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Αθξόαζε  

Οκηιία  

Αλάγλωζε  

Γξαθή  

Σηάδηα θαηάθηεζεο γιώζζαο 

Ζ βηνινγηθή αλάπηπμε ελόο νξγαληζκνύ 

(νληνγέλεζε) ζπλνςίδεη ηελ εμειηθηηθή αλάπηπμε 

ηνπ είδνπο (ηε θπινγέλεζε). 



Μπνξείηε λα δηαβάζεηε απηή ηε θξάζε; 









 Δίκαη ρνξηνθάγνο 



 

  Ovidius poeta in terra Pontica exulat.  



 Όπνηνο παξαζύξζεθε κε απάηε ζε δήισζε βνύιεζεο έρεη 

δηθαίσκα λα δεηήζεη λα αθπξσζεί ε δηθαηνπξαμία. Αλ ε 

δήισζε απεπζύλεηαη ζε άιινλ θαη ε απάηε έγηλε από ηξίηνλ, ε 

αθύξσζε κπνξεί λα δεηεζεί κόλν εθόζνλ εθείλνο πξνο ηνλ 

νπνίν απεπζύλεηαη ε δήισζε ή ηξίηνο πνπ απέθηεζε ακέζσο 

δηθαίσκα από απηήλ γλώξηδε ή όθεηιε λα γλσξίδεη ηελ απάηε. 

 

 Άξζξν 147 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα 



 Σν απξνϋπόζεην Παλεπηζηήκην πξνϋπνζέηεη κηα θηινζνθία γηα ην 

Παλεπηζηήκην πνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ ελαξθηήξηα δηεξώηεζε ηεο 

πξνβιεκαηηθήο γύξσ από ηα δεηήκαηα πνπ ππνηίζεηαη όηη ζίγεη θαη ε 

πεξηβόεηε Γηαβνύιεπζε. Σν Παλεπηζηήκην ινηπόλ- ελ όςεη πνίνπ ιόγνπ; 

Πνηνο δειαδή είλαη ν ιόγνο ηεο ύπαξμήο ηνπ θαη ηη ζεκαίλεη ε ύπαξμε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ; Σν λα νξγαλώλεηαη πξνθαλώο, όπσο ζα ήζειε ν Καλη, επί 

ηεο ηδέαο ηνπ νξζνύ Λόγνπ. Αιιά ζπγρξόλσο θαη λα εμειίζζεηαη, όπσο ζα 

ήζειε ν Αληόξλν, αλάινγα θαη κε ηε «δηαιεθηηθή» απηνύ ηνπ νξζνύ Λόγνπ, 

όηαλ κάιηζηα ν ηειεπηαίνο θαζίζηαηαη εξγαιεηαθόο. Καη ηόηε (ηώξα) ηη 

γίλεηαη κε ην Παλεπηζηήκην; Ση ζεκαίλεη Αλώηαηε Παηδεία ζε κηα θνηλσλία 

πνπ ζπζρεηίδεηαη κάιινλ κε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή νηθνλνκία παξά κε ηε 

λεπηώλεηα αλζξσπνινγία; 

 Γηώξγνο Βέιηζνο, 17 Ηαλνπαξίνπ 2011 

 



Τη ζαο δπζθόιεςε θάζε θνξά ζηελ αλάγλσζε; 

Ζ έιιεηςε γλώζεο ηεο γιώζζαο, δειαδή ηεο κεηαηξνπήο 

(απνθσδηθνπνίεζεο) ηνπ γξάκκαηνο ζε ήρν. 



Τη ζαο δπζθόιεςε θάζε θνξά ζηελ αλάγλσζε; 

Αθόκα θαη όηαλ ζαο δόζεθαλ νη ήρνη... δε δηαβάζαηε δηόηη δε γλσξίδαηε ηελ 

αθξηβή αληηζηνηρία ησλ γξακκάησλ κε ηνπο ήρνπο. 



Τη ζαο δπζθόιεςε θάζε θνξά ζηελ αλάγλσζε; 

Ζ αδπλακία ζύλδεζεο ηνπ ήρνπ ησλ γξακκάησλ κε έλα ελλνηνινγηθό 

πεξηερόκελν. 



Τη ζαο δπζθόιεςε θάζε θνξά ζηελ αλάγλσζε; 

  Ovidius poeta in terra Pontica exulat.  

Γλσξίδνπκε ηα γξάκκαηα θαη ηνπο 

ήρνπο ησλ γξακκάησλ 

Έρνπκε θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα 

Αζθνύκε απηήλ ηελ ηθαλόηεηα κε 

γξήγνξν θαη νκαιό ηξόπν. 

Ωζηόζν δελ θαηαλννύκε… δηόηη δελ γλσξίδνπκε ην 

ιεμηιόγην θαη ηηο ζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιώζζαο. 



Τη ζαο δπζθόιεςε θάζε θνξά ζηελ αλάγλσζε; 

 Όπνηνο παξαζύξζεθε κε 
απάηε ζε δήισζε βνύιεζεο 
έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη λα 
αθπξσζεί ε δηθαηνπξαμία. 
Αλ ε δήισζε απεπζύλεηαη 
ζε άιινλ θαη ε απάηε έγηλε 
από ηξίηνλ, ε αθύξσζε 
κπνξεί λα δεηεζεί κόλν 
εθόζνλ εθείλνο πξνο ηνλ 
νπνίν απεπζύλεηαη ε 
δήισζε ή ηξίηνο πνπ 
απέθηεζε ακέζσο δηθαίσκα 
από απηήλ γλώξηδε ή όθεηιε 
λα γλσξίδεη ηελ απάηε. 

 

Γελ γλσξίδνπκε ην εηδηθό 

ιεμηιόγην 

Σν θείκελν είλαη έμσ από ηε 

ζθαίξα ησλ εκπεηξηώλ καο. 



Τη ζαο δπζθόιεςε θάζε θνξά ζηελ αλάγλσζε; 
 Σν απξνϋπόζεην Παλεπηζηήκην πξνϋπνζέηεη κηα 

θηινζνθία γηα ην Παλεπηζηήκην πνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ 
ελαξθηήξηα δηεξώηεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο γύξσ από ηα 
δεηήκαηα πνπ ππνηίζεηαη όηη ζίγεη θαη ε πεξηβόεηε 
Γηαβνύιεπζε. Σν Παλεπηζηήκην ινηπόλ- ελ όςεη πνίνπ 
ιόγνπ; Πνηνο δειαδή είλαη ν ιόγνο ηεο ύπαξμήο ηνπ θαη 
ηη ζεκαίλεη ε ύπαξμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ; Σν λα 
νξγαλώλεηαη πξνθαλώο, όπσο ζα ήζειε ν Καλη, επί ηεο 
ηδέαο ηνπ νξζνύ Λόγνπ. Αιιά ζπγρξόλσο θαη λα 
εμειίζζεηαη, όπσο ζα ήζειε ν Αληόξλν, αλάινγα θαη κε 
ηε «δηαιεθηηθή» απηνύ ηνπ νξζνύ Λόγνπ, όηαλ κάιηζηα 
ν ηειεπηαίνο θαζίζηαηαη εξγαιεηαθόο. Καη ηόηε (ηώξα) ηη 
γίλεηαη κε ην Παλεπηζηήκην; Ση ζεκαίλεη Αλώηαηε 
Παηδεία ζε κηα θνηλσλία πνπ ζπζρεηίδεηαη κάιινλ κε ηε 
ρξεκαηνπηζησηηθή νηθνλνκία παξά κε ηε λεπηώλεηα 
αλζξσπνινγία; 

