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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Πηλείδου Κωνσταντίνα 

ΤΑΞΕΙΣ: Τμήμα Ένταξης, Τάξεις Α, Β 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Διάκριση Γραφημάτων Ββ, Φφ» 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, ΤΠΕ 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ.  

Η στοχευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση απευθύνεται σε μαθητές Α-Β Δημοτικού, 

είναι συμβατή με τα ΑΠΣ / ΔΕΠΠΣ, καθώς έχει επεκτάσεις  στην Αισθητική Αγωγή, 

και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα της  Πρώτης Τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, είναι συμβατή και με το Πλαίσιο Αναλυτικού 

Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ): δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, 

ανάπτυξη δεξιοτήτων ψυχοκινητικότητας, δεξιότητες Αισθητικής Αγωγής-Τέχνες. 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 διδακτικές ώρες 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:  

Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Τμήματος Ένταξης, η οποία 

διαθέτει γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή και φορητό υπολογιστή. Η υλικοτεχνική 

υποδομή που απαιτείται είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σύνδεση με το 

διαδίκτυο. 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ: 

Επεξεργαστής κειμένου (Word). Ο κειμενογράφος Word είναι ένα δυναμικό και 

ευέλικτο εργαλείο για την επεξεργασία, αναδιατύπωση και μορφοποίηση ενός μικρού 

κειμένου, δίνοντας  τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να βελτιώσουν το 

γραπτό τους λόγο. 
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Λογισμικό Παρουσίασης (Power Point) είναι ένα πολυμεσικό και υπερμεσικό 

εργαλείο που συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των γνωστικών δομών των 

μαθητών /τριών, προσφέροντας έναν ελκυστικό και εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης 

του διδακτικού αντικειμένου. 

 

Λογισμικό ζωγραφικής Tux Paint και διαδικτυακό λογισμικό ζωγραφικής 

(http://www2.crayola.com/coloring_application/), τα οποία συμβάλλουν στη 

δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη και επιτρέπει 

στους/στις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με 

παιγνιώδη τρόπο. 

 

Λογισμικό καθοδήγησης, εξάσκησης  και πρακτικής “Γλώσσα Α-Β” του Υπουργείου 

Παιδείας, το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος 

μέσα στην τάξη και επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη 

μαθησιακή διαδικασία με παιγνιώδη τρόπο. 

 

Διαδικτυακά διαδραστικά βιβλία της Πρώτης Δημοτικού, τα οποία συμβάλλουν στη 

δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη και επιτρέπει 

στους/στις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με 

παιγνιώδη τρόπο. 

 

Διαδικτυακά παιχνίδια μνήμης, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία κατάλληλου 

παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη και επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να 

συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με παιγνιώδη τρόπο. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Προαπαιτείται ότι οι μαθητές/τριες έχουν διδαχθεί όλα τα γράμματα του αλφαβήτου 

και έχουν κατακτήσει το βασικό μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής. Ως προς τις ΤΠΕ  

οι μαθητές/τριες είναι εξοικειωμένοι/ες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή 

(πχ. χρήση ποντικιού, πληκτρολογίου, γραφή λέξεων σε ένα κειμενογράφο). 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
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Α.  Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Η ομάδα των μαθητών/τριών στην οποία 

απευθύνεται η παρέμβαση αποτελείται από μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες, 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα, δυσκολίες στη λεπτή και αδρή 

κινητικότητα και γλωσσική διαταραχή. Με βάση τις υπάρχουσες γνωματεύσεις από 

πιστοποιημένους φορείς, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και τα εξατομικευμένα 

προγράμματα που συντάχθηκαν για το κάθε παιδί, διαπιστώνεται ότι αυτά 

παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στη διάκριση φωνημάτων και γραφημάτων και 

επομένως η εκπαιδευτική παρέμβαση ως προς το γνωστικό αντικείμενο θα εστιάσει 

και θα στοχεύσει στη βελτίωσή τους στον τομέα αυτό.  

Β. Ως προς τις ΤΠΕ, η παρέμβαση στοχεύει στην περαιτέρω εξοικείωση των παιδιών 

με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία και στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων της συγκέντρωσης προσοχής, του οπτικοκινητικού 

συντονισμού και λεπτής κινητικότητας. 

Γ. Ως προς τη διαδικασία μάθησης, τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ως ομάδα, 

να αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας, βοηθώντας το ένα το άλλο, να 

αυτοδιορθώνονται και εν τέλει να βελτιώνουν την αυτοεκτίμησή τους και την εικόνα 

για τον εαυτό τους. 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Περιγραφή της παρέμβασης. 

Τα παιδιά αποτελούν μια ομάδα τεσσάρων μαθητών (δύο μαθητές της Α τάξης και 

δύο μαθητές της Β τάξης). Η/o εκπαιδευτικός υιοθετεί το συμπεριφοριστικό μοντέλο 

μάθησης της καθοδηγούμενης διδασκαλίας, αφού οι μαθητές είναι μικρής ηλικίας και 

ο συμπεριφορισμός είναι έχει εφαρμογή και σε μαθητές/τριες με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση εμπεριέχει 

και στοιχεία κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης, αφού η μάθηση αναμένεται 

τελικά να συντελεστεί και από την αλληλεπίδραση του ενός μαθητή με τον άλλο, 

μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων.  

