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Στόχοι:  

Τα παιδιά:  

 Να διατυπώνουν προβλέψεις για το περιεχόμενο του κειμένου, έχοντας ως αφετηρία την εικόνα που 
το συνοδεύει.  

 Να αναγνωρίζουν (οπτικά και ακουστικά), να επεξεργάζονται, να γράφουν και να χρησιμοποιούν 
ενσυνείδητα τον φθόγγο – γράμμα Χχ. 

 Να εκφραστούν ελεύθερα για το θέμα των αδέσποτων ζώων. 

 

Ενδεικτική πορεία δραστηριοτήτων1 

 

Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή – «Ανάγνωση της εικόνας» - Προβλέψεις 

για το κείμενο 

1. Σύνδεση με τα προηγούμενα : Η τάξη καλείται να βάλει  σε σειρά τις 

εικόνες των 5 προηγούμενων μαθημάτων,  ώστε να διευκολύνουν τον 

δημοσιογράφο να παρουσιάσει τις ενέργειες της γάτας που 

συνάντησαν τα παιδιά.  

2. «Ο δημοσιογράφος»: Ένα παιδάκι υποδύεται το δημοσιογράφο και μας διηγείται τι συνέβηκε, στα 

προηγούμενα μαθήματα. («Αποχαιρετάμε το προηγούμενο μάθημα παρουσιάζοντας την υπόθεση στην 

τηλεόραση»).  

3. Περιγραφή της εικόνας – καθοδηγημένη συζήτηση: Στην αρχή, τα παιδιά καλούνται να υποθέσουν 

πού να πήγε η γάτα. Η Σόφη η κουκουβάγια (ρουτίνα της τάξης) δίνει σε δυάδες την 

εικόνα του μαθήματος, κομμένη σε πάζλ, για να τη  συναρμολογήσουν και να 

ανακαλύψουν τι έγινε τελικά, επαληθεύοντας ή απορρίπτοντας τις υποθέσεις τους. 

Εμφανίζεται η αυθεντική εικόνα, στον πίνακα. Τα παιδιά καλούνται να γράψουν τι 

βλέπουν στην εικόνα και, καθώς γίνεται η συζήτηση,  εμφανίζεται στην εικόνα 

λεξιλόγιο (γλωσσικό στήριγμα, που θα βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν το 

καινούριο γράμμα που θα μάθουν σήμερα).  

 Ποια πρόσωπα φαίνονται στην εικόνα;  

 Ποιο ζωάκι; 

 Πού βρίσκονται; 

 Ήχοι: Τι μπορεί να ακούνε τα παιδάκια της παρέας;  

 

4. Κουτί συναισθημάτων: Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν την έκφραση των παιδιών στην 

εικόνα, καθώς επίσης και τη χειρονομία των χεριών τους, και να περιγράψουν 

πώς νιώθουν. Στη συνέχεια, τίθεται ο εξής προβληματισμός: «Έτυχε σε σας να 

τρομάξετε;» Τα παιδιά τοποθετούνται στο θέμα, αναφερόμενα σε δικές τους 

προσωπικές εμπειρίες. Ακολούθως, από το κουτί των συναισθημάτων, 

                                                           
1
 Ο ρυθμός με τον οποίο θα εξελίσσονται οι δραστηριότητες στο σημερινό μάθημα είναι πολύ γρήγορος, για να εξυπηρετηθεί ο 

στόχος της σημερινής δράσης, που είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης. Δεν αποτελεί παράδειγμα ρυθμού 
καθημερινής διδασκαλίας στην πρώτη τάξη.  



 

καλούνται να επιλέξουν την εικόνα και το χρώμα που περιγράφει το συναίσθημα των παιδιών.  

5. Υπόδυση ρόλων: Καλούνται να υποθέσουν τι λένε τα παιδιά και να παρουσιάσουν διάλογο στην 

ολομέλεια της τάξης, με τις κούκλες-ήρωες (ρουτίνα της τάξης).  

6. Εμφάνιση κειμένου: Επαλήθευση για αυτά που παρουσίασαν. (Τι ήταν, τελικά, αυτό που τρόμαξε τα 

παιδιά;) 

Δραστηριότητα 2: Ανάγνωση κειμένου από τα παιδιά – Κατανόηση  

1. Μετασχηματισμός κειμένου σε εικόνες: Η κουκουβάγια της τάξης 

(ρουτίνα της τάξης) θέλει να μας βοηθήσει να μάθουμε καλύτερα τι λένε 

τα παιδιά γι’ αυτό, διανέμει εικόνες σε κάποια παιδιά. Κάποια 

σηκώνονται και τις τοποθετούν πάνω από τη σωστή λέξη,  στο κείμενο. 

