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Δοµή Συνάντησης 
1. Επιµόρφωση στη Γλωσσική Αγωγή 
–Προβληµατισµοί 
–Στόχοι/Επιδιώξεις 
2. Γλωσσική Αγωγή και Αναλυτικό Πρόγραµµα Προσχολικής 2016 
– Επιδιώξεις 
3. Επιχειρώντας το σχεδιασµό µαθησιακών εµπειριών: 
–στη βάση ενός κειµένου/υλικού 
–στη βάση µιας ευρύτερης θεµατικής 
4. Συζήτηση 



1.  Επιµόρφωση στη 
Γλωσσική Αγωγή 

 



Προβληµατισµοί σε σχέση µε 
τη γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο... 

 
•  ... 
•  ... 
•  ... 



Ποιοι/ες οι µεσοπρόθεσµοι/ες 
(προσωπικοί/ές) σας στόχοι/επιδιώξεις 

σε σχέση µε το γλωσσικό µάθηµα; 
 •  ... 

•  ... 
•  ... 



2. Γλωσσική Αγωγή και Αναλυτικό 
Πρόγραµµα Προσχολικής 2016 –

Επιδιώξεις 
 



Σκοπός της γλωσσικής αγωγής 
ΑΠ Προσχολικής 

Σκοπός της γλωσσικής αγωγής κατά την πρώτη σχολική 
περίοδο είναι να προσφέρει τις κατάλληλες εµπειρίες µέσα 
στα πλαίσια των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων των 
παιδιών, ώστε αυτά να κοινωνικοποιηθούν γλωσσικά και να 
αναπτύξουν εγγράµµατες ταυτότητες που συνδυάζουν 
ικανότητες επικοινωνίας (λεκτικής και µη) και δεξιότητες 
διαφοροποιηµένης χρήσης του λόγου (προφορικού και 
γραπτού).  



Η ανάπτυξη της γλώσσας και η δυνατότητα επικοινωνίας 
ενισχύονται κυρίως µέσα από τις επαφές µε τους άλλους εντός 
τάξης και σε κοινωνικο–πολιτισµικά πλαίσια πέρα από αυτή.  
 
Ως εκ τούτου, η γλωσσική αγωγή (συµπεριλαµβανοµένης της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων γραµµατισµού) αναγνωρίζει και 
καλλιεργεί τον ιδιαίτερο τρόπο που το κάθε παιδί αναπτύσσεται 
ως άτοµο και κοινωνικοποιείται σε περιβάλλοντα πλούσια σε 
λόγο, τον οποίο αξιοποιεί µε ευέλικτο και δηµιουργικό τρόπο 
ώστε να προσαρµοστεί και να ανταποκριθεί σε µεταβαλλόµενες 
συνθήκες επικοινωνίας και συµµετοχής σε ποικίλες κοινωνικές 
πρακτικές. 



Ως µέτοχος σε κοινωνικο–
πολιτισµικές πρακτικές    

 
Ως µέλος 

κοινωνικών οµάδων  

Ως 
άτοµο 

Το παιδί... 



Η γλώσσα 
ως σύστηµα, ως χρήση και ως κοινωνική πρακτική 

(Macken, Kalantzis, Kress, Martin & Cope, 1989) 



«Η εκπαιδευτική διαδικασία ασχολείται (ή θα έπρεπε ιδανικά 
να ασχολείται) κατεξοχήν µε την επικοινωνιακή ικανότητα, 
διευρύνοντας τα περικείµενα στα οποία µπορούν οι µαθητές 
να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα και καλλιεργώντας το 
γλωσσικό ρεπερτόριο που είναι απαραίτητο για να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις διαφορετικών περικειµένων»

            Γούτσος (2012:80) 

