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∆ιδασκαλία της Γλώσσας

στην Α’ τάξη

Γεώργιος Αλβανόπουλος

Σχολικός Σύµβουλος
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Άξονες παρουσίασης

• Καλή λειτουργία τάξης-σχολείου
– Κανόνες τάξης

– Ενηµέρωση γονέων-κηδεµόνων

• Γενικές αρχές διδασκαλίας Γλώσσας Α’ τάξης
– Θεωρητικό πλαίσιο

– Προφορικός λόγος (επεξεργασία εικόνας, κειµένου, ασκήσεων)

– Φωνολογική επίγνωση

– Αντιγραφή

– Ορθογραφία

– Γραµµατική

– Είδη τετραδίων

• ∆ιευθέτηση τάξης

• Η διδασκαλία του µαθήµατος «Τιτίνα η κότα», βήµα βήµα. (κ.κ. 
Ρούλα και Μαίρη)

• Εποπτικά υλικά – µέσα

• Αδροµερής προγραµµατισµός

• Συζήτηση
– Ενηµέρωση γονέων-κηδεµόνων

– Γρίπη
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Ανάγνωση & Γραφή

• Γράφουµε για να µεταδώσουµε ένα µήνυµα

• ∆ιαβάζουµε για να κατανοήσουµε

• Τα παιδιά έχουν γνώσεις ανάγνωσης - γραφής πριν

έρθουν στο σχολείο

• Ο/Η εκπαιδευτικός ως µοντέλο
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Γραφή

• ∆ραστηριότητες που έχουν νόηµα για τα παιδιά

• Κείµενα µε νόηµα µε επικοινωνιακό και λειτουργικό
χαρακτήρα

• Στην αρχή ο εκπαιδευτικός ως γραµµατέας

• Τα παιδιά γράφουν όσα µπορούν

• Κείµενα µε παραλήπτες

• Χαρτί του µέτρου
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Ανάγνωση

• Η σηµασία…

– της εικονογράφησης

– του τίτλου του κειµένου

– της πρόβλεψης του περιεχοµένου

– Της άσκησης του προφορικού λόγου
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Ρόλος εικόνας

Κεντρικός, λειτουργικός ρόλος

-σύνδεση προφορικού-γραπτού

– Ουσιαστικό

– Επίθετο+ουσιαστικό

– Προτάσεις τύπου: Υποκείµενο – Ρήµα – Αντικείµενο (ΥΡΑ)

-αφηγηµατικό πλαίσιο

-προετοιµασία ανάγνωσης

-ανάπτυξη λεξιλογίου

-χρήση συµβόλων

– Επεξεργασία εικόνας σε δύο επίπεδα

Παιδιά µε ιδιαιτερότητες
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ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

� Μελέτες των τελευταίων χρόνων, έδειξαν ότι η γλώσσα (προφορική και

γραπτή) δεν είναι ο µόνος διαθέσιµος τρόπος για την κατασκευή νοηµάτων. 

� Η εικόνα είναι βασική για την ανάγνωση ή την κατανόηση του

περιεχοµένου σε διαφηµίσεις, στην τηλεόραση, στα περιοδικά, σε

επιστηµονικά κείµενα, πιο πρόσφατα στο ∆ιαδίκτυο.

� Η σχέση των δύο σηµειωτικών συστηµάτων (γλώσσας και εικόνας) είναι

πολύπλοκη, ο τρόπος που κατασκευάζουν το ίδιο νόηµα διαφορετικός. 

� Ούτε καν οι πληροφορίες που δίνουν είναι ακριβώς ίδιες - αλλού είναι πιο

διαφωτιστική η γλώσσα κι αλλού η εικόνα. 

� Με αυτή την έννοια,  η ανάγνωση των εικόνων είναι και αυτή

ανάγνωση.
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Βαθµολογία

κατανόητού: 

Πριν 0 -1

Μετά 2-4

Ανάκληση από

µνήµης: 

Πριν: 15% των

εννοιών

Μετά: 55%

Το πλύσιµο των ρούχων στο πλυντήριο Η αξία του τίτλου
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

• αναδυόµενη γραφή (αναδυόµενος γραµµατισµός) 
[emerging literacy]

� έµφαση στην προοδευτική κατάκτηση της αναγνωστικής
ικανότητας και στη σηµασία του περιβάλλοντα χώρου

• αναλυτικοσυνθετική προσέγγιση

� έµφαση στην αντιστοίχηση φθόγγων – γραµµάτων

• ολική προσέγγιση (η γλώσσα-ως-όλο) [whole language 
approach]

� έµφαση στη γλώσσα ως αδιαίρετη ενότητα και στην
έκθεση σε γραπτά κείµενα
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να ορίσει, εκτός από την ορθογραφία,

επιπλέον άσκηση στην αντιγραφή (ιδιαίτερα στα παιδιά που

δυσκολεύονται). 

