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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ορισµός και κριτήρια διάγνωσης των Μαθησιακών ∆υσκολιών
Σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης του επιστηµονικού χώρου των Μαθησιακών
∆υσκολιών, όπως αυτός οριοθετήθηκε από τον Kirk (1962) και µέχρι σήµερα, αναπτύχθηκαν
πολλοί ορισµοί σε µια προσπάθεια ανάδειξης της φύσης των Μαθησιακών ∆υσκολιών
(Παντελιάδου – Μπότσας, 2007:8).
Ο πιο πρόσφατος ορισµός των Μαθησιακών ∆υσκολιών είναι αυτός, στον οποίο κατέληξε
ύστερα από εξάχρονη διεπιστηµονική έρευνα το «Εθνικό Συµβούλιο των Μαθησιακών ∆υσκολιών»
(National Joint Committee of Learning Disabilities) των ΗΠΑ σύµφωνα µε τον Hammill. Σύµφωνα
µε τον ορισµό αυτό «Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος αναφέρεται σε µια
ετερογενή οµάδα διαταραχών που προέρχονται από σοβαρές δυσκολίες στην εκµάθηση και χρήση
του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής σκέψης και των µαθηµατικών ικανοτήτων. Οι
διαταραχές αυτές είναι εγγενείς και υποστηρίζεται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του Κεντρικού
Νευρικού Συστήµατος. Συχνά Μαθησιακές ∆υσκολίες µπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα και σε
άλλες συνθήκες ανεπάρκειας π.χ. αισθητηριακές βλάβες, νοητική καθυστέρηση, κοινωνική ή
συναισθηµατική διαταραχή. Μπορεί επίσης να συνυπάρχουν και µε περιβαλλοντικού τύπου
προβλήµατα όπως π.χ. πολιτισµική αποστέρηση, ακατάλληλη ή ανεπαρκή διδασκαλία κτλ. Πρέπει
όµως να τονιστεί ότι δεν είναι άµεσο αποτέλεσµα των συνθηκών αυτών» (Τζουριάδου –
Μπάρµπας, 2003:9).
Ένα από τα στοιχεία που προκύπτουν από τη µελέτη του ορισµού αυτού, είναι ότι οι
Μαθησιακές ∆υσκολίες χαρακτηρίζονται από µια απρόσµενη απόκλιση µεταξύ του γνωστικού
δυναµικού και της σχολικής επίδοσης του µαθητή. Η χρήση του κριτηρίου απόκλισης για πολλά
χρόνια είναι ο αποκλειστικός τρόπος διάγνωσης των Μαθησιακών ∆υσκολιών (Παντελιάδου –
Μπότσας, 2007:9). Ο Meyer, όπως αναφέρουν οι Παντελιάδου & Μπότσας, υποστηρίζει ότι το
κριτήριο αυτό αντιµετωπίστηκε αρχικά θετικά, γιατί θεωρήθηκε πώς διασφάλιζε τη διαφοροποίηση
των Μαθησιακών ∆υσκολιών από άλλες µορφές αποτυχίας και εποµένως εξασφάλιζε την
κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη και τον κατάλληλο προσδιορισµό του είδους της δοµής
Ειδικής Αγωγής για τη φοίτηση του µαθητή.
Αρκετοί ερευνητές έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια να αµφισβητούν την άποψη, πως η
απόκλιση αυτή είναι µοναδικό ή/και ασφαλές κριτήριο για τη διάγνωση των Μαθησιακών
∆υσκολιών. Στην ερευνητική βιβλιογραφία επισηµαίνεται ότι τα δύο βασικά κριτήρια του
λειτουργικού ορισµού των Μαθησιακών ∆υσκολιών, το κριτήριο της απόκλισης ανάµεσα στην
νοητική ικανότητα και τη µαθησιακή επίδοση και το κριτήριο αποκλεισµού άλλων αιτίων έχουν
προκαλέσει τις ανησυχίες πολλών ερευνητών και τη βαθµιαία υιοθέτηση νέων εναλλακτικών
προσεγγίσεων των Μαθησιακών ∆υσκολιών. Ως απάντηση στη χρήση του εµφανίστηκαν τρεις
κατηγορίες εναλλακτικών µεθόδων προσδιορισµού: (α) η χρήση τύπων απόκλισης που προκύπτει
από τη χρήση ψυχοµετρικών δοκιµασιών (β) η αξιολόγηση του επιπέδου ανάπτυξης
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συγκεκριµένων γνωστικών δεξιοτήτων ή άλλων χαρακτηριστικών (γ) η Ανταπόκριση στη
∆ιδασκαλία, η οποία βασίζεται στην απόκλιση µεταξύ επιπέδων επίδοσης πριν και µετά την
παρέµβαση και όχι µεταξύ της ικανότητας και της επίδοσης (Παντελιάδου – Μπότσας, 2007:11).
Η εκδήλωση των δυσκολιών στη µάθηση αναµφισβήτητα συνδέεται µε τη σχολική µάθηση
και αξιολογείται µόνο εφόσον τα παιδιά έχουν αρχίσει την τυπική σχολική φοίτηση. Το ερευνητικό
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια έχει εστιαστεί στη µελέτη των παραγόντων εκείνων που
συµβάλουν στην εµφάνιση των δυσκολιών µάθησης και ιδιαίτερα στην πιθανή γλωσσική βάση
αυτών. Υποστηρίζουν δηλαδή, πως οι Μαθησιακές ∆υσκολίες οφείλονται σε γενικότερα ελλείµµατα
της γλωσσικής ανάπτυξης και πως τα παιδιά µε γλωσσικές διαταραχές στην προσχολική ηλικία
βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο για την εµφάνιση µεταγενέστερων ακαδηµαϊκών δυσκολιών.
Επίσης σύµφωνα µε τους Μαρκοβίτη & Τζουριάδου (1991), οι ερευνητές προσπαθούν να
εντοπίσουν ενδείξεις για µελλοντικές Μαθησιακές ∆υσκολίες, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής,
εκτός από τη γλωσσική ανάπτυξη και στην οπτικοκινητική ανάπτυξη επίσης.

Γλωσσική ανάπτυξη
Σύµφωνα µε τον Halliday (1975), λόγος είναι ένας κώδικας µε τον οποίο µπορεί να εκφράσει
κανείς τις ιδέες του µέσα από ένα συµβατικό σύστηµα αυθαίρετων σηµάτων επικοινωνίας
(Τζουριάδου, 1995:11). Εποµένως η έννοια του όρου γλώσσα – λόγος µέσα στα πλαίσια της
εξέλιξης του ατόµου αποτελεί µια ανθρώπινη δραστηριότητα µε την οποία το άτοµο κατανοεί τους
άλλους και γίνεται κατανοητό απ’ αυτούς.
Όταν µιλάµε για γλώσσα – λόγο πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας και δύο άλλες ικανότητες
που αλληλεπιδρούν µ’ αυτόν: την οµιλία και την επικοινωνία. Οµιλία είναι η προφορική έκφραση
του λόγου. Επικοινωνία είναι µια έννοια – συµπεριφορά πιο ευρεία από την οµιλία και το λόγο.
Μπορεί να οριστεί ως διαδικασία ανταλλαγής σκέψεων, ιδεών, στάσεων, συναισθηµάτων και
επιθυµιών. Η επικοινωνία είναι η µια λειτουργία οµιλίας και λόγου (Τζουριάδου, 1995:14). Η
επικοινωνία µε το λόγο γίνεται µε δύο βασικές ανθρώπινες δραστηριότητες, την οµιλία και την
ακουστική πρόσληψη (Τζουριάδου, 1995:17).

Συστήµατα του λόγου
Σύµφωνα µε τις θεωρητικές προσεγγίσεις των Bloom & Lahey (1978), των Markman (1981)
και Rabinowitz & Gleizer (1985), τα στοιχεία του λόγου ταξινοµούνται σε τρία επίπεδα, τα οποία
αποτελούν και τα βασικά συστήµατα του λόγου:
(α) στην πρόσληψη – προσληπτικό σύστηµα
(β) στην οργάνωση – οργανωτικό σύστηµα
(γ) στην έκφραση – εκφραστικό σύστηµα
Τα επίπεδα αυτά αντικατοπτρίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ο λόγος γίνεται κατανοητός και
χρησιµοποιείται (Τζουριάδου – Συγκολλίτου – Αναγνωστοπούλου, 2008:3). Η πρόσληψη, η
οργάνωση και η έκφραση αποτελούν τις τρεις βασικές και σύνθετες λειτουργίες, οι οποίες
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ενεργοποιούνται για την απόκτηση του λόγου. Προϋποθέτουν και επιπλέον διεργασίες, όπως την
εναποθήκευση, την επισώρευση γνώσεων καθώς και την ανάκληση και ολοκλήρωση.
Αναλυτικότερα:
(α) η πρόσληψη αναφέρεται στις ικανότητες που είναι αναγκαίες για την αναγνώριση και
κατανόηση των παραστάσεων (Μαρκοβίτης – Τζουριάδου, 1991:71). Περιλαµβάνει λειτουργίες
αποκωδικοποίησης µε τις οποίες σηµατοδοτούνται οι συµβολικές και αφηρηµένες έννοιες.
(β) η οργάνωση (συσχέτιση), αποτελεί τη λειτουργία, µε την οποία γίνεται η εσωτερική
επεξεργασία των αντιλήψεων, των παραστάσεων και των εννοιών µε λογικό τρόπο. Αναφέρεται
στην ικανότητα του εγκεφάλου να συνδέει και να οργανώνει τις προσλαµβάνουσες γλωσσολογικές
πληροφορίες σε κατηγορίες. Η διεργασία αυτή κινητοποιείται µετά από την πρόσληψη. Σηµαντικό
ρόλο στο σύστηµα αυτό παίζει η ικανότητα ανάκλησης προϋπαρχουσών πληροφοριών και απαιτεί
τη χρήση οργανωτικών διαµεσολαβητικών στρατηγικών.
(γ) η έκφραση αναφέρεται στις ικανότητες που είναι αναγκαίες για την έκφραση των ιδεών µε
λόγο ή µε κινήσεις (Μαρκοβίτης – Τζουριάδου, 1991:72). Αποτελεί το σύστηµα της οµιλίας και
περιλαµβάνει τις λειτουργίες της κωδικοποίησης και της δηµιουργίας κατανοητής οµιλίας. Η
διεργασία αυτή κινητοποιείται µετά από την πρόσληψη και τη συσχέτιση.

Στοιχεία του λόγου
Τα κυριότερα σύµβολα της γλώσσας είναι οι λέξεις που αποτελούνται από συνδυασµούς
φθόγγων. Η φωνητική µορφή µιας λέξης είναι γνωστή ως σηµαίνον, ενώ το περιεχόµενο της ως
σηµαινόµενο. Όλες οι γλώσσες απαρτίζονται από τέσσερα βασικά στοιχεία και κάθε στοιχείο
διέπεται από ένα σύνολο κανόνων που οι οµιλητές πρέπει να µάθουν, αν θέλουν να επικοινωνούν
αποτελεσµατικά. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία είναι το φωνολογικό, το συντακτικό, το σηµασιολογικό
και το πραγµατολογικό (Τζουριάδου, 1995:19).
Οι Bloom & Lahey (1978) επεξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας του λόγου, επισηµαίνουν τρία
βασικά επίπεδα: τη δοµή, το περιεχόµενο και την χρήση του. Κάθε ένα από αυτά εµπεριέχει τα
στοιχεία του γλωσσικού συστήµατος του λόγου από τα οποία ο ίδιος συντίθεται (Βογινδρούκας,
2003:48).
Το επίπεδο δοµής του λόγου (Φωνολογία, Μορφολογία, Συντακτικό)
Στο επίπεδο δοµής του λόγου εµπεριέχονται τα γλωσσικά στοιχεία της φωνολογίας, της
µορφολογίας και του συντακτικού.
Το φωνολογικό στοιχείο αναφέρεται στα φωνήµατα, τις βασικές µονάδες της οµιλίας, καθώς
και στους κανόνες που τα διέπουν, µε βάση τους οποίους συνδυάζονται, ώστε να συγκροτήσουν
τις λέξεις (Τάφα, 2001:28). Η κατάκτηση του φωνολογικού συστήµατος µιας γλώσσας σηµαίνει και
εκµάθηση των στοιχειωδών φωνολογικών µονάδων – δηλαδή των φωνηµάτων – αλλά και των
πιθανών συνδυασµών τους, δηλαδή των φωνολογικών κανόνων (Κατή, 1991:5102). Η ικανότητα
αυτή του παιδιού να κατανοεί ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από φωνολογικές µονάδες,
όπως επίσης και η ικανότητά του να τις διακρίνει µέσα στις λέξεις ονοµάζεται φωνολογική
επίγνωση. Επιτελείται όταν το παιδί έχει αποκτήσει φωνηµική επίγνωση, είναι ικανό να
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συνειδητοποιεί τις διαφοροποιήσεις µεταξύ φωνηµάτων, όπως επίσης και γραφηµική επίγνωση,
είναι ικανό να συνειδητοποιεί και τις διαφορές των φωνηµάτων ως προς τη γραφή.
Το µορφολογικό στοιχείο αφορά το σχηµατισµό των λέξεων και συµπεριλαµβάνει κανόνες
που ορίζουν την εσωτερική δοµή των λέξεων. Αποτελείται από τα γραµµατικά µορφήµατα, τα
οποία προστίθενται στο αρχικό µόρφηµα και δηµιουργούν λέξεις µε διαφοροποιηµένο νόηµα.
Μόρφηµα είναι η µικρότερη γλωσσική µονάδα µε νόηµα, η οποία δεν µπορεί να τεµαχιστεί σε
µικρότερες µονάδες. Μία λέξη µπορεί να αποτελείται από δύο ή περισσότερα µορφήµατα, χωρίς
αυτό να σηµαίνει απαραίτητα ότι δεν µπορεί ένα µόρφηµα να είναι και λέξη (Βογινδρούκας,
2003:50).
Το συντακτικό στοιχείο αναφέρεται στους κανόνες που καθορίζουν τη σειρά, το συνδυασµό
και τη λειτουργία των λέξεων στις προτάσεις (Τάφα, 2001:28). Οι συντακτικοί κανόνες αναφέρονται
στην οργάνωση των εννοιολογικών ενοτήτων. Οι φράσεις µπορεί να είναι ονοµατικές ή ρηµατικές.
Όλες οι ονοµατικές φράσεις πρέπει να περιέχουν ένα όνοµα και διάφορα άλλα προαιρετικά
στοιχεία, όπως άρθρα, επίθετα, προθέσεις, κ.α. Οι ρηµατικές φράσεις περιλαµβάνουν
υποχρεωτικά ένα ρήµα και προαιρετικά άλλα στοιχεία, όπως επιρρήµατα (Τζουριάδου, 1995:22).
Άλλοι συντακτικοί κανόνες καθορίζουν πώς συνδέονται οι ονοµατικές και οι ρηµατικές φράσεις
προκειµένου να διαµορφωθούν διάφοροι τύποι προτάσεων. Υπάρχουν επίσης κανόνες που
καθορίζουν τη δηµιουργία διάφορων τύπων προτάσεων, όπως ερωτηµατικές ή παθητικές
προτάσεις.
Όταν το παιδί µπορεί να συντάσσει τις λέξεις µιας πρότασης, έτσι ώστε να µεταφέρει σωστά
το µήνυµα που πρέπει να µεταδοθεί, µπορεί επίσης να την µετατρέπει σε άλλου είδους προτάσεις
π.χ. ερωτηµατικές, παθητικές κ.ά., όπως και να διακρίνει αν µία πρόταση είναι συντακτικά σωστή,
τότε αποκτά την ικανότητα που ονοµάζεται µορφοσυντακτική επίγνωση.
Το επίπεδο περιεχοµένου του λόγου (Σηµασιολογία)
Στο επίπεδο περιεχοµένου του λόγου εντάσσεται η σηµασιολογία.
Το σηµασιολογικό αποτελεί το εννοιολογικό στοιχείο του γλωσσικού συστήµατος. Αφορά στο
νόηµα της κάθε λέξης και στο νόηµα των προτάσεων που παράγονται µετά τη σύνδεση των
λέξεων (Βογινδρούκας, 2003:51). Περιλαµβάνει τους κανόνες που διέπουν τη διαµόρφωση των
λέξεων και τις σηµασιολογικές σχέσεις ανάµεσα στις λέξεις και στις προτάσεις. Για να εκφραστούν
οι ιδέες και οι έννοιες που έχει κανείς για τον κόσµο που µας περιβάλλει, χρησιµοποιεί λέξεις και
προτάσεις (Τζουριάδου, 1995:25). Η σηµασιολογική επίγνωση µπορεί να περιγραφεί µε όρους
όπως σηµασία λέξης, σηµασία πρότασης, µεταφορική σηµασία. Οι χρήστες της γλώσσας
γνωρίζουν τις τρεις αυτές παραµέτρους του σηµασιολογικού, το µικρό παιδί όµως δεν µπορεί να
αποκτήσει τη µεταφορική σηµασία µέχρι να φτάσει σε ανώτερα στάδια γλωσσικής ανάπτυξης.
Συγκεκριµένα η σηµασιολογική επίγνωση, στο µεν επίπεδο της λέξης, αναφέρεται στην ικανότητα
του παιδιού να διακρίνει ότι οι λέξεις είναι αυθαίρετες ενότητες µε περισσότερες από µία έννοιες και
δηλώνουν αντικείµενα, πράξεις ή γεγονότα, ενώ στο επίπεδο της πρότασης αναφέρεται στην
ικανότητα του παιδιού να κατανοεί την εννοιολογική ορθότητα των προτάσεων (Τάφα, 2001:29).
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Το επίπεδο χρήσης του λόγου (Πραγµατολογία)
Το τρίτο λειτουργικό επίπεδο του λόγου, είναι η χρήση του στο κοινωνικό πλαίσιο καθώς και
ο έλεγχος και λειτουργία της συµπεριφοράς των άλλων µέσω της χρήσης του. Οι κανόνες που
διέπουν το επίπεδο αυτό ονοµάζονται πραγµατολογικοί και ο συναφής τοµέας πραγµατολογία
(Βογινδρούκας, 2003:52). Το πραγµατολογικό στοιχείο αναφέρεται στους κανόνες που διέπουν τη
χρήση της γλώσσας σε διάφορες επικοινωνιακές συνθήκες. Επίσης πραγµατολογικοί κανόνες
διέπουν τις συνοµιλίες καθώς και το στυλ που χρησιµοποιείται σε διάφορες καταστάσεις
επικοινωνίας. Γενικά τα πραγµατολογικά στοιχεία του λόγου µπορούν να θεωρηθούν ως οι τρόποι
µε τους οποίους χρησιµοποιούνται οι γλωσσολογικές γνώσεις (φωνολογία, σηµασιολογία,
συντακτικό) προκειµένου να επικοινωνεί κανείς σε ποικίλες καταστάσεις (Τζουριάδου, 1995:29). Το
παιδί κατακτά την πραγµατολογική επίγνωση όταν έχει αποκτήσει τη δεξιότητα που του επιτρέπει
να χρησιµοποιεί το λόγο µε αποτελεσµατικό τρόπο στην καθηµερινή επικοινωνία του.
Το φωνολογικό, το συντακτικό και το σηµασιολογικό στοιχείο αποτελούν µέρος της
γλωσσολογικής ικανότητας – επάρκειας, ενώ το πραγµατολογικό συνδέεται µε την επικοινωνιακή
ικανότητα – επάρκεια. Η γλωσσολογική επάρκεια αναφέρεται στη γνώση των φωνολογικών,
µορφοσυντακτικών και σηµασιολογικών κανόνων της µητρικής γλώσσας, ενώ η επικοινωνιακή
αναφέρεται στη γνώση σχετικά µε το πώς χρησιµοποιείται ο λόγος και αλληλεπιδρά κανείς
αποτελεσµατικά σε ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις. Έτσι η γλωσσολογική επάρκεια απαιτεί
µέρος της επικοινωνιακής (Τζουριάδου, 1995:19).
Μελέτες που πραγµατοποιήθηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν δείξει ότι οι
µεταγλωσσικές ικανότητες (φωνολογική επίγνωση, µορφοσυντακτική επίγνωση, σηµασιολογική
επίγνωση και πραγµατολογική επίγνωση) σχετίζονται κατά τρόπο ουσιαστικό µε την κατάκτηση της
ανάγνωσης και της γραφής. Τα παιδιά για να µπορέσουν να µάθουν να διαβάζουν και να γράφουν,
πρέπει πρώτα να είναι ικανά να συλλογίζονται πάνω στη φύση και στις λειτουργίες της γλώσσας
που οµιλούν: να µπορούν δηλαδή να αντιλαµβάνονται ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από
γλωσσικές µονάδες, τις λέξεις, οι οποίες είναι αυθαίρετες ενότητες µε περισσότερες από µία
έννοιες, να διακρίνουν ότι αυτές οι λέξεις συγκροτούνται από συλλαβές και φωνήµατα και να
συνειδητοποιούν ότι οι προτάσεις έχουν συγκεκριµένη συντακτική δοµή. Η ικανότητα αυτή
διευκολύνει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη δοµή του προφορικού λόγου και την αµφίδροµη
αντιστοιχία προφορικού και γραπτού λόγου. Τα παιδιά, λοιπόν, πρέπει να κατανοήσουν ότι ο
γραπτός λόγος συγκροτείται από συγκεκριµένα δοµικά σχήµατα του προφορικού λόγου (Τάφα,
2001:29).
Παρότι και οι τέσσερις τύποι των µεταγλωσσικών ικανοτήτων συµβάλλουν στην εκµάθηση
της ανάγνωσης και της γραφής, άλλες µεταγλωσσικές ικανότητες συµβάλλουν περισσότερο στα
πρώτα στάδια εκµάθησης και άλλες στα µετέπειτα. Η φωνολογική και η σηµασιολογική επίγνωση
φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο µε τα πρώτα χρόνια εκµάθησης του γραπτού λόγου. Μάλιστα
µε τη σηµασιολογική επίγνωση φαίνεται να σχετίζεται κυρίως ο τοµέας που αναφέρεται στην
ικανότητα του παιδιού να διακρίνει τις λέξεις. Η συντακτική και η πραγµατολογική επίγνωση
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φαίνεται να σχετίζονται µε τα µετέπειτα στάδια εκµάθησης της ανάγνωσης και κυρίως µε την
κατανόηση των κειµένων (Τάφα, 2001:29-30).
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Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Το ψυχοµετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας χορηγήθηκε σε τέσσερα παιδιά και
συγκεκριµένα 3 αγόρια νήπια τον Κ., τον Α, τον Η και 1 κορίτσι προνήπιο τη Μ. Τα στοιχεία που
αφορούν τα προφίλ των παιδιών παρουσιάζονται µε βάση την ηλικία τους κατά τη διεξαγωγή του
κριτηρίου.
Σχόλιο: Όσον αφορά τον τρόπο χορήγησης του κριτηρίου γλωσσικής επάρκειας,
ακολουθήθηκαν οι οδηγίες που δόθηκαν κατά την παρουσίαση του κριτηρίου στη διάρκεια του
µαθήµατος. Σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές όσον αφορά την υποδοκιµασία της άρθρωσης, ως
σωστές απαντήσεις λαµβάνονται εκείνες, στις οποίες τα παιδιά εκφέρουν σωστά τα σύµφωνα και
τους συνδυασµούς τους, µε την προϋπόθεση ότι η απάντηση είναι εννοιολογικά σωστή. Εξαιτίας
της εφαρµογής της παραπάνω οδηγίας δε ζητήθηκε από τα παιδιά η απλή επανάληψη της
ζητούµενης λέξης, στις περιπτώσεις λανθασµένων εννοιολογικά απαντήσεων, όπως αναφέρεται
στον Οδηγό Εξεταστή του κριτηρίου.
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Προφίλ και στοιχεία παιδιών
Το προφίλ του Κ.
Ο Κ. φοιτά για δεύτερη χρονιά σε κλασικό τµήµα δηµόσιου νηπιαγωγείου, ενώ τις
προηγούµενες 2 χρονιές φοιτούσε σε παιδικό σταθµό. Το κριτήριο του χορηγήθηκε στο σπίτι και
είχε διάρκεια 1 ώρα και 5 λεπτά, µε διάλειµµα 10 λεπτών. Η φάση πριν το διάλειµµα διήρκεσε 40
λεπτά και η δεύτερη 15 λεπτά. Παρουσίασε µεγάλο ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια του κριτηρίου
και το ολοκλήρωσε µε ευχαρίστηση, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις των υποδοκιµασιών.
Χαρακτηριστική ήταν η ταχύτητα στις απαντήσεις του, αλλά συγχρόνως και η τακτική του, να
σκέφτεται πριν απαντήσει, ώστε να απαντά σωστά.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του κριτηρίου (πίνακας 1) ο Κ:
•