 Γηώξγνο Βέιηζνο, 17 Ηαλνπαξίνπ 2011 

 

; 

http://veltsoskeimena.wordpress.com/


Γηαηί ηα παηδηά αγσλίδνληαη λα δηαβάζνπλ ζσζηά; 

 Έλαο θαιόο αλαγλώζηεο: 

 Δίλαη θσλεκηθά θαη θσλνινγηθά ελήκεξνο 

 Έρεη θαηαθηήζεη ηελ αιθαβεηηθή αξρή 

 Αμηνπνηεί απηέο ηηο ηθαλόηεηεο κε γξήγνξν θαη νκαιό ηξόπν 

 Καηέρεη πινύζην ιεμηιόγην, ζπληαθηηθέο θαη γξακκαηηθέο 

ηθαλόηεηεο 

 πζρεηίδεη απηό πνπ δηαβάδεη κε ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο. 

 



Πόηε θαηαθηώληαη νη επηκέξνπο γισζζηθέο 

ηθαλόηεηεο; 

Ηιηθία  Παξαηεξήζεηο 

Φωλνινγηθή αλάπηπμε 6 έηε Παηδηά κε δπζθνιία ζηελ 

άξζξσζε/ δηάθξηζε ήρσλ 

πληαθηηθή αλάπηπμε 5- 5 ½ Απνκέλνπλ: 

•πκθσλία ππνθεηκέλνπ- 

ξήκαηνο 

•Οη πηώζεηο ζηηο 

πξνζσπηθέο αλησλπκίεο 

Οινθιήξσζε ζηα 9 έηε 

εκαζηνινγηθή αλάπηπμε 8 έηε Ζ εθκάζεζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ εθηείλεηαη ζην 

εύξνο όιεο ηεο δσήο ηνπ 

αηόκνπ 



Πνηνη καζεηέο θηλδπλεύνπλ; 

 Όζνη έξρνληαη ζην ζρνιείν κε έιιεηκκα γξακκαηηζκνύ 

 Με επαξθή αθνύζκαηα από ην ζπίηη 

 Με απνηειεζκαηηθή εκπινθή ζε ζπδεηήζεηο 

 Γελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο δνκέο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

 



Ο πεξηνξηζκέλνο & ν επεμεξγαζκέλνο θώδηθαο 

Πεξηνξηζκέλνο θώδηθαο Επεμεξγαζκέλνο θώδηθαο 

ύληνκνο ύλζεηε δνκή 

Γξακκαηηθά απιόο Λεθηηθή θπξηνιεμία 

πληαθηηθά θησρόο πληαθηηθή πιεξόηεηα 

Υξεζηκνπνηεί πνιιέο ζπλδεηηθέο ιέμεηο 

Αθήλεη εκηηειείο πνιιέο θξάζεηο 

Αλαθέξεηαη ζην εδώ θαη ζην ηώξα Δπξύηεξε ρσξν-ρξνληθή δηάζηαζε 

Γελ εθθξάδεη ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο (κε γισζζηθή έθθξαζε 

απηώλ) 

Πξνζσπηθόο ραξαθηήξαο 

Καηνλνκάδεη πξάγκαηα & ελέξγεηεο Γηεπθνιύλεη ηελ έθθξαζε ηεο 

αθεξεκέλεο ζθέςεο. 



Έλα παξάδεηγκα ηεο δηαθνξάο ησλ δύν θσδίθσλ επηθνηλσλίαο 

Ση είλαη 

απηό; 
Απηνθίλεην. 

Ση είλαη 

απηό; 

 

Απηό είλαη έλα 

εηδηθό απηνθίλεην 

πνπ κεηαθέξεη 

αξξώζηνπο. 

 



Γηαηί 

είλαη έηζη; 
Έηζη ην έθηηαμαλ. 

Γηαηί 

είλαη έηζη; 

 

Σν έρνπλ θαηαζθεπάζεη 

έηζη ώζηε λα κπνξεί λα 

κεηαθέξεη ηξαπκαηίεο θαη 

αξξώζηνπο θαη λα θηλείηαη 

γξήγνξα, εηδνπνηώληαο κε 

ηε ζεηξήλα ηνπο νδεγνύο 

ησλ άιισλ απηνθηλήησλ 

γηα λα κελ εκπνδίδνπλ ηελ 

θίλεζή ηνπ. 

 



Πώο ην 

ιέλε; 
Ννζνθνκεηαθό. 

Πώο ην 

ιέλε; 

 

Σν ιέλε 

λνζνθνκεηαθό γηαηί 

κεηαθέξεη ηνπο 

ηξαπκαηίεο θαη ηνπο 

αξξώζηνπο ζην 

λνζνθνκείν. 

 



 Ωζηόζν ζπκβαίλεη θαη καζεηέο κε όιεο απηέο ηηο 

πξνϋπνζέζεηο λα εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε.  

 Γηαηί; 

 



Αλαγλσξίδνληαο ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ… 

 Παξάγνληεο ζε επίπεδν νκάδαο 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν νηθνγέλεηαο 

 Πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν 

 Ζ γιώζζα ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη ε γιώζζα ηνπ ζπηηηνύ 

 Γηαθνξά ζε δηάιεθην 

 Γηαθνξά ζε γιώζζα 

 

 Παξάγνληεο ζε επίπεδν αηόκνπ 
 Παηδηά γνλέσλ κε αληίζηνηρε δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε 

 Διιηπείο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο ζηελ νηθνγέλεηα- λεπηαγσγείν 

 Βιάβε ζηα όξγαλα αθνήο θαη νκηιίαο 

 Άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ σο δεπηεξεύνλ ζύκπησκα 
πξνθαινύλ ηα αλαγλσζηηθά πξνβιήκαηα 



Πξηλ ην παηδί πάεη ζην δεκνηηθό… 

 



Έλαο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο  

(screening test) 

 Απηέο είλαη εηθόλεο ελόο βηβιίνπ. Βξεο ηελ εηθόλα πνπ 

δείρλεη ηε ξάρε (ην πίζσ κέξνο) ηνπ βηβιίνπ 



 Βξεο ηελ εηθόλα πνπ έρεη γξάκκαηα κέζα ηεο 



 Βξεο ηελ εηθόλα πνπ έρεη γξάκκαηα κέζα ηεο 



 Βξεο ηελ εηθόλα πνπ έρεη κηα ιέμε κέζα ηεο 



 Απηέο είλαη εηθόλεο θνπηηώλ κε δεκεηξηαθά. Βξεο ηελ 

εηθόλα ηνπ θνπηηνύ πνπ ζνπ ιέεη ην όλνκα ηνπ 

δεκεηξηαθνύ πνπ πεξηέρεη. 



