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Μαθαίνω τα Πρώτα μου Νοήματα:
Οδηγός Διδασκαλίας για Κωφούς
Γλωσσικά Μοντέλα
Εισαγωγή
Η ανάπτυξη του παρόντος διδακτικού εργαλείου για τη διδασκαλία της
Νοηµατικής Γλώσσας (ΝΓ) (Ελληνικής, Βουλγάρικης, Μαλτέζικης) σε Κωφά
παιδιά ακουόντων γονέων βασίζεται στην Κλίµακα Επικοινωνιακής Ανάπτυξης
MacArthrur. Ακολουθεί το µοναδικό δηµοσιευµένο στις τρεις χώρες Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών για την διδασκαλία της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τα αναµορφωµένα Προγράµµατα Σπουδών
και τις βασικές αρχές του εκπαιδευτικού υλικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/analytika-programmata-eidikhsagwghs-kai-ekpaideushs .
Η ίδια µεθοδολογία (µε διαφορετικό περιεχόµενο) έχει εφαρµοστεί για την
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών εργαλείων για την ανάπτυξη
πέντε (5) επιπέδων διδασκαλίας της Ελληνικής ΝΓ από τους εµπειρογνώµονες
του Σχεδίου Sign Links: Σπυριδούλα Καρίπη, Μαριάννα Χατζοπούλου και Βασίλη
Κουρµπέτη.
Ο Οδηγός Διδασκαλίας για Κωφούς Γλωσσικά Μοντέλα έχει
δηµιουργηθεί για την εκπαίδευση Κωφών ενηλίκων ως Γλωσσικά Πρότυπα
Νοηµατικής Γλώσσας (ΚΓΜ), Μοντέλα Ρόλου (ΚΜΡ) για Ακούοντες (ενήλικες
γονείς, εκπαιδευτικοί και επαγγελµατίες) στην Ελλάδα, την Βουλγαρία και την
Μάλτα. Η έκδοσή του στα αγγλικά προσφέρεται για χρήση σε άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες χώρες µε τροποποιήσεις, ανάλογες των
αναγκών της κάθε χώρας.
Αν και ο κύριος στόχος του Οδηγού είναι η διδασκαλία Νοηµατικής
Γλώσσας σε ενήλικες που έχουν ή ασχολούνται µε Κωφά παιδιά, έχει δοµηθεί
(Δραστηριότητες, διαδικασίες, υλικά, µέσα κ.λπ.) για την διδασκαλία σε παιδιά
επειδή αυτά είναι που κινδυνεύουν µε γλωσσική αποστέρηση και είναι οι
απώτεροι αποδέκτες της γλωσσικής διδασκαλίας. Αυτή η δοµή έχει δοκιµαστεί
µε γονείς τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία και είναι
αποτέλεσµα συζητήσεων και αξιολογήσεων Κωφών ενηλίκων συµµετεχόντων.
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Τι είναι η Κλίμακα Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur;
Η Κλίµακα Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur είναι ένα εργαλείο
αξιολόγησης της γλώσσας (Κωφών και ακουόντων παιδιών) απευθυνόµενο σε
γονείς που χρησιµοποιεί µια φόρµα αναγνώρισης µε την οποία οι γονείς
τσεκάρουν τις λέξεις/νοήµατα που παράγει το παιδί τους. Υπάρχουν δύο
φόρµες, µία για µωρά 8-16 µηνών και µία για νήπια 16-30 µηνών. Η Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης σχεδιάστηκε για να αξιολογεί την παραγωγή
λεξιλογίου και την πρώτη γραµµατική. Η Κλίµακα Επικοινωνιακής Ανάπτυξης
δεν περιέχει όλες τις λέξεις/νοήµατα που παράγει το παιδί αλλά αποτελεί ένα
κατάλογο των λέξεων που χρησιµοποιεί το παιδί, και σχεδιάστηκε για να αποτελεί
δείγµα της γλώσσας του παιδιού. Τα δεδοµένα των παιδιών σε µικρότερες ηλικίες
µπορεί πραγµατικά να εκπροσωπούν όλες τις γνωστές για τα παιδιά λέξεις αλλά η
φόρµα προορίζεται να αποτελεί δείγµα της παραγωγής λεξιλογίου του παιδιού
ώστε να µπορεί να συγκριθεί µε τα αναµενόµενα δεδοµένα άλλων παιδιών της
ίδιας ηλικίας.
Παρότι τα δεδοµένα της αναφοράς των γονέων δέχονται την κοινά αποδεκτή
άποψη ότι οι γονείς στερούνται εξειδικευµένης εκπαίδευσης στην αξιολόγηση
της γλώσσας, η φόρµα της Κλίµακας Επικοινωνιακής Ανάπτυξης αποδείχθηκε
ιδιαίτερα αξιόπιστη (εσωτερική συνέπεια, r=.96 και έλεγχος-επανέλεγχος, r=.95).
Ο λόγος είναι ότι η Κλίµακα Επικοινωνιακής Ανάπτυξης χρησιµοποιεί µια φόρµα
αναγνώρισης µε τις λέξεις τυπωµένες στη σελίδα και το άτοµο που τσεκάρει τις
λέξεις που παράγει το παιδί του δεν χρειάζεται καν να τις θυµάται. Η Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης έχει επίσης µεγάλη εγκυρότητα (συµφωνηµένη τιµή
εγκυρότητας από .40 έως .83, προβλέψιµη τιµή εγκυρότητας από .60 έως .80).
Εξαιτίας του χαµηλού κόστους (µόνο αναπαραγωγής), της εύκολης χορήγησης,
της µεγάλης εγκυρότητας και αξιοπιστίας η Κλίµακα Επικοινωνιακής Ανάπτυξης
έχει προσαρµοστεί σε πολλές γλώσσες και στην Ελληνική από τον υπεύθυνο
του Sign Links, Βασίλη Κουρµπέτη.

Ποιες είναι οι αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η ανάπτυξη του
παρόντος υλικού;
Η ΝΓ χρησιµοποιείται χωρίς ταυτόχρονη χρήση προφορικής γλώσσας,
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να γίνει χρήση της γραπτής γλώσσας
επικουρικά.
2. Η διδασκαλία του λεξιλογίου αφορά στην κατανόηση της σηµασίας ή των
πολλαπλών σηµασιών του νοήµατος, στα συνώνυµα και αντώνυµα, στα
υπερώνυµα (η λέξη/νόηµα «ζώο» είναι υπερώνυµο της λέξης «γάτα») και
υπώνυµα (η λέξη/νόηµα «σκύλος» είναι υπώνυµο της λέξης «ζώο») καθώς
και στη χρηστικότητά τους.
1.
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Η γραµµατική διδάσκεται ως αναπόσπαστο µέρος της γλωσσικής
διδασκαλίας και βασίζεται στις επικοινωνιακές ανάγκες των συµµετεχόντων.
4.
Η σύνδεση λεξιλογίου, γραµµατικής και σύνταξης συνιστούν
αναπόσπαστα µέρη της γλωσσικής διδασκαλίας στα πλαίσια µιας ολιστικής
αντιµετώπισης του γλωσσικού µαθήµατος.

3.

Ποιοι είναι οι στόχοι του παρόντος υλικού και πως μπορεί να
χρησιμοποιηθεί;
Επειδή µέχρι την ηλικία των 5-6 ετών τα περισσότερα Κωφά παιδιά ακουόντων
γονέων (90-95 % του συνόλου των Κωφών παιδιών) δεν έχουν πρόσβαση
στην ΝΓ, κινδυνεύουν από πρώιµη γλωσσική αποστέρηση. Για το λόγο αυτό,
προκειµένου να διευκολυνθεί η οµαλή γλωσσική ανάπτυξη των Κωφών
παιδιών, απαιτείται έγκαιρη γλωσσική διδασκαλία και αξιολόγηση ενός πρώτου
λεξιλογίου στην ΝΓ τόσο στα παιδιά αλλά, κυρίως, και στους γονείς.
Η δηµιουργία ενός υλικού γλωσσικής ετοιµότητας για την ΝΓ έχει ως στόχο
να καλύψει ακριβώς αυτή την αναγκαιότητα. Το υλικό γλωσσικής ετοιµότητας
θα χρησιµοποιηθεί αφενός, ως διδακτικό εργαλείο γλωσσικής ανάπτυξης και
αφετέρου, ως αξιολογητικό, εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των πρώτων
εννοιών.
Ειδικότερα, αποτελείται από ένα σύνολο 600 πρώτων εννοιών οι οποίες
παρουσιάζονται στα νήπια και στους γονείς, στην ΝΓ, µέσα από οργανωµένες
δραστηριότητες, παράλληλα µε τη χρήση συµπληρωµατικού οπτικού υλικού,
εικόνες, φωτογραφίες, αφαιρετικά σκίτσα, σκίτσα των νοηµάτων της ΝΓ,
βίντεο, κ.λπ.
Η απόδοση στην ΝΓ του λεξιλογίου και των νοηµατικών φράσεων που
έχουν συµπεριληφθεί στο υλικό έγινε από ειδικούς και έµπειρους φυσικούς
νοηµατιστές, µέλη της Κοινότητας των Κωφών, µε ισχυρή ταυτότητα Κωφών,
οι οποίοι πληρούν όλα τα κριτήρια για Κωφό Γλωσσικό Μοντέλο (ΚΓΜ) κατά την
διάρκεια της εκπαίδευσή τους.

Ποιες είναι οι κατηγορίες εννοιών που περιλαμβάνονται στο υλικό
γλωσσικής ετοιμότητας;
Οι κατηγορίες των εννοιών αφορούν αντικείµενα του περιβάλλοντος του
παιδιού, ζώα, ρούχα, παιχνίδια, έπιπλα, δωµάτια, φαγητά, ποτά, ενέργειες,
καθηµερινές και άλλες δραστηριότητες, ιδιότητες ανθρώπων, σχέσεις,
συναισθήµατα, ποσοτικές και χρονικές εκφράσεις. Είναι βασικές κατηγορίες
εννοιών εξαιρετικά χρηστικές για όλη την οικογένεια και την αποτελεσµατική
επικοινωνία τους µε τα παιδιά τους.
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Σε ποιους απευθύνεται και από ποιους μπορεί να χρησιμοποιηθεί;
Το υλικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από:
1. Κωφά Γλωσσικά Μοντέλα (ΚΓΜ) που αναλαµβάνουν την διδασκαλία
των πρώτων γλωσσικών εννοιών σε Κωφά παιδιά ή εκπαιδεύουν τους
ακούοντες γονείς/κηδεµόνες/φροντιστές στο αντίστοιχο λεξιλόγιο, ώστε
να εδραιώσουν µια επικοινωνία µε το Κωφό παιδί τους.
2. Από γονείς, κηδεµόνες και φροντιστές που θέλουν να µάθουν τις πρώτες
βασικές έννοιες στην ΝΓ και στην συνέχεια να τις επικοινωνήσουν και στο
Κωφό µέλος της οικογένειας.
Για το λόγο αυτό στις περιγραφές των δραστηριοτήτων χρησιµοποιείται η
λέξη «ο/η ενήλικας» που σηµατοδοτεί τα παραπάνω πρόσωπα.
Στις δραστηριότητες όπως αυτές περιγράφονται µπορούν να συµµετέχουν οι
γονείς/κηδεµόνες/φροντιστές µε το Κωφό παιδί, αδέρφια και Κωφό παιδί,
µικρή οµάδα µε συνοµηλίκους και Κωφό παιδί, κ.α. Στην περιγραφή των
δραστηριοτήτων αυτοί αναφέρονται ως «οι συµµετέχοντες/συµµετέχουσες».

Ποιους Τύπους δραστηριοτήτων και ασκήσεων
χρησιμοποιήσετε για ανάπτυξη λεξιλογίου;

μπορείτε να

1. Ανάπτυξη λεξιλογίου µε αντικείµενα/εικόνες/φωτογραφίες.

2. Ανάπτυξη λεξιλογίου µε περιγραφή εικόνων/φωτογραφιών.
3. Ακολουθία/ αλληλουχία εικόνων/φωτογραφιών.

4. Χειρισµός αντικειµένων.
5. Δραστηριότητες περιγραφής – κατανόησης (επιλογή αντικειµένων,
ζωγραφικής, κατασκευών).
6. Νοηµατικά, αφηγηµατικά κείµενα – και ιστορίες.
7. Διάλογοι – ερωταπαντήσεις.
8. Συζητήσεις µεταξύ των µαθητών:

• Παιχνίδια ρόλων.
• Καθοδηγούµενες συζητήσεις.

• Άµεσες εµπειρίες.
9. Ασκήσεις Ελεγχόµενης Επανάληψης.
10. Γλωσσικά παιχνίδια.
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Παρακάτω γίνεται συνοπτική παρουσίαση κάποιων τύπων δραστηριοτήτων
όπως:
α) παιχνίδια ρόλων (role play),
β) αυθόρµητες συζητήσεις και
γ) βιωµατικές εµπειρίες – επισκέψεις.

α. Παιχνίδια ρόλων
Στα παιχνίδια ρόλων µπορεί να συµµετέχουν παραπάνω από δύο συνοµιλητές
και το περιεχόµενο των συνοµιλιών µεταξύ των συµµετεχόντων δεν έχει δοθεί
από τον ΚΓΜ. Αυτά είναι τα σηµεία στα οποία διαφέρουν τα παιχνίδια ρόλων από
τους διαλόγους. Τα παιδιά δεν µπορούν να αποµνηµονεύσουν ή να δοκιµάσουν
από πριν τις φράσεις ερωτήσεις ή απαντήσεις των συνοµιλητών, διότι αυτές δεν
είναι δεδοµένες. Τα παιδιά, προκειµένου να αλληλοεπιδράσουν µε τους άλλους,
βασίζονται στη δική τους δηµιουργικότητα και φαντασία.
Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι πολύ σηµαντικές, γιατί τα παιδιά έχουν τη
δυνατότητα να µάθουν πότε και µε ποιο τρόπο πρέπει να χρησιµοποιήσουν
το λεξιλόγιο που έχουν κατακτήσει, ανάλογα φυσικά και µε τις περιπτώσεις
επικοινωνίας, καθώς και τις γραµµατικές δοµές. Είναι απαραίτητο σε κάθε
παιχνίδι ρόλων, ο ΚΓΜ να δίνει στα παιδιά που συµµετέχουν, συγκεκριµένες
πληροφορίες όπως:
- περιγραφή της κατάστασης και των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, που
πρέπει να γίνουν από τους χαρακτήρες,
- περιγραφή των χαρακτήρων,
- διάθεση χρήσιµων εκφράσεων, καταγεγραµµένων λιστών µε νοήµατα από
συγκεκριµένες εκφράσεις πάνω στις κάρτες του κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά
και που µπορεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να χρησιµοποιήσει το παιδί.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, τα παιδιά να δώσουν έµφαση σε νέο λεξιλόγιο και
γλωσσικά υποδείγµατα ή ακόµα και σε νέες χρήσεις του λεξιλογίου και των
γλωσσικών υποδειγµάτων που ήδη έχουν κατακτήσει.

β. Αυθόρμητες συζητήσεις
Οι συζητήσεις της οµάδας για συγκεκριµένο θέµα, που µπορεί να επέλεξε ο
ΚΓΜ ή που µπορεί να προέκυψε από τα παιδιά ή τους ενήλικους συµµετέχοντες
και έχει γίνει κάποια προετοιµασία, είναι οι αυθόρµητες συζητήσεις. Απαιτείται
καλή προετοιµασία του χώρου από τον ΚΓΜ, ο οποίος καθοδηγεί, παρά το
γεγονός ότι είναι αυθόρµητες.
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Επίσης, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα
σε όλα τα παιδιά ή και γονείς, να συµµετέχουν σε αυτές µε τον δικό τους τρόπο.
Οι αυθόρµητες συζητήσεις στηρίζονται σε δύο πυλώνες: 1) συζητήσεις
που επιλύονται προβλήµατα και 2) συζητήσεις στις οποίες ανταλλάσσονται
πληροφορίες και ιδέες, και που αφορούν συγκεκριµένο θέµα.
Σχετικά µε το θέµα και το περιεχόµενο των συζητήσεων, θα πρέπει να
κινεί το ενδιαφέρον όλης της οµάδας, να έχει σχέση µε κοινά βιώµατα ή
ενδιαφέροντα των παιδιών ή να αφορά διάφορα ζητήµατα, π.χ. κοινωνικά,
τοπικά, οικογενειακά ή ενδοσχολικά. Ο ΚΓΜ βοηθάει και καθοδηγεί κατά τη
διάρκεια της συζήτησης. Παράλληλα, έχει ήδη ετοιµάσει έναν κατάλογο µε
ερωτήσεις θεµάτων, τα οποία θα χρησιµοποιήσει προκειµένου να ενισχυθεί η
συνεχής αλληλεπίδραση, σε παιδιά που το χρειάζονται.

