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ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Κ.Ε..Τ.) ΝΑΞΟΤ 

 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ 

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ  

(δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαναγνωςία, δυςορκογραφία, δυςαρικμθςία) 

 

*Οι προτάςεισ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται τόςο από τουσ εκπαιδευτικοφσ όςο και από τθν 

οικογζνεια του μακθτι. Για περιςςότερεσ προτάςεισ δραςτθριοτιτων, ςασ παραπζμπουμε ςτθ 

ςελίδα http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep] 

 

 

ΑΝΑΓΝΩΗ: τρατθγικζσ βελτίωςθσ: 

 Δίνουμε ςτον μακθτι καρτζλεσ με ςυλλαβζσ που περιζχουν όλουσ τουσ ςυνδυαςμοφσ των 

φωνθμάτων. Του δείχνουμε τισ καρτζλεσ και του ηθτάμε να διαβάςει τισ αναγραφόμενεσ 

ςυλλαβζσ (βοθκάμε αν δυςκολευτεί). Με τθ ςυνεχι επιμονι και επανάλθψθ ςτοχεφουμε 

ςτθν αυτόματθ ανάγνωςθ των ςυλλαβϊν. Αφοφ κατακτιςει τθν αυτόματθ ανάγνωςθ των 

ςυλλαβϊν, περνάμε ςτθν ανάγνωςθ διςφλλαβων, τριςφλλαβων και πολυςφλλαβων λζξεων. 

Δίνουμε ςτον μακθτι καρτζλεσ με διςφλλαβεσ, τριςφλλαβεσ και πολυςφλλαβεσ λζξεισ και 

του ηθτάμε να τισ διαβάςει. Ζχοντασ κατακτιςει τθν ανάγνωςθ των ςυλλαβϊν, κα είναι ςε 

κζςθ να ενϊςει δυο, τρεισ ι και περιςςότερεσ ςυλλαβζσ και να διαβάςει τισ λζξεισ που 

προκφπτουν χωρίσ να παραλείπει φωνιματα. 

 Ραίρνουμε ζνα ςακουλάκι και ρίχνουμε μζςα καρτζλεσ ςτισ οποίεσ αναγράφονται 

ςυλλαβζσ με όλουσ τουσ ςυνδυαςμοφσ ςυμφϊνων και φωνθζντων. Ηθτάμε από τον μακθτι 

να τραβιξει μια καρτζλα και να ονοματίςει τθ ςυλλαβι που αναγράφεται ςε αυτι. Αφοφ ο 

μακθτισ τθν αναγνωρίςει, του ηθτάμε να μασ πει λζξεισ που να ξεκινάνε ι να περιζχουν τθ 

ςυγκεκριμζνθ ςυλλαβι. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ επιςτρζφει τθν καρτζλα μζςα ςτο 

ςακουλάκι, μζχρι να γίνει ςωςτά θ αναγνϊριςι τθσ. 

 Φτιάχνουμε καρτζλεσ ςυλλαβϊν οι οποίεσ περιζχουν τα δίψθφα ςφμφωνα, τα δίψθφα 

φωνιεντα κακϊσ και τα ςυμπλζγματα. Δείχνουμε ςτο μακθτι μία - μία τισ καρτζλεσ και του 

ηθτάμε να «ονοματίςει» τισ ςυλλαβζσ (κρατάμε τισ καρτζλεσ ςτισ οποίεσ δυςκολεφεται για 

το τζλοσ). 

 Αφοφ κατακτιςει ο μακθτισ τισ ςυλλαβζσ, περνάμε ςτισ λζξεισ. Χρθςιμοποιοφμε τισ ίδιεσ 

καρτζλεσ ςυλλαβϊν που είχαμε φτιάξει.  

 Δίνουμε ςτον μακθτι απλζσ ι πολυςφλλαβεσ λζξεισ, ανάλογα με τθ δυςκολία του ςτθν 

ανάγνωςθ, και του ηθτάμε να τισ διαβάςει. Κάκε φορά ελζγχουμε αν ο μακθτισ ςθμειϊνει 

κάποια βελτίωςθ.  

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep
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 Κατάλογοι λζξεων, φράςεων και προτάςεων για αναγνωςτικι εξάςκθςθ: Στον ιςτότοπο 

του Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου, ςτον ςφνδεςμο «Υποςτθρικτικό Υλικό» είναι αναρτθμζνοι δφο 

κατάλογοι λζξεων, φράςεων και προτάςεων για αναγνωςτικι εξάςκθςθ με ςυνοδευτικζσ 

οδθγίεσ για τον εκπαιδευτικό και τθν οικογζνεια: http://kesynaxou.mysch.gr/e-

vivliothiki/anagnostiki_exaskisi_A-taxis-MEROS-A.pdf και http://kesynaxou.mysch.gr/e-

vivliothiki/anagnostiki_exaskisi_A-taxis-MEROS-B.pdf. Το υλικό αυτό μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί τόςο για μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ Δθμοτικοφ που δυςκολεφονται ςτθν 

ανάγνωςθ, όςο και για μεγαλφτερουσ, αν δυςκολεφονται ςε τζτοιο επίπεδο. Οι κατάλογοι 

βαςίηονται ςτο βαςικό λεξιλόγιο που περιλαμβάνεται ςτα αναγνωςτικά τθσ Αϋ τάξθσ 

Δθμοτικοφ.  

 Δίνουμε κείμενα ςτον μακθτι ςχετικά με τα ενδιαφζροντά του, με ςτόχο τθν προςοχι και 

επικζντρωςθ ςτισ λζξεισ που διαβάηει. Αν δοφμε ότι  προςκζτει ι αφαιρεί φωνιματα, 

ςυλλαβζσ ι αντικακιςτά λζξεισ με άλλεσ, του ηθτάμε να ξαναδιαβάςει τθν πρόταςθ από τθν 

αρχι μζχρι να τθ διαβάςει ςωςτά. Επιλζγουμε τα κατάλλθλα κείμενα, ζτςι ϊςτε θ 

δραςτθριότθτα να είναι ευχάριςτθ γι’ αυτόν και να ζχει κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν 

ανάγνωςθ.  

 Δίνουμε ζνα μικρό κείμενο ςτον μακθτι. Το διαβάηουμε εμείσ πρϊτα δυνατά και του 

ηθτάμε να προςζχει. Χρωματίηουμε με τθ φωνι μασ το κείμενο. Ζπειτα, του λζμε να το 

διαβάςει με τον ίδιο τρόπο.  

 Θ αναγνωςτικι εξάςκθςθ καλό είναι να γίνεται κακθμερινά για να βελτιωκεί θ 

αναγνωςτικι του ικανότθτα. Στόχοσ είναι να αποκτιςει μια «αναγνωςτικι ρουτίνα», 

αφιερϊνοντασ κάποιο χρόνο κακθμερινά ςε ανάγνωςθ κειμζνων. Μπορεί να διαβάηει 

άρκρα από εφθμερίδεσ ι να επιλζγει ο ίδιοσ κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο που του αρζςει.  

Δθμιουργία προγράμματοσ τονιςμοφ. 

 Μια δραςτθριότθτα για τον τονιςμό, αλλά και τθ ςθμαςία του, είναι να δίνουμε ςτον 

μακθτι ηευγάρια λζξεων τθσ μορφισ: «γζροσ-γερόσ», «πότε-ποτζ», χωρίσ όμωσ να είναι 

τονιςμζνεσ οι λζξεισ. Ο μακθτισ ζτςι μακαίνει τθν ουςιαςτικι αξία του τονικοφ 

ςυςτιματοσ, αφοφ ο τόνοσ ςε άλλο φωνιεν, δίνει διαφορετικό νόθμα ςτθ λζξθ. 

