ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΑΙΑΡΚΟΥΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ
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Ένα παιδί 6 μηνών
• Μπορεί να πιάνει τα αντικείμενα και να τα παρακολουθεί να κινούνται.
• Του αρέσει να ακούει τη φωνή που λέει μια ιστορία πριν από το
νανούρισμα.
• Αρχίζουν να του τραβούν την προσοχή εικόνες με ζωηρά χρώματα,
και προσπαθεί να τις πιάσει και να τις βάλει στο στόμα.

Ένα παιδί 9 μηνών
• Πιάνει καλύτερα τα αντικείμενα, τα παρατηρεί και τα δαγκώνει.
Τα βιβλία γι' αυτή την ηλικία πρέπει να είναι ανθεκτικά, μη τοξικά,
με ζωντανά χρώματα, και να περιέχουν εικόνες οικείων στο παιδί
αντικειμένων.

Ένα παιδί 12 μηνών
• Αρχίζει να περπατά και να μιλάει. Ψάχνει κρυμμένα αντικείμενα.
• Μπορεί να κρατήσει το βιβλίο, με τη βοήθεια κάποιου
μεγαλύτερου, και να γυρίσει όλο και περισσότερες σελίδες.
Τα βιβλία πρέπει να έχουν βολικό για το παιδί σχήμα και μέγεθος, και
να είναι ανθεκτικά. Απλά ρυθμικά στιχάκια και θέματα με μικρά ζώα και
δραστηριότητες της οικογένειας (ύπνος, παιχνίδι, φαγητό) συνήθως
ελκύουν τα παιδιά.
Είναι σημαντική η σωματική επαφή με τον ενήλικο κατά τη διαδικασία
της ανάγνωσης.

Ένα παιδί 15 μηνών
• Μιμείται τις εκφράσεις που βλέπει γύρω του. Θέλει να κινείται συνέχεια.
• Αγαπάει τα βιβλία με σύντομες και απλές φράσεις, τις οποίες
μαθαίνει να επαναλαμβάνει.
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Ένα παιδί 18 μηνών
• Χειρίζεται καλύτερα τα αντικείμενα και έχει ένα λεξιλόγιο που
αποτελείται από ποικίλες λέξεις. Μιμείται τον επιτονισμό της γλώσσας.
• Του αρέσουν τα βιβλία με αστεία ρυθμικά στιχάκια για ζώα
και πράγματα της καθημερινότητας.

Ένα παιδί 24 μηνών
• Αρχίζει να ενώνει τις λέξεις σε προτάσεις.
• Σέρνει τα βιβλία του γύρω γύρω στο σπίτι και μιμείται αναγνωστικές
κινήσεις. «Διαβάζει» στις κούκλες του.
• Του αρέσουν ιστορίες που του δίνουν την ευκαιρία να ταυτιστεί
με πρόσωπα, που προκαλούν το γέλιο, που περιγράφουν μικρές
δοκιμασίες τις οποίες οι ήρωες ξεπερνούν.
• Όταν κάποιος κάνει μαζί του βόλτα, μπορεί να του δείχνει
και να του διαβάζει ταμπέλες, επιγραφές, σήματα.

Ένα παιδί 30 μηνών
• Έχει αρκετή αυτονομία και λεξιλόγιο που συνεχώς εμπλουτίζεται.
Καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να εκφράσει.
Αρχίζει να περιγράφει μια δραστηριότητα που έκανε ή που θα κάνει.
• Του αρέσουν ιστορίες που διηγούνται στιγμές της καθημερινής
ζωής με ήρωες παιδιά της ηλικίας του, αλλά και βιβλία φαντασίας με
περιπέτειες. Τα κείμενα πρέπει να είναι απλά ή να απλουστεύονται
κατά την ανάγνωση, ώστε να μπορούν να απομνημονεύονται έπειτα
από πολλές αναγνώσεις και το παιδί να συμπληρώνει τις φράσεις
όταν ο ενήλικας τις αφήνει μισές. Τα παραδοσιακά παραμύθια,
ιδιαίτερα εκείνα που έχουν ήρωες ζώα που μιλούν και εξηγούν τα
γεγονότα, βοηθούν το παιδί να εξωτερικεύσει και να διασκεδάσει
τους φόβους του. Του αρέσει να διαλέγει το ίδιο την ιστορία που θα
του διαβάσουν και ζητά πολλές επαναλήψεις.
Όσο το παιδί μεγαλώνει, αποκτά ανεξαρτησία στην επιλογή βιβλίων και
διαβάζει μόνο του. Όμως πάντα του αρέσει να ακούει τους γονείς του
να του διαβάζουν.
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ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
1. Μπορεί να γίνεται συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, καθημερινά
π.χ. μετά το φαγητό ή πριν από τον ύπνο.
Αν όμως το παιδί είναι απασχολημένο με μιαν άλλη δραστηριότητα
προτιμά εκείνη τη στιγμή, δεν επιμένουμε γιατί υπάρχει κίνδυνος να
αντιπαθήσει τη διαδικασία αυτή.
2. Πρέπει να γίνεται ζωηρά, αλλά όχι φωνάζοντας. Δεν πρέπει να
αλλοιώνουμε τη φωνή μας κάνοντας την παιδικότερη. Μπορούμε,
ανάλογα με το περιεχόμενο, να αλλάζουμε το ρυθμό της ανάγνωσης:
πιο αργά, πιο σιγά, πιο απαλά, πιο γρήγορα όταν η κίνηση επιταχύνεται.
Μπορούμε ακόμα να κάνουμε παύσεις για να δημιουργήσουμε
μεγαλύτερη ένταση. Ενθαρρύνουμε το παιδί να συμμετέχει
παράγοντας ήχους μαζί μας: τις φωνές των ζώων, τον ήχο της βροχής...
3. Ξεκινάμε διαβάζοντας και δείχνοντας τον τίτλο, το εξώφυλλο και το
όνομα του συγγραφέα. Ζητάμε από το παιδί να πει τις ιδέες του για
το πιθανό περιεχόμενο του βιβλίου. Συζητάμε μαζί του για ιστορίες
που έχουμε ήδη διαβάσει και μας φέρνει στο νου ο τίτλος. Αν δεν
καταλαβαίνει κάποια λέξη, την εξηγούμε.
Σε κάθε σελίδα δείχνουμε τις εικόνες -αρχίζουμε από τις ανθρώπινες
μορφές και τα ζώα- και συζητούμε για το πιθανό περιεχόμενο της
ιστορίας και της εξέλιξης της. Φροντίζουμε το παιδί να μπορεί να
βλέπει καθαρά τη σελίδα. Στα κατάλληλα σημεία μπορούμε να του
κάνουμε ερωτήσεις, όπως: «Τι νομίζεις ότι θα συμβεί μετά;», «Και ο Χ
τι θα κάνει;», «Ποιον λες ότι θα συναντήσει;». Προτρέπουμε το παιδί
να κάνει κι εκείνο ερωτήσεις' είναι ευκαιρία να αναπτυχθεί διάλογος.
Έπειτα από δυο τρεις αναγνώσεις μπορούμε να παίζουμε με το παιδί
τους ρόλους. Στο τέλος του βιβλίου μπορούμε να συζητήσουμε τις
απόψεις μας για την ιστορία που διαβάσαμε.
4. Ενθαρρύνουμε το παιδί να διηγηθεί την ιστορία που διαβάσαμε
σε κάποιον άλλο.
5. Διαβάζουμε μαζί του σε «κενούς» χρόνους αναμονής, π.χ. σ' ένα
ταξίδι. Θα του δημιουργήσουμε έτσι μια καλή συνήθεια.
6. Έχουμε πάντα στη διάθεση του βιβλία, σε χώρο που να υπάρχει
συνεχής πρόσβαση.
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7. Η ανάγνωση με δυνατή φωνή μαθαίνει στα παιδιά να ακούνε
προσεκτικά και τους αναπτύσσει την επιθυμία να μάθουν να
διαβάζουν.
8. Η φωνή που διηγείται δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και παρηγοριάς.
Επιπλέον αναπτύσσεται ένας ιδιαίτερος δεσμός τρυφερότητας
ανάμεσα στον αναγνώστη και στον ακροατή.
9. Αν οι ενήλικες του σπιτιού έχουν τη συνήθεια να διαβάζουν, τη
συνήθεια αυτή την αποκτούν και τα παιδιά. Αν στο σπίτι υπάρχουν
βιβλία, τότε οι πιθανότητες το παιδί να γίνει φανατικός αναγνώστης
είναι πολλές.

ΠΈΕΙ_Α;
Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75%

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Πόπη Κύρδη
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος

ΚΕΝΤΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΔΙΑΡΚΟΥΣ

ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ

ΞΝΕΙΑΣ

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η καλλιέργεια της
φιλαναγνωσίας, η εξοικείωση με ποικίλα είδη βιβλίων,
καθώς και η εξάσκηση στη συνεργατική ανάγνωση
και στην επιλογή βιβλίων μέσα από επικοινωνιακές
και γλωσσικές πρακτικές. Δίνεται έμφαση στις ηλικίες
5-7 ετών, γιατί θεωρείται ότι τότε τίθενται οι βάσεις
του γραμματισμού και της θετικής σχέσης με το βιβλίο.
Ειδικότερα, επιδιώκεται η αποτελεσματική χρήση
αυθεντικών κειμένων, όπως:
• εξώφυλλα και οπισθόφυλλα βιβλίων,
• κείμενα και εικόνες από βιβλία για παιδιά,
• κριτικές βιβλίων δημοσιευμένες στον ημερήσιο
τύπο και περιοδικά,
• καταλόγους βιβλιοθηκών,
• φυλλάδια εκδοτικών οίκων.

Επιπλέον επιζητείται η κατάκτηση τεχνικών συνεργατικής
ανάγνωσης και η αντίληψη της διαδικασίας αυτής ως
πηγής απόλαυσης για όλη την οικογένεια.
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Διάρκεια
Προγράμματος
40 ώρες
ΠΗΓΑΝ Σ Π Ι Τ Ι ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΑΝΕ - ΔΗΛΑΔΗ 0 ΜΠΑΜΠΑΣ ΔΙΑΒΑΣΕ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.
ΚΑΙ ΤΟ Π Α Ι Δ Ι ΕΔΕΙΧΝΕ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΗΓΟΥΣΕ ΤΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ.

Διάρκεια
Ενότητας
14-18 ώρες
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ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ
Συζητούμε στην ομάδα για τα βιβλία που μας αρέσουν και
που θα θέλαμε να διαβάσουμε.
Συζητούμε στην ομάδα για τα βιβλία, κόμικς και περιοδικά
που διαβάζαμε στην παιδική μας ηλικία και τα καταγράφουμε.
Συζητούμε τις αναγνωστικές συνήθειες της οικογένειας μας (ως παιδιά
και ως ενήλικοι): συχνότητα ανάγνωσης, είδη εντύπων, χρόνος...
Συζητούμε τα στοιχεία που πιστεύουμε ότι κάνουν ένα βιβλίο ενδιαφέρον
για μας και για τα παιδιά μας.
Καταγράφουμε τα είδη των εντύπων που διαβάζουμε.
Συζητούμε για το ενδιαφέρον των παιδιών μας γι' αυτά.
Φέρνουμε το αγαπημένο βιβλίο των παιδιών μας στην ομάδα.
• Διαβάζετε με το παιδί σας; Τι, σε ποιες περιστάσεις και πόσο συχνά;
Με ποιον τρόπο; Και οι δύο γονείς;
• Τι είδους κείμενα διαβάζετε; Θυμάστε κάποιο βιβλίο που διαβάσατε
μαζί με το παιδί σας και το περιεχόμενο του; Ποια βιβλία προτιμά και
για ποιους λόγους; Το έχετε συζητήσει; Σας ζητά την επανάληψη της
ανάγνωσης κάποιου βιβλίου ή προτιμά καινούργιες ιστορίες;
• Τι κάνει το παιδί την ώρα της ανάγνωσης; Θυμάστε κάτι που να έχει
σχολιάσει; Ποιοι είναι οι αγαπημένοι του ήρωες; Το παιδί θυμάται το
περιεχόμενο του βιβλίου που διαβάζετε; Κάνει προβλέψεις
για τη συνέχεια της ιστορίας;
• Αφηγείστε στο παιδί ιστορίες; Τι είδους;
• Αγοράζετε έντυπα για παιδιά; Τι είδους; Πόσο συχνά;
Πώς τα επιλέγετε;
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ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ
Καταγράφουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες συνεργαζόμαστε
με κάποιον άλλο στην αποκωδικοποίηση κειμένων.
Καταγράφουμε τους λόγους για τους οποίους διαβάζουμε.
Συζητούμε και καταγράφουμε τι έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στο να γίνουμε αναγνώστες.
Συζητούμε για την ανάγνωση ως πηγή πληροφόρησης αλλά
και ως απόλαυση.
ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
— Επήγες εις την Πόλη, ψυχή μου, είπεν ο παππούς, όταν ετελείωσαν αι
περιπτύξεις και τα φιλήματα, και στέγνωσαν τα δάκρυα μου. -Επήγες
εις την Πόλη. -Είδες πολύν κόσμον!
— Ναι, παππού. Είδα την Συληβριά με το Παραπόρτι αψηλά αψηλά και με
κάτι μύλους που έχουν φτερά και γυρίζουν με τον άνεμο!
—Άστα αυτά! Είπεν ο παππούς. Επέρασες από την χώρα, που ψήν' ο
ήλιος το ψωμί; Και είδες τους Σκυλοκέφαλους;
—Όχι, παππού! Δεν τους είδα. Πού είναι αυτοί οι Σκυλοκέφαλοι;
— Να, κομμάτι παρ' εδώ από την χώρα που ψήν' ο ήλιος το ψωμί. Είπεν
ο παππούς, σημείων το «παρ' εδώ» εις τον ορίζοντα διά δεικτικής
χειρονομίας, ως κάμνουν οι γεωγράφοι, όσοι επεσκέφθησαν τα μέρη
περί ων διδάσκουσι.
—Απ' εμπρός είναι άνθρωποι —εξηκολούθησεν ο παππούς— και από
πίσω σκύλοι. Απ’ εμπρός σε καλοπιάνουν και από πίσω σε τρώνε! Γι'
αυτό, ψυχή μου, καλλίτερα που δεν επήγες.
Γεώργιος Βιζυηνός, Το μόνον της ζωής του ταξείδίον, Ερμής, Αθήνα 1991

... Στο τέλος, καθένας μας είχε διαλέξει τέσσερα πέντε βιβλία. Τα δικά
μου ήταν όλα ωραία, αλλά κυρίως το ένα με είχε ενθουσιάσει. Ήταν ένα
καταπληκτικό βιβλιαράκι με υπέροχες φωτογραφίες. Μιλούσε για τη
θάλασσα. Εγώ, δεν έχω δει ποτέ τη θάλασσα στην πραγματικότητα...
... Χτες βράδυ αποκοιμήθηκα έχοντας το βιβλίο μου στο χέρι, τη
θάλασσα στα όνειρα μου κι ένα μεγάλο κύμα πάνω στην καρδιά...
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... Ξαναπιάνω το βιβλίο μου και γυρίζω τις σελίδες μία μία. Κοιτάω τις
εικόνες. Διαβάζω πού και πού τις λεζάντες, ποτέ όλο το κείμενο. Δε μου
αρέσει το διάβασμα. Ούτε χρειάζεται. Οι φωτογραφίες μού φτάνουν.
Τρεις απ' αυτές είναι καταπληκτικές και δε χορταίνω να τις κοιτάζω.»
Φιλίπ Μπαρμπώ, Ο τυφλοπόντικας, Νεφέλη, Αθήνα 1988