γ. Βιωματικές εμπειρίες - επισκέψεις
Όταν τα παιδιά βγαίνουν από το χώρο της τάξης (εδώ χρησιµοποιείται
όρος τάξη ως η σχολική τάξη, ο χώρος διδασκαλίας στο σπίτι ή όπου αλλού
διεξάγεται µια οργανωµένη και δοµηµένη διδασκαλία, ατοµικά ή οµαδικά), επισκέπτονται και δρουν σε περιβάλλον που διαφέρει από αυτή, αυτές είναι οι βιωµατικές εµπειρίες – επισκέψεις. Κατά µια έννοια, Ο Κόσµος των Κωφών και ο
Κόσµος των Ακουόντων, θα γίνει ο χώρος επισκέψεων και εµπειριών. Σχετικά
µε τον προγραµµατισµό των βιωµατικών εµπειριών ή επισκέψεων, ο ΚΓΜ πρέπει να είναι προσεκτικός στην επιλογή του χώρου. Επίσης, πριν πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη µε τα παιδιά ή και τους γονείς, να επισκεφθεί το χώρο µόνος
του, µε σκοπό να γνωρίσει τα άτοµα που θα συναντήσει στο χώρο, καθώς και
να προβεί σε συνεννόηση µε το προσωπικό, όπου κρίνεται αναγκαίο.
Οι επισκέψεις που γίνονται σε χώρους εκτός τάξης, µπορεί να είναι χώροι
της κοινότητας των Κωφών, µπορεί και όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να χρησιµοποιήσουν την Νοηµατική Γλώσσα σε πραγµατικές καταστάσεις και σε αυτή τη φιλοσοφία πρέπει να στηρίζονται. Χώροι
βιωµατικών εµπειριών – επισκέψεων µπορεί να είναι: ο ζωολογικός κήπος,
το Σωµατείο ή Ένωση Κωφών ή το ίδρυµα Κωφών, ένα καφέ που εργάζονται
Κωφοί, το µετρό, το αεροδρόµιο, µια στάση λεωφορείου ή τραµ, ο φούρνος
της γειτονιάς κ.α.
Οι βιωµατικές εµπειρίες είναι αυτές που µε βεβαιότητα βοηθούν καλύτερα
τα παιδιά στην κατάκτηση της γλώσσας (κατάκτηση και εµπλουτισµός λεξιλογίου, αλλά και κατάκτηση βασικών γραµµατικών δοµών), παρά η δηµιουργία
του ίδιου περιβάλλοντος µέσα στο χώρο της τάξης.
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Ασκήσεις επανάληψης
Τέλος, να αναφερθεί ότι οι ασκήσεις επανάληψης είναι ένα πολύ σηµαντικό
είδος ασκήσεων. Προκειµένου όµως να είναι αποτελεσµατικές, η χρήση τους
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και θα πρέπει να διέπονται από τις παρακάτω
γενικές αρχές:
- Να εντάσσονται σε δραστηριότητες του διδακτικού προγράµµατος. Για
παράδειγµα, µέσα σε κατανοητές προτάσεις καθηµερινής ζωής που τα παιδιά
εξασκούνται στην απόδοση νοηµάτων, ο ΚΓΜ πρέπει να εντάξει τα νοήµατα
σε ορισµένο γλωσσικό πλαίσιο και να τα επαναλαµβάνει. Η επανάληψη πρέπει
να περιλαµβάνεται σε δηµιουργικές δραστηριότητες επικοινωνίας, παρά το
γεγονός ότι δεν οδηγεί από µόνη της, στην κατάκτηση των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων σε οποιαδήποτε γλώσσα.
- Να παρουσιάζονται µε τρόπο που προκαλεί ενδιαφέρον και κίνητρο για τα
παιδιά. Για να γίνει αυτό και για να διευκολυνθεί ο ΚΓΜ, στο παρόν υλικό είναι
διαθέσιµο επιπλέον ηλεκτρονικό υλικό (από διαφορετικές πηγές για τις τρεις
χώρες αναφοράς, Ελλάδα, Βουλγαρία και Μάλτα αλλά και οποιαδήποτε άλλη
χώρα), το οποίο θα δουλευτεί στο χώρο της τάξης. Στόχος του υλικού είναι
η επανάληψη και η κατανόηση όχι µόνο του νέου λεξιλογίου, αλλά και των
γραµµατικών φαινοµένων κατά περίπτωση. Έτσι, οι ασκήσεις επανάληψης
συνδέονται µε το µάθηµα και αποτελούν συµπληρωµατικό στοιχείο του.
Οι ακριβείς απαντήσεις των µαθητών, η ταχύτητα και ο ρυθµός εκτέλεσης,
προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών.
Οι ασκήσεις επανάληψης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στην πρώτη
κατηγορία είναι αυτές που ο µαθητής κάνει απλή επανάληψη και έχουν παραπάνω
µηχανικό χαρακτήρα και στη δεύτερη κατηγορία είναι αυτές που ο µαθητής
είναι δηµιουργικός και πρέπει µόνος του να ανακαλύψει και να χρησιµοποιήσει
τις πληροφορίες του ΚΓΜ.

Κάποια παραδείγµατα ασκήσεων µηχανικού τύπου είναι τα παρακάτω:
- απλή επανάληψη νοηµάτων ή προτάσεων,
- αλλαγή ενός ή δύο νοηµάτων στην πρόταση από άλλα νοήµατα,
- αλλαγή περισσότερων νοηµάτων στην πρόταση από άλλα νοήµατα.
Επιπλέον, οι ασκήσεις µηχανικού τύπου θα πρέπει:
-να εφαρµόζονται µε γρήγορο ρυθµό,
-να επικεντρώνονται σε ένα ορισµένο γραµµατικό τύπο, π.χ. λεκτικό στοιχείο
κ.ά.,
-να ενσωµατώνονται σταδιακά.
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Κάποια παραδείγµατα ασκήσεων δηµιουργικού – χειριστικού τύπου είναι τα
παρακάτω:
α) ασκήσεις επέκτασης, όπου ο µαθητής σε πρόταση που του έδωσε ο ΚΓΜ,
θα προσθέσει καινούργια στοιχεία, τα οποία του έδωσε και αυτά ο ΚΓΜ,
β) ασκήσεις ολοκλήρωσης, όπου ο µαθητής σε µη ολοκληρωµένη πρόταση,
θα προσθέσει στοιχεία προκειµένου να ολοκληρωθεί σωστά, λογικά και
συντακτικά,
γ) ασκήσεις µετατροπής, όπου ο µαθητής σε πρόταση (ερωτηµατική, αρνητική
ή καταφατική) που του έδωσε ο ΚΓΜ, να κάνει αλλαγή και να έχει διαφορετική
σηµασία
Οι ασκήσεις δηµιουργικού – χειριστικού τύπου, θα πρέπει να
πραγµατοποιούνται µε αργό ρυθµό. Και αυτό γιατί, αφενός αφορούν
µεγαλύτερα ηλικιακά παιδιά και αφετέρου, τα παιδιά επικεντρώνονται στο
νόηµα και το περιεχόµενο και όχι µόνο σε ένα συγκεκριµένο τύπο.
Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των εν λόγω ασκήσεων, στόχος είναι η
ολοκληρωµένη πρόταση, δηλαδή η εκµάθηση των κατάλληλων τρόπων
φυσικής επικοινωνίας, ανάµεσα στα παιδιά και τον ΚΓΜ. Πρέπει κάθε µαθητής
να εκφράζει τη δική του άποψη, απαντώντας ξεχωριστά.
Οι παραπάνω ασκήσεις και δραστηριότητες, καθορίζονται από τις εξής
βασικές κατηγορίες:
α) σε αυτές που υπάρχει κατανοητός και παρατηρήσιµος τρόπος εντοπισµού της
επίδοσης έκφρασης των µαθητών, π.χ. περιγραφή εικόνας κ.α.
β) σε αυτές που υπάρχει ορισµένη µείωση στην απόδοση των µαθητών, π.χ.
διάλογοι, και
γ) σε αυτές που τα παιδιά µόνα τους µπορούν να καθορίσουν το περιεχόµενο
και τους τύπους που θα χρησιµοποιήσουν, π.χ. παιχνίδια ρόλων και συζητήσεις.
Επίσης, αποτελούν µόνο ένα δείγµα των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων
ανάπτυξης της επικοινωνιακής ικανότητας των µαθητών στην Νοηµατική
Γλώσσα, που έχει στη διάθεσή του ο ΚΓΜ. Ανάλογα τις δυνατότητες και την
ψυχοσύνθεση των µαθητών, πιθανές πολλαπλές αναπηρίες των παιδιών, το
µέγεθος της τάξης, µπορούν να διαφοροποιηθούν, να τροποποιηθούν και να
προσαρµοστούν.
Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των προτεινόµενων 12 διακριτών
Ενοτήτων διδασκαλίας.
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Ενότητα 1η : Εγώ, η οικογένεια μου και οι άλλοι
Ενότητα 2η : Το σπίτι μου
Ενότητα 3η : Διατροφή
Ενότητα 4η : Ένδυση
Ενότητα 5η : Παιχνίδια
Ενότητα 6η : Ζώα
Ενότητα 7η : Περιβάλλον
Ενότητα 8η : Κοινωνικό Περιβάλλον
Ενότητα 9η : Μεταφορικά μέσα
Ενότητα 10η : Χρονικές εκφράσεις
Ενότητα 11η : Προθέσεις – τοποθεσίες
Ενότητα 12η : Ποσοτικές εκφράσεις
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Ενότητα 1η : Εγώ, η οικογένεια μου και οι άλλοι

Designed by Freepik

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στο σχετικό λεξιλόγιο για τους ανθρώπους και
την ταυτότητα τους. Θα βοηθήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα
Κωφά Γλωσσικά Μοντέλα (ΚΓΜ), στη διδασκαλία για το ποιος είναι ο καθένας.
Η ενότητα µπορεί να χωριστεί σε δύο υποενότητες:
1. Τα µέλη της οικογένειας µου
2. Επαγγελµατίες και άλλοι/Οι βοηθοί της κοινότητας

1. Τα μέλη της οικογένειας μου (το παιδί μαθαίνει τα πρόσωπα της
οικογένειας του και το λεξιλόγιο του).
ΑΝΘΡΩΠΟΙ
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Κορίτσι

Παιδί

Μαµά

Παππούς

Αγόρι

Γυναίκα

Μπαµπάς

Γιαγιά

Αδελφή

Άντρας

Μωρό

Φίλος

Αδελφός

Θείος /Θεία

Νοηµατικό
Όνοµα

Νταντά

Άνθρωποι

Ξάδελφος

Το Όνοµα Του

2. Επαγγελματίες και άλλοι/Οι βοηθοί της κοινότητας
ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Άγιος Βασίλης

Γιατρός

Νοσοκόµα

Δάσκαλος

Αστυνοµία

Ινδιάνος

Ταχυδρόµος

Πυροσβέστης

Κλόουν

Καουµπόυ

Οι παραπάνω πίνακες περιέχουν το λεξιλόγιο-στόχος και ακολουθούν
προτεινόµενες δραστηριότητες για τη διδασκαλία του. Αυτοί που θα αναλάβουν
τη διδασκαλία του, σηµειώνουν ένα Χ, όταν το λεξιλόγιο επιτευχθεί σε
εκφραστικό και αντιληπτικό επίπεδο.

Υποενότητα 1η : Τα μέλη της οικογένειας μου
Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Μαντέψτε το μέλος της οικογένειας
Μπορείτε να κάνετε µε τα
παιδιά, µια διασκεδαστική
δραστηριότητα, να παίξετε
το
«Μάντεψε
ποιος;»,
µαντεύοντας τα µέλη της
οικογένειας.
Περιγράψτε
ένα συγγενικό πρόσωπο χ
ρησιµοποιώντας
περιγραφικές λέξεις, µέχρι
το παιδί να αναγνωρίσει
ποιο είναι αυτό. Εξίσου
απλή και διασκεδαστική
είναι η δραστηριότητα να
ζωγραφίσουν τα µέλη και να
µαντέψουν ποιος είναι. Και οι
δύο τρόποι είναι κατάλληλοι,
για να ενισχυθεί το λεξιλόγιοστόχος µε απλό και ευχάριστο
τρόπο.
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Οικογενειακή γειτονιά
Χρησιµοποιείστε άσπρα κοµµάτια χαρτιού, κόλλα, χρώµατα και κοντά
κοµµάτια από λεπτή κορδέλα. Εξηγείστε στα παιδί σας ότι κάθε χαρτί
συµβολίζει και έναν οικογενειακό πυρήνα στην ευρύτερη οικογένειά σας. Στη
συνέχεια ζητήστε του να ζωγραφίσει σε κάθε χαρτί ένα σπίτι και µια οικογένεια.
Κολλήστε τη µια άκρη της κορδέλας στο ένα σπίτι της οικογένειας και την άλλη
στο επόµενο σπίτι της οικογένειας. Έτσι θα δηµιουργηθεί µια αλυσίδα από
σπίτια και οικογένειες. Βοηθήστε το παιδί να αντιληφθεί ότι παρά το γεγονός ότι
η κάθε οικογένεια έχει τη δική της θέση, όλες µαζί ανήκουν σε µια µεγάλη
γειτονιά.

Το σπίτι μου
Χρησιµοποιήστε ένα κουτί από γάλα, το κόβετε στη µέση και το τυλίγετε
µε οποιοδήποτε χαρτί κατασκευής. Ζητήστε από τα παιδιά να προσθέσουν
παράθυρα, πόρτες, δέντρα, ζώα, λουλούδια κ.α., τα οποία θα κόψουν µε
χαρτί κατασκευής. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε κάποια χαρακτηριστικά,
έτσι ώστε να µοιάζει µε το σπίτι του παιδιού. Ζητήστε από τα παιδιά να
ζωγραφίσουν σε γλωσσοπίεστρα τα µέλη της οικογένειάς τους (σε αυτά
προσθέτουν πάντα και τα κατοικίδια του σπιτιού) και να τα τοποθετήσουν στο
σπίτι. Όταν τελειώσουν, τα παιδιά σχηµατίζουν µια πόλη και µεταφέρουν τα
«µέλη της οικογένειάς τους», προκειµένου να επισκεφτούν άλλες οικογένειες.
Σπίτι ζύμης
Δίνεται στα παιδιά ένα σχήµα σπιτιού. Έπειτα, τους δίνετε και τους κοπτήρες
ζύµης που έχουν σχήµα µητέρας, πατέρα, παιδιού, σκύλου, γάτας και ψαριού.
Τα παιδιά ακολουθούν τις οδηγίες να βουτήξουν τα µέλη της οικογένειας σε
µπογιά και µετά να τα βάλουν στο σπίτι τους. Υποδείξτε τις φιγούρες µε τα
ονόµατα των µελών της οικογένειας.