 Δίνουμε ςτον μακθτι λζξεισ ο τόνοσ των οποίων είναι ςθμειωμζνοσ με χρωματιςτό 

μαρκαδόρο. Ηθτάμε από το μακθτι να διαβάςει τισ λζξεισ προςζχοντασ ποφ είναι κάκε 

φορά ο τόνοσ. Αφοφ ο μακθτισ μάκει να διαβάηει ςωςτά τισ λζξεισ, τονίηουμε τισ λζξεισ 

χωρίσ μαρκαδόρο. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΤΧΕΡΕΙΑ:  

 Σο κείμενο που δίνεται για αναγνωςτικι αποκωδικοποίθςθ να είναι ςτο επίπεδο του μακθτι. 

 Δίνουμε ςτον μακθτι ζνα κείμενο των ενδιαφερόντων του, ζκταςθσ 3-4 γραμμϊν. Τον καλοφμε 

να το διαβάςει χρονομετρϊντασ τθν ταχφτθτα ανάγνωςθσ. Στόχοσ είναι κάκε φορά που ο 

μακθτισ εκτελεί τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα να βελτιϊνει τον χρόνο ανάγνωςισ του ζωσ 

ότου επιτευχκεί θ ςωςτι ανάγνωςθ του κειμζνου. 

http://kesynaxou.mysch.gr/e-vivliothiki/anagnostiki_exaskisi_A-taxis-MEROS-A.pdf
http://kesynaxou.mysch.gr/e-vivliothiki/anagnostiki_exaskisi_A-taxis-MEROS-A.pdf
http://kesynaxou.mysch.gr/e-vivliothiki/anagnostiki_exaskisi_A-taxis-MEROS-B.pdf
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 Να προθγείται ςιωπθρι ανάγνωςθ του κειμζνου πριν τθ φωναχτι, ϊςτε να ζρχεται ο 

μακθτισ ςε μια πρϊτθ επαφι με το κείμενο. 

 Να μθ διορκϊνονται τα αναγνωςτικά λάκθ του μακθτι, εφόςον αυτά δεν αλλοιϊνουν το 

νόθμα του κειμζνου. Αν το νόθμα αλλοιϊνεται, ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ πρόταςθσ ι τθσ 

παραγράφου, διακόπτεται ο μακθτισ και επιςθμαίνεται το λάκοσ του και ο εκπαιδευτικόσ 

ρωτάει αν προκφπτει νόθμα από αυτό που διάβαςε. Ηθτάει από το μακθτι να επαναλάβει τθν 

ανάγνωςι του και, αν ξανακάνει λάκοσ, επεμβαίνει ο εκπαιδευτικόσ και εκφζρει τθ λζξθ. 

 Ηχογράφθςθ ανάγνωςθσ: Για το ςπίτι μια καλι δραςτθριότθτα είναι ο μακθτισ να θχογραφεί 

τθν ανάγνωςι του (με μια ςυςκευι θχογράφθςθσ, όπωσ μαγνθτόφωνο, κινθτό, τάμπλετ ι 

άλλο) και να τθν ακοφει. Επαναλαμβάνεται θ διαδικαςία μζχρι ο ίδιοσ να είναι ικανοποιθμζνοσ 

από το αποτζλεςμα. Στόχοσ είναι να περάςουμε ςταδιακά από τθν κομπιαςτι, αργι, με λάκθ 

ανάγνωςθ, ςτθν ευχερι και χωρίσ λάκθ ανάγνωςθ.  

 Ρροτάςεισ για μακθτζσ ςτα πρϊτα ςτάδια ανάγνωςθσ: http://www.prosvasimo.gr («Οδθγοί για 

ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ & ΕΕΡ» ΟΔΘΓΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΜΑΘΘΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ς. 75).   

 Ακρόαςθ και ανάγνωςθ ιςτοριϊν από το http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp. 

Ρεριλαμβάνονται ενδιαφζρουςεσ ιςτορίεσ για όλεσ τισ θλικίεσ με δυνατότθτα ανάγνωςθσ ι και 

ταυτόχρονθσ ακρόαςθσ.  

 Προςζλκυςθ του ενδιαφζροντόσ του για ςυνζχιςθ τθσ ανάγνωςθσ: Ηθτάμε από το μακθτι να 

επιλζξει ζνα βιβλίο τθσ αρεςκείασ του από τθ βιβλιοκικθ, με βάςθ τα εξωτερικά του ςτοιχεία 

(τίτλο, εικόνα εξωφφλλου, περίλθψθ, πρόλογο ι άλλα ςτοιχεία ). Τον βοθκάμε να μαντζψει με 

βάςθ αυτά τα ςτοιχεία το περιεχόμενό του. Για να δει το βιβλίο με πραγματικό ενδιαφζρον, 

βοθκάει το να ξεκινιςουμε εμείσ τθν ανάγνωςθ του βιβλίου μζχρι κάποιο κρίςιμο ςθμείο ςτο 

οποίο κορυφϊνεται το ενδιαφζρον για τθ ςυνζχεια τθσ ιςτορίασ. Το ςθμείο αυτό κα πρζπει να 

το ζχουμε εντοπίςει από πριν. Πςο πιο ενδιαφζρουςα φανεί θ πλοκι τθσ ιςτορίασ, τόςο πιο 

ζκδθλο κα είναι το ενδιαφζρον του μακθτι για ςυνζχιςθ και ολοκλιρωςθ τθσ ανάγνωςθσ. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΗΗ: τρατθγικζσ βελτίωςθσ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ: 

 Δίνουμε ςτον μακθτι μια παράγραφο και του ηθτάμε να τθν ξαναγράψει με δικά του λόγια 

χωρίσ να αλλάξει το νόθμα.  

 Να διαβάηει το κείμενο αργά και ςτακερά, προςπακϊντασ να επικεντρϊνεται ςτο νόθμα. Αν 

δεν το κατανοιςει με τθν πρϊτθ φορά, το διαβάηει όςεσ φορζσ χρειαςτεί. Κακϊσ διαβάηει, να 

δθμιουργεί νοερζσ εικόνεσ που ταιριάηουν με τθν ιςτορία, γιατί ζτςι κα τα κυμάται καλφτερα. 

Ζπειτα κάνουμε ερωτιςεισ για να ελζγξουμε τον βακμό κατανόθςθσ.  

 Για τα μακιματα που χρειάηεται απομνθμόνευςθ, απαιτείται επιπλζον προςπάκεια και 

υποςτιριξθ. Είναι πιο αποτελεςματικό να διαβάηει ο ίδιοσ το μάκθμα δυνατά ι να το ακοφει 

από κάποιον άλλον. Πταν του διαβάηουμε ζνα κείμενο, πρζπει να κρατάμε ςτακερι και 

κακαρι τθ φωνι  μασ, να χρωματίηουμε το κείμενο όπου χρειάηεται και να επιτονίηουμε τα 

http://www.prosvasimo.gr/
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep
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ςθμαντικά ςθμεία. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί ο μακθτισ να χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο 

τθσ θχογράφθςθσ (βλζπε παραπάνω).  

 Δίνουμε ςτον μακθτι ζνα κείμενο. Σου ηθτάμε να υπογραμμίςει τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία 

του κειμζνου π.χ. ποιοι είναι οι πρωταγωνιςτζσ, πότε ςυμβαίνει, που διεξάγεται θ ιςτορία, 

ποια είναι τα ςυναιςκιματα των πρωταγωνιςτϊν κ.τ.λ., ϊςτε να οργανϊςει τθ ςκζψθ του και 

να αρχίςει να ανταποκρίνεται ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ. 

