Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα
µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν
πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της Πρώτης
δηµοτικού αλλά και οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες έχουν ένα πολύ καλό εργαλείο, ένα βιβλιοτετράδιο εργασίας για να µάθουν
να γράφουν και να διαβάζουν.

Μετά από µια δεκαετία κυκλοφορίας αυτά τα βιβλία αναβαθµίζονται και
µετατρέπονται σε λογισµικό.
Σήµερα τα σχολεία µας διαθέτουν Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και µπορούµε να τους
αξιοποιήσουµε για ένα τέτοιο λογισµικό για την πρώτη ανάγνωση και γραφή.
Αυτή τη στιγµή κυκλοφορεί το πρώτο CD-ROM που καλύπτει την ύλη του πρώτου
βιβλίου της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΑΖΩ».

Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές έχουν πολλές δυνατότητες τις οποίες µπορούµε να
αξιοποιήσουµε στο έργο µας. ∆ιαθέτουν ήχο, εικόνα, χρώµα, δυνατότητα
επανάληψης και εκτύπωσης κ.ά. Όλα αυτά µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές µας
να κατακτήσουν το µηχανισµό της ανάγνωσης και γραφής παίζοντας.

∆ιδασκαλία γραµµάτων-συλλαβών
Ο µαθητής αξιοποιώντας τον Η/Υ ακούει κάθε φορά την εκφώνηση της
άσκησης αλλά και την εργασία που έχει να κάνει. Μπορεί να διακρίνει ακουστικά και
οπτικά την πρώτη συλλαβή-γράµµα, να επιλέξει το σωστό γράµµα που βρίσκεται
ανάµεσα σε άλλα γράµµατα αλλά και να δει τις κινήσεις που γίνονται για τη γραφή
του γράµµατος.
Όλα αυτά, οπτική διάκριση, ακουστική διάκριση και κίνηση βοηθούν το
µαθητή να µάθει το καινούριο γράµµα.
Υποστηρίζεται ότι δουλεύει κανείς µε µεγαλύτερη διάθεση όταν ακούει
µουσική. Ο µαθητής καθώς εργάζεται ακούει τη µουσική από διάφορα τραγούδια,
όπως: «Ο λαγός», «Η γιαγιά µας η καλή», «Ο γάιδαρος», κτλ. Στο ηχείο που υπάρχει
στο κάτω δεξιό µέρος της οθόνης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα κουµπιά + και – για
να αυξοµειώσει την ένταση.
Ο µαθητής τελειώνοντας την εργασία του, ακούει τη σχετική επιβράβευση,
όπως: «Μπράβο, βρήκες το καινούριο γράµµα και το έβαλες στη θέση που πρέπει»,
κτλ..
Αν θέλει µπορεί να τυπώσει την άσκηση όπως τη βλέπει στην οθόνη,
έγχρωµη ή ασπρόµαυρη, µε ή χωρίς τη σχετική φωτογραφία.

Μαθαίνω παίζοντας
Τα παιδιά µαθαίνουν παίζοντας. Μια άλλη επιλογή που δίνεται στο µαθητή
είναι να σχηµατίσει ένα ηλεκτρονικό παζλ στο οποίο υπάρχει η φωτογραφία µε το
γράµµα ή την πρώτη συλλαβή της λέξης. Απλώνει τα κοµµάτια στην οθόνη και µετά
τα τοποθετεί στη θέση τους.
Η εκπαιδευτική διάσταση ενός παζλ είναι σηµαντική. Βοηθά το µαθητή να
εντοπίσει τη θέση κάθε κοµµατιού µέσα στο πλαίσιο, να προσέξει τη χρωµατική
συνέχεια και να ξεχωρίσει τις έννοιες πάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά και κέντρο. Το
υπόδειγµα κάτω από το παζλ βοηθά να εντοπίσει τη σωστή θέση κάθε κοµµατιού.
Στο CD-ROM υπάρχουν 24 παζλ, 7 για τα φωνήεντα και 17 για τα σύµφωνα (από ένα
για κάθε συλλαβή µε σύµφωνο που µαθαίνει).