Επισημαίνονται τα σημεία στίξης του κειμένου (θαυμαστικό, 

ερωτηματικό, τελεία). Με τη βοήθεια των εικόνων τα παιδιά διαβάζουν 

το κείμενο μαζί με τη δασκάλα 

2. Παιχνίδι με τον Πινόκιο: Ο Πινόκιο (ρουτίνα της τάξης)  διαβάζει στα παιδιά προτάσεις του κειμένου.  

Όταν τους λέει την αλήθεια, τα παιδιά χειροκροτούν και όταν τους λέει ψέματα, χτυπούν απαλά το 

χέρι τους στο θρανίο, για να τον θυμίζουν να μην λέει ψέματα.   

Δραστηριότητα 3: Εντοπισμός του νέου γράμματος Χχ - Δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης  

1. Μάγισσα Φωφώ: Η μάγισσα (ρουτίνα της τάξης)  άρπαξε κάποιες λέξεις από το κείμενο μας και  τις 

έριξε  στο καζάνι. «Γιατί το κάνει αυτό; Τι κοινό έχουν αυτές οι λέξεις; Πρέπει να τις βάλουμε στη θέση 

τους μέσα στο κείμενο προτού προλάβουν να εξαφανιστούν  με  

τα μαγικά της φίλτρα». Τα παιδιά τοποθετούν τις λέξεις στο 

κείμενο και γίνεται αναφορά στα παιδιά ότι θα μάθουν το 

γραμματάκι Χχ, που θα τους βοηθήσει να διαβάσουν το κείμενο. 

Επισημαίνεται ο ήχος του γράμματος από τη δασκάλα. Γίνεται 

εντοπισμός του γράμματος στο αλφάβητο και στο εποπτικό υλικό 

της τάξης. Επιπλέον, μέσα από τα ονόματα των παιδιών της τάξης 

και άλλων κύριων ονομάτων (π.χ. Χάρης), επισημαίνεται η χρήση 

του κεφαλαίου γράμματος. 

2.  Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας:  Η  μαγική γραμμούλα δείχνει στα παιδιά τη γραφή 

του γράμματος Χχ.  Ακολούθως τα παιδιά γράφουν το γράμμα, με το δαχτυλάκι τους, στον αέρα και 

στο θρανίο τους. Στο χαλί, φτιάχνουν το γράμμα Χχ με το σώμα τους. 

3. Παιχνίδι λέξεων με το καπέλο ή τα γυαλιά του μάγου: Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και φορώντας τα 

αξεσουάρ  λένε λέξεις που αρχίζουν από χ. (ρουτίνα της τάξης) 

4. Παιχνίδια σε ομάδες:  Τα παιδιά χωρίζονται σε πέντε ομάδες.  Η 

πρώτη ομάδα δουλεύει στον υπολογιστή με το λογισμικό του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας. Η δεύτερη ομάδα 

συναρμολογεί πάζλ με λέξεις και εικόνες, που αρχίζουν με το 

γράμμα Χχ (με τις λέξεις και τις εικόνες αυτές θα φτιάξουμε το 

σπιτάκι του γράμματος).  Η τρίτη ομάδα φτιάχνει στην πυραμίδα-

τυπογραφείο λέξεις για τις εικόνες που τους δίνονται. Η τέταρτη 

ομάδα εντοπίζει και κυκλώνει λέξεις, που αρχίζουν από το γράμμα 

Χχ σε κρυπτόλεξο (ή  φτιάχνουν το γράμμα με ζυμαράκι ή 



 

πλαστελίνη) .Η πέμπτη ομάδα εντοπίζει και κυκλώνει το γράμμα σε έντυπο υλικό.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Εντοπισμός Χχ στο κείμενο: Τα παιδιά εντοπίζουν στο κείμενο τις λέξεις που έχουν το γράμμα Χχ και 

χρωματίζουν με ένα χρώμα το κεφαλαίο και με άλλο χρώμα το μικρό.  

