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Ειςαγωγό
Τα νζα εγχειρίδια τθσ Γλϊςςασ χρθςιμοποιοφνται από τα ςχολεία μασ εδϊ και τρία
χρόνια με, ομολογουμζνωσ, κακολικι αποδοχι και με πολφ ευνοϊκά ςχόλια από τουσ
μάχιμουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά και από τα παιδιά και τουσ γονείσ τουσ.
Ο τομζασ, όμωσ , τθσ διδαςκαλίασ του γλωςςικοφ μακιματοσ, ωσ προσ τθν
ορκογραφθμζνθ απόδοςθ του λόγου, δυςτυχϊσ, ακόμα και ςιμερα, παρουςιάηει ,ποφ
και ποφ κάποια αςυνεννοθςία-και κα τολμοφςα να πω-και κάποια δόςθ αναςφάλειασ
τόςο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ,όςο και ςτουσ γονείσ.
Ραρόλα τα ςυνζδρια, περιφερειακά και παγκφπρια, τθν προςωπικι βοικεια και τισ
ςυνεδρίεσ προςωπικοφ από τουσ οικείουσ επικεωρθτζσ και τουσ ςυμβοφλουσ, τισ
απαντιςεισ των ίδιων των ςυγγραφζων των εγχειριδίων, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του
Γλωςςικοφ Μακιματοσ, τισ επιςκζψεισ ςτον τόπο μασ των ςυγγραφζων και τθ
ςυμμετοχι τουσ ςε ςυνζδρια, τθν ενθμζρωςθ των γονζων ςτισ ςυναντιςεισ με τουσ
δαςκάλουσ των παιδιϊν τουσ ςτα ςχολεία, αλλά και τισ ομιλίεσ των επικεωρθτϊν προσ
τουσ γονείσ, παρόλεσ τισ ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ μασ, για το επίμαχο αυτό κζμα, θ
‘’διγλωςςία’’ ςτο κζμα Ορκογραφία, είναι ορατι και υπαρκτι.
Για τθν επίλυςθ τθσ πιο πάνω προβλθματικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ Ορκογραφίασ,
αποφαςίςαμε τθν ετοιμαςία τθσ παροφςασ εργαςίασ, για να δοκεί ακόμα ζνα κετικό
και δθμιουργικό βιμα ςτθν ορκι απεικόνιςθ του ελλθνικοφ λόγου μασ και να
αξιοποιθκεί από τουσ δαςκάλουσ τθσ διδακτικισ περιφζρειασ θ οποία εποπτεφεται από
τθν υπογράφουςα . Αν ,όμωσ φανεί πωσ μπορεί να βοθκιςει, το βιβλιαράκι αυτό, ζναν
ευρφτερο κφκλο δαςκάλων, κα το προςφζρουμε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με ιδιαίτερθ
χαρά.
Θ εργαςία αυτι που τιτλοφορείται «Ορκογραφϊ και Δθμιουργϊ» και ζρχεται να
ςυμβάλλει με τον τρόπο τθσ ςτθν Θμζρα Δθμιουργικότθτασ, αλλά και ευρφτερα ςτο
Ζτοσ Δθμιουργικότθτασ, δεν αποτελεί νζα πρόταςθ ςτθν εκμάκθςθ τθσ Ορκογραφίασ,
οφτε λοξοδρομεί, ςτο ελάχιςτο, από τισ οδθγίεσ και προτάςεισ των ςυγγραφζων των
εγχειριδίων τθσ γλϊςςασ μασ. Αυτό που επιδιϊκει είναι να ςυγκεντρϊςει,
αποςαφθνίςει και να ξανακυμίςει τισ ειςθγιςεισ που περιζχονται ςτα βιβλία μασ, και
επιπλζον να τονίςει, για μια ακόμα φορά, ότι δεν ζχει καταργθκεί θ Ορκογραφία, αλλά
ζχει διαφοροποιθκεί ο τρόποσ προςζγγιςθσ ςτθ διδακτικι τθσ. Το νζο που προςκζτει
και ευελπιςτϊ να αξιοποιθκεί κατάλλθλα ,είναι οι προτάςεισ για δθμιουργικι εργαςία,
θ χριςθ λεκτικϊν παιχνιδιϊν, θ αξιοποίθςθ τθσ λογοτεχνίασ και θ χριςθ των ειδικά
επιλεγμζνων λογιςμικϊν-προγραμμάτων.
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Σθμαντικι και αξιζπαινθ είναι θ προςιλωςθ και θ ςυμβολι ςτθν ετοιμαςία τθσ
παροφςασ εργαςίασ, από τθν Β.Δ. και ςφμβουλο του Γλωςςικοφ Μακιματοσ κυρία
Μπζττυ Ανδρζου, τθν οποία ςυγχαίρω και ευχαριςτϊ, γιατί εργάηεται πάντοτε με
εξαιρετικι προκυμία, ςοβαρότθτα και δθμιουργικότθτα.
Δίνουμε, λοιπόν, το βοικθμα αυτό, με τθν ευχι να κάνουμε τα παιδιά να κζλουν να
γράφουν ορκογραφθμζνα και να αποδίδουν ορκά ςτο χαρτί τον προφορικό τουσ λόγο.
Κι ασ μθν ξεχνοφμε, εμείσ οι εκπαιδευτικοί, τθν τόςο ειλικρινι ριςθ του εκνικοφ μασ
ποιθτι: ‘’Μιγαρισ ζχω τίποτεσ άλλο ςτον νου μου, πάρεξ ελευκερία και γλϊςςα;’’

Δρ Μαρία Μιχαθλίδου
Επικεωριτρια Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ
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Ορθογραφύα -Γενικϋσ Επιςημϊνςεισ για όλεσ τισ τϊξεισ
Μία από τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ
ορκογραφικισ ικανότθτασ κάκε μακθτι. Στα νζα βιβλία τθσ Γλϊςςασ θ εκμάκθςθ τθσ
Ορκογραφίασ ενςωματϊνεται ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία και θ ορκογραφικι μάκθςθ,
τόςο ςτο Βιβλίο του μακθτι όςο και ςτο Τετράδιο Εργαςιϊν, προωκείται με πολλζσ και
ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ και αςκιςεισ.
Οι μακθτζσ :







ςυμπλθρϊνουν λζξεισ και κείμενα,
λφνουν ςταυρόλεξα και κρυπτόλεξα,
εξθγοφν τθν ορκογραφία των λζξεων,
αντιγράφουν κείμενα,
διορκϊνουν κείμενα,
διορκϊνουν μόνοι τουσ το γραπτό τουσ,
 γράφουν άγνωςτθ Ορκογραφία,

 δθμιουργοφν οικογζνειεσ λζξεων κ.ά.

Δεν αποτελεί δθλαδι θ εκμάκθςθ τθσ Ορκογραφίασ μια ξζχωρθ ςχολικι εργαςία που
μεταφζρεται για να μελετθκεί «μθχανικά» ςτο ςπίτι ,όπωσ ςτα παλιά βιβλία αλλά
ςυνδζεται ουςιαςτικά και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ.
Συνεπάγεται ότι θ Ορκογραφία δεν ζχει καταργθκεί αλλά ζχει αλλάξει ο

τρόποσ εκμάκθςισ τθσ.
Οι μακθτζσ κα πρζπει να κατανοιςουν ότι κάκε λζξθ γράφεται με ζνα ςυγκεκριμζνο
τρόπο, ζχει δθλαδι γραμματικι ταυτότθτα που προκφπτει από τθ γραμματικι
κατθγορία όπου ανικει (ριμα, ουςιαςτικό κ.τ.λ.) και από τθ γραμματικι ςθμαςία
(πτϊςθ, αρικμόσ, πρόςωπο κ.τ.λ.) ι τισ γραμματικζσ ςθμαςίεσ που υποδθλϊνει. Ρρζπει
να αποκτιςουν, δθλαδι, «αίςκθςθ ορκογραφθμζνθσ γραφισ».
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Αυτό απαιτεί:
α)να μετακινθκοφμε από τθν πλθκϊρα των κανόνων ςε πιο γενικζσ κατθγοριοποιιςεισ,
γενικεφςεισ και αρχζσ που μποροφν να γίνουν κατανοθτζσ από τουσ μακθτζσ,
β)να ςυνδεκοφν ςυςτθματικά οι καταλιξεισ των λζξεων με τισ γραμματικζσ τουσ
ςθμαςίεσ(π.χ. ο ζνασ και οι πολλοί ,τα γζνθ κ.λπ.),
γ) να γίνει κατανοθτό ότι κάκε λζξθ(όνομα ι ριμα) χωρίηεται ςε κζμα και κατάλθξθ και
ότι το κακζνα από αυτά ζχει διαφορετικι ςθμαςία και λειτουργία ςτθ λζξθ.

Ο ρόλοσ μασ...
Για να πετφχουμε όλα τα πιο πάνω, κα πρζπει:
 να προςπακιςουμε με ςωςτό προγραμματιςμό, μεκοδικότθτα, τρόπο
ςυςτθματικό, πρωτότυπο, λιτό, δθμιουργικό και ευχάριςτο να παρζχουμε
γραμματικζσ γνϊςεισ ςτουσ μακθτζσ τισ οποίεσ κα είναι ςε κζςθ να
χρθςιμοποιοφν ςυςτθματικά ςτα γραπτά τουσ
 θ διδαςκαλία τθσ Ορκογραφίασ κα πρζπει να δίνει ςτουσ μακθτζσ πολλζσ
ευκαιρίεσ για άςκθςθ και γραπτι ζκφραςθ, να διακρίνεται από ποικιλία
μεκόδων, δραςτθριοτιτων και τεχνικϊν μάκθςθσ, απομνθμόνευςθσ, ανάκλθςθσ
και αυτοματιςμοφ των ορκογραφικϊν γνϊςεων
 ςε κάκε μακθτι είναι απαραίτθτο να παρζχεται θ δυνατότθτα να διαμορφϊςει
ζνα δικό του τρόπο μάκθςθσ, επιλζγοντασ και μακαίνοντασ να χρθςιμοποιεί
προςωπικζσ ςτρατθγικζσ που κα τον βοθκιςουν να μάκει γρθγορότερα και
αποτελεςματικότερα.
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τάδια μελζτθσ Ορκογραφίασ
Ο τρόποσ μελζτθσ τθσ ςχολικισ Ορκογραφίασ από τουσ μακθτζσ κα πρζπει να
ςυνδυαςτεί με τουσ ςτόχουσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ και καλό είναι να
ακολουκεί τα παρακάτω ςτάδια (ανάγνωςθ-μελζτθ-ζλεγχοσ, εντοπιςμόσ λακϊνδιόρκωςθ-αξιοποίθςθ λακϊν)

1ο ςτάδιο:
ΑΝΑΓΝΩΗ
2ο ςτάδιο:
ΜΕΛΕΣΗ

3ο ςτάδιο:
ΤΜΠΛΗΡΩΗ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΚΗΗ
4ο ςτάδιο:
ΕΛΕΓΧΟ
5ο ςτάδιο:
ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΛΑΘΩΝ

6ο ςτάδιο:
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΛΑΘΩΝ

Ο μακθτισ διαβάηει προςεκτικά τθν ορκογραφικι άςκθςθ από το
ςχολικό βιβλίο ι οποιοδιποτε άλλο κείμενο ι τθν ομάδα λζξεων
που χρθςιμοποιείται για ορκογραφικι μάκθςθ.
Με τθ βοικειά μασ επιςθμαίνονται, υπογραμμίηονται και
αναλφονται οι καταλιξεισ (γραμματικζσ ι παραγωγικζσ) των
λζξεων που περιζχονται ςτθν ορκογραφικι άςκθςθ.
Υπενκυμίηουμε ςτουσ μακθτζσ τισ γραμματικζσ και ορκογραφικζσ
γνϊςεισ που ςχετίηονται, αξιοποιοφμε τισ αφορμζσ που μασ δίνουν
οι λζξεισ αυτζσ για τθ διδαςκαλία παραγωγικϊν και λεξιλογικϊν
ςτοιχείων (π.χ. να δθμιουργιςουμε μια οικογζνεια λζξεων).
Οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν τθν ορκογραφικι άςκθςθ.