[Ο συνεργάτης μου] Πάντα μου 'λέγε: «Σωτήρη, για να γίνεις καλός
καλλιτέχνης πρέπει να μάθεις γράμματα». Κι αρχίνησε να με μαθαίνει
να συλλαβίζω. Εγώ, για να μάθω πιο γρήγορα, πήγαινα ταχτικά στο
Δεύτερο Νεκροταφείο, που ήτανε κοντά στη γειτονιά μας, και έκανα
προπόνηση στους σταυρούς των πεθαμένων, γιατί εκεί τα ’βλεπα τα
γράμματα σταθερά και μεγάλα.
Σωτήρης Σπαθάρης, Απομνημονεύματα και η τέχνη του Καραγκιόζη, Άγρα, Αθήνα 1992

Συζητήστε τα κείμενα αυτά.
Συζητήστε και καταγράψτε τις δικές σας εμπειρίες από βιβλία
και αφηγήσεις όταν ήσασταν παιδιά.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ
Συζητούμε για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε βιβλία για τα παιδιά μας.
Συζητούμε για τα στοιχεία των βιβλίων που επηρεάζουν την απόφαση μας
για την αγορά ενός βιβλίου.
Καθορίζουμε τα στοιχεία αυτά.
Συζητούμε για βιβλία που αρχικά μάς είχαν πείσει αλλά εκ των υστέρων
θεωρήσαμε κακή την επιλογή τους και καθορίζουμε τους λόγους.
Φέρνουμε στην ομάδα ανάλογο υλικό σχετικό με κριτική και
παρουσίαση παιδικών βιβλίων: κριτικές από ποικίλα έντυπα,
καταλόγους εκδοτικών οίκων.
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ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΩ
Α. Εξώφυλλα - Οπισθόφυλλα
Έχετε στα χέρια σας τα εξώφυλλα και τα οπισθόφυλλα έξι βιβλίων που
όλα αναφέρονται με διαφορετικούς τρόπους στα ζώα (καρτέλες 1α-στ
Παρατηρήστε και συγκεντρώστε όλες τις πληροφορίες που μπορείτε
να πάρετε από το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο.
Προσδιορίστε για το κάθε βιβλίο αν είναι βιβλίο γνώσεων,
εικονογραφημένη ιστορία ή παραμύθι.
Κατόπιν αιτιολογήστε γιατί θα το διαλέγατε ή θα το απορρίπτατε για το
παιδί σας με βάση αυτά τα στοιχεία.
Διαβάζοντας τη σύντομη περίληψη που υπάρχει σε κάθε οπισθόφυλλο,
υπογραμμίστε εκείνα τα σημεία που διατυπώνονται με τέτοιον τρόπο
ώστε σας προκαλούν την περιέργεια να αγοράσετε το βιβλίο.
Συζητήστε πόσο σημαντικό είναι για σας να αναγράφεται η προτεινόμενη
ηλικία ανάγνωσης από τον εκδότη.
• Σας έτυχε να αφήσετε στη μέση ένα βιβλίο που διαπιστώσατε ότι
τελικά σάς κούραζε ή ήταν χωρίς ενδιαφέρον -ακόμα και αν είχατε
ακούσει θετικά σχόλια γι' αυτό το βιβλίο; Πώς αντιδράτε αν το παιδί
σας αφήσει στη μέση την ανάγνωση ενός βιβλίου;

Β. Εικονογράφηση
Η αισθητική και η τυπογραφία ενός βιβλίου είναι αξεχώριστες από
την αξία του περιεχομένου του. Καλλιεργούν και ευφραίνουν όσο το
κείμενο. Όσοι θεωρούν «πολυτέλεια» την καλώς εννοούμενη αισθητική
φροντίδα στο βιβλίο, απλώς κάνουν κακά βιβλία, αδικούν
και τραυματίζουν τα κείμενα.
Αλέκος Λεβίδης, Ζωγραφική για βιβλία 1974-1998, Άγρα, Αθήνα 1998

• Έστω ότι στο παιδί σας αρέσει η Κοκκινοσκουφίτσα. Πόσο καθορίζει
την επιλογή σας ανάμεσα στις εκατοντάδες εκδοχές του ίδιου
παραμυθιού η εικονογράφηση;
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Έχετε στα χέρια σας μερικές εικονογραφικές εκδοχές
της Κοκκινοσκουφίτσας (καρτέλες 2α-γ).
Παρατηρήστε και αιτιολογήστε γιατί σας αρέσει ή επιλέγετε
τη συγκεκριμένη εικονογράφηση για το παιδί σας.
Σχολιάστε πώς και ποιες από τις παρακάτω ιδιότητες της Κοκκινο
σκουφίτσας αποδίδει ο κάθε εικονογράφος: περίεργη και ανυπάκουη,
ξανθιά, γλυκιά και χαρωπή, μοναχική, μελαγχολική και ευαίσθητη, αφελής,
καθόλου αφελής.
Γ. Κριτικές εφημερίδων και περιοδικών
Στην προσπάθεια τους να επιλέξουν βιβλία, οι δάσκαλοι και οι γονείς
συμβουλεύονται προφανώς τις στήλες στον ημερήσιο και περιοδικό
τύπο, στις οποίες γίνεται κριτική της παιδικής λογοτεχνίας. [...] Η
κριτική της παιδικής λογοτεχνίας απευθύνεται όχι στον πραγματικό
αναγνώστη του βιβλίου που είναι το παιδί, αλλά σ' έναν διαμεσολαβητή
ενήλικα ο οποίος υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για την πολιτισμική
αγωγή του παιδιού και την αναγνωστική του πρόοδο. Όσο καλά κι
αν γνωρίζει το παιδί στο οποίο θα καταλήξει το βιβλίο, την ώρα που
διαβάζει την κριτική, εκείνο που υπερισχύει στη σκέψη του είναι το
δικό του παιδαγωγικό ιδεώδες και οι δικές του απόψεις για το τ ι είναι
καλό και χρήσιμο στο παιδί.[...] Η κριτική της παιδικής λογοτεχνίας
μάς βοηθά οπωσδήποτε στην επιλογή των βιβλίων, με την προϋπόθεση
ωστόσο ότι είμαστε υποψιασμένοι για τις περιπλοκές του συστήματος
βιβλίο - κριτικός - υπεύθυνος ενήλικας - παιδί.
Βενετία Αποστολίδου, Κριτήρια επιλογής λογοτεχνικών βιβλίων για σχολική χρήση,
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 1997

Έχετε στα χέρια σας κείμενα από κριτικές παιδικών βιβλίων στον
ημερήσιο και περιοδικό τύπο (καρτέλες 3α-δ).
Διαβάστε τα κείμενα και χωρίστε τα σε δύο ομάδες: θετικές κριτικές,
αρνητικές κριτικές.
• Πώς σχολιάζετε το αποτέλεσμα;
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Διαβάστε τις θετικές κριτικές και υπογραμίστε εκείνα τα σημεία που
διατυπώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε σας προκαλούν την περιέργεια
να αγοράσετε το βιβλίο.
Διαβάστε τις κριτικές και υπογραμίστε εκείνα τα σημεία που σας
δημιουργούν αρνητική εντύπωση για το βιβλίο, ακόμα κι αν η κριτική
είναι θετική.
• Όταν διαβάζετε μια κριτική υπάρχουν κάποια πράγματα που προσέχετε
ιδιαίτερα κι αποτελούν για σας κριτήριο αγοράς ή όχι του βιβλίου;
• Σε ποιες από τις κριτικές η εικονογράφηση αποτελεί ειδικό βάρος
για τον κριτικό;
ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ
ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Α. Ενδιαφέροντα σημεία για τους ενήλικες στα παιδικά βιβλία
Χαρακτηρίζουμε «παιδικά» τα βιβλία που διαβάζουμε στα παιδιά και
συχνά με αυτό τον τρόπο κρατάμε μια απόσταση από το περιεχόμενο
τους, δεν αφηνόμαστε να μας παρασύρουν με τη γοητεία που μπορεί
να κρύβεται στην εικονογράφηση τους, στο κείμενο τους
ή στις πληροφορίες τους.
Αναζητήστε αποσπάσματα από παιδικά βιβλία που, διαβάζοντας τα, σας
βοήθησαν να βρείτε σε αυτά ένα κομμάτι του δικού σας εαυτού, των
πραγμάτων που ονειρεύεστε, φοβάστε, ψάχνετε, θέλετε να μάθετε.
Συζητήστε αν η ανάγνωση ενός παιδικού βιβλίου κάτω υπό αυτό το
πρίσμα σάς οδηγεί στην αλλαγή της ανάγνωσης ή της αφήγησης σας
στο παιδί σας. Με ποιον τρόπο;
Β. Βιβλία για όλη την οικογένεια
Χαρακτηρίζουμε κάποια βιβλία, βιβλία για «μεγάλους» ενώ αν
μοιραζόμασταν την ανάγνωση τους μαζί με τα παιδιά θα κερδίζαμε
την χαρά της επικοινωνίας αλλά και θα τους προτείναμε αναγνωστικές
συνήθειες.
Έχετε στα χέρια σας αποσπάσματα από βιβλία τέχνης, βιβλία με χάρτες,
τουριστικούς οδηγούς.
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• Στο έργο του Chagall Το Παρίσι από το παράθυρο (καρτέλα 4α, εικόνα 1),
ποια στοιχεία του πίνακα νομίζετε ότι θα κινούσαν το ενδιαφέρον
του παιδιού σας.
• Γιατί πιστεύετε ότι το έργο του Μιχαήλ Δαμασκηνού Προσκύνησις
των Μάγων (καρτέλα 4α, εικόνα 2α, και καρτέλα 4β, εικόνα 2β) θα
μπορούσε να προκαλέσει την προσοχή ενός παιδιού;
«Το θέαμα του ουρανού μ' αναστατώνει. Ταράζομαι όταν βλέπω μέσα
σ' έναν απέραντο ουρανό το μισοφέγγαρο ή τον ήλιο». Τα λόγια
ανήκουν στον Χουάν Μιρό, που ζωγράφισε αυτό το έργο με τίτλο
Αστερισμοί ερωτευμένοι με μια γυναίκα (καρτέλα 4γ, εικόνα 3).
• Τι θα προτείνατε στο παιδί σας να κάνετε αφού θα είχατε
παρατηρήσει τον πίνακα και διαβάσει αυτή την πρόταση;
• Πότε είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να διαβάσετε μαζί με το παιδί σας
ένα χάρτη;
• Πού μπορούμε να οδηγηθούμε μέσα από την κουβέντα;
• Πώς θα διαβάζατε μαζί με τα παιδιά σας το χάρτη που έχετε
στα χέρια σας; (καρτέλα 5)
• Έχετε στα χέρια σας ένα απόσπασμα από έναν αρχαιολογικό
τουριστικό οδηγό (καρτέλα 6). Ξαναγράψτε το κείμενο αλλάζοντας
εκείνες τις λέξεις ή παραλείποντας εκείνες τις πληροφορίες
που θεωρείτε ότι είναι δύσκολες για τα παιδιά σας και κατόπιν
φανταστείτε πόσο πιο ενδιαφέρουσα θα γινόταν η περιήγηση σας
σ' έναν αρχαιολογικό χώρο αν διαβάζατε μαζί τους τις πληροφορίες
από τον οδηγό σας.
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ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ
Δραστηριότητες
1. Προσπαθήστε να καταγράψετε όσους ήρωες μυθολογίας ή παιδικών
ιστοριών γνωρίζετε και δίπλα να αναφέρετε ένα χαρακτηριστικό τους,
ακόμα κι αν δε θυμάστε καλά την ιστορία ή δεν τη διαβάσατε ποτέ
ολόκληρη. Είναι όμως παραδείγματα και ιστορίες που μπορείτε να τις
χρησιμοποιήσετε στην καθημερινή σας ομιλία με τα παιδιά σας.
2. «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα βασιλόπουλο που είχε ένα μαγικό
δαχτυλίδι...» Για πες μου τώρα τι νομίζεις ότι θα μπορούσε να κάνει
το βασιλόπουλο μ' αυτό το δαχτυλίδι;
Φτιάξτε κι άλλες τέτοιες υποθετικές φράσεις χρησιμοποιώντας
μοτίβα παραμυθιών και ιστοριών που ξέρετε και συζητήστε στην
τάξη πώς θα μπορούσατε να εντάξετε αυτό το είδος λόγου στην
καθημερινή σας σχέση με τα παιδιά σας.

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75%

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Πόπη Κύρδη & Ειρήνη Βοκοτοπούλου
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος
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καρτέλα 1α
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καρτέλα 1γ
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καρτέλα 1δ
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καρτέλα 1ε
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καρτέλα 2α

Τζέημς Θέρμπερ: κείμενα εικονογράφηση
Το κοριτσάκι KL Ο λύκος, από τη συλλογή: Μύθοι
για την εποχή μας, εκδόσεις Νεφέλη, 1988

εικονογράφηση: Βασίλης Παπατσαρούχας,
Η κοκκινοσκουφίτσα, από τη σειρά: Μικρά μεγάλα
παραμύθια, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2003

Τα πρώτα μου παραμύθια Larousse,
εκδόσεις Μεταίχμιο

εικονογράφηση: Τζόναθαν Λάνγκλεϋ
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εικονογράφηση: Walter Craine, από έκδοση του 1875

Η κοκκινοσκουφίτσα, εκδόσεις Modern Times

καρτέλα 2γ
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Από το περιοδικό Φράση, τεύχος 3, Φεβρουάριος 2003

καρτέλα 3α
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Κριστιάν Πολάσνιεκ
Αλεπουδοιστορίες
Εικονογράφηση: Φρανσουά Κροζά
Διασκευή: Ρένα Ρώσση-Ζαίρη
Εκδ. Μίνωας, Αθήνα 2000, 62 σελίδες
Πονηρή και συμπαθητική, κλέφτρα και μονα
δική, τρελούτσικη και ψεύτρα... Ποια είναι;
Η αλεπού. Διασχίζει δάση, λιβάδια, ποτα
μούς, μπαίνοντας συνεχώς σε καινούργιες
περιπέτειες. Πότε κάνει εχθρούς και πότε
φίλους, άλλους τους κοροϊδεύει κι από άλ
λους την τελευταία στιγμή ξεφεύγει. Παρ'
όλη της την πονηριά και την εξυπνάδα, είναι
φορές που πιάνεται κορόιδο.
Γνωστές, περισσότερο ή λιγότερο, ιστο
ρίες και μύθοι με ήρωα την αλεπού αποτε
λούν το θέμα του βιβλίου. Τα παραστατικά
και χαριτωμένα κείμενα θα εξάψουν τη φα
ντασία των παιδιών και θα προκαλέσουν γέ
λιο. Η θαυμάσια εικονογράφηση συμπληρώ
νει με τρόπο ρεαλιστικό τις περιπέτειες της
αλεπούς. Η διασκευή στα ελληνικά είναι έμ
μετρη και βοηθά στην απομνημόνευση και
τον εντοπισμό από τα μικρότερα παιδιά λέ
ξεων και εκφράσεων. Εξάλλου το βιβλίο αυ
τό μπορεί να αποτελέσει αφορμή να ασχο
ληθούν τα παιδιά ευρύτερα με τη ζωή και τις
συνήθειες της αλεπούς, ζώου χαρακτηριστι
κού και της ελληνικής πανίδας, αλλά και
ήρωα πολλών αισώπειων μύθων.