Η γλώσσα 
ως σύστηµα, ως χρήση και ως κοινωνική πρακτική 



Παιδαγωγικά κατάλληλες εµπειρίες που στόχο έχουν να 
στηρίξουν τα παιδιά ώστε να: 
•  συµµετέχουν σε συζητήσεις παίρνοντας διαδοχικά το λόγο – 
ρόλοι οµιλητή και ακροατή.  
•  διατυπώνουν συναισθήµατα, απόψεις και αποφάσεις, να 
δίνουν εξηγήσεις και να  επιχειρηµατολογούν ώστε να πείσουν 
για τις επιλογές τους. 
•  διηγούνται προσωπικές εµπειρίες και να αφηγούνται 
παραµύθια ή ιστορίες.  
•  περιγράφουν αντικείµενα και γεγονότα. 
•  συγκρίνουν απόψεις, κείµενα και εµπειρίες, συνδέοντάς τις µε 
τον εαυτό τους και τον κόσµο όπως τον γνωρίζουν. 



•  αντιλαµβάνονται ότι η δόµηση νοηµάτων είναι µια δυναµική 
διαδικασία, που ενηµερώνεται από τις άµεσες διαδραστικές 
εµπειρίες και από εδραιωµένες κοινωνικές παραδοχές. 
•  αναγνωρίζουν ότι η επικοινωνία πραγµατώνεται µέσω 
διαφορετικών σηµειωτικών τρόπων (γλώσσας αλλά και εικόνας, 
ήχου, κίνησης, ανθρώπινου σώµατος). 
•  εκφράζονται µέσω γλώσσας ή/και άλλων σηµειωτικών µέσων 
λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του επικοινωνιακού πλαισίου. 
•  αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν διαφορετικές χρήσεις και 
λειτουργίες του περιβάλλοντα γραπτού λόγου.  
•  αξιοποιούν γλωσσικά και ψηφιακά µέσα για έκφραση και 
επικοινωνία.  



ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Το ευρύτερο  πλαίσιο 
δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, 
γνώσεων, εµπειριών 
και στάσεων που 
αφορούν 
συγκεκριµένο τοµέα 
ανάπτυξης ή 
γνωστικό αντικείµενο 

Οι δεξιότητες, 
ικανότητες, γνώσεις, 
εµπειρίες και στάσεις 

που αναµένεται να 
καλλιεργήσουν τα 

παιδιά κατά τη 
διάρκεια της 
προσχολικής 

περιόδου 

Το εύρος των 
εξελικτικών 

εµπειριών που 
αναµένεται  να 

βιώσουν τα  παιδιά  
για να αναπτύξουν 
τις προσδοκόµενες 

δεξιότητες, 
ικανότητες, γνώσεις 

και στάσεις  

Ενδεικτικοί τρόποι 
υποστήριξης της 
ανάπτυξης και 
οργάνωσης της 

µαθησιακής 
διαδικασίας.  
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Ακρόαση (και 
Κατανόηση) 

Οµιλία 

Ανάγνωση/ 
Κατανόηση 

Γραφή/
Γραπτός λόγος 

Καλλιέργεια 
Γλωσσικών 
Δεξιοτήτων 



Μέσα & Υλικά: 
Κείµενα/Αντικείµενα	  

 



Παραµύθια 



Είδη λογοτεχνικών κειµένων 
 
 

Διήγηµα, 
Νουβέλα, 

Μυθιστόρηµα  

Ποίηµα 

Μύθος 
Παραµύθι 

Θεατρικό 
έργο 



Είδη χρηστικών κειµένων 

•  Προσκλήσεις 

(γάµου, βάπτισης, 

γενεθλίων) 

•  Επιστολές 

•  Αιτήσεις 

•  Λογαριασµοί 

•  Διαλέξεις 

•  Σηµειώσεις 

•  Ανακοινώσεις 

•  Πινακίδες 

•  Διαφηµιστικά 

•  Αφίσες 

•  Εισιτήρια 

•  Ταυτότητες 

•  Διαβατήρια 

•  Ηµερολόγια 

•  Συνταγές 

•  Άρθρα 

•  Δελτία καιρού 

•  Ειδήσεις 

•  Συνεντεύξεις 

•  Διαφηµίσεις 

(έντυπες, ηλεκτρονικές) 

•  Κ.λπ. 