Οικογενειακό κολάζ
Ζητήστε από τα παιδιά να ψάξουν σε περιοδικά και να βρουν φωτογραφίες
από όλα τα πράγµατα που κάνουν οι µητέρες τους. Τα κόβετε και τα κολλάτε
σε χαρτί κατασκευής. Η ίδια δραστηριότητα µπορεί να επαναληφθεί µε
τον µπαµπά. Μια άλλη εκδοχή είναι να κόβουν φωτογραφίες µε στόχο να
αναπαριστούν τα µέλη της οικογένειάς τους και τα πράγµατα που τους αρέσει να
κάνουν όλοι µαζί ως οικογένεια.
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Τρισδιάστατη Οικογενειακή Φωτογραφία
Χρησιµοποιήστε ένα κουτί παπουτσιών και ζωγραφίστε ένα φόντο στο
εσωτερικό του. Φτιάξτε stand up φωτογραφίες του σπιτιού και της οικογένειάς
σας και κολλήστε τα στο κουτί.

Οικογενειακό μόμπιλε
Πάρτε µια οικογενειακή φωτογραφία και κόψτε το κάθε µέλος της. Κολλήστε
κάθε µέλος σε χαρτόνι και κρεµάστε τις φωτογραφίες σας σε µια κρεµάστρα µε
κορδέλα για να φτιάξετε ένα µόµπιλε.

Πήγαινε για ψάρεμα….
Άλλος τρόπος για να διδαχθεί το λεξιλόγιο- στόχος για τα µέλη της οικογένειας
είναι να παίξετε το παιχνίδι «Πήγαινε για ψάρεµα», µε κάρτες που δείχνουν
τα µέλη της οικογένειας. Για να φτιάξετε αυτές τις κάρτες, χρησιµοποιήστε
φωτογραφίες από το άλµπουµ και φτιάξτε δυο αντίγραφα των καρτών. Είναι
καλύτερα να τα πλαστικοποιήσετε για να µοιάζουν µε τραπουλόχαρτα. Η
τράπουλα από τα ίδια ζευγάρια καρτών είναι έτοιµη.
Στο παιχνίδι κερδίζει ο παίκτης που έχει στο τέλος τις περισσότερες κάρτες. Οι
παίκτες αποφασίζουν ποιος θα µοιράσει και αυτός που θα επιλέξουν ανακατεύει
και µοιράζει τα χαρτιά. Αν είναι δυο παίκτες, κάθε ένας παίρνει από 7 φύλλα.
Αν είναι 3 ή 4 παίκτες, παίρνουν από 5 φύλλα ο καθένας. Τα υπόλοιπα φύλλα
τοποθετούνται κλειστά στη µέση και αυτή είναι «η λιµνούλα µε τα ψάρια».
Οι παίκτες κοιτάζουν τις κάρτες τους, τοποθετούν δίπλα τους ανοιχτά
ζευγάρια από ίδιες κάρτες και αποφασίζουν ποιος θα παίξει πρώτος. Οι παίκτες
ζητούν εναλλάξ από έναν παίκτη µια κάρτα που ταιριάζει µε την κάρτα που
έχουν στην κατοχή τους. Δεν µπορούν όµως να ζητήσουν µια κάρτα, αν δεν
έχουν στην κατοχή τους µια αντίστοιχη κάρτα. Εάν ο παίκτης δεν έχει την
κάρτα που του ζητήθηκε, αυτός ο ίδιος λέει: «Πήγαινε να ψαρέψεις». Ο παίκτης
που ζήτησε, παίρνει µια οποιαδήποτε κάρτα από τη «λιµνούλα µε τα ψάρια».
Αν η κάρτα αυτή ταιριάζει, ο παίκτης τοποθετεί το ζευγάρι µαζί µε τα άλλα
ζευγάρια. Αν ο παίκτης που του ζητήθηκε έχει την κάρτα, τότε πρέπει να
τη δώσει στον παίκτη που του τη ζήτησε. Ο παίκτης που ζήτησε την κάρτα,
πρέπει να τοποθετήσει το ζευγάρι του ανοιχτό δίπλα του. Οι κάρτες αυτές δεν
µπορούν πλέον να χρησιµοποιηθούν για το παιχνίδι. Ο παίκτης αυτός παίρνει
άλλη µια σειρά µέχρι να του πουν «Πήγαινε για ψάρεµα». Οι παίκτες συνεχίζουν
να ζητούν µε τη σειρά κάρτες. Όταν τελειώσουν οι κάρτες από τη λιµνούλα, το
παιχνίδι συνεχίζεται, όµως οι παίκτες δεν τραβούν νέα κάρτα µετά από κάθε γύρο.
Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης ξεµείνει από κάρτες και κερδίζει ο
παίκτης µε τα περισσότερα ζευγάρια καρτών στο παιχνίδι.
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Χρήση των οικογενειακών καρτών-παιχνίδι για μεγαλύτερες ομάδες
και περισσότερους συμμετέχοντες.
Χρησιµοποιήστε κάρτες µε τα πρόσωπα: µπαµπάς, µαµά, αδελφός, αδελφή,
µωρό, γιαγιά, παππούς. Κάντε επτά γραµµές και ορίστε ποιοι συµµετέχοντες
είναι ποια µέλη της οικογένειας. Πρέπει να χωριστούν οµοιόµορφα, σε µια
σειρά από µπαµπάδες, µαµάδες, αδέρφια κ.λπ. Οι 7 γραµµές πρέπει να απέχουν
µεταξύ τους. Μετράτε αντίστροφα π.χ. 3, 2, 1 και τα παιδιά παίρνουν τη θέση
τους για να κάνουν τις «οικογένειες» µε όλα τα µέλη, να πιαστούν χέρι - χέρι και
να καθίσουν. Η πρώτη «οικογένεια» που αποτελείται από επτά συµµετέχοντες
και θα καθίσει, κερδίζει στο παιχνίδι.

30

Υποενότητα 2η : Επαγγελματίες και άλλοι/ Οι βοηθοί
της κοινότητας
Οι αστυνοµικοί, οι πυροσβέστες, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί,
οι εργαζόµενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι υπάλληλοι τραπεζών και οι
υπάλληλοι παντοπωλείου, είναι οι λεγόµενοι βοηθοί της κοινότητας. Η δουλειά
τους είναι να βοηθούν τα άτοµα µιας κοινότητας, συντελώντας έτσι στη
συνολική υγεία και την ευηµερία των µελών της.

Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Προσκεκλημένοι ομιλητές
Μπορείτε να προσκαλέσετε τους βοηθούς της κοινότητας να έρθουν, να
συνοµιλήσουν µε τα παιδιά, και να απαντήσουν στις ερωτήσεις/απορίες τους.
Ζητήστε από τον προσκεκληµένο οµιλητή εάν υπάρχει η δυνατότητα να φέρει
ένα χαρακτηριστικό αντικείµενο που χρησιµοποιεί, προκειµένου τα παιδιάνα
ζήσουν µια βιωµατική εµπειρία. Π.χ. ο πυροσβέστης µπορεί να φέρει ένα
πυροσβεστικό κράνος ή η νοσοκόµα ένα στηθοσκόπιο. Πριν την πραγµατική
επίσκεψη, κάντε εξάσκηση στη υποβολή των ερωτήσεων ή περιµένετε τη σειρά
σας να µιλήσετε. Έτσι τα παιδιά θα αποκτήσουν εµπειρία στην σωστή κοινωνική
αλληλεπίδραση και τις γλωσσικές δεξιότητες.
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Διαδραστικές γωνιές παιχνιδιού
Οι διαδραστικές γωνιές παιχνιδιού και η διδασκαλία σε αυτές ενισχύει την
ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Διαµορφώστε τις γωνιές έτσι ώστε, να
δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν και να αντλήσουν πληροφορίες
για τους βοηθούς της κοινότητας. Μπορείτε να διαµορφώσετε ένα νοσοκοµείο
µε ιατρικές µπλούζες, επιδέσµους και εργαλεία προσποίησης, π.χ. θερµόµετρα,
στηθοσκόπια, φάρµακα κ.α. Άλλες γωνιές που κινούν το ενδιαφέρον των παιδιών
είναι το µαγαζάκι, η κουζίνα, το κουκλοθέατρο κ.λπ.

Μαγειρική με «πρόσωπα»
Το µαγείρεµα µαζί µε τα παιδιά προωθεί την ανάπτυξη των κινητικών
δεξιοτήτων µε το µέτρηµα, την ανάµειξη και µε το προσθέτω. Ακόµη ενισχύει
τις γνωστικές δεξιότητες (επίλυση προβληµάτων και δηµιουργικότητα) και
την εφαρµογή δεξιοτήτων που έχουν ήδη µάθει (παρακολούθηση/εκτέλεση
οδηγιών και καταµέτρηση). Μπορείτε να ψήσετε µαζί µε τα παιδιά cookies µε
αποτυπώµατα. Συζητήστε µαζί τους για τους αστυνοµικούς, που παίρνουν
δακτυλικά αποτυπώµατα, τα οποία θα τους βοηθήσουν στην έρευνά τους.

Δραστηριότητα επαγγελμάτων/βοηθών κοινότητας χρησιμοποιώντας
φιγούρες
Στα παιδιά αρέσουν πολύ οι φιγούρες/µινιατούρες που περιλαµβάνονται στο
ή στα playmobil, που σχετίζονται µε τα επαγγέλµατα. Ενεργοποιείται η φαντασία
τους, υποδύονται ρόλους, φτιάχνουν ιστορίες µε ιδέες που θα τις προσθέσουν
στους ήρωες και γενικά εµπνέονται πολύ.

Επισκέψεις σε διάφορα μέρη
Προγραµµατίστε διάφορες εκδροµές, π.χ. στο ζωολογικό κήπο, στο
αστυνοµικό τµήµα, στον πυροσβεστικό σταθµό, στο µουσείο αεροπλάνων, στο
αεροδρόµιο, στο µετρό, στο ταχυδροµείο, στη τράπεζα, στο super market της
γειτονιάς κ.α.
Σταµατήστε και παρακολουθήστε ένα συνεργείο πως φτιάχνει τα αυτοκίνητα
ή γνωρίστε τα µέρη του. Επισκεφθείτε το ταχυδροµείο για να ταχυδροµήστε ένα
γράµµα ή φτιάξτε το δικό σας γραµµατόσηµο. Παρακολουθήστε τα
απορριµµατοφόρα και τα φορτηγά ανακύκλωσης ή επισκεφθείτε µια
βιβλιοθήκη και γνωρίστε τη διαδικασία δανεισµού. Ζητήστε να σας δείξουν
τη διαδικασία ζύµωσης του ψωµιού στο φούρνο της γειτονιάς. Βρείτε µια
τοποθεσία για να παρακολουθήσετε αεροπλάνα ή τρένα.
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Συμβολικό παιχνίδι
Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει φιγούρες ή αυτοσχέδιες
µαριονέτες/κούκλες για συµβολικό παιχνίδι.

Φτιάξτε ένα βιβλίο
Δηµιουργήστε ένα αλφαβητικό βιβλίο – λεξικό για τα επαγγέλµατα/βοηθούς
της κοινότητας, από το Α έως το Ω. Δηµιουργήστε επίσης, ένα οπτικό βοήθηµα
για να καταλάβει το παιδί σας πώς συνδέεται µε τους ανθρώπους της κοινότητάς
ή της γειτονιάς του.

Τικ Τακ Μπουμ
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να δώσετε γρήγορα τη βόµβα στο διπλανό σας
προτού ανατιναχτεί στα χέρια σας!!!!
Οι παίκτες ανοίγουν µια κάρτα από τη στοίβα η οποία δείχνει ένα νόηµα από
την κατηγορία “Επαγγελµατίες και άλλοι/Οι βοηθοί της κοινότητας”. Ο κάθε
παίκτης πρέπει να βρει ένα νόηµα που να σχετίζεται µε τον επαγγελµατία που
απεικονίζει η κάρτα (π.χ. η κάρτα δείχνει το νόηµα πυροσβέστης και οι παίκτες
πρέπει να σκεφτούν νοήµατα όπως η φωτιά, η µάνικα, το κράνος, κα.) και να
ξεφορτωθεί τη βόµβα στον επόµενο παίκτη προτού αυτή εκραγεί στα χέρια
του. Θα υπάρχει και το αντίστοιχο οπτικό σήµα!

Επιπλέον λεξιλόγιο- στόχος
Κατά τη διδασκαλία του παραπάνω λεξιλογίου, τα ΚΓΜ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν λεξιλόγιο από τις παρακάτω δύο κατηγορίες από τη Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur.
Έτσι για παράδειγµα µπορούν στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν να
χρησιµοποιήσουν κάποιες από τις αναφερόµενες προσωπικές αντωνυµίες όπως
εγώ, εσύ, αυτός, αυτή, κτλ.
Θα πρέπει επίσης να επιλέξουν και να χρησιµοποιήσουν κάποια από τα ρήµατα
του αντίστοιχου πίνακα.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
Αυτό/Αυτά

Δικό µου

Εγώ ο ίδιος

Αυτοί

Δικό σου

Εµείς

Αυτός/Αυτή/
Αυτό

Δικό του/Δικό
της

Εµένα

Δικό σας

Δικό τους

Εσύ

Εσύ ο ίδιος

ΡΗΜΑΤΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγαπώ
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Δοκιµάζω µε τη
γεύση

Αγγίζω
Αγκαλιάζω
Αγοράζω
Ακούω
Ανοίγω
Βάζω
Βαριέµαι
Βάφω
Βιάζοµαι
Βλέπω
Βοηθάω
Βρίσκω
Γλείφω Παγωτό/
Γλειφιτζούρι

Δουλεύω
Έχω/ Δεν έχω
Ζωγραφίζω
Θέλω
Καθαρίζω
Κάθοµαι
Κάνω
Κάνω Κούνια
Κάνω Νόηµα
Κάνω Πατίνι
Κλαίω
Κλείνω

Γράφω
Δαγκώνω
Δείχνω
Δεν θέλω
Δεν µ΄ αρέσει
Διαβάζω

Κόβω
Κοιµάµαι
Κοιτάω
Κολυµπάω
Κουβεντιάζω
Κουνάω τι;

Κλωτσάω

Διαλέγω

Κουνιέµαι

Διδάσκω
Δίνω
Διψάω

Κρατάω
Κρύβω κάτι
Κυνηγάω

Λέω

Σκέφτοµαι

Μ’ Αρέσει
Μαγειρεύω
Μαθαίνω
Μένω
Μιλάω
Μοιράζοµαι
Μπαίνω
Παίζω
Παίρνω
Παρατηρώ
Πάω
Πάω-Μακριά

Σκίζω
Σπάζω
Σπρώχνω
Σταµατάω
Στέκοµαι
Ταΐζω
Τελειώνω
Τραβάω
Τρέχω
Τρώω
Φέρνω
Φτιάχνω

Πεινάω

Φυλάω

Περιµένω
Περιχύνω
Περπατάω
Πετάω Κάτι
Πέφτω
Πηδάω

Φυσάω
Χαµογελάω
Χειροκροτώ
Χορεύω
Χτίζω
Χτυπάω

Πιάνω

Χτυπώ
την Πόρτα
Χύνω
Ψάχνω
Τελειώνω

Πίνω
Πλένοµαι
Σκαρφαλώνω

Σχέδιο μαθήματος
Τικ Τακ Μπουμ

Περιεχόμενο
Οι παίκτες ανοίγουν µια κάρτα από τη στοίβα η οποία δείχνει ένα νόηµα από
την κατηγορία “Επαγγελµατίες και άλλοι/Οι βοηθοί της κοινότητας”. Ο κάθε
παίκτης πρέπει να βρει ένα νόηµα που να σχετίζεται µε τον επαγγελµατία που
απεικονίζει η κάρτα (π.χ. η κάρτα δείχνει το νόηµα πυροσβέστης και οι παίκτες
πρέπει να σκεφτούν νοήµατα όπως η φωτιά, η µάνικα, το κράνος, κα.) και να
ξεφορτωθεί τη βόµβα στον επόµενο παίκτη προτού αυτή εκραγεί στα χέρια
του. Θα υπάρχει και το αντίστοιχο οπτικό σήµα!

Στόχοι
Τα

παιδιά
ενθαρρύνονται:
να αναγνωρίσουν το νόηµα που απεικονίζεται στις κάρτες του παιχνιδιού,
να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν τους κανόνες του παιχνιδιού,
να παρακολουθούν µε προσοχή ένα νοηµατιστή,
να συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι,

να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους,
να µαθαίνουν στοιχεία από την κουλτούρα των Κωφών όπως οπτικά
σήµατα, αναβόσβηµα φωτός, κ.α.