� Η αντιγραφή είναι σκόπιµο να έχει λειτουργικό χαρακτήρα. 

� Είναι δηλαδή καλύτερο οι µαθητές να αντιγράφουν µικρά κείµενα όπως

προσκλήσεις, λίστες για ψώνια, τον τίτλο του βιβλίου που δανείζονται

κ.ά., που έχουν συγκεκριµένη στόχευση και σχετίζονται µε τις

δραστηριότητες της τάξης. 

� Αξιοποίηση διαθεµατικών δραστηριοτήτων π.χ. στα εικαστικά να

ζωγραφίσουµε ή να κόψουµε το νέο γράµµα (πολυαισθητηριακή

προσέγγιση)

� Η φορά των γραµµάτων δεν µας ενδιαφέρει στο Α’ στάδιο. Αργότερα τη

δείχνουµε αλλά δεν επιµένουµε.

� Τετράγραµµα τετράδια για αντιγραφή ή κουτάκια για όσους

δυσκολεύονται;

� Τετράδιο µισο-µισό για παραγωγή γραπτού λόγου
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ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

� Η ορθογραφία είναι ενταγµένη στην πλοκή της ιστορίας

� Την ορθογραφία δε τη µαθαίνουµε µόνο µε ένα τρόπο π.χ. γράφοντάς

την µερικές φορές

� αξιοποίηση του στυλ µάθησης του κάθε µαθητή (οπτικός, ακουστικός, 

κιναισθητικός).

� Αρχικά, στόχος της ορθογραφίας είναι η εµπέδωση της

γραφοφωνηµικής αντιστοιχίας και στη συνέχεια, η ορθή γραφή

συχνόχρηστων λέξεων.

� Στα δισέλιδα κεφάλαια, των οποίων η επεξεργασία µπορεί να

ολοκληρωθεί σε δύο δίωρα, έχουν προβλεφθεί δύο κείµενα ορθογραφίας, 

το πρώτο προαιρετικό. 

� Επειδή είναι προαιρετική η εξάσκηση των παιδιών σε αυτό, 

επισηµαίνεται µόνο στο Β.∆. και όχι στο Β.Μ.
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Γραµµατική

• ∆ιαισθητικός εντοπισµός κανονικοτήτων, µε παιγνιώδη

τρόπο και σε συνάφεια µε τα κείµενα
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• Λέξεις κλειδιά
– Βασικές λέξεις που βοηθούν την εξιστόρηση ενός περιστατικού

– Εµπλουτισµός λεξιλογίου

• Ευρετήριο
– Βάζει τα παιδιά στην έννοια της ταξινόµησης

– Θησαυροφυλάκιο λέξεων

– ∆ιαχείριση πληροφορίας

• Βιβλίο γράµµατος
– ∆ραστηριότητες µε νόηµα

– Αξιοποίηση των εµπειριών

– ∆εν περιµένουµε να διδαχθούν τα παιδιά όλα τα γράµµατα για
να ζητήσουµε από τα παιδιά να γράψουν λέξεις, πρόταση, 
κείµενο.
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ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

� Από την πρώτη µέρα, τοποθετούνται ετικέτες µε τα

ονόµατα των παιδιών, γραµµένα από τον/την εκπαιδευτικό µε

τρόπο οµοιόµορφο και χωρίς διακριτικά, στις κρεµάστρες, 

στις καρέκλες, στις µολυβοθήκες, στους ατοµικούς φακέλους

κ.ο.κ. 

� Οι ετικέτες τοποθετούνται παρουσία των παιδιών και

διαβάζονται µεγαλόφωνα. 

� Καθώς τα παιδιά ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζουν

τα ονόµατα των συµµαθητών τους, αναλαµβάνουν να

τοποθετήσουν αντικείµενα άλλων στη σωστή τους θέση, π.χ. 

την εργασία ενός συµµαθητή στον ατοµικό του φάκελο.
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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) 

�Χρησιµοποιώντας τις καρτέλες µε τα ονόµατα, τα παιδιά

προχωρούν στην οργάνωση οµάδων και υποοµάδων: 

� Ζητείται, για παράδειγµα, να βρουν τις καρτέλες των

συµµαθητών τους που αγαπούν το µπάσκετ, να κάνουν ένα

άλλο σύνολο µε τις καρτέλες των παιδιών που προτιµούν το

κόκκινο χρώµα, ένα υποσύνολο µε όσα παιδιά αγαπούν το

µπάσκετ και το κόκκινο χρώµα κ.ο.κ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ

� Σε µακρόστενες (κινητές) καρτέλες από χαρτόνι γράφουν

το όνοµα τους. 

� Αρχικά κάθε παιδί, µπαίνοντας στην τάξη, τοποθετεί την

καρτέλα µε το όνοµα του κάτω από τη φωτογραφία του. 