Καιρός για χαρτοκολλητική
Το παζλ είναι έτοιµο και µπορεί να εκτυπωθεί, ασπρόµαυρο ή έγχρωµο. Ο µαθητής
µπορεί να το εκτυπώσει όπως το βλέπει στην οθόνη. Μπορεί όµως να το εκτυπώσει
και σε 9 τετράγωνα που χωρίζονται µε διακεκοµµένη γραµµή. Αυτά τα τετράγωνα
µπορεί να τα κόψει µε το ψαλίδι του και να φτιάξει στο σχολείο ή στο σπίτι ένα
παραδοσιακό παζλ.

Ώρα για αντιστοίχιση
Ο µαθητής ενώνει τις φωτογραφίες µε τα γράµµατα και τις συλλαβές
κάνοντας ένα κλικ µε το ποντίκι στην τελεία της φωτογραφίας και ένα δεύτερο κλικ
στο γράµµα ή στη συλλαβή. Όλες οι ενέργειες γίνονται µόνο µε δύο κλικ. Οι θέσεις
των γραµµάτων και των συλλαβών δεν έχουν σταθερή θέση. Κάθε φορά που ξεκινά
την άσκηση από την αρχή οι συλλαβές και τα γράµµατα αλλάζουν θέση.
Όταν ο µαθητής τελειώσει την άσκηση, κάνει τον έλεγχο για να δει ποιες
αντιστοιχίσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες. Στις σωστές αντιστοιχίσεις οι
γραµµές γίνονται πράσινες και «κλειδώνουν», ενώ στις λανθασµένες γίνονται
κόκκινες για να ακολουθήσει/ουν και άλλη/ες προσπάθειες και άλλος έλεγχος µέχρι
να ολοκληρώσει την άσκηση σωστά. Η εκτύπωση της άσκησης είναι πάντα δυνατή µε
την ολοκλήρωσή της.
Τα κουµπιά που υπάρχουν στην αριστερή γωνία κάθε φωτογραφίας, δίνουν τη
δυνατότητα στο µαθητή, ανάλογα µε το στάδιο και την εργασία στην οποία
βρίσκεται, να ακούσει τη λέξη κανονικά, συλλαβιστά, µόνο την πρώτη συλλαβή,
φωνηµικά αλλά να ακούσει και σχετική πρόταση στην οποία υπάρχει η συγκεκριµένη
λέξη.

Ώρα για παιχνίδι µνήµης
Ο µαθητής ψάχνει να βρει τα ζευγάρια φωτογραφίας και γράµµατος ή συλλαβής.
Όταν βρει τα 6 ζευγάρια, αυτά εµφανίζονται στην οθόνη σε 6 καρτέλες (φωτογραφία
και συλλαβή) οι οποίες τυπώνονται, κόβονται και χρησιµοποιούνται σε διάφορα
αναγνωστικά παιχνίδια. Στο CD-ROM υπάρχουν 4 παιχνίδια µνήµης από τα οποία
µπορούµε να τυπώσουµε 24 καρτέλες.

Μαθαίνω συλλαβές (µία συλλαβή για κάθε ένα από τα 17 σύµφωνα)
Ο µαθητής µαθαίνει µία βασική συλλαβή για κάθε σύµφωνο. Γίνεται πάντα οπτική
και ακουστική διάκριση. Ο µαθητής ακούει τη λέξη συλλαβιστά και βλέπει τις
συλλαβές να εµφανίζονται µία µία µε διαφορετικό χρώµα για κάθε συλλαβή και
σχετική υπογράµµιση. Ακόµη βλέπει και ξαναβλέπει τις κινήσεις που γίνονται για να
γραφούν τα γράµµατα της συλλαβής. Πατώντας στη βοήθεια παίρνουµε κάθε φορά τη
σχετική πληροφόρηση για το στόχο κάθε άσκησης.

Ώρα για περισσότερες συλλαβές
Ο µαθητής µας έµαθε από µία συλλαβή για κάθε σύµφωνο και τώρα, στο 2ο και 3ο
στάδιο, µαθαίνει τέσσερις συλλαβές, από µία για τους φθόγγους α, ε, ο και ι. Ακούει
τις λέξεις συλλαβιστά και διακρίνει ακουστικά και οπτικά την πρώτη συλλαβή.
Βλέπει τις συλλαβές γραµµένες, τη µία κάτω από την άλλη και αντιλαµβάνεται τι
µένει ίδιο και τι αλλάζει. Ακούει τις συλλαβές και ξεχωρίζει ποια φωνή µένει ίδια και
ποια αλλάζει. Επιπλέον τυπώνει την άσκηση, κόβει τις φωτογραφίες και τις συλλαβές
για να παίξει µε καινούριο αναγνωστικό υλικό. Αυτά ισχύουν για όλα τα σύµφωνα.
Στα σύµφωνα µπορεί να κινηθεί κάθετα στις ασκήσεις που υπάρχουν για κάθε
σύµφωνο αλλά και οριζόντια από σύµφωνο σε σύµφωνο σε ασκήσεις της ίδιας ή
διαφορετικής µορφής.