 Βξεο ηελ εηθόλα πνπ έρεη ην γξάκκα Β 



 Βξεο ην γξάκκα Σ 



 Βξεο ην γξάκκα πνπ θάλεη ηνλ ήρν ζζζ….. 



 Βξεο ην γξάκκα πνπ θάλεη ηνλ ήρν η….. 

 



 Βξεο ην γξάκκα πνπ θάλεη ηνλ ήρν β… 



 Κάπνηα παηδηά έγξαςαλ ην γξάκκα F. Γηάιεμε απηό πνπ 

είλαη γξακκέλν θαιύηεξα. 



 Κάπνηα παηδηά έγξαςαλ ην όλνκά ηνπο. Γηάιεμε απηό πνπ 

ην έρεη γξάςεη θαιύηεξα. 



 Κάπνηα παηδηά έγξαςαλ κεξηθέο ηζηνξίεο. Γηάιεμε ηελ 

ηζηνξία πνπ είλαη πην κεγάιε. 



 Απηέο νη εηθόλεο είλαη: κπάια, παηίλη, αζηέξη, κήιν. 

Γηάιεμε ηελ εηθόλα πνπ ην όλνκά ηεο αξρίδεη από ηνλ ήρν 

κπ… 



 Απηέο νη εηθόλεο είλαη: ζθύινο, ραξηαεηόο, θίδη, 

αλεκηζηήξαο. Γηάιεμε ηελ εηθόλα πνπ ην όλνκά ηεο 

αξρίδεη από ηνλ ήρν θ… 



 Απηό           είλαη έλα μύιν θαη απηέο νη εηθόλεο είλαη:  

δέβξα, παπνύηζη, θύιιν θαη ηνίρνο. Σν μύιν αθνύγεηαη 

ζαλ δέβξα, παπνύηζη, θύιιν ή ηνίρνο. Βξεο απηό πνπ 

ηαηξηάδεη κε ην μύιν. 



 Απηέο νη εηθόλεο είλαη: ιπθόζθπιν, ιηκάλη, παπνύηζη, 

ινπινύδη. Βξεο ηε ιέμε πνπ γίλεηαη όηαλ βάιεηο καδί ηηο 

ιέμεηο ΛΤΚΟ θαη ΚΤΛΟ. Βξεο ηε ιέμε ιπθν (…) 

ζθπιν. 



 Απηέο νη εηθόλεο είλαη: πηγθνπίλνο, θεγγάξη, θαξόην, 

δξάθνο. Βξεο ηε ιέμε πνπ γίλεηαη όηαλ βάιεηο καδί ηα 

θνκκάηηα ΦΔΓΓΑ θαη ΡΗ. Βξεο ηε ιέμε θεγγα(…) ξη. 

 



Σηνρεύζηε ζην πξόβιεκα 

 Καηαλνείζηε ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη 

έλα παηδί ζηελ αλάγλσζε θαη επηθεληξσζείηε ζην ηη 

κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα ην βνεζήζεηε! 



Τα πξναπαηηνύκελα γηα κηα ζσζηή αλάγλσζε 

  Φσλνινγηθή θαη θσλεκηθή ελεκεξόηεηα 

  Απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ θαη θσλεκάησλ 

  Λεμηιόγην 

  Δπρέξεηα 

  Καηαλόεζε 

       Άιιεο πεγέο αλαγλσζηηθώλ δπζθνιηώλ 

 



Λεξιλόγιο 

Φωνολογική 

ενημεπότητα 
 

Κατανόηση 
 

Λεξιλόγιο 

Αλυαβητική 

απχή 
 

Ευχέπεια 
 

 

Ανάγνωση 

 

 

Τα πξναπαηηνύκελα ηεο αλάγλσζεο 



Φσλεκηθή θαη Φσλνινγηθή ελεκεξόηεηα 

 Ζ θσλεκηθή ελεκεξόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα 

εζηηάδεηαη  θαη λα ρεηξίδεηαη κεκνλσκέλνπο ήρνπο (θσλήκαηα) ησλ 

νκηινύκελσλ ιέμεσλ.  

 

 Ζ απόθηεζε θσλεκηθήο ελεκεξόηεηαο είλαη ζεκαληηθή δηόηη απνηειεί ηε 

βάζε γηα ην ζπιιαβηζκό θαη ηε δεμηόηεηα αλαγλώξηζεο ησλ ιέμεσλ.  

 

 Ζ θσλεκηθή ελεκεξόηεηα καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα πξόβιεςεο ηεο  

αλαγλσζηηθήο δεμηόηεηαο ηνπ παηδηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπν πξώησλ 

ρξόλσλ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ. 



 H θσλνινγηθή ελεκεξόηεηα είλαη κηα πνιπδηάζηαηε δεμηόηεηα ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλώξηζε θαη ην ρεηξηζκό κεγαιύηεξσλ γισζζηθώλ 

κνλάδσλ – όπσο ιέμεσλ, ζπιιαβώλ, νκνηνθαηαιεμηώλ θαη θσλεκάησλ. 

 



Η θσλνινγηθή δνκή ηεο γιώζζαο 

 Ζ θαηάθηεζε ηεο θσλνινγηθήο δνκήο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ είλαη έκθπηε, 

γίλεηαη θπζηνινγηθά ρσξίο ην παηδί λα έρεη επίγλσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 

 

 Ο γξαπηόο ιόγνο αλαπαξηζηά ηε θσλνινγηθή δνκή ηνπ πξνθνξηθνύ. 

 

 Ζ άγλνηα ηνπ αξράξηνπ αλαγλώζηε ηεο θσλνινγηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ 

απνηειεί εκπόδην ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηαβάζεη. 

 



Η αιθαβεηηθή αξρή 

 Σα γξάκκαηα παξηζηάλνπλ ήρνπο 

 Κ   α   η   ι 

 πλδπαζκνί γξακκάησλ  ζπιιαβέο  

 Κα            ια 

 πλδπαζκνί ζπιιαβώλ  ιέμεηο 

 θαιάκη 

 πλδπαζκνί ιέμεσλ  πξόηαζε 

 Έλα κεγάιν θαιάκη 

 πλδπαζκόο πξνηάζεσλ  θείκελν 

 Ο παηέξαο αγόξαζε έλα κεγάιν θαιάκη ςαξέκαηνο. Σν πήγε ζην 
ζπίηη θαη ην έθξπςε ζηελ απνζήθε. Όηαλ ήξζε ε Κπξηαθή ην έδσζε 
ζηνλ Πέηξν σο δώξν γηα ηα γελέζιηά ηνπ. 