Δραστηριότητα 4: Τελική αξιολόγηση – Προέκταση του μαθήματος σε μια κατάσταση κοινωνικού 

περιεχομένου - Αδέσποτα ζώα 

1. Συζήτηση για το κείμενο,  με κοινωνική προέκταση: Η δασκάλα διαβάζει το κείμενο μεγαλόφωνα, με 

στόχο τον εντοπισμό του τι ήταν αυτό που έκανε τα παιδιά να τρομάξουν. Μαθαίνουμε ποιος 

θόρυβος έκανε τα παιδιά να φοβηθούν, να τρομάξουν (διαβάζει ένα παιδί την πρόταση του κειμένου). 

Με τη συζήτηση, τα παιδιά καταλήγουν σε συμπεράσματα αναφορικά με την αδέσποτη γάτα-

πρωταγωνίστρια του μαθήματος. Ενδεικτικά  υποβοηθητικά ερωτήματα:  «Γνωρίζετε ποια ζώα 

λέγονται αδέσποτα;», «Τι νομίζετε ότι μπορεί να εννοεί αυτή η λέξη;», «Έχετε δει κάποιο αδέσποτο;», 

«Πού φαντάζεστε ότι ζουν;», «Τι τρώνε;», «Νομίζετε ότι έχουν προβλήματα;» κ.ο.κ. (Η συζήτηση 

υποβοηθείται από τη χρήση εικόνων σχετικών με το θέμα των αδέσποτων). Τα παιδιά αναφέρουν 

κινδύνους, που πιθανόν να αντιμετωπίζουν τα αδέσποτα. Η τάξη επιστρέφει στο κείμενο και συζητά 

για το  «Τι να κάνουν τώρα οι ήρωες, που βρήκαν ένα γατάκι;» Οι ιδέες τους καταγράφονται στον 

πίνακα.  

 

 

 

 

 

 

2. Συγγραφή αγγελίας: Από τη συζήτηση προκύπτει η ανάγκη για τη συγγραφή αγγελίας. Τα παιδιά 

συζητούν πώς πρέπει να είναι μια αγγελία, που θα βοηθήσει την αδέσποτη γάτα του κειμένου να βρει 

σπίτι. Η εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα μια ημιτελή αγγελία, την οποία τα παιδιά διαβάζουν 

και σχολιάζουν. Αναφέρουν τρόπους το πώς θα μπορούσε να 

μετασχηματιστεί, για να μπορέσεις να επιτελέσει τον σκοπό της. 

Σημειώνονται στον πίνακα οι συνεισφορές των παιδιών, που 

αναφέρουν τι πρέπει να περιλαμβάνει μια αγγελία. Για νοητικό 

στήριγμα, προβάλλεται και μια αυθεντική αγγελία, η οποία διαβάζεται 



 

και σχολιάζεται.  Ακολούθως, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και γράφουν τις αγγελίες τους. Οι 

αγγελίες θα παρουσιαστούν στο επόμενο μάθημα και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

και σύγκρισης. Η τάξη, μετά, θα καταλήξει σε μία αγγελία, στην οποία θα συμφωνήσουν όλοι, και θα 

τυπωθεί σε κόλλες Α4, για να τοποθετηθεί σε περίοπτους χώρους, στο σχολείο. 

 

 

 

 

 

Μέσα – υλικά: 

 Διαδραστικός πίνακας 

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας «Η μαγική γραμμούλα» 

 Λογισμικό «Ταξίδι στη χώρα των γραμμάτων» 

 Διαδραστικά παιχνίδια  από τις ιστοσελίδες «Πολύχρωμη τάξη»,  «Στην τάξη» και jele gr. 

 Εικόνες 

 Καρτέλες με λέξεις 

 Τρισδιάστατοι ήρωες και αντικείμενα 

 Έντυπο υλικό 

 Ζυμάρι ή πλαστελίνη 

 Σχολικά εγχειρίδια 

 

Προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες:  

 Διατύπωση υποθέσεων βάσει τίτλου και άλλων γλωσσικών τεκμηρίων 

 Ανάγνωση και χρήση των συχνόχρηστων λέξεων τι, έχει, και, είναι 

 Σύνθεση και παραγωγή λέξεων (οικογένειες λέξεων) 

 Αναγνώριση, ανάγνωση και γραφή των γραμμάτων: Αα, Ττ, Ππ, Εε, Σσς, Κκ, Οο, Νν, Ρρ, Ιι, Θθ, Μμ, Ηη, Γγ, 

Λλ. 