Ασκήσεις επιλογής
Ο µαθητής εντοπίζει ακουστικά και οπτικά την πρώτη συλλαβή της λέξης. Κάνει κλικ
µε το ποντίκι στη σωστή συλλαβή, η οποία γίνεται πράσινη και «κλειδώνει».
Παράλληλα ακούει τον ήχο της επιβράβευσης για τη σωστή του ενέργεια. Αν κάνει κλικ
σε άλλη συλλαβή, ακούει τον ήχο της λανθασµένης ενέργειας, εµφανίζεται το κόκκινο
γραφικό του λάθους και προσπαθεί ξανά. Οι θέσεις των συλλαβών δεν είναι σταθερές
όπως είναι σε ένα βιβλίο. Κάθε φορά που ξεκινά την άσκηση από την αρχή οι συλλαβές
αλλάζουν θέση. Με την ολοκλήρωση της άσκησης ακούει σχετική επιβράβευση:
«Μπράβο! Κύκλωσες τις συλλαβές που πρέπει κτλ.»

Ώρα να βάλουµε τις συλλαβές στη θέση τους
Ο µαθητής πατώντας το πρώτο κουµπί της φωτογραφίας ακούει τη λέξη κανονικά, στο
δεύτερο ακούει την πρώτη συλλαβή της λέξης και στο τρίτο τη λέξη συλλαβιστά.
Στόχος του είναι να εντοπίσει ακουστικά την πρώτη συλλαβή, να κάνει οπτική
διάκριση της συλλαβής που βρίσκεται ανάµεσα σε άλλες και να τη βάλει στη θέση που
πρέπει. Αν πατήσουµε το κουµπί «Εικόνες» µπορούµε να κρύψουµε τις φωτογραφίες.
Έτσι δίνουµε τη δυνατότητα στο µαθητή να ακούει τη συλλαβή, να βρίσκει ποια είναι
και να τη βάζει στη θέση της.

Παίζουµε µε τα µήλα και σχηµατίζουµε συλλαβές µε το ίδιο σύµφωνο και
διαφορετικό φωνήεν
Όλα γίνονται µε δύο κλικ. Ο µαθητής πατά επάνω στο σύµφωνο και ακούει τη φωνή,
το φθόγγο του γράµµατος. Πλησιάζει το σύµφωνο στο φωνήεν και ακούει τη συλλαβή.
Οι συλλαβές-µήλα πέφτουν κάτω από τη µηλιά οµαδοποιηµένα (συλλαβές µε το
φθόγγο -ο, συλλαβές µε το φθόγγο –ι). Πατά επάνω στις σχηµατισµένες συλλαβές και
ακούει τη φωνή τους. Ακόµη µπορεί να εντοπίσει ο µαθητής τις συλλαβές που βγάζουν
τον ίδιο ήχο (γο και γω). Η οριζόντια διάταξη των συλλαβών κάτω από τη µηλιά βοηθά
στη γρήγορη ανάγνωσή τους.

Αναλύω και συνθέτω συλλαβές
Ο µαθητής βρίσκει τη σωστή συλλαβή, τη βάζει στη θέση που πρέπει, τη χωρίζει στις
φωνές και τα γράµµατα από τα οποία αποτελείται και µετά ενώνει και σχηµατίζει την
αρχική συλλαβή. Φυσικά κάθε φορά ακούει και τους ανάλογους ήχους.