 Η ζπλεηδεηνπνίεζε όιωλ απηώλ  Φωλνινγηθή επίγλωζε 



Ειέγρνληαο ηε θσλεκηθή & θσλνινγηθή 

ελεκεξόηεηα: Αζθήζεηο θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

 Οκνηόηεηα – δηαθνξά ιέμεσλ 

 Δέθα- δέλσ 

 Σόπη- ηώξα 

 Φύιιν- ζάθα 

 Υέξη- μύια 

 

 Δπηζήκαλζε νκνηνθαηαιεμίαο 

 Πόδη- βόδη, ρώκα 

 Ρέκα- δέκα, κήιν 

 Σπξί- λεξό, θεξί 



 Γηάθξηζε ηεο δηαθνξεηηθήο ιέμεο 

 Γάια, γάηα, κέιη 

 Πόδη, θίδη, μύιν 

 ύθν, ραξά, λεξά 

 

 Καηάηκεζε ιέμεσλ ζηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία 

 Γάηα (γά-ηα) 

 Πεπόλη (πε-πό-λη) 

 

 



 ύλζεζε ιέμεσλ ζηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία 

 Με-ιν (κήιν) 

 Πν-ηε-ξη (πνηήξη) 

 

 Αληηζηξνθή ιέμεο 

 Μέιη (ιηκε) 

 Γάια (ιαγα) 

 Μέζα (ζακε) 



Η άπνςε- πξννπηηθή ησλ: παηδηνύ, γνλέα, 

δαζθάινπ 

Ση λα ιέεη ηώξα…; 

Πάιη δε κπνξεί λα 

δηαβάζεη… 
Ση λα θάλσ γηα 

λα ηνλ 

βνεζήζσ; 



Παηδί Γνλέαο Δάζθαινο 

Ση ζεκαίλεη γηα κέλα… Ση παξαηεξώ ζην ζπίηη… Ση παξαηεξώ ζηελ 

ηάμε… 

«Γελ μέξσ θακηά ιέμε πνπ 

λα νκνηνθαηαιεθηεί κε  ηε 

ιέμε π.ρ. γάηα». 

 

 «Ση ελλνείο όηαλ ιεο πνηεο  

θσλνύιεο αθνύγνληαη π.ρ. 

ζηε ιέμε δάξη». 

 

 « Γελ είκαη ζίγνπξνο  από 

πόζεο ζπιιαβέο 

απνηειείηαη ην όλνκα κνπ». 

 

Έρεη δπζθνιία λα ζθεθηεί   

ιέμεηο πνπ 

νκνηνθαηαιεθηνύλ,  αθόκε 

θαη γηα κηα απιή ιέμε όπσο 

π.ρ. κήιν – θύιιν. 

 

  Γε δείρλεη θαλέλα                 

ελδηαθέξνλ γηα γισζζηθά 

παηρλίδηα, παηρλίδηα ιέμεσλ 

ή νκνηνθαηαιεμίαο. 

 

Γε κπνξεί λα ζπλδπάζεη 

δηαθνξεηηθνύο ήρνπο π.ρ. 

/δ/ /ά/ /ρ/ /α/ /ξ/ /ε/ 

πξνθεηκέλνπ λα θηηάμεη ηε 

ιέμε δάραξε. 

 

Γελ κπνξεί λα αιιάμεη ην 

/ι/ ζηε ιέμε άιινο κε ην 

/κ/  θαη λα γίλεη ε ιέμε 

άκκνο. 

 

Έρεη δπζθνιίεο λα 

εληνπίζεη από πόζεο 

ζπιιαβέο απνηειείηαη ε 

ιέμε π.ρ. θεγγάξη. 

 





Τη κπνξεί λα γίλεη… 
Παηδί Γνλέαο 

Γηα λα βνεζήζω ηνλ εαπηό κνπ… Ση κπνξώ λα θάλω γηα λα βνεζήζω… 

Να είκαη πξόζπκνο λα παίδσ 

παηρλίδηα ιέμεσλ θαη ήρσλ κε ηνπο 

γνλείο κνπ ή ηνπο δαζθάινπο κνπ. 

Να είκαη ππνκνλεηηθόο όηαλ 

καζαίλσ θαηλνύξηα πξάγκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιέμεηο θαη ηνπο 

ήρνπο. 

Να αζθεζώ ζην άθνπζκα 

κεκνλσκέλσλ ήρσλ ζηηο ιέμεηο. 

Ίζσο είλαη βνεζεηηθό λα 

ρξεζηκνπνηείο π.ρ. πιαζηηθά 

γξάκκαηα γηα λα αλαπαξηζηάο ηνλ 

θάζε ήρν πνπ αθνύο  ζηε ιέμε. 

Δηνηκάζηε δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηνπο 

ήρνπο ησλ ιέμεσλ, γηα παξάδεηγκα βνεζείζηε ην 

παηδί ζαο λα ζθεθηεί αξθεηέο ιέμεηο πνπ λα 

αξρίδνπλ από «γ» ή «κπ» 

Γεκηνπξγήζηε «αζηείεο» πξνηάζεηο κε ιέμεηο  

πνπ λα μεθηλνύλ από ηνλ ίδην ήρν π.ρ « ν 

Σειέκαρνο ηειεθσλεί κε ηειεθάξηα ζηνλ Σάζν» 

Υξεζηκνπνηήζηε εηδηθά ζρεδηαζκέλα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα γηα λα θαιιηεξγήζεηε ηηο 

θσλεκηθέο δεμηόηεηεο ηνπ παηδηνύ ζαο. 

Γηαβάζηε ζην παηδί ζαο βηβιία κε έκκεηξν ιόγν. 

Μάζεηε ζην παηδί ζαο κηθξά πνηήκαηα, 

ηξαγνύδηα θαη νκνηνθαηαιεμίεο. 

 



Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην   

www.pi-schools.gr/ 





Φσλνινγηθή επίγλσζε: Κάηη ηόζν απιό… 



Απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ & θσλεκάησλ 

 Απνθσδηθνπνίεζε είλαη ε ηθαλόηεηα εθαξκνγήο ησλ γλώζεσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηηο ζρέζεηο γξακκάησλ – θσλεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  θαη ηεο 

γλώζεο ησλ γξακκάησλ,  πξνθεηκέλνπ λα  πξνθέξνπλ ζσζηά ηηο γξαπηέο 

ιέμεηο. Ζ θαηαλόεζε απηώλ ησλ ζρέζεσλ βνεζά ηα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ 

γξήγνξα νηθείεο ιέμεηο θαη λα θαηαλννύλ ηηο ιέμεηο πνπ δελ έρνπλ δεη άιιε 

θνξά. 



Απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ θαη θσλεκάησλ 

Παηδί Γνλέαο Δάζθαινο 

Ση ζεκαίλεη γηα κέλα… Ση παξαηεξώ ζην ζπίηη… Ση παξαηεξώ ζηελ 

ηάμε… 

«Κνιιάσ» όηαλ πξνζπαζώ 

λα δηαβάζσ πνιιέο ιέμεηο 

ζε κηα ζειίδα». 

 

«Ζ πξνζπάζεηα κνπ λα 

θαηαλνήζσ ηηο ιέμεηο 

παίξλεη πνιιή από ηελ 

ελέξγεηα κνπ. Γελ κπνξώ  

λα ζθεθηώ ηη ζεκαίλεη.» 

 

«Γελ μέξσ πώο λα 

πξνθέξσ απηέο ηηο ιέμεηο». 

 

 πρλά θνιιάεη ζε ιέμεηο 

όηαλ δηαβάδεη κε 

απνηέιεζκα λα θαηαιήγσ 

λα ηνπ ιέσ αξθεηέο από ηηο 

ιέμεηο. 