Κατανοεί µε µεγάλη ευκολία λέξεις που συνδέονται µε καθηµερινές έννοιες (εικονο – λεξιλόγιο:
95,65%).

•

Παρουσιάζει µεγάλη επάρκεια πρόσληψης µορφοσυντακτικών φαινοµένων και κατανοεί εύκολα
τη δοµή µιας πρότασης (µορφοσυντακτική κατανόηση: 92,31%%).

•

Με την ίδια ευκολία διακρίνει τόσο λέξεις που δίνονται µε προσωδία, µε βάση το εννοιολογικό
τους περιεχόµενο, όσο και λέξεις µόνο από την προσωδία τους (φωνηµική διάκριση: 80%).

•

Αναγνωρίζει αρκετά εύκολα λέξεις από την περιγραφή τους, όπως επίσης εύκολα µπορεί να
περιγράψει κοινές λέξεις (προφορικό λεξιλόγιο: 79,31%).

•

Κατανοεί σχετικά εύκολα κοινές λέξεις από την περιγραφή τους (προσληπτικό λεξιλόγιο: 75%).

•

Κατανοεί ως ένα βαθµό και συσχετίζει λέξεις οι οποίες παρουσιάζονται οπτικά και εκφράζουν
έννοιες σχετικές µεταξύ τους (λεξιλόγιο συσχετισµού: 66,67%).

•

Εκφέρει σωστά όλα τα δύσκολα σύµφωνα και τους συνδυασµούς αυτών µέσα στις λέξεις. Παρ’
όλα αυτά δυσκολεύεται µερικές φορές να απαντήσει εννοιολογικά σωστά κυρίως στις
ερωτήσεις, που η υποβοήθηση γίνεται µέσω σηµασιολογικών νύξεων (άρθρωση: 58,62%).

•

∆υσκολεύεται αρκετά να ολοκληρώσει ηµιτελείς προτάσεις ακολουθώντας σωστά τους
µορφοσυντακτικούς κανόνες. Συγκεκριµένα παρουσιάζει δυσκολίες στους αριθµούς και στην
πτώση της γενικής των ουσιαστικών, στους χρόνους των ρηµάτων, στα παραθετικά των
επιθέτων και στα τακτικά αριθµητικά επίθετα (µορφοσυντακτική ολοκλήρωση: 23,08%).

•

∆εν συνθέτει µεµονωµένα φωνήµατα σε λέξεις, παρά µόνο όταν υπάρχει υποβοήθηση εικόνας.
Περιστασιακά δείχνει να αναγνωρίζει αρκετά µέσα σ’ αυτές (φωνηµική ολοκλήρωση: 10%).

•

∆εν αναλύει πλήρως τις λέξεις ή τις ψευδολέξεις σε φωνήµατα. Μπορεί όµως να αναλύσει τις
δισύλλαβες σε τρία φωνήµατα ή σε δύο φωνήµατα – άλλοτε της αρχικής, άλλοτε της τελικής
συλλαβής – και σε µια συλλαβή. Επίσης αναλύει τις τρισύλλαβες λέξεις σε συλλαβές (φωνηµική
ανάλυση: 0%).
Ως προς τα στοιχεία λόγου παρουσιάζει τα εξής ποσοστά:
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•

82,05% στο σηµασιολογικό στοιχείο, εξαιτίας κυρίως της αδυναµίας του στην υποδοκιµασία
του λεξιλογίου συσχετισµού

•

57,69% στο µορφοσυντακτικό στοιχείο, εξαιτίας κυρίως της αδυναµίας του στην υποδοκιµασία
της µορφοσυντακτικής ολοκλήρωσης

•

39,02% στο φωνολογικό στοιχείο, εξαιτίας κυρίως των αδυναµιών του στις υποδοκιµασίες της
φωνηµικής ανάλυσης και φωνηµικής ολοκλήρωσης
Ως προς τα συστήµατα λόγου παρουσιάζει τα εξής ποσοστά:

•

69,97% στο εκφραστικό σύστηµα, εξαιτίας κυρίως της αδυναµίας του στην υποδοκιµασία της
άρθρωσης

•

65% στο προσληπτικό σύστηµα, εξαιτίας κυρίως της αδυναµίας του στην υποδοκιµασία της
φωνηµικής ανάλυσης

•

50% στο οργανωτικό σύστηµα, εξαιτίας κυρίως των αδυναµιών του στις υποδοκιµασίες της
φωνηµικής ολοκλήρωσης αλλά και της µορφοσυντακτικής ολοκλήρωσης
Ο µέσος όρος επίδοσης του Κ. στο κριτήριο γλωσσικής επάρκειας είναι 59,77%.
Συνοψίζοντας, όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία και από το σχετικό γράφηµα

(γράφηµα 1) ο Κ παρουσιάζει τη µεγαλύτερη επάρκεια στο σηµασιολογικό στοιχείο. Παρουσιάζει
έκπτωση στο φωνολογικό στοιχείο και κυρίως στη φωνηµική ανάλυση και στη φωνηµική
ολοκλήρωση, όπως επίσης και στο οργανωτικό σύστηµα και συγκεκριµένα στη µορφοσυντακτική
ολοκλήρωση. Όσον αφορά το φωνολογικό στοιχείο παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόκλιση από το
µέσο όρο επίδοσής του.
Ποσοστά υποδοκιµασιών Κ
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Γράφηµα 1
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Πίνακας 1

Φωνολογικό
στοιχείο

Μορφοσυντακτικό
στοιχείο

Σηµασιολογικό
στοιχείο

65%

Μέσος όρος υποδοκιµασιών: 59,77%

50%

Βαθµολογία: 28/35
80%

Φωνηµική Ολοκλήρωση Φωνηµική ∆ιάκριση

Φωνηµική Ανάλυση
Βαθµολογία: 3/30
10%

Βαθµολογία: 3/13
23,08%

Βαθµολογία: 12/13
92,31%

Βαθµολογία: 0/29
0%

Μορφοσυντακτική Ολοκλήρωση

Βαθµολογία: 20/30
66,67%

Μορφοσυντακτική Κατανόηση

Βαθµολογία: 9/12
75%

Λεξιλόγιο Συσχετισµού

Εικονο - λεξιλόγιο Προσληπτικό Λεξιλόγιο

Βαθµολογία: 44/46
95,65%

Οργανωτικό σύστηµα

Προσληπτικό σύστηµα

Όνοµα παιδιού: Κ.

Πίνακας υποδοκιµασιών ανά στοιχείο και σύστηµα

69,97%

Βαθµολογία: 17/29
58,62%

Άρθρωση

Βαθµολογία: 23/29
79,31%

Προφορικό Λεξιλόγιο

Εκφραστικό σύστηµα
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39,02%

57,69%

82,05%

Το προφίλ του Α
Ο Α. φοιτά για πρώτη χρονιά σε ολοήµερο τµήµα δηµόσιου νηπιαγωγείου, ενώ την
προηγούµενη χρονιά φοιτούσε στο κλασσικό τµήµα του ίδιου νηπιαγωγείου. Επίσης έχει φοιτήσει
και σε παιδικό σταθµό. Το κριτήριο του χορηγήθηκε στο νηπιαγωγείο και είχε διάρκεια 1 ώρα και
10 λεπτά, µε διάλειµµα 10 λεπτών. Παρουσίασε ενδιαφέρον σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του
κριτηρίου και το ολοκλήρωσε αδιαµαρτύρητα, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις των
υποδοκιµασιών.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του κριτηρίου (πίνακας 2) ο Α.:
•

Κατανοεί µε ευκολία κοινές λέξεις από την περιγραφή τους (προσληπτικό λεξιλόγιο: 91,67%)

•

Κατανοεί

µε ευκολία λέξεις που συνδέονται µε καθηµερινές έννοιες

(εικονο – λεξιλόγιο:

89,13%)
•

Προσλαµβάνει ως ένα βαθµό µορφοσυντακτικά φαινόµενα και κατανοεί επίσης αρκετά τη δοµή
µιας πρότασης (µορφοσυντακτική κατανόηση: 69,23%)

•

Αν και δυσκολεύεται να διακρίνει λέξεις που δίνονται µε προσωδία, µε βάση το εννοιολογικό
τους περιεχόµενο, διακρίνει µε µεγάλη ευκολία άλλες λέξεις µόνο από την προσωδία τους
(φωνηµική διάκριση: 68,57%)

•

Ολοκληρώνει ηµιτελείς προτάσεις, δυσκολεύεται όµως κυρίως µε τους χρόνους των ρηµάτων
και τα παραθετικά των επιθέτων (µορφοσυντακτική ολοκλήρωση: 61,54%)

•

Παρουσιάζει κάποια δυσκολία να αναγνωρίσει λέξεις από την περιγραφή τους, µπορεί όµως
πιο εύκολα να περιγράψει κοινές λέξεις (προφορικό λεξιλόγιο: 55,17%)

•

Εκφέρει σωστά τα περισσότερα δύσκολα σύµφωνα και τους συνδυασµούς αυτών µέσα στις
λέξεις. Παρ’ όλα αυτά δυσκολεύεται να απαντήσει εννοιολογικά σωστά κυρίως στις ερωτήσεις,
που η υποβοήθηση γίνεται µέσω σηµασιολογικών νύξεων (άρθρωση: 44,83%)

•

Παρουσιάζει δυσκολία στο να κατανοήσει και να συσχετίσει λέξεις που παρουσιάζονται οπτικά
και εκφράζουν έννοιες σχετικές µεταξύ τους (λεξιλόγιο συσχετισµού: 43,33% )

•

∆εν συνθέτει µεµονωµένα φωνήµατα σε λέξεις, αν και περιστασιακά δείχνει να αναγνωρίζει
κάποια µέσα σ’ αυτές (φωνηµική ολοκλήρωση: 3,33%)

•

∆εν αναλύει λέξεις ή ψευδολέξεις σε µεµονωµένα φωνήµατα, αν και αναλύει τις δισύλλαβες
κυρίως λέξεις σε συλλαβές (φωνηµική ανάλυση: 0%)
Ως προς τα στοιχεία λόγου παρουσιάζει τα εξής ποσοστά:

•

69,23% στο σηµασιολογικό στοιχείο, εξαιτίας των αδυναµιών του στις υποδοκιµασίες του
λεξιλογίου συσχετισµού και του προφορικού λεξιλογίου

•

65,38% στο µορφοσυντακτικό στοιχείο, αντίστοιχο µε αυτό των υποδοκιµασιών της
µορφοσυντακτικής κατανόησης και ολοκλήρωσης

•

30,89% στο φωνολογικό στοιχείο, εξαιτίας κυρίως των αδυναµιών του στις υποδοκιµασίες της
φωνηµικής ανάλυσης και φωνηµικής ολοκλήρωσης
Ως προς τα συστήµατα λόγου παρουσιάζει τα εξής ποσοστά:
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•

61% στο προσληπτικό σύστηµα, εξαιτίας κυρίως της αδυναµίας του στην υποδοκιµασία της
φωνηµικής ανάλυσης

•

50% στο εκφραστικό σύστηµα, αντίστοιχο µε αυτό των υποδοκιµασιών του προφορικού
λεξιλογίου και της άρθρωσης

•

42,59% στο οργανωτικό σύστηµα, εξαιτίας κυρίως των αδυναµιών του στις υποδοκιµασίες της
φωνηµικής ολοκλήρωσης αλλά και του λεξιλογίου συσχετισµού
Ο µέσος όρος επίδοσης του Α. στο κριτήριο γλωσσικής επάρκειας είναι 51,13%.
Συνοψίζοντας, όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία και από το σχετικό γράφηµα

(γράφηµα 2) ο Α. παρουσιάζει τη µεγαλύτερη επάρκεια στο σηµασιολογικό στοιχείο. Παρουσιάζει
έκπτωση στο φωνολογικό στοιχείο και κυρίως στη φωνηµική ανάλυση και στη φωνηµική
ολοκλήρωση, όπως επίσης και στο οργανωτικό σύστηµα όπου εκτός από τη φωνηµική
ολοκλήρωση παρουσιάζει χαµηλή επάρκεια και στο λεξιλόγιο συσχετισµού. Όσον αφορά το
φωνολογικό στοιχείο παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόκλιση από το µέσο όρο επίδοσής του.
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Πίνακας 2

Φωνολογικό
στοιχείο

Μορφοσυντακτικό
στοιχείο

Σηµασιολογικό
στοιχείο

42,59%

Μέσος όρος υποδοκιµασιών: 51,13%

61%

Βαθµολογία: 24/35
68,57%

Φωνηµική Ολοκλήρωση Φωνηµική ∆ιάκριση

Φωνηµική Ανάλυση
Βαθµολογία: 1/30
3,33%

Βαθµολογία: 8/13
61,54%

Βαθµολογία: 9/13
69,23%

Βαθµολογία: 0/29
0%

Μορφοσυντακτική Ολοκλήρωση

Βαθµολογία: 13/30
43,33%

Μορφοσυντακτική Κατανόηση

Βαθµολογία: 11/12
91,67%

Λεξιλόγιο Συσχετισµού

Εικονο – λεξιλόγιο Προσληπτικό Λεξιλόγιο

Βαθµολογία: 41/46
89,13%

Οργανωτικό σύστηµα

Προσληπτικό σύστηµα

Όνοµα παιδιού: Α.