Από το περιοδικό Γέφυρες, τεύχος
6, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2002

καρτέλα 3 β

Τα παιδιά γράφουν
Σχολπ Χιλ· «Περπατώντας στην Αθήνα - Ενας ο ψη, το έργο διαθέτει όχι μόνο πρωτοτυπία
δηγός της πόλης για παιδιά». Εκδόσεις «Καλει και συλλογική συγγραφή, αλλά και εκείνη
την παιδική ματιά που μπορεί να ξαφνιάζε
δοσκόπιο», 1999.
ται, μα και να ξαφνιάζει.
Τα βιβλία γνώσεων για παι
Σφαιρική εικόνα
• ΟΔΗΓΟΣ διά αποτελούν μια ιδιαίτεΜε
τρόπο
απλό και ευρηματική σελιδο
ρπ κατηγορία του παιδικού βιβλίου, τα ο
ποίηση, το υλικό έχει κατανεμηθεί σε εύ
ποία, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία δεν έ
χρηστα κεφάλαια, που δίνουν μια σφαιρική
χουν μόνο άρτια αισθητική εμφάνιση, αλλά
εικόνα m s A0nvas. Από
και ένα πλούσιο εικονο^^^^^^ ^^_^^_
την ιστορική διαδρομή m s
γραφικό υλικό που συν
δυάζεται με το κείμενο, με
«Περπατώντας στην πόλη5 μέχρι τα σημαντικό
τερα αξιοθέατα ms, από τη
τρόπου$ ευρηματικούε και
Αθήνα» με ξεναγούς χλωρίδα m s μέχρι zis γειτοαπόλυτα χρηστικούε. Τα
viés ms, από ξεναγήσει σε
βιβλία γνώσεων αποτε
τους μαθητές.
συγκεκριμένα σημεία του
λούν μια δυναμική ανερ
χθε5 ή του σήμερα écos
χόμενη παρουσία στον εκ
πληροφορίε5 γύρω από θέματα διασκέδαδοτικό και συγγραφικό προβληματισμό, ενώ
ans -όλα προσφέρονται σε χρηστική μορ
παράλληλα η εδώ και μερικά χρόνια, θέσπι
φή, έτσι ώστε το βιβλίο να μπορεί άνετα να
ση Κρατικού Βραβείου για παιδικά βιβλία
χρησιμοποιηθεί cos εργαλείο ξενάγησηβ.
aums m s κατηγορία5, προσφέρει το δικό
m s Küpos σε ooous αποφασίζουν να ασχο
Συλλογική εργασία
ληθούν με τέτοιαβ μορφή5 βιβλία.
Πέρα
από
την όποια αποτελεσματικότητα
Το βιβλίο «Περπατώνταε στην Αθήνα» α
του και την αισθητική του ποιότητα, αξίζει
νήκει σε αυτήν την εκδοτική κατηγορία και
να τονιστεί ότι το βιβλίο δημιουργήθηκε α
έχει την ιδιαιτερότητα ότι γράφτηκε από τα
πό τα ίδια τα παιδιά κι έτσι μπορεί να θεω
ίδια τα παιδιά.
ρηθεί (US ένα απόλυτα τεκμηριωμένο δείγμα
«Η πόλη μου»
μιαβ συλλογική5 εργασία5 ανηλίκων, οι ο
ποίοι με τη σωστή καθοδήγηση, μπορούν
Οι μαθητέβ m s Ε' και ΣΤ' τάξηε (ms σχονα δημιουργήσουν ουσιαστικά έργα και να
XiKns xpovias 1995-96) του παλαιότερου ι
αποδείξουν το τι μπορεί να φέρει εΐ5 népas
διωτικού σχολείου m s Ελλάδα5, m s Σχολή5
ένα σωστό εκπαιδευτικό σύστημα.
Χιλ στην Πλάκα, δούλεψαν στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματοβ «Η πόλη μου».
Παράδειγμα
Κινήθηκαν πάνω OTOUS ßaoiKoüs άξονε5: ι
στορία, περιβάλλον και καθημερινή ζωή
Μια όμορφη ιδέα, σε μια σωστά θεμελιω
στην πόλη m s AOnvas.
μένη εφαρμογή ms, που μπορεί να αποτε
λέσει το παράδειγμα για τη δημιουργία και
Οι πληροφορίε5 που μάζεψαν, οι φωτοάλλων παρόμοιων οδηγών.
γραφίεβ που τράβηξαν, οι ξεναγήσει που
Ετσι κι αλλιώ5 η Ελλάδα έχει πολλού5 τόσυμμετείχαν, öncos και διάφορα παιχνίδια
που σκέφτηκαν, για να μπορέσουν μέσα και
nous που αξίζει va TOUS γνωρίσουν τα παι
από αυτά, να γνωρίζουν ουσιαστικότερα και
διά. Αλλωστε αγαπώ και προστατεύω τον
καλύτερα το παρελθόν και το παρόν m s πότόπο μου, σημαίνει ότι πρώτα τον έχω γνω
ληβ TOUS, αποτελούν το υλικό που πάνω του
ρίσει βαθιά
στηρίχτηκε η έκδοση. Από αυτήν την άποΜΆΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

Από την εφημερίδα Καθημερινή, Τρίτη 21 Μαρτίου 2000
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Από τη σειρά Στους δρόμους του Βυζαντίου 2, εκδόσεις Καλειδοσκόπιο
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καρτέλα 6

Το μαντείο
Το μαντείο αρχικά λειτουργούσε μια ημέρα κάθε χρόνο. Αργότερα, οι χρησμοί
δίνονταν μια ημέρα κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών που βρι
σκόταν ο Απόλλωνας στους Δελφούς. Ο ενδιαφερόμενος έπρεπε πρώτα να εξα
γνιστεί στο ιερό νερό της Κασταλίας και να πληρώσει κάποια εισφορά. Υστε
ρα, ένα ζώο θυσιαζόταν στο βωμό έξω από το ναό. Εάν η θυσία ήταν ευοίω
νη, ο πιστός εισερχόταν στο ναό και θυσίαζε σε έναν εσωτερικό βωμό. Τέλος,
το ερώτημα του μεταβιβαζόταν στην Πυθία στο άδυτο του ναού. Η Πυθία ήταν
μια γυναίκα άνω των πενήντα. Από τη στιγμή που έπαιρνε αυτή τη θέση έπρε
πε να παραμείνει αγνή. Λουζόταν στην Κασταλία πηγή, έκαιγε φύλλα δάφνης
και κριθάλευρο και ύστερα ανέβαινε σε έναν τρίποδα μέσα στο άδυτο. Η αντί
ληψη ότι φυσικοί ατμοί έβγαιναν από ένα χάσμα και την ενέπνεαν είναι κατά
πάσα πιθανότητα μεταγενέστερη επινόηση, παρότι μπορεί θαυμάσια να έπεφτε σε
μια εκστατική κατάσταση την οποία προκαλούσε μόνη της. Οι απαντήσεις της
Πυθίας ερμηνεύονταν από τους Προφήτες αλλά, και μετά από αυτή την ερμη
νεία, μπορούσαν να είναι αμφίσημες, όπως διαπίστωσε ο Κροίσος. Γι' αυτό ο
Απόλλων ονομαζόταν και Λοξίας. Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν πιο άμεσες
και πρότειναν συγκεκριμένη δράση για θέματα πολιτικής και θρησκευτικά ζητή
ματα. Η προσφυγή στις προφητείες παρείχε μια αποδεκτή λύση σε ιδιαίτερα
δύσκολα προβλήματα, ειδικά κατά την αρχαϊκή περίοδο. Ο ρόλος του μαντείου
στα πολιτικά πράγματα αργότερα ελαττώθηκε. Ο Απόλλων μερικές φορές ήταν
πολύ ωμός. Η πόλη του Αιγίου, μετά από τη νίκη της σε κάποια ναυμαχία, ρώτη
σε αν υπήρχαν άλλοι Έλληνες που να είναι καλύτεροι από αυτούς. Η απάντηση
είχε ως εξής: «Η γη του πελασγικού ΑΡΓΟΎΣ είναι καλύτερη, όπως είναι καλύτε
ρα και τα άλογα της Θεσσαλίας, οι γυναίκες της Σπάρτης και οι άνδρες που
πίνουν το καθαρό νερό της Αρέθουσας. Ακόμη καλύτεροι είναι αυτοί που ζουν
ανάμεσα στην ΤΊΡΥΝΘΑ και την Αρκαδία με τα πολλά κοπάδια, οι Αργείοι με τους
λινούς θώρακες και τα πολεμικά δόρατα. Εσείς οι Αιγιείς δεν είστε ούτε τρίτοι
ούτε τέταρτοι ούτε δωδέκατοι, αλλά δεν είστε καν σε σειρά αξιομνημόνευτη».
Από τον αρχαιολογικό οδηγό της Κεντρικής, Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας,
εκδόσεις Leadercom

ΚΕΝΤΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΔΙΑΡΚΟΥΣ

ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤ

Σ ΣΥΝΕ ΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Στις δραστηριότητες-παιχνίδι
τ ο παιδί, σε συνθήκες απόλυτης
ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς και χωρίς να φ ο β ά τ α ι
τ ο λάθος, υπακούοντας όμως σε
κανόνες, αυτούς τ ο υ παιχνιδιού,
δραστηριοποιείται, κοινωνικοποιείται,
συναλλάσσεται, διαβάζει, γ ρ ά φ ε ι ,
κατανοεί. Μέσω των δραστηριοτήτων
η ανάγνωση και η γ ρ α φ ή γίνονται
ε υ χ ά ρ ι σ τ ε ς διαδικασίες.
Τα παιδιά εμπλέκονται τ α ίδια στις
ιστορίες που ακούνε ή διαβάζουν,
ανακαλύπτουν στοιχεία κοινά με τ ο υ ς
ήρωες, εκφράζουν συναισθήματα,
φαντάζονται, συνομιλούν, τ ε λ ι κ ά
εμπλουτίζουν τον κόσμο τ ο υ ς ακόμα
περισσότερο. Ό σ ο πιο πολλά βιβλία
προσεγγίσουν, τόσο περισσότερο
αναπτύσσεται και εμπεδώνεται
η δ ε ξ ι ό τ η τ α τ η ς ανάγνωση και
τ η ς γραφής. Η ε ν α λ λ α γ ή των
πρακτικών ανάγνωσης βοηθά ώστε
η ανάγνωση βιβλίων να μη γίνει μια
καταναγκαστική διεκπεραίωση.
Κάθε φιλαναγνώστης, είτε παιδί ε ί τ ε
ενήλικας, παρακινήθηκε να διαβάσει
από κάποιο δάσκαλο ή συμμαθητή
του σε κάποια στιγμή τ η ς ζωής του.
Η αναγνωστική συμπεριφορά δεν
μπορεί να αποκτηθεί παρά μόνο αν
τ ο διάβασμα αποτελεί μέρος τ ο υ
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς αξιών τ η ς οικογένειας ή
τ η ς ομάδας αναφοράς με την οποία
τ ο παιδί επιθυμεί να τ α υ τ ι σ τ ε ί .
Διάρκεια
Προγράμματος
40 ώρες
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διάρκεια
Ενότητας
6-8 ώρες
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1. Ο γονιός διαβάζει ένα βιβλίο στο παιδί.
Το παιδί φέρνει στο γονιό ένα βιβλίο ή ένα κείμενο από το σχολείο/
νηπιαγωγείο. Το ξεφυλλίζουν μαζί, κοιτάζουν τις εικόνες, συζητούν
για το περιεχόμενο, για το συγγραφέα, τον εικονογράφο -και, τέλος,
ο γονιός διαβάζει στο παιδί το βιβλίο. Έχει σημασία ο τρόπος που ο
γονιός διαβάζει το βιβλίο (παραστατικός, δείχνει με το δάχτυλο του,
σταματά σε σημεία δράσης και συζητά για τη συνέχεια...).
2. Επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς.
Ο γονιός μαζί με το παιδί πηγαίνουν στο κοντινό τους βιβλιοπωλείο για
να διαλέξουν ένα βιβλίο όσον αφορά τους τρόπους επιλογής βιβλίων
βλ. την ενότητα «Αναγνωστικές δραστηριότητες οικογένειας».
3. Αξιοποίηση του εξώφυλλου και του οπισθόφυλλου ενός βιβλίου.
Γονιός και παιδί διατυπώνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο του
βιβλίου από την εικονογράφηση του εξώφυλλου. Ο γονιός διαβάζει
το οπισθόφυλλο στο παιδί και συζητούν για το περιεχόμενο και τις
υποθέσεις που έκαναν.
4. Αξιοποίηση του τίτλου του βιβλίου.
Ο γονιός διαβάζει τον τίτλο του βιβλίου στο παιδί και συζητούν για το
περιεχόμενο του. Κάνουν υποθέσεις.
5.0 γονιός μαζί με το παιδί αναζητούν σε περιοδικά και άλλα έντυπα
εικόνες που να δείχνουν δράση.
Π.χ σε κατάλογο από κατάστημα με παιδικά είδη μπορούν να βρουν τη
φωτογραφία ενός μωρού που το ταΐζουν. Ο γονιός ρωτά το παιδί για το
τι συμβαίνει στη φωτογραφία (Ποιος ταΐζει το μωρό; Τι το ταΐζουν; Τι
θα κάνει μετά η μαμά; Το μωρό το απολαμβάνει; κ.ο.κ.) Τις απαντήσεις
αυτές ο γονιός τις καταγράφει σε ένα χαρτί ως πλήρεις προτάσεις.
Αφού τις διαβάσει, τις αφήνει στο παιδί για να τις βάλει με όποια σειρά
θέλει. Τέλος, κάνουν σύνθεση με τη φωτογραφία και τα κειμενάκια και τα
κολλούν σε ένα χαρτόνι για να μπορούν να επανέλθουν αργότερα. Αυτή
η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με περισσότερες από μία εικόνες.
6.0 γονιός ζητά από το παιδί να κόψει εικόνες με πράγματα από
διάφορα περιοδικά.
Αφού τα κόψει, του ζητά να κολλήσει κάθε πράγμα σε μια σελίδα
μισό Á4 δεξιά στη γωνία του χαρτιού. Στη συνέχεια ο γονιός γράφει
στο κέντρο της σελίδας τη λέξη. Όσες σελίδες έχει κάνει τις
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σελιδοποιεί και τις δένει σε βιβλιαράκι. Διαβάζουν μαζί το βιβλίο τους
και του δίνουν τίτλο, π.χ αν τα αντικείμενα είναι φαγητά ή παιχνίδια ή
πράγματα του σπιτιού. Αυτό το βιβλίο χρησιμοποιείται προκειμένου το
παιδί να εξοικειωθεί με τη γραφή και την ανάγνωση, αλλά και για τη
συνειδητοποίηση της αλφαβήτας.
7. Κατασκευή παιχνιδιού με κάρτες.
Γονιός και παιδί φτιάχνουν κόβουν εικόνες από περιοδικά, που να
αρχίζουν με διαφορετικό γράμμα κάθε φορά (π.χ. μία γάτα, ένα μήλο).
Κολλούν τις εικόνες σε μικρά τετράγωνα χαρτόνια. Σε άλλο χαρτόνι ο
γονιός ή το παιδί γράφει με μαρκαδόρο το αρχικό γράμμα της λέξηςεικόνας (π.χ. Γ Μ). Όταν θα έχουν πολλές κάρτες με γράμματα και
εικόνες, μπορούν να παίξουν το εξής παιχνίδι: Ο πρώτος παίχτης ξεκινά
και ρίχνει μια καρτέλα, γράμμα ή εικόνα. Ο άλλος παίχτης πρέπει να
ρίξει την αντίθετη κάρτα. Δηλ. αν ο ένας παίχτης ρίξει κάρτα με γράμμα, ο
άλλος παίχτης ρίχνει κάρτα με εικόνα που να αρχίζει από αυτό το γράμμα.
Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να τελειώσουν οι κάρτες. Σε όλη τη διάρκεια
του παιχνιδιού ο κάθε παίχτης λέει το όνομα ή το γράμμα της κάρτας
δυνατά. Κερδίζει ο παίχτης που θα έχει επιτυχία σε όλες τις κάρτες.
8. Μαγνητοφώνηση μιας μικρής ιστορίας από ένα βιβλίο.
Ο γονιός διαβάζει μια μικρή ιστορία από ένα βιβλίο και τη
μαγνητοφωνεί. Προσέχει κατά τη μαγνητοφώνηση το γύρισμα των
σελίδων, κάνοντας μια μικρή παύση. Το παιδί παίρνει το βιβλίο και το
κασετόφωνο και ακούει την ιστορία.
9. Βρίσκω τη λέξη.
Ο γονιός και το παιδί φτιάχνουν καρτέλες με λέξεις, όποιες θέλουν, και
τις βάζουν σε ένα κουτί από παπούτσια. Ύστερα μπορούν να παίξουν
το εξής παιχνίδι. Τραβά ο κάθεένας μια λέξη από το κουτί χωρίς να
τη βλέπει ο άλλος. Δεν τη φωνάζει, αλλά προσπαθεί με διάφορες
προτάσεις να βοηθήσει τον άλλο να βρει τη λέξη, π.χ. «Η λέξη μου έχει
πέντε γράμματα, αρχίζει από Λ», «Η λέξη μου είναι κάτι που τρώγεται»
κτλ. Κερδίζει ο παίχτης που βρίσκει τις περισσότερες λέξεις.
Παραλλαγή: Ομαδική ιστορία: Τα μέλη της οικογένειας τραβούν με τη
σειρά. Με αφορμή τη λέξη που βρίσκουν, φτιάχνουν μια φράση που
αποτελεί κομμάτι μιας ιστορίας. Κάποιος από τους παίχτες αναλαμβάνει
να καταγράψει την ιστορία.
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10. Κυνηγητό στο αλφάβητο (Παιχνίδι).
Παίχτες: γονιός και παιδί. Υλικά που χρειάζονται: χαρτί και μολύβι. Ο
κάθε παίχτης γράφει την αλφαβήτα κάθετα στο χαρτί του. Και οι δύο
παίχτες προσπαθούν να βρουν λέξεις από μία κατηγορία και να τις
βάλουν στη σωστή θέση, π.χ. λέξεις από πράγματα του σπιτιού, λέξεις
για τα Χριστούγεννα ή τις Απόκριες, λέξεις με φαγητά ή ρούχα. Κερδίζει
ο παίχτης που συμπληρώνει τα περισσότερα γράμματα.
11. Κατασκευή φωτογραφικού άλμπουμ.
Γονιός και παιδί βρίσκουν φωτογραφίες από διάφορες φάσεις της ζωής
του παιδιού και τις κολλούν σε ένα χαρτόνι ανάλογα με την ηλικία. Κάτω
από κάθε φωτογραφία γράφουν μαζί πότε είναι, ή πού, ή τ ι κάνει.
12. Γονιός και παιδί φτιάχνουν και εικονογραφούν ιστορίες.
Παράδειγμα: Με αφορμή το βιβλίο Το μυστήριο με τα μπλε βέλη, ένα
βιβλίο στο οποίο ο μπαμπάς-ήρωας είναι ο εικονογράφος και το παιδίήρωας είναι αυτό που γράφει την ιστορία, γονιός και παιδί αποφασίζουν
να φτιάξουν κι αυτοί ένα δικό τους βιβλίο.
Αφού συζητήσουν, καταλήγουν στο θέμα-ιστορία, π.χ. αποφασίζουν
να φτιάξουν μια ιστορία για ζώα. Με ερωτήσεις του γονιού προς το
παιδί (ποια ζώα παίρνουν μέρος στην ιστορία, πού βρίσκονται, γιατί,
τι κάνουν, πώς ζουν...), βρίσκουν τα στοιχεία της ιστορίας. Ο γονιός
γράφει αυτά που του λέει το παιδί, διαβάζοντας δυνατά αυτά που
γράφει κάθε φορά, σε διαφορετικές σελίδες. Τέλος, αφού διαβάσουν
με τη σειρά τις σελίδες του βιβλίου, το παιδί εικονογραφεί μία μία τις
σελίδες. Αποφασίζουν για τον τίτλο, το εξώφυλλο, γράφουν τα στοιχεία
του βιβλίου (συγγραφείς, εικονογράφοι, οπισθόφυλλο...) και δένουν τις
σελίδες μαζί, με κορδόνι ή συρραπτικό.
Φτιάχνουν απλές δαχτυλόκουκλες από χαρτί ή φιγούρες του θεάτρου
σκιών για να παίξουν την ιστορία με γονείς και φίλους..
13. Ιστορίες με υλικό από εφημερίδες και περιοδικά.
Γονιός και παιδί ξεφυλλίζουν περιοδικά και εφημερίδες και συζητούν για
το περιεχόμενο τους - εικόνες, διαφημίσεις, άρθρα για διάφορα θέματα.
Το παιδί διατυπώνει υποθέσεις. Κατόπιν κόβουν διάφορες φωτογραφίεςεικόνες και, αφού τις βάλουν σε μια σειρά και τις κολλήσουν σε ένα
χαρτί ή χαρτόνι, δημιουργούν μια ιστορία. Στη συνέχεια κολλούν κάτω
από τις εικόνες γράμματα, λέξεις/φράσεις που κόβουν από τα έντυπα
αυτά, συνθέτοντας την ιστορία. Τέλος, διαβάζουν μαζί την εικονοιστορία ή το κόμικς που έχουν φτιάξει.
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14. Παραμυθο-σαλάτες.
Αφού ο γονιός και το παιδί έχουν διαβάσει μαζί περισσότερα από
τρία βιβλία, συζητούν πώς μπορούν να φτιάξουν ένα καινούργιο
παραμύθι μπλέκοντας τους ήρωες των παραμυθιών. Με τις κατάλληλες
ερωτήσεις ο γονιός κινητοποιεί το παιδί στην εμπλοκή όσο το δυνατόν
περισσότερων ηρώων.
Γράφουν το παραμύθι σε χαρτί, το εικονογραφούν και το διαβάζουν σε
άλλα μέλη της οικογένειας ή φίλους.
15. Διαβάζοντας παραμύθια με ήρωα το λύκο.
Ο γονιός κάθε μέρα μπορεί να διαβάζει και από ένα διαφορετικό βιβλίο
με πρωταγωνιστή ένα λύκο. Κατόπιν φτιάχνουν με το παιδί τ
η δική τους εκδοχή.
Γονιός και παιδί κατασκευάζουν μαζί μια μακέτα του μέρους όπου
διαδραματίζεται μια ιστορία που διάβασαν. Χρησιμοποιούν απλά υλικά,
κυρίως αντικείμενα άχρηστα: συσκευασίες, φλούδες, καλαμάκια κ.ά.
16. Ασκήσεις φωνολογικής συνειδητοποίησης.
Κατασκευή απλής γαντόκουκλας
Υλικά: Παλιές κάλτσες, χάντρες, κουμπιά, κλωστές, κομμάτια από νήμα
για πλέξιμο, κορδέλες, σπάγκος, μικρά κομμάτια από χρωματιστά
χαρτόνια, κόλλα, ψαλίδι, συρραπτικό.
Για να παίξει κανείς με αυτό το είδος γαντόκουκλας, φορά την κάλτσα
στο χέρι, φροντίζοντας ο αντίχειρας να βρίσκεται στη φτέρνα της
κάλτσας και τα άλλα τέσσερα δάχτυλα στο μέρος όπου μπαίνουν τα
δάχτυλα των ποδιών. Ανοιγοκλείνοντας τη χούφτα μέσα στην κάλτσα,
δημιουργείται ένα στόμα που μιλάει.
Γονείς και παιδιά μαζί δίνουν σε κάθε κούκλα μορφή, ράβοντας ή
κολλώντας χάντρες ή κουμπιά στη θέση των ματιών, στερεώνοντας
αυτιά από χαρτόνι, προσθέτοντας μαλλιά, γένια, μουστάκια από
σπάγκο, κορδέλες ή νήμα.
Καθώς ο γονιός διαβάζει στο παιδί ένα βιβλίο, μπορεί να σταματά σε
ορισμένα σημεία λέγοντας μόνο το πρώτο γράμμα της επόμενης λέξης
ή τη συλλαβή, και το παιδί που κρατάει τη γαντόκουκλα στα χέρια του,
να της ανοίγει το «στόμα» και να συμπληρώνει τη λέξη. Επίσης ο γονιός
σε μερικές λέξεις μπορεί να ζητήσει από το παιδί να του πει πόσες
φορές ανοίγει το «στόμα» η γαντόκουκλα. Όταν ο γονιός τελειώσει το
διάβασμα, αναλαμβάνει το παιδί να διαβάσει το παραμύθι από την αρχή,
κρατώντας πάντα στο χέρι τη γαντόκουκλα.
5
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Κατασκευή κούκλας μαρότ
Υλικά: Σελίδες εφημερίδας ή περιοδικού, χαρτοταινία, μαρκαδόροι
ή πλαστικά χρώματα για βάψιμο τοίχων κι ένα μικρό πινέλο,
νήματα, ένα μικρό ξύλινο ραβδί ή 3-4 καλαμάκια για σουβλάκι
ενωμένα με χαρτοταινία, ρευστή κόλλα, ψαλίδι, ένα κομμάτι
ύφασμα. Προαιρετικά: Πούλιες, κουμπιά ή κομμάτια από χαρτόνι.
Γονείς και παιδιά μαζί κάνουν μια σφικτή μπάλα από τσαλακωμένες
σελίδες εφημερίδας ή περιοδικού. Την τυλίγουν με χαρτοταινία κάνοντας
επάλληλα στρώματα, ώστε να την καλύψουν εντελώς. Μπήγουν το
ξύλο στην μπάλα και το στερεώνουν με κόλλα και χαρτοταινία. Με
μια μικρότερη μπάλα χαρτιού κάνουν τη μύτη, την οποία κολλούν
με χαρτοταινία. Χρωματίζουν το πρόσωπο, τα μάτια, το στόμα, ή τα
ζωγραφίζουν με μαρκαδόρους ή κολλούν στη θέση τους πούλιες,
κουμπιά ή κομμάτια από χαρτόνι. Φτιάχνουν μαλλιά από κομμάτια νήμα
και τα κολλούν. Στο σημείο όπου το ξύλο ενώνεται με το κεφάλι, δένουν
κυκλικά το ύφασμα. Η άλλη του πλευρά μένει ελεύθερη: Είναι το ρούχο
της κούκλας. Ο παίχτης βάζει το χέρι κάτω από το «ρούχο» και παίζει
κρατώντας την κούκλα από το ξύλο.
Απλή κατασκευή δαχτυλόκουκλας
Υλικά: Χαρτί ή χαρτόνι σε διάφορα χρώματα ή τσόχα, κόλλα, κολλητική
ταινία ή συρραπτικό, μαρκαδόροι, ψαλίδι, πούλιες (προαιρετικά).
Τυλίγουν γύρω από το δείκτη του παίκτη χαρτί ή χαρτόνι ή τσόχα,
το σημαδεύουν και το κόβουν, αφήνοντας μικρό περιθώριο για να
κολλήσουν. Κολλούν τον κύλινδρο ή τον συρράπτουν. Ζωγραφίζουν
το πρόσωπο ή το σχηματίζουν κολλώντας πούλιες, κομματάκια
χρωματιστού χαρτονιού ή τσόχας. Μπορούν με το συρραπτικό να
προσθέσουν μαλλιά, αυτιά, καπέλο...
Μπορούν να κατασκευαστούν δαχτυλόκουκλες για κάθε δάχτυλο: Κάθε
δάχτυλο παίζει ένα διαφορετικό ρόλο στην ιστορία.
Το παιδί ετοιμάζει δαχτυλόκουκλες και πάνω σε κάθε δαχτυλόκουκλα
γράφει με τη βοήθεια του γονιού από ένα γράμμα του αλφαβήτου.
Σχηματίζουν τα ονόματα των ηρώων από παραμύθια που έχουν
διαβάσει, λέγοντας από ποια γράμματα αποτελείται η λέξη.
Αλλάζοντας τα γράμματα στα δάχτυλα, σχηματίζουν καινούργιες
λέξεις. «Παίζουν» σχηματίζοντας περισσότερες λέξεις.
Μπορεί και ο γονιός να κατασκευάσει δαχτυλόκουκλες κι έτσι να
διαβάζει ο ένας τις λέξεις που σχηματίζει ο άλλος.
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Βρίσκουν από τους τίτλους βιβλίων γράμματα.
Αναζητούν από μια στοίβα βιβλίων λέξεις π.χ που να αρχίζουν από Α ή Σ
και τις διαβάζουν δυνατά. Μπορούν να αναζητούν το αρχικό γράμμα της
λέξης και από εφημερίδες.
Ζωγραφίζουν και δίνουν ανθρώπινη μορφή στα γράμματα. Σε ένα χαρτί
γράφουν το αρχικό γράμμα του ήρωα ενός παραμυθιού που έχουν
διαβάσει,. π.χ. Σποτ. Το αρχικό γράμμα, το Σ, το παιδί και ο γονιός το
γράφουν με μαρκαδόρο σε ένα χαρτί και προσπαθούν
να του δώσουν νέα μορφή προσθέτοντας πόδια, χέρια, κεφάλι....
Αλλες »κούκλες»
Γονείς και παιδιά μαζί δίνουν μορφή σε φρούτα και λαχανικά (μικρές
μελιτζάνες, κολοκυθάκια, μικρά μανταρίνια, βερίκοκα κτλ.) σκαλίζοντας
την επιφάνεια τους ή κολλώντας διάφορα στοιχεία. Τα μπήγουν σε
καλαμάκια για σουβλάκια.
Σχεδιάζουν τους ήρωες σε χοντρό χαρτόνι, τους κόβουν περιμετρικά,
τους ζωγραφίζουν, προσθέτουν μαλλιά από νήμα και κολλούν με
χαρτοταινία στην πίσω πλευρά τους πλαστικό ή ξύλινο καλαμάκι.
Μακέτα
Υλικά: Ένα μεγάλο χοντρό χαρτόνι ή κόντρα πλακέ, κουτιά διάφορων
σχημάτων και μεγεθών από συσκευασίες, πλαστικά καλαμάκια,
μαρκαδόροι, καπάκια κάθε είδους, φελλοί, σφουγγάρι κουζίνας,
σύρμα κατσαρόλας, ψαλίδι, ατλακόλ, πηλός ή πλαστελίνη.
Προαιρετικά: Πλαστικά χρώματα και πινέλα.
Παιδιά και γονείς μαζί συζητούν και σημαδεύουν στη μεγάλη
επιφάνεια τα σημεία της δράσης. Χρησιμοποιώντας όσο περισσότερα
υλικά μπορούν, συνθέτουν το τοπίο. Μπορούν να φτιάξουν δέντρα
από σύρμα κουζίνας και σφουγγάρι, τα οποία στερεώνουν σε κομμένα
καλαμάκια ή κομμάτια από χοντρό χαρτόνι. Κολλούν τα αντικείμενα
στη μακέτα. Χρωματίζουν, αν θέλουν, και προσθέτουν τους ήρωες
που φτιάχνουν από πηλό ή πλαστελίνη.
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ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η ανάδειξη του ρόλου
της εικονογράφησης στα παιδικά βιβλία και ο τρόπος
που ο αφηγητής-γονιός μπορεί να χρησιμοποιήσει
την εικονογράφηση για να πλουτίσει και να κάνει πιο
συναρπαστική την αφήγηση του, γνωρίζοντας πως οι
εικόνες έχουν τη δύναμη να αφηγηθούν και περισσότερες
και διαφορετικές ιστορίες απ' αυτές που αφηγούνται
τα κείμενα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται
παραδείγματα από γνωστές εικονογραφήσεις παιδικών
βιβλίων, αλλά και διάφορα άλλα είδη εικόνων που
αφηγούνται ιστορίες.
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ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ
• Ποιος πιστεύετε πως είναι ο ρόλος της εικονογράφησης
σ' ένα παιδικό βιβλίο;
• Επιλέγετε βιβλία για τα παιδιά σας με κριτήριο την εικονογράφηση;
Φέρτε βιβλία των οποίων σας αρέσει η

εικονογράφηση.