Υλικά και μέσα
- χαρτί Α4,
- πλαστικοποιητής, ψαλίδι και
- βίντεο µε τις οδηγίες του παιχνιδιού.

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος
1 διδακτική ώρα.
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Βήμα 1
Βρίσκετε από την ιστοσελίδα ttps://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ (ή αντίστοιχη
βάση δεδοµένων της χώρας σας) τα νοήµατα που χρειαζόσαστε, π.χ.
πυροσβέστης, γιατρός, κ.α. αντιγράφετε τις εικόνες σε ένα έγγραφο
word. Τα εκτυπώνετε και τα πλαστικοποιείτε. Έτσι έχετε τις κάρτες που θα
χρησιµοποιηθούν στο παιχνίδι.

Βήμα 2
Τα παιδιά παρακολουθούν µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες του παιχνιδιού
σε βίντεο:
Οι παίκτες ανοίγουν µια κάρτα από τη στοίβα η οποία δείχνει ένα νόηµα από
την κατηγορία “Επαγγελµατίες και άλλοι/Οι βοηθοί της κοινότητας”. Ο κάθε
παίκτης πρέπει να βρει ένα νόηµα που να σχετίζεται µε τον επαγγελµατία που
απεικονίζει η κάρτα (π.χ. η κάρτα δείχνει το νόηµα πυροσβέστης και οι παίκτες
πρέπει να σκεφτούν νοήµατα όπως η φωτιά, η µάνικα, το κράνος, κα.) και να
ξεφορτωθεί τη βόµβα στον επόµενο παίκτη προτού αυτή εκραγεί στα χέρια
του. Θα υπάρχει και το αντίστοιχο οπτικό σήµα!

Βήμα 3
Για τις ανάγκες του παιχνιδιού θα χρησιµοποιήσετε µια βόµβα µε ήχο που
µπορείτε να την πάρετε από επιτραπέζιο παιχνίδι του εµπορίου µε την ονοµασία
“Τικ Τακ Μπουµ” της εταιρείας AS Games. Επίσης θα χρειαστεί να υπάρχει ένας
φακός για δίνει το οπτικό σήµα όταν η βόµβα σκάει.

Βήμα 4
Οι παίκτες τραβάνε µε τη σειρά µια κάρτα από τη στοίβα. Παράλληλα ξεκινάει
και η “πυροδότηση” της βόµβας! Οι παίκτες πρέπει να βρουν ένα νόηµα που
ταιριάζει σε κάθε εικόνα στην κάρτα πριν τελειώσει ο χρόνος και σκάσει η βόµβα
στα χέρια τους!

Βήμα 5
Ο παίκτης στα χέρια του οποίου θα σκάσει η βόµβα παίρνει ένα βαθµό.
Νικητής του παιχνιδιού είναι αυτός που θα έχει τους λιγότερους βαθµούς και
εποµένως η βόµβα έσκασε λιγότερες φορές στα χέρια του.
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Ενότητα 2η : Το σπίτι μου

Designed by Freepik

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στο λεξιλόγιο, το οποίο είναι σχετικό µε το σπίτι. Θα
βοηθήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα Κωφά Γλωσσικά Μοντέλα
(ΚΓΜ), να διδάξουν το λεξιλόγιο που αφορά τα δωµάτια του σπιτιού, τα έπιπλα
και τα διάφορα αντικείµενα που υπάρχουν µέσα σε ένα σπίτι.
Η ενότητα µπορεί να χωριστεί σε δύο υποενότητες:
1. Έπιπλα και δωµάτια του σπιτιού
2. Μικρά αντικείµενα σπιτιού

Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν το λεξιλόγιο-στόχος και ακολουθούν
προτεινόµενες δραστηριότητες για τη διδασκαλία του. Αυτοί που θα αναλάβουν
τη διδασκαλία του, σηµειώνουν ένα Χ, όταν το λεξιλόγιο επιτευχθεί σε εκφραστικό
και αντιληπτικό επίπεδο.
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1. Έπιπλα και δωμάτια του σπιτιού
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Γκαράζ

Κρεβατοκάµαρα

Πιστολάκι

Συρτάρι

Δωµάτιο

Μπανιέρα

Πλυντήριο

Τηλεόραση

Ισόγειο

Μπάνιο/
Τουαλέτα

Πολυθρόνα

Τραπέζι

Καθρέπτης

Ντουλάπα

Πόρτα

Υπόγειο

Κουζίνα

Ντους

Σαλόνι

Ψυγείο

Κρεβάτι

Παράθυρο

Σκάλα

2. Μικρά αντικείμενα σπιτιού

ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΟΥ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο

38

Βούρτσα

Κουτάλι

Πιρούνι

Φάρµακο

Γράµµα

Κουτί

Πορτοφόλι

Φυτό

Εικόνα/Πίνακας

Μαχαίρι

Ποτήρι

Φως

Επίδεσµος

Μπουκάλι

Σαπούνι

Χαρτί

Εφηµερίδα

Μπολ

Σκούπα

Χαρτοµάντηλο

Ηλεκτρική
Σκούπα

Νόµισµα

Σκουπίδια

Χρήµατα

Καλάθι

Οδοντόβουρτσα

Σφουγγαρίστρα

Χτένα

Κασέτα

Πετσέτα

Σφυρί

Ψαλίδι

Κλειδιά

Πιάτο

Τηλέφωνο

Κουβέρτα

Ραδιόφωνο

Φωτογραφική
Μηχανή

Υποενότητα 1η : Δωμάτια και έπιπλα
Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Διαβάστε ένα βιβλίο
Η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι ένας πολύ
ωραίος τρόπος διδασκαλίας νέων εννοιών.
Για την ενότητα δωµάτια και έπιπλα του
σπιτιού προτείνεται ένα κλασσικό παραµύθι
που έχει µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες
του κόσµου και είναι εύκολο να το βρει
κάποιος. Το προτεινόµενο βιβλίο έχει τίτλο
«Η Χρυσοµαλλούσα» και αναφέρεται σε ένα
µικρό κορίτσι που περιηγείται µέσα σε ένα
σπίτι κάνοντας χρήση πολλών αντικειµένων
και επίπλων του σπιτιού.

Το παιχνίδι του Κρυμμένου θησαυρού
Ένας διασκεδαστικός τρόπος για να µάθετε το
σπίτι σας είναι να οργανώσετε µια µικρή
εξερεύνηση σε αυτό. Ένας τρόπος είναι το
παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού. Για τα πιο
µικρά παιδιά ενδείκνυται η παραλλαγή του
παιχνιδιού µε τον τρόπο: ζεστό-κρύο.
Προτείνετε να κρύψετε ένα αντικείµενο σε ένα
δωµάτιο και να βάλετε το παιδί να το ανακαλύψει.
Βοηθάτε το παιδί µε ερωτήσεις όπως: είναι πίσω
από τον καναπέ; - είναι κάτω από το κρεβάτι; - είναι
δίπλα από το τραπέζι; κτλ.
Τα παιδιά ψάχνουν στο χώρο και εσείς τα
καθοδηγείτε, νοηµατίζοντας τη λέξη ζεστό, όταν
είναι κοντά στο θησαυρό και τη λέξη κρύο όταν
αποµακρύνονται από αυτόν. Με αυτό τον τρόπο,
θα καταφέρουν τα παιδιά να αποκτήσουν χωρική
αντίληψη και να νοηµατίσουν τα δωµάτια και τα
έπιπλα που βρίσκονται στο χώρο.

Ψάξε και βρες
Κάνετε ερωτήσεις στα παιδιά και εκείνα καλούνται να βρουν τις απαντήσεις
και να πάνε στο αντίστοιχο δωµάτιο ή στο έπιπλο.
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Κατασκευές
Μπορείτε να προµηθευτείτε υλικά χειροτεχνίας και να φτιάξετε ένα δικό
σας σπίτι. Μπορείτε να τοποθετήσετε µέσα στο σπίτι και στα δωµάτια που θα
διαµορφώσετε έτοιµα έπιπλα µινιατούρες ή να κατασκευάστε κάποια από αυτά.

Εννοιολογικός χάρτης
Μπορείτε χρησιµοποιώντας εικόνες και φωτογραφίες από περιοδικά να
διαµορφώσετε µαζί µε τα παιδιά έναν εννοιολογικό χάρτη για τα µέρη του
σπιτιού, στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα µέρη του σπιτιού, όλα δηλαδή τα
δωµάτια, αλλά και διάφορα έπιπλα που βρίσκονται µέσα σε αυτά.
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Υποενότητα 2η : Μικρά αντικείμενα σπιτιού
Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Πίνακες αναφοράς με αντικείμενα του σπιτιού
Φτιάχνετε µε τα παιδιά πίνακες αναφοράς µε αντικείµενα του σπιτιού.
Για να συνδέσετε µε τη δραστηριότητα µε το λεξιλόγιο της προηγούµενης
υποενότητας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αντικείµενα που βρίσκονται σε
διάφορα δωµάτια.

Κάρτες Ντόμινο
Φτιάχνετε κάρτες ντόµινο µε αντικείµενα και νοήµατα. Στην µια πλευρά της
κάρτας βάζετε εικόνες µε τα αντικείµενα και στην άλλη πλευρά µια φωτογραφία µε
το νόηµα του αντικειµένου. Καλείτε το παιδί να παίξετε το γνωστό παιχνίδι
Ντόµινο και κάθε φορά νοηµατίζετε το αντικείµενο που απεικονίζεται.

Το παιχνίδι με το ζάρι
Πάνω σε ένα µεγάλο ζάρι κολλάτε εικόνες από
αντικείµενα του σπιτιού, που περιλαµβάνονται
στον πίνακα µε το λεξιλόγιο-στόχος. Αντίστοιχα
έχετε και κάρτες που απεικονίζουν αυτά τα
αντικείµενα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να
ρίξετε το ζάρι και να νοηµατίσετε την εικόνα
που έφερε το ζάρι. Έτσι κερδίζετε την κάρτα
µε το αντίστοιχο αντικείµενο. Κερδίζειαυτός που
θα µαζέψει τις πιο πολλές κάρτες.
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Τυφλόμυγα
Σε ένα χαρτόκουτο, το
οποίο έχετε τυλίξει µε χαρτί
κατασκευής, ανοίγετε µια
τρύπα στη µια πλευρά και
βάζετε διάφορα αντικείµενα
του σπιτιού. Τα παιδιά µε
δεµένα µάτια ψηλαφίζουν,
βγάζουν το αντικείµενο και το
νοηµατίζουν.

Δες και βρες το νόηµα
Οι παίκτες έχουν µπροστά τους ένα ταµπλό µε εικόνες. Όταν έρθει η σειρά
τους, ανασηκώνουν από τη στοίβα µε τις κάρτες µια κάρτα µε ένα νόηµα. Εάν το
νόηµα αντιστοιχεί µε µια από τις εικόνες στο ταµπλό τους, τοποθετούν το νόηµα
πάνω στην εικόνα. Εάν δεν αντιστοιχεί, τότε χάνουν τη σειρά τους και παίζει ο
επόµενος παίκτης. Νικητής θα είναι όποιος καλύψει πρώτος όλα τα τετράγωνα.

Επιπλέον λεξιλόγιο- στόχος
Κατά τη διδασκαλία του παραπάνω λεξιλογίου, τα ΚΓΜ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν λεξιλόγιο από τις παρακάτω κατηγορίες από τη Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur.
Έτσι για παράδειγµα µπορούν στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν
να χρησιµοποιήσουν κάποιες από τις αναφερόµενες προθέσεις και τοπικά
επιρρήµατα. Επίσης στις περιγραφές των αντικειµένων µπορούν να
χρησιµοποιηθούν κάποια από τα περιγραφικά νοήµατα που βρίσκονται στον
αντίστοιχο πίνακα και τα οποία ουσιαστικά είναι επίθετα.
Θα πρέπει επίσης να επιλέξουν και να χρησιµοποιήσουν κάποια από τα ρήµατα
του αντίστοιχου πίνακα.
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ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ/ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Δίπλα

Κάτω

Μέσα

Πάνω Στο

Εδώ

Κάτω Από

Μπροστά

Πίσω

Έξω

Με

Πάνω Από

Προς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΝΟΗΜΑΤΑ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Άδειος

Ήσυχος

Λυπηµένος

Ροζ

Θορυβώδης

Μακρύς

Σκληρός

Ανόητος

Θυελλώδης

Μαλακός

Σκούρος

Αργός

Θυµωµένος

Μαύρος

Στεγνός

Άρρωστος

Καινούργιος

Μεγάλος

Άσπρος

Κακός

Μικρός

Τελευταίος

Αστείος

Καλός

Μπλε

Τρελός

Βαρύς

Καλύτερος

Μωβ

Φοβισµένος

Βρεγµένος

Καφέ

Νόστιµος

Φτωχός

Βρώµικος

Κίτρινος

Γεµάτος

Κόκκινος

Γρήγορος

Κολληµένος

Πεινασµένος

Κουρασµένος

Πράσινος

Αναστατωµένος

Διψασµένος
Ευτυχισµένος
Ζεστός

Κρύος
Κωφός

Νυσταγµένος
Παλιός

Στενοχωρηµένος

Χτυπηµένος
Ψηλός
Ωραίος

Προσεκτικός
Πρώτος
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ΡΗΜΑΤΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγαπώ

44

Δοκιµάζω µε τη
γεύση

Λέω

Σκέφτοµαι

Αγγίζω
Αγκαλιάζω
Αγοράζω
Ακούω
Ανοίγω
Βάζω
Βαριέµαι
Βάφω
Βιάζοµαι
Βλέπω
Βοηθάω
Βρίσκω
Γλείφω Παγωτό/
Γλειφιτζούρι

Δουλεύω
Έχω/ Δεν έχω
Ζωγραφίζω
Θέλω
Καθαρίζω
Κάθοµαι
Κάνω
Κάνω Κούνια
Κάνω Νόηµα
Κάνω Πατίνι
Κλαίω
Κλείνω

Μ’ Αρέσει
Μαγειρεύω
Μαθαίνω
Μακριά
Μένω
Μιλάω
Μοιράζοµαι
Μπαίνω
Παίζω
Παίρνω
Παρατηρώ
Πάω

Σκίζω
Σπάω
Σπρώχνω
Σταµατάω
Στέκοµαι
Ταΐζω
Τελειώνω
Τραβάω
Τρέχω
Τρώω
Φέρνω
Φτιάχνω

Κλωτσάω

Πεινάω

Φυλάω

Γράφω
Δαγκώνω
Δείχνω
Δεν θέλω
Δεν µ΄ αρέσει
Διαβάζω

Κόβω
Κοιµάµαι
Κοιτάω
Κολυµπάω
Κουβεντιάζω
Κουνάω τι;

Περιµένω
Περιχύνω
Περπατάω
Πετάω Κάτι
Πέφτω
Πηδάω

Φυσάω
Χαµογελάω
Χειροκροτώ
Χορεύω
Χτίζω
Χτυπάω

Διαλέγω

Κουνιέµαι

Διδάσκω
Δίνω
Διψάω

Κρατάω
Κρύβω κάτι
Κυνηγάω

Πιάνω
Πίνω
Πλένοµαι
Σκαρφαλώνω

Χτυπώ
την Πόρτα
Χύνω
Ψάχνω
Τελειώνω

Σχέδιο μαθήματος
Δες και βρες το νόημα

Περιεχόμενο
Κάθε παίκτης έχει µπροστά του ένα ταµπλό µε 6 διαφορετικές εικόνες από
τα αντικείµενα του σπιτιού. Μπροστά τους έχουν µια στοίβα από κάρτες µε τα
αντίστοιχα νοήµατα των εικόνων και καλούνται να αναγνωρίσουν το νόηµα και
να το ταυτίσουν µε την εικόνα.

