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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ…. 

• Οι παρακάτω δραστηριότητες 
πραγματοποιήθηκαν στη Β τάξη από τη 
δασκάλα του τμήματος και τη δασκάλα της 
παράλληλης στήριξης. 

• Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελείται από 17 
μαθητές – μαθήτριες. Ανάμεσά τους και ένας 
μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο 
οποίος δέχεται παράλληλα τη στήριξη από 
εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη. 



•Η φιλοσοφία μας… 

• Χρησιμοποιώντας κοινά υλικά, μεθόδους, μέσα 
διδασκαλίας συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε 
διάφορους γνωστικούς και μη στόχους. 

• Όταν η συνδιδασκαλία γίνεται σε καλό κλίμα, τα 
παιδιά διασκεδάζουν, μαθαίνουν μέσα από το 
παιχνίδι, την αλληλεπίδραση στην ομάδα…  

• Ο μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
εντάσσεται στο σύνολο της τάξης ως ισότιμο 
μέλος της. 



Βασική μας αρχή…. 

• Τα παιδιά να κατασκευάζουν μόνα τους μέσα 
στην τάξη το υλικό που χρησιμοποιούμε για 
τη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών 
αντικειμένων, έτσι ώστε να βιώνουν τη 
διαδικασία της μάθησης και να μαθαίνουν πιο 
εύκολα και ευχάριστα! 

• Να χρησιμοποιείται κοινή ορολογία, σύμβολα 
κ.τ.λ. από τις δύο δασκάλες π.χ. × ÷ 





Συμφωνούμε να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα 
χρώματα για τα άρθρα και τις καταλήξεις των 

ουσιαστικών , ανάλογα με το γένος…  



το ίδιο κάνουμε και με τα επίθετα… 
 



και τα ρήματα… 



Ήρθε η ώρα να ανοίξουν οι φάκελοι και να 
αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη… 



           Παρουσιάζουμε τη δουλειά μας… 

Μοιράζονται στις ομάδες 
λέξεις από τους φακέλους 
που έχουν συλλέξει και 
γράψει τα παιδιά με τα 
διάφορα μέρη του λόγου. 

Γνωστικοί στόχοι: να 
αφήσουν τη φαντασία 
τους ελεύθερη  - και να 
συντάσσουν μια ιστορία 
(ποιος, πού, πότε…) – να 
γράφουν ορθογραφημένα 
τις καταλήξεις 
ουσιαστικών- ρημάτων- 
επιθέτων. 



Παιχνίδι «όνομα –ζώα –φυτά» 

 Χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, οι μαθητές -ήτριες 

παίζουν και μαθαίνουν  τα ουσιαστικά  , 
αλλά εξασκούνται και φωνολογικά. Στο 

συγκεκριμένο παιχνίδι συμμετέχει ενεργά και ο 
μαθητής που δέχεται παράλληλη στήριξη, αφού 
εντοπίζει γρήγορα λέξεις που αρχίζουν από ένα 
συγκεκριμένο γράμμα και γίνεται αρεστός από την 
ομάδα! 



Παίζω τυφλόμυγα και μαθαίνω τα επίθετα. 



Κάθε ομάδα κάνει τη 
δική της καρτέλα με 
τον  γραμματικό 
κανόνα  τον - των 

Τα παιδιά 
ζωγραφίζουν ένα 
προσωπάκι στο άρθρο 
τον, δύο προσωπάκια 
στο άρθρο των και 
φτιάχνουν δύο στήλες 
με λέξεις που 
σκέφτονται. 

  τον-των 



Παρόμοια εργάζονται και στα άρθρα 
της- τις…. 

 



Οι μαθητικές ομάδες συνεργάζονται και 
φτιάχνουν μετοχές και ανακαλύπτουν τον 
κανόνα. Όταν πρέπει να βάλουν ω, 
επιλέγουν το σφυρί και διακρίνουν οπτικά 
την κατάληξη –οντας και – ώντας.  

    -οντας  -ώντας 



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ - ΣΥΝΩΝΥΜΑ 
Τα παιδιά σε δυάδα επιλέγουν 
κάρτες και φτιάχνουν 
ζευγάρια με αντίθετα και 
συνώνυμα. Στη συνέχεια τις 
τοποθετούν στη σωστή θήκη. 