 Νοθτικοί χάρτεσ: Συμπυκνϊνουμε τθν φλθ του μακιματοσ ςε μια ςελίδα, γράφοντασ ςτο 

κζντρο το κζμα και γφρω γφρω ακτινωτά τισ κεματικζσ ενότθτεσ. Ζτςι, θ χαρτογράφθςθ αυτι 

κα αποτυπωκεί ςτο μυαλό του μακθτι και κα ανακαλεί πιο εφκολα τισ πλθροφορίεσ.   

 Ψυχολογικι προετοιμαςία: Οι εικόνεσ, οι τίτλοι, οι υπότιτλοι του κειμζνου  μποροφν να 

αποτελζςουν άριςτο υλικό ψυχολογικισ προετοιμαςίασ και προβλθματοποίθςθσ.   

 Ανάκλθςθ γνωςιολογικοφ ςχιματοσ: Ο μακθτισ ςυνδζει το κείμενο με προςωπικζσ του 

εμπειρίεσ, ςυςχετίηει προχπάρχουςεσ γνϊςεισ με ςτοιχεία του κειμζνου, τίκεται μπροςτά ςε 

μια κατάςταςθ και καλείται να προβεί ςε προβλζψεισ.  

  Ανάκλθςθ ςχιματοσ δομισ: Ο μακθτισ ςυνειδθτοποιεί ότι το κείμενο (π.χ. διιγθμα) δεν είναι 

απλι παράκεςθ επειςοδίων αλλά περιγραφι προβλθματικϊν καταςτάςεων που 

αντιμετωπίηουν και προςπακοφν να επιλφςουν οι ιρωεσ. Γι’ αυτό βοθκάει μία γραφικι 

παράςταςθ πλοκισ διθγιματοσ.   

 Επεξιγθςθ άγνωςτων λζξεων: Ο εκπαιδευτικόσ εξθγεί τισ λζξεισ κλειδιά για τθν κατανόθςθ 

του κειμζνου.   

 τοχοκεςία πρϊτθσ αναγνωςτικισ προςζγγιςθσ: Αναφζρεται ωσ πλαίςιο οργάνωςθσ 

πλθροφοριϊν ςτουσ νοθματικοφσ άξονεσ του κειμζνου. Ο μακθτισ βοθκιζται να αναηθτιςει τισ 

βαςικζσ πλθροφορίεσ του κειμζνου και τθ νοθματικι εξζλιξθ.   

 Θεματολογικά ςχιματα: Δίνονται από τον εκπαιδευτικό ςε περιπτϊςεισ δφςκολων κειμζνων-

πραγματειϊν. Με βάςθ αυτά ο μακθτισ οργανϊνει το περιεχόμενο του κειμζνου κατά τθν 

πρϊτθ αναγνωςτικι προςζγγιςθ.  

 Ανάκλθςθ γνϊςεων: Ο μακθτισ καλείται να πει ι να ςθμειϊςει τι γνωρίηει πριν τθν πρϊτθ 

ανάγνωςθ. Αφοφ διαβάςει προςεχτικά το κείμενο, διαπιςτϊνει αν όςα γνωρίηει 

επαλθκεφονται ι όχι.  

 Επαναδιιγθςθ του κειμζνου: Δίνει ςτο μακθτι τθν ευκαιρία να αςκθκεί ςτθ ςυγκράτθςθ των 

ουςιωδϊν ςτοιχείων τθσ ενότθτασ και τθσ λεκτικισ παρουςίαςθσ με λογικι ςυνοχι και λεκτικι 

ευχζρεια.  

 Χρονικι αλλθλουχία: Ο μακθτισ κατατάςςει τα γεγονότα με τθ χρονικι τουσ  εξζλιξθ (τϊρα, 

πριν, μετά, τελικά κ.λ.π.). Στισ περιπτϊςεισ που γίνεται ετεροχρονιςμζνθ περιγραφι των 

γεγονότων από το ςυγγραφζα, ο εκπαιδευτικόσ εξθγεί τθ ςκοπιμότθτα τθσ τεχνικισ και 

διευκολφνει το μακθτι με ςχιματα, π.χ. Αλλθλουχία γεγονότων 1° ...2° ...3° ... κλπ.   

 Αιτιϊδεισ ςχζςεισ: Για να αναδειχτοφν τα φυςικά, κοινωνικά ι ψυχολογικά αίτια των 

πραγματειϊν προςφζρονται οι εννοιολογικοί χάρτεσ. π.χ. Μετανάςτευςθ (ορφανόσ, φτωχόσ, 
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τόποσ, μεταπολεμικι κατάςταςθ), Ξενιτιά (νοςταλγία, ςκλθρι δουλειά, οικονομία, αναηθτά 

ςυμπατριϊτεσ)   

 Νοθματικι εμβάκυνςθ κειμζνου: Ρροτείνονται ςχιματα που δείχνουν ποιεσ δραςτθριότθτεσ 

και με ποια ςειρά πρζπει να γίνουν π.χ. «περιγράφω - ςυςχετίηω - ερμθνεφω»   

 υμπλιρωςθ των δεδομζνων του κειμζνου: Ο μακθτισ εντοπίηει τα «κενά» του κειμζνου και 

κάνει ςυςχετίςεισ, π.χ. αν ο ιρωασ είναι μια μθτζρα, θ αρχζτυπθ αντίλθψθ που ζχουμε για τθ 

μθτζρα ωσ πρόςωπο που φροντίηει, αγαπά, κυςιάηεται, ερμθνεφει τθ ςυμπεριφορά τθσ και 

ςυμπλθρϊνει τα κενά του κειμζνου. 

 Χαρακτθριςμόσ και αξιολόγθςθ θρϊων: Καλό είναι οι χαρακτθριςμοί να μθν εξαντλοφνται ςε 

επικετικοφσ προςδιοριςμοφσ π.χ. φιλότιμοσ, ζντιμοσ, ςυνεπισ κλπ. Ο μακθτισ βοθκιζται να 

τεκμθριϊνει τθν άποψι του, να μπορεί να αξιολογεί ςυμπεριφορζσ που ζχουν ςθμαςία για τθν 

εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ και να εκτιμά το «δίδαγμα μιασ ςυμπεριφοράσ».  

 Εξαγωγι τθσ κεντρικισ ιδζασ: Είναι δφςκολθ διαδικαςία γιατί προχποκζτει ότι  ο μακθτισ ζχει 

τθν ικανότθτα να διακρίνει το πρωτεφον από το δευτερεφον και τθν ικανότθτα τθσ αφαιρετικισ 

γενίκευςθσ. Ζνασ καλόσ τρόποσ είναι να εντοπιςτοφν και να διατυπωκοφν οι κεματικζσ 

προτάςεισ κάκε παραγράφου. Ακολουκεί αναγωγι των επιμζρουσ κεματικϊν προτάςεων ςε 

γενικότερθ ιδζα. 

  Φτιάχνω τθν ιςτορία: Ο εκπαιδευτικόσ ςυγκεντρϊνει κενζσ κάρτεσ και γράφει μια πρόταςθ ςε 

κάκε κάρτα. Πλεσ οι προτάςεισ προζρχονται από τθν ίδια ιςτορία. Στθν αρχι ο μακθτισ 

διαβάηει όλεσ τισ κάρτεσ με τισ προτάςεισ με τυχαία ςειρά. Μετά του ηθτείται να τοποκετιςει 

τισ προτάςεισ ςτθ ςωςτι ςειρά, ϊςτε να φτιάξει μια ιςτορία με νοθματικι ακολουκία. Ο 

αρικμόσ των καρτϊν ποικίλλει ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ ιςτορίασ.  

