Αγαπθτοί γονείσ, γιαγιάδεσ, παπποφδεσ και κθδεμόνεσ μικρϊν παιδιϊν:
Σο παιδί ςασ ξεκινάει τθ ςχολικι του διαδρομι και επικυμία όλων είναι αυτι θ
διαδρομι να του δϊςει πολλζσ χαρζσ, πολλζσ μικρζσ και μεγάλεσ επιτυχίεσ και να
το εφοδιάςει με όλεσ τισ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που του είναι
απαραίτθτεσ τόςο για τθ ςχολικι του πορεία όςο και για τθν ενιλικθ ηωι του.

Μαθαίνω

Κυρίαρχθ κζςθ ανάμεςα ςτισ γνϊςεισ, τισ ικανότθτεσ και τισ δεξιότθτεσ που
είναι επικυμθτό να κατακτιςει κάκε παιδί κατά τθ ςχολικι του διαδρομι

για το παιδί

κατζχουν αυτζσ που ςυνδζονται με το γραπτό λόγο.
Τι μπορείτε να κάνετε ωσ ενιλικεσ ςτο οικογενειακό περιβάλλον για να
διευκολφνετε τθν πρόςβαςθ του παιδιοφ ςτο γραπτό λόγο;
Κακϊσ το παιδί ςασ ξεκινάει τθ ςχολικι του διαδρομι, όποιεσ γραμματικζσ
γνϊςεισ και αν ζχετε, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΕΡΕΣΕ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ!
ε ςχετικζσ ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί τα τελευταία χρόνια ζχει
αποδειχτεί ότι οι ςυηθτιςεισ που γίνονται αβίαςτα με τα παιδιά κακϊσ αυτά
διερευνοφν τον κόςμο, τα βοθκοφν να οργανϊνουν

ΠΑΡΑΣΗΡΕΙΣΕ ΜΑΖΙ

καλφτερα τον προφορικό τουσ λόγο και διαδραματίηουν ΜΕ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Α
ςθμαντικό ρόλο ςτθν προετοιμαςία τουσ για τθν ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΚΑΙ
ανάγνωςθ και τθ γραφι. Γι αυτό είναι ςθμαντικό να:


ΤΖΗΣΑΣΕ ΓΙ ΑΤΣΟΝ!

ςυηθτάτε με τα παιδιά ςασ ςχετικά με τα όςα βλζπετε όταν περπατάτε ςτο
δρόμο ι όςα βλζπετε από το παράκυρο του λεωφορείου ι του τρζνου και να
τα ςχολιάηετε. Αυτζσ οι ςυηθτιςεισ το βοθκοφν να κάνει πιο ςυςτθματικζσ τισ
περιγραφζσ του και να εμπλουτίηει το λεξιλόγιο του.



ηθτάτε από το παιδί ςασ να ςασ αφθγείται όςα είδε ι όςα ςυνζβθςαν εκεί
που πιγε χωρίσ εςάσ: ςτο φίλο του, ςτο ςχολείο, ςτθν παιδικι χαρά… Κάντε
του ερωτιςεισ για όςα ζχετε απορίεσ ι για όςα περιςςότερα κα κζλατε να
μάκετε, δείχνοντασ το ενδιαφζρον ςασ και επιτρζποντάσ του να μθν απαντάει
ςε όςα δε κζλει. Οι ςυηθτιςεισ κα πρζπει να είναι αβίαςτεσ και να μθν ζχουν
κακόλου το χαρακτιρα ελζγχου. Είναι ςθμαντικζσ γιατί καλλιεργοφν τθν
ικανότθτα τθσ αφιγθςθσ. Για να επιτυγχάνουν το ςτόχο τουσ το παιδί κα
πρζπει να τισ ευχαριςτιζται και να τισ αναηθτά .

ΔΩΣΕ ΣΟ ΠΑΙΔΙ Α
ΚΙΝΗΣΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΗ
ΚΑΙ ΓΡΑΥΗ!

Πολφ ςθμαντικό ςτθν προοπτικι κατάκτθςθσ του
γραπτοφ λόγου, είναι να βοθκιςετε το παιδί να
κατανοιςει ότι θ ανάγνωςθ και θ γραφι κα του
επιτρζψουν να κάνει πράγματα που του αρζςουν

και το ενδιαφζρουν και που δεν μπορεί να τα κάνει όςο δε ξζρει να γράφει και να διαβάηει.
Μερικά από αυτά τα πράγματα είναι:
 να ξζρει πότε παίηονται ςτθν τθλεόραςθ οι αγαπθμζνεσ του εκπομπζσ,
 να διαβάηει τα αγαπθμζνα του παραμφκια,
 να διαβάηει τισ οδθγίεσ παιξίματοσ των επιτραπζηιων παιχνιδιϊν ι ςυναρμολόγθςθσ

άλλων παιχνιδιϊν που του αρζςουν,
 να ςθμειϊνει αυτά που κζλει να μθν ξεχνάτε ι να μθν ξεχνάει το ίδιο,
 να γράφει γράμματα ςτθ γιαγιά, τον παπποφ ι τουσ φίλουσ του που είναι μακριά,
 να γράφει τα μυςτικά του,
 και άλλα πολλά….