Πίνακας υποδοκιµασιών ανά στοιχείο και σύστηµα

50%

Βαθµολογία: 13/29
44,83%

Άρθρωση

Βαθµολογία: 16/29
55,17%

Προφορικό Λεξιλόγιο

Εκφραστικό σύστηµα
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30,89%

65,38%

69,23%

Το προφίλ του Η.
Ο Η. φοιτά για πρώτη χρονιά σε ολοήµερο τµήµα δηµόσιου νηπιαγωγείου, ενώ την
προηγούµενη χρονιά φοιτούσε στο κλασσικό τµήµα του ίδιου νηπιαγωγείου. Το κριτήριο του
χορηγήθηκε στο νηπιαγωγείο και είχε διάρκεια 1 ώρα και 10 λεπτά, µε διάλειµµα 10 λεπτών.
Παρουσίασε ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια του κριτηρίου, ήταν προσηλωµένος σ’ αυτό και το
ολοκλήρωσε µε ηρεµία, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις των υποδοκιµασιών.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του κριτηρίου (πίνακας 3) ο Η.:
•

Κατανοεί µε ευκολία λέξεις που συνδέονται µε καθηµερινές έννοιες

(εικονο – λεξιλόγιο:

93,48%)
•

Κατανοεί αρκετά τη δοµή µιας πρότασης και αντιλαµβάνεται µορφοσυντακτικά φαινόµενα
(µορφοσυντακτική κατανόηση: 76,92%%)

•

Αν και δυσκολεύεται να διακρίνει λέξεις που δίνονται µε προσωδία, µε βάση το εννοιολογικό
τους περιεχόµενο, διακρίνει µε ευκολία άλλες λέξεις µόνο από την προσωδία τους (φωνηµική
διάκριση: 60%)

•

Παρουσιάζει κάποια δυσκολία να κατανοήσει κοινές λέξεις από την περιγραφή τους
(προσληπτικό λεξιλόγιο: 50%)

•

Παρουσιάζει κάποια δυσκολία να αναγνωρίσει λέξεις από την περιγραφή τους, καθώς και να
περιγράψει κοινές λέξεις (προφορικό λεξιλόγιο: 48,28%)

•

∆υσκολεύεται να ολοκληρώσει ηµιτελείς προτάσεις, τόσο στη χρήση ενικού – πληθυντικού, όσο
στους χρόνους των ρηµάτων καθώς και στα παραθετικά των επιθέτων (µορφοσυντακτική
ολοκλήρωση: 30,77%)

•

Παρουσιάζει αυξηµένη δυσκολία στο να κατανοήσει και να συσχετίσει λέξεις που
παρουσιάζονται οπτικά και εκφράζουν έννοιες σχετικές µεταξύ τους (λεξιλόγιο συσχετισµού:
26,67%)

•

Εκφέρει λάθος κάποια σύµφωνα – το (δ) ως (ζ), το (θ) ως (ζ), το (ρ) ως (λ) και το (φ) ως (β) –,
καθώς και τους συνδυασµούς αυτών µέσα στις λέξεις. Επίσης µερικές φορές απαλείφει το (ρ)
από τους συνδυασµούς του µε άλλα σύµφωνα (άρθρωση: 10,34%)

•

∆εν συνθέτει µεµονωµένα φωνήµατα σε λέξεις, αν και περιστασιακά δείχνει να αναγνωρίζει
κάποια µέσα σ’ αυτές (φωνηµική ολοκλήρωση: 0%)

•

∆εν αναλύει λέξεις ή ψευδολέξεις σε µεµονωµένα φωνήµατα (φωνηµική ανάλυση: 0%)
Ως προς τα στοιχεία λόγου παρουσιάζει τα εξής ποσοστά:

•

60,68% στο σηµασιολογικό στοιχείο, εξαιτίας των αδυναµιών του στις υποδοκιµασίες του
λεξιλογίου συσχετισµού κυρίως αλλά και του προφορικού λεξιλογίου

•

50,85% στο µορφοσυντακτικό στοιχείο, εξαιτίας της αδυναµίας του στην υποδοκιµασία της
µορφοσυντακτικής ολοκλήρωσης

•

19,51% στο φωνολογικό στοιχείο, εξαιτίας των αδυναµιών του στις υποδοκιµασίες της
φωνηµικής ανάλυσης και φωνηµικής ολοκλήρωσης αλλά και της άρθρωσης
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Ως προς τα συστήµατα λόγου παρουσιάζει τα εξής ποσοστά:
•

59% στο προσληπτικό σύστηµα, εξαιτίας κυρίως των αδυναµιών του στην υποδοκιµασία της
φωνηµικής ανάλυσης αλλά και του προσληπτικού λεξιλογίου

•

30,56% στο οργανωτικό σύστηµα, κυρίως εξαιτίας των αδυναµιών του στις υποδοκιµασίες της
φωνηµικής ολοκλήρωσης αλλά και του λεξιλογίου συσχετισµού

•

29,31% στο εκφραστικό σύστηµα, κυρίως εξαιτίας της αδυναµίας του στην υποδοκιµασία της
άρθρωσης
Ο µέσος όρος επίδοσης του Η. στο κριτήριο γλωσσικής επάρκειας είναι 40,98%.
Συνοψίζοντας, όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία και από το σχετικό γράφηµα

(γράφηµα 3), ο Η. παρουσιάζει τη µεγαλύτερη επάρκεια στο σηµασιολογικό στοιχείο, ενώ
παρουσιάζει έκπτωση στο φωνολογικό στοιχείο και κυρίως στη φωνηµική ανάλυση, στη φωνηµική
ολοκλήρωση και στην άρθρωση. Επίσης παρουσιάζει έκπτωση και στο εκφραστικό σύστηµα και
κυρίως στην άρθρωση, αλλά και στο οργανωτικό σύστηµα, όπου εκτός από τη φωνηµική
ολοκλήρωση υστερεί και στο λεξιλόγιο συσχετισµού. Όσον αφορά το φωνολογικό στοιχείο
παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόκλιση από το µέσο όρο επίδοσής του.
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Πίνακας 3

Φωνολογικό
στοιχείο

Μορφοσυντακτικό
στοιχείο

Σηµασιολογικό
στοιχείο

30,56%

Μέσος όρος υποδοκιµασιών: 40,98%

59%

Βαθµολογία: 21/35
60%

Φωνηµική Ολοκλήρωση Φωνηµική ∆ιάκριση

Φωνηµική Ανάλυση
Βαθµολογία: 0/30
0%

Βαθµολογία: 4/13
30,77%

Βαθµολογία: 10/13
76,92%

Βαθµολογία: 0/29
0%

Μορφοσυντακτική Ολοκλήρωση

Βαθµολογία: 8/30
26,67%

Μορφοσυντακτική Κατανόηση

Βαθµολογία: 6/12
50%

Λεξιλόγιο Συσχετισµού

Εικονο – λεξιλόγιο Προσληπτικό Λεξιλόγιο

Βαθµολογία: 43/46
93,48%

Οργανωτικό σύστηµα

Προσληπτικό σύστηµα

Όνοµα παιδιού: Η.

Πίνακας υποδοκιµασιών ανά στοιχείο και σύστηµα

29,31%

Βαθµολογία: 3/29
10,34%

Άρθρωση

Βαθµολογία: 14/29
48,28%

Προφορικό Λεξιλόγιο

Εκφραστικό σύστηµα
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19,51%

53,85%

60,68%

Το προφίλ της Μ.
Η Μ. φοιτά για πρώτη χρονιά σε ολοήµερο τµήµα δηµόσιου νηπιαγωγείου. Το κριτήριο της
χορηγήθηκε

στο νηπιαγωγείο και είχε διάρκεια 60 λεπτά µε διάλειµµα 10 λεπτών. Η Μ.

ακολουθούσε τις οδηγίες µε υποµονή, χωρίς όµως ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Απάντησε σε όλες τις
ερωτήσεις των τριών πρώτων υποδοκιµασιών, στις οποίες δεν απαιτούνταν προφορική απάντηση,
αλλά επιλογή εικόνας. Σε πολλές από τις επόµενες υποδοκιµασίες φαινόταν να διστάζει και
απέφυγε να δώσει απαντήσεις.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του κριτηρίου (πίνακας 4) η Μ.:
•

Προσλαµβάνει ως ένα βαθµό µορφοσυντακτικά φαινόµενα και κατανοεί επίσης ως ένα βαθµό
τη δοµή µιας πρότασης (µορφοσυντακτική κατανόηση: 69,23%).

•

Αν και δυσκολεύεται πολύ να διακρίνει

λέξεις που δίνονται µε προσωδία µε βάση το

εννοιολογικό τους περιεχόµενο, διακρίνει ως ένα βαθµό άλλες λέξεις από την προσωδία τους
(φωνηµική διάκριση: 48,57%).
•

∆υσκολεύεται να κατανοήσει λέξεις που συνδέονται µε καθηµερινές έννοιες (εικονο – λεξιλόγιο:
43,48%).

•

Εκφέρει σωστά τα περισσότερα δύσκολα σύµφωνα και τους συνδυασµούς αυτών µέσα στις
λέξεις. Παρ’ όλα αυτά δεν δίνει απαντήσεις κυρίως στις ερωτήσεις που η υποβοήθηση γίνεται
µέσω σηµασιολογικών νύξεων (άρθρωση: 31,03%).

•

Παρουσιάζει αυξηµένη δυσκολία να κατανοήσει και να συσχετίσει λέξεις που παρουσιάζονται
οπτικά και εκφράζουν έννοιες σχετικές µεταξύ τους (λεξιλόγιο συσχετισµού: 20%).

•

∆υσκολεύεται πάρα πολύ να κατανοήσει κοινές λέξεις από την περιγραφή τους (προσληπτικό
λεξιλόγιο: 16,67%).

•

∆εν ολοκληρώνει παρά ελάχιστες ηµιτελείς προτάσεις. Μπορεί ως ένα βαθµό να
χρησιµοποιήσει αριθµούς (ενικό – πληθυντικό), αλλά δυσκολεύεται µε τους χρόνους των
ρηµάτων, τα παραθετικά των επιθέτων, τα τακτικά αριθµητικά επίθετα κλπ. (µορφοσυντακτική
ολοκλήρωση: 15,38%).

•

∆εν µπορεί παρά ελάχιστα να αναγνωρίσει λέξεις από την περιγραφή τους. Επίσης δεν έχει την
εκφραστική ικανότητα να περιγράψει κοινές λέξεις (προφορικό λεξιλόγιο: 3,45%).

•

∆εν συνθέτει µεµονωµένα φωνήµατα σε λέξεις, ούτε επιχειρεί να κάνει κάποια προσπάθεια
δοκιµής (φωνηµική ολοκλήρωση: 0%).

•

∆εν αναλύει λέξεις ή ψευδολέξεις σε µεµονωµένα φωνήµατα αν και αναλύει τις περισσότερες
σχεδόν από αυτές, δισύλλαβες και τρισύλλαβες σε συλλαβές (φωνηµική ανάλυση: 0%).
Ως προς τα στοιχεία λόγου παρουσιάζει τα εξής ποσοστά:

•

42,31% στο µορφοσυντακτικό στοιχείο, κυρίως εξαιτίας της αδυναµίας της στην υποδοκιµασία
της µορφοσυντακτική ολοκλήρωσης
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•

24,79% στο σηµασιολογικό στοιχείο, εξαιτίας των αδυναµιών της στις υποδοκιµασίες του
προφορικού λεξιλογίου κυρίως, αλλά και του προσληπτικού λεξιλογίου και του λεξιλογίου
συσχετισµού

•

21,14% στο φωνολογικό στοιχείο, κυρίως εξαιτίας των αδυναµιών της στις υποδοκιµασίες της
φωνηµικής ανάλυσης και φωνηµικής ολοκλήρωσης
Ως προς τα συστήµατα λόγου παρουσιάζει τα εξής ποσοστά:

•

31% στο προσληπτικό σύστηµα, εξαιτίας κυρίως των αδυναµιών της στην υποδοκιµασία της
φωνηµικής ανάλυσης αλλά και του προσληπτικού λεξιλογίου

•

23,15% στο οργανωτικό σύστηµα, κυρίως εξαιτίας των αδυναµιών στις υποδοκιµασίες της
φωνηµικής ολοκλήρωσης, της µορφοσυντακτικής ολοκλήρωσης αλλά και του λεξιλογίου
συσχετισµού

•

17,24% στο εκφραστικό σύστηµα, εξαιτίας κυρίως των αδυναµιών της στην υποδοκιµασία του
προφορικού λεξιλογίου
Ο µέσος όρος επίδοσης της Μ. στο κριτήριο γλωσσικής επάρκειας είναι 24,81%.
Συνοψίζοντας, όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία και από το σχετικό γράφηµα

(γράφηµα 4), η Μαρία παρουσιάζει τη µεγαλύτερη επάρκεια στο µορφοσυντακτικό στοιχείο.
Παρουσιάζει έκπτωση στο εκφραστικό σύστηµα και κυρίως στο προφορικό λεξιλόγιο, όπως επίσης
και στο φωνολογικό στοιχείο και κυρίως στη φωνηµική ανάλυση και στη φωνηµική ολοκλήρωση.
Όσον αφορά το εκφραστικό σύστηµα παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόκλιση από το µέσο όρο
επίδοσής της.

Ποσοστά υποδοκιµασιών Μ.
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διάκριση

Φωνηµική
ανάλυση

Φωνηµική
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Άρθρωση

Προφορικό
λεξιλόγιο

Προσληπτικό
λεξιλόγιο

Λεξιλόγιο
συσχετισµού

Εικονολεξιλόγιο
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Γράφηµα 4
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Πίνακας 4

Φωνολογικό
στοιχείο

Μορφοσυντακτικό
στοιχείο

Σηµασιολογικό
στοιχείο

31%

Μέσος όρος υποδοκιµασιών:24,81%

23,15%

Βαθµολογία: 17/35
48,57%

Φωνηµική Ολοκλήρωση Φωνηµική ∆ιάκριση

Φωνηµική Ανάλυση
Βαθµολογία: 0/30
0%

Βαθµολογία: 2/13
15,38%

Βαθµολογία: 9/13
69,23%

Βαθµολογία: 0/29
0%

Μορφοσυντακτική Ολοκλήρωση

Βαθµολογία: 6/30
20%

Μορφοσυντακτική Κατανόηση

Βαθµολογία: 2/12
16,67%

Λεξιλόγιο Συσχετισµού

Εικονο – λεξιλόγιο Προσληπτικό Λεξιλόγιο

Βαθµολογία: 20/46
43,48%

Οργανωτικό σύστηµα

Προσληπτικό σύστηµα

Όνοµα παιδιού: Μ.

Πίνακας υποδοκιµασιών ανά στοιχείο και σύστηµα

17,24%

Βαθµολογία: 9/29
31,03%

Άρθρωση

Βαθµολογία: 1/29
3,45%

Προφορικό Λεξιλόγιο

Εκφραστικό σύστηµα
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21,14%

42,31%

24,79%

Συγκριτικά στοιχεία αποτελεσµάτων των κριτηρίων
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των κριτηρίων γλωσσικής επάρκειας προκύπτουν τα εξής
συγκριτικά στοιχεία:
Ως προς τις υποδοκιµασίες (γράφηµα 5)
•

Τα νήπια (Κ., Α., Η.) γενικά φανερώνουν µεγαλύτερη επάρκεια από το προνήπιο (Μ.) σε όλες
σχεδόν τις υποδοκιµασίες, εκτός από αυτή της άρθρωσης στην οποία η Μ. υπερτερεί σε σχέση
µε τον Η.

•

Όλα τα παιδιά παρουσιάζουν µηδενική βαθµολογία στην υποδοκιµασία της φωνηµικής
ανάλυσης, ενώ στην υποδοκιµασία της φωνηµικής ολοκλήρωσης δύο παρουσιάζουν πολύ
χαµηλή βαθµολογία (Κ., Α.), ενώ τα άλλα δύο (Η., Μ.) παρουσιάζουν µηδενική βαθµολογία.

•

Μεταξύ των νηπίων ο Η. παρουσιάζει χαµηλότερη βαθµολογία στις περισσότερες
υποδοκιµασίες (6 από τις 10).
Ως προς τα στοιχεία του λόγου (γράφηµα 6)

•

Τα νήπια (Κ., Α., Η.) παρουσιάζουν µεγαλύτερη επάρκεια στο σηµασιολογικό σηµείο, ενώ το
προνήπιο (Μ.) παρουσιάζει µεγαλύτερη επάρκεια στο µορφοσυντακτικό στοιχείο.