 Ποφ είναι θ απάντθςθ: Ο εκπαιδευτικόσ αρικμεί τισ προτάςεισ ι παραγράφουσ του κειμζνου 

(για πιο προχωρθμζνο επίπεδο) και ετοιμάηει τισ ερωτιςεισ κατανόθςθσ. Ο μακθτισ διαβάηει 

ζνα κείμενο, όπου κάκε πρόταςθ/παράγραφοσ είναι αρικμθμζνθ. Μετά ο εκπαιδευτικόσ κάνει 

ςτο μακθτι ερωτιςεισ κατανόθςθσ και του ηθτά να πει ςε ποια πρόταςθ/παράγραφο βρικε 

τθν απάντθςθ.   

 Σι δεν ταιριάηει: Ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει ιςτορίεσ, όπου ςε κάκε παράγραφο υπάρχει μία 

λζξθ ι πρόταςθ που δεν ταιριάηει με το νόθμα τθσ παραγράφου. Κακϊσ ο μακθτισ διαβάηει 

τθν κάκε παράγραφο, καλείται να βρει και να διαγράψει τθν άςχετθ λζξθ ι πρόταςθ και να τθν 

αντικαταςτιςει με μία πιο κατάλλθλθ. Θ ποςότθτα και το μζγεκοσ των προτάςεων ποικίλλουν 

ανάλογα με το επίπεδο του μακθτι. 

 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: Διορκωτικζσ τεχνικζσ: 

 Διδαςκαλία κανόνων που εφαρμόηονται ςε μεγάλο αρικμό λζξεων και ζχουν λίγεσ εξαιρζςεισ 

(πθγαίνω, ανεβαίνω, εξαιρζςεισ: μζνω κ,τ.λ.). 

 Εξάςκθςθ ςτθν ορκογραφθμζνθ γραφι με δοκιμαςίεσ πολλαπλισ επιλογισ, ςυμπλιρωςθσ των 

ςωςτϊν καταλιξεων, εντοπιςμοφ των λανκαςμζνων και διόρκωςισ τουσ. 
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 Αυτοδιόρκωςθ : Δίνεται ςτο μακθτι φφλλο με τρεισ ςτιλεσ. Στθ μια είναι γραμμζνεσ οι λζξεισ 

από τον εκπαιδευτικό και καλυμμζνεσ. Στθ δεφτερθ ςτιλθ γράφει ο μακθτισ, ςτθ ςυνζχεια 

αποκαλφπτει τισ λζξεισ του εκπαιδευτικοφ και διορκϊνει. Οι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ 

μεταφζρονται ςτθν τρίτθ ςτιλθ γραμμζνεσ ςωςτά. 

 Οικογζνειεσ λζξεων: Ο εκπαιδευτικόσ διθγείται μια ιςτορία για μια οικογζνεια δείχνοντασ 

ςυγχρόνωσ εικόνεσ όπου τα παιδιά μοιάηουν με τθ μθτζρα τουσ. Επιςθμαίνεται ότι τα παιδιά 

δε μοιάηουν μόνο οπτικά αλλά ςυνθκίηουν να κάνουν τα ίδια πράγματα με τθ μαμά τουσ. Θ 

ιςτορία ςυνδζεται με τισ οικογζνειεσ λζξεων. Ραράδειγμα: Θ μθτζρα ςκθνι, τα παιδιά 

ςκθνοκζτθσ, ςκθνογράφοσ, ςκθνογραφία. Αναγνωρίηει λοιπόν ο μακθτισ ότι οι λζξεισ που 

προκφπτουν από τθν ίδια ρίηα γράφονται παρόμοια και φτιάχνει οικογζνειεσ λζξεων.  

 Οπτικι διάκριςθ ςυνδυαςμϊν – καταλιξεων: 

 Ρρϊτο ςτάδιο: Δίνονται εφθμερίδεσ, περιοδικά και μαρκαδόροι υπογράμμιςθσ. 

Ηθτείται από τον μακθτι να υπογραμμίςει λζξεισ που ζχουν ςυγκεκριμζνο αρικμό 

φωνθζντων ι ςυμφϊνων ι κατάλθξθ. Τα παιδιά καταγράφουν τισ λζξεισ ςε ζνα φφλλο 

που ονομάηουν αναφορά. Σθμειϊνεται ο κανόνασ. 

 Δεφτερο ςτάδιο : Δίνεται φφλλο εργαςίασ με λζξεισ που ακολουκοφν τον κανόνα και 

τουσ λείπουν κρίςιμα γράμματα. Συμπλθρϊνουν τα γράμματα, επαναλαμβάνουν τον 

κανόνα. 

 Του ανακζτουμε να φτιάξει μια ηωγραφιά ι μια γελοιογραφία ι μια ςειρά εικόνων (κόμικ) και 

να βάλει λεηάντεσ χρθςιμοποιϊντασ τα ριματα ι τα ουςιαςτικά που διδάχτθκε.  

 Ραιχνίδια με λζξεισ (π.χ. κρεμάλα με ριματα που τελειϊνουν ςε -εφω, αναγραμματιςμοί, 

κρυπτόλεξα, ςκραμπλ κ.ά.). 

 Σταυρόλεξα για τθ βελτίωςθ τθσ ορκογραφίασ, αλλά και τθσ μνιμθσ.  

 Μποροφμε να διδάξουμε γραμματικι μζςα από μια παραλλαγι του παιχνιδιοφ «πρόςωπο – 

ηϊο - πράγμα». Για παράδειγμα μποροφμε να παίξουμε «ριμα – ουςιαςτικό - επίκετο», όπου 

κα πρζπει να γράψουμε ριματα, ουςιαςτικά, επίκετα που ξεκινάνε από κάποιο γράμμα τθσ 

αλφαβιτου. Με αυτόν τον τρόπο ο μακθτισ κα εξαςκθκεί ςτθ γραμματικι και ςτθν 

ορκογραφία και κάκε φορά κα μακαίνουμε κάποιον κανόνα.  

 Διδάςκουμε κάποιον κανόνα για ριματα (π.χ. ριματα που τελειϊνουν ςε –ίηω και –αίνω) και 

ηθτάμε από τον μακθτι να βρει τζτοια ριματα μζςα ςτο κείμενο και να τα κατθγοριοποιιςει. 

Αντίςτοιχθ δραςτθριότθτα μπορεί να γίνει με ουςιαςτικά, άρκρα κ.α. 

 τθ κεματικι ορκογραφία μποροφμε να ςθμειϊνουμε με ζντονο χρϊμα τα ςθμεία που 

κζλουμε να τονίςουμε. Επίςθσ, μποροφμε να δουλζψουμε με οικογζνειεσ λζξεων (π.χ. παιδί: 

παιδίατροσ, παιδικόσ κ.α.).  

 Δραςτθριότθτεσ για γράμματα που μπερδεφει (το «ξ» με το «η»):  

 Δίνουμε λζξεισ ςτισ οποίεσ λείπουν κάποια γράμματα και του ηθτάμε να τα ςυμπλθρϊςει με 

η ι ξ (π.χ. κακαρί_ω, _φςτρα , _ϊνθ, κατάψυ_θ κ.α.).  
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 Ζχουμε δφο κουτιά διαφορετικοφ χρϊματοσ. Στο ζνα ζχουμε το Ζ και ςτο άλλο το Ξ. Λζμε 

ςτον μακθτι να γράψει λζξεισ που να αρχίηουν ι περιζχουν αυτά τα γράμματα πάνω ςε 

χαρτάκια. Ζπειτα, ο μακθτισ κα πρζπει να ρίχνει ςτο κατάλλθλο κουτί τθ λζξθ που ζγραψε. 