 Τονισμός 

 Σημεία στίξης 

 Χρήση κεφαλαίου γράμματος στην αρχή κάθε πρότασης και στα κύρια ονόματα 

 Οριστικά άρθρα ο, η, το  

 Ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών στην οριστική  



 

Τα παιδιά: Δείκτης/ες Επιτυχίας Δείκτης/ες Επάρκειας 

Β. Κατανόηση γραπτού λόγου 

1. Τοποθετούν ένα 
κείμενο σε πλαίσιο 
(θεματικό, 
επικοινωνιακό, 
κοινωνιοπολιτισμικό) 

1.1. Εντοπίζουν βασικές 
πληροφορίες που 
δηλώνονται άμεσα στο 
κείμενο 
 
 
1.2. Αναγνωρίζουν και 
αναφέρουν το κύριο νόημα 
του κειμένου και τον σκοπό 
του συγγραφέα 
1.3. Αρχίζουν να συνδέουν 
νοήματα κειμένων με 
συγκεκριμένο πλαίσιο 
 
 
 
1.4. Αξιοποιούν  στρατηγικές 
κατανόησης, για εντοπισμό 
βασικών πληροφοριών και 
απόδοση του κύριου 
νοήματος του κειμένου 

1.1.1. Λέξεις, φράσεις, προτάσεις που 
δηλώνουν άμεσα  βασικές πληροφορίες  
(π.χ., θέμα, χώρος, χρόνος, πρόσωπα) 
1.1.2. Γλωσσικά στοιχεία (π.χ., τίτλος) ή και 
μη γλωσσικά στοιχεία (π.χ., εικόνα)  
1.2.2. Επισήμανση γλωσσικών ή και μη 
γλωσσικών στοιχείων κειμένου που 
βρίσκονται σε περίοπτη θέση  ή και είναι 
άμεσα ορατά (π.χ., αρχή ή τέλος κειμένου, 
κέντρο σελίδας, μεγάλα γράμματα) 
1.3.1.  Σχέση κειμένου με συγκεκριμένο 
θεματικό πλαίσιο ή και προβληματισμό,  
που αφορούν σε άμεσες εμπειρίες (π.χ., 
καθημερινή ζωή, οικογένεια) 
1.4. Αξιοποιούν  στρατηγικές κατανόησης, 
για εντοπισμό βασικών πληροφοριών και 
απόδοση του κύριου νοήματος του 
κειμένου 
1.4.2. Σημειώσεις στο κείμενο (π.χ., 
«υπογραμμίζω», «κυκλώνω», «χρωματίζω») 
πριν, κατά ή και μετά από την ανάγνωση 
1.4.3. Απόδοση βασικών πληροφοριών με 
μη γλωσσικά μέσα (π.χ., με ζωγραφιά, 
υπόδυση ρόλων) 
1.4.4. Επαναληπτική ανάγνωση, για 
εντοπισμό βασικών πληροφοριών ή και του 
κύριου νοήματος 
1.4.5. Δημιουργικοί μετασχηματισμοί 
πρότασης, μέσω αλλαγών που αφορούν 
στο περιεχόμενό της  
1.4.6. Διακειμενικές συνδέσεις με έμφαση 
στα άμεσα νοήματα του κειμένου (π.χ., 
«κείμενο - εαυτός») 

2. Αναγνωρίζουν τον 
τρόπο που οργανώνεται 
και λειτουργεί ο λόγος σε 
επίπεδο κειμένου, 
πρότασης, λέξης 

2.1. Διαβάζουν κείμενα, με 
υποστήριξη, έχοντας 
κατακτήσει τον μηχανισμό 
της ανάγνωσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3.2. Κατανοούν τη 
συμβολή μη γλωσσικών 
στοιχείων σε αιτιολογήσεις 
που σχετίζονται με άμεσες 
εμπειρίες τους 