•

Τα νήπια (Κ., Α., Η.) παρουσιάζουν µια φθίνουσα πορεία επάρκειας, η οποία είναι µεγαλύτερη
στο σηµασιολογικό, µεσαία στο µορφοσυντακτικό και µικρότερη στο φωνολογικό στοιχείο. Το
προνήπιο διαφοροποιείται στην φθίνουσα αυτή πορεία ξεκινώντας από το µορφοσυντακτικό και
καταλήγοντας στο φωνολογικό, µε ενδιάµεσο το σηµασιολογικό στοιχείο.
Ως προς τα συστήµατα του λόγου (γράφηµα 7)

•

Τα παιδιά ανά δύο παρουσιάζουν κοινή φθίνουσα πορεία επάρκειας: Ο Κ. και ο Α.
παρουσιάζουν µεγαλύτερη επάρκεια στο εκφραστικό σύστηµα, συνεχίζουν µε το προσληπτικό
και καταλήγουν µε µικρότερη επάρκεια στο οργανωτικό σύστηµα. Ο Η. και η Μ. παρουσιάζουν
µεγαλύτερη επάρκεια στο προσληπτικό σύστηµα, συνεχίζουν µε το οργανωτικό και καταλήγουν
µε µικρότερη επάρκεια στο εκφραστικό σύστηµα.
Συµπερασµατικά, µελετώντας τα προφίλ των παιδιών, τα συγκριτικά στοιχεία των

αποτελεσµάτων των κριτηρίων καθώς και τους µέσους όρους επίδοσης, είναι φανερό ότι η Μ.
παρουσιάζει τη µεγαλύτερη έκπτωση µεταξύ του συνόλου των παιδιών, ενώ ο Η. παρουσιάζει τη
µεγαλύτερη έκπτωση µεταξύ των νηπίων. Μάλιστα στην υποδοκιµασία της άρθρωσης υπολείπεται
και του προνηπίου. Επίσης ο Η., ενώ παρουσιάζει µέτρια επάρκεια ως προς το σηµασιολογικό και
το µορφοσυντακτικό στοιχείο, όπως και ως προς το προσληπτικό σύστηµα, η επάρκειά του είναι
ιδιαίτερα χαµηλή ως προς το φωνολογικό στοιχείο, αλλά και ως προς το εκφραστικό και το
οργανωτικό σύστηµα. Το αντισταθµιστικό πρόγραµµα γλωσσικών δραστηριοτήτων διαµορφώνεται
για τον Η., επειδή είναι νήπιο, έχει µειωµένη επάρκεια σε σχέση µε τα παιδιά της ηλικίας του, όπως
επίσης και εξαιτίας της ανοµοιοµορφίας που παρουσιάζει στην επάρκεια µεταξύ του συνόλου
στοιχείων και συστηµάτων.
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Γράφηµα 5
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Συγκριτικά στοιχεία παιδιών ανά υποδοκιµασία
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Συγκριτικά στοιχεία παιδιών ανά στοιχεία λόγου
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Γράφηµα 6

Συγκριτικά στοιχεία παιδιών ανά συστήµατα λόγου
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Γράφηµα 7
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Το πρόγραµµα γλωσσικών δραστηριοτήτων που ακολουθεί, διαµορφώνεται σε σχέση µε τις
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο Η. ως προς τη γλωσσική του ανάπτυξη. Έχει ως αφετηρία τα
σηµεία

εκείνα,

στα

οποία

παρουσιάζει

µεγαλύτερη

επάρκεια

(σηµασιολογικό

στοιχείο,

προσληπτικό σύστηµα και ως ένα βαθµό και το µορφοσυντακτικό στοιχείο) και στοχεύει στην
ανάπτυξη αυτών που έχει κατακτήσει λιγότερο (φωνολογικό στοιχείο, εκφραστικό σύστηµα,
οργανωτικό σύστηµα).
Το πρόγραµµα είναι κοινό για όλα τα παιδιά της τάξης, εξειδικευµένο όµως περισσότερο στις
αδυναµίες που παρουσιάζει ο Η. στην προκειµένη περίπτωση. Οι δραστηριότητες που
προτείνονται στοχεύουν στη δηµιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών, οι οποίες θα επιταχύνουν την
ανάπτυξη αλλά και θα αντισταθµίσουν τις δυσκολίες. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, έµφαση
πρέπει να δοθεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του φωνολογικού στοιχείου, του οργανωτικού
καθώς και του εκφραστικού συστήµατος, µέσα όµως από την εξάσκηση και βελτίωση του
σηµασιολογικού στοιχείου, του προσληπτικού και του µορφοσυντακτικού συστήµατος αντίστοιχα.
Μέρος των δραστηριοτήτων του προγράµµατος που ακολουθεί, αποτελούν ασκήσεις
άρθρωσης. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι αν τα προβλήµατα λόγου είναι πολύ σοβαρά, – στοιχείο
που δε γνωρίζουµε για τον Η. – δεν αρκεί µόνο η δική µας προσπάθεια. Η παραποµπή του
παιδιού σε περισσότερο ειδικούς (π.χ. λογοθεραπευτή, ψυχολόγο) θα ήταν ίσως ενδεδειγµένη.
Βασικό στοιχείο και προϋπόθεση του προτεινόµενου προγράµµατος είναι η σχέση του µε τις
καθηµερινές εµπειρίες και τα ενδιαφέροντα όλων των παιδιών. Οι τρόποι προσέγγισης είναι
ποικίλοι και διαφορετικοί (κινητικά παιχνίδια, συζήτηση, θεατρικό παιχνίδι κλπ.). Επίσης όλες οι
προτεινόµενες δραστηριότητες είναι ενδεικτικές και διαµορφώνονται στηριζόµενες σε ένα κοινό
πλαίσιο – θέµα για να διευκολυνθούν τα παιδιά να λειτουργήσουν περισσότερο συγκροτηµένα. Ας
υποθέσουµε ότι η αφόρµηση για το ξεκίνηµα του προγράµµατος δίνεται µέσω ενός project µε θέµα
«Τα ζώα» και συγκεκριµένα µε την ανάγνωση του παραµυθιού της Karma Wilson «Η Αρκούδα
ροχαλίζει», εκδόσεις Λιβάνη.
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Προτεινόµενες δραστηριότητες
1η ∆ραστηριότητα: Ανάλυση παραµυθιού
ΕΝΟΤΗΤΑ: Σηµασιολογικό στοιχείο – προσληπτικό / εκφραστικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
Πριν την ανάγνωση
−

Να προβλέπουν το περιεχόµενο µιας ιστορίας µελετώντας το εξώφυλλο του βιβλίου

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης
−

Να κατανοούν το νόηµα της ιστορίας

−

Να παρεµβαίνουν κατά την ανάγνωση του κειµένου κάνοντας υποθέσεις για τη συνέχεια και το
τέλος της ιστορίας, σχόλια για τους χαρακτήρες κλπ.

Μετά την ανάγνωση
−

Να απαντούν σε ερωτήσεις συνοχής σχετικές µε το νόηµα της ιστορίας

−

Να συσχετίζουν την ιστορία που ακούν µε τη δική τους ζωή και µε τις δικές τους εµπειρίες

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Ανάγνωση, συζήτηση
ΥΛΙΚΑ: Το παραµύθι «Η αρκούδα ροχαλίζει» της Karma Wilson
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πριν την ανάγνωση του παραµυθιού δείχνουµε στα παιδιά το εξώφυλλο του βιβλίου και
ζητάµε να προβλέψουν το περιεχόµενο. Σε περίπτωση που τα παιδιά δυσκολευτούν διαβάζουµε
τον τίτλο του βιβλίου για να τα βοηθήσουµε.
Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης παροτρύνουµε τα παιδιά να σχολιάζουν σηµεία του
παραµυθιού, που τους προκαλούν ενδιαφέρον. Ζητάµε επίσης από τα παιδιά να προβλέψουν σε
ορισµένα σηµεία της ιστορίας τι θα συµβεί αργότερα, όπως για παράδειγµα όταν µπαίνει το ποντίκι
στη σπηλιά που κοιµάται η αρκούδα, ή όταν πάλι το ποντίκι ρίχνει το πιπέρι στη σούπα.
Μετά την ανάγνωση προτρέπουµε τα παιδιά να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές µε το
νόηµα του παραµυθιού όπως:
1. Ποιοι είναι οι ήρωες του παραµυθιού και τι τους αρέσει να κάνουν;
2. Πότε και σε ποιο µέρος εκτυλίσσεται η ιστορία;
3. Πώς περνούσε τον καιρό της η αρκούδα µέσα στη σπηλιά;
4. Τι έκαναν τα ζώα που ήρθαν να µείνουν στη σπηλιά της αρκούδας;
5. Τι έπαθε η αρκούδα και γιατί;
6. Πώς ένιωσε;
7. Πώς λύθηκε στο τέλος το πρόβληµα της αρκούδας;
8. Στο τέλος τι έγινε;
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Επίσης καλούµε τα παιδιά να υποβάλουν τα ίδια ερωτήσεις σε σχέση µε το παραµύθι.
Τέλος τα προτρέπουµε να συσχετίσουν τα γεγονότα που αφορούν τους βασικούς
πρωταγωνιστές της ιστορίας µε παρόµοια γεγονότα της δικής τους ζωής.

2η ∆ραστηριότητα: ∆ραµατοποίηση παραµυθιού
ΕΝΟΤΗΤΑ: Σηµασιολογικό στοιχείο – εκφραστικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να βελτιώνουν και να εµπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο

−

Να αναδιατυπώνουν φράσεις ή προτάσεις, χρησιµοποιώντας εναλλακτικά λέξεις µε παρεµφερές
νόηµα

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: ∆ιάλογος
ΥΛΙΚΑ: Το παραµύθι «Η αρκούδα ροχαλίζει» της Karma Wilson, µάσκες ζώων, πανιά
ΧΩΡΟΣ: Γωνιά µεταµφίεσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούµε τα παιδιά να φορέσουν τις µάσκες ζώων που είχαν κατασκευάσει σε προηγούµενη
δραστηριότητα µέσα στα πλαίσια του σχεδίου εργασίας «Τα ζώα» και να δραµατοποιήσουν το
παραµύθι. Πριν τη δραµατοποίηση τα προτρέπουµε να οργανώσουν το χώρο της γωνιάς της
µεταµφίεσης και να τον «µετατρέψουν» σε σπηλιά.
Ενθαρρύνουµε τα παιδιά στη διάρκεια της δραµατοποίησης να εκφράζονται ελεύθερα, να
αυτοσχεδιάζουν και να χρησιµοποιούν λέξεις και προτάσεις που τους είναι οικείες, αλλά µε
παρόµοια σηµασία µε αυτές του παραµυθιού.
Κατά τη διάρκεια της δραµατοποίησης φωτογραφίζουµε τις βασικές σκηνές της.

3η ∆ραστηριότητα: ∆οµή µιας πρότασης (Λεζάντες φωτογραφιών)
ΕΝΟΤΗΤΑ: Μορφοσυντακτικό στοιχείο – προσληπτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να κατανοούν µε ευκολία τη δοµή µιας πρότασης και τα µορφοσυντακτικά στοιχεία της

−

Να αντιληφθούν ότι το εννοιολογικό περιεχόµενο µιας πρότασης εξαρτάται από τη µορφολογία
της

−

Να αντιληφθούν ότι οι λέξεις έχουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο µέσα σε µια πρόταση και ότι ο
ρόλος αυτός εξαρτάται από τη θέση της µέσα στην πρόταση

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Συζήτηση, λεκτικά παιχνίδια
ΥΛΙΚΑ: Φωτογραφίες της δραστηριότητας δραµατοποίησης, καρτέλες µε λεζάντες των
φωτογραφιών, καρτέλες µε µπερδεµένες λεζάντες
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ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούµε τα παιδιά να δουν και να επεξεργασθούν τις φωτογραφίες από τις διάφορες σκηνές
κατά τη δραµατοποίηση του παραµυθιού. Εξηγούµε ότι θα τις τοποθετήσουµε στον πίνακα
φωτογραφιών του σχολείου. Θέτουµε όµως τον εξής προβληµατισµό: Θα µπορέσουν οι γονείς να
καταλάβουν τι εικονίζεται σε καθεµιά από αυτές; Γι’ αυτό το λόγο καλό θα ήταν να γράψουµε κάτω
από κάθε φωτογραφία µια µικρή πρόταση – επεξήγηση, όπως οι γελοιογράφοι τοποθετούν
λεζάντες κάτω από τα σκίτσα τους.
Παρουσιάζουµε στα παιδιά µια σειρά από καρτέλες και συγχρόνως διαβάζουµε τις γραµµένες
πάνω σ’ αυτές προτάσεις, που είναι σχετικές µε τις σκηνές της δραµατοποίησης:
1. Η µεγάλη αρκούδα κοιµάται µέσα στη σπηλιά
2. Το ποντίκι ανάβει φωτιά
3. Το άσπρο λαγουδάκι και το ποντίκι τρώνε και συζητάνε γύρω από τη φωτιά
4. Ο ασβός συζητά µε τους φίλους του γύρω από τη φωτιά
5. Η παρέα των ζώων γύρω απ’ τη φωτιά µεγαλώνει
6. Η αρκούδα ξυπνά και θυµώνει
7. Η αρκούδα κλαίει και παραπονιέται
8. Το ποντίκι ετοιµάζει καινούριο φαγητό για την αρκούδα
9. Η αρκούδα λέει ιστορίες στους φίλους της
10. Η αρκούδα νανουρίζει τους φίλους της στην αγκαλιά της
Με τις φωτογραφίες αυτές και τις λεζάντες τους, παίζουµε τα παρακάτω παιχνίδια:
1ο παιχνίδι
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο οµάδες, που κάθονται η µια απέναντι στην άλλη. Τοποθετούµε
κάθε φορά στον φανελοπίνακα τρεις φωτογραφίες παραπλήσιου θέµατος και µια λεζάντα που
ταιριάζει σε µια µόνο από αυτές (πίνακας 5). ∆ιαβάζουµε την αναρτηµένη κάθε φορά λεζάντα και
αν η οµάδα που είναι η σειρά της, απαντήσει σωστά, κερδίζει έναν πόντο. Νικήτρια είναι η οµάδα
που µέχρι το τέλος του παιχνιδιού θα δώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις.
2ο παιχνίδι
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο οµάδες που κάθονται η µια απέναντι στην άλλη. Στην
περίπτωση αυτή αναφέρουµε στα παιδιά πώς ο τυπογράφος που ετοίµασε τις λεζάντες των
φωτογραφιών µπερδεύτηκε και τις έγραψε λάθος. Έβαλε τις λέξεις σε λάθος θέση. Παρουσιάζουµε
µια φωτογραφία και διαβάζουµε την αντίστοιχη κάθε φορά µπερδεµένη λεζάντα. Π.χ. «Μέσα στην
αρκούδα κοιµάται η σπηλιά» η οποία γίνεται «Η αρκούδα κοιµάται µέσα στη σπηλιά». Στη συνέχεια
καλούµε τα παιδιά να προσπαθήσουν να αναδιατυπώσουν κάθε µπερδεµένη λεζάντα µε τη σωστή
σειρά των λέξεων. Νικήτρια είναι η οµάδα που µέχρι το τέλος του παιχνιδιού «διορθώσει» τις
περισσότερες µπερδεµένες λεζάντες.

27

Φωτογραφίες
•

Η αρκούδα κοιµάται µέσα στη σπηλιά

•

Η αρκούδα ξυπνά και θυµώνει

•

Η αρκούδα κλαίει και παραπονιέται

•

Το ποντίκι ανάβει φωτιά

•

Το άσπρο λαγουδάκι και το ποντίκι τρώνε

•

Ο ασβός συζητά µε τους φίλους

•

Η αρκούδα λέει ιστορίες στους φίλους της

•

Η αρκούδα νανουρίζει τους φίλους της

•

Η αρκούδα κλαίει και παραπονιέται

•

Η παρέα των ζώων γύρω απ’ τη φωτιά µεγαλώνει

•

Το ποντίκι ετοιµάζει φαγητό για την αρκούδα

•

Το ποντίκι ανάβει φωτιά

Λεζάντες

Η αρκούδα κοιµάται µέσα στη σπηλιά.

Ο ασβός συζητά µε τους φίλους του.

Η αρκούδα νανουρίζει τους φίλους της.

Το ποντίκι ανάβει φωτιά.

Πίνακας 5

4η ∆ραστηριότητα: Εµπλουτισµός λεξιλογίου (Πες µου ποια λέξη περιγράφω)
ΕΝΟΤΗΤΑ: Σηµασιολογικό στοιχείο – προσληπτικό / εκφραστικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να κατανοούν λέξεις από την περιγραφή τους και να τις
βρίσκουν αντίστοιχα

−

Να ενισχύσουν την ικανότητα οπτικής αντίληψης

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Λεκτικά παιχνίδια
ΥΛΙΚΑ: Εικόνες
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υποβάλουµε στα παιδιά ερωτήσεις – ορισµούς αντικειµένων, µε αφορµή τις εικόνες του
παραµυθιού και τα καλούµε να βρουν τη σωστή απάντηση. Μπορούµε σε πρώτη φάση να
βοηθήσουµε τα παιδιά µε την παρουσίαση αντίστοιχων εικόνων (τέσσερις κάθε φορά), τις οποίες
σε δεύτερη φάση δε θα χρησιµοποιήσουµε.
•

Είναι κρύο, άσπρο και απαλό σαν πούπουλο = χιόνι

•

Είναι µεγάλη, υγρή και σκοτεινή = σπηλιά
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•

Έχει πολλά δέντρα, πουλιά και ζώα = δάσος

•

Είναι µαύρη, σκοτεινή και έχει συντροφιά τα αστέρια και το φεγγάρι = νύχτα

•

Φωτίζει, ζεσταίνει αλλά και καίει = φωτιά

•

Είναι ζεστή και την τρώµε το χειµώνα ή όταν είµαστε άρρωστοι = σούπα

•

Το ρίχνουµε στο φαγητό και νοστιµεύει αλλά και καίει συγχρόνως = πιπέρι

•

Μας φωτίζει, µας ζεσταίνει και λάµπει ψηλά στον ουρανό = ήλιος

5η ∆ραστηριότητα: Εµπλουτισµός λεξιλογίου (Βρες ποιο ζώο έχω στο µυαλό µου)
ΕΝΟΤΗΤΑ: Σηµασιολογικό στοιχείο – εκφραστικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξασκηθούν στην εκφορά περιγραφικού λόγου και να εξοικειωθούν µε αυτόν, ώστε να
βελτιώνουν και να εµπλουτίζουν το προφορικό τους λεξιλόγιο

−

Να αναπτύξουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν λέξεις από την περιγραφή τους

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Λεκτικά παιχνίδια
ΥΛΙΚΑ: Εικόνες ζώων
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρουσιάζουµε στα παιδιά εικόνες ζώων, αυτές των ηρώων του παραµυθιού (αρκούδα,
ποντικός, λαγός, ασβός, αρουραίος, τυφλοπόντικας, κόρακας, σπίνος). Προτρέπουµε ένα παιδί
κάθε φορά να βάλει στο µυαλό του, ένα από αυτά τα ζώα που υπάρχουν στις εικόνες και να το
περιγράψει. Καλούµε τα υπόλοιπα παιδιά να ακούσουν προσεκτικά και να βρουν ποιο ζώο εννοεί
ο φίλος τους.
Για να αυξήσουµε το βαθµό δυσκολίας του παιχνιδιού, αφαιρούµε τις εικόνες των ζώων από
τον πίνακα, ώστε τα παιδιά αυτή τη φορά να χρειαστεί να σκεφτούν περισσότερο και να
ανακαλέσουν στη µνήµη τους τα χαρακτηριστικά του ζώου που περιγράφουν ή του ζώου που
προσπαθούν να βρουν αντίστοιχα.