Πολυτροπικότητα: ο όρος υποδηλώνει ότι η νοηµατοδότηση ενός 
οποιουδήποτε κειµένου συντελείται µέσω πολλών σηµειωτικών 
τρόπων (modes) − ούτως ή άλλως, το γλωσσικό δεν αποτελεί το 
µοναδικό σηµειωτικό σύστηµα. 
Κάθε κείµενο είναι ένα πολλαπλό σύστηµα τρόπων. 
Στα προφορικά κείµενα, η στάση του σώµατος, οι χειρονοµίες, η 
έκφραση του προσώπου, το χαµόγελο, το σφίξιµο των χειλιών 
κ.λπ. παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επικοινωνία, όπως και σ’ 
ένα γραπτό κείµενο οι φωτογραφίες, οι χάρτες, τα 
σχεδιαγράµµατα, και οτιδήποτε άλλο το συνοδεύει, όπως και ο 
τύπος, το µέγεθος ή το χρώµα της γραµµατοσειράς. 
[Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο της Ελένης Χοντολίδου, διαθέσιµο στον παρακάτω 
σύνδεσµο. Το συγκεκριµένο άρθρο είναι ελεύθερη απόδοση της οµιλίας της Χοντολίδου Rhetorics of 
the Science Classroom: a multimodal approach-an ΕSRC funded project/mid-project consultutive 
meeting. Iνστιτούτο Eκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Λονδίνου, Iούνιος 1998. 
http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko1st/thematikes/print/3/index.htm] 
 
 

 



Δραστηριότητα 

Έχοντας συζητήσει την έννοια της πολυτροπικότητας, σε ποια 
στοιχεία των παρακάτω κειµένων θα εστιάζατε; 
 
(1) Διαφήµιση MAGNUM 
(2) Menu Get Fresh 
 



3. Επιχειρώντας το σχεδιασµό 
µαθησιακών εµπειριών 

 



Τρόπος εργασίας... 

Σχεδιασµός µαθησιακών εµπειριών / ανάπτυξη 
πλαισίου δραστηριοτήτων µε βάση: 
(α) ένα θέµα ευρύτερου ενδιαφέροντος 
(β) ένα κείµενο 



Μαθηματικά	  
Αριθμοί	  
1,	  2,	  3..	  

Εικαστικές	  Τέχνες	  
Αναπαριστώ:	  

Μέρη	  στα	  οποία	  
ταξιδεύει	  η	  πεταλούδα	  

Φυσικές	  Επιστήμες	  
(1)	  Ο	  κύκλος	  ζωής	  
της	  πεταλούδας	  και	  
του	  μεταξοσκώληκα	  

(2)	  Διατροφή	  
κάμπιας	  και	  

μεταξοσκώληκα	  

Γλώσσα	  
(1)	  Ακρόαση	  (και	  Κατανόηση)	  
(2)	   Ομιλία	   (π.χ.	   συνέχιση/	  
διαφοροποίηση	  της	  αφήγησης)	  
(3)	   Ανάγνωση/Κατανόηση	   (π.χ.	  
αναδ ιήγηση	   με	   τη	   χρήση	  
εικόνων)	  
(4)	   Γραφή	   (π.χ.	   αναγνώριση	  
συχνόχρηστων	   λέξεων	   όπως	  
«κάμπια»	  στο	  παραμύθι)	  

	  
Κοινωνικές	  
Σπουδές	  
Ημέρες	  της	  
εβδομάδας	  

Παραμύθι	  
«Μια	  κάμπια	  

πολύ	  
πεινασμένη»	  