Ζ αλάγλσζε ηνπ είλαη πνιύ 

αξγή δηόηη θαηαλαιώλεη 

πνιύ ρξόλν λα ζρεκαηίζεη 

ηηο ιέμεηο. 

Γελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

αξθεηά από απηά ηα νπνία 

δηαβάδεη δηόηη είλαη 

απαζρνιεκέλνο  κε ηελ 

πξνθνξά ησλ ιέμεσλ. 

 

Έρεη δπζθνιίεο λα 

αληηζηνηρίζεη ηνπο ήρνπο κε 

ηα γξάκκαηα γεγνλόο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη  ηελ 

αλάγλσζε θαη ην 

ζπιιαβηζκό. 

 

Έρεη δπζθνιίεο λα δηαβάζεη 

θαη λα ζπιιαβίζεη 

θσλεκηθά. 

 

Απνθσδηθνπνηεί δύζθνια, 

κε θόπν. 

 



Τη κπνξεί λα γίλεη… 
Παηδί Γνλέαο 

Γηα λα βνεζήζω ηνλ εαπηό κνπ… Ση κπνξώ λα θάλω γηα λα βνεζήζω… 

Να παίδεηο κε καγλεηηθά γξάκκαηα. 

Να δεηο πόζν γξήγνξα κπνξείο λα 

ηα βάιεηο ζηε ζεηξά  ελώ ηξαγνπδάο 

ην ηξαγνύδη ηεο αιθαβήηαο. 

Να παξαηεξείο γξαπηά θείκελα θαη 

πηλαθίδεο ζην δξόκν θαη λα 

πξνζπαζείο λα εληνπίζεηο γλσζηέο 

ιέμεηο θαη γξάκκαηα. 

Να γξάθεηο ζεκεηώζεηο, e- mail, θαη 

γξάκκαηα ζηνπο θίινπο θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ζνπ.  

Βνεζάηε ην παηδί λα κάζεη ηα γξάκκαηα θαη ηνπο 

ήρνπο ηεο αιθαβήηαο. Πεξηζηαζηαθά, δείρλεηε 

ηα γξάκκαηα θαη δεηάηε από ην παηδί λα ηα 

νλνκάζεη. 

Δλζαξξύλεηε ην παηδί λα γξάθεη θαη λα 

ζπιιαβίδεη ζεκεηώζεηο, e – mail, γξάκκαηα 

ρξεζηκνπνηώληαο όζα ήδε γλσξίδεη γηα ηνπο 

ήρνπο θαη ηα γξάκκαηα. 

πδεηήζηε κε ην παηδί ζαο γηα ηηο «αλώκαια» 

ξήκαηα όπσο είκαη, ήκνπλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ηα αλαγλσξίδεη κε κηα καηηά 



Λεμηιόγην 

 Σν ιεμηιόγην αλαθέξεηαη ζηηο ιέμεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα θαηαλννύκε 

πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλνύκε απνηειεζκαηηθά. Σν ιεμηιόγην παίδεη  

θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο θαη ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ από ηνλ αλαγλώζηε.   

 

 Ο αλαγλώζηεο δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη έλα θείκελν ρσξίο πξνεγνπκέλσο 

λα γλσξίδεη ηη ζεκαίλνπλ νη πεξηζζόηεξεο ιέμεηο.  

 

 Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο ιέμεηο έκκεζα, από ηελ θαζεκεξηλή 

επαθή κε ηελ νκηινύκελε θαη ηε γξαπηή γιώζζα. Άιιεο ιέμεηο ηηο 

καζαίλνπλ δηα κέζνπ πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο δηδαζθαιίαο όπνπ 

δηδάζθνληαη νη ζεκαληηθέο ιέμεηο. 



Λεμηιόγην 

Παηδί Γνλέαο Δάζθαινο 

Ση ζεκαίλεη γηα κέλα… Ση παξαηεξώ ζην ζπίηη… Ση παξαηεξώ ζηελ 

ηάμε… 

«Άθνπγα ην θίιν κνπ λα 

κηιάεη γηα ηελ ππόζεζε ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο 

αιιά  ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δελ ηελ 

θαηάιαβα». 

«Αηζζάλνκαη όηη 

ρξεζηκνπνηώ ηηο ίδηεο 

ιέμεηο μαλά  θαη μαλά όηαλ 

γξάθσ». 

«Γελ κνπ αξέζεη λα 

δηαβάδσ κόλνο κνπ επεηδή 

δελ θαηαλνώ ηηο 

πεξηζζόηεξεο από ηηο ιέμεηο 

ηνπ βηβιίνπ».  

 

Γπζθνιεύεηαη λα κνπ 

κηιήζεη γηα ηε κέξα ηνπ κε 

ηξόπν θαηαλνεηό. 

Γελ κπνξεί λα ζπλδέζεη ηηο 

ιέμεηο από έλα βηβιίν κε 

όκνηεο ιέμεηο από θάπνην 

άιιν βηβιίν ή από ηελ 

αιεζηλή δσή. 

Μπεξδεύεη θνηλέο ιέμεηο. 

 

Έρεη πνιιέο εξσηήζεηο γηα 

ηελ εξκελεία ησλ ιέμεσλ 

ζε θείκελν ην νπνίν είλαη 

θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία 

ηεο/ ηνπ. 

Φαίλεηαη όηη έρεη θησρό 

ιεμηιόγην 

Γελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα 

θάλεη ζπλδέζεηο κεηαμύ 

ησλ ιέμεσλ ζε δηάθνξα 

θείκελα. 

 



Τη κπνξεί λα γίλεη… 
Παηδί Γνλέαο 

Γηα λα βνεζήζω ηνλ εαπηό κνπ… Ση κπνξώ λα θάλω γηα λα βνεζήζω… 

«Βξεο βηβιία γηα λα ηα δηαβάδεηο 

κόλνο ζνπ. Όζν πεξηζζόηεξν 

δηαβάδεηο ηόζν πεξηζζόηεξεο ιέμεηο 

ζα βιέπεηο θαη ηόζα πεξηζζόηεξα 

πξάγκαηα ζα καζαίλεηο αλαθνξηθά 

κε ηηο ιέμεηο». 

«Ρίμε κηα καηηά ζην παξαθάησ 

κάζεκα πξνθεηκέλνπ λα κάζεηο ην 

θαηλνύξγην ιεμηιόγην  θαη ηηο λέεο 

έλλνηεο πξηλ ν δάζθαινο λα δηδάμεη  

ηελ ελόηεηα ζηελ ηάμε». 

Κάλε κηα ιίζηα κε ην βαζηθό 

ιεμηιόγην θαη ηηο  κεηαβαηηθέο 

ιέμεηο όπσο αρχικά, ζηη ζυνέχεια, 

ηελικά, γηα λα ηελ έρεηο σο ζεκείν 

αλαθνξάο. 

 

 Δκπιέμηε ην παηδί ζαο ζε θαζεκεξηλέο 

ζπδεηήζεηο. Αλ είλαη δπλαηό ζπκπεξηιάβεηε ζηηο 

ζπδεηήζεηο ζαο θαηλνύξγηεο θαη ελδηαθέξνπζεο 

ιέμεηο. 