6η ∆ραστηριότητα: ∆ιάκριση ενικού - πληθυντικού αριθµού ουσιαστικών
ΕΝΟΤΗΤΑ: Μορφοσυντακτικό στοιχείο – προσληπτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να ξεχωρίζουν τον ενικό από τον πληθυντικό αριθµό των
ουσιαστικών

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Κινητικά, λεκτικά παιχνίδια
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ΥΛΙΚΑ: Κασετόφωνο, ζωηρή µουσική
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα παιδιά χορεύουν στο ρυθµό της µουσικής. Εµείς ανά διαστήµατα φωνάζουµε µία – µία
λέξεις που αναφέρονται στο παραµύθι, άλλες στον ενικό και άλλες στον πληθυντικό αριθµό.
Καλούµε τα παιδιά να χορεύουν µόνο µε τα χέρια τους κάθε φορά που ακούνε λέξη που σηµαίνει
πολλά αντικείµενα, ζώα κλπ. και να κάθονται στο παγκάκι, όταν ακούνε λέξη που σηµαίνει ένα
αντικείµενο. Χρησιµοποιούµε λέξεις όπως: αρκούδα, σπηλιά, νύχτα, µάτια, ποντίκι, χιόνι,
ποντικάκι, κρύο, κλαδάκια, φωτιά, φως, µατάκια, λαγουδάκι, σούπα, µυρωδιές, λιχουδιές, σακούλι,
αρουραίος, χώµα, σπίνος, κόρακας, µπόρα, δάσος, πιπέρι, ζωάκια, καρδιά, ήλιος, φίλοι.

7η ∆ραστηριότητα: Σχηµατισµός ενικού - πληθυντικού αριθµού µε ονόµατα ζώων
ΕΝΟΤΗΤΑ: Μορφοσυντακτικό στοιχείο – οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να χρησιµοποιούν σωστά τους αριθµούς ενικό και πληθυντικό
των ουσιαστικών, µετατρέποντας λέξεις από τον ενικό στον πληθυντικό και αντίστροφα

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Λεκτικά παιχνίδια, κινητικά παιχνίδια
ΥΛΙΚΑ: Μπάλα
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 ο παιχνίδι
Τα παιδιά είναι καθισµένα σε κύκλο. Αφήνουµε τη µπάλα να κυλήσει προς το µέρος ενός
παιδιού που βρίσκεται καθισµένο απέναντί µας, λέγοντάς του: «µια αρκούδα». Το παιδί στέλνει
πίσω τη µπάλα σε µας λέγοντας «δύο αρκούδες». Κατά τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται το παιχνίδι µε
όλους τους ήρωες του παραµυθιού: ένα ποντίκι – δύο ποντίκια, ένα λαγουδάκι – δύο λαγουδάκια,
ένας ασβός – δύο ασβοί, ένας αρουραίος – δύο αρουραίοι, ένας τυφλοπόντικας – δύο
τυφλοπόντικες κλπ.
2 ο παιχνίδι
Τα παιδιά είναι καθισµένα στην παρεούλα. Εµείς λέµε µια λέξη. Αν η λέξη είναι στον ενικό
αριθµό το παιδί, που είναι η σειρά του να µιλήσει, σηκώνεται επάνω και επαναλαµβάνει τη λέξη
στον πληθυντικό αριθµό. Αν η λέξη είναι στον πληθυντικό αριθµό το παιδί κάθεται στο πάτωµα και
επαναλαµβάνει την αντίστοιχη λέξη στον ενικό αριθµό. Χρησιµοποιούµε λέξεις από το κείµενο του
παραµυθιού όπως: αρκούδα – αρκούδες, σπηλιά – σπηλιές, νύχτα – νύχτες, µάτια – µάτι, ποντίκι –
ποντίκια, χιόνι – χιόνια, ποντικάκι – ποντικάκια, κλαδάκια – κλαδάκι, φωτιά – φωτιές, φως – φώτα,
µατάκια – µατάκι, λαγουδάκι – λαγουδάκια, σούπα – σούπες, µυρωδιές – µυρωδιά, λιχουδιές –
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λιχουδιά, σακούλι – σακούλια, αρουραίος – αρουραίοι, χώµα – χώµατα, σπίνος – σπίνοι, κόρακας
– κόρακες, δάσος – δάση, ζωάκια – ζωάκι, καρδιά – καρδιές, ήλιος – ήλιοι, φίλοι – φίλος.

8η ∆ραστηριότητα: Παράγωγα ουσιαστικά (Βρες το επάγγελµά µου)
ΕΝΟΤΗΤΑ: Μορφοσυντακτικό στοιχείο – οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να βρίσκουν ουσιαστικά που παράγονται από ρήµατα και
φανερώνουν το πρόσωπο που ενεργεί και να τα χρησιµοποιούν κατάλληλα µέσα στις
προτάσεις.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Κουκλοθέατρο, διάλογος
ΥΛΙΚΑ: Κούκλες ζώων
ΧΩΡΟΣ: Κουκλοθέατρο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Με αφορµή την προετοιµασία του φαγητού από τους ήρωες του παραµυθιού δηµιουργούµε
ένα µικρό κείµενο για κάθε ήρωα που παρουσιάζεται στο κουκλοθέατρο. Π.χ.
•

«Εγώ ο ποντικός ξέρω και µαγειρεύω. Μήπως µπορείτε να µου πείτε τι δουλειά κάνω;» =
µάγειρας

•

«Εµένα την αρκούδα µου αρέσει να τραγουδώ. Θέλω να γίνω…» = τραγουδίστρια

•

«Εµένα τον λαγό µου αρέσει να ψαρεύω. Θέλω να γίνω…» = ψαράς

•

«Εµένα τον αρουραίο µου αρέσει να ράβω. Θέλω να γίνω…» = ράφτης

9η ∆ραστηριότητα: Χρόνοι ρηµάτων (Η µηχανή του χρόνου)
ΕΝΟΤΗΤΑ: Μορφοσυντακτικό στοιχείο – οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα σωστής εκφοράς των ρηµάτων σε µελλοντικό, παρελθοντικό και
παροντικό χρόνο

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Θεατρικό παιχνίδι, προφορικές ασκήσεις
ΥΛΙΚΑ: Ένα µεγάλο πανί, πινακίδες µε τις λέξεις «χθες» – «σήµερα» – «αύριο», µάσκα αρκούδας
ΧΩΡΟΣ: Γωνιά µεταµφίεσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούµε τα παιδιά να ταξιδέψουν µε τη φανταστική µηχανή του χρόνου. Αυτή η µηχανή
άλλοτε µας ταξιδεύει στο ΧΘΕΣ, άλλοτε στο ΣΗΜΕΡΑ και άλλοτε στο ΑΥΡΙΟ. Τα προτρέπουµε να
κρυφτούν κάτω από ένα µεγάλο πανί, τη «µηχανή του χρόνου» και να τραγουδήσουν: «Έλα µια
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µέρα, στη µηχανή του χρόνου που σε ταξιδεύει, έλα….». Τα παιδιά καθισµένα κινούνται στο ρυθµό
του τραγουδιού, ώσπου η µηχανή φτάσει στον προορισµό της. Τότε αναβοσβήνουν τα φώτα της
και ο οδηγός της, η αρκούδα του παραµυθιού µας – µπορούµε να είµαστε εµείς ή ένα παιδί –
σηκώνει µια πινακίδα που γράφει άλλοτε «ΧΘΕΣ», άλλοτε «ΤΩΡΑ» και άλλοτε «ΑΥΡΙΟ».
Σύµφωνα µε τον κανόνα του παιχνιδιού, ανάλογα µε τη χώρα που θα βρεθούν τα παιδιά
πρέπει να µιλήσουν µια παράξενη γλώσσα, διαφορετική κάθε φορά: άλλοτε τη γλώσσα του ΑΥΡΙΟ,
άλλοτε τη γλώσσα του ΤΩΡΑ και άλλοτε τη γλώσσα του ΧΘΕΣ. Η µεγάλη αρκούδα του
παραµυθιού διευκολύνει τα παιδιά, τους δίνει οδηγίες και τους ανακοινώνει την πρόταση που
πρέπει να πουν. Π.χ. Η πρόταση «Η αρκούδα κοιµάται» όπως τη λέµε στη χώρα του ΣΗΜΕΡΑ, θα
γίνει στη χώρα του ΧΘΕΣ «Η αρκούδα κοιµόταν» ή «Η αρκούδα κοιµήθηκε», ενώ στη χώρα του
ΑΥΡΙΟ θα γίνει «Η αρκούδα θα κοιµηθεί» ή «Η αρκούδα θα κοιµάται». Περισσότερα παραδείγµατα
από προτάσεις του κειµένου του παραµυθιού υπάρχουν στον πίνακα 6.

ΧΘΕΣ

ΣΗΜΕΡΑ

ΑΥΡΙΟ

Έφτιαξαν ποπ κορν να φάνε.

Όλη τη νύχτα δεν ξυπνά.

Θα µαζέψω κλαδάκια.

Είχανε καιρό να ιδωθούνε.

¨Ένα ποντίκι περπατά.

Θα ανάψω µια φωτιά.

Εγώ κοιµόµουν.

Τα κλαδάκια τσιτσιρίζουν.

Θα σου φτιάξουµε σούπα.

Εγώ ροχάλιζα.

Ο δυνατός αέρας φυσά.
Τρώνε, πίνουν και γλεντάνε.
Έχω φέρει φιστίκια.

Πίνακας 6

10η ∆ραστηριότητα: Χρόνοι ρηµάτων (Συνοµιλία στο τηλέφωνο)
ΕΝΟΤΗΤΑ: Μορφοσυντακτικό στοιχείο – οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να χρησιµοποιούν τα ρήµατα στους σωστούς χρόνους

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: ∆ιάλογος
ΥΛΙΚΑ: Συσκευή τηλεφώνου
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούµε τα παιδιά να αναπαραστήσουν το καθένα ξεχωριστά ένα ζώο του παραµυθιού που
µιλά στο τηλέφωνο µε ένα άλλο ζωάκι, φίλο του. Αρχικά τα παιδιά – ζώα αφηγούνται πώς περνούν
σήµερα στη σπηλιά της αρκούδας. Στη συνέχεια της δραστηριότητας ζητάµε να αφηγηθούν σε ένα
φίλο τους πώς πέρασαν την προηγούµενη ηµέρα, πριν έρθουν στη σπηλιά της αρκούδας. Τέλος
ζητάµε από τα παιδιά να αφηγηθούν πώς σκοπεύουν να περάσουν την αυριανή ηµέρα.
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11η ∆ραστηριότητα: Ταξινοµήσεις και συσχετίσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ: Σηµασιολογικό στοιχείο – οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να συσχετίζουν ένα αντικείµενο µε µια οµάδα άλλων
αντικειµένων ως προς ένα κοινό χαρακτηριστικό

−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να κατανοούν και να συσχετίζουν λέξεις (ονόµατα αντικειµένων)
οι οποίες εκφράζουν σχετικές έννοιες µεταξύ τους

−

Να ενισχύσουν την ικανότητα οπτικής αντίληψης

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Παιχνίδια
ΥΛΙΚΑ: ∆ιάφορα αντικείµενα, εικόνες
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ταξινόµηση και συσχέτιση αντικειµένων
Τοποθετούµε πάνω στο τραπέζι διάφορα αντικείµενα όπως: ζακέτα, ψωµί, νερό, χυµό,
κάλτσα, µπλούζα, µήλο, αχλάδι κλπ. και καλούµε τα παιδιά να τα χωρίσουν σ’ αυτά που
φοριούνται, αυτά που τρώγονται και αυτά που πίνονται. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε άλλα
επιπλέον αντικείµενα, ένα κάθε φορά, π.χ. πορτοκάλι, παντελόνι, γάλα και ζητάµε από τα παιδιά
να τα αντιστοιχίσουν µε την οµάδα των αντικειµένων που ταιριάζουν.
Ταξινόµηση και συσχέτιση εικόνων
Τοποθετούµε πάνω στο τραπέζι εικόνες από διάφορα ζώα, όπως: αρκούδα, ποντίκι, λαγός,
αρουραίος, ασβός, τυφλοπόντικας, κόρακας, σπίνος, ελέφαντας, κουκουβάγια, σκίουρος, χελιδόνι
κλπ. και ζητάµε από τα παιδιά να τα χωρίσουν σε οµάδες – χωρίς όµως να δίνουµε εµείς το
κριτήριο ταξινόµησης – ρωτώντας τα: «Ποια ζώα πηγαίνουν µαζί;». Αν τα παιδιά κάνουν σωστή
ταξινόµηση και στη συνέχεια µπορέσουν να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους, παρουσιάζουµε
επιπλέον εικόνες ζώων, µία κάθε φορά π.χ. κουνέλι, σπουργίτι, ιπποπόταµος και ζητάµε από τα
παιδιά να τη συσχετίσουν µε την αντίστοιχη οµάδα εικόνων.

12η ∆ραστηριότητα: Ντετέκτιβ στα επίθετα λέξεων
ΕΝΟΤΗΤΑ: Σηµασιολογικό στοιχείο – οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να κατανοήσουν ότι τα επίθετα είναι λέξεις που προσδιορίζουν την ιδιότητα των ουσιαστικών

−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα συσχέτισης επιθέτων και ουσιαστικών

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Λεκτικά παιχνίδια
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ΥΛΙΚΑ: Το παραµύθι «Η αρκούδα ροχαλίζει» της Karma Wilson, καρτέλες µε επίθετα και λέξεις,
κασετόφωνο, ζωηρή µουσική
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Με αφορµή το κείµενο του παραµυθιού στη δραστηριότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε τα
επίθετα, τα οποία χρησιµοποιεί η συγγραφέας. Ενηµερώνουµε σχετικά τα παιδιά πως οι µεγάλοι
χρησιµοποιούν λέξεις για να στολίσουν άλλες λέξεις, τις οποίες ονοµάζουν επίθετα. Μάλιστα τους
δίνουµε µερικά παραδείγµατα χρησιµοποιώντας χαρακτηριστικά των ίδιων των παιδιών π.χ. ψηλό
αγόρι, µαύρα µαλλιά, όµορφα µάτια κλπ. και καλούµε τα παιδιά να συνεχίσουν. Στη συνέχεια
δίνουµε και µερικά παραδείγµατα από το ίδιο το παραµύθι π.χ. µεγάλη αρκούδα, σκοτεινή σπηλιά
και καλούµε στη συνέχεια τα ίδια τα παιδιά, αν µπορούν, να θυµηθούν και άλλα.
1 ο παιχνίδι
Προτρέπουµε τα παιδιά να γίνουν ντετέκτιβ και µε τα αυτιά τους «καλά ανοιχτά» να βρουν
όσα περισσότερα επίθετα µπορούν. Ζητάµε από τα παιδιά να χωριστούν σε δύο οµάδες.
Ξαναδιαβάζουµε στα παιδιά το παραµύθι µε µικρές παύσεις ανάµεσα σε κάθε σελίδα. Καλούµε τα
παιδιά να είναι περισσότερο προσεκτικά κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Κάθε φορά έχει
δικαίωµα να απαντήσει µόνο η µια οµάδα. Παράλληλα καταγράφουµε σε καρτέλες και τα επίθετα
µε τα ουσιαστικά που θα ανιχνεύσουν οι ντετέκτιβ (πίνακας 7). Αν η οµάδα απαντήσει σωστά
κερδίζει έναν πόντο, αν όµως απαντήσει λάθος τον χάνει. Κερδίζει η οµάδα που θα συγκεντρώσει
τη µεγαλύτερη βαθµολογία.

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΠΟΥ ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
µεγάλη αρκούδα

σκοτεινή νύχτα

µεγάλο γλέντι

καφέ αρκούδα

άσπρο λαγουδάκι

άσπρος λαγός

βαθιά σπηλιά

γκρίζος αρουραίος

καλή καρδιά

σκοτεινή σπηλιά

τυφλός πόντικας

γλυκιά αρκουδίτσα

κρύος αέρας

µικρό τούνελ

µεγάλη χαρά

δυνατός αέρας

ζεστή φωλιά

ζεστή αγκαλιά

µαύρη νύχτα

ζεστή φωτιά

Πίνακας 7
2 ο παιχνίδι
Στο παιχνίδι αυτό χρησιµοποιούµε τις καρτέλες που έχουν το ίδιο επίθετο για διαφορετικά
ουσιαστικά, όπως µεγάλη αρκούδα / µεγάλο γλέντι / µεγάλη χαρά, σκοτεινή σπηλιά / σκοτεινή
νύχτα, ζεστή φωλιά / ζεστή φωτιά / ζεστή αγκαλιά. Μοιράζουµε σε αντίστοιχο αριθµών παιδιών
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από µια καρτέλα, στην οποία είναι γραµµένο το επίθετο µε το ουσιαστικό που «στολίζει».
∆ιαβάζουµε και ζητάµε από κάθε παιδί να το επαναλάβει. Τα παιδιά κινούνται στο χώρο µε το
άκουσµα της µουσικής, ψάχνοντας να βρουν το παιδί ή τα παιδιά που η καρτέλα τους έχει το ίδιο
επίθετο. Στο σταµάτηµα της µουσικής τα παιδιά που ανήκουν στην ίδια οµάδα συγκεντρώνονται
όλα µαζί και φωνάζουν το επίθετο που στολίζει τις λέξεις της οµάδας τους.
3 ο παιχνίδι
Στο παιχνίδι αυτό χρησιµοποιούµε τις καρτέλες που έχουν διαφορετικά επίθετα για το ίδιο
ουσιαστικό, όπως µεγάλη αρκούδα / καφέ αρκούδα / γλυκιά αρκούδα, βαθιά σπηλιά / σκοτεινή
σπηλιά, κρύος αέρας / δυνατός αέρας, µαύρη νύχτα / σκοτεινή νύχτα. Μοιράζουµε σε αντίστοιχο
αριθµών παιδιών από µια καρτέλα στην οποία είναι γραµµένο το επίθετο µε το ουσιαστικό που
«στολίζει». ∆ιαβάζουµε και ζητάµε από κάθε παιδί να το επαναλάβει. Τα παιδιά κινούνται στο
χώρο µε το άκουσµα της µουσικής, ψάχνοντας να βρουν το παιδί ή τα παιδιά που η καρτέλα τους
έχει επίθετο που στολίζει την ίδια λέξη. Στο σταµάτηµα της µουσικής τα παιδιά που ανήκουν στην
ίδια οµάδα συγκεντρώνονται όλα µαζί και φωνάζουν τη λέξη και τα διαφορετικά επίθετα που τη
στολίζουν.