Στόχοι
Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
- να παρακολουθούν µε προσοχή ένα νοηµατιστή,
- να συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι,
- να κατανοήσουν τους κανόνες του παιχνιδιού και να απαντούν σε
ερωτήσεις σχετικές µε αυτούς,
- να χρησιµοποιούν κατάλληλα τα αντικείµενα του σπιτιού,
- να γνωρίζουν σε ποιο δωµάτιο βρίσκεται το καθένα,
- να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους,
- να ξεχωρίζουν το νόηµα και να το ταυτίζουν σωστά µε την εικόνα.

Υλικά και μέσα
-

χαρτί Α4,
πλαστικοποιητής, ψαλίδι και
βίντεο µε τις οδηγίες του παιχνιδιού.

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος
1 διδακτική ώρα.
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Βήμα 1
Βρίσκετε τις εικόνες στο διαδίκτυο και τις αντιγράφετε σε πέντε αρχεία word
(6 εικόνες κάθε αρχείο). Τα εκτυπώνετε και τα πλαστικοποιείτε. Από την
ιστοσελίδα του Προσβάσιµου - Σχεδιάζω για όλους - Online Λεξικό Εννοιών
στην ΝΓ https://prosvasimo.iep.edu.gr/el/, (ή αντίστοιχη βάση δεδοµένων
της χώρας σας) βρίσκετε τα αντίστοιχα νοήµατα των αντικειµένων,
τα αντιγράφετε σε έγγραφο word και τα εκτυπώνετε. Τα κόβετε, τα
πλαστικοποιείτε και οι κάρτες σας είναι έτοιµες.

Βήμα 2
Τα παιδιά παρακολουθούν µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες του παιχνιδιού
σε βίντεο:
Οι παίκτες έχουν µπροστά τους ένα ταµπλό µε εικόνες. Όταν έρθει η σειρά
τους, ανασηκώνουν από τη στοίβα µε τις κάρτες µια κάρτα µε ένα νόηµα. Εάν το
νόηµα αντιστοιχεί µε µια από τις εικόνες στο ταµπλό τους, τοποθετούν το νόηµα
πάνω στην εικόνα. Εάν δεν αντιστοιχεί, τότε χάνουν τη σειρά τους και παίζει ο
επόµενος παίκτης. Νικητής θα είναι όποιος καλύψει πρώτος όλα τα τετράγωνα.

Βήμα 3
Οι παίκτες τραβάνε µε τη σειρά µια κάρτα από τη στοίβα. Κερδίζει αυτός που
θα ταυτίσει πρώτος και τις έξι εικόνες από το ταµπλό του µε τις σωστές κάρτες
των νοηµάτων.

Βήμα 4
Δίνετε εναλλάξ σε κάθε παιδί από ένα αντικείµενο της λίστας, κάνουν παντοµίµα
τη χρήση του και τα υπόλοιπα πρέπει να νοηµατίσουν το δωµάτιο στο οποίο το
βρίσκουν ή το δωµάτιο που το χρησιµοποιούν.

Βήμα 5
Φτιάχνετε λίστα µε φωτογραφίες των ατόµων της οικογένειας σας και από
κάτω τοποθετείτε τα νοήµατα των αντικειµένων που χρησιµοποιεί το κάθε µέλος
της οικογένειας σας.

46

Ενότητα 3η : Διατροφή

Designed by Freepik

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στο σχετικό λεξιλόγιο για τη διατροφή. Θα
βοηθήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα Κωφά Γλωσσικά Μοντέλα
(ΚΓΜ), στη διδασκαλία του λεξιλογίου για διάφορες τροφές και διάφορα ποτά.
Η ενότητα µπορεί να χωριστεί σε δύο υποενότητες:
1. Φρούτα και λαχανικά
2. Τροφές και ποτά
1. Φρούτα και λαχανικά
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Καλαµπόκι

Κολοκύθι

Φράουλα

Πατάτες

Καρότο

Μήλο

Πορτοκάλι

Σταφύλια

Καρπούζι

Μπανάνα

Σαλάτα

Φασολάκια

Ντοµάτα
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2. Τροφές και ποτά
ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
Αλάτι

Μπισκότο

Πίτσα

Τσιπς/
Γαριδάκια

Αυγό

Κορν Φλέικς

Σαλάτα

Τσίχλα

Βιταµίνες

Κουλουράκι

Σοκολάτα/
Ρόφηµα

Τυρί

Βούτυρο

Κρέας

Σάλτσα

Φασολάδα

Σάντουιτς

Φασολάκια

Γάλα

Μακαρόνια

Γλειφιτζούρι

Ζελέ

Σιρόπι/
Φάρµακο

Φέτα

Γλυκό

Καφές

Σόδα

Φιστίκια/
Καρύδια

Κέικ

Κόκα Κόλα

Τηγανιτές
Πατάτες

Μπιφτέκι

Σουβλάκι,
Καλαµάκι

Χάµπουργκερ

Παγάκια

Νερό

Σούπα

Χυµός

Παγωτό

Τσάι

Τοστ

Ψωµί

Οι παραπάνω πίνακες περιέχουν το λεξιλόγιο-στόχος και ακολουθούν
προτεινόµενες δραστηριότητες για τη διδασκαλία του. Αυτοί που θα
αναλάβουν τη διδασκαλία του, σηµειώνουν ένα Χ, όταν το λεξιλόγιο επιτευχθεί
σε εκφραστικό και αντιληπτικό επίπεδο.
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Υποενότητα 1η : Φρούτα και λαχανικά
Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Διαβάστε ένα παραμύθι
Η ανάγνωση ενός παραµυθιού βοηθά
στην διδασκαλία νέου λεξιλογίου. Για την
ενότητα φρούτα και λαχανικά προτείνεται
δύο παγκόσµια γνωστά κλασικά
παραµύθια. Το πρώτο προτεινόµενο
παραµύθι είναι «Ο Τζακ κι η φασολιά» το
οποίο αφηγείται την περιπέτεια ενός
αγοριού, το οποίο ανεβαίνει µια µαγική
φασολιά . Το δεύτερο παραµύθι που
συστήνεται, είναι η «Η Χιονάτη κι οι 7
νάνοι» κατά το οποίο η Χιονάτη κοιµάται
τρώγοντας ένα δηλητηριασµένο µήλο.
Μαγειρική
Η µαγειρική µε τα νήπια προωθεί την
ανάπτυξη λεξιλογίου, των κινητικών
δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων
καθηµερινής διαβίωσης.
Μία προτεινόµενη δραστηριότητα
είναι να φτιάξουν φρουτοσουβλάκι ή
φρουτοσαλάτα. Θα καθαρίσουν και θα
τεµαχίσουν τα λαχανικά σε κοµµάτια
και θα τα περάσουν σε ξύλινο καλαµάκι,
εξασκώντας µε αυτόν τον τρόπο και την
λεπτή τους κινητικότητα.
Επίσης θα µπορούσαν να λιώσουν το
αγαπηµένο τους φρούτο σε µπλέντερ,
να το τοποθετήσουν σε ειδικές θήκες
και να το καταψύξουν ώστε να φτιάξουν
γρανίτες φρούτων.
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Εκπαιδευτική επίσκεψη σε λαϊκή ή/και μανάβικο
Για βιωµατική εµπειρία σε
χώρους πώλησης φρούτων
και λαχανικών επιβάλλεται µια
επίσκεψη σε λαϊκή αγορά ή
στο µανάβικο της γειτονιάς.
Μπορείτε να ζητήσετε την
εβδοµαδιαία λίστα αγοράς
φρούτων και λαχανικών από
τους γονείς και να επιστρέψουν
στο σπίτι τα παιδιά µε τα ψώνια.
Συμβολικό παιχνίδι
Προτείνεται συµβολικό παιχνίδι σε µανάβικο µε ψεύτικα ή αληθινά φρούτα και
λαχανικά στον χώρο. Έτσι θα εξασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας, χρήσης
κατάλληλου λεξιλογίου, συµπεριφοράς, εκµάθησης µαθηµατικών εννοιών,
λόγω της εγχρήµατης συναλλαγής.
Εκλογές
Οι συµµετέχοντες θα ψηφίσουν το αγαπηµένο τους λαχανικό, από ένα
ψηφοδέλτιο που θα περιέχει λαχανικά. Στο τέλος θα ανακηρυχθούν τα
αποτελέσµατα µε µεγάλο νικητή το αγαπηµένο τους λαχανικό και ηττηµένο το
λαχανικό που δεν θα πάρει καµία ψήφο.
Ζωγραφική με την βασιλική οικογένεια των λαχανικών
Σε συνέχεια της προηγούµενης δραστηριότητας τα παιδιά θα ζωγραφίσουν
την βασιλική οικογένεια των λαχανικών µε βάση το top 5 ψήφων των εκλογών.
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Υποενότητα 2η : Τροφές και ποτά
Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Παρασκευή υγιεινού κολατσιού
Καθηµερινά νοηµατίζετε το κολατσιό, το οποίο καταναλώνουν τα παιδιά (π.χ
ψωµί µε µέλι, τοστ, κα.). Δίνετε στα παιδιά µια εβδοµαδιαία λίστα στην οποία κάθε
µέρα θα καταγράφουν ζωγραφίζοντας το κολατσιό που τρώνε. Την επόµενη
εβδοµάδα θα καλεστούν να δουν τα αποτελέσµατα. Εκεί θα συζητηθεί η υγιεινή
κι ανθυγιεινή διατροφή και θα παρασκευαστεί µε την συµµετοχή των παιδιών
ένα προτεινόµενο υγιεινό κολατσιό.
Τι είμαι;
Στην προτεινόµενη αυτή δραστηριότητα ο κάθε συµµετέχων έχει µία κάρτα
στο µέτωπο, η οποία περιέχει ένα τρόφιµο ή ποτό χωρίς να γνωρίζει τι είναι.
Κάνοντας διάφορες ερωτήσεις ο ένας στον άλλον πρέπει να µαντέψετε τι
τρόφιµο ή ποτό είναι ο καθένας.
Συμβολικό Παιχνίδι
Παίζετε εστιατόριο. Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε εργαζόµενους
εστιατορίου και πελάτες και εξασκούν δεξιότητες επικοινωνίας, χρήσης
κατάλληλου λεξιλογίου, συµπεριφοράς, εκµάθησης µαθηµατικών εννοιών κλπ.
Επιπλέον λεξιλόγιο- στόχος
Κατά τη διδασκαλία του παραπάνω λεξιλογίου, τα ΚΓΜ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν λεξιλόγιο από τις παρακάτω κατηγορίες από τη Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur.
Έτσι για παράδειγµα µπορούν στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν να
χρησιµοποιήσουν κάποια από τα ρήµατα και τα βοηθητικά ρήµατα.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Για να δω...

Δε µπορείς;

Θέλω

Δε Θέλω

Δεν ξέρω

Μπορείς;

Δε µ' αρέσει

Θα

Πρέπει/ Είναι Ανάγκη
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ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Άλλα

Λίγα

Πολύ

Αριθµοί

Όλο

Τέλειωσε

Καθόλου

Πιο Πολύ

Τίποτα

Το Ίδιο

ΡΗΜΑΤΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγαπώ
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Δοκιµάζω µε τη
γεύση

Αγγίζω
Αγκαλιάζω
Αγοράζω
Ακούω
Ανοίγω
Βάζω
Βαριέµαι
Βάφω
Βιάζοµαι
Βλέπω
Βοηθάω
Βρίσκω
Γλείφω Παγωτό/
Γλειφιτζούρι

Δουλεύω
Έχω/ Δεν έχω
Ζωγραφίζω
Θέλω
Καθαρίζω
Κάθοµαι
Κάνω
Κάνω Κούνια
Κάνω Νόηµα
Κάνω Πατίνι
Κλαίω
Κλείνω

Γράφω
Δαγκώνω
Δείχνω
Δεν θέλω
Δεν µ΄ αρέσει
Διαβάζω

Κόβω
Κοιµάµαι
Κοιτάω
Κολυµπάω
Κουβεντιάζω
Κουνάω τι;

Κλωτσάω

Διαλέγω

Κουνιέµαι

Διδάσκω
Δίνω
Διψάω

Κρατάω
Κρύβω κάτι
Κυνηγάω

Λέω

Σκέφτοµαι

Μ’ Αρέσει
Μαγειρεύω
Μαθαίνω
Μακριά
Μένω
Μιλάω
Μοιράζοµαι
Μπαίνω
Παίζω
Παίρνω
Παρατηρώ
Πάω

Σκίζω
Σπάω
Σπρώχνω
Σταµατάω
Στέκοµαι
Ταΐζω
Τελειώνω
Τραβάω
Τρέχω
Τρώω
Φέρνω
Φτιάχνω

Πεινάω

Φυλάω

Περιµένω
Περιχύνω
Περπατάω
Πετάω Κάτι
Πέφτω
Πηδάω

Φυσάω
Χαµογελάω
Χειροκροτώ
Χορεύω
Χτίζω
Χτυπάω

Πιάνω
Πίνω
Πλένοµαι
Σκαρφαλώνω

Χτυπώ
την Πόρτα
Χύνω
Ψάχνω
Τελειώνω

Σχέδιο μαθήματος
Εκλογές ανακήρυξης αγαπημένου λαχανικού
Περιεχόμενο
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε το λεξιλόγιο που αντιστοιχεί στα λαχανικά.
Γνωρίζουν τα σχετικά νοήµαταπου χρησιµοποιείτεγια αυτά,τα χαρακτηριστικά
και τη διατροφή τους.
Στόχοι
Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
- να παρακολουθούν µε προσοχή ένα νοηµατιστή,
- να κατανοήσουν εντολές,
- να συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι,
- να χρησιµοποιούν τα νοήµατα που αφορούν τα λαχανικά,
- να οµαδοποιούν είδη τροφίµων,
- να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους,
- να εντοπίσουν τις προτιµήσεις τους,
- να κατανοούν το νόηµα που αντιστοιχεί στο κάθε λαχανικό,
- να κατανοήσουν την εκλογική διαδικασία.
- να εξασκηθούν σε µαθηµατικές έννοιες.
Υλικά και μέσα
- ένας πίνακας,
- χαρτί Α4 ,
- εκτυπωτής,
- µολύβι,
- εικόνες λαχανικών,
- ένα κουτί ως εκλογική κάλπη.
Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος:
1 διδακτική ώρα.
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Βήμα 1
Εκτυπώνετε σε σελίδες Α4, µία στήλη µε εικόνες λαχανικών και µία στήλη κενή.
Βήμα 2
Τα παιδιά παρακολουθούν µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες των εκλογών
Μοιράζετε στα παιδιά τα χαρτιά Α4 µε τις δύο στήλες. Τους εξηγείτε ότι πρέπει
να βάλουν V στην κενή στήλη δίπλα από τα αγαπηµένα τους λαχανικά. Τους
επισηµαίνετε ότι η ψηφοφορία είναι µυστική. Όταν τελειώσουν διπλώνουν τα
χαρτιά και τα τοποθετούν στην κάλπη.
Βήμα 3
Κάθε παίκτης ψηφίζει µυστικά τα αγαπηµένα του λαχανικά και τοποθετεί την
ψήφο του στην κάλπη.
Βήμα 4
Στον πίνακα έχετε κολληµένο ένα ψηφοδέλτιο. Ανοίγετε την κάλπη και ένα ένα
το ψηφοδέλτια και συµπληρώνετε µια γραµµή στο ψηφοδέλτιο που βρίσκεται
στον πίνακα.
Βήμα 5
Μετράτε µε τα παιδιά τις ψήφους που πήρε το κάθε λαχανικό κι ανακηρύσσετε
τον Βασιλιά των λαχανικών.
Βήμα 6
Τα παιδιά ζωγραφίζουν το πρώτο λαχανικό σε ψήφους λαχανικό ως βασιλιά,
το δεύτερο λαχανικό σε ψήφους ως βασίλισσα, το τρίτο και τέταρτο λαχανικό
σε ψήφους ως πρίγκιπα και πριγκίπισσα.
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Ενότητα 4η : Ένδυση