Ελζγχουν τθν Ορκογραφία είτε μζςα από το Β.Μ.(αν δίνεται
ολόκλθρθ) ι από φράςεισ και λζξεισ που υπάρχουν ιδθ ςτο
κείμενο ι τθν αναγράφει ο/θ εκπαιδευτικόσ ςτον πίνακα.
Οι μακθτζσ εντοπίηουν και διορκϊνουν οι ίδιοι τα λάκθ
τουσ(αυτοδιορκϊνουν).

Αν οι μακθτζσ ζχουν λάκοσ ςτο κζμα τθσ λζξθσ με τθ βοικεια του
λεξικοφ δθμιουργοφν οικογζνειεσ λζξεων, αν ζχουν καταλθκτικά
λάκθ παραπζμπονται ςτουσ γραμματικοφσ κανόνεσ (π.χ. ριματα ςε
–ϊνω) και καταγράφουν λζξεισ τθσ ίδιασ κατθγορίασ μζςα ςε
προτάςεισ ,ςφντομο κείμενο κ.ά.
Αναφζρονται περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ παρακάτω
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Α’ τάξθ
θμαντικζσ επιςθμάνςεισ
 Θ Ορκογραφία εντάςςεται ςτο Τ.Ε., ζχει παιγνιϊδθ μορφι και ςχετίηεται με τθν
εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ.
 Θ λφςθ τθσ προτελευταίασ άςκθςθσ αποτελεί και το κείμενο τθσ Ορκογραφίασ.
 Ο βακμόσ δυςκολίασ βαίνει αυξανόμενοσ.
 Στο 2ο κυρίωσ τεφχοσ, θ ορκογραφικι άςκθςθ βρίςκεται ςε ςυνάρτθςθ με τθ
διαιςκθτικι προςζγγιςθ οριςμζνων-βαςικϊν-κανονικοτιτων, όπωσ για
παράδειγμα θ κατάλθξθ -οι του πλθκυντικοφ αρικμοφ.
 Ρρζπει να αντιγράφεται μια φορά ςτθν τάξθ , να ελζγχεται από τον
εκπαιδευτικό και να αναπτφςςονται δεξιότθτεσ και τεχνικζσ βελτίωςθσ.

Ακολουκοφμε τα ςτάδια όπωσ αναφζρονται ςτθ ςελίδα 7
Ορκογραφικζσ δραςτθριότθτεσ
 Ορκογραφικι δραςτθριότθτα βιβλίου
 Αντιγραφι τθσ ορκογραφικισ άςκθςθσ ςτο τετράδιο Γραφισ ι ςτον θλεκτρονικό
υπολογιςτι
 Μετατροπι λζξεων ι φράςεων ςε κεφαλαία γράμματα
 Γραφι ςε ατομικοφσ πίνακεσ με μαρκαδόρο
 Συμπλιρωςθ γραμμάτων που λείπουν από τισ λζξεισ
 Συμπλιρωςθ λζξεων που λείπουν από το κείμενο
 Εικονόλεξο: δίνουμε τισ εικόνεσ για να γράψουν τθ λζξθ(με ςυγκεκριμζνο ςτόχο:
π.χ. εικόνεσ με αρςενικά ουςιαςτικά προκειμζνου να μάκουν το άρκρο και τον
αρικμό)
 Ραιχνίδια με τισ λζξεισ (π.χ. ακροςτιχίδεσ, αναγραμματιςμοφσ)
 Κρυπτόλεξο: να «κρφψουν» λζξεισ τθσ ορκογραφικισ άςκθςθσ
 Καταγραφι των λζξεων ςτο τετράδιο-ευρετιριο
 Αντιγραφι μια μικρισ λίςτασ λζξεων που ετοιμάςαμε ομαδικά ςτθν τάξθ για να
τθν ζχουν ςτο τετράδιό τουσ
 Μια πρόταςθ ι ζνα μικρό κείμενο που ςυνζκεςαν ομαδικά, κάποια πράγματα
που πρζπει να κυμθκοφν να φζρουν…
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Ορκογραφικζσ δραςτθριότθτεσ με δείκτθ δυςκολίασ
 Άγνωςτθ ορκογραφία
 Ομαδοποίθςθ λακϊν και διόρκωςθ ςτον πίνακα με τθ ςυμμετοχι όλθσ τθσ
τάξθσ
 Ετεροδιόρκωςθ: να διορκϊςουν τθν ορκογραφικι άςκθςθ του διπλανοφ τουσ
Θ Ορκογραφία κα πρζπει πάντα να ζχει νόθμα και λειτουργικό χαρακτιρα και κάκε
φορά ςυγκεκριμζνο ςτόχο .
ΔΙΟΡΘΩΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ διδαςκαλίασ:
 Αποφεφγουμε να επιςθμάνουμε το λανκαςμζνο γράμμα
 Ραρακινοφμε το παιδί να ςκεφτεί ποφ μπορεί να ζχει κάνει το λάκοσ
 Επιτρζπουμε ςτουσ μακθτζσ να κάνουν χριςθ:
πινάκων με ορκογραφικά δφςκολεσ λζξεισ(και, ζχει, είναι κ.ά.)
 εικονογραφθμζνου λεξικοφ Α’,Β’,Γ’ Δθμοτικοφ
Αξιοποίθςθ των λακϊν(ενδεικτικά)





Γράφουν τθ λζξθ ςωςτά είτε ςε φράςθ είτε ςε πρόταςθ
Τθν αντιγράφουν ςτο τετράδιο-ευρετιριο
Τθν αντιγράφουν ςτο τετράδιο γραφισ με ςτόχο τθν καλλιγραφία
Κρυπτόλεξο, εικονόλεξο κ.ά.

ηην άμμο η οπθογπαθία μος
να ήηανε γπαμμένη
να ‘πσεηαι κύμα γπήγοπα
ηα λάθη μος να παίπνει.

Σοφία Ραράςχου, «Θαλαςςινό ςχολείο»,α’ εκδ.Δελφίνι,Ακινα 1996
β’ εκδ.Ρερίπλουσ,Ακινα
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Β’ τάξθ
θμαντικζσ επιςθμάνςεισ

 Ο μακθτισ κα πρζπει να αναπτφξει ςτρατθγικζσ που να τον βοθκοφν να γράφει
ορκά
 Θ Ορκογραφία δεν καταργείται απλά αλλάηει θ μορφι και ο τρόποσ εκμάκθςισ
τθσ
 Στο βιβλίο υπάρχουν πολλζσ δραςτθριότθτεσ που ενϊ φαινομενικά δε μοιάηουν
με αςκιςεισ Ορκογραφίασ, κατά βάκοσ όμωσ εξυπθρετοφν αυτόν το ςκοπό
 Καταργείται ο παραδοςιακόσ τρόποσ να μακαίνεται θ Ορκογραφία ςτο ςπίτι ι
να τθν γράφουν 3-5 φορζσ
 Θ Ορκογραφία διδάςκεται κακθμερινά ςτθν τάξθ και ςυνδζεται με το
γραμματικό ςτόχο του μακιματοσ (κειμενικι ςφμβαςθ)
 Τα ορκογραφικά λάκθ των μακθτϊν δε κα πρζπει να είναι το επίκεντρο κατά
τθν παραγωγι γραπτοφ λόγου αλλά θ παραγωγι νοιματοσ
Σκοπόσ μασ πρζπει να είναι θ καλλιζργεια δεξιοτιτων για να καταςτιςουν τουσ
μακθτζσ αυτόνομουσ ςτθν αυτοδιόρκωςθ των λακϊν τουσ .
Ορκογραφικζσ δραςτθριότθτεσ

 Σε αρκετά κεφάλαια υπάρχουν περιςςότερεσ από μία ορκογραφικζσ αςκιςεισ,
εδϊ ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να επιλζξει ποια κεωρεί χρθςιμότερθ για τθν
τάξθ του
 Οι μακθτζσ καταγράφουν ςε τετράδιο τθν ορκογραφικι δραςτθριότθτα που
προτείνει το βιβλίο αφοφ πρϊτα γίνει ανάλογθ επεξεργαςία από τον
εκπαιδευτικό και τονιςκοφν τα ςθμεία που κα πρζπει οι μακθτζσ να προςζξουν
ιδιαίτερα
ΔΙΟΡΘΩΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 Ο εκπαιδευτικόσ εντοπίηει τα λάκθ χωρίσ να διορκϊςει
 Ομαδοποιεί τα λάκθ και τα παρουςιάηει ςτον πίνακα(ενδεικτικόσ τρόποσ)
 Με τθ βοικεια του βιβλίου ι του εικονογραφθμζνου λεξικοφ τα παιδιά
διορκϊνουν τα λάκθ τουσ και πάντα με τθ ςτενι επίβλεψθ του εκπαιδευτικοφ
 Κάκε φορά υπενκυμίηουμε ςτα παιδιά βαςικά γραμματικά ςθμεία ζτςι ϊςτε θ
νζα Ορκογραφία να ςτθρίηεται πάνω ςτα προθγοφμενα με διαρκι
ανατροφοδότθςθ
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Αξιοποίθςθ λακϊν
 Δίνουμε επιπλζον δραςτθριότθτεσ εμπζδωςθσ και αξιοποίθςθσ των λακϊν
όπωσ ςταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, δθμιουργία προτάςεων ι κειμζνων κ.ά.
προςζχοντασ να υπάρχει ςφνδεςθ με το γραμματικό ςτόχο και όχι απλι
παράκεςθ λζξεων
 Τα παιδιά αντιγράφουν τισ ςωςτζσ λζξεισ ςτο τετράδιο–ευρετιριο ι ςτο
τετράδιο γραφισ

Δςο δίδςμα δύο μυπά,
δςο αδελθάκια ζηλεςηά.
Δεςηέπα πάνε ηάξη,
δςο-δςο μέζα ζη’ αμάξι

Θζτθ Χορτιάτθ ,«Ραιχνιδόλεξα»,εκδ.Κζδροσ,Ακινα 1986
Σοφία Ραράςχου, «καλαςςινό ςχολείο»,εκδ.Δελφίνι,Ακινα 1996
Σοφία Ραράςχου, «καλαςςινό ςχολείο»,εκδ.Δελφίνι,Ακινα 1996
Σοφία Ραράςχου, «καλαςςινό ςχολείο»,εκδ.Δελφίνι,Ακινα 199611