2.1.1. Μονάδες οργάνωσης γραπτού λόγου, 
όπως: κείμενο, πρόταση, λέξη, γράμμα  
2.1.2. Ολική ανάγνωση λέξεων και φράσεων 
2.1.3. Γραφοφωνημική αντιστοιχία 
(αντιστοιχία γραμμάτων - φθόγγων) 
2.1.5. Σημασιολογική ερμηνεία γλωσσικών 
στοιχείων (λέξεων, φράσεων) και μη 
γλωσσικών (π.χ., εικόνας), με βάση τα 
συμφραζόμενα  
2.1.6. Βασικά σημεία στίξης (τελεία, κόμμα, 
ερωτηματικό, θαυμαστικό)   
2.1.7. Ανάγνωση κειμένων (ατομικά ή και 
συλλογικά) με στήριξη σε γλωσσικά και μη 
γλωσσικά στοιχεία 
2.4.3.2.1. Εικόνα, σχέδιο, μέγεθος στοιχείων, 
οργάνωση στον χώρο, χρώμα, μέγεθος 
γραμμάτων κ.λπ. 

3. Αξιολογούν και κρίνουν 3.2. Κρίνουν τα νοήματα ενός 3.2.1. Συμφωνία ή μη με προσωπικές 



 

 

 

ένα κείμενο ως προς τη 
λειτουργία και το 
περιεχόμενό του 

κειμένου, σε σχέση με τον 
εαυτό τους 

εμπειρίες, προϋπάρχουσες γνώσεις, γνωστά  
κείμενα 

Γ. Παραγωγή γραπτού λόγου 

1. Τοποθετούν ένα 
κείμενο σε πλαίσιο 
(θεματικό, 
επικοινωνιακό, 
κοινωνιοπολιτισμικό) 

1.1. Καθορίζουν συγκεκριμένη 
ανάγκη για επικοινωνία και 
δράση, που σχετίζονται με 
άμεσες εμπειρίες 
 
 
1.3.  Αξιοποιούν στρατηγικές 
παραγωγής κειμένων, 
ανάλογα με τον σκοπό και το 
είδος του κειμένου 
 

1.1.1. Προβληματισμοί, ενότητες (π.χ., 
καθημερινή ζωή, οικογένεια,), ως θεματικά 
πλαίσια για παραγωγή κειμένου 
1.1.2.  Κίνητρα για παραγωγή κειμένου, 
όπως: συναισθήματα, απόψεις, επιθυμίες 
 
1.3.3. Ατομική επανάγνωση και συζήτηση 
πιθανών αλλαγών, για βελτίωση απόδοσης 
νοημάτων, ορθογραφίας, σημείων στίξης  
και εμφάνισης κειμένου 
1.3.4. Μετασχηματισμός πρότασης με 
μετακίνηση ή και προσθαφαίρεση λέξεων 

2. Αναγνωρίζουν τον 
τρόπο που οργανώνεται 
και λειτουργεί ο λόγος σε 
επίπεδο κειμένου, 
πρότασης, λέξης 

2.1. Παράγουν κείμενα με 
καθοδήγηση, έχοντας 
κατακτήσει τον μηχανισμό 
της γραφής  

2.1.1. Μονάδες οργάνωσης γραπτού λόγου, 
όπως: κείμενο, πρόταση, λέξη, γράμμα (και 
αντίστροφα) 
2.1.2. Γραφή (περιλαμβανομένης και της 
αντιγραφής) συχνόχρηστων λέξεων, 
λέξεων από θεματικό λεξιλόγιο 
2.1.3. Φωνημικoγραφημική αντιστοιχία (= 
αντιστοιχία φθόγγων - γραμμάτων) 
2.1.4. Σχέσεις μεταξύ λέξεων και φράσεων, 
ως βάση για παραγωγή κειμένου  
2.1.6. Βασικά σημεία στίξης (π.χ., τελεία, 
κόμμα, ερωτηματικό, θαυμαστικό) 
2.1.7. Δόμηση κειμένων (ατομικά ή και 
συλλογικά), με την επιλογή κατάλληλου 
λεξιλογίου (π.χ., συνδέσμων) και μη 
γλωσσικών στοιχείων (π.χ., εικόνας) 

3. Αξιολογούν και κρίνουν 
ένα κείμενο ως προς τη 
λειτουργία και το 
περιεχόμενό του 

3.2. Μετασχηματίζουν το 
περιεχόμενο και μορφή ενός 
κειμένου, με βάση 
προσωπικά κριτήρια 

3.2.2. Βελτιώσεις μορφής μέσω, π.χ., 
πρόσθεσης, αφαίρεσης, αντικατάστασης, 
μετακίνησης, εναλλαγής μη γλωσσικών 
στοιχείων, ανάλογα και με το είδος 
κειμένου 