Γηαβάζηε θαζεκεξηλά βηβιία ζηα παηδηά ζαο. 

Όηαλ έλα βηβιίν πεξηέρεη κηα θαηλνύξγηα ή 

ελδηαθέξνπζα ιέμε θάληε κηα παύζε θαη 

εμεγήζηε ζην παηδί η η ζεκαίλεη ε ιέμε. 

 

Παίμηε ιεθηηθά παηρλίδηα θαη πείηε αλέθδνηα θαη 

ηζηνξίεο 



Επρέξεηα 

 Ωο ευχέρεια πξνζδηνξίδεηαη ε ηθαλόηεηα λα δηαβάδεη  θάπνηνο κε ηαρύηεηα, 

αθξίβεηα θαη θαηάιιειε έθθξαζε. Σα παηδηά πξέπεη λα είλαη ηθαλά να 

διαβάζουν με ευχέρεια είηε δηαβάδνπλ δπλαηά είηε ζησπεξά, ώζηε λα 

θαηαλννύλ ηη δηαβάδνπλ. Οη ηθαλνί αλαγλώζηεο,  όηαλ δηαβάδνπλ δπλαηά, 

δηαβάδνπλ ζε θξάζεηο θαη πξνζζέηνπλ ηελ θαηάιιειε δηαθύκαλζε ηνπ 

ηόλνπ εθθνξάο. To δηάβαζκά ηνπο είλαη εθθξαζηηθό θαη ζηξσηό. 

   

 Αληίζεηα, νη «θησρνί» αλαγλώζηεο  δηαβάδνπλ θνθηά θαη ακήραλα, αδέμηα. 

Απηνί νη καζεηέο κπνξεί λα έρνπλ δπζθνιία ζηηο δεμηόηεηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο ή κπνξεί λα ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε εμάζθεζε ζηελ 

ηαρύηεηα θαη ζηε ζηξσηή αλάγλσζε. 



Επρέξεηα 

Παηδί Γνλέαο Δάζθαινο 

Ση ζεκαίλεη γηα κέλα… Ση παξαηεξώ ζην ζπίηη… Ση παξαηεξώ ζηελ 

ηάμε… 

«Φαίλεηαη όηη θνιιάσ όηαλ 

πξνζπαζώ λα δηαβάζσ 

πνιιέο ιέμεηο ζε θάπνην 

θεθάιαην». 

«Μνπ παίξλεη πνιύ ρξόλν 

λα δηαβάζσ θάηη». 

«Σν δηάβαζκα ελόο βηβιίνπ 

κνπ παίξλεη πνιύ από ηελ 

ελέξγεηα κνπ. Γελ κπνξώ 

νύηε θαλ λα ζθεθηώ ηη 

ζεκαίλεη». 

 

 Γλσξίδεη πώο λα δηαβάδεη 

ιέμεηο αιιά ηνπ/ ηεο 

παίξλεη πνιύ ρξόλν λα 

δηαβάζεη έλα κηθξό βηβιίν 

ή έλα θείκελν ζησπεξά. 

Γηαβάδεη πρ  έλα βηβιίν 

ρσξίο εθθξαζηηθόηεηα, 

θάζε ιέμε θαη πξόηαζε 

αθνύγεηαη ην ίδην. 

Κνκπηάδεη θαη ράλεη ηε 

ζεηξά ηνπ όηαλ δηαβάδεη 

θάηη δπλαηά. 

Όηαλ δηαβάδεη ζησπεξά 

θηλεί ην ζηόκα ηνπ / ηεο. 

 

Οη αλαγλσζηηθέο 

δεμηόηεηεο ηνπ /ηεο είλαη 

πην ρακειέο από ην επίπεδν 

ηεο ηάμεο. 

Έρεη δπζθνιίεο θαη ληώζεη 

απνγνήηεπζε όηαλ δηαβάδεη 

δπλαηά είηε ιόγσ ηεο 

ηαρύηεηαο είηε ιόγσ ηεο 

αθξίβεηαο. 

Γελ δηαβάδεη κε 

εθθξαζηηθόηεηα, 

αιιάδνληαο ηνλ ηόλν ηεο 

θσλήο όηαλ πξέπεη. 

Γελ ρσξίδεη ηηο ιέμεηο ζε  

θνκκάηηα πνπ έρνπλ λόεκα. 

 



Τη κπνξεί λα γίλεη… 
Παηδί Γνλέαο 

Γηα λα βνεζήζω ηνλ εαπηό κνπ… Ση κπνξώ λα θάλω γηα λα βνεζήζω… 

Καζώο ν γνλέαο ή ν δάζθαινο  

δηαβάδεη δπλαηά έλα θείκελν 

αθνινύζεζε κε ην δάρηπιν ζνπ ηηο 

ιέμεηο. ηε ζπλέρεηα ην δηαβάδεηο 

εζύ. 

Εεηήζηε από ην γνλέα ή ην 

δάζθαιν λα δηαβάζεη θείκελα 

δπλαηά γηα εζάο. ηε ζπλέρεηα 

ζπληαηξηάζηε ηε θσλή ζαο κε ηε 

δηθή ηνπο. 

Γηαβάζηε ηα αγαπεκέλα ζαο βηβιία 

θαη πνηήκαηα μαλά θαη μαλά. 

Δμαζθεζείηε ώζηε ην δηάβαζκά ζαο 

λα γίλεη ζηξσηό θαη  εθθξαζηηθό. 

Τπνζηεξίμηε θαη ελζαξξύλεηε ην παηδί ζαο. 

πλεηδεηνπνηήζηε όηη είλαη πηζαλό ην παηδί ζαο 

λα έρεη απνγνεηεπηεί κε ηε λ αλάγλσζε. 

Πξνζπαζήζηε ζε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν ηεο 

ηάμεο λα αμηνινγήζεηε ηηο δεμηόηεηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ ζαο. 

Γηαβάδεηε δπλαηά ζην παηδί ζαο ώζηε λα ηνπ 

παξέρεηαη έλα παξάδεηγκα επρεξνύο αλάγλσζεο. 



Καηαλόεζε 

 Καηανόηζη είλαη ε αληίιεςε θαη ε εξκελεία  όζσλ δηαβάδνπκε. Σα παηδηά 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλννύλ κε αθξίβεηα έλα γξαπηό θείκελν πξέπεη λα είλαη 

ηθαλά  

 λα απνθσδηθνπνηνύλ όηη δηαβάδνπλ 

 λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμύ απηώλ πνπ δηαβάδνπλ θαη απηώλ πνπ ήδε γλσξίδνπλ 

 λα ζθέθηνληαη ζε βάζνο απηά ηα νπνία έρνπλ δηαβάζεη.  

 Βαζηθό θνκκάηη ηεο θαηαλόεζεο είλαη ε απόθηεζε επαξθνύο ιεμηινγίνπ ή ε γλώζε 

ηεο εξκελείαο  αξθεηώλ ιέμεσλ. 