Γ’ τάξθ
θμαντικζσ επιςθμάνςεισ
 Θ ορκογραφικι άςκθςθ είναι κακθμερινι ςτθν Τρίτθ Δθμοτικοφ και αφορά τισ
δραςτθριότθτεσ που τιτλοφοροφνται ςε κάκε μάκθμα "Γράφω ςωςτά".
 Ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να παρζμβει ςτθν προτεινόμενθ δραςτθριότθτα
ορκογραφίασ - προςκζτοντασ δικό του κείμενο ι και λζξεισ.
 Σφντομα κριτιρια ορκογραφίασ - τεςτ- ΟΡΩΣ ΚΑΙ ΜΕΧΙ ΤΩΑ τα
διαχειριηόμαςταν ζτςι και τϊρα. Στισ ςφντομεσ αυτζσ αςκιςεισ κα βοθκιςουν
και οι δραςτθριότθτεσ με τισ λζξεισ που προτείνονται ςτο τζλοσ κάκε ενότθτασ
μακθμάτων.
 Για ορκογραφικζσ αςκιςεισ πζρα από αυτζσ που ζχει το βιβλίο και ανά μάκθμα
και ςτο τζλοσ κάκε ενότθτασ κυμίηουμε ότι:
ΚΑΝΩ ΟΘΟΓΑΦΙΑ ΣΘΜΑΙΝΕΙ ΚΑΝΩ ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ .
Θ ΟΘΟΓΑΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΟΚΟΜΜΕΝΘ ΑΡΟ ΓΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΙΛΟΓΕΣ
Σε κάκε περίπτωςθ όποιεσ αςκιςεισ δίναμε ζωσ ςιμερα από τισ οικογζνειεσ λζξεων
μζχρι και τισ παραδοςιακότερεσ δραςτθριότθτεσ ςυνεχίηουμε να τισ δίνουμε.
ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΕΞΑΚΟΤΝΣΑΙ ΝΑ :
Ορκογραφοφν το κεματικό και καταλθκτικό μζροσ των λζξεων
 Εφαρμόηουν τουσ βαςικοφσ κανόνεσ ςυλλαβιςμοφ
 Εντοπίηουν και χρθςιμοποιοφν τα ςθμεία ςτίξθσ
 Αντιγράφουν ςωςτά και επιμελθμζνα
Πποηεινόμενερ οπθογπαθικέρ δπαζηηπιόηηηερ για «αξιοποίηζη» ηων λαθών
Ομαδοποίηςη των λαθών και διαχωριςμόσ ςε δφο κατηγορίεσ:
1.Λζξεισ που ζχουν λάκοσ ςτο λεξικό μόρφθμα δθλαδι ςτο κζμα τθσ λζξθσ
2.Λζξεισ που ζχουν λάκοσ ςτο γραμματικό μόρφθμα δθλαδι ςτθν κατάλθξθ
Για τθν πρϊτθ περίπτωςθ βοθκοφμε τουσ μακθτζσ δίνοντασ δραςτθριότ θτεσ
παραγωγισ λεξιλογίου (οικογζνειεσ λζξεων κ.λπ.)ενϊ για τθ δεφτερθ ξανακυμίηουμε τθ
Γραμματικι. Ακολουκεί παράδειγμα:
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Παράδειγμα:Ενόηηηα «Ήηανε μια θορά»,(ηεύχος Γ΄,ζελ.25)

ΔΕΙΓΜΑ ΜΑΘΗΤΗ:
ΔΕΙΓΜΑ ΜΑΘΗΤΗ
Φίζα αεράκη θίζα
μη χαμιλόνις ήζαμε
να δο ζηην Κρήηι μια κορθί
πώχω μανούλα κι αδελθοί.
Λάκθ ςτο λεξικό μόρφθμα

Λάκθ ςτο γραμματικό μόρφθμα

Φίζα

αεράκη

χαμιλ

όνις

ήζαμε

δο

πώ

Κρήηι
κορθί
αδελθοί

α)Για τθ διόρκωςθ των λακϊν τθσ 1θσ ςτιλθσ οι
μακθτζσ παραπζμπονται ςτο λεξικό τουσ και
καταγράφουν οικογζνειεσ λζξεων:
Φφςα: φφςθμα, φυςθτόσ, φυςθτιρασ κ.λπ.
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςθσ του
λεξιλογίου
Με τισ παραπάνω λζξεισ:
γράφουν προτάςεισ, τίτλουσ, ςφντομα
χρθςτικά κείμενα ,κ.λπ.
τισ βάηουν ςε κρυπτόλεξο ,δθμιουργοφν
ακροςτιχίδεσ, ςταυρόλεξα ,κ.λπ.

β)Για τθ διόρκωςθ των λακϊν τθσ 2 θσ ςτιλθσ
οι μακθτζσ παραπζμπονται ςτουσ πίνακεσ
Γραμματικισ ςτο τζλοσ του Β.Μ. ι ςτουσ
ορκογραφικοφσ κανόνεσ που υπάρχουν ςτα
κείμενα
Αεράκι: υποκοριςτικά ςε –άκι
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ Γραμματικισ
Εντοπίηουν ουδζτερα ουςιαςτικά ςε –ι από
προθγοφμενα μακιματα και καταγράφουν τα
υποκοριςτικά τουσ
Καταγράφουν μια ςφντομθ ιςτορία
χρθςιμοποιϊντασ τα υποκοριςτικά που
δθμιοφργθςαν κ.λπ.

Κατερίνα Ραλάςκα-Μαντοφδθ , «Ζμμετρεσ αςκιςεισ μνιμθσ και
γλϊςςασ», Εργαςτιριο Λόγου και Ρολιτιςμοφ, Ρανεπιςτιμιο
Θεςςαλίασ,Βόλοσ 2000
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Δ’ τάξθ
θμαντικζσ επιςθμάνςεισ
 Θ γραμματικι επίγνωςθ που αποκτοφν οι μακθτζσ ςτθν Τετάρτθ τάξθ
νοθματοδοτεί και τθν ορκογραφικι τουσ επίδοςθ
 Υπάρχουν ορκογραφικζσ αςκιςεισ ςε κάκε μάκθμα
 Θ ςφνδεςθ του λεξιλογίου με τθν Ορκογραφία ι με τθ Γραμματικι είναι άμεςθ,
ζτςι ϊςτε πολλζσ λεξιλογικζσ ι γραμματικζσ αςκιςεισ είναι παράλλθλα και
ορκογραφικζσ
 Δεν επιηθτοφμε τθν οπτικι απομνθμόνευςθ τθσ ορκογραφίασ των λζξεων τθσ
εβδομάδασ ι τθσ ενότθτασ αλλά τθν κατάκτθςθ του μθχανιςμοφ τθσ
ορκογραφθμζνθσ γραφισ
Ορκογραφικζσ δραςτθριότθτεσ
 Να ςυμπλθρϊςουν γράμματα που λείπουν ςε λζξεισ
 Να ςυμπλθρϊςουν λζξεισ που λείπουν ςε κείμενο
 Να ςυμπλθρϊςουν λζξεισ που λείπουν ςε προτάςεισ επιλζγοντασ κάκε φορά,
από διαφορετικζσ προτεινόμενεσ, τθ ςωςτι
 Να χρθςιμοποιιςουν ςωςτά τα ςθμεία ςτίξθσ ςε προτάςεισ ι ςε κείμενο
 Να φτιάξουν λίςτεσ με λζξεισ που τουσ δυςκόλεψαν πολφ ςτθν ορκογραφία και
τισ ζκαναν πολλζσ φορζσ λάκοσ
 Να λφςουν ζνα ςταυρόλεξο ι ζνα κρυπτόλεξο
 Να κάνουν παιχνίδια με τισ λζξεισ (π.χ. ακροςτιχίδεσ, αναγραμματιςμοφσ)
 Να εξθγιςουν τθν ορκογραφία των λζξεων ςυνδζοντάσ τθν με τθν ετυμολογία
και τθ γραμματικι
Δθμιουργία ευρετθρίου(τετράδιο)
Κάποιεσ δραςτθριότθτεσ αυξθμζνθσ δυςκολίασ όπωσ:
•
•
•
•
•

Να γράψουν άγνωςτθ ορκογραφία
Να κάνουν ομαδοποίθςθ λακϊν και διόρκωςθ ςτον πίνακα με τθ ςυμμετοχι
όλθσ τθσ τάξθσ
Να διορκϊςουν μόνοι τουσ το γραπτό τουσ
Να διορκϊςουν το γραπτό κάποιου άλλου
Να εξθγιςουν γιατί είναι λανκαςμζνεσ ορκογραφικά οι λζξεισ που
διορκϊνουν

Επιςθμαίνεται εδϊ ότι ςε πολλζσ από τισ λεξιλογικζσ και τισ ορκογραφικζσ
δραςτθριότθτεσ εμπλζκεται και θ αντιγραφι.
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ΔΙΟΡΘΩΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 Ο εκπαιδευτικόσ εντοπίηει τα λάκθ χωρίσ να διορκϊςει
 Ομαδοποιεί τα λάκθ και τα παρουςιάηει ςτον πίνακα(ενδεικτικόσ τρόποσ)
 Με τθ βοικεια του βιβλίου ι του λεξικοφ τα παιδιά διορκϊνουν τα λάκθ τουσ
και πάντα με τθ ςτενι επίβλεψθ του εκπαιδευτικοφ
 Κάκε φορά υπενκυμίηουμε ςτα παιδιά βαςικά γραμματικά ςθμεία,
μθχανιςμοφσ ςφνκεςθσ και παραγωγισ ζτςι ϊςτε θ νζα Ορκογραφία να
εποικοδομείται πάνω ςτα προθγοφμενα με διαρκι ανατροφοδότθςθ
Πποηεινόμενερ οπθογπαθικέρ δπαζηηπιόηηηερ για «αξιοποίηζη» ηων λαθών
Ομαδοποίηςη των λαθών και διαχωριςμόσ ςε δφο κατηγορίεσ:
1.Λζξεισ που ζχουν λάκοσ ςτο λεξικό μόρφθμα δθλαδι, ςτο κζμα τθσ λζξθσ
2.Λζξεισ που ζχουν λάκοσ ςτο γραμματικό μόρφθμα δθλαδι, ςτθν κατάλθξθ
Για τθν πρϊτθ περίπτωςθ βοθκοφμε τουσ μακθτζσ δίνοντασ δραςτθριότθτεσ
παραγωγισ λεξιλογίου (οικογζνειεσ λζξεων κ.λπ.)ενϊ για τθ δεφτερθ ξανακυμίηουμε τθ
Γραμματικι.

Θ αλλαγι τθσ ΓΑΜΜΑΤΙΚΘΣ , από το βιβλίο του Τηιάννι οντάρι
’’το βιβλίο με τα λάκθ’’
Μηα κέξα ν πξνθεζόξ Γξακκαηηθόο απνθάζηζε λ΄ αιιάμεη ηε Γξακκαηηθή.
-Αξθεηά-είπε-κ’ όιεο απηέο ηηο κπεξδεςνύξεο. Γηα παξάδεηγκα, πνηνο ν ιόγνο λα
ρσξίδνπκε ηα επίζεηα ζε ηόζεο θαηεγνξίεο; Δύν ,είλαη αξθεηέο: επίζεηα
ζπκπαζεηηθά θαη επίζεηα αληηπαζεηηθά. Επίζεηα ζπκπαζεηηθά: θαιόο,
ραξνύκελνο, γελλαηόδσξνο, εηιηθξηλήο ,ηίκηνο. Επίζεηα αληηπαζεηηθά: ςεύηεο,
πνλεξόο, ηζηγθνύλεο, ζξαζύο θαη πάεη ιέγνληαο. Έηζη δελ είλαη θαιύηεξα;
Η παξαδνπιεύηξα ηνπ πνπ άθνπγε πξνζεθηηθά είπε: πνιύ ζσζηά.
Καη αο έξζνπκε ηώξα ζηα ξήκαηα. Καηά ηε γλώκε κνπ,ζα έπξεπε λα ήηαλ δύν
εηδώλ: ηα ξήκαηα πνπ ζα θιίλνληαη θαη ηα ξήκαηα πνπ ζα η’ αθήλνπκε ζηελ
εζπρία ηνπο,όπσο παξαδείγκαηνο ράξε θιέβσ, ζθνηώλσ, πνιεκώ, πινπηίδσ ζε
βάξνο θάπνηνπ άιινπ. Έρσ δίθην ή δελ έρσ;
-Απ’ ην ζηόκα ζαο θαη ζηνπ Θενύ η’ απηί.
Καη αλ όινη είραλ ηε γλώκε εθείλεο ηεο θαιόθαξδεο γπλαίθαο, ε αιιαγή ζα
γηλόηαλ κέζα ζε δέθα ιεπηά.
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Σ-Ε’ τάξθ
Προςπακοφμε να μάκουμε ςτα παιδιά τουσ μθχανιςμοφσ που εξθγοφν τθ ςωςτι
γραφι μιασ λζξθσ. Πϊσ;
 Με τθ βοικεια τθσ ετυμολογίασ,
 τθσ παραγωγισ,
 τθσ ςφνκεςθσ και
 των οικογενειϊν λζξεων
ΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΗΗ Ε’ ΣΑΞΗ,ΕΝΟΣΗΣΑ 15,ΕΛ.47