13η ∆ραστηριότητα: ∆ιάκριση ήχων φυσικού περιβάλλοντος
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – προσληπτικό / οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξασκηθούν στην ακουστική αντίληψη και διάκριση ηχογραφηµένων ήχων

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Ακρόαση
ΥΛΙΚΑ: Ηχογραφηµένοι ήχοι φύσης, φωνών ζώων και αντίστοιχες εικόνες
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Με αφορµή το θέµα του παραµυθιού «Η αρκούδα ροχαλίζει» προσπαθούµε να οδηγήσουµε
τα παιδιά στην αναγνώριση ήχων του φυσικού περιβάλλοντος, όπως το θρόισµα των φύλλων, το
φύσηµα του αέρα, τον ήχο της φωτιάς που καίει, τον ήχο του φαγητού που βράζει στη φωτιά, το
ροχαλητό της αρκούδας και ήχους από τις φωνές των ζώων.
Αρχικά αφήνουµε τα παιδιά να απολαύσουν τους ηχογραφηµένους ήχους χωρίς παύσεις
ανάµεσά τους. Στη συνέχεια τοποθετούµε στο πάτωµα αντίστοιχες µε τους παραπάνω ήχους
εικόνες. Καλούµε τα παιδιά µε τη σειρά να αναγνωρίσουν τον ήχο που ακούγεται κάθε φορά και να
τον αντιστοιχίσουν µε µια από τις εικόνες. Τέλος αφαιρούµε τις εικόνες και ζητάµε από τα παιδιά να
διακρίνουν τον ήχο που ακούγεται χωρίς να βοηθιούνται από αυτές.
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14η ∆ραστηριότητα: Ακουστική αναγνώριση και αναπαραγωγή ήχων
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – οργανωτικό / εκφραστικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξασκηθούν στην ακουστική µνήµη και διάκριση οικείων ήχων και θορύβων

−

Να αναπαραγάγουν γνωστούς ήχους µε τη φωνή τους

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Συζήτηση, φωνητικοί αυτοσχεδιασµοί
ΥΛΙΚΑ:
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Συζητάµε µε τα παιδιά για τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στο σπίτι της αρκούδας και το
δικό τους σπίτι. Ρωτάµε τα παιδιά αν θυµούνται τους ήχους που ακούν µέσα στο σπίτι τους. Τα
παιδιά απαντούν µε τη σειρά. Κάθε φορά που κάποιο παιδί αναφέρει έναν ήχο προσπαθεί να τον
αναπαραστήσει µε τη φωνή του και στη συνέχεια το µιµείται η υπόλοιπη οµάδα. Βοηθάµε τα παιδιά
δίνοντάς τους κάποιες ιδέες: χτύπηµα της πόρτας, κλειδί στην κλειδαριά, άνοιγµα γρίλιας,
τράβηγµα κουρτίνας. Στη συνέχεια προτείνουµε στα παιδιά να φανταστούν ότι περιπλανιούνται
µέσα στο σπίτι µε τα µάτια κλειστά. Ρωτάµε: «Τι ακούµε στην κουζίνα;» (τη χύτρα ταχύτητας, την
κατσαρόλα µε το φαγητό που βράζει, το πιρούνι που χτυπάει ένα αυγό…). «Τι ακούµε µέσα στην
τουαλέτα;» (βρύση, ντους, οδοντόβουρτσα…). «Τι ακούµε µέσα στο σαλόνι;» (ανοιχτή τηλεόραση,
συνοµιλίες γονιών…). Όπως και προηγουµένως κάθε φορά που κάποιο παιδί αναφέρει έναν ήχο
προσπαθεί να τον αναπαραστήσει µε τη φωνή του και στη συνέχεια το µιµείται η υπόλοιπη οµάδα
(Τελέ-Λιζιέ - Μπαρτ, 2004:116).

15η ∆ραστηριότητα: Ακουστική διάκριση (Βρες από πού ακούγεται)
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – προσληπτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να εντοπίζουν τις πηγές των ήχων

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Συζήτηση, παιχνίδι
ΥΛΙΚΑ: ∆ύο ξύλινα τουβλάκια
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα, τραπεζάκια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Συζητάµε µε τα παιδιά για τον ήχο των κλαδιών που έσπαζε στο παραµύθι το ποντίκι πριν
ανάψει τη φωτιά. Τα παροτρύνουµε να τον αναπαραστήσουν χτυπώντας µεταξύ τους δύο ξύλινα
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τουβλάκια. Υπενθυµίζουµε όµως ότι το ποντίκι προσπαθούσε να µην ακούγεται καθώς έσπαζε τα
κλαδάκια πράγµα που πρέπει να προσπαθήσουν και εκείνα.
Στη συνέχεια καλούµε τα παιδιά να καθίσουν στις καρέκλες τους στα τραπεζάκια. Ένα από
αυτά θα αναπαριστά το ποντίκι χτυπώντας τα δύο ξύλινα τουβλάκια. Ένα άλλο παιδί θα είναι η
αρκούδα που στην αρχή θα είναι έξω από την αίθουσα, ώσπου να αποφασίσουµε οι υπόλοιποι
ποιο παιδί θα γίνει το ποντίκι. Όταν όλα είναι έτοιµα και το παιδί – ποντίκι αρχίσει να χτυπά τα
ξυλάκια, κρυφά, µε τα χέρια κάτω από το τραπέζι, τότε θα µπει στην τάξη το παιδί – αρκούδα και
θα προσπαθήσει να εντοπίσει από πού ακούγεται ο ήχος του χτυπήµατος.

16η ∆ραστηριότητα: Ανθρώπινη φωνή
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – οργανωτικό / εκφραστικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να ανακαλύψουν τις εκφραστικές δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής

−

Να γνωρίσουν τα διάφορα είδη της φωνής

−

Να συγκρίνουν την ανθρώπινη φωνή µε τις φωνές των ζώων

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Συζήτηση, πειραµατισµοί µε τη φωνή
ΥΛΙΚΑ: Καθρέφτης
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Συζητάµε µε τα παιδιά και ρωτάµε «πότε και πώς χρησιµοποιούν τη φωνή τους». Τα παιδιά
αναφέρουν τις δυνατότητες και διάφορες χρήσεις της ανθρώπινης φωνής (οµιλία, ψίθυρος, τσιρίδα,
γέλιο, κλάµα, αναστεναγµός, τραγούδι κλπ.) και τις µιµούνται χρησιµοποιώντας έναν καθρέφτη.
Προτρέπουµε τα παιδιά να σχολιάσουν αυτό που βλέπουν στον καθρέφτη.
Συνεχίζουµε τη συζήτησή µας µε τις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στην ανδρική, τη
γυναικεία και την παιδική φωνή, όπως επίσης και για τη διαφορές που παρουσιάζει η φωνή µας
ανάλογα µε τα συναισθήµατα που νιώθουµε, αν είµαστε δηλαδή χαρούµενοι, λυπηµένοι,
θυµωµένοι κλπ. Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω καλούµε τα παιδιά να δοκιµάσουν.
Παίρνοντας αφορµή από όσα αναφέρθηκαν καλούµε τα παιδιά να παίξουν το «παιχνίδι του
ονόµατος». Με το παιχνίδι αυτό καλούµε τα παιδιά να συστηθούν στους ήρωες του παραµυθιού,
την αρκούδα και τους φίλους της εκφράζοντας το όνοµά τους µε διάφορους τρόπους. Ζητάµε:
•

Να φωνάξουν το όνοµά τους

•

Να πουν το όνοµά τους ενώ γελάνε

•

Να πουν το όνοµά τους ενώ κλαίνε

•

Να τσιρίξουν το όνοµά τους

•

Να το πουν πολύ αργά και να το τραβήξουν
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•

Να το πουν λαχανιασµένα

•

Να τραγουδήσουν το όνοµά τους

•

Να πουν το όνοµά τους σαν να είναι ο µπαµπάς ή η µαµά

•

Να πουν το όνοµά τους χαρούµενα ή λυπηµένα, ή θυµωµένα

17η ∆ραστηριότητα: Άρθρωση ήχων
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – προσληπτικό / εκφραστικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να συνειδητοποιήσουν τη φωνή τους

−

Να εξοικειωθούν µε τους ήχους της γλώσσας που µιλούν

−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να αρθρώνουν σωστά τους ήχους της γλώσσας

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Συζήτηση, πειραµατισµοί µε τη φωνή
ΥΛΙΚΑ: Ηχογραφηµένες φωνές ζώων
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούµε τα παιδιά να ξανακούσουν τις φωνές των ζώων, όπως έγινε σε προηγούµενη
δραστηριότητα. Ζητάµε να συγκρίνουν τις φωνές αυτές µε την ανθρώπινη φωνή και να
περιγράψουν διαφορές ή οµοιότητες.
Στη συνέχεια προτρέπουµε τα παιδιά να περιγράψουν τον τρόπο µε τον οποίο µιλάνε οι
άνθρωποι. Τα παιδιά απαντούν (π.χ. µε το στόµα, τα χείλη, τη φωνή, γλώσσα, δόντια, εκπνοή
κλπ.). Βοηθάµε τα παιδιά να κατανοήσουν το µηχανισµό της άρθρωσης µε το παιχνίδι
«Παρουσιαστής χωρίς φωνή»: Τους µιλάµε σαν παρουσιαστής σε τηλεόραση που δεν έχει ήχο.
Λέµε φράσεις µε χαρακτηριστικά φωνήεντα και σύµφωνα και αρθρώνουµε καθαρά και ρυθµικά,
όπως «έλα εδώ» ή «πάρε το µολύβι» κλπ. (Λιάτσου, 1995: 6). Απευθυνόµαστε κάθε φορά σε ένα
παιδί. Αυτό πρέπει να προσπαθήσει να µαντέψει παρακολουθώντας τις κινήσεις του στόµατος και
να επαναλάβει µε ήχο αυτό που άκουσε. Στη συνέχεια πρέπει να µιλήσει µε τον ίδιο τρόπο
απευθυνόµενο σε ένα άλλο παιδί.

18η ∆ραστηριότητα: Ασκήσεις αναπνοής
ΕΝΟΤΗΤΑ:Φωνολογικό στοιχείο – εκφραστικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξασκηθούν στον τρόπο σωστής αναπνοής

−

Να καταλάβουν το ρόλο της εισπνοής και της εκπνοής
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Θεατρικό παιχνίδι
ΥΛΙΚΑ: Χαρτοπετσέτες, σακουλάκια
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ραστηριότητα που αποτελεί αφόρµηση για την επόµενη δραστηριότητα άσκησης αναπνοής
Με αφορµή το παραµύθι και τον κεντρικό ήρωα την αρκούδα, τα παιδιά είναι καθισµένα στον
κύκλο και συζητούν για τις αρκούδες, για το σώµα τους και το βάδισµά τους. Καλούµε τα παιδιά να
υποδυθούν τις αρκούδες και διηγούµαστε αργά – αργά µια ιστορία, ώστε να µπορέσουν τα παιδιά
να εκτελούν τις ανάλογες κινήσεις: «Είσαστε αρκούδες χοντρές και βαριές. Κοιµάστε. Ξυπνήστε –
τεντωθείτε. Πεινάτε, πάτε για φαγητό. Ψάξτε, ψάξτε, ψάξτε ένα γέρικο δέντρο. Βρήκατε µια κυψέλη,
πάρτε την προσεκτικά και γλείψτε το µέλι. Σας τσίµπησαν οι µέλισσες. Τρέξτε στη λίµνη. ∆εν είναι
βαθιά. Οι µέλισσες φοβούνται το νερό. ∆είτε τα ψάρια. Κουραστήκατε. Ξαπλώστε κάτω από ένα
δέντρο για να ξεκουραστείτε».
Στο σηµείο αυτό τα παιδιά είναι ξαπλωµένα στο πάτωµα. Για να συνδέσουµε αυτή τη
δραστηριότητα µε την επόµενη αφήνουµε να πέσει µια χαρτοπετσέτα ανοιχτή στο πρόσωπο του
κάθε παιδιού λέγοντας: «Πέφτει ένα φύλλο από το δέντρο στο πρόσωπό σου».
Άσκηση αναπνοής
Συνεχίζουµε τη διήγηση: «Αχ! αρκουδίτσες µου, φάγατε πολύ και φουσκώσατε, γι’ αυτό
αναπνέετε µε δυσκολία». Τα παιδιά αναπνέουν. Το φύλλο – χαρτοπετσέτα κουνιέται. Προσπαθούν
αναπνέοντας πιο γρήγορα να το διώξουν από το πρόσωπό του και τελικά το καταφέρνουν.
Εξέλιξη της άσκησης αναπνοής
Συνεχίζουµε τη διήγηση: «Το πολύ φαγητό που φάγατε σας ενοχλεί και η κοιλιά σας είναι
πολύ φουσκωµένη». ∆ίνουµε σε κάθε παιδί από ένα σακουλάκι µε σπόρους που το τοποθετούν
στην κοιλιά τους και το βλέπουν να ανεβοκατεβαίνει (Γκανά – Ζησοπούλου κ.ά., 1998: 36-37).

19η ∆ραστηριότητα: Ασκήσεις αναπνοής και άρθρωσης
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – εκφραστικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να εξοικειωθούν και να συνειδητοποιήσουν τα φωνήµατα της οµιλούµενης γλώσσας

−

Να εξασκηθούν στη σωστή άρθρωση των φωνηµάτων της

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Γλωσσικά παιχνίδια
ΥΛΙΚΑ: ∆ιάφορα αντικείµενα και εικόνες
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 ο παιχνίδι
39

Καλούµε τα παιδιά να θυµηθούν τη δραστηριότητα µε το «φύλλο» που προσπαθούσαν να
διώξουν από πάνω τους, όταν είχαν γίνει «αρκουδάκια». Τα παιδιά ξαπλώνουν στο πάτωµα,
παίρνουν βαθιά εισπνοή και εκπνέουν προφέροντας φ φ φ …… (συνεχόµενη εκπνοή). Τα
προτρέπουµε να δοκιµάσουν το ίδιο προφέροντας φ φ φ ……σαν αέρας που φυσάει, β β β…… ο
βοριάς, σ σ σ ς ……. ησυχία, ζ ζ ζ …… η µέλισσα. Μπορούµε να δώσουµε και άλλα ερεθίσµατα
για τον έλεγχο της συνεχόµενης εκπνοής όπως µ µ µ …… η αγελάδα, ρ ρ ρ ……ο ήχος της
µηχανής, ΑΑΑΑΑΑ – ΨΟΥΟΥΟΥΥ!!!!… όπως φταρνίστηκε η αρκούδα. Οι παραπάνω ασκήσεις
γίνονται µε ενδιάµεσες παύσεις, ώστε να µη ζαλιστούν τα παιδιά.
2 ο παιχνίδι: «Η οµιλία της νυ σταγµένης αρκούδας»
Στο παιχνίδι αυτό η αρκούδα του παραµυθιού όταν ξυπνά µιλά παράξενα. Καθώς εκφέρει τις
λέξεις σέρνει τη φωνή της σε κάθε φώνηµα. Γι’ αυτό το λόγο είναι δύσκολο να την κατανοήσουν οι
φίλοι της τα ζώα. Ζητά από τους φίλους της τα ζώα κάτι συγκεκριµένο. Για τη διευκόλυνση των
παιδιών υποδεικνύουµε τρία ή τέσσερα αντικείµενα για να επιλέξουν ποιο απ’ όλα απαίτησε η
αρκούδα. Για παράδειγµα, ενώ λέει ψψψψ άαααα ρρρρ ιιιιι, κοιτάει ένα ψάρι, ένα ψωµί ένα
µανταρίνι και µια πίτα και ζητά από τα παιδιά να της δώσουν εκείνο που επιθυµεί να φάει. Η
λανθασµένη απάντηση κάνει την αρκούδα να αντιδράσει µε άγρια µουγκρητά προτρέποντας τα
παιδιά να ξαναδοκιµάσουν.

20η ∆ραστηριότητα: Ασκήσεις άρθρωσης
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – εκφραστικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να συνειδητοποιήσουν και να αυτοµατοποιήσουν µέσω της επανάληψης την προφορά των
συµφώνων καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο συµπροφέρονται σε συνδυασµό µε άλλα
σύµφωνα

−

Να εστιάσουν στον τρόπο άρθρωσης συγκεκριµένων κάθε φορά φθόγγων σε διαφορετικές
θέσεις µέσα στο πλαίσιο µιας λέξης και όχι µεµονωµένα

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Γλωσσικά παιχνίδια, ανάγνωση ποιηµάτων (απαγγελία), παιχνίδι ρόλων
ΥΛΙΚΑ: Ποιήµατα από το βιβλίο «Με το Άλφα και το Βήτα» της Παυλίνας Παµπούδη, καρτέλες µε
το κείµενο των ποιηµάτων
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Στα παιχνίδια που ακολουθούν δίνεται περισσότερη έµφαση στα σύµφωνα δ, θ, ρ και φ.
1 ο παιχνίδι
Καλούµε τα παιδιά να επαναλάβουν τα παραπάνω σύµφωνα (δ, θ, ρ και φ) µε διαφορετικούς
και παιγνιώδεις τρόπους (Γιαννικοπούλου, 2003). Συγκεκριµένα:
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•

Πες το δυνατά

•

Πες το σιγά

•

Πες το αγριεµένα

•

Πες το όπως θα το έλεγε ένας γίγαντας

•

Πες το όπως θα το έλεγε ένας νάνος

•

Πες το όπως θα το έλεγε ένα µωρό

2 ο παιχνίδι
∆ιαβάζουµε στα παιδιά ποιήµατα µε παρήχηση των συµφώνων (δ, θ, ρ και φ), τα οποία είναι
σχετικά µε ζώα (Παµπούδη, 1981). Κάθε ποίηµα που διαβάζουµε, το αναρτούµε στον πίνακα µε
γράµµατα σε µεγάλο µέγεθος και µε έντονο χρωµατισµό των συγκεκριµένων κάθε φορά
συµφώνων, ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να τα διακρίνουν. Καλούµε τα παιδιά να απαγγείλουν
µέρος ή όλο το ποίηµα, στην αρχή το καθένα χωριστά και στη συνέχεια όλα µαζί.
Για το δ

Για το ρ

∆ικαστές και δικηγόροι

Ο ρινόκερος και η ρέγγα

το δεινόσαυρο δικάζουν.

ράβουν ροζ, ριγάτη τέντα.

Να τον δέσουν, να τον δείρουν

Ράβουν στη ραπτοµηχανή µ’ ορµή

να τον διώξουν διατάζουν.