Designed by Freepik

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στο σχετικό λεξιλόγιο για τη ένδυση.
Θα βοηθήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα Κωφά Γλωσσικά
Μοντέλα (ΚΓΜ), στη διδασκαλία του λεξιλογίου για τα ρούχα και τα
υποδήµατα.
Η ενότητα µπορεί να χωριστεί σε δύο υποκατηγορίες:
1. Ρούχα
2. Υποδήµατα – αξεσουάρ
1. Ρούχα
ΡΟΥΧΑ
Εσώρουχα

Μαγιό

Παντελόνι

Σακάκι

Κάλτσα

Νυχτικό/
Πιτζάµες

Πουκάµισο

Φόρεµα

Παλτό

Ρούχα

Πουλόβερ

Φόρµα

Πάνα
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2. Υποδήματα – αξεσουάρ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Ακουστικό

Κολιέ

Παπούτσι

Φουλάρι

Γάντια

Κουµπί

Πέδιλα

Σαλιάρα

Γυαλιά

Μπότα

Ρολόι Χεριού

Σκουλαρίκι

Ζώνη

Καπέλο

Φερµουάρ

Οι παραπάνω πίνακες περιέχουν το λεξιλόγιο-στόχος και ακολουθούν
προτεινόµενες δραστηριότητες για τη διδασκαλία του. Αυτοί που θα
αναλάβουν τη διδασκαλία του, σηµειώνουν ένα Χ, όταν το λεξιλόγιο επιτευχθεί
σε εκφραστικό και αντιληπτικό επίπεδο.
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Υποενότητα 1η : Ρούχα
Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Ο τροχός της τύχης
Φτιάχνετε ένα τροχό που αποτελείται από εικόνες ρούχων και υποδηµάτων.
Στρίβετε τον τροχό. Στην εικόνα που θα σταµατήσει ο δείκτης, καλείτε το παιδί
να νοµατίσει το ρούχο.
Το μαγαζάκι σας
Μετατρέψτε ένα δωµάτιοσε
µαγαζί ένδυσης. Για αυτό το
θέµα,
θα
χρειαστείτε
µεταχειρισµένα είδη ένδυσης
όπως: πουκάµισα, ρόµπες,
κάλτσες, γάντια, κασκόλ,
πουλόβερ, φορέµατα, ζώνες,
γάντια κ.λπ. Ζητήστε από
τους γονείς να φέρουν όσα
περισσότερα
ρούχα
και
υποδήµατα µπορούν. Κρεµάστε
τα ρούχα σε µια απλώστρα
ρούχων. Μετά παίξτε τον
πωλητή/τρια και τον πελάτη.
Το πλυντήριο
Από µια χαρτόκουτα φτιάξτε ένα πλυντήριο ρούχων. Σκορπίστε στο χώρο
διάφορα ρούχα τα οποία υποθέστε ότι είναι βρώµικα και χρειάζονται πλύσιµο.
Ζητήστε από το να σας φέρει ένα συγκεκριµένο ρούχο και βάλτε στο πλυντήριο.
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να µπουν όλα τα ρούχα στο πλυντήριο.
Αναζήτηση ρούχων
Νοηµατίστε ένα ρούχο. Τα παιδιά προσπαθούν να βρουν µια εικόνα αυτού
του αντικειµένου όσο το δυνατόν γρηγορότερα, από ένα περιοδικό ή ένα βιβλίο.
Για να το κάνετε πιο δύσκολο και να προσθέσετε ένα επιπλέον χαρακτηριστικό
όπως ένα «πράσινο φόρεµα», «ένα κοντοµάνικο πουκάµισο», κτλ.
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Υποενότητα 2η : Υποδήματα- αξεσουάρ
Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Μνήμη με αξεσουάρ και παπούτσια
Δείξτε στα παιδιά µια φωτογραφία
τυχαία ή δική σας, στην οποία φοράτε
διάφορα αξεσουάρ. Κρύψτε τη
φωτογραφία και ζητήστε από τα
παιδιά να ανακαλέσουν από µνήµης
τα αξεσουάρ που υπήρχαν στην
φωτογραφία και να τα νοηµατίσουν.
Τα παιδιά µπορούν να βοηθηθούν µε
ερωτήσεις που θα γίνονται από εσάς.

Βρες τις διαφορές
Δώστε στα παιδιά δύο παρόµοιες εικόνες στις οποίες κάποια από τα αξεσουάρ
και τα υποδήµατα είναι διαφορετικά. Οι διαφορές θα µπορούσαν να αφορούν
κυρίως στο χρώµα ή και στο είδος των αξεσουάρ, πχ, καπέλο ψάθινο και καπέλο
τζόκεϋ, σκουλαρίκια κρεµαστά και σκουλαρίκια κρίκους. Τα παιδιά παρατηρούν
τις δύο φωτογραφίες και πρέπει να νοηµατίσουν τα αξεσουάρ εκείνα που είναι
διαφορετικά. Εάν µπορούν να εκφραστούν καλύτερα, µπορούν να αναφέρουν
και τις διαφορές πχ. το ένα φουλάρι είναι κόκκινο ενώ το άλλο πράσινο.
Τις δύο φωτογραφίες που θα χρησιµοποιήσετε µπορείτε να τις επεξεργαστείτε
για να τις διαφοροποιήσετε σε απλά προγράµµατα των υπολογιστών όπως το
Photoshop ή το Tippex.
Τι λείπει;
Δώστε στα παιδιά δύο ίδιες φωτογραφίες µε άτοµα που φοράνε διάφορα
αξεσουάρ. Στην µια από αυτές τις εικόνες λείπουν κάποια από τα αξεσουάρ
τα οποία έχετε αφαιρέσει χρησιµοποιώντας για παράδειγµα το πρόγραµµα
Tippex. Τα παιδιά παρατηρούν τις δύο εικόνες και νοηµατίζουν τα αξεσουάρ
που απουσιάζουν από τη µια φωτογραφία.
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Τι θα βάλω;
Περιγράφεται στα παιδιά µια κοινωνική συνθήκη στην οποία θα πρέπει να
πάτε π.χ. ένα πάρτι, ένα γάµο ή µια βάφτιση, κα. Ζητάτε από τα παιδιά να
αποφασίσουν ποια ρούχα και ποια αξεσουάρ θα ήταν καλύτερα να φορέσετε.
Τα παιδιά πρέπει λοιπόν να νοηµατίσουν τα ρούχα που θα φορέσετε, κάνοντας έτσι
και ένα επαναληπτικό στην προηγούµενη υποενότητα, όπως επίσης να
νοηµατίσουν και τα κατάλληλα αξεσουάρ.

Εικονολεξικό (Pictionary)
Ο παίκτης επιλέγει µία κάρτα από
µια στοίβα. Η κάρτα απεικονίζει ένα
νόηµα από την κατηγορία γενικότερα
της ένδυσης. Ο παίκτης πρέπει µέσα
σε συγκεκριµένο χρόνο να ζωγραφίσει
την έννοια του νοήµατος. Αν κάποιος
από τους υπόλοιπους παίκτες βρει τι
απεικονίζει η κάρτα, παίρνει την κάρτα.
Νικητής αυτός που θα µαζέψει τις
περισσότερες κάρτες.

Επιπλέον λεξιλόγιο- στόχος
Κατά τη διδασκαλία του παραπάνω λεξιλογίου, τα ΚΓΜ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν λεξιλόγιο από τις παρακάτω κατηγορίες από τη Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur.
Έτσι για παράδειγµα µπορούν στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν να
χρησιµοποιήσουν κάποια από τα ρήµατα και τα περιγραφικά νοήµατα, κυρίως
τα χρώµατα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΝΟΗΜΑΤΑ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Άδειος

Ήσυχος

Λυπηµένος

Ροζ

Θορυβώδης

Μακρύς

Σκληρός

Ανόητος

Θυελλώδης

Μαλακός

Σκούρος

Αργός

Θυµωµένος

Μαύρος

Στεγνός

Άρρωστος

Καινούργιος

Μεγάλος

Άσπρος

Κακός

Μικρός

Τελευταίος

Αστείος

Καλός

Μπλε

Τρελός

Βαρύς

Καλύτερος

Μωβ

Φοβισµένος

Βρεγµένος

Καφέ

Νόστιµος

Φτωχός

Βρώµικος

Κίτρινος

Νυσταγµένος

Χτυπηµένος

Γεµάτος

Κόκκινος

Παλιός

Ψηλός

Γρήγορος

Κολληµένος

Πεινασµένος

Ωραίος

Διψασµένος

Κουρασµένος

Πράσινος

Κρύος

Προσεκτικός

Κωφός

Πρώτος

Αναστατωµένος

Ευτυχισµένος
Ζεστός
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Στενοχωρηµένος

ΡΗΜΑΤΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αγαπώ

Δοκιµάζω µε τη
γεύση

Λέω

Σκέφτοµαι

Αγγίζω
Αγκαλιάζω
Αγοράζω
Ακούω
Ανοίγω
Βάζω
Βαριέµαι
Βάφω
Βιάζοµαι
Βλέπω
Βοηθάω
Βρίσκω
Γλείφω Παγωτό/
Γλειφιτζούρι

Δουλεύω
Έχω/ Δεν έχω
Ζωγραφίζω
Θέλω
Καθαρίζω
Κάθοµαι
Κάνω
Κάνω Κούνια
Κάνω Νόηµα
Κάνω Πατίνι
Κλαίω
Κλείνω

Μ’ Αρέσει
Μαγειρεύω
Μαθαίνω
Μακριά
Μένω
Μιλάω
Μοιράζοµαι
Μπαίνω
Παίζω
Παίρνω
Παρατηρώ
Πάω

Σκίζω
Σπάζω
Σπρώχνω
Σταµατάω
Στέκοµαι
Ταΐζω
Τελειώνω
Τραβάω
Τρέχω
Τρώω
Φέρνω
Φτιάχνω

Κλωτσάω

Πεινάω

Φυλάω

Γράφω
Δαγκώνω
Δείχνω
Δεν θέλω
Δεν µ΄ αρέσει
Διαβάζω

Κόβω
Κοιµάµαι
Κοιτάω
Κολυµπάω
Κουβεντιάζω
Κουνάω τι;

Περιµένω
Περιχύνω
Περπατάω
Πετάω Κάτι
Πέφτω
Πηδάω

Φυσάω
Χαµογελάω
Χειροκροτώ
Χορεύω
Χτίζω
Χτυπάω

Διαλέγω

Κουνιέµαι

Πιάνω

Διδάσκω
Δίνω
Διψάω

Κρατάω
Κρύβω κάτι
Κυνηγάω

Πίνω
Πλένοµαι
Σκαρφαλώνω

Χτυπώ
την Πόρτα
Χύνω
Ψάχνω
Τελειώνω
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Σχέδιο μαθήματος
Εικονολεξικό - Pictionary

Περιεχόμενο
Οι παίκτες έχουν µπροστά τους µια στοίβα από κάρτες, οι οποίες απεικονίζουν
νοήµατα σχετικά µε την ένδυση. Καλούνται να αναγνωρίσουν την έννοια του
νοήµατος και να τη ζωγραφίσουν σε ορισµένο χρόνο.
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Στόχοι
Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
- να παρακολουθούν µε προσοχή ένα νοηµατιστή,
- να συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι,
- να κατανοήσουν τους κανόνες του παιχνιδιού και να απαντούν σε
ερωτήσεις σχετικές µε αυτούς,
- να αναγνωρίζουν και να χρησιµοποιούν τα νοήµατα για τα ρούχααξεσουάρ,

- να αντιληφθούν σε ποιο µέρος του σώµατος το φοράνε,
- να εµπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους,
- να ξεχωρίζουν το νόηµα και να το ζωγραφίσουν σύµφωνα µε την
εικόνα,
- να κατανοήσουν σταδιακά, µέσω του οµαδικού παιχνιδιού, την έννοια
µέτρησης του χρόνου µε την κλεψύδρα.

Υλικά και μέσα
-

πραγµατικά ρούχα και αξεσουάρ,
χαρτί Α4,
ψαλίδι, πλαστικοποιητής,
πίνακας µαρκαδόρου µαγνητικός, µαρκαδόροι,
κλεψύδρα µε λευκή άµµο και
βίντεο µε τις οδηγίες του παιχνιδιού.

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος:
2 διδακτικές ώρες.
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Βήμα 1
Από την ιστοσελίδα του Προσβάσιµου - Σχεδιάζω για όλους - Online Λεξικό
Εννοιών στην ΝΓ ttps://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ , (ή αντίστοιχη βάση
δεδοµένων της χώρας σας) βρίσκετε τα αντίστοιχα νοήµατα των ρούχωναξεσουάρ, τα αντιγράφετε σε έγγραφο Word και τα εκτυπώνετε. Τα κόβετε
και τα πλαστικοποιείτε σε κάρτες .
Βήμα 2
Τα παιδιά παρακολουθούν µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες του παιχνιδιού
σε βίντεο:
Ο παίκτης επιλέγει µία κάρτα από µια στοίβα. Η κάρτα απεικονίζει ένα νόηµα.
Ο παίκτης πρέπει µέσα σε συγκεκριµένο χρόνο που δείχνει η κλεψύδρα, να
ζωγραφίσει την έννοια του νοήµατος. Αν κάποιος από τους υπόλοιπους παίκτες
βρει τι απεικονίζει η κάρτα, παίρνει την κάρτα. Νικητής αυτός που θα µαζέψει
τις περισσότερες κάρτες.
Βήμα 3
Οι παίκτες τραβάνε µε τη σειρά µια κάρτα από τη στοίβα και ζωγραφίζουν το
νόηµα. Κερδίζει αυτός που θα µαζέψει τις περισσότερες κάρτες.
Βήμα 4
Οι παίκτες σχηµατίζουν κύκλο και σε κούτα βάζετε στο κέντρο τα ρούχααξεσουάρ. Τραβάνε µε τη σειρά από ένα και νοηµατίζουν το µέρος του σώµατος
που το φοράνε.
Βήμα 5
Ταξινοµείτε τα ρούχα-αξεσουάρ σύµφωνα µε την εποχή που τα φοράτε ή το
µέρος του σώµατος ή το χρώµα.
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Ενότητα 5η : Παιχνίδια

Designed by Freepik

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στο σχετικό λεξιλόγιο για τα παιχνίδια. Θα
βοηθήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα Κωφά Γλωσσικά Μοντέλα
(ΚΓΜ), στη διδασκαλία του λεξιλογίου τα παιχνίδια µε τα οποία παίζει ένα µικρό
παιδί.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω,
βάλε Χ στο
Βιβλίο

