
ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ένας από τους σημαντικούς στόχους του
Νηπιαγωγείου είναι και η ανάπτυξη του προφορικού και
γραπτού λόγου γι’ αυτό στον προγραμματισμό του
εκπαιδευτικού μου έργου πάντα σημαντικό μέρος του
αποτελούν και δραστηριότητες που αφορούν τη
«ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –
ΓΡΑΦΗ» που φρόντιζα να γίνονται με παιγνιώδη τρόπο
κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών καθ’ όλη
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Από το Σεπτέμβρη γίνεται η αρχή με τα ονόματα
στο παρουσιολόγιο και στις γωνιές των ελεύθερων
δραστηριοτήτων.



παρουσιολόγιο

Τα νήπια κάθε πρωί από τις καρτέλες των ονομάτων που είναι
απλωμένες πάνω σε ένα τραπέζι και, όπως και στις τόμπολες
ταύτισης , βάζουν το καθένα την κινητή καρτέλα που γράφει το
όνομά του στο παρουσιολόγιο κι έτσι έχουν την πρώτη επαφή με
τον γραπτό λόγο. Αυτό γίνεται κάθε πρωί και μέχρι τα
Χριστούγεννα. Από τον Γενάρη και μέχρι το τέλος της χρονιάς το
παρουσιολόγιο γίνεται από την ομάδα εργασίας αμέσως μετά την
προσευχή, όπου και μετράνε και τους απόντες.(ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)



Τσέπες για γωνιές ομάδες εργασίας



Οι πίνακες αναφοράς των χρωμάτων, εβδομάδας κλπ και
οι καρτέλες καιρού στο ημερολόγιο ενισχύουν την επαφή των
παιδιών με την γλώσσα.



Η δανειστική
βιβλιοθήκη που
ξεκινά από τον
Νοέμβριο. στην
οποία εμπλέκονται
και οι γονείς των
παιδιών, βοηθά στην
κατανόηση τόσο του
προφορικού όσο και
του γραπτού λόγου.

Μέχρι τα
Χριστούγεννα τα
νήπια παίζουν με
τόμπολες ταύτισης
όμοιων λέξεων που
προκύπτουν από τα
σχέδια εργασίας  ή
τα projects που
πραγματευόμαστε
στο Νηπιαγωγείο
και δίνονται ως
φύλλα αξιολόγησης
και ατομικά φύλλα
εργασία..( βλέπε:
Γλώσσα 1)



Ακόμη από τα σχέδια εργασίας και τα projects
από όλα τα πεδία γνώσης αναδύονται ποικίλες
δραστηριότητες για την γλώσσα. Ενδεικτικά αναφέρω :
αφηγήσεις ιστοριών και παραμυθιών, δραματοποιήσεις,
εκμάθηση ποιημάτων, παροιμιών, τραγουδιών, γραφή
συνταγών και ευχών σε κάρτες, συγγραφή παραμυθιών,
δημιουργία  εφημερίδας, αφηγήσεις των παιδιών και
ηχογραφήσεις αυτών.

Τα τελικά αποτελέσματα διαφόρων
δραστηριοτήτων τοποθετούνται στον πίνακα η στη
γωνιά της Γλώσσας την οποία είχαμε καθορίσει στην
αρχή όταν επεξεργαζόμασταν το σχέδιο εργασίας «και
τώρα….σχολείο». Σύμβολο αυτής της γωνιάς της
Γλώσσας είναι η Μελένια, μια κούκλα κουκουβάγια



που την επέλεξαν τα παιδιά μετά το κουκλοθέατρο « η
μελένια»  από το περιοδικό ΠΑΡΑΘΥΡΟ που έγινε και
το κεντρικό πρόσωπο σε παραμύθι μας.

Η ΔΙΚΉ ΜΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μετά τα Χριστούγεννα με διαθεματική
προσέγγιση τα νήπια  έρχονται σε επαφή με τα γράμματα
( φωνολογική προσέγγιση – γραφή) και αυτό γίνεται
συνήθως την Παρασκευή που είναι και η ημέρα
δανειστικής βιβλιοθήκης.