Όλα τα παραπάνω τα μικρά παιδιά δυςκολεφονται να τα κατανοιςουν όταν απλά τουσ τα
λζμε. Σα κατανοοφν πολφ καλφτερα όταν τα βιϊνουν ςτθν πράξθ και τότε λειτουργοφν ωσ
κίνθτρα ςτο να κζλουν να μάκουν να γράφουν και να διαβάηουν. Για να βοθκιςετε το παιδί
να κατανοιςει τα παραπάνω προτείνουμε:
 να ςυμβουλεφεςτε μαηί του το πρόγραμμα τθσ τθλεόραςθσ και να το βοθκάτε να

εντοπίςει τισ εκπομπζσ που του αρζςουν,
 να το παίρνετε μαηί ςασ όταν πάτε να αγοράςετε εφθμερίδα και κάπου - κάπου να το

προτρζπετε να επιλζγει και να αγοράηει ζνα παιδικό περιοδικό που κα διαλζξει το ίδιο,
 να ηθτάτε τθ ςυνεργαςία και τθ βοικειά του προκειμζνου να ςθμειϊςετε αυτά που κζλετε

να αγοράςετε ςε κάκε ζξοδο ςτθν αγορά, για να μθν τα ξεχνάτε,
 να κακιερϊςετε ζνα ςθμειωματάριο ςτθν κουηίνα όπου κα ςθμειϊνετε αυτά που

χρειάηεςτε και να του ηθτάτε να ςυμβάλει ςθμειϊνοντασ και το ίδιο όπωσ μπορεί όταν
κυμάται κάτι,
 να το παίρνετε μαηί ςασ ςτα ψϊνια και να ηθτάτε τθ βοικειά του για να εντοπίηετε τα

προϊόντα που κζλετε να αγοράςετε, π.χ. ςτα ράφια του ςοφπερ μάρκετ,
 να κρατάτε ,αν ςασ είναι εφκολο, μπροςτά του θμερολογιακζσ ςθμειϊςεισ και να του

εξθγείτε ότι γράφετε αυτά που δε κζλετε να ξεχνάτε,
 να ανοίγετε μπροςτά του όποια αλλθλογραφία φτάνει ςτο ςπίτι,
 να ηθτάτε τθ ςυμμετοχι του όταν γράφετε γράμμα ι κάρτα ςε όποιον φίλο ι ςυγγενι

είναι μακριά,
ΚΑΙ ΚΤΡΙΩ

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΣΕ ΣΑΚΣΙΚΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Α ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ
ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Α ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ!!!

Να διαβάηετε ςτο παιδί ςασ βιβλία δυνατά!
Η μεγαλόφωνθ ανάγνωςθ από τουσ ενιλικεσ είναι ελκυςτικι για τα παιδιά τθσ μικρισ θλικίασ,
‘ηωντανεφει’ τθν ιςτορία που τουσ διαβάηετε και τουσ πρωταγωνιςτζσ τθσ! Κακϊσ τουσ
διαβάηετε, τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι όχι μόνο με το περιεχόμενο αλλά και με τθ δομι και
τθν οργάνωςθ του γραπτοφ λόγου και αποκτοφν γνϊςεισ που τουσ είναι πολφτιμεσ για τθ
ςυνζχεια…
Και φυςικά αποκτοφν κίνθτρα, κακϊσ αντιλαμβάνονται πόςο καλά μπορεί να περάςει κανείσ
με ζνα βιβλίο, αν βζβαια περνάτε κι εςείσ καλά μαηί του!

Να διαβάηετε ςτ ο παιδί ςασ βιβλία ςυςτθματικά !
Διαβάηετε ςτο παιδί ςασ βιβλία που του αρζςουν όςο ςυχνότερα μπορείτε! Μθν διςτάηετε να
τουσ διαβάηετε, ακόμθ και αν εςείσ δεν είςτε ςυςτθματικόσ αναγνϊςτθσ ι αναγνϊςτρια. Σο
παιδί ςασ δε κα ςασ κρίνει! Αντίκετα, είναι πολφ ςθμαντικό να μοιράηεςτε μαηί του τθν
ανάγνωςθ! Να ανταποκρίνεςτε αν το παιδί ςασ ηθτά ξανά και ξανά να του διαβάςετε το ίδιο
βιβλίο. Η επανάλθψθ το βοθκά να ςυνειδθτοποιιςει πολλά πράγματα τόςο ςε ςχζςθ με το
περιεχόμενο όςο και ςε ςχζςθ με τθ δομι του βιβλίου. Σο βοθκά επίςθσ να ςυνειδθτοποιιςει
ςυμβάςεισ του ςυςτιματοσ γραφισ.