   

 Οη αλαγλώζηεο πνπ έρνπλ θαιή θαηαλόεζε  είλαη ηθαλνί λα πάξνπλ 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε απηό πνπ δηαβάδνπλ – πνηα είλαη ηα ζεκαληηθά  

ζεκεία, ηη πξνθάιεζε έλα γεγνλόο λα ζπκβεί, πνηνη ραξαθηήξεο είλαη 

αζηείνη. Δπηπιένλ, ε θαηαλόεζε πεξηιακβάλεη ην ζπλδπαζκό ηεο  

αλάγλσζεο κε ηε ζθέςε θαη ηελ αληίιεςε. 



Καηαλόεζε 

Παηδί Γνλέαο Δάζθαινο 

Ση ζεκαίλεη γηα κέλα… Ση παξαηεξώ ζην ζπίηη… Ση παξαηεξώ ζηελ 

ηάμε… 

«Μνπ παίξλεη πνιύ ρξόλν 

λα δηαβάζσ θάηη. Μνπ 

είλαη δύζθνιν λα 

παξαθνινπζήζσ κε όια 

όζα ζπκβαίλνπλ γύξσ 

κνπ». 

«Γελ θαηάιαβα γηα πνην 

πξάγκα κηινύζε ην βηβιίν» 

 «Γηαηί ην έθαλε απηό ν 

ήξσαο; Απιώο δελ ην 

θαηαλνώ» 

 «Γελ είκαη ζίγνπξνο / ε 

πνηα είλαη ηα ζεκαληηθά 

κέξε ηνπ βηβιίνπ». 

 

Γπζθνιεύεηαη λα θάλεη ηελ 

πεξίιεςε ελόο βηβιίνπ ή 

ελόο θεηκέλνπ. 

Δίλαη πηζαλό λα κπνξεί λα 

ζνπ πεη ηη ζπλέβε ζε κηα 

ηζηνξία, αιιά δελ κπνξεί 

λα εμεγήζεη γηαηί ηα 

γεγνλόηα έγηλαλ κε απηή ηε 

ζεηξά. 

Γελ κπνξεί λα εμεγήζεη 

πνηεο πηζαλόλ ήηαλ νη 

ζθέςεηο ή ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ εξώσλ. 

 

Δζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζε «ιάζνο» ζεκεία ηνπ 

θεηκέλνπ, παξαδείγκαηνο 

ράξε δίλεη κεγάιε έκθαζε 

ζηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ράλεη 

ηελ νπζία. 

Γελ κπνξεί λα πεη 

μεθάζαξα ηε ινγηθή 

αθνινπζία πξάμεσλ κηαο 

ηζηνξίαο. 

Γελ κπνξεί λα επηιέμεη ηα 

θύξηα γεγνλόηα από έλα 

θείκελν πιεξνθνξηώλ. 

 



Τη κπνξεί λα γίλεη… 
Παηδί Γνλέαο 

Γηα λα βνεζήζω ηνλ εαπηό κνπ… Ση κπνξώ λα θάλω γηα λα βνεζήζω… 

Υξεζηκνπνίεζε ζρεδηαγξάκκαηα, 

ράξηεο θαη ζεκεηώζεηο όηαλ 

δηαβάδεηο. 

Γηάβαδε ζε κηθξέο παξαγξάθνπο 

θαη βεβαηώζνπ όηη θαηάιαβεο ηη 

ζπκβαίλεη πξηλ ζπλερίζεηο ην 

δηάβαζκα ζνπ. 

Ρώηεζε ηνλ εαπηό ζνπ « θαηάιαβεο 

ην λόεκα;» ε πεξίπησζε πνπ ε 

απάληεζή ζνπ είλαη αξλεηηθή 

μαλαδηάβαζε απηό ην θνκκάηη. 

Καζώο δηαβάδεηο πξνζπάζεζε λα 

δεκηνπξγήζεηο λνεξέο εηθόλεο ή 

απεηθνλίζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηελ 

ηζηνξία. 

πδεηήζηε κε ην παηδί ζαο ζρεηηθά κε απηά πνπ 

έρεη δηαβάζεη. Κάληε ζην παηδί ζαο ιεπηνκεξείο 

εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ην βηβιίν θαη ζπλδέζηε 

ηα γεγνλόηα κε εκπεηξίεο από ηε δηθή ηνπ δσή. 

Βνεζήζηε ην παηδί ζαο λα γπξίζεη πίζσ ζην 

θείκελν πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηηο 

απαληήζεηο ηνπ. 

πδεηήζηε ηελ εξκελεία ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ, 

ηόζν απηώλ πνπ δηαβάδεη όζν θαη απηώλ πνπ 

αθνύεη. 



Άιιεο πεγέο αλαγλσζηηθώλ δπζθνιηώλ 

  ΜΝΖΜΖ 

 Σα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ λα δηαβάδνπλ ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα 

απνζεθεύνπλ ζηε κλήκε ηνπο θαη λα αλαθηνύλ  πιεξνθνξίεο όηαλ ηηο 

ρξεηάδνληαη. Απηό πνπ βνεζά ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ ην ιεμηιόγην θαη λα 

θαηαλνήζνπλ απηό πνπ δηαβάδνπλ είλαη ε ηθαλόηεηα λα θηλνύληαη 

απνηειεζκαηηθά κπξνζηά θαη πίζσ, κεηαμύ απηώλ πνπ βιέπνπλ ηππσκέλα.  

 

 ΠΡΟΟΥΖ 

 Σα παηδηά πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθσδηθνπνηνύλ ιέμεηο, λα δηαηεξνύλ ηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα,  θαη λα 

θαηαλννύλ ηη δηαβάδνπλ. Σα πξνβιήκαηα πξνζνρήο ησλ παηδηώλ κπνξεί λα 

θπκαίλνληαη από ήπηεο σο πνιύ ζνβαξέο δηαηαξαρέο πξνζνρήο (ΓΔΠΤ).  



Ο Θεκηζηνθιήο έπεηζε ηνπο παξηηάηεο λα πνιεκήζνπλ ηνπο Πέξζεο ζην ζηελό ηεο 

αιακίλαο γηα λα έρεη ην πιενλέθηεκα ν ειιεληθόο ζηόινο απέλαληη ζηα νγθώδε θαη 

δπζθίλεηα πεξζηθά πινία 



Ο Θεκηζηνθιήο έπεηζε ηνπο παξηηάηεο λα πνιεκήζνπλ ηνπο Πέξζεο ζην ζηελό ηεο 

αιακίλαο γηα λα έρεη ην πιενλέθηεκα ν ειιεληθόο ζηόινο απέλαληη ζηα νγθώδε θαη 

δπζθίλεηα πεξζηθά πινία 



Έλα πξόγξακκα αλάγλσζεο απαηηεί: 

 Ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο ησλ γξακκάησλ 

 Ηθαλόηεηα αλάγλσζεο ζπιιαβώλ 

 ηαδηαθή αλάγλσζε ιέμεσλ 

 Μηθξέο θξάζεηο 

Με δεδνκέλν όηη νη αξράξηνη αλαγλώζηεο ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα 

λα απνθσδηθνπνηήζνπλ έζησ θαη απιέο ιέμεηο  ην κέγεζνο ησλ θξάζεσλ γηα 

αλάγλσζε λα είλαη ηέηνην, ώζηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο λα κελ 

παξαβηάδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 20΄΄ ηεο κλήκεο εξγαζίαο 

 Βαζκηαία ζηελ αλάγλσζε πξνηάζεσλ- παξαγξάθσλ - 

θεηκέλσλ 



 Ζ αλάγλσζε δελ απνηειεί απηνζθνπό αιιά κέζν γηα ηελ 

αλάγλσζε πξνηάζεσλ, παξαγξάθσλ θαη θεηκέλσλ κε 

ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο θαη ηελ απόθηεζε γλώζεσλ 



Μεξηθέο επηζεκάλζεηο 

 



Σπιιαβηθή αλάγλσζε… 

Ε-γώ … ζέ-ιω… έ-λα… 

πν-ηή-ξη… λε-ξό 

Να πξνζπαζείο λα δηαβάδεηο 

πην θαιά θαη λα κε 

ζπιιαβίδεηο !!! 