Ιστόγραμμα:	  Πλαίσιο	  δραστηριοτήτων	  με	  βάση	  ένα	  παραμύθι	  

Διαθεματικές	  Συνδέσεις	  με	  
άλλα	  γνωστικά	  αντικείμενα	  

Κέντρο	  μάθησης	  
Βιβλιοθήκη:	  μπορεί	  να	  
εμπλουτιστεί	  με	  βιβλία	  που	  
ασχολούνται	  με	  τον	  κύκλο	  
της	  ζωής	  διαφορετικών	  ζώων	  

Κέντρο	  μάθησης	  
Κουκλοθέατρο:	  μπορεί	  να	  
εμπλουτιστεί	  με	  κάμπιες	  που	  
θα	  φτιάξουν	  τα	  παιδιά	  με	  
διαφορετικά	  υλικά	  

ΝΟΗΤΙΚΗ	  
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ	  

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ	  
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ	  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ	  ΚΑΙ	  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	  
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	  





Δραστηριότητα 

Επιχειρώντας τη σύζευξη δραστηριοτήτων στα 
πλαίσια γλωσσικών µαθηµάτων µε τις επιδιώξεις του 
ΑΠ Προσχολικής Εκπαίδευσης (2016) 3–6 ετών. 
 
Βασικό κείµενο: Παραµύθι «Η Μαίρη Πινέζα» των 
Σούλας Μητακίδου και Ευαγγελίας Τρέσσου (2010, 
Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο). 
 
 



Δουλεύοντας 
στη βάση ενός 

υλικού... 
	  



Σηµεία προς συζήτηση στην οµάδα: 
• Ποιες φαίνεται να είναι οι βασικότερες επιδιώξεις που 
µπορούν να επιτευχθούν µέσω των παρακάτω 
δραστηριοτήτων; 
• Πώς θα µπορούσαν οι πιο κάτω δραστηριότητες να: 
–Διαφοροποιηθούν προκειµένου να ανταποκρίνονται σε 
παιδιά µικρότερης ή µεγαλύτερης ηλικίας; 
–Ενσωµατωθούν σε µια ευρύτερη µαθησιακή εµπειρία που 
να περιλαµβάνει δραστηριότητες ενταγµένες στο παιχνίδι 
(ελεύθερο ή δοµηµένο) ή/και να αξιοποιούνται κέντρα 
µάθησης στην τάξη; 
–Συνδυαστούν/Επεκταθούν προκειµένου να εξυπηρετήσουν 
κι άλλες επιδιώξεις που αφορούν τη γλωσσική αγωγή; 



Ποιες φαίνεται να είναι οι βασικότερες 
επιδιώξεις που µπορούν να επιτευχθούν 

µέσω των παρακάτω δραστηριοτήτων; 



Οµάδα 1 
 



1. Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν τα παρακάτω ερωτήµατα: 
•  Ποια είναι η κεντρική ηρωίδα του παραµυθιού;   
•  Που ήταν αρχικά το σπίτι της; 
•  Πώς βρέθηκε στο παπούτσι του κυρίου Γεωργίου; 
•  Πώς περνούσε καρφωµένη εκεί; 
•  Ακολούθως πού κατέληξε; 
•  Άλλαξε κάτι στη ζωή της όταν τα παπούτσια πέρασαν στον 

Τριαντάφυλλο; 
•  Που κατέληξε, στο τέλος, η Μαίρη; 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ–ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
5. Χρησιµοποιεί κείµενα διαφορετικών ειδών 
(ε) αναγνώριση βασικού θέµατος–προβλήµατος–θέσης (µε 
στήριξη) 



2. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν το µέγεθος και το 
χρώµα της γραµµατοσειράς που χρησιµοποιείται για τη φράση 
«Έτσι νόµιζε» (µεγάλα γράµµατα σε κόκκινο χρώµα σε άσπρο 
φόντο, εκτός από την τελευταία επανάληψη, όπου σε κόκκινο 
φόντο η φράση είναι γραµµένη µε κίτρινα γράµµατα) και 
εξηγήσουν τη σκοπιµότητα χρήσης αυτών των τρόπων (modes).	  
 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ–ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
2. Αποκωδικοποιεί/δοµεί νοήµατα αντλώντας από γλωσσικά και 
άλλα στοιχεία 
(δ) Αναγνώριση διαφορετικών µέσων και της συµβολής τους σε 
πολυτροπικά–ψηφιακά µέσα 
 



3. Τα παιδιά καλούνται να συνεχίσουν την ιστορία της Μαίρης 
χρησιµοποιώντας στο τέλος τη φράση «Έτσι νόµιζε....» για να 
συνδέουν το ένα επεισόδιο µε το άλλο. 
 
ΟΜΙΛΙΑ 
5. Να παράγει προφορικά κείµενα διαφορετικών ειδών: 
–Εµπλέκεται σε διαφορετικές µορφές αφήγησης 
Αφήγηση ιστοριών (ως προς την έκταση/δοµή): 
(γ) µε την αναµενόµενη δοµή µιας ιστορίας 
(δ) µε στόχο τον πειραµατισµό µε γεγονότα και χαρακτήρες σε 
ιστορίες 



4. Τα παιδιά καλούνται να φανταστούν ότι η πινέζα συγκρατεί 
στον τοίχο µια λίστα για ψώνια γραµµένη από τον κύριο 
Γεωργίου. Η εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη 2–3 τέτοιες λίστες 
και τις συνεξετάζουν αντιπαραβολικά στην ολοµέλεια 
προκειµένου να προκύψουν οι κοινές δοµικές τους συµβάσεις 
και, ακολούθως, φτιάχνουν τη δική τους λίστα για ψώνια. 
 
ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
3. Παράγει – οµαδικά, αυτόνοµα ή µέσω αντιγραφής – κείµενα 
διαφορετικών ειδών: 
(α) Συµµετοχή σε οµαδικές δραστηριότητες συγγραφής κοινού 
κειµένου στην ολοµέλεια µε καταγραφή από την εκπαιδευτικό 
 
 



Οµάδα 2 
 



1. Η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να σειροθετήσουν 
κάποιες επιλεγµένες εικόνες από το παραµύθι που δείχνουν τη 
Μαίρη στον τοίχο, τη Μαίρη καρφωµένη στο παπούτσι του 
κυρίου Γεωργίου, του Τριαντάφυλλου και, τέλος, στο κουτί µε τα 
εργαλεία. Ένα παιδί κάθε φορά καλείται να σειροθετήσει και να 
δικαιολογήσει την επιλογή του και γίνεται ετεροαξιολόγηση στην 
ολοµέλεια. 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ–ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
5. Χρησιµοποιεί κείµενα διαφορετικών ειδών 
(ε) αναγνώριση βασικού θέµατος–προβλήµατος–θέσης (µε 
στήριξη) 
ΟΜΙΛΙΑ 
5. Να παράγει προφορικά κείµενα διαφορετικών ειδών: 
–Επεξηγεί και επιχειρηµατολογεί (Αιτιολόγηση θέσεων) 



2. Η εκπαιδευτικός ξαναδιαβάζει στα παιδιά το παραµύθι 
σταµατώντας στο σηµείο που αναφέρεται η φράση «Έτσι 
νόµιζε....» για να την τονίσει αυξάνοντας την ένταση της φωνής 
της και, διαβάζοντας τη φράση αυτή µε πιο αργό ρυθµό και τις 7 
φορές που επαναλαµβάνεται. Παράλληλα, δείχνει στα παιδιά µε 
το δάχτυλο το σηµείο όπου είναι γραµµένη κάθε φορά. 
 
ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
4. Αναγνωρίζει µε παιγνιώδη τρόπο φθόγγους της γλώσσας 
(φωνήµατα) και εξερευνά την καταγραφή τους µε γραπτά 
σύµβολα (γραφήµατα) 
(β) ολιστική ανάγνωση οικείων λέξεων ή φράσεων 
 
 
 



3. Η εκπαιδευτικός διαβάζει σε επόµενο µάθηµα στα παιδιά το 
βιβλίο του Δηµήτρη Μπασλάµ (2011, Εκδόσεις Επόµενος 
Σταθµός) όπου το µπαλόνι πετάει ψηλά στον ουρανό και ζητά 
από τα παιδιά να σχολιάσουν πόσο διαφορετικές οπτικές έχουν 
η πινέζα που βλέπει τον κόσµο από χαµηλά και το µπαλόνι που 
βλέπει τον κόσµο από ψηλά. 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ–ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
5. Χρησιµοποιεί κείµενα διαφορετικών ειδών 
(στ) Σύνδεση και αντιπαραβολή κειµένων ή χαρακτήρων ή 
προοπτικών σε κείµενα 
(ζ) Αξιοποίηση κοινωνικών γνώσεων/εµπειριών για σύνδεση µε 
κείµενα  
 



4. Η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να φανταστούν ότι η 
πινέζα συγκρατεί στον τοίχο το πρόγραµµα του ιατρείου του 
κυρίου Γεωργίου, το οποίο συνεξετάζουν αντιπαραβολικά µε 
άλλα προγράµµατα προκειµένου να προκύψουν οι κοινές δοµικές 
τους συµβάσεις, και αναδοµούν το πρόγραµµα του νηπιαγωγείου 
τους στη βάση των αναγκών και των ενδιαφερόντων τους. 
 
ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
3. Παράγει – οµαδικά, αυτόνοµα ή µέσω αντιγραφής – κείµενα 
διαφορετικών ειδών: 
(γ) Συµβολή στη διόρθωση και επέκταση κειµένων στην 
ολοµέλεια 

 



Οµάδα 3 
 



1. Τα παιδιά συγκρίνουν τη ζωή της Μαίρης όταν τα παπούτσια 
στα οποία ήταν καρφωµένη τα φορούσε ο κύριος Γεωργίου µε την 
περίοδο που τα φορούσε ο Τριαντάφυλλος ο κηπουρός. 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ–ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
5. Χρησιµοποιεί κείµενα διαφορετικών ειδών 
(στ) Σύνδεση και αντιπαραβολή κειµένων ή χαρακτήρων ή 
προοπτικών σε κείµενα 
 



2. Τα παιδιά καλούνται να καρφώσουν µια πινέζα στο δικό τους 
παπούτσι και να  διηγηθούν την επόµενη µέρα πώς πέρασε αυτή 
η µέρα για την πινέζα. 
 
ΟΜΙΛΙΑ 
5. Να παράγει προφορικά κείµενα διαφορετικών ειδών: 
–Εµπλέκεται σε διαφορετικές µορφές αφήγησης 
Αφήγηση ιστοριών (ως προς την έκταση/δοµή): 
(γ) µε την αναµενόµενη δοµή µιας ιστορίας 
(δ) µε στόχο τον πειραµατισµό µε γεγονότα και χαρακτήρες σε 
ιστορίες 
 
 



3. Τα παιδιά καλούνται να συνεχίσουν την ιστορία 
ζωγραφίζοντας σε χαρτί το αµέσως επόµενο επεισόδιο της 
ιστορίας της Μαίρης και αντιγράφοντας τη φράση «Έτσι νόµιζε», 
εάν και όπως µπορούν, για να την ενσωµατώσουν στις 
εικονογραφηµένες τους σελίδες.  
 
ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
1. Παράγει/σχεδιάζει κείµενα µε αξιοποίηση ποικίλων µέσων 
έκφρασης 
(β) Απόδοση κειµένου µε µη λεκτικούς τρόπους 
2. Αξιοποιεί µε δηµιουργικό τρόπο γνώσεις και δεξιότητες σχετικά 
µε την παραγωγή γραπτού λόγου 
(στ) Αντιγραφή οικείων λέξεων και φράσεων 
 



4. Τα παιδιά καλούνται να φανταστούν ότι η πινέζα συγκρατεί 
στον τοίχο µια πρόσκληση σε διάλεξη, την οποία συνεξετάζουν 
µε προσκλήσεις γάµων, γενεθλίων και βάπτισης προκειµένου να 
προκύψουν οι κοινές δοµικές τους συµβάσεις, και φτιάχνουν τη 
δική τους πρόσκληση για τη γιορτή του νηπιαγωγείου τους 
χρησιµοποιώντας σύµβολα, σχήµατα, λέξεις, και αριθµούς. 
 
ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
3. Παράγει – οµαδικά, αυτόνοµα ή µέσω αντιγραφής – κείµενα 
διαφορετικών ειδών: 
(α) Συµµετοχή σε οµαδικές δραστηριότητες συγγραφής κοινού 
κειµένου στην ολοµέλεια µε καταγραφή από την εκπαιδευτικό 



Οµάδα 4 
 



1. Τα παιδιά καλούνται να ανακαλέσουν από πού ξεκίνησε η 
Μαίρη και πώς κατέληξε µαζί µε τα παλιοσίδερα στο τέλος του 
παραµυθιού; 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ–ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
5. Χρησιµοποιεί κείµενα διαφορετικών ειδών 
(ε) αναγνώριση βασικού θέµατος–προβλήµατος–θέσης (µε 
στήριξη) 
 



2. Δώσουν φωνή στη Μαίρη για να περιγράψει πώς πέρασε στα 
διάφορα ταξίδια της στο εξωτερικό µε τον κύριο Γεωργίου. 
 
ΟΜΙΛΙΑ 
5. Να παράγει προφορικά κείµενα διαφορετικών ειδών: 
–Εµπλέκεται σε διαφορετικές µορφές αφήγησης 
Αφήγηση ιστοριών (ως προς την έκταση/δοµή): 
(γ) µε την αναµενόµενη δοµή µιας ιστορίας 
(δ) µε στόχο τον πειραµατισµό µε γεγονότα και χαρακτήρες σε 
ιστορίες 
 
 



3. Συλλαβίσουν κτυπώντας παλαµάκια τη λέξη πινέζα και 
ακολούθως να σκεφτούν από ποια φωνούλα ξεκινά η λέξη. Στη 
συνέχεια να ψάξουν στην τάξη τους να βρουν άλλα αντικείµενα 
που το όνοµα τους ξεκινά από την ίδια φωνούλα µε αυτή («π»).  
 
ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
4. Αναγνωρίζει µε παιγνιώδη τρόπο φθόγγους της γλώσσας 
(φωνήµατα) και εξερευνά την καταγραφή τους µε γραπτά 
σύµβολα (γραφήµατα) 
(α) Άσκηση στη διάκριση αρχικών (και τελικών) φθόγγων σε λέξη 
 



4. Μπουν σε ρόλο, του γιατρού κυρίου Γεωργίου, ο οποίος 
απευθυνόµενος στη γραµµατέα του της παραπονιέται ότι έχασε 
την κίτρινη πινέζα που κρατούσε το µπλοκ του και πρέπει να την 
αντικαταστήσει. 
 
ΟΜΙΛΙΑ 
4. Εµπλέκεται σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας 
προσαρµόζοντας ανάλογα το ύφος του 
(γ) Αξιοποίηση µη λεκτικών εκφραστικών µέσων και 
παραγλωσσικών στοιχείων (π.χ. χειρονοµίες, εκφράσεις 
προσώπου, τόνος, ένταση, ρυθµός κ.λπ.) 



Συζήτηση 
Ερωτήσεις & Σχόλια 
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