 

1η διδακτική ώρα (40 λεπτά) 

 

Πρώτη δραστηριότητα: Εντοπισμός των φωνημάτων. Παρουσιάζουμε στους μαθητές 

μέσω του λογισμικού παρουσίασης λέξεις που αντιστοιχούν σε εικόνες 
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αναπαράστασης αντικειμένων ή ζώων. Ζητάμε από κάθε παιδί να εντοπίσει με το 

ποντίκι τα φωνήματα β (Ανακαλύπτω το β) και φ (Ανακαλύπτω το φ) στις λέξεις και 

να κάνει κλικ πάνω σε αυτά. Η σωστή ενέργεια του παιδιού επιβραβεύεται με τον ήχο 

χειροκροτημάτων και κραυγών. 

 

Δεύτερη δραστηριότητα. Αναγνωστική αποκωδικοποίηση των λέξεων. 

Δημιουργούνται δύο ομάδες (δύο παιδιά σε κάθε ομάδα). Ζητάμε από το ένα παιδί να 

διαβάσει τις λέξεις που εικονίζονται στο λογισμικό παρουσίασης και από το άλλο να 

ακούσει και να σχηματίσει προφορικά προτάσεις με αυτές και το αντίστροφο. 

 

Τρίτη δραστηριότητα. Οπτική διάκριση των γραφημάτων Β-Φ, β-φ μεταξύ άλλων 

γραφημάτων. Δίνονται στους μαθητές από 2 καρτέλες με αναγραφόμενα σε δύο 

σειρές πεζά και κεφαλαία γραφήματα. Ζητάμε από τους μαθητές να κυκλώσουν στη 

μία καρτέλα τα Β, β και στην άλλη καρτέλα τα Φ,φ. 

 

Τέταρτη δραστηριότητα. Οπτική διάκριση των γραφημάτων Β-Φ, β-φ σε περιβάλλον 

συνεχούς κειμένου. Δίνονται στους μαθητές αποκόμματα εφημερίδων ή περιοδικών 

όπου αναζητούν και κυκλώνουν λέξεις που περιέχουν τα γραφήματα Β-Φ, β-φ. 

 

Πέμπτη δραστηριότητα. Γραφική αναπαράσταση του φωνήματος. Κάθε παιδί γράφει 

στον πίνακα τα συγκεκριμένα γράμματα και τα ονομάζει. 

 

Έκτη δραστηριότητα. Γραφική αναπαράσταση του φωνήματος μέσω ΤΠΕ. 

Μοιράζουμε στους μαθητές καρτέλες με τις λέξεις που περιέχονται στο λογισμικό 

παρουσίασης. Συνδεόμαστε με το διαδίκτυο και στους δύο υπολογιστές της αίθουσας 

και ανοίγουμε το πρόγραμμα ζωγραφικής που βρίσκεται στον ιστότοπο 

http://www2.crayola.com/coloring_application/. Το πρόγραμμα είναι απλό στη χρήση 

του για τα παιδιά αυτής της ηλικίας και προσφέρει περιβάλλον απαλλαγμένο από 

πολλές επιλογές. Εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε το λογισμικό ζωγραφικής Tux Paint 

που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Οι μαθητές ανά δύο καλούνται να 

αναπαράγουν τα φωνήματα Ββ, Φφ, τις λέξεις που διάβασαν ή και μία σχετική 

ζωγραφιά. Η προστιθέμενη αξία στη μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση του 

συγκεκριμένου διαδικτυακού προγράμματος, εκτός της καλλιέργειας  της αισθητικής  

Λέξεις%20από%20φ.pptx
http://www2.crayola.com/coloring_application/
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έκφρασης, εντοπίζεται και στη διαμεσολάβησή του ως εργαλείο για τη βελτίωση του 

οπτικοκινητικού συντονισμού, της λεπτής κινητικότητας και της συγκέντρωσης της 

προσοχής. 

7
η
 Δραστηριότητα. Εφόσον υπάρχει χρόνος και αφού έχουν ολοκληρώσει την 

προηγούμενη δραστηριότητα και είμαστε συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο ανοίγουμε το 

λογισμικό καθοδήγησης, εξάσκησης  και πρακτικής “Γλώσσα Α-Β” του Υπουργείου 

Παιδείας: http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/start.html. Τα παιδιά 

εξασκούνται στη διάκριση των γραφημάτων φ-β και στην ανάγνωση λέξεων που τα 

περιέχουν μέσα σε ένα ευχάριστο γραφικό περιβάλλον, κατάλληλο για την ηλικία 

τους, με ασκήσεις σε παιγνιώδη μορφή. 

 

 

 

 

2η διδακτική ώρα (45 λεπτά) 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/start.html
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Πρώτη δραστηριότητα: Δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας και καλούνται να 

διαβάσουν συλλαβές και λέξεις που αρχίζουν από  “β” ή “φ”. 