• Ποια εικονογραφικά στοιχεία πιστεύετε πως προσελκύουν ένα παιδί
και του δημιουργούν την περιέργεια να διαβάσει ένα βιβλίο; Πιστεύετε
πως οι μεγάλοι προσελκύονται από τα ίδια εικονογραφικά στοιχεία;
Αν όχι, τι είναι αυτό που τραβάει έναν μεγάλο σ' ένα παιδικό βιβλίο;
• Υπάρχει κάποιο βιβλίο που σας διάβαζαν όταν ήσασταν παιδιά και
θυμάστε την εικονογράφηση του; Υπάρχει κάποια αφήγηση από
την παιδική σας ηλικία για την οποία θυμάστε τον τρόπο που την
αναπαριστούσατε με τη φαντασία σας; Πιστεύετε πως μπορείτε
να την αναπαριστήσετε εικονογραφικά σήμερα;

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Ο κειμενικός και εικονικός τρόπος αφήγησης μιας ιστορίας
• Πιστεύετε πως αυτό που αφηγούνται οι εικόνες είναι ταυτόσημο
μ' αυτό που αφηγούνται οι λέξεις στα παιδικά βιβλία;
Παρατηρήστε τις εικόνες στις καρτέλες 1, 2 και 3 σε σχέση με το
κείμενο που εικονογραφούν.
Στην εικόνα 1 : Ποια χαρακτηριστικά του χειμώνα προσωποποιεί ο μήνας
Δεκέμβριος;
Στην εικόνα 2: Ποιο παραμύθι ανακαλεί στη μνήμη σας η εικόνα αυτή;
Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές της εικόνας
με το παραμύθι αυτό;
Ποιος ο ρόλος της κουκουβάγιας στην εικόνα;
Ποιο ρόλο του παραμυθιού παίζει η πεταλούδα-βιβλίο
και πώς θα τον σχολιάζατε αν διαβάζατε αυτό το βιβλίο στο
παιδί σας;
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Στην εικόνα 3: Η εικόνα που έχετε στα χέρια σας παρουσιάζει το εσωτερικό
ενός παλατιού. Πώς νομίζετε ότι η διαρρύθμιση του χώρου
περιγράφει τη χρονική ακολουθία του κειμένου; (μπαίνει στο
παλάτι - συναντάει τη γυναίκα του δράκου - εκείνος κρύβεται κι
εκείνη αναλαμβάνει να μιλήσει μόνη της στο δράκο).
Το λιοντάρι
Πολύ συχνά τα παιδιά από την τηλεόραση και τις βιντεοταινίες, αλλά
και από παιδικά βιβλία ευρέως διαδεδομένα, αποκτούν στερεότυπα
ως προς τον τρόπο που πιστεύουν πως απεικονίζονται οι διάφοροι
ήρωες των ιστοριών. Αυτό τα οδηγεί να προσπαθούν και τα ίδια
να αντιγράψουν τους συγκεκριμένους τρόπους απεικόνισης στις
ζωγραφιές τους και να απογοητεύονται όταν αποτυγχάνουν, αλλά
και να επιλέγουν πάντα εκείνα τα βιβλία που ανταποκρίνονται σ' αυτά
τα στερεότυπα, αδιαφορώντας για άλλα που θα τα ενδιέφεραν εξίσου.
• Σας έχει τύχει να δει το παιδί σας μια βιντεοταινία και κατόπιν
να την αναζητήσετε και σε βιβλίο;
• Σε τι πιστεύετε πως διαφέρει η ανάγνωση του βιβλίου από την παρα
κολούθηση της βιντεοταινίας; Νομίζετε πως το παιδί σας έχει εντοπίσει
κάποιες από αυτές τις διαφορές, το έχετε συζητήσει ποτέ μαζί του;
Παράδειγμα (καρτέλα 4α-β):
Έχετε στα χέρια σας εικονογραφήσεις από βιβλία με ήρωες λιοντάρια.
• Ποιες από αυτές πιστεύετε πως λειτουργεί ως πρότυπο απεικόνισης
του λιονταριού για τα παιδιά; Για ποιο λόγο;
• Ποιες από τις εικονογραφήσεις νομίζετε πως λειτουργεί καλύτερα
σε μικρότερες παρά σε μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών;
• Ποια πιστεύετε πως είναι τα χαρακτηριστικά του λιονταριού που
πρέπει να αποδίδονται σε μια απεικόνιση του; Πρέπει αυτό να γίνεται
πάντα με ρεαλιστικό τρόπο;
• Σε ποιες από τις εικονογραφήσεις η απεικόνιση ενώ δεν είναι
ρεαλιστική, αποδίδει πολύ καλά κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά;
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ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ
1. Καλό το παραμύθι σου, αλλά δεν έχει δράκο...
Οι δράκοι από την αρχαιότητα είναι πρωταγωνιστές στις ιστορίες
των ανθρώπων.
Υπάρχουν οι δράκοι της ελληνικής μυθολογίας, οι δράκοι των
χριστιανικών χρόνων, οι δράκοι των μύθων άλλων λαών, δράκοι
που βγάζουν φωτιές, που έχουν πολλά κεφάλια, οι δράκοι έτσι
όπως περιγράφονται στις σύγχρονες ιστορίες για παιδιά και οι
πραγματικοί δράκοι: το τέρας του Λόχνες.
Ψάξτε να βρείτε περιγραφές που να αντιπροσωπεύουν τις παραπάνω
κατηγορίες δράκων. Κατά γράψτε τες και μετά δείτε μαζί με τα παιδιά
τις απεικονίσεις τους: πάνω σε αρχαιοελληνικά αγγεία, εικόνες αγίων,
παιδικών βιβλίων (καρτέλα 5α-δ).
Σε πολλές εικονογραφήσεις παιδικών βιβλίων οι δράκοι εμφανίζονται
και με άλλες ιδιότητες.
• Ποιες είναι αυτές;
Δείξτε στα παιδιά σας τις διαφορετικές απεικονίσεις δράκων και
διαβάστε τους τις περιγραφές που έχετε βρει. Μετά ζητήστε τους
να εικονογραφήσουν ή να φτιάξουν (τρισδιάστατο) το δικό τους δράκο
έτσι όπως τον φαντάζονται και να φτιάξουν τη δικιά τους ιστορία με
πρωταγωνιστή το δράκο αυτό.
2. Έχετε στα χέρια σας την εικόνα 6, ένα δείγμα εικονογράφησης που
μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για να φτιάξετε μαζί με το παιδί
σας μια αντίστοιχη εικονογράφηση για μια ιστορία που φτιάξατε μαζί.
Το κολάζ είναι μια τεχνική που αρέσει πολύ στα παιδιά γιατί έχουν
την ευκαιρία να διαλέξουν εικόνες από παλιά περιοδικά, εφημερίδες,
διαφημιστικά έντυπα, να τις κόψουν, να τις συνθέσουν, να τις
κολλήσουν και να φτιάξουν μια καινούργια δικιά τους εικόνα.

J
ΓΓΕΕ
Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75%
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Από το βιβλίο Ρίνος Σβερκοχοντρίνος. Κείμενα: Μίχαελ
Έντε, εικονογράφηση: Ράινχαρτ Μιχλ, εκδόσεις
Πατάκη, 1997.

f

\ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΏΝ
2-DISC ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Εικονογράφηση του Βασιλιά των λιονταριών
της Ντίσνεϋ.

Εικονογράφηση: Apolline.

Ο Άγιος Μάμας, εικόνα του 15ου αι. από το ναό
της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας στη Λευκωσία.
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καρτέλα 4β

Από το βιβλίο Εσύ μεγάλος, εγώ μικρός.
Κείμενα-εικονογράφηση : Γκρεγκούαρ
Σολσιάρεφ, εκδόσεις Πατάκη, 1999.

Από το βιβλίο Ένας χρόνος με το λιοντάρι και τα ζώα της σαβάνας.
Εικονογράφηση: Λορέλλα Ριτσάττι, εκδόσεις Πατάκη, 1992.

Εικονογράφηση: Λωρέν Κορβελιέ.

Από το βιβλίο Το λιοντάρι, από τη σειρά Ο μαγευτικός κόσμος των
ζώων. Εικονογράφηση: Franca Trabacchi, εκδόσεις Modern Times.
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καρτέλα 5α

Από το βιβλίο Ο δράκος της Κρακοβίας. Κείμενα: Λιγμπίττα Γκαουντάσινσκα -εικονογράφηση: Βερονίκ Ολάς.

Από το βιβλίο Δεν υπάρχει τίποτα όπως οι δράκοι. Κείμενα-εικονογράφηση: Τζακ Κεντ.
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ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ Ι

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠ ΥΔΩΝ ΊΑ 1

ΓΑΩΣΣΑ

Στην ε ν ό τ η τ α αυτή επιδιώκεται η γνωριμία με τ α νέα
προγράμματα σπουδών που μπαίνουν σε ε φ α ρ μ ο γ ή
από το 2005 και η εξοικείωση με τ ο υ ς στόχους που
θέτουν για τ ο μάθημα τ η ς γλώσσας στο νηπιαγωγείο
και στην Α' τάξη, καθώς και η ανάπτυξη και η ε φ α ρ μ ο γ ή
τεχνικών που βοηθούν τ α παιδιά να συστηματοποιήσουν
τις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης που έχουν από τ η ν
επαφή τ ο υ ς με λειτουργικά καθημερινά κείμενα.
Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση των αρχών που
διέπουν τ α νέα προγράμματα σπουδών και τ α βιβλία που
εκπονούνται για τ η διδασκαλία τ ο υ γλωσσικού μαθήματος
στις μικρές τάξεις, καθώς και η αποτελεσματική
συνεργασία με τ ο σχολείο.
Μεταξύ άλλων για το σκοπό αυτό παρατίθενται:
• αποσπάσματα από τα Φ.Ε.Κ. με τα προγράμματα σπουδών
για τη διδασκαλία γλώσσας,
• άρθρα σχετικά με τη συνεργασία γονιών και σχολείου
στην Α' τάξη και στο νηπιαγωγείο,
• λειτουργικά κείμενα καθημερινής χρήσης, όπως επιγραφές,
πινακίδες, συσκευασίες, φάκελοι λογαριασμών κ.ά. που
προτείνονται στο βιβλίο της Α' δημοτικού που ετοιμάζεται,
• κείμενο για την έννοια της πρώτης γραφής και ανάγνωσης.

