ην παηδί λα βιέπεη ηηο εηθόλεο θαη ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ 

• Να έρνπλ δηαβάζεη ην παξακύζη από πξηλ.  

• Μπνξνύλ λα αθεγεζνύλ  παξέα κε κία θνύθια – γαληόθνπθια θαζώο όπσο 

γλσξίδνπκε ην παηδί καγεύεηαη ηδηαίηεξα από ηελ παξνπζία κηαο θνύθιαο 

ζηελ αθήγεζε παξακπζηνύ. 
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