 Οι κάρτες αυτές φτιάχτηκαν 
από τη δασκάλα της 
παράλληλης στήριξης με τη 
συμμετοχή και του μαθητή με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 



ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ 



ΟΙ   ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ   ΤΗΣ   ΤΑΞΗΣ 



Παίζουμε και μαθαίνουμε να βάζουμε 
λέξεις σε αλφαβητική σειρά. 



Ο μαθητής που 
δέχεται παράλληλη 
στήριξη παρουσίασε 
στην τάξη την 
εργασία του σχετικά 
με αποκριάτικα έθιμα 
των Βλάχων. 
Να σημειωθεί ότι το 
μεγαλύτερο μέρος το 
έγραψε ο ίδιος στον 
ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, αφού η 
γραφή στον 
υπολογιστή 
χρησιμοποιείται 
συχνά ως 
εκπαιδευτική 
πρακτική! 



Φτιάχνουμε τα δικά μας λεξικά… 
Ο μαθητής που δέχεται παράλληλη 
στήριξη φτιάχνει λεξικό με λέξεις 
που γράφει σωστά… 

Έτσι τονώνεται η αυτοπεποίθησή 
του, αλλά χρησιμοποιείται το λεξικό 
και για άλλους γνωστικούς σκοπούς. 



Τα σπιτάκια των λέξεων… 
Κάθε παιδί φτιάχνει το δικό του 
σπιτάκι με καρτέλες από οικογένειες 
λέξεων.  

Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 
μαθαίνουν πιο εύκολα την 
ορθογραφία διαφόρων λέξεων.  



Κάθε μαθητική ομάδα 
επιλέγει και κολλά τις 
κατάλληλες καταλήξεις 
σε ρήματα ενεργητικής 
φωνής (στον 
Ενεστώτα). 
Να σημειωθεί ότι με 
αυτόν τον τρόπο τα 
παιδιά διαχωρίζουν 
εύκολα το θέμα από την 
κατάληξη του ρήματος! 

Καταλήξεις   ρημάτων   Ενεστώτα 



Δραστηριότητα ενίσχυσης της 
ακουστικής μνήμης 

Σε μια ιστορία που έχουμε διαβάσει 
με το παιδί, καλύπτουμε με άσπρα 
αυτοκόλλητα ή διορθωτικό κάποιες 
λέξεις… 

και στη συνέχεια ο μαθητής πρέπει 
να θυμηθεί και να γράψει τις λέξεις 
που λείπουν! 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 



• Μαθαίνουμε την προπαίδεια 
με στιχάκια…. 



Παίζουμε με τα στιχάκια που 
φτιάξαμε! 

Καρτέλες διπλής όψης : από τη 
μια το γινόμενο και από την άλλη 
το αποτέλεσμα με το στιχάκι. 

Τα παιδιά παίζουν και 
μαθαίνουν… 



Τα παιδιά σχηματίζουν με το σώμα τους τα 
γινόμενα 2*5, 5*2 (αντιμεταθετική ιδιότητα) 



Γράφουμε λέξεις –κλειδιά για 
μαθηματικά προβλήματα 



Τα παιδιά κυκλώνουν τα δεδομένα, 
υπογραμμίζουν τις λέξεις κλειδιά και 

εντοπίζουν την ερώτηση. 



ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΙΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΠΟΠΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 



Με τις παραπάνω  δραστηριότητες: 

• τα παιδιά εκπαιδεύονται στο πώς και όχι μόνο 
στο τι να μαθαίνουν 

• κάνουν χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων 
και μέσων διδασκαλίας που έχουν ως βασικό 
σκοπό την ενίσχυση της μνημονικής ικανότητας 

• εξυπηρετούνται διαφορετικά γνωστικά – 
μαθησιακά προφίλ μαθητών, με ή και χωρίς 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

                                    Κ Α Ι 



ΟΛΟΙ 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 

ΟΤΙ…ΜΑΖΙ ΕΙΝΑΙ   
ΚΑΛΥΤΕΡΑ!!! 