Δείγμα μακθτι

Για τθ διόρκωςθ των λακϊν οι μακθτζσ παραπζμπονται ςτθν Ενότθτα 11,(ςελ.80-81)
ςτο Β.Μ.
Ρροςτακτικι Αορίςτου
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςθσ των λακϊν
Εντοπιςμόσ πακθτικϊν ρθμάτων ςε προθγοφμενα κείμενα και μετατροπι ςτθν
Ρροςτακτικι Αορίςτου
 Δθμιουργία ςφντομου κειμζνου (κατευκυντικοφ λόγου) με ριματα ςτθν
Ρροςτακτικι Αορίςτου
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ΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΗΗ Σ’ ΣΑΞΗ,ΕΝΟΣΗΣΑ 10, ΕΛ.80

Λάκθ ςτο λεξικό μόρφθμα

Λάκθ ςτο γραμματικό μόρφθμα

διαγονιςμό

αξιηει
διοργάνοςε

γιρίηει

Σωματίο

αντιμετόπιςθ

Υπουργίο

Προτεινόμενεσ ορκογραφικζσ δραςτθριότθτεσ για «αξιοποίθςθ» των λακϊν
α)Για τθ διόρκωςθ των λακϊν τθσ 1θσ ςτιλθσ οι μακθτζσ παραπζμπονται ςτο λεξικό
τουσ και καταγράφουν οικογζνειεσ λζξεων:
Διαγωνιςμόσ –διαγωνίηομαι, διαγϊνιςμα κ.τ.λ.
Γυρίηω –γφροσ, γφριςμα κ.τ.λ.
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Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςθσ του λεξιλογίου
Με τισ παραπάνω λζξεισ:
 γράφουν προτάςεισ, τίτλουσ, ςφντομα χρθςτικά κείμενα ,κ.τ.λ.
 τισ βάηουν ςε κρυπτόλεξο ,δθμιουργοφν ακροςτιχίδεσ, ςταυρόλεξα ,κ.τ.λ.
β)Για τθ διόρκωςθ των λακϊν τθσ 2 θσ ςτιλθσ οι μακθτζσ παραπζμπονται ςτουσ
ορκογραφικοφσ κανόνεσ που υπάρχουν ςτα κείμενα
 Αξίηω :ριματα ςε –ίηω
 Σωματείο, υπουργείο :επικιματα-παραγωγι ονομάτων που δθλϊνουν τόπο
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ Γραμματικισ
 Εντοπίηουν ριματα ςε –ίηω και τα καταγράφουν
 Καταγράφουν μια ςφντομθ ιςτορία χρθςιμοποιϊντασ τα ςυγκεκριμζνα ριματα
κ.τ.λ.
 Δθμιουργοφν ονόματα που δθλϊνουν τόπο μζςα από ουςιαςτικά όπωσ:
μζταλλο-μεταλλείο φάρμακο-φαρμακείο κ.ά.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ: κακοδθγοφμε τα παιδιά να προςεγγίηουν τθ κεματικι
ορκογραφία και με τθ βοικεια τθσ γραμματικήσ να ελζγχουν την καταληκτική.
Τα βιβλία περιλαμβάνουν λεξιλογικζσ-ορκογραφικζσ αςκιςεισ που είναι
προςανατολιςμζνεσ ςε αυτόν τον ςκοπό. Μακαίνουν ςτα παιδιά:
τισ προκζςεισ,
τα προκιματα – επικιματα και
 τισ λζξεισ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ που λειτουργοφν ωσ «γεννιτριεσ» λζξεων ςτθ
νζα ελλθνικι,
τουσ μακαίνουν τισ οικογζνειεσ λζξεων (ενδεικτικά Εϋ τάξθ, Βιβλίο Μακθτι, αϋ
τεφχοσ, ςελ. 14, 27, 30, 34, 74),
τουσ οδθγοφν ςε εξζταςθ δφςκολων περιπτϊςεων καταλθκτικισ ορκογραφίασ,
όπωσ αυτι τθσ κατάλθξθσ /-ιςτε/ (Εϋ τάξθ, Βιβλίο Μακθτι, βϋ τεφχοσ, ςελ. 81).
Σε κάκε ενότθτα, λοιπόν, υπάρχουν αςκιςεισ ορκογραφίασ αλλά αυτι δεν είναι θ
μόνθ μασ ςχετικι δραςτθριότθτα.
Κάνουμε ορκογραφία με κάκε ευκαιρία, είτε είναι παραγωγι γραπτοφ κειμζνου
είτε είναι μια άςκθςθ γραμματικισ.
Αυτό ςθμαίνει πωσ ςτα γραπτά των παιδιϊν :
 ομαδοποιοφμε τα λάκθ τουσ και τα δουλεφουμε,
π.χ. τα εξθγοφμε ςτον πίνακα, καταςκευάηουμε κείμενα με αυτά.
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Στθ ςυνζχεια μποροφμε να τα υπαγορεφςουμε, να τα γράψουμε με ςκόπιμα
λάκθ ςτον πίνακα, να μοιράςουμε δικά μασ κείμενα που κα πρζπει τα παιδιά να
διορκϊςουν κ.λπ. Το ίδιο μπορεί να ςυμβεί και ςε μια άςκθςθ με γραμματικό
πρωτεφοντα ςτόχο. Ελζγχουμε τθν πορεία τθσ άςκθςθσ από ορκογραφικι
(καταλθκτικι) άποψθ και επανερχόμαςτε όταν χρειαςτεί.
Σα λάκθ των παιδιϊν τθσ τάξθσ μασ αποτελοφν τθν ορκογραφικι «φλθ» με
τθν οποία πρζπει να αςχολθκοφμε.

Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ ϊρα τθσ διόρκωςθσ. Θ εναλλαγι των τρόπων
(ετεροδιόρκωςθ, αυτοδιόρκωςθ, ομαδικι, διαγωνιςμόσ διόρκωςθσ κτλ.)
διαςφαλίηει τθ διατιρθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν, καλλιεργεί τισ
ικανότθτζσ τουσ ςτθ διόρκωςθ και δυναμϊνει τθν ορκογραφικι τουσ δεξιότθτα.
Το πιο ςθμαντικό ςτον τομζα αυτό είναι να τουσ καλλιεργιςουμε τθν
πεποίκθςθ πωσ μποροφν να διορκϊςουν μόνοι τουσ το γραπτό τουσ, πωσ θ
ορκογραφία δεν είναι μια χαϊδθσ κατάςταςθ αλλά ακολουκεί ςυγκεκριμζνουσ
κανόνεσ και ρυκμίηεται με βάςθ τθ λογικι, άρα μποροφν να τθν κατανοιςουν
και να τθ μάκουν. Αυτό βοθκάει ιδιαίτερα τουσ μακθτζσ με δυςκολίεσ.

"Μονάση έγνοια η γλώζζα μος ".
Οδςζζέαρ Ελύηηρ
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Αξιοπούηςη Εικονογραφημϋνου Λεξικού Α’Β’Γ’
τόχο του ζχει να βοθκιςει τα παιδιά των πρϊτων τάξεων του δθμοτικοφ :

 να εξοικειωκοφν με το αλφάβθτο,
 να κατακτιςουν βαςικζσ δεξιότθτεσ του λεξιλογίου,
 να ζρκουν ςε μία πρϊτθ επαφι με το λεξικό και τισ τυπογραφικζσ του
ιδιαιτερότθτεσ.

Πϊσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν τάξθ;
 Το ΠΛΔ μπορεί να χρηςιμοποιηθεί ςτην τάξη ςυνιςτώντασ μία βαςική γνωςιακή
ςτρατηγική μάθηςησ (O’ Malley & Chamot, 1990, Rubin, 1975, Oxford, 1990)ςτα
ακόλουθα βαςικά ςημεία:
α) ςτο επίπεδο ελλθνομάκειασ των μακθτϊν που μποροφν να χρηςιμοποιήςουν το
ΠΛΔ,
β) ςτο είδοσ τθσ χριςθσ του λεξικοφ: προςληπτική (δηλαδή κατά την επεξεργαςία
κειμζνου) ή παραγωγική χρήςη (δηλαδή κατά την παραγωγή κειμζνου) ςτο είδοσ τησ
διδαςκαλίασ που προωθεί τη χρήςη του λεξικοφ και
γ) ςτισ ικανότθτεσ που απαιτεί θ κατάλλθλθ χριςθ του από τουσ μακθτζσ.
Ρροτείνονται επίςθσ ενδεικτικά δραςτθριότθτεσ και αςκιςεισ που είναι δυνατό να
ςυςτιςουν ζναν φάκελο δραςτθριοτιτων/αςκιςεων λεξιλογικοφ εμπλουτιςμοφ για τισ
τρεισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου (ςχετικά με τθ ςυγγραφι εγχειριδίου
αςκιςεων που κα αςκοφν ςτθ χριςθ μονόγλωςςου λεξικοφ ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του
δθμοτικοφ βλ. Αναςταςιάδθ-Συμεωνίδθ, 1997, Γαβριθλίδου, 2000)).
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Αναπτφςςονται ςτρατθγικζσ χριςθσ του λεξικοφ με αςκιςεισ επτά διαφορετικϊν
τφπων. Αναφζρονται ενδεικτικά οριςμζνεσ από αυτζσ.
χθματικά οι αςκιςεισ που προτείνονται μποροφν να ταξινομθκοφν ςτισ εξισ
κατθγορίεσ:
1. Αςκιςεισ εξοικείωςθσ με τθ γραμμικι διάταξθ του λεξικοφ: αλφαβιτιςθσ
2. Αςκιςεισ οπτικισ αναγνϊριςθσ/εξοικείωςθσ με τα τυπογραφικά ςτοιχεία του λεξικοφ
3. Αςκιςεισ αναγωγισ μίασ λζξθσ ςτον αντίςτοιχο λθμματικό τφπο
4. Αςκιςεισ αντιςτοιχίασ προφοράσ-γραφισ
5. Αςκιςεισ ορκογραφίασ
6. Αςκιςεισ μορφολογίασ
7. Αςκιςεισ ςθμαςιολογίασ
8. Γίνομαι λεξικογράφοσ
•
•

Ρρζπει να γίνεται κακθμερινι χριςθ του εικονογραφθμζνου λεξικοφ Α’Β’Γ’ και
όχι μόνο ςτο μάκθμα τθσ Γλϊςςασ
Από τθν 11θ ενότθτα του βιβλίου τθσ δευτζρασ τάξθσ «τι βιβλίο είναι αυτό»
προτείνονται ςυςτθματικά αςκιςεισ χριςθσ του λεξικοφ

Ιδζεσ ,δραςτθριότθτεσ με το λεξικό προτείνονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γλϊςςασ του
Κλιμακίου Ρλθροφορικισ
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/dictionaries-exercises.

Ορκογραφία
Γεμάτθ λάκθ ιτανε
και πάλι θ Ορκογραφία
και μες’ςτο ςπίτι ζγινε
μεγάλθ φαςαρία.
Απελπιςμζνθ θ μαμά
φωνάηει ςτθ Μαρία:
-Θα πάρεισ δζκα εςφ ποτζ;
-Ναι ςτθ λακογραφία!

