
Αγαπητοί γονείς, 

Από αυτή την Παρασκευή θα εγκαινιάσουμε μια καινούρια δραστηριότητα – παιχνίδι με την οποία 

ελπίζουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αρχίζουν να κατανοούν σταδιακά την έννοια του φωνήματος                   

( ο ήχος κάθε γράμματος ). 

Στην τάξη μας με αφορμή διάφορα θέματα έχουμε έρθει σε επαφή με το γραπτό λόγο, έχουμε δει 

κινούμενα σχέδια με γραμματο-ιστορίες, έχουμε προσπαθήσει να βρούμε όσο το δυνατόν 

περισσότερες λέξεις που να αρχίζουν από.....α,ε,ο...κ.ο.κ. Όλα αυτά  σε ένα περιβάλλον «παιχνιδιού» 

και χωρίς πιέσεις. Λόγω της ηλικίας των παιδιών ομαδοποιήσαμε τα φωνήεντα που ηχούν το ίδιο                                                         

( η,υ,ι,ει,οι ) και αναλόγως τη λέξη που έβρισκαν τα παιδιά τη γράφαμε στην αντίστοιχη κατηγορία. 

Παρομοίως, για ευκολία των παιδιών για τα σύμφωνα χρησιμοποιούμε συλλαβές, π.χ. βρίσκουμε 

λεξούλες που να αρχίζουν από: πα – πε – πο – που κ.ο.κ.   

Συμφωνήσαμε με τα παιδιά να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογραφική μηχανή του σχολείου για να 

παίρνουμε φωτογραφίες τις «λεξούλες» που βρίσκουμε. Στη συνέχεια θα τις περνάμε στον Υπολογιστή, 

θα γράφουν τα ίδια τα παιδιά την αντίστοιχη λέξη κάτω από κάθε εικόνα και σιγά-σιγά θα φτιάξουμε 

ένα μικρό ψηφιακό βιβλίο της τάξης μας.  

Πέρα όμως από τη δουλειά που θα γίνεται στην τάξη υπάρχει η δυνατότητα να «δανείζεται» ένα 

παιδί κάθε φορά τη φωτογραφική μηχανή του σχολείου για το Σαββατοκύριακο στο σπίτι του. Η 

αποστολή του θα είναι να βρει και να φωτογραφίσει αντικείμενα από το σπίτι του που να ξεκινούν 

από ένα συγκεκριμένο γράμμα – φώνημα. Με την πολύτιμη δική σας βοήθεια, φυσικά. Στη συνέχεια 

όταν το παιδί έρθει σχολείο θα παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες του και θα γράψει με τη βοήθειά 

μας τις λεξούλες που βρήκε. 

Στο τέλος της χρονιάς το ψηφιακό μας «αλφαβητάρι» θα αναρτηθεί στο στολόγιο του σχολείου μας ή 

θα σας διανεμηθεί σε ψηφιακό δίσκο ( CD/DVD ). Γι’ αυτό το λόγο φωτογραφίζουμε ΜΟΝΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στη δραστηριότητα, σας παρακαλούμε να το 

δηλώσετε έγκαιρα. 