Κούκλα

Μπαλόνι

Ροµπότ

Δώρο

Μολύβι

Παζλ

Φούσκες

Επιτραπέζιο

Μπάλα

Παιχνίδι
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Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Η συγκεκριµένη ενότητα είναι ο πιο διασκεδαστικός τρόπος απασχόλησης και
για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες. Αφορά όλα τα είδη παιχνιδιού, π.χ.
ατοµικό, αυθόρµητο, οµαδικό κ.α. Αφενός θα βοηθήσει στη διδασκαλία του
παρακάτω λεξιλογίου και αφετέρου θα βοηθήσει να παιδιά να αποκτήσουν
σηµαντικές δεξιότητες για τη ζωή τους όπως: σεβασµός και αποδοχή της
διαφορετικότητας, συνεργασία, αλληλεπίδραση, να µοιράζονται, να παίρνουν
αποφάσεις, να λύνουν προβλήµατα, να διαχειρίζονται συναισθήµατα κ.α.
Ανάγνωση βιβλίου
Πριν αρχίσετε την ανάγνωση του
βιβλίου, επιλέγετε αυτό µε τις µεγάλες
εικόνες, καθώς αυτό τραβάει το
ενδιαφέρον του παιδιού. Επίσης,
φροντίζετε το βιβλίο να είναι στο ίδιο
ύψος µε τα µάτια του. Αρχίζετε από
το εξώφυλλο και νοηµατίζετε τον
τίτλο και τον συγγραφέα. Μπορείτε να
ρωτήσετε το παιδί ποια νοµίζει ότι είναι
η ιστορία του βιβλίου. Σε σηµαντικά
σηµεία κάνετε ερωτήσεις, για να δείτε
αν έχει αντιληφθεί την ιστορία. Όταν
τελειώσετε την ανάγνωση , συζητάτε
για αυτό που το εντυπωσίασε ή να
το ζωγραφίσει ή να κάνετε
δραµατοποίηση ή να νοηµατίσετε την
περίληψη και µετά να την επαναλάβει
το παιδί.
Δώρο
Συζητάτε µε το παιδί για τον
αγαπηµένο του φίλο και γενικά για το
πώς εκφράζετε την αγάπη σας, πόσο
χαρούµενοι είσαστε όταν σας κάνουν
δώρο και νοηµατίζετε. Θα διαλέξει ένα
παιχνίδι για τον φίλο του και θα του
το δώσει στην ανάλογη περίσταση.
Ή θα παίξετε ένα οµαδικό παιχνίδι και
αν τα παιδιά τηρήσουν τους κανόνες
θα κερδίσουν από ένα αυτοκόλλητο ή
µπαλόνι.
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Κούκλα
Παρουσιάζετε την κούκλα της χώρας σας την Persona doll µε το ακουστικό
και νοηµατίζετε. Παίζετε µε αυτή παιχνίδια ρόλων για το πως διαχειριζόσαστε
τα συναισθήµατά σας. Παίζετε κουκλοθέατρο, µε γαντόκουκλες ή µε κούκλες
από διάφορα υλικά που έφτιαξαν τα παιδιά και παρουσιάζετε καταστάσεις ή
προσωπικά βιώµατα. Πλάθετε ζυµάρι µαζί µε τα παιδιά, σχηµατίζετε και βάφετε
το πρόσωπο µιας κούκλας.
Επιτραπέζιο παιχνίδι
Παίζετε όλοι µαζί ένα επιτραπέζιο
ή επιδαπέδιο παιχνίδι. Τα παιδιά
εµπλουτίζουν το λεξιλόγιο τουςµε
νέους όρους, οξύνουν τοντρόπο
σκέψης
τους,
αποκτούν
δεξιότητες, όπως οργάνωση,
δηµιουργικότητα,
διαχείριση
καταστάσεων, µεθοδικότητα κ.α.
Για τους γονείς και τα ΚΓΜ, είναι
ένας τρόπος να περάσουν όµορφα
και διασκεδαστικά την ώρα τους
µε το παιδί, αφού υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συνεργασία. Μετά το τέλος του
παιχνιδιού, τακτοποιείτε το υλικό µαζί µε το παιδί.

Μπάλα
Δίνετε µια µπάλα στο παιδί,
νοηµατίζετε και ζητάτε να την
χρωµατίσει µε όποιο υλικό
επιθυµεί. Κάνετε κύκλο και πετάτε
τη µπάλα ο ένας στον άλλο, χωρίς
να πέσει κάτω ή να ακουµπήσει
αντικείµενο. Καθίστε στο πάτωµα
και µεταφέρετε µπάλες µόνο µε
τα πόδια µέσα σε µια κούτα. Βάλτε
µικρές µπάλες σε µια λεκάνη µε
νερό και προσπαθήστε να τις
πετάξετε έξω µόνο µε τη µύτη.
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Μπαλόνι
Φουσκώνετε µπαλόνια και νοηµατίζετε.
Κάνετε κύκλο και πετάτε δυο µπάλες, ο
ένας στον άλλο, χωρίς να σας πέσει κάτω.
Τοποθετείτε ένα µπαλόνι ανάµεσα από τα
πόδια σας και χοροπηδώντας πρέπει να
φτάσετε στο τέλος της διαδροµής που
ορίσατε χωρίς να σπάσει. Φουσκώνετε
µπαλόνια µε διάφορα υλικά, π.χ. νερό,
αλεύρι, καραµέλες, χαρτοπόλεµο, κ.α. Το
παιδί κλείνει τα µάτια, επιλέγει ένα και το
σκάτε πάνω από το κεφάλι του (παιχνίδι
που καλύτερα είναι να γίνει σε εξωτερικό
χώρο).

Παζλ
Μπορείτε να φτιάξετε παζλ µαζί µε
το παιδί. Εκτυπώνετε τη σελίδα από το
διαδίκτυο, την κολλάτε σε χαρτόνι, την
κόβετε σύµφωνα µε το πατρόν του και
είναι έτοιµο. Νοηµατίζετε και παίζετε
επίσης µε τα ξύλινα παζλ ή µε τα δωρεάν
on line (διαδικτυακά) παζλ στο Puzlle
Factory.

Ρομπότ
Παρακολουθείτε στο YouTube το χορό µουσικοκινητικής «Ο χορός των
ροµπότ», µιµείστε τις κοφτές κινήσεις και νοηµατίζετε. Με τενεκεδάκια
φτιάχνετε το δικό σας ροµπότ και το «βαφτίζετε».
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Παιχνίδια
Συζητάτε µε το παιδί ποιο
είναι το αγαπηµένο του
παιχνίδι στο σχολείο ή στο
σπίτι και γιατί. Καλείτε/ρωτάτε
τη γιαγιά ή τον παππού να
σας πούνε για τα παιχνίδια
της παιδικής τους ηλικίας,
π.χ. όνοµα, πόσα άτοµα,
κανόνες κ.α. Μπορείτε να
περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα
του Μουσείου Μπενάκηγια
να δείτε τη συλλογή των
παιδικών παιχνιδιών άλλων
εποχών. Παίζετε ένα οµαδικό
παιχνίδι,
π.χ.
µήλα,
αγαλµατάκια ακούνητα κ.α.
Φτιάχνετε το δικό σας ζάρι για
τα επιτραπέζια ή επιδαπέδια
παιχνίδια. Επίσης, µπορείτε να
τακτοποιήσετε τα παιχνίδια,
ανάλογα την κατηγορία, π.χ.
αυτοκίνητα, κούκλες, παζλ,
επιτραπέζια κ.α.
Φούσκες
Δίνετε στο παιδί το πιστόλι που
κάνει φούσκες ή το µηχάνηµα µε
τις σαπουνόφουσκες, του δείχνετε
πως να το χρησιµοποιήσει,
εκτελεί τις οδηγίες και µετά
νοηµατίζετε. Οι ενήλικες µπορούν
να διασκεδάσουν µε το παιχνίδι
mega bubble, το οποίο είναι ένας
φουσκωτόςχώροςσανσωσίβιοµε
εσοχή, που το βάζεις στο πάτωµα,
ρίχνεις µέσα το σαπουνόνερο, το
παιδί µπαίνει µέσα στο κέντρο,
βάζεις µετά µέσα το στεφάνι, το
σηκώνεις και το παιδί τυλίγεται µε
µια µεγάλη φούσκα.

69

Τι έχω στο κεφάλι μου;
Ένα άτοµο φοράει το στεφάνι και ένας άλλος κολλάει την κάρτα, χωρίς να
τη δουν οι άλλοι συµµετέχοντες, οι οποίοι στέκονται µπροστά στο άτοµο µε το
στεφάνι σε γραµµή χωρίς να βλέπει ο ένας τον άλλο και νοηµατίζουν τη λέξη µε
τη σειρά. Αυτός που θα νοηµατίσει σωστά θα πάρει έναν πόντο. Κερδίζει αυτός που
θα µαζέψει τους περισσότερους πόντους.

Επιπλέον λεξιλόγιο- στόχος
Κατά τη διδασκαλία του παραπάνω λεξιλογίου, τα ΚΓΜ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν λεξιλόγιο από τις παρακάτω κατηγορίες από τη Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur.
Έτσι για παράδειγµα µπορούν στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν
να χρησιµοποιήσουν κάποια από τα ρήµατα, τα περιγραφικά νοήµατα και τις
ποσοτικές εκφράσεις .

70

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΝΟΗΜΑΤΑ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Άδειος

Ήσυχος

Λυπηµένος

Ροζ

Θορυβώδης

Μακρύς

Σκληρός

Ανόητος

Θυελλώδης

Μαλακός

Σκούρος

Αργός

Θυµωµένος

Μαύρος

Στεγνός

Άρρωστος

Καινούργιος

Μεγάλος

Άσπρος

Κακός

Μικρός

Τελευταίος

Αστείος

Καλός

Μπλε

Τρελός

Βαρύς

Καλύτερος

Μωβ

Φοβισµένος

Βρεγµένος

Καφέ

Νόστιµος

Φτωχός

Βρώµικος

Κίτρινος

Γεµάτος

Κόκκινος

Γρήγορος

Κολληµένος

Διψασµένος

Κουρασµένος

Αναστατωµένος

Ευτυχισµένος
Ζεστός

Κρύος
Κωφός

Νυσταγµένος
Παλιός
Πεινασµένος

Στενοχωρηµένος

Χτυπηµένος
Ψηλός
Ωραίος

Πράσινος
Προσεκτικός
Πρώτος

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Άλλα

Λίγα

Πολύ

Αριθµοί

Όλο

Τέλειωσε

Καθόλου

Πιο Πολύ

Τίποτα

Το Ίδιο
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ΡΗΜΑΤΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγαπώ
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Δοκιµάζω µε τη
γεύση

Λέω

Σκέφτοµαι

Αγγίζω
Αγκαλιάζω
Αγοράζω
Ακούω
Ανοίγω
Βάζω
Βαριέµαι
Βάφω
Βιάζοµαι
Βλέπω
Βοηθάω
Βρίσκω
Γλείφω Παγωτό/
Γλειφιτζούρι

Δουλεύω
Έχω/ Δεν έχω
Ζωγραφίζω
Θέλω
Καθαρίζω
Κάθοµαι
Κάνω
Κάνω Κούνια
Κάνω Νόηµα
Κάνω Πατίνι
Κλαίω
Κλείνω

Μ’ Αρέσει
Μαγειρεύω
Μαθαίνω
Μακριά
Μένω
Μιλάω
Μοιράζοµαι
Μπαίνω
Παίζω
Παίρνω
Παρατηρώ
Πάω

Σκίζω
Σπάω
Σπρώχνω
Σταµατάω
Στέκοµαι
Ταΐζω
Τελειώνω
Τραβάω
Τρέχω
Τρώω
Φέρνω
Φτιάχνω

Κλωτσάω

Πεινάω

Φυλάω

Γράφω
Δαγκώνω
Δείχνω
Δεν θέλω
Δεν µ΄ αρέσει
Διαβάζω

Κόβω
Κοιµάµαι
Κοιτάω
Κολυµπάω
Κουβεντιάζω
Κουνάω τι;

Περιµένω
Περιχύνω
Περπατάω
Πετάω Κάτι
Πέφτω
Πηδάω

Φυσάω
Χαµογελάω
Χειροκροτώ
Χορεύω
Χτίζω
Χτυπάω

Διαλέγω

Κουνιέµαι

Διδάσκω
Δίνω
Διψάω

Κρατάω
Κρύβω κάτι
Κυνηγάω

Πιάνω
Πίνω
Πλένοµαι
Σκαρφαλώνω

Χτυπώ
την Πόρτα
Χύνω
Ψάχνω
Τελειώνω

Σχέδιο μαθήματος
Τι έχω στο κεφάλι μου;

Περιεχόμενο
Οι παίκτες καλούνται να νοηµατίσουν µια στοίβα από κάρτες µε εικόνες
παιχνιδιών. Ο ενήλικας θα κολλάει και θα ξεκολλάει τις κάρτες µια µια στο
στεφάνι, που έχει ένας συµπαίκτης τους περασµένο στο κεφάλι του.
Στόχοι
Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
- να διατηρούν την προσοχή τους στον συν-νοηµατιστή τους,
- να συµµετέχουν και να συνεργάζονται αρµονικά στο οµαδικό
παιχνίδι,
- να κατανοήσουν και να καταγράψουν µαζί µε τον ενήλικα τους
κανόνες του παιχνιδιού,
- να εµπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους στην ΝΓ,
- να περιγράψουν το αγαπηµένο τους παιχνίδι,
- να αντλήσουν πληροφορίες από γονείς και παππούδες για τα
παιχνίδια που έπαιζαν αυτοί
- να γνωρίσουν παιχνίδια άλλων εποχών,
- να ταξινοµήσουν τα παιχνίδια τους µε βάση το υλικό κατασκευής.

Υλικά και μέσα
χαρτόνι κάνσον,
ταινία του µέτρου Velcro,
χαρτί Α4,
ψαλίδι, πλαστικοποιητής,
βίντεο µε τις οδηγίες του παιχνιδιού.
Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος
2 διδακτικές ώρες.

73

Βήμα 1
Από το διαδίκτυο βρίσκετε διάφορες εικόνες παιχνιδιών, τις αντιγράφετε σε
έγγραφο word, τις εκτυπώνετε τις και τις πλαστικοποιείτε σε κάρτες. Κόβετε
το χαρτόνι κάνσον σε στεφάνι, το πλαστικοποιείτε και στο κέντρο κολλάτε µια
κάρτα µε ταινία Velcro.
Βήμα 2
Τα παιδιά παρακολουθούν µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες του παιχνιδιού σε
βίντεο:
Ένας παίκτης φοράει το στεφάνι και ο ενήλικας κολλάει την κάρτα, χωρίς
να τη δουν οι άλλοι παίκτες, οι οποίοι στέκονται µπροστά στον παίκτη µε το
στεφάνι σε γραµµή χωρίς να βλέπει ο ένας τον άλλο και νοηµατίζουν τη λέξη
µε τη σειρά. Αυτός που θα νοηµατίσει σωστά θα πάρει έναν πόντο. Κερδίζει
αυτός που θα µαζέψει τους περισσότερους πόντους.
Βήμα 3
Οι παίκτες σε γραµµή, ο ένας πίσω από τον άλλο, νοηµατίζουν την καρτέλα
και ο ενήλικας σηµειώνει τους πόντους. Όταν τελειώσουν µε την πρώτη κάρτα,
ο ενήλικας την ξεκολλάει, κολλάει την επόµενη και το παιχνίδι συνεχίζεται µέχρι
να τοποθετήσει στο στεφάνι όλες τις κάρτες. Αυτοί που νοηµατίζουν σωστά
παίρνουν ένα πόντο. Κερδίζει αυτός που θα µαζέψει τους περισσότερους
πόντους.
Βήμα 4
Νοηµατίζετε όλοι µαζί τις κάρτες.
Βήμα 5
Τα παιδιά θα ταξινοµήσουν τα παιχνίδια τους σύµφωνα µε το υλικό
κατασκευής.
Βήμα 6
Νοηµατίζουν το αγαπηµένο τους παιχνίδι και περιγράφουν τους λόγους.
Βήμα 7
Μαθαίνουν από τους γονείς και τους παππούδες τους για τα παιχνίδια που
έπαιζαν αυτοί, όταν ήταν µικροί.
Βήμα 8
Γνωρίζουν οµαδικά παιχνίδια άλλων εποχών, µέσα από κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό.
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Ενότητα 6η : Ζώα

Designed by Freepik

Οι σχετικές µε τα ζώα δραστηριότητες, είναι διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές
στο σχολείο και στην οικογένεια. Τα παιδιά µαθαίνουν να προστατεύουν, να
γίνουν υπεύθυνα και να φροντίζουν τα ζώα, να δείχνουν αγάπη, σεβασµό και
καλοσύνη σε αυτά. Ειδικότερα, για τα άγρια και τα αδέσποτα ζώα µαθαίνουν
πώς να προστατεύουν τους εαυτούς τους, όποτε είναι ανάγκη, να τηρούν τους
κανόνες υγιεινής µετά από επαφή, καθώς οι κίνδυνοι διαφέρουν από ζώο σε
ζώο.
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ΖΩΑ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ
στο
Αγελάδα

Ελέφαντας

Κροκόδειλος

Πρόβατο

Αετός

Ζέβρα

Λαγός/ Κουνέλι

Σκύλος

Αλεπού

Ζουζούνι/
Μυρµήγκι

Λιοντάρι

Τίγρης

Άλογο

Ζώο

Λύκος

Φίδι

Αράχνη

Ιπποπόταµος

Μέλισσα

Χελιδόνι

Αρκούδα

Καµήλα

Πάπια

Χελώνα

Περιστέρι

Ψάρι

Βάτραχος Καµηλοπάρδαλη
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Γάιδαρος

Κατσίκα

Πεταλούδα

Γάτα

Κόκορας

Πίθηκος

Γουρούνι

Κότα/ Κοτόπουλο

Ποντίκι

Ελάφι

Κουκουβάγια

Πουλί

Υποενότητα 1η : Τα ήμερα ζώα
Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Φροντίζω τα ζώα
Ζητάτε από όποιο παιδί έχει
κατοικίδιο, να το φέρει στη χώροκαι
να σας το γνωρίσει. Καλείτε και τον
κτηνίατρο να τους δείξει πως το
φροντίζετε. Τα παιδιά µαθαίνουν για
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
ζώων, π.χ. πόσα πόδια, αν έχουν ουρά,
τι τρώνε κ.λπ. Φτιάχνετε τη γωνιά του
κτηνιατρείου.