Την πρώτη Παρασκευή μετά τις διακοπές των
Χριστουγέννων μπροστά στους πίνακες με το εποπτικό
υλικό και στην γωνιά της συζήτησης (παρεούλα0
τοποθετώ ένα μαγικό κουτί -θησαυρό που περιέχει
αφρώδη και πλαστικά γράμματα του ελληνικού
αλφαβήτου, κεφαλαία και μικρά. Η φαντασία των
νηπίων εξάπτεται και θέλουν να γνωρίσουν το κρυμμένο
περιεχόμενο. Το κουτί-θησαυρός θα ανοίξει μετά τις
ελεύθερες δραστηριότητες στις γωνιές..

Στη γωνιά της συζήτησης διαβάζω το παραμύθι
από το βιβλίο  «Τα 24 παιδιά της Καλομάνας » της
Γαλάτειας Γρηγοριάδου Σουρέλη (εκδόσεις Καμπανά)
όπου η Καλομάνα που έχει 24 μεγάλα και 24 μικρά
παιδιά με μεγάλα και περίεργα ονόματα ζητά τη βοήθεια
της κουκουβάγιας (για μένα της Μελένιας) να της βρει
νονούς που θα δώσουν στα παιδιά της μικρά ονόματα



που θα τα θυμάται εύκολα κι όταν θα τα φωνάζει εκείνα
θα έρχονται πολύ γρήγορα κοντά της.

Στη συνέχεια τους λέω πως η Καλομάνα είναι η
Αλφαβήτα και παιδιά της είναι γράμματα που τα έφερε
για να τα γνωρίσουμε κι εμείς , ίσως ….  να βοηθήσουμε
την κουκουβάγια αν κάπου δυσκολευτεί . μπορεί να γίνει
και κάποιος από μας νονός..

Ανοίγω το κουτί και δείχνοντας στην τύχη
κάποιο γράμμα και ζητώ να μου πουν αν το
αναγνωρίζουν. Κάποια  παιδιά το αναγνωρίζουν κάποια
άλλα όχι.. Λέω πως δεν πειράζει μια και θα μείνουν στην
τάξη μέχρι να τελειώσει το σχολείο κι έτσι θα
μπορέσουμε να τα γνωρίσουμε όλοι, θα μάθουμε το
όνομά τους και θα τα γράφουμε. Συνεχίζω και δείχνω κι
άλλα γράμματα και δίνονται διάφορες απαντήσεις, όπως
το έχω στο όνομά μου κ,λ,π

Προτεινόμενη δραστηριότητα

( ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ομαδοποιήσεις
ταξινομήσεις)

Βάζουμε κάτω δύο στεφάνια , ορίζουμε ένα για τα
κεφαλαία και ένα για τα μικρά, και με τη σειρά τα
παιδιά παίρνουν 2 γράμματα και τα τοποθετούν στην
ομάδα που ταιριάζουν



ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προβληματισμος

Κρατώντας στα χέρια μου το βιβλίο «τα 24
παιδιά της Καλομάνας» ζητώ από τα νήπια να κλείσουν

τα μάτια τους και να ακολουθήσουν την κουκουβάγια
στο ταξίδι στον κόσμο για αναζήτηση νονών.

-Που να πήγε άραγε  η Μελένια;
-Ποιο παιδί της Καλομάνας θα γνωρίσουμε.;

Διαβάζω το κείμενο για το άλφα. (Σημείωση:τα
γράμματα τα επιλέγουμε με τυχαία σειρά, ανάλογα
με το σχέδιο εργασίας ή το project που έχουμε, με το
βαθμό δυσκολίας στη γραφή τους ή με όποιο
κριτήριο θεωρεί η κάθε Νηπιαγωγός) και δείχνω
και την αντίστοιχη εικόνα.
Γράφω στον πίνακα το Α το κεφαλαίο και το α το
μικρό. Το λέμε δυνατά-σιγανά (forte-piano
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ) η ψιθυρίζοντας στο
αυτί του διπλανού μας;.



Τα παιδιά από το παρουσιολόγιο βρίσκουν και λένε
τα ονόματα των παιδιών της τάξης που αρχίζουν
από Α και αυτών που έχουν  το μικρό α μέσα  και
στο τέλος του ονόματος.