Διάρκεια
Προγράμματος
40 ώρες
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ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια
Ενότητας
8-10 ώρες
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ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ
Συζητούμε στην ομάδα τις αναμνήσεις μας από την πρώτη μας επαφή
με το γραπτό λόγο.
Συζητούμε στην ομάδα για τη σχέση των παιδιών μας με το γραπτό
λόγο πριν από τη φοίτηση τους στο δημοτικό σχολείο.
Συζητούμε για το πώς και το πότε μάθαμε εμείς γραφή και ανάγνωση,
καθώς και για το χρονικό σημείο στο οποίο συνειδητοποιήσαμε ότι
κατέχουμε αυτές τις δεξιότητες.
Συζητούμε για τη συμμετοχή μας στη σχέση του παιδιού με το γραπτό
λόγο.
Συζητούμε για τη σχέση μας με το σχολείο όπου φοιτούν τα παιδιά μας
και το κατά πόσο γνωρίζουμε τη μέθοδο διδασκαλίας που εφαρμόζεται.
Καταγράφουμε τα σημαντικότερα σημεία της συζήτησης.
ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ
Με δεδομένο ότι ζούμε σ' έναν κόσμο γραπτού πολιτισμού με μεγάλη
ποικιλία κειμένων που πρέπει να διαχειριστούμε κάθε μέρα, συζητούμε
και καταγράφουμε τι πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε τα παιδιά ως προς
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης.
ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Α. Αποσπάσματα από τα αναλυτικά προγράμματα νηπιαγωγείου
και Α' δημοτικού για τη γλώσσα.
Διαβάζουμε και συζητούμε τα κείμενα 1α-1ιβ.
• Ποια είναι τα κύρια σημεία της νέας προσέγγισης;
• Ποιες διαφορές διαπιστώνετε από τη μέθοδο με την οποία εσείς
διδαχτήκατε την πρώτη γραφή και ανάγνωση;
Καταγράφουμε τα κύρια σημεία.
Καταγράφουμε τα κατά τη γνώμη μας θετικά και αρνητικά σημεία
της μεθόδου και τα συζητούμε.
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Β. Απόσπασμα από κείμενο του φυλλαδίου οδηγιών
για το υπό επεξεργασία νέο βιβλίο της Α' τάξης
Τα μικρά παιδιά έχουν εμπειρίες, γνώσεις και άποψη γύρω από το
γραπτό λόγο. Στην ηλικία των 4-5 χρόνων τα περισσότερα έχουν
αρκετά ευρύ προφορικό λεξιλόγιο, γνωρίζουν πράγματα σχετικά με
τη σειρά των λέξεων και τη συμφωνία των όρων και έχουν επίγνωση
του γεγονότος ότι η γλώσσα εξυπηρετεί την επικοινωνία. Όχι μόνο
έχουν μάθει να χρησιμοποιούν και να καταλαβαίνουν τη γλώσσα, αλλά
επίσης έχουν αποκτήσει βάσεις για την εκμάθηση της ανάγνωσης και
της γραφής. Συχνά έχουν συμμετάσχει σε συμβάντα γραμματισμού
στο σπίτι τους. Έχουν ενδεχομένως παρατηρήσει τους μεγάλους να
πληρώνουν λογαριασμούς, να διαβάζουν περιοδικά, να διαβάζουν και
να γράφουν κάρτες ή να γράφουν στον υπολογιστή.
Αν και υπάρχουν διαφορές στο βαθμό άμεσης έκθεσης σε έντυπο
υλικό και ειδικότερα σε βιβλία, η πλειονότητα των παιδιών φαίνεται
να αντιλαμβάνεται τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιείται η
ανάγνωση και η γραφή. Κι αυτό γιατί ο γραπτός λόγος αποτελεί μέρος
της πραγματικότητας του παιδιού. Βρίσκεται παντού: στην τηλεόραση,
σε πινακίδες, σε φωτεινές επιγραφές, στις σακούλες από τα ψώνια, στις
συσκευασίες των τροφίμων κ.ο.κ. Γνωρίζουν ήδη ότι ορισμένες λέξεις
που βρίσκονται γραμμένες στο άμεσο περιβάλλον τους (ονομασίες
τροφίμων, μαγαζιών, δρόμων, παιχνιδιών κ.ο.κ.) φέρουν νόημα και στην
πλειονότητα τους τις αναγνωρίζουν. Όποιος κι αν είναι ο βαθμός της
εμπειρίας τους, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών έχει αρχίσει
να καταλαβαίνει ότι:
• τα γραπτά κείμενα μεταφέρουν μηνύματα, τα οποία κατανοούν
οι αναγνώστες,
• τα κείμενα περιέχουν πληροφορίες ή ιστορίες,
• ο προφορικός λόγος μπορεί να αναπαρασταθεί από τον γραπτό.
• υπάρχουν διαφορετικά είδη κειμένων,
• η ανάγνωση και η γραφή είναι χρήσιμες και σημαντικές
δραστηριότητες,
• η ανάγνωση και η γραφή μπορούν να είναι απολαυστικές.
Επιπλέον τα παιδιά έχουν ήδη δικές τους σχηματισμένες αντιλήψεις
σχετικά με την ανάγνωση και τη γραφή. Μπορούν να διακρίνουν
το περιεχόμενο και τον τρόπο γραφής ενός παραμυθιού από μια
διαφήμιση. Κάνουν δικές τους υποθέσεις για το τι είναι γράμματα και
λέξεις και για τη σχέση τους με τα αντικείμενα που αναπαριστούν.
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[...] Η κωδικοποίηση (γραφή) και η αποκωδικοποίηση (ανάγνωση) είναι
απαραίτητες για την αποτελεσματική σχέση με το γραπτό λόγο. Δεν
είναι όμως οι μόνες.
Το να οικοδομήσει το σχολείο γραπτό λόγο που στοχεύει μόνο στην
κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση -δηλαδή το παιδί να γράφει όχι γιατί
αποσκοπεί στο να μεταδώσει ένα μήνυμα, αλλά στην ουσία για να
μεταγράψει ή να διαβάσει, όχι για να κατανοήσει το περιεχόμενο ενός
κειμένου, αλλά για να ταυτίσει φθόγγους και γράμματα- είναι αρκετά
περιοριστικό. Γιατί γραφή σημαίνει παραγωγή κειμένων, και ανάγνωση
αντίστοιχα σημαίνει κατανόηση κειμένων. Τόσο η γραφή όσο και η
ανάγνωση είναι διαδικασίες σκόπιμες, με νόημα, και συγχρόνως πράξεις
αλληλένδετες. Η μετάθεση κατασκευής νοήματος στο μέλλον, δηλαδή
πριν από την πλήρη εκμάθηση του αλφαβητικού συστήματος, είναι κάτι
που δυσκολεύει το παιδί αντί να το βοηθάει. Κι αυτό γιατί στο πέρας
αυτής της διαδικασίας μπορεί να έχει χαθεί ένας αυριανός αναγνώστης
και συντάκτης ποικίλων κειμένων.
Γενικά, αναγνωρίζουμε σήμερα ότι η ανάγνωση επιτελεί περισσότερους
σκοπούς από ό,τι παλαιότερα. Δηλαδή:
• συμβάλλει στην ανάπτυξη του ατόμου,
• επιτρέπει στο άτομο να ικανοποιήσει προσωπικές ανάγκες
και να επιτύχει ατομικούς στόχους,
• αποτελεί πηγή ευχαρίστησης και αισθητικής απόλαυσης,
• εμπλουτίζει τις εμπειρίες του ατόμου, προσφέροντας τη δυνατότητα
θέασης της πραγματικότητας μέσα από εναλλακτικές οπτικές γωνίες.
• βοηθά το άτομο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης
κοινωνίας, να ασκεί κριτική ή να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή.
Από λειτουργική άποψη, η ανάγνωση αλλά και η γραφή είναι παρούσες:
• Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής. Το πρόγραμμα σπουδών
προβλέπει ότι οι μαθητές θα πρέπει να διαβάζουν βιβλία και έντυπο
υλικό τα οποία θα υποστηρίζουν τη διαδικασία της μάθησης.
Αναμένεται εξάλλου τα παιδιά να αναπτύξουν τη δεξιότητα της
ανάγνωσης, χρησιμοποιώντας πολλά είδη κειμένων σε κάθε γνωστικό
αντικείμενο.
• Στους περισσότερους επαγγελματικούς χώρους ζητείται από
τους εργαζόμενους να διαβάζουν και να κατανοούν πλήθος
κειμενικών ειδών, μεταξύ των οποίων οδηγίες, διαγράμματα,
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διευθύνσεις, επιστολές και εκθέσεις, καθώς και να αναλύουν και να
ανταποκρίνονται στη γραπτή πληροφορία γρήγορα και με τρόπο
ανάλογο.
Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει πτυχή της ζωής
μας που να μην εμπεριέχει την ανάγνωση/γραφή. Από την άποψη αυτή,
ο/η δάσκαλος/-α, εκτιμώντας το ρόλο της ανάγνωσης ατομικά και
κοινωνικά, προσωπικά και λειτουργικά, πρέπει να εξασφαλίσει ότι το παιδί
θα αναπτύξει την αναγνωστική του δεξιότητα για οποιονδήποτε σκοπό
ή ανάγκη επιλέξει, τώρα ή στο μέλλον. Πρέπει να δοθεί στα παιδιά η
ευκαιρία να ανακαλύψουν τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό
το διάβασμα γι' αυτά, και έτσι να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραμματισμός
εξυπηρετεί τόσο τα ενδιαφέροντα τους όσο και τις ανάγκες τους. Το
να είναι κανείς ικανός/-ή να διαβάζει, να αναγνωρίζει λέξεις, να τις
παρακολουθεί στη σελίδα και επιφανειακά να καταγράφει αυτό που είναι
γραμμένο, χωρίς να κατανοεί το περιεχόμενο, δεν είναι αρκετό. Τα παιδιά
πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα να χειρίζονται και να αναλύουν αυτό
που διαβάζουν και να κατανοήσουν ότι η ανάγνωση τους προσφέρει τη
δυνατότητα να εμπλουτίσουν σημαντικά τη ζωή τους.
Τι ακριβώς είναι η ανάγνωση; Είναι δύσκολο να δοθεί συγκεκριμένη
περιγραφή της διαδικασίας που αποκαλούμε «ανάγνωση», η οποία να
βοηθά τα παιδιά να γίνουν αναγνώστες.
Οι σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι η ανάγνωση είναι μια σύνθετη
και πολύπλοκη διαδικασία η οποία εμπεριέχει τη σχέση μεταξύ ενός
κειμένου και ενός αναγνώστη. Οι αναγνώστες δεν περιορίζονται στο να
χρησιμοποιήσουν δεξιότητες και εμπειρίες απλώς για να μεταγράψουν
τις γραπτές λέξεις σε αυτό που τους αντιστοιχεί στον προφορικό λόγο.
Συνδιαλέγονται με το κείμενο, κατασκευάζουν νοήματα και διερευνούν
το μήνυμα. Από τη στιγμή που συνειδητοποιούν ότι η ανάγνωση είναι
μια γλωσσική δραστηριότητα, διεπιδρούν με το κείμενο. Υπό αυτό
το πρίσμα η ανάγνωση δεν είναι «αποκρυπτογράφηση», δεν είναι η
αποκωδικοποίηση μαύρων σημαδιών σε μια σελίδα, όπως νομίζαμε
για χρόνια. Στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα από αυτό:
Είναι η αναζήτηση νοήματος και απαιτεί από τον αναγνώστη ενεργή
συμμετοχή.
• Ποια ζητήματα θέτει το κείμενο;
• Πώς νομίζετε ότι μπορείτε πρακτικά να βοηθήσετε τα παιδιά σ' αυτή
τη διαδικασία;
Καταγράψτε τις ιδέες σας.
5
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ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ
Συζητήστε στην ομάδα αν έχετε ανάλογες εμπειρίες.
• Ποια αποτελέσματα πιστεύετε ότι θα είχε μια αντίστοιχη
συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό του παιδιού σας;
Συζητήστε αν συμμετέχει το παιδί σας σε συμβάντα γραμματισμού στο
σπίτι. Αν ναι, τ ι έχετε παρατηρήσει σχετικά;
Ετοιμάστε μια δραστηριότητα σχετική.
Συζητήστε τα πορίσματα αυτής της έρευνας.
• Πώς σχετίζεται με τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά να διαβάζουν;
Πρακτική εξάσκηση
1. Ζητήστε από τα παιδιά σας να διατυπώσουν υποθέσεις για το
περιεχόμενο των λειτουργικών αυτών κειμένων, δείχνοντας τα
ένα προς ένα.
Ενδεικτικές ερωτήσεις:
•
•
•
•

Τι μπορεί να σημαίνει;
Ποιος μπορεί να το έφτιαξε/έγραψε; Για ποιο λόγο;
Σε τι μας είναι χρήσιμο;
Το έχουν δει κάπου αλλού;

Τέλος, του το διαβάζετε, υποδεικνύοντας με το δάχτυλο.
Επαναλάβετε τη διαδικασία και με άλλα απλά κείμενα της
καθημερινότητας, μέσα στο σπίτι (ονομασία και τίτλοι εφημερίδων
και περιοδικών που διαβάζετε, τηλεφωνικό κατάλογο, τηλεφωνικές
κάρτες, λογαριασμούς, διαφημιστικά φυλλάδια, προσκλήσεις,
συσκευασίες τροφίμων..). Ζητήστε από τα παιδιά να παρατηρήσουν
τις διαφορές τους ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, το είδος
χαρτιού που χρησιμοποιείται.
2. Κάνοντας έναν περίπατο, ζητήστε από τα παιδιά να υποθέσουν και
να ερμηνεύσουν το περιεχόμενο πινακίδων και επιγραφών.
Ζητήστε από το παιδί να βρει με τη βοήθεια σας στο περίπτερο την
εφημερίδα ή το περιοδικό που αγοράζετε τακτικά. Ξεφυλλίστε μαζί
το έντυπο, διατυπώνοντας υποθέσεις για το περιεχόμενο του, και
στη συνέχεια διαβάστε τίτλους και λεζάντες.
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3. Εκτελέστε μαζί μια συνταγή: Καταγρόψτε μαζί τη λίστα με τα υλικά
που θα ψωνίσετε. Επισκεφτείτε την αγορά με τη λίστα στο χέρι,
ζητήστε τους να βρουν το προϊόν, διαγράφοντας ό,τι ψωνίζετε.
Εκτελέστε τη συνταγή διαβάζοντας τις οδηγίες βήμα προς βήμα
και πάντα δείχνοντας στο κείμενο.
4. Πηγαίνετε μαζί για ψώνια: Παρατηρήστε τις ταμπέλες και τα κείμενα
στις συσκευασίες, ζητώντας από το παιδί να υποθέσει το περιεχόμενο
τους.
Διαβάστε μαζί οδηγίες παιχνιδιών, απλές οδηγίες χρήσης καθημερινών
αντικειμένων (π.χ μιας κόλλας, ενός απορρυπαντικού), εξηγώντας
στα δύσκολα σημεία. Διαβάστε μαζί για την επικινδυνότητα κάποιου
προϊόντος στη συσκευασία του.
5. Γράψτε μαζί του τις προσκλήσεις για τη γιορτή του.
Έπειτα από κάθε δραστηριότητα καταγράφουμε την εμπειρία μας,
τη συζήτηση με το παιδί, τα αποτελέσματα της.
Συζητούμε στην ομάδα.

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75%

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Πόπη Κύρδη
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος
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êåßìåíï 1á

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1. Ειδικοί σκοποί
Σύμφωνα με το γενικό σκοπό της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, ο μαθητής επιδιώκεται να μάθει να
χειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα την ελληνική γλώσσα: να την καταλαβαίνει, να την ομιλεί, να τη διαβάζει, να τη
γράφει με άνεση, ώστε να συμμετέχει ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία του.
Αναλυτικότερα:
- Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας, αλλά και ως σύστημα σκέψης, για να ανακαλύπτει και να
κατανοεί νέες γνώσεις και εμπειρίες και να ικανοποιεί έτσι τις πρακτικές, συναισθηματικές, πνευματικές και κοινωνικές
του ανάγκες.
- Να κατανοεί ως σημασία και ως πρόθεση το περιεχόμενο κάθε είδους λόγου με το οποίο έρχεται σε επαφή και
να χρησιμοποιεί τα γλωσσικά μέσα με τρόπο, ώστε να παράγει λόγο αποτελεσματικό και κατάλληλο για κάθε ειδική
περίσταση επικοινωνίας.
- Να είναι σε θέση να εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο.
- Να συνειδητοποιήσει ότι:
(α) διαθέτει την ικανότητα να περιγράφει, να τροποποιεί την εξωτερική πραγματικότητα αλλά και να δημιουργεί
πραγματικότητα με το λόγο του, στο μέτρο που μεταχειρίζεται τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα και ότι
(β) η δυνατότητα αυτή είναι συνάρτηση της γνώσης και της συνειδητής χρήσης του γλωσσικού συστήματος.
- Να αποκτήσει τις βάσεις μιας κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, ώστε να μπορεί να αξιολογεί αντικειμενικά τα
μηνύματα.
- Να γνωρίσει και να αγαπήσει ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να
αποζητά μόνος του τη συντροφιά του καλού λογοτεχνικού βιβλίου.
- Να αποκτήσει αίσθηση και γνώση της γλωσσικής του παράδοσης και να ενισχύσει το γλωσσικό του
αυτοσυναίσθημα. Να χρησιμοποιεί δημιουργικά τα διαχρονικά στοιχεία που λειτουργούν στη σημερινή ζωντανή
γλώσσα.
- Να συνειδητοποιήσει την κοινωνική και τη γεωγραφική ποικιλία της ελληνικής γλώσσας.
- Να εξοικειωθεί με την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών έτσι ώστε:
α) να αποκτήσει ευχέρεια πρόσβασης στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου και των
πολυμέσων και
β) να μπορεί να επεξεργάζεται στοιχειωδώς κείμενα σε Η/Υ.
- Να κατανοήσει τη θέση που κατέχει η γλώσσα, γενικά, στον πολιτισμό ενός λαού, τη σημασία της για τα έθνη, και
να έρθει σε επαφή και με γλωσσικής υφής πολιτισμικά στοιχεία άλλων λαών.
- Να εκτιμά και να σέβεται τη γλώσσα του άλλου και να συμβιώνει αρμονικά με αλλόγλωσσους.
Οσον αφορά τον αλλοδαπό μαθητή, τον ενταγμένο σε τάξη, στην οποία χρησιμοποιείται η ελληνική ως μητρική
γλώσσα, αυτός πρέπει:
- Μέσα σε πλαίσιο φυσικής επικοινωνίας να εσωτερικεύσει αβίαστα ορισμένες δύσκολες γι' αυτόν γλωσσικές
δομές της ελληνικής γλώσσας.
- Να βιώσει μέσα από τη γλώσσα τον ελληνικό πολιτισμό και να υιοθετήσει θετική στάση απέναντι του.
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κείμενο 1 γ

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Τ Η Σ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ (ΤΕΥΧΟΣ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο )

Β, ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ Α'- Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σκοπός: Η κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειμένων, καθώς και η
αναζήτηση, ανεύρεση, κατανόηση και χρήση της πληροφορίας. Οι αναγνωστικές δεξιότητες πρέπει να οικοδομούνται με
βάση τον προφορικό λόγο και τις εμπειρίες που φέρουν τα παιδιά.

Στόχοι
Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε
να είναι σε θέση να:
Συνειδητοποιεί
προφορικής
γλώσσας.