 Δραςτθριότθτεσ για τα τη-τς :  

 Δίνουμε ςτον μακθτι λζξεισ όπου λείπουν τα ςφμφωνα αυτά και του λζμε να τα 

ςυμπλθρϊςει: Ρ.χ. κο_ _ άνι , _ _ άκι, μελι_ _ άνα (τη ι τς) κ.α.  

 Υπαγορεφουμε ςτον μακθτι λζξεισ όπωσ τηατηίκι και τςατςάρα και του ηθτάμε να 

εντοπίςει τισ διαφορζσ. 

 Δραςτθριότθτεσ για τα γγ-γκ :  

 Δίνουμε ςτο μακθτι λζξεισ όπου λείπουν τα ςφμφωνα αυτά και του λζμε να τα 

ςυμπλθρϊςει: Ρ.χ. πα_ _ άκι, α_ _ελία ( γγ ι γκ ) κ.ά  

 Να εξαςκθκεί να γράφει λζξεισ που ζχουν δίψθφα φωνιεντα (αυ και ευ): 

Ζχουμε ςτιλεσ, ςε μία το ευ, ςε άλλθ το αυ, ςε άλλθ το φ και τζλοσ το β. Υπαγορεφουμε λζξεισ 

και ο μακθτισ κα πρζπει να τισ βάλει ςτθ ςωςτι ςτιλθ (π.χ. ναυαγόσ, παιδεφω, ευτυχία, 

ναφτθσ, αφεντικό, κλαδεφω, αυλαία, αβίαςτα κ.α.).  

 Δθμιουργία λίςτασ ελζγχου ςυχνϊν λακϊν. Θα μποροφςε να διατίκεται ςτον μακθτι μία 

λίςτα με λάκθ, τα οποία κάνει ςυχνά ςε γραπτζσ εργαςίεσ και να εξαςκθκεί ςτθ χριςθ τθσ 

λίςτασ αυτισ, όταν ελζγχει τθν εργαςία του για εντοπιςμό λακϊν, είτε κατά τθ μελζτθ ςτο 

ςπίτι, είτε ςτο ςχολείο. 

 Ομαδικι δραςτθριότθτα: Στο πλαίςιο τθσ τάξθσ κα παίξουμε το παιχνίδι δθμιουργίασ λζξεων. 

Δίνουμε οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ και τουσ λζμε π.χ. να δθμιουργιςουν ζνα ουδζτερο 

ουςιαςτικό. Ζνα παιδί λζει από μζςα του τθν αλφαβιτα και κάποιο άλλο το ςταματάει ςε 

τυχαίο ςθμείο. Το παιδί λζει δυνατά το γράμμα που ςταμάτθςε και το παιχνίδι ξεκινάει. Λζει 

π.χ. ότι το γράμμα είναι το π. Οπότε θ λζξθ μασ κα ξεκινάει από π. Το επόμενο παιδί λζει ζνα 

άλλο γράμμα (ζχοντασ μια λζξθ ςτο μυαλό του), π.χ. λζει το ο, το επόμενο λζει άλλο, μζχρι να 

ςχθματιςτεί μια λζξθ. Το παιχνίδι αυτό εξαςκεί τθ μνιμθ και τθ ςυγκζντρωςθ, αφοφ τα παιδιά 

πρζπει να κυμοφνται ποια γράμματα ζχουν ειπωκεί. Αν τα παιδιά για παράδειγμα 

ςχθματίςουν τθ λζξθ ποτιρι, ο επόμενοσ για να μθν χάςει μπορεί να ςυνεχίςει τθ λζξθ 

λζγοντασ το α, για να ςχθματιςτεί ο πλθκυντικόσ «ποτιρια»). Πταν κάποιο παιδί δεν μπορεί να 

προςκζςει άλλο γράμμα το παιχνίδι ςταματάει. Στο παιδί που ςταμάτθςε ξεκινάει ο νζοσ 

γφροσ. Αν βζβαια το παιδί μποροφςε να προςκζςει κάποιο γράμμα και δεν το ζκανε, χάνει και 

του εξθγοφμε γιατί. Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία οι μακθτζσ κα μποροφν να μάκουν 

με ευχάριςτο τρόπο ότι για παράδειγμα τα ουδζτερα που τελειϊνουν ςε -ι- γράφονται με 

γιϊτα. Επίςθσ, κα διδαχτοφν και κεματικι ορκογραφία.  

 το βιντεοπροβολζα – διαδραςτικό πίνακα: Ραρουςιάηουμε το προσ ορκογραφία ςφντομο 

κείμενο, γνωςτό ι άγνωςτο, κατά περίπτωςθ. Αφινουμε τουσ μακθτζσ να διαβάςουν το 

κείμενο για ελάχιςτο χρόνο με τθν παρακίνθςθ να «φωτογραφίςουν» με τα μάτια τουσ τα 

δφςκολα ςθμεία, π.χ. ει, υ, αι, ω, οι κ.ο.κ. Κρφβουμε το κείμενο και τουσ υπαγορεφουμε 

επιλεγμζνεσ προτάςεισ, φράςεισ, λζξεισ που ζχουν ορκογραφικό ενδιαφζρον. Υποβοθκοφμε 
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όποιουσ μακθτζσ ζχουν ανάγκθ, υπενκυμίηοντασ γραμματικοφσ κανόνεσ (π.χ. τι είναι, άρα πϊσ 

κα τελειϊνει, ποια άλλθ λζξθ κυμίηει, άρα πϊσ κα γράφεται κ.ο.κ). Τουσ καλοφμε να 

ξαναςκεφτοφν και να διορκϊςουν τθν ορκογραφία κάποιων λζξεων που τουσ υποδεικνφουμε. 

Ξαναεμφανίηουμε το κείμενο ςτον πίνακα και τουσ ηθτάμε να εντοπίςουν και να διορκϊςουν 

τα λάκθ τουσ. 

 Χριςθ Η/Τ: Δραςτθριότθτεσ ορκογραφίασ ςε πακζτα λογιςμικοφ όπωσ «Λογομάκεια», «Οι 

περιπζτειεσ του Ξεφτζρθ», «Το εργαςτιρι τθσ γλϊςςασ» κ.α. 

 Εικονικι αναπαράςταςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ ανάγνωςθσ και τθσ ορκογραφίασ. Θ διδαςκαλία 

τθσ ορκογραφίασ μπορεί να γίνει με βάςθ τθν Εικονογραφικι Μζκοδο, ςτθν οποία το ςχιμα 

του γράμματοσ που ο μακθτισ δυςκολεφεται να απομνθμονεφςει μετατρζπεται ςε 

εικονογράφθμα και ζτςι εντυπϊνεται καλφτερα ςτθ μνιμθ του μακθτι. Ρ.χ. ο τυχερόσ παίρνει 

φψιλον που μοιάηει με το τυχερό πζταλο 

 

Βραχφχρονθ μνιμθ: Βελτίωςθ τθσ βραχφχρονθσ μνιμθσ μζςω αντίςτοιχων παιχνιδιϊν μνιμθσ 

και ςυγκζντρωςθσ: 

 Κατάλογοι αρικμϊν ι λζξεων: Βοθκάμε το μακθτι να ςυγκρατιςει ςτθ μνιμθ του μία λίςτα 

από αρικμοφσ ι λζξεισ και του ηθτάμε να τισ επαναλάβει. Βακμιαία προςκζτουμε κι άλλεσ 

κακϊσ ο μακθτισ εκτελεί τθ δραςτθριότθτα. Αρχικά, μία οπτικι ενίςχυςθ ςε μορφι εικονικισ 

αναπαράςταςθσ μπορεί να είναι χριςιμθ. 