Ώρα για να γράψουµε δισύλλαβες λέξεις
Γράφω δισύλλαβές λέξεις συµπληρώνοντας τη δεύτερη συλλαβή. Βλέπω γραµµένη την
πρώτη συλλαβή της λέξης και γράφω τη δεύτερη. Τι σηµαίνει όµως για ένα µαθητή «θα
γράψω δισύλλαβες λέξεις»; Πρέπει να εντοπίσει ακουστικά τις συλλαβές της λέξης, να
διακρίνει τις φωνές που ακούγονται σε κάθε συλλαβή και να ανακαλέσει από τη µνήµη
του τα σύµβολα που την αποτελούν. Πολλές φορές διαπιστώνουµε ότι δεν είναι τόσο
εύκολο. Υπάρχουν πέντε κατηγορίες ασκήσεων για τη γραφή δισύλλαβων λέξεων µε
διαβαθµισµένη βοήθεια.

Γράφω δισύλλαβες λέξεις µε άλλη µορφή
Γράφω δισύλλαβές λέξεις συµπληρώνοντας τη πρώτη συλλαβή. Ο µαθητής εντοπίζει
ακουστικά την πρώτη συλλαβή, διακρίνει τους φθόγγους που ακούγονται και τους
γράφει µε τα ανάλογα σύµβολα-γράµµατα. Σε κάθε περίπτωση, αν δε βάλει τον τόνο,
εµφανίζεται το ανάλογο σηµάδι στο ορθογώνιο πλαίσιο που βρίσκεται η φωτογραφία
για να του υπενθυµίσει ότι πρέπει να βάλει τον τόνο στη σχετική συλλαβή και στη
φωνή/σύµβολο που ακούγεται δυνατότερα.

Γράφω δισύλλαβές λέξεις και µε άλλη µορφή
Στην άσκηση αυτής της µορφής ο µαθητής µπορεί να ακούσει τη λέξη κανονικά,
συλλαβιστά και φωνηµικά. Και τι συµβαίνει αν ο µαθητής βάλει στη θέση του γιώτα
ένα ήτα ή ένα ύψιλο. Ή στη θέση του όµικρο ένα ωµέγα ή και το αντίστροφο; Είναι
λάθος; ∆εν είναι λάθος; Τότε εµφανίζεται διαφορετικό γραφικό και ακούγεται
διαφορετικός ήχος για να καταλάβει ο µαθητής ότι πρέπει να βάλει –ι αλλά κάποιο
άλλο –ι ή να βάλει –ο αλλά άλλο –ο.

Γράφω δισύλλαβές λέξεις συµπληρώνοντας τις συλλαβές που λείπουν
Στις ασκήσεις αυτής της µορφής ο µαθητής έχει έτοιµες τις συλλαβές. Εντοπίζει
ακουστικά τη συλλαβή που ακούγεται στην πρώτη και τη δεύτερη θέση της λέξης,
βρίσκει τη σωστή συλλαβή που βρίσκεται ανάµεσα σε άλλες και τη βάζει στη θέση που
πρέπει. Όσο προχωρά από τη µια στη λέξη στην άλλη η άσκηση γίνεται ευκολότερη
γιατί µειώνεται ο αριθµός των συλλαβών ανάµεσα στις οποίες ψάχνει για να
αναγνωρίσει οπτικά τη σωστή συλλαβή.

Παίζω µε τις λέξεις
Ο µαθητής παρατηρεί τις δύο λέξεις που µοιάζουν οπτικά και ακουστικά µεταξύ
τους, τουλάχιστον στην πρώτη συλλαβή, ακούει τις φωνές κάθε λέξης και κάνει κλικ
επάνω στη σωστή λέξη για να την κυκλώσει. Η θέση των λέξεων δεν είναι σταθερή
γιατί αλλάζουν θέση (πάνω-κάτω) κάθε φορά που ξεκινά την άσκηση από την αρχή.
Υπάρχουν επίσης επαναληπτικές ασκήσεις και άλλης µορφής

Γι’ αυτόν που θέλει περισσότερα υπάρχουν στο CD-ROM:
• κατάλογοι-λίστες αξιολόγησης για τη Γλώσσα και τα Μαθηµατικά
• το πρόγραµµα ∆ΙΑΣ-ΕΠΑΦΕΣ στο οποίο µπορούµε να καταχωρήσουµε
άπειρες ταχ. δ/νσεις, τηλέφωνα, email και ιστοσελίδες των ατόµων µε τα
οποία συνεργαζόµαστε.
Σηµείωση: Οι κατάλογοι αξιολόγησης και το πρόγραµµα ∆ΙΑΣ-ΕΠΑΦΕΣ εγκαθίστανται στον
Η/Υ για ανάλογη χρήση.
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