Ζητώ να μου πουν αν έχουν κάποιο συγγενή, φίλο-
φίλη που το όνομά του να αρχίζει από Α.

Ζητώ να βρουν αντικείμενα στην τάξη που ν’
αρχίζουν από Α.

Βρίσκουμε  ζώα, φρούτα, αντικείμενα που να
αρχίζουν  από το Α και άλλες λέξεις τις οποίες
γράφω στον πίνακα ή σε χαρτί Α3 στο οποίο θα
κολλήσουμε και αντίστοιχες εικόνες  για κάνουμε
μέχρι το τέλος της χρονιάς το δικό μας
λεξικό.(ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)

Με ταινία σχηματίζουμε τα γράμματα στο δάπεδο
και τα περπατάμε.

Τα κάνουμε  με πηλό  ή πλαστελίνη ή σύρμα πίπας.

Τα γράφουμε με πινέλο.

Πάνω στα γράμματα κολλάμε χρωματιστά χαρτιά,
αποξηραμένα λουλούδια, όσπρια ή ζυμαρικά.

Τα γράφουμε στον αέρα ή στην πλάτη του διπλανού
μας.

Διαβάζουμε από το αλφαβητάρι του Τριβιζά το
κείμενο-γλωσσοδέτη για το Α, α, . Δείχνουμε  την



εικόνα και βρίσκουμε τις σωστές απαντήσεις στις
ερωτήσεις.

Χωρίζουμε τα παιδιά σε 2 ισοδύναμες ομάδες.  τον
πίνακα επίσης σε 2 μέρη και παίζουμε με αινίγματα
ή διάφορα αυτοσχέδια παιχνιδόλεξα. Εξηγούμε πως
η σωστή απάντηση είναι η λέξη που αρχίζει από το
γράμμα που κάνουμε κάθε φορά.

Π.χ. Δεν είναι ένα, αλλά  πολλά
τα βλέπουμε στον ουρανό κάθε βραδιά.

Τι είναι;
Συννεφάκια Αστεράκια Φεγγαράκια;
Σε κάθε σωστή απάντηση βάζουμε Χ .στον πίνακα..
Σε κάθε λάθος απάντηση η ομάδα που χάνει θα κάνει
την φωνή ενός ζώου ή ότι άλλο σκεφτούμε. Στο τέλος
μετράμε τις σωστές απαντήσεις για βρούμε την
νικήτρια ομάδα.( ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

Δίνω φύλλα εργασίας, ως φύλλα αξιολόγησης
άλλες για τα νήπια και άλλες για τα προνήπια με
διαφορετικό δείκτη δυσκολίας από «Γλώσσα-
κείμενα Παυλίνα Παμπούδη» ή φύλλα
εργασίας με κείμενα δικά μου από «Γλώσσα Β΄
μέρος»

Στον Υπολογιστή από την εκπαιδευτική
τηλεόραση βλέπουμε το βίντεο στην Δ/νση
http://www.i-create.gr

Ένα γράμμα μια ιστορία



Για να δείτε την αχτένιστη αγελάδα:
http://www.youtube.com/watch?v=d60yvZ0FU5s
&feature=related

Βάζουμε στον πίνακα της γλώσσας την καρτέλα
που έχει το γράμμα Α με αντίστοιχες εικόνες ζώων
και αντικειμένων που  αρχίζουν από αυτό και δίπλα
το Α, α από αφρώδες υλικό ή από φελλό.

Κατά τον ίδιο τρόπο τα παιδιά έρχονται σε επαφή και
με τα υπόλοιπα γράμματα του Ελληνικού αλφάβητου
μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

ΠΡΟΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Τα 24 παιδιά της Καλομάνας, Γαλάτεια
Γρηγοριάδου Σουρέλη(Εκδόσεις καμπανά)

 Τα παιδιά της Αλφαβήτας- Ζωή σπυροπούλου
(Εκδόσεις Κέδρος)

 ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΜΕ ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ- Ευγένιος
Τριβιζάς (Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

 24 παραμύθια για γέλια και για κλάματα-
Παυλίνα Παμπούδη(εκδόσεις Ροές)

 Η Άλφα-Βήτα των πειρατών(εκδόσεις Μίνωας)