και τραγουδάνε «ντο, ρε, µι,

∆ιότι δάγκωσε στο δρόµο

και ρε, και ρία ρία ρο…»

δυνατά τον ταχυδρόµο.

τραγούδι να ’χει πολλά ρο!

Για το θ

Για το φ

Ο Θοδωρής και ο Θανάσης,

Φίλες φώκιες φαλακρές,

δυο θαρραλέοι ποντικοί,

φάβα φτιάχναν και φακές,

κάναν τη θερµοφόρα βάρκα

φρέσκα φύκια, φασολάκια

και το θερµόµετρο κουπί.

και φουρνίζαν φραντζολάκια.

Κάναν τους θαλασσόλυκους,

Φώναζαν και φλυαρούσαν

στη θάλασσα που βγήκαν

κι όλο τη φωτιά φυσούσαν.

όµως, τα θαλασσώσανε

Κι από πάνω το φεγγάρι

και θαλασσοπνιγήκαν!

φώτιζε σαν φως φανάρι!

3 ο παιχνίδι
Στοχεύοντας στην εξάσκηση των παιδιών στη σωστή εκφορά των συµφώνων και των
συνδυασµών τους, µε αφορµή το κείµενο του παραµυθιού «Η αρκούδα ροχαλίζει», τα
προτρέπουµε να αναπαραστήσουν τους ήρωες και να επαναλάβουν κάποιες προτάσεις του
παραµυθιού:
•

Η αρκούδα ροχαλίζει
στο χειµώνα το βαρύ.
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Τα κλαδάκια τσιτσιρίζουν,

•

•

φως απλώνεται παντού

και ένας πόντικας µικρός

και ο δυνατός αέρας

απ’ το χώµα ξεπροβάλλουν

συνεχίζει να φυσά.

Και χαρούµενοι όλοι τρώνε

•

στη φωτιά µπροστά και οι τρεις:
Κρατς, χρουτς, κρατς

Ένας γκρίζος αρουραίος

τούνελ σκάβοντας µικρό.

•

Να την, ξύπνησε η αρκούδα!
Και γρυλίζει
και βρυχάται
και γκρινιάζει

Στο σακούλι µου φιστίκια

•

για τους φίλους έχω φέρει,
να τα φάµε όλοι µαζί.

και µουγκρίζει,
τριγυρνάει
και µουρµουρίζει.

21η ∆ραστηριότητα: ∆οµή ενός κειµένου
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να καταλάβουν ότι ένα κείµενο (ιστοριούλα) αποτελείται από προτάσεις

−

Να συνειδητοποιήσουν ότι µεταξύ των προτάσεων ενός κειµένου υπάρχει λογική ακολουθία

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Ανάγνωση, κουκλοθέατρο
ΥΛΙΚΑ: Απόσπασµα του κειµένου του παραµυθιού «Η αρκούδα ροχαλίζει» γραµµένο σε µεγάλο
χαρτόνι, καρτέλες µε τις προτάσεις του αντίστοιχου κειµένου, κούκλα κουκλοθέατρου, χαρτιά Α4,
µπογιές, κόλλες
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το κείµενο του παραµυθιού είναι γραµµένο µε µεγάλα ευδιάκριτα γράµµατα σε ένα µεγάλο
χαρτόνι (πίνακας 8). Φροντίζουµε να είναι το ίδιο ευδιάκριτες και οι τελείες µεταξύ των προτάσεων.
Αντίστοιχα οι προτάσεις του κειµένου είναι γραµµένες σε καρτέλες.
Τα παιδιά είναι καθισµένα. Παρουσιάζουµε τον επισκέπτη της τάξης µας, µια κούκλα
αρκουδίτσα που ήρθε να µας µάθει να «διαβάζουµε». Η κούκλα διαβάζει το κείµενο µε παύσεις
µεταξύ των προτάσεων, ώστε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της τελείας ανάµεσα
στις προτάσεις. Εξηγεί στα παιδιά ότι η πρόταση έχει ολοκληρωµένο νόηµα, αρχίζει από κεφαλαίο
γράµµα και τελειώνει σε τελεία, λέγοντάς τους και ένα χαρακτηριστικό ποίηµα:
«Πρόταση είναι το όνοµά µου
και είµαι µια κουβέντα µόνο.
Από κεφαλαίο αρχίζω
σε τελεία τελειώνω».
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Για να κατανοήσουν την παύση της τελείας, η αρκουδίτσα καλεί τα παιδιά να σηκώνονται επάνω
κάθε φορά που σταµατά επάνω σε τελεία.

Μια καφέ µεγάλη αρκούδα, στο χειµώνα το βαρύ, µέσα στη σπηλιά κοιµάται τη βαθιά, τη σκοτεινή.
Όλη µέρα, όλη νύχτα µε τα µάτια της κλειστά ροχαλίζοντας κοιµάται και καθόλου δεν ξυπνά.
Κρύος δυνατός αέρας, µαύρη σκοτεινή η νύχτα.
Όµως η µεγάλη αρκούδα συνεχίζει να κοιµάται και καθόλου δεν ξυπνά.
Ένα τόσο δα ποντίκι περπατάει σιγανά, τίπι ταπ πάνω στο χιόνι για να µπει µες στη σπηλιά.
Σκέφτεται το ποντικάκι: «Ποπό τι κρύο κάνει στης αρκούδας τη φωλιά.
Θα µαζέψω εγώ κλαδάκια και θα ανάψω µια φωτιά».
Τα κλαδάκια τσιτσιρίζουν, φως απλώνεται παντού και ο δυνατός αέρας συνεχίζει να φυσά.
Αλλά η µεγάλη αρκούδα ροχαλίζοντας κοιµάται και καθόλου δεν ξυπνά.
Πίνακας 8
Στη συνέχεια παροτρύνουµε τα παιδιά να επαναλάβουν την ιστοριούλα, είτε µόνα τους, είτε
µε τη βοήθεια της κούκλας, φροντίζοντας να σταµατούν ανάµεσα στις προτάσεις.
Τέλος µοιράζουµε σε ζευγάρια παιδιών τις καρτέλες µε τις προτάσεις του κειµένου. Ζητάµε
να τις κολλήσουν πάνω σε ένα χαρτί Α4

και στη συνέχεια να ζωγραφίσουν πάνω σ’ αυτό το

περιεχόµενό της. Όταν τελειώσουν τις ζωγραφιές τους καλούµε τα ζευγάρια των παιδιών να
παρουσιάσουν αυτό που ζωγράφισαν στα υπόλοιπα παιδιά και στη συνέχεια να τις τοποθετήσουν
στο φανελοπίνακα σε λογική ακολουθία, ώστε να δηµιουργηθεί το αρχικό απόσπασµα του
παραµυθιού, πλαισιωµένο µε εικόνες.

22η ∆ραστηριότητα: ∆οµή µιας πρότασης
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να κατανοήσουν τη δοµή µιας πρότασης και να ανακαλύψουν τα επιµέρους στοιχεία της, τις
λέξεις

−

Να µάθουν να αναγνωρίζουν οπτικά ολόκληρες λέξεις

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Ανάγνωση, προφορικές ασκήσεις
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ΥΛΙΚΑ: Το παραµύθι «Η αρκούδα ροχαλίζει» της Karma Wilson, εικόνα αρκούδας που κοιµάται,
µεγάλη καρτέλα µε την αντίστοιχη πρόταση, χρωµατιστά χαρτονάκια, καρτέλες µε την πρόταση,
ψαλίδια, µεγάλα χαρτόνια
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα, τραπεζάκια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του παραµυθιού καλούµε τα παιδιά να ανακαλύψουν µια
πρόταση «Αλλά η µεγάλη αρκούδα ροχαλίζοντας κοιµάται και καθόλου δεν ξυπνά», η οποία
επαναλαµβάνεται αρκετές φορές στο κείµενο, χωρίζοντάς το παραµύθι σε σκηνές, χωρίς όµως να
την αποκαλύψουµε οι ίδιοι. Χρωµατίζουµε τη φωνή µας διαφορετικά κατά την ανάγνωση της
συγκεκριµένης πρότασης, ώστε να τα βοηθήσουµε να τη βρουν ευκολότερα, ενώ παράλληλα
παρουσιάζουµε την εικόνα της αρκούδας που κοιµάται.
Αφού τα παιδιά ανακαλύψουν τη συγκεκριµένη πρόταση, αναρτούµε στο φανελοπίνακα
καρτέλα µε την πρόταση αυτή, καθώς και την αντίστοιχη εικόνα (εικόνα 1). Καλούµε τα παιδιά να
ξαναδιαβάσουν την πρόταση. Στη συνέχεια «γράφουµε» την πρόταση µε χρωµατιστά χαρτονάκια
κάτω από την αυτή που είναι αναρτηµένη στον πίνακα. Κάθε λέξη αντιστοιχεί σ’ ένα χρώµα.
Επίσης προσέχουµε οι µικρότερες λέξεις να αντικατασταθούν από χαρτονάκια µικρότερου µήκους
σε σχέση µε τις µεγαλύτερες, ώστε να υπάρχει αναλογία µεταξύ συλλαβών λέξης και µήκους του
χαρτονιού.

Αλλά η µεγάλη αρκούδα ροχαλίζοντας κοιµάται και καθόλου δεν ξυπνά.
Εικόνα 1
Τα παιδιά «διαβάζουν» πολλές φορές αυτό που βλέπουν ξέροντας ποια λέξη αντιστοιχεί σε
ποιο χαρτονάκι. Κατόπιν αφαιρούµε από την πρόταση κάποιο χαρτονάκι και τα παιδιά καλούνται
να «διαβάσουν» την ελλιπή πρόταση. Άλλη παραλλαγή είναι να αλλάξουµε τη σειρά των
χαρτονιών και τα παιδιά να «διαβάσουν» την πρόταση όπως είναι. Και στις δύο παραπάνω
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περιπτώσεις, αφού τα παιδιά «διαβάσουν» την πρόταση µε την έλλειψη ή την αλλαγή, πρέπει να
βρουν το λάθος και να ξαναφτιάξουν την πρόταση, όπως ήταν στην αρχή.
Μια επιπλέον παραλλαγή του παιχνιδιού είναι να γραφούν οι λέξεις πάνω στα χαρτονάκια µε
τον κανονικό τρόπο των γραµµάτων. Αφού διαβαστεί η πρόταση σε όλες τις µορφές και απ’ όλα τα
παιδιά, αλλάζουµε διαδοχικά τη θέση των λέξεων, ώστε να προκαλείται αλλοίωση του νοήµατος
της πρότασης. Τα παιδιά καλούνται να επανορθώσουν και να κάνουν τα ίδια κάποιες αλλαγές.
Σε επόµενη φάση χωρίζουµε τα παιδιά σε οµάδες και τα καλούµε να περάσουν στα
τραπεζάκια. Μοιράζουµε σε κάθε οµάδα από µια καρτέλα µε το κείµενο της πρότασης.
Προτρέπουµε τα παιδιά να κόψουν µε το ψαλίδι όλες τις λέξεις της πρότασης και να
προσπαθήσουν να αναλύσουν την πρόταση σε λέξεις και να την ανασυνθέσουν µε σωστή σειρά
(Τάφα, 2001: 162). Τέλος ζητάµε να κολλήσουν τις λέξεις όπως τις ανασυνέθεσαν πάνω σε ένα
µεγάλο χαρτόνι. Κάθε οµάδα παρουσιάζει στις υπόλοιπες την πρόταση της, τις συγκρίνουν µεταξύ
τους και µε την αρχική και συναποφασίζουν αν είναι ολοκληρωµένες σωστά ή όχι.

23η ∆ραστηριότητα: ∆οµή της λέξης (Ονόµατα ζώων και οι συλλαβές τους)
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να συνειδητοποιήσουν το συλλαβικό χαρακτήρα της γλώσσας, ώστε να οδηγηθούν σταδιακά
στη φωνολογική επίγνωση

−

Να κατανοήσουν τη δοµή µιας λέξης, δηλαδή ότι µια λέξη αποτελείται από συλλαβές

−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να αναλύουν λέξεις σε συλλαβές

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Κινητικό παιχνίδι
ΥΛΙΚΑ: Εικόνες ζώων, στεφάνια
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μοιράζουµε στα παιδιά κάρτες µε εικόνες ζώων που το όνοµά τους είναι σε πρώτη φάση
δισύλλαβο όπως λαγός, ασβός, σπίνος, γάτα, σκύλος κλπ. σε δεύτερη φάση µε τρισύλλαβο όνοµα
όπως αρκούδα, ποντίκι, κόρακας, κατσίκα, ελάφι, κουνέλι κλπ. και τέλος µε τετρασύλλαβο όνοµα
όπως αρουραίος, ελέφαντας, παπαγάλος, καρχαρίας, ρινόκερος κλπ.
Ανάλογα µε τον αριθµό των συλλαβών του ονόµατος των ζώων τοποθετούµε στο πάτωµα
αντίστοιχο αριθµό στεφανιών διαφορετικού χρώµατος µεταξύ τους. Ζητάµε από κάθε παιδί
χωριστά να περπατήσει στα στεφάνια, και να φωνάξει συλλαβιστά τη λέξη του ζώου του, ώστε
κάθε στεφάνι να έχει µια συλλαβή. Σταδιακά όλα τα παιδιά θα περάσουν και από τις τρεις φάσεις
του παιχνιδιού. Νικητές είναι τα παιδιά που θα τα καταφέρουν να αντιστοιχίσουν τις συλλαβές του
ονόµατος του ζώου µε τα αντίστοιχα στεφάνια και στις τρεις φάσεις του παιχνιδιού.
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24η ∆ραστηριότητα: ∆οµή της λέξης (Ενώνουµε «σπασµένες» λέξεις)
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να συνειδητοποιήσουν το συλλαβικό χαρακτήρα της γλώσσας, ώστε να οδηγηθούν στη
φωνολογική επίγνωση

−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να συνθέτουν συλλαβές σε λέξεις

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Γλωσσικά παιχνίδια
ΥΛΙΚΑ:
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ίνουµε µια διαφορετική εκδοχή στην εξέλιξη του παραµυθιού «Η αρκούδα ροχαλίζει». Τα
ζώα τρόµαξαν τόσο πολύ όταν η αρκούδα θύµωσε και άρχισαν να µιλούν παράξενα. Μιλούσαν µε
τις λέξεις «σπασµένες» σε κοµµάτια, όπως αντί να πουν σούπα έλεγαν σού – πα, αντί να πουν
ποντίκι έλεγαν πο – ντί – κι. Καλούµε τα παιδιά να ανακαλύψουν σε ποιες λέξεις αντιστοιχούν οι
«σπασµένες» λέξεις που τους λέµε και να τις επαναλάβουν σωστά.
Χρησιµοποιούµε λέξεις από το κείµενο του παραµυθιού ξεκινώντας από δισύλλαβες και
καταλήγοντας σε τετρασύλλαβες (πίνακας 9).
∆ισύλλαβες λέξεις

Τρισύλλαβες λέξεις

Τετρασύλλαβες λέξεις

σπη – λιά

αρ – κού – δα

ρο – χα – λί – ζει

µέ – ρα

χει – µώ – νας

συ – νε – χί – ζει

χιό – νι

σκο – τει – νή

τσι – τσι – ρί – ζει

µαύ – ρη

δυ – να – τός

χα – ρού – µε – νοι

ξυ – πνά

σα – κού – λι

φτε – ρου – γί - ζουν

Πίνακας 9

25η ∆ραστηριότητα: Εύρεση – παραγωγή οµοιοκαταληξίας
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – προσληπτικό / οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να συνειδητοποιήσουν το συλλαβικό χαρακτήρα της γλώσσας, ώστε να οδηγηθούν σταδιακά
στη φωνολογική επίγνωση

−

Να αναγνωρίζουν εάν δύο λέξεις οµοιοκαταληκτούν ή όχι
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−

Να βρίσκουν λέξεις που οµοιοκαταληκτούν µε τη λέξη – στόχο

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Θεατρικό παιχνίδι, γλωσσικά παιχνίδια
ΥΛΙΚΑ: Μάσκα αρκούδας
ΧΩΡΟΣ: Γωνιά µεταµφίεσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ενηµερώνουµε τα παιδιά ότι βρισκόµαστε στην είσοδο της σπηλιάς της αρκούδας, η οποία
για να µας επιτρέψει την είσοδο σ’ αυτή, µας περνά από διάφορες δοκιµασίες:
1η δοκιµασία
Παιδιά ακούστε τα ζευγάρια λέξεων που θα σας πω και πείτε µου αν ταιριάζουν:
αρκούδα – βαρύ

µεγάλος – αγκαλιά

λαγός - ασβός

φωλιά – φωτιά

φωλιά – αγκαλιά

φωτίτσα – σουπίτσα

ποντικάκι – λαγουδάκι

κλαδάκια - παιδάκια

γλυκιά – σούπα

µυρωδιές – λιχουδιές

γελούν – µιλούν

µουγκρίζει – γρυλίζει

τυφλός – µικρό

φωλιά – σιγαλιά

κλαίει - στενάζει

ποντίκι – µανίκι

λαγός – πιπέρι

κοιµόµουν - γλεντάτε

2η δοκιµασία
Παιδιά θα σας πω µερικά µισοτελειωµένα ποιηµατάκια και εσείς θα τα συµπληρώσετε:
•

Η καφέ µεγάλη αρκούδα / σκόνταψε πάνω σε µια …(φλούδα)

•

Μέσα στη βαθιά σπηλιά / κάποιος έφτιαξε …(φωλιά)

•

Ήρθε ένας ποντικούλης / που ήτανε πολύ …(µικρούλης)

•

Κρύο κάνει στη φωλιά / και µου κόπηκε η …(µιλιά)

•

Σνιφ σνιφ, τι µυρωδιές / απ’ τις γιαµ τις …(λιχουδιές)

•

Στο σακούλι µου φιστίκια / έχω φέρει και …(ραδίκια)

•

Ένας γκρίζος αρουραίος / άρχοντας πολύ …(σπουδαίος

•

Μέσα στη ζεστή φωλιά / ας πιαστούµε …(αγκαλιά)

•

Τα πουλάκια τιτιβίζουν / µεταξύ τους …(µουρµουρίζουν)

•

Βάζω ξύλα στη φωτίτσα / να ζεστάνω τη …(σουπίτσα)

•

Ήρθε το µικρό ποντίκι / και µας έφερε …(φιστίκι)

•

Μια αρκούδα που γρυλίζει / µας τροµάζει, µας …(φοβίζει)
Νικητές είναι τα παιδιά που θα καταφέρουν περάσουν τις δοκιµασίες της αρκούδας δίνοντας

σωστές απαντήσεις, ώστε να περάσουν στη σπηλιά της.

26η ∆ραστηριότητα: Αναγνώριση της θέσης των συλλαβών στις λέξεις
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο
ΣΤΟΧΟΙ:
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−

Να συνειδητοποιήσουν το συλλαβικό χαρακτήρα της γλώσσας, ώστε να οδηγηθούν σταδιακά
στη φωνολογική επίγνωση

−

Να αναγνωρίζουν αν δύο ή περισσότερες λέξεις αρχίζουν µε την ίδια συλλαβή

−

Να αναγνωρίζουν αν δύο ή περισσότερες λέξεις τελειώνουν µε την ίδια συλλαβή

−

Να αναγνωρίζουν αν δύο ή περισσότερες λέξεις περιλαµβάνουν µια συγκεκριµένη συλλαβή

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Παιχνίδι, θεατρικό παιχνίδι
ΥΛΙΚΑ: Κάρτες ντόµινο, µεγάλο χαρτόνι µε λέξεις, καρτέλες µε εικόνες και καρτέλες µε αντίστοιχες
λέξεις
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οµοιότητα αρχικής συλλαβής (Ντόµινο)
Κατασκευάζουµε κάρτες παρόµοιες µε αυτές ενός παιχνιδιού ντόµινο µε τη διαφορά ότι
έχουν εικόνες ζώων ή αντικειµένων αντί για τις χαρακτηριστικές κουκίδες (Γιαννικοπούλου, 1999:
46). Μάλιστα έχουµε προσέξει εκ των προτέρων ώστε ανά δύο, τουλάχιστον, να αρχίζουν µε την
ίδια συλλαβή (π.χ. µια αρκούδα και ένα αχλάδι – Εικόνα 2).

Εικόνα 2
Ενδεικτικά αναφέρονται λέξεις µε ίδια αρχική συλλαβή, εικόνες των οποίων µπορούν να
τοποθετηθούν στις κάρτες του ντόµινο:
αρκούδα – αχλάδι

ιπποπόταµος – ιππόκαµπος

σπίνος – σπίρτα

βάρκα – βάτραχος

κάστανο – κάβουρας

τάρανδος – τανάλια

γάτα – γάλα

λαγός – λάµπα

ύαινα – ύφασµα

δάχτυλο - δάκρυ

µέλισσα – µέλι

φώκια – φωλιά

ελάφι – ελέφαντας

ξιφίας – ξίφος

χελώνα – χελιδόνι

ζάρι – ζαρκάδι

οµπρέλα – οδοντόβουρτσα

ψάρι – ψαλίδι

ήλιος – ηµερολόγιο

ποντίκι – πορτοκάλι

θερµοφόρα – θερµόµετρο

ρόδα - ρολόι

Στην αρχή παρατηρούµε µαζί µε τα παιδιά τις εικόνες και φροντίζουµε ώστε να µη
χρησιµοποιούν συνώνυµες λέξεις στην αναγνώριση των αντικειµένων. Στη συνέχεια µοιράζουµε τις
κάρτες του ντόµινο σε δύο οµάδες παιδιών και το παιχνίδι αρχίζει αφού εξηγήσουµε στα παιδιά ότι
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οφείλουν να ταιριάζουν εικόνες που αρχίζουν µε την ίδια συλλαβή. Νικήτρια αναδεικνύεται η οµάδα
που κατορθώσει να «ξεφορτωθεί» πρώτη τις κάρτες της.
Οµοιότητα τελικής συλλαβής (Μαγικό χαλί)
Προτρέπουµε τα παιδιά να αναπαραστήσουν τα ζώα του παραµυθιού και να περπατήσουν
επάνω σε ένα «µαγικό χαλί», που θα τα οδηγήσει στη σπηλιά της αρκούδας. Το χαλί έχει επάνω
µπερδεµένες λέξεις, που ανά οµάδες των τριών τελειώνουν στην ίδια συλλαβή. Τα παιδιά πρέπει
να πατήσουν πάνω στις σωστές λέξεις, διαφορετικά το µαγικό χαλί θα αλλάξει κατεύθυνση και έτσι
δεν θα µπορέσουν να φτάσουν στη σπηλιά.
Κάθε φορά πριν ξεκινήσει κάποιο παιδί τη διαδροµή διαβάζουµε τις λέξεις της οµάδας που
θέλουµε το παιδί να διανύσει. Σε πρώτη φάση του παιχνιδιού οι τρεις επίµαχες κάθε φορά λέξεις,
παρουσιάζονται µε ίδιο χρώµα – διαφορετικό από των άλλων οµάδων – ώστε να µπορέσει το
παιδί να τις αναζητήσει ευκολότερα. Στη δεύτερη φάση η αναζήτηση των λέξεων γίνεται σε χαλί
όπου όλες οι λέξεις έχουν το ίδιο χρώµα. Ενδεικτικά αναφέρουµε λέξεις που θα µπορούσαν να
είναι πάνω στο µαγικό χαλί (πίνακας 10).

σπηλιά

ποντικάκι

φιστίκια

σκιουράκι

αρακάς

αρκούδα

φίλοι

φωλιά

λαγουδάκι

φιρίκια

χάρακας

σανίδα

µύλοι

σκύλοι

µηλιά

κόρακας

ραδίκια

πυξίδα

Πίνακας 10
Οµοιότητα ενδιάµεσης συλλαβής
Καλούµε τα παιδιά να αναπαραστήσουν τα ζώα που επισκέφθηκαν την αρκούδα.
Αποφασίζουν την επόµενη ηµέρα το πρωί να τακτοποιήσουν τη σπηλιά. Στο πάτωµα της σπηλιάς
αντί για σκουπίδια βρίσκουν λέξεις που µερικές από αυτές µοιάζουν µεταξύ τους σε κάτι: έχουν µια
από τις ενδιάµεσες συλλαβές τους ίδια. Σε πρώτη φάση οι καρτέλες θα έχουν εικόνες και σε
δεύτερη φάση τις αντίστοιχες λέξεις, ώστε να υπάρξει ένα στάδιο εξοικείωσης. Κάθε παιδί
αναλαµβάνει να µαζέψει τις λέξεις µε την ίδια ενδιάµεση συλλαβή. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικές
τέτοιες οµάδες λέξεων, των οποίων αντίστοιχες εικόνες θα υπάρχουν επάνω στις καρτέλες –
«σκουπίδια»:
σακούλι

τακούνι

ακούω

µεγάλη

µαγαζί

µέγαρο
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πιπέρι

καπέλο

τραπέζι

φύλακας

καλάθι

µαξιλάρι

κεράσι

χάρακας

παραλία

27η ∆ραστηριότητα: ∆ιάκριση αρχικού – τελικού φωνήµατος
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να συνειδητοποιούν σταδιακά το φωνηµικό χαρακτήρα της γλώσσας και να διακρίνουν τα
φωνήµατα ως συστατικά των λέξεων

−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να αναγνωρίζουν το τελικό και το αρχικό φώνηµα µιας λέξης

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Θεατρικό παιχνίδι, λεκτικά παιχνίδια
ΥΛΙΚΑ: Σακουλάκια, διάφορα αντικείµενα
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ιάκριση αρχικού φωνήµατος
∆ίνουµε µια διαφορετική εκδοχή στην πλοκή του παραµυθιού «Η αρκούδα ροχαλίζει».
«Τα ζώα έφεραν µαζί τους τις βαλίτσες τους, οι οποίες περιέχουν διάφορα αντικείµενα. Οι
βαλίτσες έχουν καθεµιά το δικό της µυστικό. Τα πράγµατα που µεταφέρουν έχουν κάτι κοινό,
αρχίζουν, όπως αρχίζει και το όνοµα του ζώου, που την έχει φέρει µαζί του. Συγκεκριµένα οι
βαλίτσες περιέχουν:
•

του ποντικού: παντόφλες, ποτήρι, πινέλο, πουκάµισο, πιάτο, ποτιστήρι

•

του λαγού: λουλούδια, λεµόνι, λάµπα, λάδι, λουκουµάς, λουκάνικα

•

του ασβού: αχλάδι, αναπτήρα, αυγά, αλυσίδα, ανεµιστήρα, άλµπουµ

•

του αρουραίου: αλατιέρα, άγκυρα, άµµο, αστέρι, ανανά, αλοιφή,

•

του τυφλοπόντικα: τυρί, τούρτα, τόξο, τετράδιο, ταµπουρίνο, τράπουλα

•

του κόρακα: καφέ, κουτάλι, καρότα, καρύδια, κορδέλα, κρουασάν

•

του σπίνου: σβούρα, σοκολατάκια, σφυρίχτρα, σουρωτήρι, σάλπιγγα, σεντόνι
Το βράδυ όταν κοιµήθηκαν τα ζώα έγινε κάτι παράξενο. Τα πράγµατα ζωντάνεψαν, άνοιξαν

τις βαλίτσες τους και βγήκαν έξω. Κάθισαν µε τη σειρά τους γύρω από τη φωτιά και άρχισαν να
συζητούν για τις περιπέτειες του ταξιδιού τους, πριν φτάσουν στη σπηλιά της αρκούδας. Μετά από
πολλές ώρες συζήτησης, κουράστηκαν και εκείνα και αποκοιµήθηκαν. Ξέχασαν όµως να
επιστρέψουν στις βαλίτσες τους. Η αρκούδα που δεν κοιµόταν αποφάσισε να τα ξαναβάλει στη
θέση τους. Όµως δεν ήξερε πώς…».
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Καλούµε τα παιδιά να βοηθήσουν την αρκούδα, να τακτοποιήσει τις βαλίτσες και να βάλει τα
σωστά πράγµατα στη βαλίτσα κάθε ζώου. Τέλος ζητάµε από τα παιδιά να απαντήσουν στην εξής
ερώτηση: «Αν τα ζώα ήθελαν να χαρίσουν δώρο στην αρκούδα, από τίνος ζώου τα πράγµατα θα
έπαιρναν, για να αρχίζει όπως και το όνοµα της αρκούδας;»
∆ιάκριση τελικού φωνήµατος
Συνεχίζουµε µε µια ακόµη διαφορετική εκδοχή στην πλοκή του παραµυθιού «Η αρκούδα
ροχαλίζει».
«∆υστυχώς παρά τις προσπάθειες της αρκούδας να τακτοποιήσει τα πράγµατα στις βαλίτσες
των ζώων, κάποια είχαν παραπέσει και δεν τα έβαλε µέσα… Όταν την άλλη µέρα το πρωί τα ζώα
ξύπνησαν ανακάλυψαν ότι κάποιο από τα πράγµατά τους λείπει. Ο ποντικός είχε χάσει το πινέλο,
ο λαγός τους λουκουµάδες, ο ασβός τον ανεµιστήρα, ο αρουραίος την αλοιφή, ο τυφλοπόντικας το
τυρί, ο κόρακας το κουτάλι, και ο σπίνος τα σοκολατάκια…».
Προτρέπουµε τα παιδιά για άλλη µια φορά να βοηθήσουν να λυθεί το πρόβληµα των ζώων.
Παίζουµε µαζί τους το παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού, ώστε να ανακαλύψουν πού είναι τα
χαµένα αντικείµενα. Χωρίζονται σε επτά οµάδες όσες και τα χαµένα αντικείµενα. Αφού τα βρουν,
ζητάµε να φέρουν ένα ακόµη αντικείµενο που θα βρουν στην τάξη, αλλά µε την προϋπόθεση να
τελειώνει όπως τελειώνει και το αντικείµενο που βρήκαν. Ενδεικτικά αναφέρουµε: πινέλο – βιβλίο,
λουκουµάς – καφές, ανεµιστήρα – σόλα, αλοιφή – µηχανή, τυρί – ξύδι, κουτάλι – πιρούνι, σεντόνι –
ψαλίδι.

28η ∆ραστηριότητα: Σύνθεση των φωνηµάτων σε λέξεις
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο – οργανωτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να συνειδητοποιήσουν τα φωνήµατα της οµιλούµενης γλώσσας ώστε να αποκτήσουν σταδιακά
φωνολογική επίγνωση

−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να συνθέτουν τα επιµέρους φωνήµατα σε λέξη

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Λεκτικά παιχνίδια
ΥΛΙΚΑ:
ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ίνουµε µια διαφορετική εκδοχή για το τέλος του παραµυθιού «Η αρκούδα ροχαλίζει».
«Οι δύσκολες µέρες του χειµώνα πέρασαν. Τα ζώα αποφάσισαν πως ήρθε ο καιρός να
φύγουν από τη σπηλιά της αρκούδας. Τότε η αρκούδα συγκινήθηκε και η φωνή της άρχισε να
τρέµει, έτσι που άρχισε να µιλά παράξενα. Προσπαθούσε να πει τα ονόµατά τους αλλά δεν τα
κατάφερνε. Πρόφερε τα φωνήµατα των λέξεων χωριστά και µακρόσυρτα. Για παράδειγµα, αντί να
πει λαγός έλεγε λ-α-γ-ό-ς. Τα ζώα δυσκολεύονταν να την κατανοήσουν». Προτρέπουµε τα παιδιά
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να βοηθήσουν την αρκούδα να συνεννοηθεί µε τα υπόλοιπα ζώα, αναγνωρίζοντας τις λέξεις που
λέει.

29η ∆ραστηριότητα: Ανάλυση λέξεων σε φωνήµατα
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο - προσληπτικό σύστηµα
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να συνειδητοποιήσουν σταδιακά το φωνηµικό χαρακτήρα της γλώσσας

−

Να αναγνωρίζουν ότι οι λέξεις µπορούν να διακρίνονται σε µεµονωµένα φωνήµατα

−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να αναλύουν τη λέξη στα επιµέρους φωνήµατα

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Θεατρικό παιχνίδι
ΥΛΙΚΑ: Μάσκες ζώων
ΧΩΡΟΣ: Γωνιά µεταµφίεσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Συνεχίζουµε τη διαφορετική εκδοχή για το τέλος του παραµυθιού «Η αρκούδα ροχαλίζει».
«Τα ζώα κατάλαβαν επιτέλους τον τρόπο που µιλούσε η αρκούδα και για να µη τη
στενοχωρούν αλλά και για να την κάνουν να αισθάνεται πιο άνετα µαζί τους, αποφάσισαν να της
µιλούν, όπως τους µιλά εκείνη. Άρχισαν να της λένε για τα συναισθήµατα που ένιωσαν όλες αυτές
τις ηµέρες που έµειναν στη φωλιά της. Της µίλησαν για α-γ-ά-π-η, για χ-α-ρ-ά, για φ-ι-λ-ί-α, αλλά
και για τη λ-ύ-π-η που αισθάνονται τώρα που φεύγουν. Και όλα µαζί φώναξαν: “π-ε-ρ-ά-σ-α-µ-ε
κ-α-λ-ά !!!” και την αγκάλιασαν σφιχτά».
Ζητάµε από τα παιδιά να αναπαραστήσουν αυτή τη σκηνή του αποχωρισµού των ζώων και
να µιλήσουν, όπως µιλά και η αρκούδα και τα υπόλοιπα ζώα.

30η ∆ραστηριότητα: Απάλειψη – αντικατάσταση αρχικού φωνήµατος
ΕΝΟΤΗΤΑ: Φωνολογικό στοιχείο
ΣΤΟΧΟΙ:
−

Να συνειδητοποιήσουν τα φωνήµατα της οµιλούµενης γλώσσας, ώστε να αποκτήσουν σταδιακά
φωνολογική επίγνωση

−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να απαλείφουν το αρχικό φώνηµα µιας λέξης και να εκφωνούν
το υπόλοιπο τµήµα της

−

Να εξασκηθούν στην ικανότητα να αντικαθιστούν το αρχικό φώνηµα µιας λέξης µε ένα άλλο

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ: Λεκτικά παιχνίδια
ΥΛΙΚΑ: Αινίγµατα
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ΧΩΡΟΣ: Παρεούλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Απάλειψη αρχικού φωνήµατος
Παρουσιάζουµε στα παιδιά ένα ακόµη παιχνίδι που αποφάσισαν να παίξουν τα ζώα της
παρέας µας στο δρόµο της επιστροφής προς το σπίτι τους. Αποφάσισαν να µιλάνε µε έναν
διαφορετικό και παράξενο τρόπο, να µη λένε το αρχικό φώνηµα της κάθε λέξης. Έτσι όταν ήθελαν
να πουν «καληµέρα», έλεγαν «αληµέρα», όταν ήθελαν να πουν «αντίο», έλεγαν «ντίο».
Προτρέπουµε τα παιδιά να ακολουθήσουν το παράδειγµά τους.
Αντικατάσταση αρχικού φωνήµατος
Παρουσιάζουµε στα παιδιά µια σειρά από αινίγµατα που στηρίζονται στην αντικατάσταση του
αρχικού φωνήµατος των λέξεων που ζητούν. Σε πρώτη φάση παράλληλα µε την ανάγνωση του
αινίγµατος παρουσιάζουµε τις αντίστοιχες εικόνες, ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν στην επιλογή.
Συνεχίζουµε µε την ανάγνωση άλλων αινιγµάτων χωρίς την παράλληλη παρουσίαση εικόνων.
Ενδεικτικά αναφέρουµε (Γιαννικοπούλου, 1999: 90).
Είµαι κόκκινη µπαλίτσα
και στο δέντρο µου κρεµάω.
Αν µ’ αλλάξεις το κεφάλι,
κλοτσώ, τρέχω, περπατάω.
Τι είµαι;
ρόδι

πόδι

Κάθε µέρα πάει σχολείο

Το φτιάχνουµε την Πρωτοµαγιά

κάποιο χέρι την κρατάει.

που τραγουδάνε τα πουλιά,

Σαν αλλάξει το κεφάλι,

µα αν κάτι του αλλάξεις

τα ποντίκια κυνηγάει.

βάλε τις πατάτες σου

(σάκα – φάκα)

σε αυτό να φτιάξεις.
(στεφάνι – τηγάνι)

Αν στο Νίκο αλλάξω την αρχή
ένα άγριο ζώο θα ’χω στη στιγµή.
Θα το φοβούνται τα επτά κατσικάκια
και θα τον τρέµουν τα τρία γουρουνάκια.
(Νίκος – λύκος)

Η ροδιά τα κάνει αυτά
µα αν κάτι τους αλλάξεις
περπατάνε µια χαρά.
(ρόδια – πόδια)

Την έχουµε στο στόµα
και µιλάµε

Ένα τέτοιο την ηµέρα

µα αν τις αλλάξεις κάτι

το γιατρό τον κάνει πέρα

µας δίνει αυγά

µα αν κάτι του αλλάξεις

και τα κλωσάει.

καλύτερα να µην το δοκιµάσεις.

(γλώσσα – κλώσα)

(µήλο – ξύλο)
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