τη
και

σύνδεση
γραπτής

Αντιλαμβάνεται
ότι η γραφή
χρησιμοποιείται, για να μεταφέρει
μήνυμα με τα βιβλία, τις επιγραφές
και διάφορα άλλα μέσα.
Αναγνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα
στην εικόνα ενός αντικειμένου και
στη γραπτή απόδοση του με λέξη.
Αποκτά φωνημική επίγνωση, ώστε
να αναγνωρίζει την ταυτότητα των
λέξεων
αλλά
και
ευρύτερα
φωνημική
επίγνωση ώστε να
επιτυγχάνει ορθή και αποδεκτή
προφορά των φράσεων και του
συνεχούς
λόγου,
με
τον
απαιτούμενο ρυθμό και προσωδία.
Κατανοεί και κατακτά το βασικό
μηχανισμό της ανάγνωσης, που
στηρίζεται στη σχέση φωνημάτων
- γραμμάτων.
Διαβάζει με ακρίβεια και κατανοεί
μικρά
λεκτικά
σύνολα
και
μεμονωμένες λέξεις.
Διαβάζει
και κατανοεί
μικρό
κείμενο,
για
να
αντλήσει
πληροφορίες ή να εκτελέσει
ορισμένες ενέργειες.
- Ακούει και κατανοεί κείμενα που
διαβάζει
μεγαλόφωνα κάποιος
άλλος. Αποδίδει το περιεχόμενο
του κειμένου που άκουσε ή
διατυπώνει άποψη γι' αυτό.
Απομνημονεύει
μικρά έμμετρα
κείμενα για απαγγελία, μικρούς
ρόλους για δραματοποίηση και
μικρά λεκτικά σύνολα, τα οποία
διευκολύνουν τη μάθηση.
Εξοικειώνεται
με
τους
εκφραστικούς
τρόπους
που
χρησιμοποιούνται σε κείμενα τα
οποία αντιπροσωπεύουν ποικίλες
χρήσεις του λόγου.
Διαπιστώνει, αν ένα κείμενο είναι
έμμετρο ή πεζό, διαλογικό ή
περιγραφικό, εικονογραφημένο ή
όχι κτλ.
Διακρίνει την απλή από την
εμπλουτισμένη
περιγραφή, το
ουδέτερο από το συναισθηματικό
και χιουμοριστικό γράψιμο, το
πραγματικό
από
τ£

Θεματικές
Ενότητες
Πρώτη ανάγνωση
Κατανόηση
κειμένου
Συνειδητοποίηση
και
ορθή
άρθρωση
φθόγγων
Ανάλυση
σύνθεση λέξεων
σε συλλαβές και
γράμματα
Σύνθεση
προτάσεων
λέξεις

με

Σιωπηρή
ανάγνωση απλών
κειμένων
Αφήγηση
του
περιεχομένου
ενός κειμένου
Ανάγνωση
με
κατάλληλο ρυθμό
φωνής

Ενδεικτικές
Δραστηριότητες
Αναγνώριση λέξεων - λεκτικών συνόλων σε γραπτά
«ερεθίσματα» του περιβάλλοντος χώρου (αφίσες,
πινακίδες, συσκευασίες, φυλλάδια κ.τ.ό.). Αποκωδικοποί
ηση
λογογραμμάτων
(πινακίδες,
σήματα).
Αποκωδικοποίηση της λέξης που σημαίνει, π.χ., το ζώο το
οποίο εικονίζεται σε συγκεκριμένη εικόνα. (Μελέτη Περι
βάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αισθητική Αγω
γή)
Αναγνώριση του ονόματος του.
Καταγραφή από τον δάσκαλο προφορικού κειμένου που
υπαγορεύει ο μαθητής και κατάλληλη αξιοποίηση του.
Ακρόαση και άρθρωση φθόγγων
Ανάλυση - σύνθεση λέξεων σε συλλαβές και γράμματα
Διάκριση των λέξεων σε προφορική φράση
Σύνθεση προτάσεων με λέξεις
Συγκρότηση συλλογών με αφίσες, κάρτες, εφημερίδες περιοδικά - ημερολόγια κ.ά. (Μελέτη Περιβάλλοντος, Αι
σθητική Αγωγή, Σχολικές γιορτές).
Λεκτικά παιχνίδια - γλωσσοδέτες.
Ξεφύλλισμα ενός βιβλίου με εικόνες και αντιστοίχιση των
εικόνων με τις λέξεις που τις συνοδεύουν.
Ασκήσεις
ορθής άρθρωσης των
φθόγγων που
αντιστοιχούν στα γράμματα.
Απόδοση νοήματος κειμένου με λίγα λόγια (εμπλέκονται
όλα τα αντικείμενα).
Ελεύθερη απόδοση νοήματος (εμπλέκονται όλα τα
αντικείμενα).
Ανάγνωση ποιήματος ή διαλογικού κειμένου με ανάλογη
ρύθμιση της έντασης, της χροιάς, του τόνου και του
ρυθμού φωνής.
Αναζήτηση μιας συγκεκριμένης λέξης σε λεξικό.
Συστηματική άσκηση στην ανάγνωση των διάφορων
τύπων κειμένων των διάφορων μαθημάτων (εμπλέκονται
όλα τα αντικείμενα).
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Γ. ΓΡΑΠΤΟΙ ΛΟΓΟΣ
ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Α'- Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να γράφει και να διατυπώνει γραπτά νοήματα

Στόχοι
0 μαθητής ασκείται βαθμιαία, ώστε
να είναι σε θέση να:
Αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να
διατυπώνει τις σκέψεις του και να
επικοινωνεί με τους άλλους όχι
μόνο προφορικά αλλά και γραπτά.
Αντιλαμβάνεται τη στενή σχέση
ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης,
γραφής.
Αντιγράφει πιστά και γράφει
σωστά με σχετική ταχύτητα και με
αισθητικώς αποδεκτά γράμματα,
λέξεις, φράσεις και προτάσεις
τηρώντας τις σωστές αποστάσεις
ανάμεσα στα γράμματα και τις
λέξεις.
Αναγνωρίζει
και
συγκρίνει
διάφορους τύπους
γραμμάτων
(τυπογραφικά, καλλιγραφικά κ.ά.).
Γράφει και ανακοινώνει στους
συμμαθητές ή στο δάσκαλο μικρά
λεκτικά σύνολα με περιεχόμενο
που
τον
ενδιαφέρει
χρησιμοποιώντας
τελείες
και
ερωτηματικό.
Ν
Παρατηρεί και περιγράφει γραπτά,
αντικείμενα του περιβάλλοντος.

Θεματικές
Ενότητες
Φωνημική
επίγνωση

Ενδεικτικές
Δραστηριότητες
Καλλιέργεια συνηθειών ορθής γραφής, τονισμού
στίξης.

Πρώτη γραφή

Ασκήσεις αντιγραφής, καλλιγραφίας και ευανάγνωστης
γραφής.

Παραγωγή
γραπτού
λόγου
(βιώματα,
γνώσεις,
αναγνώσματα)
Ορθογραφία,
τονισμός
Αντιγραφή,
καλλιγραφία
Βασικά
σημεία
στίξης
Στοιχειώδεις
γλωσσικές
πράξεις
(πρόσκληση,
ευχή.
ανακοίνωση)

Γραφή του ονόματος του, γνωστών λέξεων, πινακίδων
κτλ.
Επικόλληση
στον
πίνακα ανακοινώσεων
λέξεων,
φράσεων, ευχών, καταλόγων κτλ. (εμπλέκονται όλα τα
αντικείμενα).
Γραπτή αφήγηση (εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα).
Γράψιμο παραμυθιού.
Αυτοδιόρθωση των κειμένων που γράφει ο μαθητής,
σύμφωνα με κριτήριο το «πώς θα ταίριαζε καλύτερα».
Αλληλοδιόρθωση με τον Ιδιο τρόπο.

Σχολιασμός
γραπτών
Αυτοδιόρθωση,
αλληλοδιόρθωση.

Εξιστορεί γραπτά με χρονολογική
σειρά
γεγονότα
που
βίωσε
(προσωπική του εμπειρία). Γράφει
τη συνέχεια μιας ιστορίας που
διάβασε. Επινοεί και γράφει μια
φανταστική ιστορία.

.

Αντιλαμβάνεται την ανάγκη να
ξαναγράψει ένα κείμενο, για να το
βελτιώσει
με
βάση
τις
παρατηρήσεις τις δικές του ή των
άλλων.
Διαπιστώνει
ότι
επικοινωνεί
καλύτερα με τους άλλους, όταν
χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις,
στη σωστή τους θέση (όταν τα
γραπτά δηλαδή είναι σωστά από
γραμματική και συντακτική άποψη)
και όταν λαμβάνει υπόψη του την
περίσταση επικοινωνίας.
Σχολιάζει
τα
γραπτά
των
συμμαθητών του. Συνειδητοποιεί
ότι γράφει με διαφορετικό τρόπο
ανάλογα με το στόχο και το δέκτη
του γραπτού (τον ίδιο, το δάσκαλο,
την παρέα, τους γονείς κτλ.).

και

•
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Δ. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α'- Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σκοπός: Η επαφή του παιδιού των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με καταξιωμένα από άποψη
αισθητική κείμενα κυρίως της ελληνικής, έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, η εξοικείωση του με το εξωσχολικό βιβλίο και
η ενθάρρυνση του να αναπτύξει τη δημιουργική του φαντασία.

Στόχοι
Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία,
ώστε να είναι σε θέση να:
Εξοικειώνεται βιωματικά με τη
μορφή και το περιεχόμενο των
λογοτεχνικών
κειμένων.
Ψυχαγωγείται με τα κείμενα και
τα απολαμβάνει ως ακροατής.
Εξοικειώνεται διαισθητικά και με
απλά
κείμενα
νεωτερικής
λογοτεχνίας.
Αντιλαμβάνεται τις εναλλακτικές
δυνατότητες της γλώσσας τόσο
στο σημασιολογικό όσο και στο
φωνητικόμορφολογικό
επίπεδο.
Έρχεται σε επαφή με την
παράδοση του τόπου και το
λαϊκό πολιτισμό.
Αποκτά αίσθηση του χιούμορ
διαμέσου
επιλεγμένων
λογοτεχνικών κειμένων και να
οξύνει τη φαντασία του.
Ενθαρρύνεται στη δημιουργία
και έκφραση δικών του ιστοριών
και εξοικειώνεται με τη χωροχρονική αντίληψη.

Θεματικές
Ενότητες
Παραδοσιακά και
νεωτερικά
λογοτεχνικά
κείμενα
για
ακρόαση
και
αναδιήγηση
Μικρά λογοτεχνικά
κείμενα
για
σιωπηρή
και
μεγαλόφωνη
ανάγνωση
Ποιήματα
απαγγελία

για

Λογοτεχνήματα για
καλλιέργεια
του
χιούμορ και της
φαντασίας
Κείμενα
που
αντιπροσωπεύουν
διάφορα
λογοτεχνικά είδη,
σχολές
και
δημιουργούς

Ενδεικτικές
Δραστηριότητες
Ακρόαση και αναδιήγηση λογοτεχνικών κειμένων (μικρών
ιστοριών, διηγημάτων, παραμυθιών).
Απαγγελίες ποιημάτων, χρήση μελοποιημένης ποίησης.
Γλωσσικά παιχνίδια ρυθμού, ομοιοκαταληξίας, επανάληψης,
αστείων λέξεων και συλλαβών, γλωσσοδέτες κ.ά.
Συλλογή λαϊκών παραμυθιών, παραδόσεων, παροιμιών,
αινιγμάτων από την οικογένεια και ανακοίνωση, ανάγνωση,
παιχνίδια, δραματοποίηση στην τάξη.
Ποιήματα, ιστορίες, παραμύθια με κωμικό περιεχόμενο, για
ακρόαση, ανάγνωση, δραματοποίηση, παντομίμα. Ημιτελείς
ιστορίες που το παιδί διαβάζει ή ακούει για να μαντέψει το
τέλος τους, να τις συνεχίσει και να τις ολοκληρώσει ή και να
δημιουργήσει δικές του εκδοχές (δημιουργική αφήγηση).
Παιγνιώδεις ασκήσεις αντιστροφής των στοιχείων συνέχειας
μιας ιστορίας (π.χ. κάποτε - τώρα - μετά · χθες - σήμερα αύριο), προκειμένου να τις τακτοποιήσει με τη φυσική
χρονολογική σειρά.
Αφήγηση από το δάσκαλο επιλεγμένων κειμένων των
κυριότερων
εκπροσώπων
της
ελληνικής
παιδικής
λογοτεχνίας, καθώς και παραμυθιών άλλων λαών (π.χ.
παραμύθια των βαλκανικών λαών, παραμύθια από την
Ευρώπη, παραμύθια από την Ασία).
Σιωπηρή ανάγνωση κειμένων με σκοπό την κατανόηση του
περιεχομένου.
Μεγαλόφωνη ανάγνωση, με εκφορά και έκφραση
προσαρμοσμένη στο είδος του λόγου, στο περιεχόμενο και
στην περίσταση (λ.χ. ένταση της φωνής ανάλογα με τον
χώρο)

Γνωρίζει,
περισσότερο
ως
ακροατής, κατάλληλα για την
ηλικία
του
κείμενα,
των
κυριότερων εκπροσώπων και
ειδών της ελληνικής -κυρίωςλογοτεχνίας και παράδοσης.

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ'- Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Σκοπός: Η σταδιακή εξοικείωση του μαθητή των μεγαλύτερων τάξεων με την εθνική, αλλά και την παγκόσμια
λογοτεχνία καθώς και με πιο επεξεργασμένες και διευρυμένες δυνατότητες της γλώσσας.

Στόχοι
Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία,
ώστε να είναι σε θέση να:
Διευρύνει
την
αναγνωστική
ικανότητα προσεγγίζοντας και το
βιωματικό λόγο.
Κατανοεί τον τρόπο με τον
οποίο
ο
συγγραφέας
χρησιμοποιεί τα γλωσσικά μέσα,
για
να
προκαλέσει
τις
εντυπώσεις που θέλει.
Εξοικειώνεται με στοιχεία δομής
και
περιεχομένου
των
λογοτεχνικών κειμένων.

Θεματικές
Ενότητες
Ανάγνωση
λογοτεχνικών
κειμένων
Προσέγγιση
μεταφορικού
λόγου
Ελεύθερη
ανάγνωση

Ενδεικτικές
Δραστηριότητες
Ανάγνωση κειμένων με σκοπό την κατανόηση σημασιών
πέραν των κυριολεκτικών.
του

Ασκήσεις μετασχηματισμού και αντικατάστασης ποιητικών
φράσεων με αντίστοιχες του καθημερινού λόγου και
αντίστροφα.
Συζητήσεις κατά τις οποίες προβάλλονται εναλλακτικές ή
συμπληρωματικές ερμηνείες.

Απαγγελία

Διατύπωση επιχειρηματολογίας και αξιολογικών κρίσεων για
λογοτεχνικά κείμενα.

Δημιουργική
αφήγηση

Αναδιήγηση λογοτεχνικών
διηγημάτων κτλ.)