 

Δεύτερη δραστηριότητα: Έχουμε δημιουργήσει στους κειμενογράφους των δύο 

υπολογιστών της τάξης τον παρακάτω πίνακα: 

 

Β/β Φ/Φ 

  

  

  

  

  

 

 Οι μαθητές ανά δύο καλούνται να συνεργαστούν, να βρουν και να γράψουν λέξεις 

που αρχίζουν από τα συγκεκριμένα γράμματα. Η επιλογή της χρήσης του 

κειμενογράφου στους υπολογιστές, αντί της γραφής στον πίνακα, βασίζεται στο 

γεγονός ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αυτοδιορθωθούν σε περίπτωση που 

κάνουν λάθη στη διάκριση των γραφημάτων, καθώς τα λάθη υπογραμμίζονται 

αυτόματα από την ενεργοποίηση της αντίστοιχης εντολής. 

 

Τρίτη δραστηριότητα: Οι μαθητές παίρνουν από το φάκελό τους τις εικόνες που 

παρουσιάστηκαν μέσω του λογισμικού παρουσίασης και γράφουν από μία πρόταση, 

σχετική με αυτήν, στον πίνακα ή στο τετράδιό τους. 

 

Τέταρτη δραστηριότητα: Για περαιτέρω εξάσκηση στη διάκριση των γραφημάτων, 

συνδεόμαστε με το διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A110/717/4743,21386/ και 

ανοίγουμε το διαδραστικό βιβλίο της Πρώτης Δημοτικού όπου τα παιδιά 

παρακολουθούν τα σχετικά βίντεο «Ο βιολιστής Βάτραχος», «Το κουκί και το 

ρεβύθι» και συμπληρώνουν τις ασκήσεις που προσφέρονται. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A110/717/4743,21386/
https://youtu.be/fvpmjazTkNY
https://youtu.be/Vs0jDLJV3wQ
https://youtu.be/Vs0jDLJV3wQ
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Πέμπτη δραστηριότητα: Εφόσον υπάρχει χρόνος και αφού έχουν ολοκληρώσει την 

προηγούμενη δραστηριότητα και είμαστε συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο, οι μαθητές 

εξασκούνται σε ένα διαδραστικό παιχνίδι μνήμης με κάρτες 

http://www.mindgames.com/mindgame.php?mind=Flower+Match&game=181 που 

έχει ως στόχο την ενίσχυση της βραχύχρονης μνημονικής λειτουργίας και την 

ενίσχυση της ικανότητας συγκέντρωσης και προσοχής. 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση (δραστηριότητες και η χρήση των ΤΠΕ που 

περιγράφονται σε αυτό το διδακτικό σενάριο) με τις κατάλληλες προσαρμογές είναι 

δυνατόν να εφαρμοστεί και να αξιοποιηθεί διδακτικά για τη διάκριση των 

φωνημάτων που μοιάζουν οπτικά και ηχητικά (π.χ. β/δ, γ/χ, ξ/ψ, θ/φ). Επίσης, μέσω 

τροποποιήσεων και μετατροπών το παρόν διδακτικό σενάριο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την οπτική διάκριση ομόηχων φωνηέντων. 

 

Ανακαλύπτω το β 

 

http://www.mindgames.com/mindgame.php?mind=Flower+Match&game=181
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Ανακαλύπτω το φ 
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Καρτέλες οπτικής αναγνώρισης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλο εργασίας 

 

1. Διαβάζω και ακούω τις συλλαβές: 

βα-φα       βο-φο       βι-φι           βη-φη           βυ-φυ          βε-φε    βω-φω 

βα-φο    βα-φι    βη-φε    βυ-φω     βε- φη   βω-φυ 

φε-βη    φη-βω   φο-βα    βω-φυ   φι-βα 

βα-φυ-φω     βη-φα-φε     βη-φη-φε     φα-φυ-βη      βη-βω-φα 

βη-φε-φα-βι      φα-φο-βη-φη      βη-φω-βα-φε       βε-φι-βο-φα 

 

2. Βάζω φ και διαβάζω 

 

____άρος,       ____ίδι,       ___ίλος,       ___ώτα 

 

Βάζω β και διαβάζω 

 

_____άρος,  _____ίδα   _____όδι       _____ήμα   

 

ΚΛΦΓΜΝΒΩΓΞΝΦΛΟΡΞΦΒΡΣΧΨΦΑΕΘΘΔΝΦΓ 

 

κλφγμνβωγξνφλορξφβρσχψνφπφαεθκλερφβμδβξηφρ 

 
ΚΛΦΓΜΝΒΩΓΞΝΦΛΟΡΞΦΒΡΣΧΨΦΑΕΘΔΕΒΛΔ 

 

κλφγμνβωγξνφλορξφβρσχψνφπφαεθδεβθαβκλδλροβφ 
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3. Διαβάζω και ακούω τις λέξεις: 

φόρα, φακός, βουνό, φέτα, βίδα, βέλος, φώτα, φίλος, βάζο, βαφή, βήμα, βάφω, φωνή, 

φορώ, βάρος, φάρος, βόδι, φύση, βάζω, φωτίζω. 