Σοφία Ραράςχου «Ορκογραφία» ,από το βιβλίο «καλαςςινό ςχολείο»,α’ εκδ.Δελφίνι,
Ακινα 1996 ,β’ εκδ.Ρερίπλουσ,Ακινα
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Αξιοπούηςη Ορθογραφικού-ερμηνευτικού λεξικού Δ’,Ε΄,Σ’
O ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΛΕΞΙΚΟΤ
Ο ςχεδιαςμόσ του ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ του μακθτι ϊςτε να:
ζχει πρόςβαςθ ςε λεξικζσ πλθροφορίεσ διαφόρων ειδϊν
τον βοθκά να αναπτφξει τθν ικανότθτα να αναηθτεί, να εντοπίηει και να
χρθςιμοποιεί τθν πλθροφορία αυτι ανατρζχοντασ ςε λεξικογραφικά εργαλεία

Ειςάγεται ςτο ςχολείο θ «κουλτοφρα» του Λεξικοφ (όχι μόνο του ςχολικοφ)
Ο μακθτισ
 εμπλουτίηει το λεξιλόγιό του
αναπτφςςει τισ εκφραςτικζσ του δυνατότθτεσ
 διευρφνει τον εννοιολογικό του ορίηοντα
Κακοδθγοφμενοσ ςτθν αρχι εξοικειϊνεται με τθν αναηιτθςθ του ςυςτιματοσ μορφϊν,
των ςθμαςιϊν και των ςθμαςιολογικϊν ςχζςεων των λζξεων.
 Το λεξικό είναι αξιοποιιςιμο και κατά τθ διαδικαςία ςφνκεςθσ γραπτοφ λόγου από
τον μακθτι και κατά τθν αυτοαξιολόγθςι του.
Ο μακθτισ παραπζμπεται ςτο λεξικό είτε ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ του λεξιλογίου είτε
ςε άλλεσ αςκιςεισ, δραςτθριότθτεσ.
Αν δε βρίςκεται θ λζξθ ςτο λεξικό ,ο μακθτισ αναηθτά τθν οικογζνεια τθσ λζξθσ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΒΜ ,Γλϊςςα Ε,’ άςκθςθ 3,φράςεισ από κείμενα τθσ ενότθτασ «οικολογικζσ
καταςτροφζσ» και «οικολογικζσ οργανϊςεισ».
 Δίνονται και ηθτοφνται ςφνκετα με τθ λζξθ «οίκοσ», θ οποία δεν υπάρχει ωσ λιμμα
ςτο λεξικό.
 Υπάρχουν όμωσ ςφνκετα όπωσ: οικογζνεια, οικολόγοσ, οικονομία
Μποροφν να γίνουν ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ και χωρίσ τθν παραπομπι του
εγχειριδίου
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Με ανάλογουσ τρόπουσ ο μακθτισ μπορεί, κακοδθγοφμενοσ ςτθν αρχι, να
εξοικειωκεί με τθν αναηιτθςθ του ςυςτιματοσ των μορφϊν, των ςθμαςιϊν και
των ςθμαςιολογικϊν ςχζςεων των λζξεων, εμπλουτίηοντασ ςυγχρόνωσ το
λεξιλόγιό του, αναπτφςςοντασ τισ εκφραςτικζσ του δυνατότθτεσ και διευρφνοντασ
τον εννοιολογικό του ορίηοντα.
Το λεξικό είναι αξιοποιιςιμο και κατά τθ διαδικαςία ςφνκεςθσ και γραπτοφ λόγου
από τον μακθτι, κακϊσ και κατά τθν αξιολόγθςθ του γραπτοφ του μακθτι από τον
ίδιο.
Ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίθςθσ του Ορκογραφικοφ-ερμθνευτικοφ Λεξικοφ, τάξεων
Δ’,Ε’,Σ’
 Συνειδθτοποίθςθ τθσ μορφολογίασ των Λζξεων (κζμα, ςυνκετικά, καταλιξεισ
κ.λπ.)
 Συνειδθτοποίθςθ των μθχανιςμϊν ςφνκεςθσ και παραγωγισ
 Διδαςκαλία Ορκογραφίασ, ιδιαίτερα μζςα από τουσ μθχανιςμοφσ ςφνκεςθσ
και παραγωγισ κακϊσ και τθσ προζλευςθσ (ετυμολογίασ) των λζξεων
 Διδαςκαλία τθσ διατφπωςθσ οριςμοφ
 Συνειδθτοποίθςθ τθσ ςφνταξθσ των ρθμάτων
 Συνειδθτοποίθςθ του φαινομζνου των λεξιλογικϊν ςυνάψεων
 Αναγνϊριςθ ςθμαςιολογικϊν ςχζςεων
(ςυνωνυμία, αντωνυμία, υπωνυμία, μεταφορά)
 Αντίλθψθ του πολφςθμου χαρακτιρα των λζξεων
 Εξοικείωςθ με τθ διαχρονικι πλευρά τθσ γλϊςςασ
Ιδζεσ ,δραςτθριότθτεσ με το λεξικό προτείνονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γλϊςςασ του
Κλιμακίου Ρλθροφορικισ
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Glossa/dictionaries-exercises.html
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υνοψύζοντασ μπορούμε να πούμε πωσ:
 Κάνουμε ορκογραφία κάκε μζρα ς’ όλο το ογδοντάλεπτο. Απλϊσ αυτό
γίνεται με διάφορεσ μορφζσ και όχι μονοδιάςτατα, όπωσ γινόταν μζχρι
ςιμερα.
 Δε βάηουμε ορκογραφία για το ςπίτι με τθν παλιά ζννοια, αλλά ωκοφμε τα
παιδιά να δουλζψουν ςτο ςπίτι με πιο δθμιουργικζσ μορφζσ – π.χ. βρεσ ςτο
λεξικό ςου τθν οικογζνεια τθσ λζξθσ και φτιάξε προτάςεισ ι ζνα μικρό
κείμενο μ’ αυτζσ, κ.ά.
 Διδάςκουμε τισ καινοφριεσ (άγνωςτεσ) λζξεισ μζςα ςε κείμενο, για να γίνει
κατανοθτι θ ςθμαςία τουσ από τα ςυμφραηόμενα. Ζτςι, διευκολφνεται θ
ορκογραφικι μάκθςθ, εφόςον θ ςθμαςία εξαςφαλίηει τθ ςφνδεςθ με τθν
οικογζνεια λζξεων.
 Συνικωσ χρθςιμοποιοφμε ενιαίο τετράδιο για τισ γλωςςικζσ αςκιςεισ
μποροφμε να ζχουμε ξεχωριςτό τετράδιο λεξιλογίου–ορκογραφίασ, όπου κα
δουλεφουμε με οικογζνειεσ λζξεων και κα ςυγκεντρϊνουμε το κεματικό
λεξιλόγιο ανά ενότθτα.
 Χρθςιμοποιοφμε εναλλακτικζσ μορφζσ ορκογραφικϊν αςκιςεων, όπωσ:
ςκράμπλ, παιχνιδόλεξα, διαγωνιςμοφσ ορκογραφίασ κτλ.
 Κάνουμε ςυχνζσ επαναλιψεισ υπενκυμίηοντασ κάκε φορά τουσ
μθχανιςμοφσ τθσ οκογραφθμζνθσ γραφισ.
 Οι γνϊςεισ τθσ Γραμματικισ και τθσ Ορκογραφίασ που κατακτοφν οι
μακθτζσ πρζπει να «μεταφζρονται» με επιτυχία ςε όλεσ τισ γραπτζσ
δραςτθριότθτεσ.
 Ο/θ εκπαιδευτικόσ προςπακεί να δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ ϊςτε
νϋ αναπτυχκεί ανάμεςα ςε αυτόν/ιν και ςτουσ μακθτζσ ςχζςθ ουςιαςτικισ
αλλθλεπίδραςθσ και να ανακαλφψει τα μζςα για να δϊςει τθ
ςυναιςκθματικι αξία τθσ γνϊςθσ ςτο κάκε παιδί, ιδιαίτερα ςε εκείνα που τθ
χρειάηονται περιςςότερο.

Η ορκογραφία μπορεί να αποκτιςει νόθμα, εφόςον καλλιεργείται
ςτο μακθτι θ κριτικι ςκζψθ και θ πεποίκθςθ πωσ ζχει τθν
ικανότθτα να ελζγξει με λογικό τρόπο το κείμενό του.

Ανάπτυξθ
ορκογραφικϊν ςτρατθγικϊν
μζςα από τθ δθμιουργικότθτα

Πποηεινόμενερ

ιδέερ,
δπαζηηπιόηηηερ...

Η ζννοια τθσ δθμιουργικότθτασ επιδζχεται πολλοφσ και πολλζσ
φορζσ αντιφατικοφσ οριςμοφσ κακϊσ είναι μια από τισ πιο
ςφνκετεσ και πολφπλοκεσ δραςτθριότθτεσ τθσ ανκρϊπινθσ
νόθςθσ και ςυμπεριφοράσ. Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ
παρουςίαςθ προτείνονται ιδζεσ, ευκαιρίεσ που μποροφμε να
εφαρμόςουμε ςτθ ςχολικι τάξθ με απϊτερο ςκοπό να
βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ /τριεσ να απελευκερϊςουν το
δθμιουργικό δυναμικό τουσ όςον αφορά
τθν ανάπτυξθ
ορκογραφικϊν δεξιοτιτων αλλά και τθν κατάκτθςθ του
μθχανιςμοφ τθσ ορκογραφθμζνθσ γραφισ.
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Προτεινόμενεσ ιδϋεσ-δραςτηριότητεσ
1.Γνωριμία με τον πλοφτο τθσ γλϊςςασ μασ
Κατά τα πρϊτα μακιματα μποροφμε να ςυηθτιςουμε με τουσ μακθτζσ –ςτο μζτρο του
δυνατοφ- γενικότερα κζματα που ζχουν να κάνουν με τθ γλϊςςα μασ ,όπωσ: τθν
ιςτορικι ορκογραφία. Mποροφμε να διθγθκοφμε τθν ιςτορία μερικϊν λζξεων από τθν
αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα, π.χ. οίκοσ, χζρι, ποιϊ, να κυμίςουμε ςτα παιδιά ότι λζξεισ
όπωσ ιλιοσ, κάλαςςα, γθ δεν ζχουν αλλάξει ςτο παραμικρό εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Μποροφμε να ςυηθτιςουμε με τα παιδιά για τθν καταγωγι και
τθν εξζλιξι τθσ γλϊςςασ ςτθν πορεία του χρόνου, το λεξιλογικό τθσ πλοφτο, τθν
ομορφιά και τθν εκφραςτικι τθσ δφναμθ, αλλά και τθν επικοινωνιακι αξία και ςθμαςία
τθσ γνϊςθσ των κανόνων ,των ςυμβάςεων και των ςυςτθμάτων του γραπτοφ λόγου.

Για τθν Α’, Βϋ και Γϋ τάξθ μποροφμε να αξιοποιιςουμε το ποίθμα του Τηιάννι οντάρι
«Απ’ το λάκοσ ενόσ τόνου» ι το λογοτεχνικό βιβλίο τθσ Σταυροφλασ Κάτςου –Καντάνθ «ο
Τόνι και οι τόνοι» (εκδ.Ψυχογιόσ,2008) και να ςυηθτιςουμε με τουσ μακθτζσ γφρω από
τθν Ορκογραφία, τθ ςθμαςία και τθν αξία τθσ ορκισ γραφισ των λζξεων. Μποροφμε να
χρθςιμοποιιςουμε παραδείγματα από τα τονικά παρϊνυμα (όπωσ : νόμοσ-νομόσ, γζροσγερόσ, πότε-ποτζ κ.ά.),όπου οι λζξεισ ζχουν τθν ίδια περίπου προφορά, αλλά
διαφορετικι ςθμαςία και ξεχωρίηουν μόνο από το διαφορετικό τουσ τόνο, ι από ομόθχεσ
λζξεισ(όπωσ: ςικω-ςφκο, τείχοσ-τοίχοσ κ.ά.),όπου οι λζξεισ προφζρονται το ίδιο
διαφζρουν όμωσ ωσ προσ τθν ορκογραφία και τθ ςθμαςία τουσ.

Φανταςτικό διϊνυμο

«Θάλαζζα-λοςλούδι»
Η θάλαζζα και ηο λοςλούδι
Σο λοςλούδι ηηρ θάλαζζαρ
Λοςλούδι ζηη θάλαζζα
Η θάλαζζα με ηα λοςλούδια

Άλλα παραδείγματα

Η πζτρα ςτθ λίμνθ

ΠΑΓΟ
Πολική
Απκούδα
Γλίζηπηζε
Οηαν
κόνηατε ζε ένα κλαδί
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Για τθν Δ’, Ε και ΣΤ´ τάξθ μποροφμε να αξιοποιιςουμε ςτίχουσ του Οδυςςζα Ελφτθ
και άλλων ποιθτϊν ,που αναφζρονται ςτθ γλϊςςα μασ, τουσ οποίουσ μποροφμε να
διαβάςουμε και να ςυηθτιςουμε με τουσ μακθτζσ ,όπωσ:
ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ μου ζδωκαν ελληνική
το ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομήρου.
Μονάχη ζγνοια η γλώςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομήρου...
«Κάθε λζξη κι από ΄να χελιδόνι για να ςου φζρνει την άνοιξη μζςα ςτο θζροσ»...