Δημιουργικό

Σύγκριση νεωτερικών / παραδοσιακών ποιημάτων

κειμένων

(μικρών

ιστοριών,
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Α. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Το πρόγραμμα της Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο στηρί
ζεται στην άποψη ότι η γνώση και η γλώσσα οικοδομού
νται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα.
Ένας από τους κεντρικούς άξονες της προσέγγισης εί
ναι ότι τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση κάνοντας αναπό
φευκτα λάθη κατά τη διαδικασία, λάθη όμως, που η συ
γκεκριμένη προσέγγιση μας επιτρέπει να τα δούμε ως εκ
φράσεις της προσπάθειας τους να κατακτήσουν τη γνώ
ση. Κατά συνέπεια είναι φυσικό αυτά τα λάθη, που συνδέ
ονται με την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, να γίνονται
σ' ένα βαθμό αποδεκτά, αποτελώντας παράλληλα σημείο
εκκίνησης του σχεδιασμού της μαθησιακής διαδικασίας
που μακροπρόθεσμα στοχεύει στο ξεπέρασμα τους.
Για τη σύνταξη του συγκεκριμένου προγράμματος
ελήφθησαν υπόψη τα πορίσματα ερευνών και μελετή
θηκαν τα σχετικά με τη γλώσσα προγράμματα και άλ
λων ευρωπαϊκών χωρών. Σ αυτά τονίζεται ιδιαίτερα ο
σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το Νη
πιαγωγείο στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, η
οποία στις μικρές ηλικίες συνδέεται κατά κύριο λόγο με
την έλλειψη εξοικείωσης του παιδιού με εκφάνσεις της
γλώσσας που έχουν σχέση με το γραπτό λόγο. Και αυ
τό, όπως είναι γνωστό, αφορά περισσότερο τα παιδιά
που προέρχονται από μη προνομιούχα παιδαγωγικά και
κοινωνικά περιβάλλοντα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλει σε μια προοπτική κα
λύτερης προετοιμασίας των παιδιών για την ένταξη
τους σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας, όπως η ση
μερινή
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κών κατασκευής τους.
• Ιανουάριος 1993: Παιδιά και γονείς επι
σκέπτονται την έκθεση «Ξαναφτιάχνω τα
παιχνίδια των παιδικών μου χρόνων» των
ΚΑΠΗ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Αθηναίων. Ανάμεσα στα παιχνίδια δύο μο
ντέλα πλοίων (θωρηκτό Αβέρωφ και καΐκι
Νικολής). Μέσα από συζήτηση, παρατήρη
ση και σύγκριση, μαθαίνουν για τα μέρη και
τα εξαρτήματα των πλοίων καθώς και για
τον διαφορετικό τρόπο κίνησης τους. Αρ
γότερα στην τάξη θα γράψουν τις καινού
ριες λέξεις. Στη συνέχεια οι γονείς δεί
χνουν στα παιδιά πώς να κατασκευάζουν
καραβάκια από χαρτί. Τα παιδιά χαρίζουν
τα χάρτινα καραβάκια τους στους παππού
δες και τις γιαγιάδες των ΚΑΠΗ, λέγοντας
μ' αυτό τον τρόπο ευχαριστώ, αφού γρά
ψουν σ' αυτά το όνομα τους και το όνομα
τους καραβιού τους. Η γραφή γίνεται ανα
γκαία, γιατί απευθύνεται σε συγκεκριμένα
πρόσωπα.
Φεβρουάριος 1993: Αποφασίζουμε να
κατασκευάσουμε μεγάλα καράβια-παιχνίδια. Συζητάμε στην τάξη για τα υλικά που
θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και
τα καταγράφουμε.
Παίζουμε γράφοντας ένα μαθηματικό
παιχνίδι πρόσθεσης-αφαίρεσης, με θέμα
τον αριθμό από σημαιάκια, φουγάρα, κα
τάρτια που κάθε παιδί θέλει να βάλει στο
πλοίο που θα κατασκευάσει (πόσα, περισ
σότερα, λιγότερα, ίσα, πόσα λιγότερα ή
περισσότερα).
Φεβρουάριος 1993: Τα παιδιά χωρισμέ
να σε ομάδες κατασκευάζουν από ποικιλία
υλικών τα δικά τους καράβια. Στη συνέχεια
τους δίνεται η αρχή μιας ιστορίας, που
συμπληρώνουν στο σπίτι με τη συνεργα
σία των γονιών τους: «Μια φορά ήταν ένα
καράβι και ήμουν ο καπετάνιος», γράφει η
Άννα. «Ταξίδεψε πολύ μακριά και είδε νη
σιά και πολύ ωραία δέντρα. Μετά ο καπε
τάνιος άρχισε να τραγουδάει. Είδε δελφί
νια και πολλά ψάρια. Μετά ήρθε ένας καρ
χαρίας και κινδύνεψε ο καπετάνιος. Αλλά
ήρθε το δελφίνι...»
Μάρτιος 1993: Τα παιδιά διαβάζουν, μα
θαίνουν και τραγουδούν λαϊκά τραγούδια
για καράβια (Ένα καράβι από τη Χίο, Ψαρο
πούλα).
Μάρτιος 1993: Ο δάσκαλος διηγείται το
μύθο της γοργόνας, της αδελφής του Μεγαλέξαντρου.
Τα παιδιά θα συμπληρώσουν άλλη μια ι
στορία, που τους δόθηκε η αρχή της. Έχο
ντας αποφασίσει ότι θα φτιάξουν ένα βι
βλίο με τις ιστορίες τους, που θα το εικο
νογραφήσουν και θα το χαρίσουν στους
γονείς τους, προσπαθούν για το καλύτερο.
Η Γοργόνα, σύμφωνα με τον Θησέα, ό
ταν άκουσε την απάντηση «δεν ζει», «το
πήρε και το βούλιαξε... έκαναν μπάνιο και
βγήκανε και σωθήκανε και έβαλαν τα ρού
χα τους στον ήλιο. Είδε κι άλλο καράβι, εί
πε ζει η δε ζει; Είπε ζει και βασιλεύει και το
άφησε».
Μάιος 1993: Επίσκεψη μαζί με τους γο
νείς στο θωρηκτό Αβέρωφ, που βρίσκεται

ως μουσείο πλέον σε όρμο του Π. Φαλή
ρου. Τα παιδιά θέλουν να γνωρίσουν από
κοντά το πλοίο που το παιχνίδι-μοντέλο
του στάθηκε αρχή της σειράς αυτής των
δραστηριοτήτων.
Έτσι, διαπιστώνουν και γράφουν σε σχε
τικό φυλλάδιο εργασίας ότι «έχει το χρώ
μα της θάλασσας»... «για να φαίνεται σαν
κύμα»... «για να μην φαίνεται», ότι μοιάζει
με χελώνα (θωράκιση), ότι το πιο μεγάλο
του κανόνι είναι μακρύ όσο 6 παιδιά που
κάνουν μια γραμμή με απλωμένα χέρια, ότι
χρειάζονται 24 παιδιά και γονείς για να κά
νουν κύκλο γύρω από κάθε φουγάρο.
Ακόμη, μικροί και μεγάλοι μετρούν με τα
πόδια τους το μήκος του καταστρώματος
και παίζοντας ανακαλύπτουν τη σχετικό
τητα των μονάδων μέτρησης, καθώς έχουν
διαφορετικά μεγέθη ποδιών. Καταγρά
φουν τις ειδικότητες των ναυτικών ζητώ
ντας τη συνδρομή των γονιών τους και των
ναυτών του πλοίου. Ρωτούν τώρα πια για
την ορθογραφία των λέξεων.
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φηκαν. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν τη γρα
φή αβίαστα θέλοντας να παίξουν και να ε
πικοινωνήσουν, ανακαλύπτοντας έτσι τη
βαθύτερη ουσία της.
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Παίρνοντας -γονείς και παιδιά- με τυχαί
α διανομή κάποιο αντικείμενο, που παρα
πέμπει σε συγκεκριμένη ειδικότητα στο
πλοίο (π.χ. ο θερμαστής κάρβουνο, ο μη
χανικός σωλήνα, ο ναύτης σχοινί, ο μάγει
ρας πατάτα κ.ο.κ.) γράφουν για το ταξίδ
τους από τη δική τους σκοπιά: «Κάποτί
που ταξίδευα με ένα μεγάλο καράβι στκ
μεγάλες θάλασσες είχαμε μια περιπέτεια
Μια μέρα χάλασαν οι μηχανές του καράβι
ού...», γράφει ο «μηχανικός» Διονυσίου.
Ακόμη, για να βοηθήσουν τον ασυρματι
στή, γράφουν το όνομα τους με σήματ(
Μορς (συνειδητοποίηση ηχογράμματηι
γραφής - αντιστοιχίας ήχου με σύμβολο).
Από το πλοίο μας όμως κάποιοι ναυτικό
ξεμπαρκάρουν: «10 ναύτες, 3 θερμαστές
1 μηχανικός, 1 μάγειρας». Τα παιδιά ανα
λαμβάνουν να λύσουν το πρόβλημα για
τον καπετάνιο βρίσκοντας πόσους καινού
ριους ναυτικούς χρειάζεται το πλοίο.
Μάιος 1993: Τα παιδιά παρουσιάζουν τις
κατασκευές τους κι ανάμεσα τους τα κα
ράβια τους, σε έκθεση με θέμα την ανακύ
κλωση, στο Χαλάνδρι. Για το λόγο αυτό
γράφουν δελτία-καρτέλες, που περιέχουν
τα απαραίτητα στοιχεία -όπως τα ίδια τα
παιδιά τα όρισαν-, για να κατανοήσει το
κοινό τα έργα τους. Ποιοι κατασκεύασαν
τα καράβια, από ποια υλικά, πότε, τι είδους
καράβια είναι, πόσο μεγάλα. (Μέτρησαν το
μέγεθος με τις παλάμες τους έχοντας από
πριν συμφωνήσει στη συγκεκριμένη μονά
δα μέτρησης.)
Ιούνιος 1993: Σε βιβλίο που κατασκευά
ζουν οι γονείς της τάξης για τα παιδιά
τους, «ένα βιβλίο για το καλοκαίρι», όπως
το ονομάζουν, δίνονται οδηγίες για την
κατασκευή παιχνιδιού-πλοίου που μπορεί
να πλεύσει.
Το επόμενο βήμα θα είναι η επίσκεψηεκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Ναυτικό
Μουσείο.
Γραφή, ανάγνωση, μαθηματικά, μελέτη,
περιβάλλοντος, αισθητική αγωγή ακόμα
και σωματική αγωγή διασταυρώνονται στη
σειρά των δραστηριοτήτων που περιγρά-
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EsPERANZA PILAR GUTIERREZ 59
Η γωνιά των παραμυθιών
Τον επόμενο χρόνο, με τα ίδια παιδιά, που ήταν πια πέντε ετο')ν,
ε'θεσα κάποια στιγμή στον εαυτό μου το εξής πρόβλημα: πώς να
προγραμμάτισα) τις ελεύθερες δραστηριότητες, ώστε είναι επωφελείς
και στα πιο προχωρημένα παιδιά.
Σε γενικε'ς γραμμές η τάξη μου ήταν οργανωμένη ως εξής: μόλις
τα παιδιά έμπαιναν στην τάξη, χαιρετούσαν το ένα το άλλο, μιλούσαν
για τα καθημερινά τους ενδιαφέροντα, άλλαζαν ρούχα, έδειχναν τι
είχαν φέρει, και μετά επέλεγαν αυθόρμητα με ποια δραστηριότητα
ήθελαν να ασχοληθούν. Γι' αυτό το σκοπό είχα προετοιμάσει ορι
σμένους χώρους με πολλά και διάφορα υλικά: υλικά για κατασκευές,
πλαστικές δραστηριότητες, ζύγισμα, μέτρηση όγκου, διάβασμα, γρα
φικές δραστηριότητες, λογικές και μαθηματικές δραστηριότητες. Ό 
ταν έπαυαν αυτές οι δραστηριότητες, μαζευόμασταν όλοι μαζί για
να πουν τα παιδιά τι είχαν κάνει, τι είχαν μάθει, τι είχαν ανακα
λύψει, και να μοιραστούν με τους άλλους ό,τι είχαν βρει. Τέλος,
όλη η ομάδα ασχολούνταν με κοινές δραστηριότητες.
Είχα παρατηρήσει πολλές φορές ότι, όταν άρχιζαν τις ελεύθερες
δραστηριότητες, μερικά παιδιά καταγίνονταν με το γράψιμο, με το
δικό τους, βέβαια, τρόπο. Προσπαθούσαν, παραδείγματος χάριν, να
γράψουν και να ζωγραφίσουν ιστορίες τις οποίες είχαν επινοήσει.
Τα παιδιά είχαν μάθει εντωμεταξύ αρκετά γράμματα, και, με βάση
το αυθόρμητο γράψιμο τους, τα περισσότερα εντάσσονταν στη συλ
λαβική κατηγορία ή στο μεταβατικό στάδιο προς την αλφαβητική
κατηγορία (Ferreiro και Terberosky, 1979).
Υπήρχαν όμως και παιδιά που δεν επέλεγαν ποτέ αυτήν τη
δραστηριότητα. Παρόλο που αργότερα, την ώρα των προγραμματι
σμένων δραστηριοτήτων, όλα τα παιδιά δούλευαν μαζί πάνω σε
διάφορα θέματα σχετικά με τη γραφή, ήταν φανερό ότι η ομάδα
που καταγινόταν με το γράψιμο και στις ελεύθερες δραστηριότητες
προχωρούσε πιο γρήγορα από τους άλλους.
Το πρόβλημα που είχα θέσει στον εαυτό μου ήταν, όπως είπα,
να δώσω στην πιο προχωρημένη ομάδα την ευκαιρία να συνεχίσει
να προοδεύει γρήγορα. Ήθελα να δημιουργήσο) τις κατάλληλες
συνθήκες ώστε οι ελεύθερες δραστηριότητες που αφορούσαν τη

êåßìåíï 3á

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΩΣΣΑ

êåßìåíï 3è

74 Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή

επειδή δεν μπορούσε//
να περπατήσει ή να κουνηθεί, επειδή το νερό ήταν κοντά, το
έφτασε μόνο του//
και έπινε όλο χαρά κι έζησε αυτό καλά// κι εμείς καλύτερα.
Τέλος

(colorin Colorado este cuento se ha acabado. Fin).

Συμπέρασμα
Σήμερα, όσο αναλογίζομαι την περίπτωση της Έλενας, δίνω ακόμα
μεγαλύτερη σημασία στη συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και το
κέντρο προσχολικής αγωγής. Το πρόβλημα που έχω θέσει τώρα
στον εαυτό μου είναι να προωθήσω την εκμάθηση της γραφής σε
μια αναλφάβητη κοινωνία. Παράλληλα με τη δουλειά μου μέσα στην
τάξη, είναι απαραίτητο να προβληματιστώ για το πώς θα συνεργαστώ
με τους γονείς, ώστε να εκτιμήσουν τις προσπάθειες των παιδιών
τους, να τα υποστηρίξουν καθώς μαθαίνουν, και να καταλάβουν με
ποιον τρόπο προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε στο σχολείο. Όσον
αφορά το γραπτό λόγο, είμαι πεπεισμένη ότι το κάθε πρόγραμμα
διδασκαλίας της γραφής που απευθύνεται στα παιδιά πρέπει να
συνοδεύεται από ένα παράλληλο πρόγραμμα που θα απευθύνεται
στους γονείς. Ο απώτερος στόχος μου είναι να κάνω ένα παιδί να
έρθει στο σχολείο και να μου δείξει ένα παραμύθι που να το
υπογράφει μαζί με τη μητέρα του. Εντωμεταξύ, θα εξακολουθήσο)
να σκουπίζω τους λεκέδες του τοματόζουμου από τα εξώφυλλα των
βιβλίων τους.
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Πώς διαβάζουμε;
Σνφμύωα με μια έυρενα στο Ι Ιμανιιισήτειο του Κμτρπιαιζ, δεν
πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμητένα
4|ρ

>J

υα γταμάμρα μσέα σε μία λξέη, αεκρί το
πώτρο και το ταελείτυο γόμρμα να ενίαι στη
στωσή θσέη. Τα υλοπιόιια μροιιούν να ενίαι
σε τχίυεας θιέεσς και μροιιετίε να τις δαβιαεστε χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο
απρώνθονις εκεγλψοας δεν δαεβζιάι γόμρμα
γάμρμα κθάε λξηέ αλλά τη λξηέ σαν σνύλοο.
Ατίπτσυεο, ε;
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Ο κύριος με το καπέλο

1. Γράψε Κ κ όπως εγώ.

Κ κ
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Ένα λεμόνι με φτερά
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΏΤΗ
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