 ειρζσ γραμμάτων και αρικμϊν: Ρροφζρουμε αρκετά γράμματα ςε αλφαβθτικι ςειρά, 

παραλείποντασ κάποιο. Ηθτοφμε ςτθ ςυνζχεια από το μακθτι να ςυμπλθρϊςει τα γράμματα ι 

τουσ αρικμοφσ που ζχουν παραλειφκεί. Ρ.χ. *3,4 (διακοπι: παφςθ ι ελαφρό χτφπθμα) 6, 7+. 

 Αφιγθςθ ιςτοριϊν από εικόνεσ: Τοποκετοφμε ς’ ζνα πίνακα εικόνεσ που παριςτάνουν ςκθνζσ 

μιασ ιςτορίασ. Απομακρφνουμε τισ εικόνεσ και ο μακθτισ πρζπει να πει τθν ιςτορία. Θ 

αφιγθςθ των γεγονότων τθσ ιςτορίασ ςτθ ςωςτι ςειρά εξαρτάται από τθν οπτικι μνιμθ των 

εικόνων. 

 Να μάκει τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, τουσ μινεσ και τισ εποχζσ. 

 Δραςτθριότθτεσ που ενιςχφουν τθ μνιμθ εργαςίασ: 

https://www.games.gr/category/Memory_Game. 

 Ρροτάςεισ για ενίςχυςθ τθσ μνιμθσ των μακθτϊν: http://www.prosvasimo.gr («Οδθγοί για 

ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ & ΕΕΡ» ΟΔΘΓΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΜΑΘΘΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ς. 30). 

 

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων διαλόγου: Οι αςκιςεισ επικοινωνίασ είναι πολφ ςθμαντικζσ γιατί μ’ αυτζσ 

αςκείται ο μακθτισ ςτο να μάκει να ακοφει με προςοχι, να δίνει ςαφείσ απαντιςεισ και να 

εκφράηεται ελεφκερα. Τζτοιεσ αςκιςεισ είναι: 

 Τα διάφορα παιχνίδια γνωριμίασ  

 Οι ςυνεντεφξεισ, για να αναπτφξει τθν ικανότθτα να ςχθματίηει ερωτιςεισ και να δίνει 

https://www.games.gr/category/Memory_Game
http://www.prosvasimo.gr/
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep
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ςαφείσ απαντιςεισ. Να παίρνει το λόγο ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ 

ςυνειδθτοποιϊντασ το ρόλο του ομιλθτι και του ακροατι αντίςτοιχα. 

 Να εκφράηει άλλεσ προςωπικζσ απόψεισ με λόγο κατανοθτό, με απλζσ και ολοκλθρωμζνεσ 

προτάςεισ. 

 Να διθγείται ανάλογεσ εμπειρίεσ, προςωπικζσ ι άλλεσ που άκουςε. 

 Δθμιουργιςτε ςυνκικεσ (ςτισ ελεφκερεσ δραςτθριότθτεσ, ςε δυαδικό παιχνίδι, ςυνεργαςία 

με ςτόχο μίασ κοινισ καταςκευισ κτλ) ςτισ οποίεσ κα επιδιϊκετε τθν εξάςκθςθ και χριςθ 

τθσ γλϊςςασ ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ. 

 τινουμε παιχνίδια ρόλων ςτθ ςτιγμι: π.χ. κάποιοσ κάνει τθν ςχολικι τςάντα, κάποιοσ το 

μολφβι, κάποιοσ τθ γόμα, κάποιοσ τθν ξφςτρα, κάποιοσ το τετράδιο, κάποιοσ το μακθτι 

κ.ο.κ. Στινουμε εικονικζσ ςυηθτιςεισ, π.χ. ςτθν τθλεόραςθ, ςτθ βουλι, ςε ζνα διοικθτικό 

ςυμβοφλιο ι αλλοφ για ςυγκεκριμζνο ηιτθμα. Ενκαρρφνονται τα παιδιά να 

επιχειρθματολογιςουν ανάλογα. Υποβοθκοφμε όπου χρειάηεται.  

 

Σεχνικζσ γραφισ:  

 Κάντε διάγραμμα: Ενκαρρφνετε τον μακθτι να ςασ πει προφορικά τι κζλει να γράψει και μετά 

κάντε ζνα ςχεδιάγραμμα, μια λίςτα με τα βαςικότερα ςθμεία όςων ζχει πει. Μάκετζ του να 

γράφει ςτο κζντρο τθσ ςελίδασ ςε ζνα μεγάλο κφκλο το βαςικό κζμα του κειμζνου που πρζπει 

να αναπτφξει και μετά να γράφει ςε κυκλάκια  γφρω από το κζμα ιδζεσ ςχετικζσ με αυτό που 

κζλει να αναφζρει. Ζτςι κα μπορζςει να ςκεφτεί όςα κζλει να γράψει χωρίσ να ζχει το άγχοσ 

ποιο πρζπει να αναφερκεί πρϊτο και κα μπορεί ςτθ ςυνζχεια να τα βάλει ςε μια ςειρά, χωρίσ 

να ξεχάςει κανζνα. 

 Οργανϊςτε τθν ιςτορία που πρζπει να γραφτεί: Μάκετε ςτο μακθτι να γράφει ςε ζνα κομμάτι 

πρόχειρο χαρτί τα βαςικά ςθμεία τθσ ιςτορίασ που κζλει να αναφζρει: π.χ. πρόςωπα, 

τοποκεςία, χρόνοσ, πρόβλθμα, ςτόχοσ, ενζργειεσ, λφςθ. Ηθτιςτε του ςτθ ςυνζχεια, δίπλα από 

κάκε βαςικό ςτοιχείο να γράψει και μερικζσ λεπτομζρειεσ, προκειμζνου να μπορζςει να 

οργανϊςει τθν ςκζψθ και το γραπτό του καλφτερα.   

 Ηωγραφίςτε το κείμενο: Κάντε διαγράμματα ι απλά ςχζδια για να δθμιουργθκεί μια ιςτορία 

με ςωςτι χρονικι ςειρά και κατανοθτό περιεχόμενο.  

 Κλίςθ ρθμάτων (χρόνοι). Δίνουμε ςτον μακθτι ζνα κείμενο, το οποίο πρζπει να μετατρζψει ςε 

άλλθ χρονικι βακμίδα. Επίςθσ, του δίνουμε προτάςεισ με κενά, τα οποία μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει με το κατάλλθλο χρόνο, αρικμό, πρόςωπο. Σε παρζνκεςθ ζχουμε το ριμα ςτο α’ 

πρόςωπο ενεςτϊτα.  