Oδυςςζα Ελφτθ

ΣΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΙ

...μετά τρεισ χιλιάδεσ χρόνια ο ίδιοσ λαόσ ςτθν ίδια γθ εξακολουκεί να ομιλεί τθν ίδια
γλϊςςα, με τθν ζννοια ότι και ο λιγότερο εγγράμματοσ, κυρίωσ αυτόσ ,ο οπωροπϊλθσ
και ο αρτοποιόσ, εξακολουκεί να λζει τον ουρανό ουρανό και τθ κάλαςςα κάλαςςα.
...όπου γλϊςςα πατρίσ...
...τι ωραία να τρζχει το χζρι ςου πλάι ς’ ζνα τοιχάκι γεμάτο λζξεισ που προεξζχουν,
ζτςι που ν’ αρπάηεται τθσ λαλιάσ ςου θ αγράμπελθ.
Οδυςςζα Ελφτθ Ο ΚΗΠΟ ΜΕ ΣΙ ΑΤΣΑΠΑΣΕ
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Προτεινόμενα Βιβλύα
όπου παρουςιϊζονται
δημιουργικϋσ δραςτηριότητεσ για εκμϊθηςη τησ Ορθογραφύασ
και ενεργοποιούν τισ εκφραςτικϋσ και γλωςςικϋσ δυνατότητεσ
των παιδιών
Κάτςου –Καντάνθ Σταυροφλα,ο Σόνι και οι τόνοι,εκδ.Ψυχογιόσ,2008
Νικολάου Ανδρζασ,Παίηω και μακαίνω Ελλθνικά,εκδ.Power Publishing,2007
Ραλάςκα-Μαντοφδθ Κατερίνα,Ζμμετρεσ αςκιςεισ μνιμθσ και γλϊςςασ,Εργαςτιριο
Λόγου και Ρολιτιςμοφ,Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ,Βόλοσ 2000
 οντάρι Τηιάννι,Σο βιβλίο με τα λάκθ,εκδ.Τεκμιριο,1989
 οντάρι Τηιάννι,Αςκιςεισ φανταςίασ,εκδ.Τζςςερα,1990
 οντάρι Τηιάννι,Γραμματικι τθσ φανταςίασ,εκδ.Τεκμιριο,1994
Χορτιάτθ Θζτθ,ο Αλζξθσ ο Παλαβολζξθσ,εκδ.Λωτόσ,1994
Χορτιάτθ Θζτθ ,Παιχνιδόλεξα,εκδ.Κζδροσ,1986
Χορτιάτθ Θζτθ,Παιχνιδόγελα,εκδ.Καμπανά,1988

]
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2.Σο κουτί των λζξεων τθσ ενότθτασ

Μια άλλθ ιδζα είναι το «κουτί των λζξεων τθσ ενότθτασ», βάςει των
οποίων κάνουν και τθν επανάλθψι τουσ ςτο τζλοσ. Δθλαδι ζχουν ζνα
κουτί μζςα ςτο οποίο ρίχνουν χαρτάκια με τισ πλζον ενδιαφζρουςεσ, για
τθν τάξθ τουσ, λζξεισ, οι οποίεσ αποτελοφν ταυτόχρονα και ζνα κεματικό
λεξιλόγιο τθσ ενότθτασ. Στο τζλοσ κάκε ενότθτασ οι μακθτζσ ανοίγουν το
κουτί και μποροφν να αξιοποιιςουν τισ λζξεισ :δθμιουργϊντασ δικι τουσ
φανταςτικι ιςτορία, ερευνϊντασ ςτο λεξικό ,καταγράφοντασ οικογζνειεσ
λζξεων κ.ά.
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3.Η Γωνιά τθσ Ορκογραφίασ

Μποροφμε να φτιάξουμε τθ «Γωνιά τθσ Ορκογραφίασ», δθλαδι μια
γωνιά τθσ τάξθσ όπου κα υπάρχουν λεξικά, παιχνίδια με λζξεισ
(ςκράμπλ, κρεμάλεσ κτλ.) και ζνα ταμπλό που κα γράφουμε ανά ενότθτα
τισ λζξεισ που μασ ενδιαφζρουν ορκογραφικά – ςθμαςιολογικά. Μια ιδζα
κα ιταν να ςχθματίςουν με όςεσ περιςςότερεσ από αυτζσ ζνα ατομικό ι
ομαδικό κείμενο που μπορεί να λειτουργιςει ωσ ορκογραφικι
επανάλθψθ τθσ ενότθτασ.
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4.Σα κουτιά με τισ λζξεισ

Μζςα ςε χάρτινα κουτιά τοποκετοφμε καρτζλεσ με λζξεισ οι οποίεσ είναι
χωριςμζνεσ ανά είδοσ: ουςιαςτικά, επίκετα, άρκρα, ριματα, αντωνυμίεσ κ.λπ.
Καλοφμε τουσ μακθτζσ να ςυνκζςουν λζξεισ, φράςεισ, προτάςεισ επιλζγοντασ
λζξεισ από το κάκε κουτί .Κάκε φορά προγραμματίηουμε και ηθτάμε
ςυγκεκριμζνο ςτόχο,
π.χ. ςυνδυαςμόσ 1οσ :προςωπικι αντωνυμία-ριμα-ουςιαςτικό,
ςυνδυαςμόσ 2οσ:άρκρα-ουςιαςτικά,
ςυνδυαςμόσ 3οσ : άρκρα-ουςιαςτικά-ενικόσ/πλθκυντικόσ αρικμόσ κ.ά.
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5.Σο Λεξόδεντρο

Υπάρχει ζνα δζντρο ςε μια πινακίδα τθσ τάξθσ όπου ςτον κορμό του γράφουμε
τθ ριηικι λζξθ τθσ οποίασ κζλουμε να δθμιουργιςουμε τθν οικογζνεια.
Στα κλαδιά του γράφουμε τισ παράγωγεσ λζξεισ τθσ ίδιασ οικογζνειασ.
Οι ςφνκετεσ λζξεισ μποροφν να γράφονται ςε μια ςτιλθ δίπλα ι κάτω από το
δζντρο.
Μποροφμε κάκε φορά να προςκζτουμε νζα δζντρα με λζξεισ ςυχνόχρθςτεσ.
Θ ςυνολικι εργαςία των μακθτϊν μπορεί να παρουςιαςκεί ωσ
‘’το δάςοσ των λζξεων’’.

οικουμζνθ

οίκθμα
οικία

φωτιςτικό

φωτίηω
παιδεφω

φωτιςμόσ

παιδεία

οικίηω
Ο
Ι
Κ
Ο
Σ

φωτεινόσ
Φ
Ω


Ρ
Α
Ι
Δ
Ι

παιδίατροσ
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6.Λεξοαινίγματα

Σε κάκε αίνιγμα οι μακθτζσ αναηθτοφν μια λζξθ(ουςιαςτικό, επίκετο ι ριμα).
Για να τθ βρουν δίνουμε οριςμζνα ςτοιχεία τθσ:
α)το γζνοσ και τον αρικμό τθσ λζξθσ
β)πόςα γράμματα ζχει
γ)κάποιο ι κάποια ςτοιχεία από τθν ερμθνεία τθσ.
Επίςθσ οι μακθτζσ μποροφν να χωριςτοφν ςε ομάδεσ, να φτιάχνουν «λεξοαινίγματα»
και να προςπακεί κάκε ομάδα να βρει τθν απάντθςθ του αινίγματοσ τθσ άλλθσ
ομάδασ.
(διδαςκαλία ουδετζρων ςε –ι)
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7.Ο τροχόσ

Καταςκευάηουμε ζναν τροχό μζςα ςτον οποίο γράφουμε τα άρκρα ςε όλεσ
τισ πτϊςεισ και γζνθ. Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ αρκετζσ καρτζλεσ με ουςιαςτικά
για να τισ διαβάςουν. Στθ ςυνζχεια ο/θ εκπαιδευτικόσ γυρίηει το δείκτθ τθσ
ρόδασ και ςε όποιο άρκρο ςταματιςει ,οι μακθτζσ πρζπει να βρουν ανάμεςα
από τισ καρτζλεσ τουσ, εκείνεσ που περιζχουν ουςιαςτικά, αντίςτοιχου γζνουσ
και πτϊςθσ με τον άρκρο που δείχνει ο δείκτθσ τθσ ρόδασ. Το ίδιο παιχνίδι
μπορεί να εφαρμοςκεί και για τα ριματα με τθ διαφορά ότι πάνω ςτον τροχό
γράφουμε τισ προςωπικζσ αντωνυμίεσ (εγϊ, εςφ κ.λπ.). Λζμε ςτουσ μακθτζσ
ζνα ριμα και το μετατρζπουν ςτο πρόςωπο που δείχνει ο δείκτθσ τθσ ρόδασ
για να το γράψουν ςτο τετράδιό τουσ ι ςτον πίνακα.
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8.Μελζτθ λζξεων

Θ δραςτθριότθτα αυτι ςχετίηεται με τθν παραγωγι λζξεων.
Οι μακθτζσ με βάςθ το κζμα τθσ λζξθσ προςκζτουν επικιματα ι προκιματα και
κατανοοφν ότι θ ορκογραφικι διάρκρωςθ τθσ ριηικισ λζξθσ δεν αλλάηει.

ανακφκλωςθ

ανα-

κφκλως-

-θ

.............

......................

................

..............

.......................

.................

Καταγράφω νζεσ λζξεισ:
Αναανάγνωςθ
ανακεφαλαίωςθ
αναηθτϊ
αναταραχι
αναγζννθςθ

Κυκλϊνω/κφκλωςα
κφκλοσ
κυκλικόσ
κυκλοφορία
κυκλοφορϊ
Κυκλάδεσ

-θ
θ πθγι
θ ςκζψθ
θ κζςθ
θ απάντθςθ
θ λφςθ
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9.Μακαίνω τα ουςιαςτικά

Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να μασ γράψουν ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο
(π.χ. ςε δφο λεπτά) ςτο τετράδιό τουσ όςα περιςςότερα ουςιαςτικά ξζρουν
από μία ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. Οριςμζνεσ κατθγορίεσ μπορεί να είναι:







Πςα περιςςότερα παιχνίδια ουδζτερου γζνουσ ξζρουν
Πςα μζλθ ι όργανα του ςϊματόσ μασ ουδζτερου γζνουσ γνωρίηουν που
τελειϊνουν ςε –ι
Πςα αντικείμενα υπάρχουν ςτθν τάξθ ουδζτερου γζνουσ ςε –ι
Πςα ςτρογγυλά αντικείμενα μποροφν να ςκεφτοφν
Ρζντε μζρθ όπου ζνα παιδί μπορεί να παίξει
Πςα αντικείμενα ξζρουν που κάνουν κόρυβο κ.λπ.

Πταν ολοκλθρωκεί θ καταγραφι επιβραβεφουμε τουσ μακθτζσ για κάκε ςωςτι λζξθ
εφόςον θ κατάλθξθ είναι ςωςτι, τα κεματικά λάκθ εντοπίηονται, διορκϊνονται αλλά
δεν παίηουν ρόλο ςτθν αξιολόγθςθ.
Ραραλλαγι παιχνιδιοφ


Οι μακθτζσ γράφουν ςτο τετράδιό τουσ διάφορεσ κατθγορίεσ ουςιαςτικϊν,
όπωσ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα:

επάγγελμα εργαλείο φροφτο ηϊο




όνομα

Στθ ςυνζχεια ανοίγοντασ τυχαία ςελίδεσ από τα βιβλία τουσ βρίςκουν
ουςιαςτικά για κάκε κατθγορία και ςυμπλθρϊνουν τον πίνακα.
Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ποικίλεσ κατθγορίεσ και να εφαρμόςουμε
αυτι τθ δραςτθριότθτα ςτθ διδαςκαλία των επικζτων και των ρθμάτων π.χ. με
κατθγορίεσ των ρθμάτων :-ϊνω,-ίηω, -αίνω, -εφω κ.λπ

36

10.Καρτζλα αυτοαξιολόγθςθσ

Ο κάκε μακθτισ ζχει τθν ατομικι του καρτζλα όπου κάκε φορά ο ίδιοσ
ελζγχει και αξιολογεί τθν ορκογραφικι του ικανότθτα.

Καρτζλα αυτοαξιολόγθςθσ
ΔΕΛΣΙΟ ΟΡΘΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Είναι ορθογραφημένο το γραπτό μου;
Ξαναδιαβάηω το κείμενο (ι τισ λζξεισ) που ζγραψα.
Ρροςζχω όλα τα παρακάτω, βάηω  ι  ςτο διπλανό πίνακα και διορκϊνω όςα
χρειάηονται.

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΣΑ

ΠΟΛΤ

ΘΑ ΞΑΝΑΠΡΟΠΑΘΗΩ

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

θμείωςθ: Οι προθγοφμενεσ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και όχι
μοναδικζσ. Τονίηεται ότι ο/θ κάκε εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναηθτιςει,
επινοιςει, δθμιουργιςει πλθκϊρα δραςτθριοτιτων για να επιτφχει αποτελεςματικι
ορκογραφικι επάρκεια των μακθτϊν του/τθσ.

37

Ορθογραφικϋσ δραςτηριότητεσ μϋςα από τον Η.Τ.

Θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με τον υπολογιςτι ςυμβάλλει αποφαςιςτικά
ςτθν υλοποίθςθ των επιδιϊξεων τθσ επικοινωνιακισ αντίλθψθσ ςτθ
γλωςςικι

διδαςκαλία.

Θ

δθμιουργία

πραγματικϊν

περιςτάςεων

επικοινωνίασ είναι πια πολφ εφκολθ, αφοφ θ επικοινωνιακι τεχνολογία
καταρρίπτει τα τείχθ που χϊριηαν τθν αίκουςα διδαςκαλίασ από τον ζξω
κόςμο.
Στθ ςυνζχεια, προτείνονται ενδεικτικά δραςτθριότθτεσ μζςα από τα
εκπαιδευτικά λογιςμικά που ιδθ υπάρχουν ςτα ςχολεία κακϊσ και
ιςτοςελίδεσ ςτο διαδίκτυο που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ των
ορκογραφικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν.
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ΛΟΓΙΜΙΚΟ ‘’ΠΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΣΙΑ’’ (Α’ Β’ Γ’τάξη)

Εντοπιςμόσ και διόρκωςθ
ορκογραφικϊν λακϊν

Κρεμάλα
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ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΕΛΛΑΔΑ(Α’,Β’ τϊξη)

Ο ποιθτισ
Είναι πακζτο αςκιςεων φωνολογικισ ςυνείδθςθσ και φωνθμικισ
ενθμερότθτασ με ςκοπό τθν αποφυγι λακϊν αντιςτοιχίασ προφορικοφγραπτοφ λόγου: -πια, -τια, -ρια κ.λπ., τα οποία προςεγγίηονται ςυλλαβικά
με αντίςτοιχεσ αςκιςεισ.

___________________________________________________________

Ο Αίςωποσ
Η δραςτηριότητα ζχει «επιςτρατεφςει» ζνα αγαπημζνο πρόςωπο των
παιδιών, τον Αίςωπο, για να εμπεδωθεί η θζςη του τόνου ςτισ λζξεισ.
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Ο ιλιοσ
Το παιδί ουςιαςτικά, ακοφγοντασ τθν ειςαγωγικι ιςτορία τθσ
δραςτθριότθτασ, κα πρζπει να επινοιςει και ςτθ ςυνζχεια να
δθμιουργιςει τθ λζξθ που αποτελεί ςθμαςιολογικά το αντίκετο του
πολζμου.
Οι μακθτζσ πρζπει να ςχθματίςουν τθ λζξθ «ειρινθ» με τα πρϊτα
γράμματα των λζξεων που φαίνονται ςτθν οκόνθ. Μόλισ ςχθματιςτεί θ
λζξθ, εμφανίηονται τα δίψθφα «ει» και λζνε το ποιθματάκι του δίψθφου.

Η ακροςτιχίδα
Ο μακθτισ κα πρζπει να ςυνδυάςει ςθμαίνον και ςθμαινόμενο,
αποδίδοντασ κάκε εικονιηόμενο με τθ λζξθ που το αποδίδει, να αναηθτιςει
τα «ερμθνεφματα» που κα υποςτθρίξουν τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ
λζξθσ, να δθμιουργιςει ακροςτιχίδα, ακολουκϊντασ οδθγίεσ.
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ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΕΛΛΑΔΑ(Γ’,Δ’ τϊξη)

Ηθτείται από τουσ μακθτζσ να ςυντάξουν μία ι παραπάνω προτάςεισ, για
να περιγράψουν τθν εικόνα που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. Μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν λζξεισ που τουσ προτείνονται ςε ζνα πίνακα. Στθ
ςυνζχεια μποροφν να δουν τισ ανάλογεσ προτάςεισ που ζγραψε ο
αρχαιολόγοσ, επιλζγοντασ το κουμπάκι «θ πρόταςι μου».

Κρυπτόλεξο
Σε αυτι τθ δραςτθριότθτα οι μακθτζσ κα πρζπει να λφςουν ζνα κλαςικό
κρυπτόλεξο. Βλζποντασ τθν εικόνα, κα πρζπει να ψάξουν και να βρουν τισ
λζξεισ που κρφβονται ςτο κρυπτόλεξο που είναι ςυναφείσ με αυτι.
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Αντιςτοίχθςθ
Σε αυτι τθ δραςτθριότθτα οι μακθτζσ πρζπει να αντιςτοιχιςουν λιμματα με τα
ερμθνεφματά τουσ. Ενϊνουν με μια γραμμι το ςωςτό λιμμα με το ςωςτό ερμινευμα.

Παιχνίδι λζξεων
Αυτό είναι ζνα παιχνίδι λζξεων. Οι μακθτζσ πρζπει να βρουν τθ λζξθ που κρφβεται πίςω
από τα κενά τετραγωνάκια πριν τελειϊςει ο χρόνοσ. Τα γράμματα που εμφανίηονται με
κόκκινο χρϊμα είναι ςωςτά, αλλά ςε λάκοσ κζςθ.
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ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΕΛΛΑΔΑ(Ε’,Σ’ τϊξη)

Σο χαμόγελο
Το παιδί να ςυνειδθτοποιιςει ότι μπορεί να δθμιουργεί πρωτότυπεσ εικόνεσ και
εντυπϊςεισ(effet) πάνω ςε κείμενο, επιλζγοντασ κατά βοφλθςθ –ςκόπιμα ι τυχαία–
λζξεισ από κάκετο άξονα επιλογϊν (παραδειγματικό) και επιφζροντασ μεταβολζσ ςε
δεδομζνο οριηόντιο άξονα(ςυνταγματικό). Ζτςι, εςωτερικεφει πρακτικά τθν ζννοια τθσ
δομισ τθσ γλϊςςασ.
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Ο Λεξοποιθτισ
Θ άςκθςθ αυτι δίνει τθ δυνατότθτα ςτο παιδί να ςχθματίςει μια λζξθ, θ οποία
εντάςςεται μζςα ςε ζνα μικρό κείμενο, επιλζγοντασ είτε το ςωςτό πρόκθμα είτε το
ςωςτό πρϊτο ςυνκετικό.
Σε κάκε λανκαςμζνθ επιλογι δίνεται το ερμινευμα τθσ λζξθσ προκειμζνου να
ςυνειδθτοποιιςει τον πολφςθμο χαρακτιρα των λζξεων.

Σο τρενάκι τθσ περιπζτειασ
Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον πολφςθμο χαρακτιρα των λζξεων και τθ λειτουργία τθσ
πολυςθμίασ. Επιδιϊκεται να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ ςθμαςία μιασ λζξθσ εξαρτάται και
μεταβάλλεται ςε μεγάλο βακμό από τα ςυμφραηόμενά τθσ.
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Λεξικό

Στο λεξικό παρουςιάηονται τα λιμματα και οι ερμθνείεσ των όρων που είναι
άγνωςτοι ςτο μακθτι.
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ΛΟΓΙΜΙΚΟ: Η ΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΤΝΟ ΚΑΙ Ο ΤΠΟΠΣΟ ΣΗ ΟΔΟΤ ΑΝΕΜΩΝ
Δϋ τάξθ
Ο μακθτισ προκειμζνου να γράψει ορκά μια λζξθ χρθςιμοποιεί διαφορετικζσ λφςεισ
και μεκοδεφςεισ. Για παράδειγμα μπορεί να απομνθμονεφςει μια λζξθ ωσ γραφθμικι
εικόνα και να τθν αναπαράγει ςφμφωνα με το οπτικό αυτό πρότυπο. Μπορεί να μάκει
να γράφει ορκά μια λζξθ μζςω τθσ επανάλθψθσ και τθσ αναπαραγωγισ, μζςω τθσ
εφαρμογισ ορκογραφικϊν κανόνων, κατ’ αναλογία προσ άλλεσ γνωςτζσ λζξεισ κτλ…

ΛΟΓΙΜΙΚΟ: Η ΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΤΝΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
Eϋ- Σϋ τάξθ
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ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ «όλοσ ο κόςμοσ, ϋνασ κόςμοσ»
Γνωρίηω τισ τζχνεσ του κόςμου
Οι μακθτζσ μποροφν να εξαςκθκοφν ςε δεξιότθτεσ ςυλλογισ πλθροφοριακοφ υλικοφ,
ανάλυςθσ και κατθγοριοποίθςισ του αναπτφςςοντασ ορκογραφικζσ δεξιότθτεσ αλλά
και διερευνθτικζσ ικανότθτεσ.
Στθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα αναμζνεται αφοφ διαβάςουν πλθροφοριακό υλικό
για τα ζργα τζχνθσ ςε διάφορεσ χϊρεσ και θπείρουσ να ςυμπλθρϊςουν τισ λεηάντεσ με
τα ονόματα των χωρϊν όπου δθμιουργικθκε το κάκε ζργο τζχνθσ.

Γιορτϋσ και χαρϋσ
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Ιςτοςελύδεσ ςτο διαδύκτυο
Στισ προτεινόμενεσ ιςτοςελίδεσ τα παιδιά μποροφν να παίξουν λεκτικά παιχνίδια
ενεργοποιϊντασ και εμπλουτίηοντασ παράλλθλα το γνωςιακό τουσ υπόβακρο όςον
αφορά τθν αίςκθςθ τθσ ορκογραφθμζνθσ γραφισ.
Θϋμα: κουύζ γνώςεων « Α´ τϊξη - Υωνόεντα και ςύμφωνα»
Ιςτοςελίδα:http://www.e-selides.gr/modules.php?name=Nukequiz&op=startquiz&qid=13

Θϋμα: φτιϊχνω προτϊςεισ
Ιςτοςελίδα: http://users.thess.sch.gr/salnk/didaskalia/hotpot/glossasent1.htm
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Θϋμα: ςταυρόλεξο
Ιςτοςελίδα:http://users.thess.sch.gr/salnk/didaskalia/hotpot/crossjobs.htm

Θϋμα: ςταυρόλεξα
Ιςτοςελίδα: http://www.asprilexi.com/games_game.asp?id=1&gameid=16
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Θϋμα: κρεμϊλα
Ιςτοςελίδα: http://www.asprilexi.com/games_game.asp?id=2&gameid=7

Θϋμα: λεξομαντεύα
Ιςτοςελίδα: http://www.asprilexi.com/games_game.asp?id=4&gameid=13
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Αντύ Επιλόγου

Επιφυλλύδα
Κςπιακή ,6 Ιανοςαπίος 2008 - Απ. Φύλλος 15254
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

Χρειάζεηαι η ιζηορική ορθογραθία;
* Η εξοικείωζη με ηην ιζηοπική γπαθή ηων λέξεων, ηελικά,
αποηελεί λεπηή πνεςμαηική άζκηζη
Γηαηί παηδεπόκαζηε κε ηα έμη /i/ ηεο νξζνγξαθίαο ηεο γιώζζαο καο (η, ε, π, εη, νη, πη), κε ηα
δύν /e/ (ε, αη), ηα δύν /o/ (o, σ), ηα ηξία /v/ (β, απ, επ), ηα ηξία /f / (θ, απ, επ), ηα δύν /z/
(δ, ζκ, ζι) θ.ν.θ.; Δελ καο θηάλεη έλα /i/ ην η, έλα /e/ ην ε, έλα /o/ ην ν, έλα /v/ ην β θ.η.ό.;
Γηαηί λα κε γξάθνπκε ηξίλη (εηξήλε), ίπαξμη (ύπαξμε), θεξί (θαηξνί), γηλέθα (γπλαίθα),
εζζάλνκε (αηζζάλνκαη), ρόξη (ρώξνη), εβγελίο (επγελείο), άβξην (αύξην), έθζηκη (εύζπκε)
θ.η.ό.; Είλαη ε ηζηνξηθή νξζνγξαθία απόξξνηα (ή «απόξηα») ελόο εζληθνύ καδνρηζκνύ; Είλαη επηλόεζε
θάπνησλ δηαλννπκέλσλ; Είλαη πξνζθόιιεζε ζε παξσρεκέλεο γισζζηθέο εκκνλέο; Καη πξνρσξώληαο
πην ηνικεξά, ιέλε κεξηθνί, γηαηί λα κε γξάθνπκε irini, iparksi, keri, gineka, esthanome, chori,
evgenis, avrio, efthimi θ.η.ό.; Γηαηί λα κε πξνζρσξήζνπκε δει. ζην ιαηηληθό αιθάβεην (πνπ -ζην
θάησ-θάησ- είλαη ειιεληθήο πξνειεύζεσο), θάλνληαο ηε γξαθή καο πην πξνζηηή ζηνπο μέλνπο; Ήδε
δελ επηθνηλσλνύκε ζηνπο Η/Υ κε ηα Greeklish;
Απηά θαη άιια πνιιά αθνύσ θαηά θαηξνύο ζε καζήκαηα, δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, όηαλ έξρεηαη ν ιόγνο
ζηελ ηζηνξηθή νξζνγξαθία ηεο γιώζζαο καο θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ γελλά ε νξζή γξαθή ηεο σο
απνξίεο θάπνησλ νκηιεηώλ ηεο Ειιεληθήο πνπ ζέηνπλ ην αίηεκα ή λνκίδνπλ πσο «αλαθαιύπηνπλ» ηε
ιύζε ησλ δπζθνιηώλ ηήο νξζνγξαθίαο κε ηελ πηνζέηεζε κηαο θσλεηηθήο νξζνγξαθίαο κε ειιεληθά ή
-θαηά ηνπο πην ηνικεξνύο- κε ιαηηληθά γξάκκαηα. Η ζπδήηεζε ζπλήζσο -εθ κέξνπο κνπ- πξνρσξεί σο
εμήο: Αιήζεηα, γηαηί νη αγγιόθσλνη ι.ρ. ιανί (Άγγινη, Ακεξηθαλνί, Απζηξαινί, Καλαδνί) δελ
πξνρώξεζαλ ζε πηνζέηεζε ηήο θσλεηηθήο νξζνγξαθίαο, όηαλ κάιηζηα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιύ
νμύηεξεο νξζνγξαθηθέο δπζθνιίεο απ' ό, ηη εκείο; Όηαλ ι.ρ. έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ηεξάζηηα
απόζηαζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ πξνθνξάο θαη γξαθήο ζε παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εηδηθνί
γηα λα δείμνπλ ι.ρ. όηη ηειείσο δηαθνξεηηθνί θζόγγνη ή δηαδνρέο θζόγγσλ (ou, af ap, au, u, o,
oθ/och) νξζνγξαθνύληαη κε ηελ ίδηα δηαδνρή γξακκάησλ, γξάθνληαη ην ίδην σο -ough: Though the
rough cough and hiccough plough me through, Ι ought to cross the lough! Καη, θπζηθά, ηη λα πεη
θαλείο γηα ηα ζπζηήκαηα γξαθήο/νξζνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θηλεδηθή ή ηελ ηαπσληθή
γιώζζα κε ηηο ρηιηάδεο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ πξέπεη λα μέξεη θαλείο γηα λα γξάθεη απηέο ηηο γιώζζεο;
Όπσο θαη λα ην δνύκε, ε ηζηνξηθή νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ κηαο γιώζζαο είλαη κέξνο ηήο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο ελόο ιανύ. Η γξαπηή κνξθή ησλ ιέμεσλ καδί κε ηε ζεκαζία ηνπο ζπλαπνηεινύλ ηνλ
γξαπηό ιόγν κηαο γιώζζαο. Μέζα ζ' απηόλ απεηθνλίδεηαη ε ηζηνξία ησλ ιέμεσλ, αθνύ ηζηνξηθή
νξζνγξαθία ζεκαίλεη παξάζηαζε ηεο εηπκνινγηθήο πξνέιεπζεο θαη ηεο εηπκνινγηθήο ζπγγέλεηαο θάζε
ιέμεο, απ' όπνπ ζπλάγεηαη ε βαζηθή ζεκαζία ηεο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο άιιεο ιέμεηο πνπ αλήθνπλ
ζηελ ίδηα εηπκνινγηθή νηθνγέλεηα. Έηζη ι.ρ. γξάθνληαο θίινο κε η ζπλδέεηο ηε ιέμε κε όια ηα ζύλζεηα
θαη ηα παξάγσγα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα εηπκνινγηθή-ζεκαζηαθή νηθνγέλεηα (θηιία, θηιηθόο, άθηινο,
θηιόζνθνο, δσόθηινο, ζπκθηιηώλσ θ.ιπ.), ελώ γξάθνληαο θπιή (κε π θαη έλα ι) ζπλδέεηο ηε ιέμε
εηπκνινγηθά-ζεκαζηαθά κε ιέμεηο όπσο θπιεηηθόο, θπιεηηζκόο, δηαθπιηθόο θπινγελεηηθόο,
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αιιόθπινο θ.ιπ., γξάθνληαο δε θύιιν (κε π θαη δύν ι) έρεηο πεξάζεη ζε άιιε εηπκνινγηθή
νηθνγέλεηα θαη ζεκαζία, πνπ θαίλεηαη ζηηο ιέμεηο θύιισκα, θπιισζηά, πιαηύθπιινο, ηξηαληάθπιιν,
θπιινκεηξώ θ.η.ό. Άιιν ην ιεηπ- ζην ιείπσ, ιεηςόο, έιιεηςε, δηάιεηκκα θ.ιπ., άιιν ην ιππ- ζηα
ιύπε, ιππάκαη, πεξίιππνο, ιππεξόο θ.ιπ., άιιν ην ιεπ- (ηνπ ιακβάλσ) ζηα αληηιεπηόο, ιήςε,
θαηάιεςε, αθαηάιεπηνο θ.η.ό. Τν όηη ην ινηπ- ζηα ινηπόο, ινηπόλ, ππόινηπνο θ.ά. ή ην ιηπ- ζην
ειιηπήο, ιηπνηάθηεο, ιηπνςπρώ απνηεινύλ ζπγγελείο θσλνινγηθέο κνξθέο («κεηαπησηηθέο βαζκίδεο»
ηηο ιέλε νη γισζζνιόγνη) ηεο ξίδαο ιεηπ- (ιείπσ) είλαη θη απηό κηα γλώζε/πιεξνθνξία πνπ θσηίδεη
εηπκνινγηθά-ζεκαζηαθά ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο. Τν όηη επίζεο ην ιηπ- ζηα ιίπνο, ιηπαξόο, ιίπσκα είλαη
κηα άιιε νκόγξαθε ξίδα, όπσο θαη ην ιηπ- ηνύ εθιηπαξώ θαη ηνύ αξρνιίπαξνο («ν επηζπκώλ θαη
επηδηώθσλ αμηώκαηα»), απηό δείρλεη ηνλ πινύην θαη ηε ζεκαζηνινγηθή ηζηνξία ησλ ιέμεσλ πνπ είλαη
κηα ειθπζηηθή δηαλνεηηθή πεξηπιάλεζε ζηα εθθξαζηηθά κέζα ελόο ιανύ. Η νξζνγξαθηθή δηάθξηζε
θνλ- (θόλνο, θνληθόο, θνληάο) θαη θσλ- (θσλή, ξαδηόθσλν, άθσλνο), νηθ- (νηθία, θάηνηθνο,
νηθνλνκία), εηθ- (εηθόλα, εηθάδσ), θαη ηθ- (ηθαλόο, ηθέηεο, άθημε) θσηίδεη ηε ζεκαζία θαη ηελ
πξνέιεπζε πιήζνπο ιέμεσλ, ελώ ην ζέκα η-, πνπ ζεκαίλεη θίλεζε (από ην αξρ. είκη «έξρνκαη»),
νδεγεί ζηα δύζθνια ζεκαζηνινγηθά κνλνπάηηα ιέμεσλ νκόξξηδσλ (θαη ζπλδενκέλσλ ζηε βαζηθή
ζεκαζία ηνπο) όπσο πξνζ-η-ηόο, εηζ-η-ηήξην, η-ηακόο, η-ζζκόο, αλεμ-ί-ηεινο, ακαμ-η-ηόο θ.ά.
Η εμνηθείσζε κε ηελ ηζηνξηθή γξαθή ησλ ιέμεσλ, ηειηθά, απνηειεί ιεπηή πλεπκαηηθή άζθεζε, αθνύ
ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα λα γλσξίζεη θαλείο ηελ αξρηθή βαζηθή ζεκαζία κηαο ιέμεο θαη ηελ
νηθνγέλεηα ησλ ιέμεσλ πνπ ζπλδένληαη εηπκνινγηθά-ζεκαζηαθά καδί ηεο. Να γηαηί ε γιώζζα, όηαλ
δηδάζθεηαη δεκηνπξγηθά από εκπλεπζκέλνπο επαίζζεηνπο δαζθάινπο, απνηειεί κύεζε ζηηο δηαδηθαζίεο
ηεο έθθξαζεο, ηεο ζθέςεο θαη ηνύ πλεύκαηνο θαη, θαη' επέθηαζηλ, ηνύ πνιηηηζκνύ ελόο ιανύ.
Ο κ. Γεώργιος Μπαμπινιώηης είναι καθηγηηής ηης Γλωζζολογίας, πρόεδρος ηοσ Ελληνικού
Ιδρύμαηος Πολιηιζμού, η. πρύηανης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών.
Το ΒΗΜΑ, 06/01/2008 , Σελ.: B46
Κωδικός άρθροσ: B15254B462
ID: 292039
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Η Xϊρα Χωρίσ Λάκθ Τηιάννι

οντάρι

Κάποτε κάποιοσ γφρναγε ολόκλθρθ τθ γθ,
Σθ Χϊρα Χωρίσ Λάκθ ψάχνοντασ να βρει.
Περνοφςε κάλαςςεσ ,ποτάμια και βουνά,
χϊρεσ με χρϊματα μουντά κι άλλεσ με φωτεινά.
Άλλεσ ιταν μεγάλεσ ,άλλεσ ιταν μικρζσ,
υγρζσ,ηεςτζσ ι κρφεσ κι άλλεσ μιςζσ μιςζσ.
Μα μόλισ ανακάλυπτε λακάκια εδϊ κι εκεί,
ζπαιρνε το διςάκι του και φτου κι απ’ τθν αρχι.
Τπιρχαν χϊρεσ χωρίσ φωσ, χωρίσ νερό, κραςί,
μα θ Χϊρα Χωρίσ Λάκθ ποφ ιταν να τθ βρει;
Μα κα μου πεισ: Ο άνκρωποσ είχε καλι καρδιά,
δεν είχε πρόκεςθ κακιά.
υγνϊμθ, μα διαφωνϊ λίγο με ςζνα.
Λζω: Από τα λάκθ που ζβριςκε
δε κα ‘τανε καλφτερα να διόρκωνε κανζνα;
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