Παραμύθι
Αποδίδετε στην ΝΓ το παραµύθι «Η
νυσταγµένη αγελάδα». Μετράτε τους
ήρωες του παραµυθιού. Ζωγραφίζετε
τις εικόνες του παραµυθιού, τις
κάνετε βιβλιοδεσία και το παραµύθι
σας είναι έτοιµο. Εκτυπώνετε σε
χαρτί Α4 το παζλ µε την αγελάδα.
Το παιδί κόβει τα κοµµάτια, τα
κολλάει σε µπλοκ και γράφει τη λέξη
ΑΓΕΛΑΔΑ. Σχηµατίζετε τη λέξη και
µε το δακτυλικό αλφάβητο. Τα παιδιά
µαθαίνουν ποια ζώα σας δίνουν γάλα
(αγελάδα, πρόβατο και κατσίκα).
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Ο κύκλος ζωής της κότας
Παρατηρείτε
από
το
εκπαιδευτικό υλικό τον κύκλο
ζωής της κότας και ζητάτε από
τα παιδιά να το ζωγραφίσουν
όπως ακριβώς το βλέπουν.
Μαθαίνετε πως τα αυγά τα
παίρνετε από την κότα, την
πάπια και τη χήνα. Οι γονείς
µαζί µε τα παιδιά µπορούννα
µαγειρέψουν τα αυγά, π.χ.
βραστά, τηγανιτά ή οµελέτα.
Κόβετε χάρτινα αυγά, τα
πλαστικοποιείτε, τα κρύβετε
και τα παιδιά ψάχνουν να τα
βρουν. Κερδίζει αυτός που
βρήκε
τα
περισσότερα.
Σκορπίζετε στο πάτωµα αυγά
από φελιζόλ, κινούνται στο
χώρο και προσπαθούνε να τα
αποφύγουνε.

Ο κύκλος ζωής της πεταλούδας
Μέσα από το κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό, τα παιδιά
µαθαίνουν την ανατοµία του
σώµατος της
πεταλούδας,
τι τρώει, που ζει κ.λπ. και τον
κύκλο ζωής της πεταλούδας.
Εκτυπώνετε το φύλλο εργασίας
µε τις εικόνες του κύκλου
ζωής και τα παιδιά τις κολλάνε
στη σωστή σειρά στο µπλοκ
εργασίας
τους
(χρονική
ακολουθία). Μιµείστε το πέταγµα
της πεταλούδας και κινείστε
µέσα στο χώρο.
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Η φάρμα των ζώων
Τα παιδιά ζωγραφίζουν,
κόβουν, κολλάνε τα ήρεµα ζώα
της φάρσας σε ξυλάκια και
παίζουν κουκλοθέατρο. Επίσης,
µπορούν να στερεώσουν στα
δάχτυλα τις δακτυλόκουκλες –
ζώα και να υποδυθούν ρόλους.

Παιχνίδι «Ψάρεμα»
Αφού δείξετε και νοηµατίσετε τα ψάρια της θάλασσας, βρίσκετε
φωτογραφίες τους από περιοδικά, τις κόβετε, τις πλαστικοποιείτε και περνάτε
έναν συνδετήρα στη καθεµιά. Παίρνετε καλάµι από κατάστηµα µε σχολικά είδη,
κάνετε µια τρύπα, περνάτε σπάγκο και στην άκρη στερεώνετε έναν µαγνήτη.
Εξηγείτε στο παιδί πως πρέπει να ψαρεύει κάθε φορά το ψάρι που νοηµατίζετε.
Κερδίζει ο πιο γρήγορος.
Επίσκεψη
Οι γονείς και τα ΚΓΜ µπορούν
να επισκεφτούν µε τα παιδιά το
ψαράδικο της γειτονιάς ή της
λαϊκής και να γνωρίσουν ποια
ψάρια τρώµε.
Φύλλα εργασίας
Εκτυπώνετε φύλλα εργασίας µε ήµερα ζώα π.χ. ενώνω το ζώο µε το σπιτάκι του,
µε την αγαπηµένη του τροφή, µε το µικρό του, µε τη σκιά του.
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Υποενότητα 2η : Τα άγρια ζώα
Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Καρτέλες γραφής
Φτιάχνετε καρτέλες γραφής για τα άγρια ζώα της ζούγκλας. Τα παιδιά
γράφουν τις λέξεις, τις αποδίδουν µε το δακτυλικό αλφάβητο και αντιστοιχίζουν
τη λέξη µε την εικόνα του ζώου. Στη συνέχεια λύνουν το σταυρόλεξο των ζώων.
Παραμύθια
Βλέπετε και αποδίδετε στην ΝΓ
από το διαδίκτυο το παραµύθι
«Το λιοντάρι και το ποντίκι»,
ζωγραφίζετε τις εικόνες και το
δραµατοποιείτε. Τα παιδιά βάζουν
στη σειρά τα ζώα σύµφωνα µετο
µέγεθος: από το µικρό στο
µεγαλύτερο και αντίστροφα.

Διαβάζετε και αποδίδετε στην
ΝΓ το παραµύθι «Μια θυμωμένη
Τίγρη». Συζητάτε για τον θυµό της,
γιατί θύµωσε και πως το ξεπέρασε.
Καταγράφετε τις σκέψεις σας π.χ.
όταν θυµώνω κάνω κάτι που µε
ευχαριστεί κ.λπ.

Διαβάζετε και αποδίδετε στην
ΝΓ το παραµύθι «Ο κροκόδειλος
που φοβόταν το νερό». Μετράτε
τους ήρωες του παραµυθιού και
το δραµατοποιείτε. Παίζετε το
επιτραπέζιο παιχνίδι «Κροκόδειλος
Οδοντίατρος» και ελέγχετε µε τα
δόντια το στόµα του.
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Εκπαιδευτικές σειρές
Από την εκπαιδευτική
σειρά Disney «Ο κόσµος των
ζώων» παρακολουθήστε
το αφιέρωµα για τα φίδια.
Μάθετε για τα σπίτια του
φιδιού, τη διατροφή του,
για το δέρµα του που
αλλάζει χρώµα ανάλογα το
περιβάλλον, για τη χειµερία
νάρκη, για την εκκόλαψη
αυγών και τη γέννα φιδιού.
Κατασκευάζετε το φίδι
µε χάρτινα πιάτα, το
ζωγραφίζετε και το κόβετε.

On line παιχνίδια
Τα παιδιά παίζουν παιχνίδια στο
διαδίκτυο: ζώα της ζούγκλας και
αρχικό γράµµα, memory game
µε τα ζώα της ζούγκλας.

Παζλ - Ντόμινο
Συνθέτετε το παζλ δαπέδου ή το ντόµινο «Τα ζώα της ζούγκλας».
Συµπληρώνετε το αριθµηµένο ξύλινο παζλ του κροκόδειλου (10 τεµ.) και
µετράτε από το 1 µέχρι το 10.
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Επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο
Πραγµατοποιείτε επίσκεψη
σε ζωολογικό κήπο και
γνωρίζετε τα ζώα. Ζητάτε από
τα παιδιά να ζωγραφίσουν
µόνο τα άγρια ζώα.

Παιχνίδι μνήμης
Εκτυπώνετε κάρτες, δυο
ίδιες για κάθε άγριο ζώο, τις
πλαστικοποιείτε, τις βάζετε
ανακατεµένες και γυρισµένες
ανάποδα και κάθε παίκτης
ανοίγει δυο κάθε φορά. Ανδεν
είναι ίδιες τις ξανακλείνει.
Κερδίζει αυτός που θα βρει τα
περισσότερα ζευγαράκια.
Κατασκευές
Με τις παλέτες και
νεροµπογιές κατασκευάζετε
τα ζώα ή φτιάχνετε µάσκες.
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Επιτραπέζιο παιχνίδι μνήμης στην ΝΓ
Υπάρχει ένα ταµπλό που περιέχει 24 κάρτες µε νοήµατα µε ζώα.
Οι κάρτες είναι γυρισµένες µε τα νοήµατα να µην είναι εµφανή προς τους
παίκτες. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να ανοίγουν κάθε φορά δύο κάρτες µέχρι
να ανακαλύψουν τα ζευγάρια µε τις ίδιες εικόνες και να τις ανοίξουν.
Επιπλέον λεξιλόγιο- στόχος
Κατά τη διδασκαλία του παραπάνω λεξιλογίου, τα ΚΓΜ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν λεξιλόγιο από τις παρακάτω κατηγορίες από τη Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur.
Έτσι για παράδειγµα µπορούν στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν να
χρησιµοποιήσουν κάποια από τα ρήµατα και τα περιγραφικά νοήµατα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΝΟΗΜΑΤΑ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Άδειος

Ήσυχος

Λυπηµένος

Ροζ

Αναστατωµένος

Θορυβώδης

Μακρύς

Σκληρός

Ανόητος

Θυελλώδης

Μαλακός

Σκούρος

Αργός

Θυµωµένος

Μαύρος

Στεγνός

Άρρωστος

Καινούργιος

Μεγάλος

Στενοχωρηµένος

Άσπρος

Κακός

Μικρός

Τελευταίος

Αστείος

Καλός

Μπλε

Τρελός

Βαρύς

Καλύτερος

Μωβ

Φοβισµένος

Βρεγµένος

Καφέ

Νόστιµος

Φτωχός

Βρώµικος

Κίτρινος

Νυσταγµένος

Χτυπηµένος

Γεµάτος

Κόκκινος

Παλιός

Ψηλός

Γρήγορος

Κολληµένος

Πεινασµένος

Ωραίος

Διψασµένος

Κουρασµένος

Πράσινος

Ευτυχισµένος

Κρύος

Προσεκτικός

Ζεστός

Κωφός

Πρώτος
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ΡΗΜΑΤΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγαπώ
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Δοκιµάζω µε τη
γεύση

Λέω

Σκέφτοµαι

Αγγίζω
Αγκαλιάζω
Αγοράζω
Ακούω
Ανοίγω
Βάζω
Βαριέµαι
Βάφω
Βιάζοµαι
Βλέπω
Βοηθάω
Βρίσκω
Γλείφω Παγωτό/
Γλειφιτζούρι

Δουλεύω
Έχω/ Δεν έχω
Ζωγραφίζω
Θέλω
Καθαρίζω
Κάθοµαι
Κάνω
Κάνω Κούνια
Κάνω Νόηµα
Κάνω Πατίνι
Κλαίω
Κλείνω

Μ’ Αρέσει
Μαγειρεύω
Μαθαίνω
Μακριά
Μένω
Μιλάω
Μοιράζοµαι
Μπαίνω
Παίζω
Παίρνω
Παρατηρώ
Πάω

Σκίζω
Σπάω
Σπρώχνω
Σταµατάω
Στέκοµαι
Ταΐζω
Τελειώνω
Τραβάω
Τρέχω
Τρώω
Φέρνω
Φτιάχνω

Κλωτσάω

Πεινάω

Φυλάω

Γράφω
Δαγκώνω
Δείχνω
Δεν θέλω
Δεν µ΄ αρέσει
Διαβάζω

Κόβω
Κοιµάµαι
Κοιτάω
Κολυµπάω
Κουβεντιάζω
Κουνάω τι;

Περιµένω
Περιχύνω
Περπατάω
Πετάω Κάτι
Πέφτω
Πηδάω

Διαλέγω

Κουνιέµαι

Πιάνω

Διδάσκω
Δίνω
Διψάω

Κρατάω
Κρύβω κάτι
Κυνηγάω

Πίνω
Πλένοµαι
Σκαρφαλώνω

Φυσάω
Χαµογελάω
Χειροκροτώ
Χορεύω
Χτίζω
Χτυπάω
Χτυπώ
την Πόρτα
Χύνω
Ψάχνω
Τελειώνω

Σχέδιο μαθήματος
Επιτραπέζιο παιχνίδι μνήμης στην Νοηματική Γλώσσα

Περιεχόμενο
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε κάρτες νοηµάτων που αντιστοιχούν στα ζώα.
Γνωρίζουν τα σχετικά νοήµατα που χρησιµοποιείτε για αυτά, τα χαρακτηριστικά
και τη διατροφή τους.
Στόχοι
Τα
-

παιδιά ενθαρρύνονται:
να παρακολουθούν µε προσοχή ένα νοηµατιστή,
να συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι,
να χρησιµοποιούν τα νοήµατα που αφορούν τα ζώα,
να ξεχωρίζουν τα ήµερα και τα άγρια ζώα,
να εµπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους,
να εντοπίζουν οµοιότητες και διαφορές και να τις εκφράζουν,
να κατανοούν το νόηµα που αντιστοιχεί στο ζώο,
να κατανοήσουν τις οδηγίες του παιχνιδιού στο αντίστοιχο βίντεο.
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Υλικά και μέσα
- δύο ταµπλό,
- χαρτί Α4,
- εκτυπωτής,
- ψαλίδι και κόλλα,
- βίντεο µε τις οδηγίες του παιχνιδιού σε απόδοση στην ΝΓ.
Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος:
1 διδακτική ώρα.

Βήμα 1
Από την ιστοσελίδα του Προσβάσιµου - Σχεδιάζω για όλους - Online Λεξικό
Εννοιών στην ΝΓ ttps://prosvasimo.iep.edu.gr/el/, (ή αντίστοιχη βάση
δεδοµένων της χώρας σας) βρίσκετε τα βίντεο µε τα ζώα, τα αντιγράφετε σε
έγγραφο word και τα εκτυπώνετε. Τα κόβετε και τα κολλάτε στα αντίστοιχα
ταµπλό.
Βήμα 2
Τα παιδιά παρακολουθούν µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες του παιχνιδιού στο
αντίστοιχο βίντεο:
Κάθε ταµπλό περιέχει 24 κάρτες µε νοήµατα. Το µπλε ταµπλό µε τα ήµερα
ζώα και το κόκκινο ταµπλό µε τα άγρια ζώα. Οι κάρτες είναι γυρισµένες µε τα
νοήµατα να µην είναι εµφανή προς τους παίκτες. Σκοπός του παιχνιδιού είναι
να ανοίγουν κάθε φορά δύο κάρτες µέχρι να ανακαλύψουν τα ζευγάρια µε τις
ίδιες εικόνες ζώων και να τις ανοίξουν.
Βήμα 3
Κάθε παίκτης ανοίγει δύο κάρτες. Αν δεν είναι ίδιες, τις ξανακλείνει. Αν είναι ίδιες
έχει βρει ένα σωστό ζευγάρι του νοήµατος. Όταν ανοίξουν όλες οι κάρτες,
κερδίζει αυτός που βρήκε και άνοιξε τα περισσότερα ζευγάρια των νοηµάτων.
Βήμα 4
Νοηµατίζετε µαζί µε τα παιδιά όλα τα ζώα ή ένα παιδί µιµείται ένα ζώο και τα
υπόλοιπα καλούνται να το βρουν και να το νοηµατίσουν.
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Ενότητα 7η : Περιβάλλον

Designed by Freepik

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στο σχετικό λεξιλόγιο για τον κόσµο που σας
περιβάλλει. