
1. Ταυτότητα  
Θεματική ενότητα: ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ  
Προτεινόμενη τάξη: Year 1 - Year 6 

 
2. Γενικός Σκοπός   

Να έρθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε επαφή με ορισμένες από τις συμβάσεις 
του γραπτού λόγου, να προβληματιστούν πάνω σε θέματα που θα προκύψουν από τον 
γραπτό λόγο με τον οποίο θα έρθουν σε επαφή και να αποκτήσουν τον απαραίτητο 
γραμματισμό σχετικά με τη δομή και τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου. 

 

3. Στόχοι  
α) να συσχετίσουν προφορικό με γραπτό λόγο 
β) να μπουν στη διαδικασία ανάγνωσης γραπτών κειμένων  
γ) να καλλιεργήσουν τον προφορικό τους λόγο 
δ) να σχηματίσουν αντιλήψεις σχετικές με συμβάσεις τη γραφής 
ε) να κατανοήσουν τι σημαίνει πρώτο και τι τελευταίο γράμμα  
στ) να κατανοήσουν το τι σημαίνει τυπογραφική λέξη 
ζ) να έρθουν σε επαφή με ορισμένα γράμματα της νέας ελληνικής 
η) να συσχετίσουν φωνήματα με γραφήματα  

 

4. Προτεινόμενη ανάπτυξη σε ογδοντάλεπτα 
1. Μοιράζεται υλικό (τίτλοι από βιβλία που διαβάζουν συνήθως οι μαθητές και οι 

μαθήτριες, σελίδες από παιδικά περιοδικά, διάφορα διαφημιστικά έντυπα κτλ.) που 
έφεραν οι μαθητές και οι μαθήτριες και ο/η διδάσκων/σα. 

2. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη βοήθεια του/της διδάσκοντα/σας και τυχόν εικόνες 
και φωτογραφίες που βρίσκονται δίπλα από το μικρό κείμενο επιχειρούν να 
διαβάσουν τα κείμενα. 

3. Αν κάποια παιδιά δείξουν ενδιαφέρον για αυτά που διαβάζονται στην τάξη, γίνεται 
συζήτηση, αφήνεται να πουν τις εντυπώσεις τους κτλ. 

4. Χωρίζονται οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ομάδες, δίνονται ορισμένα κείμενα και 
ζητείται να βάλουν σε κύκλο το πρώτο και τελευταίο γράμμα κάθε λέξης, καθώς και 
μία λέξη, όποια αποφασίσει η ομάδα. 

5. Αφήνεται λίγος χρόνος για να συζητήσουν μεταξύ τους και να αποφασίσουν ποια 
γράμματα και ποιες λέξεις θα κυκλώσουν. 

6. Μετά το τέλος της διαδικασίας ένα άτομο από κάθε ομάδα σηκώνεται και 
ανακοινώνει δείχνοντας στους/στις υπόλοιπους/ες μαθητές/τριες  τι έχουν κυκλώσει. 

7. Συζητούν αν  αυτό που έκαναν είναι σωστό ή όχι και γιατί. 
8. Επειδή οι αντιλήψεις που έχουν τα παιδιά της πρώτης τάξης  για τις συμβάσεις του 

γραπτού λόγου συνήθως διαφέρει από αυτές που έχουν οι ενήλικοι, έχει ενδιαφέρον 
να συζητηθούν  όλες οι απόψεις όσο παράξενες και αν μας φαίνονται. 

9. Ζητείται να ζωγραφίσουν σε χαρτί Α4 το πρώτο και το τελευταίο γράμμα που 
σημείωσαν στο κείμενό τους.  

10. Συγκεντρώνονται οι ζωγραφιές των παιδιών και συζητιέται ποιον ήχο της φωνής μας 
(φθόγγο) παριστάνει. 

11. Επειδή προφανώς θα προκύψουν όμοια γράμματα το ένα σε κεφαλαίο και το άλλο σε 
πεζό, συζητιέται η διαφορά  και οι συνηθισμένη χρήση των κεφαλαίων γραμμάτων 

12. Ζητείται από τους/τις  μαθητές/τριες να αντιστοιχίσουν τα γράμματα που ζωγράφισαν 
με γράμματα που βρίσκονται σε λέξεις του άμεσου περιβάλλοντος (της τάξης). 