 Να διδαχκεί τθ δομι τθσ ζκκεςθσ (πρόλογοσ - κυρίωσ κζμα - επίλογοσ) και τθν 

παραγραφοποίθςθ. Θα βοθκοφςε αρχικά να ζχει ςχεδιάγραμμα για το τι πρζπει να αναφζρει 

ςε κάκε παράγραφο. Σταδιακά ο μακθτισ, αφοφ κατανοιςει και δουλζψει αρκετά με το 

ςχεδιάγραμμα, κα είναι ςε κζςθ να μπορεί να ανταποκρικεί καλφτερα ςε ζνα κζμα, χωρίσ τθ 

βοικεια ςχεδιαγράμματοσ. 
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1. Πριν τθ ςυγγραφι: Ρριν ξεκινιςει ο μακθτισ να γράφει πρζπει να ςκεφτεί ποιοσ είναι ο 

ςκοπόσ του κειμζνου που κα παράγει, να ςυγκεντρϊςει τισ ςχετικζσ με το κζμα ιδζεσ και να 

τισ οργανϊςει ςε μια λογικι ςειρά.  

τρατθγικζσ: 

Υποβολή αυτό-ερωτήςεων : Ο μακθτισ απαντά ςε ερωτιςεισ που ο ίδιοσ κζτει ςτον εαυτό του, 

όπωσ: «ο γενικόσ ςκοπόσ του κειμζνου που κα γράψω είναι…», «θ δομι του κειμζνου μου κα 

πρζπει να είναι…», «Τισ πλθροφορίεσ που κα χρειαςτϊ κα τισ αντλιςω από…», «Ροιο κα πρζπει 

να είναι το μζγεκοσ του κειμζνου;», «Ρόςο χρόνο ζχω ςτθ διάκεςι μου για να το ετοιμάςω;» 

      Ο μακθτισ εφαρμόηει το αρκτικόλεξο τθσ Ζκκεςθσ: 

Εκφράηω ςκόρπια τισ ιδζεσ μου 

Κατθγοριοποιϊ αυτζσ ςε ομάδεσ 

Θζτω αυτζσ ςε λογικι ςειρά 

Ελζγχω αν κάποια είναι παράταιρθ με το κζμα 

Ημειϊνω με αρικμοφσ τθν προτεραιότθτα που τουσ δίνω 

 

2. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγγραφισ: Θ αυτο-υποβολι ερωτιςεων βοθκά τον μακθτι να επιλζγει 

τισ κατάλλθλεσ λζξεισ και να ςυντονίηει αποτελεςματικά τισ επιμζρουσ δεξιότθτεσ που 

εφαρμόηει: «Είναι το νόθμα τθσ πρόταςθσ που μόλισ ζγραψα ολοκλθρωμζνο;», «είναι το 

κείμενό μου ςυνεκτικό;», «μιπωσ περνϊ απότομα από τθ μια παράγραφο ςτθν επόμενθ;», «να 

βάλω ςτθν αρχι κάκε παραγράφου μια λζξθ ι φράςθ, ϊςτε νε περνϊ εφκολα από τθ μία ςτθν 

άλλθ;», «το περιεχόμενό μου είναι μζςα ςτο κζμα;» 

3. Μετά τθ ςυγγραφι: Ο μακθτισ πριν παραδϊςει το κείμενό του πρζπει να διορκϊςει τα τυχόν 

γραμματικά, ςυντακτικά, ορκογραφικά και εκφραςτικά του λάκθ, τθ χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ 

και να φροντίςει για τθν καλι εικόνα του γραπτοφ του (να γράφει κακαρά τυχόν 

δυςανάγνωςτεσ λζξεισ, προςζχει να μθν υπάρχουν μουντηοφρεσ).  

τρατθγικζσ: Αποςταςιοποίηςη από το γραπτό: Ο μακθτισ ξαναδιαβάηει προςεκτικά το 

κείμενο, προςπακϊντασ να αποςταςιοποιθκεί από αυτό και διορκϊνει τα λάκθ που υπάρχουν 

ςε αυτό. 

4. Σα Ο τθσ διόρκωςθσ: Για να κυμάται τι πρζπει να ελζγξει ο μακθτισ μετά τθν ολοκλιρωςθ 

του γραπτοφ κυμάται το αρκτικόλεξο ΣΟΣ: 

 

 

Κάκε φορά που ο μακθτισ γράφει κάποιο κείμενο, του ηθτάμε να το διαβάςει δυνατά και να 

διορκϊςει μόνοσ του τα λάκθ που βλζπει (ςυντακτικά, εκφραςτικά, γραμματικά, 

ορκογραφικά κ.α.). Πταν δεν μπορεί να τα εντοπίςει, τον κακοδθγοφμε εμείσ. Με αυτόν τον 

τρόπο κα εξαςκθκεί ςτθν αυτοδιόρκωςθ και κα αναπτφξει τισ μεταγνωςτικζσ του δεξιότθτεσ.  

           Ο: ()υντακτικό-Γραμματικι  -    (Ο)ρκογραφία -    ()τίξθ 
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 http://www.prosvasimo.gr («Οδθγοί για ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ & ΕΕΡ» - ΟΔΘΓΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΘΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ς. 95) 

δραςτθριότθτεσ για προετοιμαςία μακθτϊν ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου. 

 

Λεξιλόγιο: 

 Δραςτθριότθτεσ με ςυνϊνυμα, αντϊνυμα, παράγωγα και ςφνκετα.  

 φνκετεσ λζξεισ: Για να δθμιουργιςουμε ςφνκετεσ λζξεισ ζχουμε δφο ςτιλεσ. Στθν πρϊτθ 

ςτιλθ ζχουμε τα πρϊτα ςυνκετικά και ςτθ δεφτερθ τα δεφτερα ςυνκετικά ςε τυχαία ςειρά. 

Ο μακθτισ κα πρζπει να ςυνδυάςει τισ ςωςτζσ λζξεισ, προκειμζνου να φτιάξει μια νζα. 

Ραράδειγμα:  

 

 

 

 

 

 

 Αντϊνυμα: Δίνουμε δφο ςτιλεσ με λζξεισ και ηθτάμε από τον μακθτι να αντιςτοιχίςει 

κακεμία με τθν αντίκετι τθσ. 

 Δίνουμε ςτον μακθτι ζνα κείμενο ςτο οποίο ζχουμε υπογραμμίςει κάποιεσ λζξεισ και του 

ηθτάμε να βάλει άλλεσ χωρίσ να αλλάξει το νόθμα. Πταν δεν γνωρίηει κάποια λζξθ, του τθν 

εξθγοφμε εμείσ. 

 

Βελτίωςθ φωνολογικισ ενθμερότθτασ: 

 Ανάλυςθ τθσ πρόταςθσ ςε λζξεισ, τθσ λζξθσ ςε ςυλλαβζσ και τθσ ςυλλαβισ ςε φωνιματα, 

π.χ. Ράρε τθν Μπάλα, μθ - τζ - ρα, κ - ό - τ - α.  

 Σφνκεςθ ςυλλαβϊν και φωνθμάτων ςε λζξθ, π.χ. γά - λα = γάλα, γ - ά - λ - α = γάλα.   

 Ομοιοκαταλθξία λζξεων, π.χ. μαρμελάδα - αγελάδα. 

 Διάκριςθ κζςθσ τθσ ςυλλαβισ ςτθ λζξθ, π.χ. αρχι λζξθσ: κορίτςι (κο), τζλοσ  λζξθσ: αγόρι 

(ρι).   

 Αφαίρεςθ ι πρόςκεςθ ςυλλαβισ ι φωνιματοσ ςτθ λζξθ, π.χ. χα + μζνο = χαμζνο. 

 Αντιςτροφι ι αντικατάςταςθ ςυλλαβϊν ι φωνθμάτων ςτθ λζξθ, π.χ. μπά - λα = λά - μπα.   

 Δραςτθριότθτεσ με μπερδεμζνεσ ςυλλαβζσ ϊςτε να τοποκετοφνται από τον μακθτι ςτθ 

ςωςτι ςειρά. 