Πξνζπάζεζε λα πεξπαηήζεηο πην 

γξήγνξα θαη κε κπνπζνπιάο!!! 



 Ζ ζπιιαβηζηή αλάγλσζε είλαη απηή πνπ ην ζπγθεθξηκέλν παηδί κπνξεί λα 

δηεθπεξαηώζεη ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

 

 Σν παηδί ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα επεμεξγαζηεί γλσζηηθά ηηο 

πιεξνθνξίεο. 

 

 Γελ είλαη ειάηησκα ή κεηνλέθηεκα ηνπ παηδηνύ. 

 

 Δίλαη αλάγθε θαη δηθαίσκα… 

 

 Ζ βειηίσζε ζα έξζεη κέζσ ηεο άζθεζεο ζε θαηάιιειν πιηθό. 



Καη θάηη ζπλαθέο 

Να πξνζπαζείο λα 

δηαβάδεηο πην γξήγνξα!!! 

Οη 

Έιιελεο…αληηκεηώπηζαλ… 

ηνπο Πέξζεο  ζηε… λαπκαρία 

ηεο… αιακίλαο… 



Να καζάο θαη λα θαηαπίλεηο ηελ ηξνθή ζνπ 

πην γξήγνξα!!! 



Η αλάγλσζε θαη ε θαηαλόεζε θεηκέλσλ 

 Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλόεζε ελόο 

θεηκέλνπ 

 Ζ θύζε ηνπ θεηκέλνπ 

 Λεμηιόγην 

 πληαθηηθή δνκή 

 Θεκαηηθό πεξηερόκελν 

 Ο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ 

 Ζ παξνπζία εηθόλαο & ζρεδίνπ 

 Ο ηξόπνο αλάπηπμεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 



Σηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο             Ι 

Ο καζεηήο δηαβάδεη ην 

θείκελν θαη πξνζπαζεί λα 

ππνγξακκίζεη ηηο θξάζεηο πνπ 

δίλνπλ απάληεζε ζηα 

εξσηήκαηα: 

Πνύ; 

Πόηε; 

Πνηνη; 

Ση έθαλαλ; 

Γηα πνην ζθνπό; 

Πώο ην έθαλαλ; 

Πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα; 



ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηάκε λα βξνπλ κέζα 

ζην θείκελν: 

Πνύ ην ιέεη; 

Πώο ην ιέεη; 

 

Σνπο δεηάκε λα κεηαηξέςνπλ ηηο θξάζεηο ζε 

εξσηήκαηα 

Π.ρ.  

•Πόηε πήγε ν Ξέξμεο ζηελ Αζήλα; 

•  Πνύ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη νη Έιιελεο; 

• Γηαηί δηαθσλνύζαλ νη Πεινπνλήζηνη            

θαη νη Αζελαίνη; 

 

Πνύ;ζην Ηζζκό 

Πόηε;κεηά ηηο Θεξκνπύιεο  

Πνηνη; Πεινπνλλήζηνη, Αζελαίνη 

Ση έθαλαλ; δηαθώλεζαλ 

Γηα πνην ζθνπό; πνύ λα πνιεκήζνπλ 

Πώο ην έθαλαλ; Πνιέκεζαλ ζηε αιακίλα 

Πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα; Νίθεζαλ 



Σηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο             ΙΙ 

Εεηάκε από ην καζεηή λα 

δηαβάζεη ην θείκελν 

παξάγξαθν- παξάγξαθν. 

Γηα θάζε παξάγξαθν: 

•Γηαηππώλεη κηα εξώηεζε 

θαη δίλεη ηελ απάληεζε 

•Κάλεη πεξίιεςε 

•Γηεπθξηλίδεη ιέμεηο  

•Πξνβιέπεη ην ζέκα ηεο 

επόκελεο παξαγξάθνπ. 

•Απνδίδεη ην λόεκα ηεο 

παξαγξάθνπ κε δηθά ηνπ 

ιόγηα. 

ηξαηεγηθή Δ.Ε.Κ.Α.Π.Α. 

 

Δηαβάδσ δηεξεπλεηηθά 

Εξσηώ & απαληώ 

Κάλσ πεξίιεςε 

Απνζαθελίδσ 

Πξνβιέπσ 

Απνδίδσ ην λόεκα 



 λθκύσα κε κηα έπξελα ζην Πκαληπζεηεην ηνπ 

Κκηξπηαηδ, δελ πεαηδη ξιόν κε ηη ζξηεά ελίαη ηνζνπεκεηελα 

ηα γηακακξά κζέα ζε κηα ιμεέ, αεθξί ην πώηξν θαη ην 

ηαειείηπν γάκξκα λα εληαί ζηε ζησζή ζζέε. Σα πινπηόπα 

κξνπνύλ λα ελίαη ζε ηρίπεαο ζηέεζο θαη λα κξνπεηίε λα ηηο 

δαβαηάεζηε ρξσίο πιβεκόξα. Αηπό γλίηαεη γαηηί ν 

απξώλζνληο εθέγιθναο δελ δαεβδηάη γάκξκα γάκξκα θζάε 

ιμεέ αιιά ηε ιμεέ ζαλ ζλύινν.  



 ύθκσλα κε κηα έπξλεα Αγγηθινύ παλεπηζκίηενπ, δελ έρεη 

ζκεαζία κε πηνά ζεηξά είλαη γξακκέλα ηα γξάκκηαηα ζε 

κηα ιέμε, αιιά ην κόλν ζεκλαηθηό είλαη ην πξώην θαη ην 

ηειηεπαίν γξάκκα ηεο ιέμεο λα είλαη ζηε ζσηζή ζέζε. Σα 

ππόπινηα γξάκκαηα κπξνεί λα βξίθζνηλαη ζε εληιεώο 

δηαθεηνξηθέο ζέεηζο θαη παιόξα απηά, λα κπνείξηε λα 

δηαβάεζηε ην θείλεκν ρσίξο πξόβεικα. Γελ δηαδάβπνκε 

κηα ιέμε βιένπνληαο έλα έλα ηα γξάκκαηα, αιιά ηε ιέμε 

ζαλ ζύινλν.  



Επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! 


