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Προσαρμογή στο σχολικό χώρο και χρόνο 



Παρέμβαση στην ώρα της Γυμναστικής 



Πρόγραμμα «Βήματα για τη ζωή» 
για γνωριμία και αλληλεπίδραση 



Διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής 
1η περίοδος 

Χρησιμοποιήθηκε: 

• η ολική μέθοδος για να μάθει να λέει και να διαβάζει λέξεις 
καθημερινής χρήσης (οπτικό λεξιλόγιο) 
 ονόματα της οικογένειάς του,  
 το φαγητό που παίρνει στο σχολείο,  
αντικείμενα που χρησιμοποιεί καθημερινά.  
 

• η συλλαβική μέθοδος για να αναγνωρίζει,να διαβάζει και 
να γράφει συλλαβές τύπου ΣΦ 
με τα φωνήεντα α, ε, ι, ο σε συνδυασμό με συγκεκριμένη 

εικόνα.  



Βήματα για 
εκμάθηση οπτικού 

λεξιλογίου 

 Ταύτιση και 
ταίριασμα λέξεων 

 
 Επιλογή των 

σωστών λέξεων 
 
 Ανάγνωση, 

ονομασία των 
λέξεων 

 



Παιχνίδια  



Παιχνίδι lotto 



            Παρουσίαση  λέξη  - εικόνα 
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                         Γραπτές ασκήσεις 
 
Εντοπισμός της λέξης αναφοράς 



 
    

Αντιστοιχίσεις εικόνων 
με λέξεις Γραφή λέξης 



2η περίοδος 

Συλλαβική μέθοδος 
 

 Λέξεις  με εικόνες 
αναφοράς  

 Καθημερινή 
«ανάγνωση» των 
λέξεων με έμφαση 
στην πρώτη 
συλλαβή 

 Ανάλυση των 
λέξεων με 
παλαμάκια ή με τα 
μουσικά όργανα  

 Παιχνίδια ταύτισης 
με καρτέλες 

 Γραπτές ασκήσεις 
 
 

 



Παιχνίδια 

Ταύτιση λέξης  εικόνας    Ταύτιση συλλαβής  εικόνας 



Ομαδοποίηση με βάση το 
αρχικό γράμμα 

Σύνθεση λέξης 



Γραπτές ασκήσεις 

Γραφή σε πλαίσιο Εντοπισμός της συλλαβής 



Αντιστοίχιση εικόνας - συλλαβής Εντοπισμός της συλλαβής 



Ανάλυση συλλαβών Γραφή συλλαβών 



Συλλαβισμός – Ανάλυση και 
σύνθεση λέξεων 

            Γραφή λέξεων 



Κείμενα για ανάγνωση 



3η περίοδος 

Ολική και 
συλλαβική μέθοδος 

 

 Εκμάθηση νέων 
λέξεων ολικά 

 Ανάλυση και 
σύνθεσή τους 

 Ανάγνωση μικρών 
κειμένων 



Παιχνίδι lotto 



Γραφή και εντοπισμός της 
λέξης 

Αντιστοίχιση εικόνας λέξης 



Συλλαβισμός – Ανάλυση και 
σύνθεση 

Γραφή φράσης 
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