Πρόςκετεσ επικυμθτζσ αναγνωςτ ικζσ ρουτίνεσ…
Κακϊσ διαβάηετε, να επιτρζπετε ςτο παιδί να διακόπτει, να ρωτάει ι να ςχολιάηει με βάςθ
κάτι που ξζρει, που άκουςε ι που είδε ςτθν τθλεόραςθ, να κάνει υποκζςεισ για τθ ςυνζχεια ι
το τζλοσ τθσ ιςτορίασ, να εντοπίηει και να ςχολιάηει ποιεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δίνουν οι
εικόνεσ, που δεν τισ δίνει το κείμενο. Αυτι θ αλλθλεπίδραςι του με το κείμενο και τθν
εικονογράφθςθ ευνοεί τθν ανάπτυξθ τθσ ςχζςθσ του με το παιδικό βιβλίο και κατ’ επζκταςθ με
το γραπτό λόγο.
Δθμιουργιςτε μαηί του ‘ρουτίνεσ’ για τισ αναγνϊςεισ ςασ. Μια οριςμζνθ ϊρα τθσ θμζρασ, μια
οριςμζνθ κζςθ ςτο ςπίτι…
Μια καλι ςυνικεια είναι αυτι τθσ ανάγνωςθσ παραμυκιοφ πριν από τον φπνο. Όςο
κουραςμζνοι και αν είςτε, ςασ επιτρζπει να ηείτε με το παιδί ςασ μια μοναδικι ςτιγμι που κα
τθν κρατιςει κετικά ςτθ μνιμθ του για πολλά – πολλά χρόνια!

Σε ςυν ζ χ ε ια τ θ σ αν άγν ω ςθ σ ι τ θ σ ε πε ξε ρ γαςίασ τ ο υ β ιβλί ου,
ρωτιςτε τι του άρεςε ι τι δεν του άρεςε και μθν διςτάςετε να αναφζρετε τι άρεςε ι τι δεν
άρεςε ςε εςάσ…

Π ρ όςκε τ ε σ ςυν ι κε ιε σ αν α γν ω ςτ ώ ν …
Βοθκιςτε το παιδί ςασ να αποκτιςει ςυνικειεσ αναγνωςτϊν, όπωσ:


να παίρνει μαηί του κάποιο αγαπθμζνο του βιβλίο, αν τφχει να λείψει μζρεσ από το ςπίτι,



να ζχει δίπλα ςτο κρεβάτι του τα βιβλία που του αρζςει να ξεφυλλίηει πριν κοιμθκεί το
βράδυ…

Να επεξεργάηεςτε μαηί με τα παιδιά ςασ βιβλία που δανείηονται από τθ
βιβλιοκικθ του ςχολείου και να ενκαρρφνετε αυτοφσ τουσ δανειςμοφσ!
Σο ςχολείο ζχει μια ιδιαίτερθ αίγλθ ςτα μάτια των μικρϊν παιδιϊν. Είναι ςθμαντικό να
επεξεργάηεςτε, να διαβάηετε και να ςυηθτάτε μαηί του τα βιβλία που δανείηεται από το
ςχολείο. υηθτάτε επίςθσ μαηί του ςχετικά με το αν διαβάςτθκε το ςυγκεκριμζνο βιβλίο ςτο
ςχολείο, τι του άρεςε, αν υπάρχει κάτι που δεν του άρεςε κ.λπ.
Βρ ε ίτ ε τ ο χ ρ όν ο ν α ε πιςκε φτ ε ίτ ε μ ε τ ο παιδ ί ςασ μ ια β ιβλι οκι κθ μ ε παιδ ικ ά
βιβλία
χολιάςτε μαηί του τον πλοφτο των βιβλίων που κα ςυναντιςετε και ενκαρρφνετζ το να
επιλζξει αυτό ι αυτά που κα του άρεςαν για δανειςμό.

ΑΛΛΕ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

Μπείτε με το παιδί ςασ ςε μια διαδικαςία παιχνιδιοφ,
προτείνοντάσ του να εντοπίςετε τισ γραφζσ που υπάρχουν ςτο
ςπίτι ι ςτο δρόμο, ςτθ διαδρομι π.χ. από το ςπίτι ςτο ςχολείο.

Όποιοσ βρει τισ περιςςότερεσ κερδίηει! Μπείτε ςε διαδικαςία ςυηιτθςθσ, τι εξυπθρετεί κάκε
γραφι ςε αυτιν τθ κζςθ…
Παίηετε με το παιδί ςασ επιτραπζηια παιχνίδια με γράμματα και λζξεισ.
υηθτάτε και ςχολιάηετε με το παιδί ςασ, όταν βλζπει τισ αγαπθμζνεσ του ςειρζσ ςτθν
τθλεόραςθ, τισ προκζςεισ και τισ ενζργειεσ των θρϊων, κάνετε μαηί του υποκζςεισ ςχετικά με
τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ…
Φορείσ Υλοποίηςησ
ΠΟΛΤΔΡΟΜΟ: Ομάδα και Περιοδικι Ζκδοςθ για τθ Διγλωςςία και
τον Πολυπολιτιςμό ςτθν Εκπαίδευςθ και τθν Κοινωνία & Σμήμα
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