 Συμπλιρωςθ ςυλλαβϊν ι γραφθμάτων ςε ελλιπείσ λζξεισ. 

 Επίλυςθ ςταυρόλεξων 

Αϋ τιλθ Βϋ τιλθ 

Μπαίνω Σοφία 

Φίλοσ Κορφι 

Βουνό Ιατρόσ 

Ραιδί Βγαίνω 

φνκετεσ λζξεισ 

μπαινοβγαίνω 

φιλοςοφία 

βουνοκορφι 

παιδίατροσ 

http://www.prosvasimo.gr/
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep
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 Ρροτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ φωνολογικισ ενθμερότθτασ: 

http://www.prosvasimo.gr – «Οδθγοί για ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ & ΕΕΡ» - ΟΔΘΓΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΘΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ςελ. 47 και 65). 

 

Σεχνικζσ για τα μακθματικά: 

 Παίξτε παιχνίδια μακθματικϊν: Κυκλοφοροφν πολλά διαςκεδαςτικά παιχνίδια που 

περιζχουν πολλά ςτοιχεία μακθματικϊν (π.χ. παιχνίδια με τθν ϊρα, με χριματα, με 

ςχιματα, με πράξεισ). Ρολλά αυτοςχζδια παιχνίδια μακθματικϊν μποροφν να γίνουν και με 

χαρτί και μολφβι, με μια τράπουλα κ.ά. 

 Χρθςιμοποιείτε υλικά (τουβλάκια, ξυλάκια) όπου μπορείτε, για να μπορεί το παιδί να 

ςχθματίηει μια καλφτερθ εικόνα ςτο μυαλό του. 

 Ζωγραφίςτε το πρόβλθμα (π.χ. αν κζλει να μοιράςει 12 ςοκολάτεσ ςε 3 παιδιά, μπορείτε 

να ηωγραφίςετε 3 ανκρωπάκια και μετά να αρχίηετε να ηωγραφίηετε από πάνω τουσ 

ςοκολάτεσ, μια ςτον κακζνα κάκε φορά, μζχρι να μοιραςτοφν και οι 12). Θ οπτικι αυτι 

αναπαράςταςθ βοθκά πολφ τουσ μακθτζσ να καταλάβουν ποια πράξθ πρζπει να επιλζξουν. 

 θμειϊςτε τα ςφμβολα των πράξεων / των αρικμθτικϊν παραςτάςεων με ζνα κίτρινο 

υπογραμμιςτι προκειμζνου να εςτιάηει ο μακθτισ εκεί τθν προςοχι του και να μθν κάνει 

λάκοσ. 

 Να διδαχκεί βαςικζσ μακθματικζσ ζννοιεσ-μονάδεσ μζτρθςθσ (π.χ. μζτρο, κιλό κ.α.) κακϊσ 

και τισ υποδιαιρζςεισ τουσ.  

 Εξάςκθςθ ςτο ευρϊ και τισ χρθματικζσ ςυναλλαγζσ ςτθν κακθμερινότθτά του.  

 τρογγυλά με Αξία: Αποτελεί ζνα πλιρεσ πρόγραμμα 23 ωρϊν νια τθ διδαςκαλία των 

κερμάτων του ευρϊ ςε παιδιά με ςοβαρζσ δυςκολίεσ μάκθςθσ και ςε παιδιά που το 

μακθςιακό τουσ προφίλ βρίςκεται ςτο ςτάδιο των προ-αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων, τθσ προ-

γραφικισ ανάπτυξθσ, των προ-μακθματικϊν εννοιϊν, τθσ μειωμζνθσ ικανότθτασ 

ςυγκζντρωςθσ τθσ προςοχισ, του προφορικοφ λόγου επιπζδου 3 λζξεων και τθσ ανάπτυξθσ 

τθσ λεπτισ κινθτικότθτασ. Το λογιςμικό βρίςκεται διακζςιμο δωρεάν ςτο: 

http://www.prosvasimo.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-

kathysterhsh/strogila-me-aksia 

 Σταδιακι βιωματικι εξάςκθςθ ςτισ πράξεισ τθσ πρόςκεςθσ και τθσ αφαίρεςθσ, με χριςθ 

εποπτικοφ υλικοφ (άβακασ, τουβλάκια, γλωςςοπίεςτρα, κυβάκια κ.τ.λ.), ζπειτα ςε 

υπολογιςτι με τθ μορφι παιχνιδιοφ και ςτο τζλοσ ςτο χαρτί.  

 Να επαναδιδαχκεί τισ βαςικζσ λζξεισ κλειδιά για να μπορεί να κατανοιςει ποια πράξθ 

κάνουμε και πότε ςε ζνα πρόβλθμα.  

 Χορθγοφμε ςτο μακθτι προβλιματα μακθματικϊν τα οποία  χρειάηονται για τθν επίλυςι 

τουσ τθν πράξθ του πολλαπλαςιαςμοφ ι τθσ διαίρεςθσ. Του εξθγοφμε π.χ. ότι όταν ζχουμε 

πλθροφορία για το «ζνα» και ηθτάμε να βροφμε τα «πολλά», κάνουμε πολλαπλαςιαςμό ι 

όταν ξζρουμε τα «πολλά» και ψάχνουμε να βροφμε το «ζνα» κάνουμε διαίρεςθ κτλ. 

http://www.prosvasimo.gr/
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep
http://www.prosvasimo.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/strogila-me-aksia
http://www.prosvasimo.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/strogila-me-aksia
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 Ρροτάςεισ για εκμάκθςθ πίνακα προπαίδειασ, κακϊσ και ενδιαφζρουςεσ δραςτθριότθτεσ, 

ϊςτε ο μακθτισ να διδαχκεί με παιγνιϊδθ τρόπο βαςικζσ ζννοιεσ μακθματικϊν 

http://klouvatos.mysch.gr (εκπαιδευτικά εργαλεία/προπαίδεια - πολλαπλαςιαςμόσ)  

 Δραςτθριότθτεσ με δεκαδικοφσ αρικμοφσ:  

o Να δοκοφν ςτο μακθτι δεκαδικοί αρικμοί και να κλθκεί να τουσ βάλει ςε αφξουςα ςειρά 

(π.χ. 5,075 – 5,007- 4,07 – 5,08 – 6,8 – 5,16 – 4,30 – 6,008 – 5,671 – 5,32). 

o Δίνουμε ςτο μακθτι τουσ εξισ αρικμοφσ: 16,24   3,5    4 και του ηθτάμε να τουσ 

προςκζςει κάκετα. Στόχοσ είναι να μάκει να ςτοιχίηει ςωςτά.  

o  Δραςτθριότθτα όπου πρζπει να ςυμπλθρϊςει με τα ςφμβολα τθσ ιςότθτασ και τθσ 

ανιςότθτασ. Ρ.χ.:  

12,01 …… 12,001 6,200……6,2 145,32…….145,230 

3,234…..3,243 24,004……24,04 8,030……8,03 

 

 το διαδίκτυο (παιχνίδια, αςκιςεισ και φφλλα εργαςίασ μακθματικϊν):  

o http://www.edaskalos.gr/mathematicslessons.html 

o https://www.thrania.com 

o https://www.i-pinakas.com 

o http://www.math-aids.com 

o https://www.mathsisfun.com 

o https://www.math-drills.com κ.ά. 

http://klouvatos.mysch.gr/
http://www.edaskalos.gr/mathematicslessons.html
https://www.thrania.com/
https://www.i-pinakas.com/
http://www.math-aids.com/
https://www.mathsisfun.com/
https://www.math-drills.com/