� Στο τέλος της σχολικής µέρας αφαιρούν τις καρτέλες από

τον πίνακα, προκειµένου να τις ξαναβάλουν την εποµένη, 

και τις τοποθετούν σε ένα κουτί που παραµένει στην τάξη. 
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ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

� Περιέχει θεµατικές ενότητες (Σχολείο και Παιδί, Οικογένεια, Παιδί και

Φύση κ.ά.) 

� Η θεµατική ταξινόµηση δεν υπόκειται σε καµιά ακολουθία (εποχιακή η

άλλου είδους) και κάθε θέµα µπορεί να συνδυαστεί αυθόρµητα µε τα

άλλα, δηµιουργώντας νέα πεδία δράσεων. 

� Ο εκπαιδευτικός δίνει βαρύτητα στο λογοτεχνικό κείµενο αυτό καθαυτό

(ανάγνωση, συζήτηση, έκφραση κ.ά.), για να νιώσουν τα παιδιά το εύρος

της αισθητικής τέχνης του λόγου. 

� Στο Ανθολόγιο εκφράζονται βασικές αρχές των σχεδίων εργασίας

(Project) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανάλογα από τον

εκπαιδευτικό.



19

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΧΟΙ:

� Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη λογοτεχνία και γενικότερα

στην ανάγνωση. 

� Να βοηθήσει το µαθητή να διαπιστώσει την αναπαράσταση της

πραγµατικότητας µέσα στα λογοτεχνικά κείµενα και να τα συνδέσει µε

βιωµατικές, προσωπικές εµπειρίες και προβληµατισµούς.

� Το Ανθολόγιο δεν πρέπει να έχει το ρόλο ενός ακόµα εγχειριδίου, 

αλλά της γέφυρας επικοινωνίας, της επαφής, της δηµιουργικής και της

ελεύθερης και αυτόβουλης έκφρασης των παιδιών.  
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∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

� Μοιράζονται τους ρόλους (Άρης, Μαρίνα, πάπιες, παπάκια, σαλιγκάρι). 

Μπορούν να προσθέσουν κι άλλους ήρωες, κι άλλους διάλογους. 

� Κατά τη διαδικασία αυτή διαµορφώνουν ένα πρόγραµµα της

παράστασης τους µε τους ήρωες. 

� ∆ίπλα σε κάθε ήρωα γράφουν το όνοµα του παιδιού που θα παίξει τον

αντίστοιχο ρόλο. 

� Συντάσσουν έναν κατάλογο µε αντικείµενα που τους είναι απαραίτητα

για τη δραµατοποίηση. Όταν συγκεντρώσουν τα αντικείµενα, ελέγχουν αν

τα έχουν φέρει όλα, χρησιµοποιώντας τον κατάλογο και προσπαθώντας

να απαντήσουν σε ερωτήσεις, όπως: Πού γράφει κουβαδάκι; Πώς το

κατάλαβες; κ.ο.κ.

� Βλ. και βιβλίο δασκάλου Ε’: Θεατρική αγωγή - εισαγωγικό µέρος
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Αδροµερής προγραµµατισµός

•• ∆ύο∆ύο δίωραδίωρα γιαγια κάθεκάθε µάθηµαµάθηµα

–– (1 (1 δίωροδίωρο γιαγια ΒΜΒΜ + 1 + 1 δίωροδίωρο γιαγια ΤΕΤΕ))

I.I. ΕξοικείωσηΕξοικείωση µεµε γλωσσικάγλωσσικά στοιχείαστοιχεία

((ΑρχήΑρχή -- σελίδασελίδα 20)20)

ΣεπτέµβριοςΣεπτέµβριος –– αρχέςαρχές ΟκτωβρίουΟκτωβρίου

II.II. ΕνσυνείδητηΕνσυνείδητη επεξεργασίαεπεξεργασία γραµµάτωνγραµµάτων

((ΑΑ’’ ττ. . απόαπό σελίδασελίδα 21 21 -- ΒΒ’’ ττ. . σελίδασελίδα 30)30)

ΑρχέςΑρχές ΟκτωβρίουΟκτωβρίου -- αρχέςαρχές ΜαρτίουΜαρτίου δηλδηλ. . τέλοςτέλος 22ουου τριµήνουτριµήνου

III.III. ΕισαγωγήΕισαγωγή σεσε είδηείδη κειµένωνκειµένων

((ΤεύχοςΤεύχος Β΄Β΄ απόαπό σελίδασελίδα 31)31)

ΜάρτιοςΜάρτιος--ΙούνιοςΙούνιος δηλδηλ. 3. 3οο τρίµηνοτρίµηνο
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Αξιολόγηση

• Φάκελος υλικού
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Χρήσιµες διευθύνσεις

• http://www.protaki.gr/

• http://www.schools.ac.cy/klimakio/
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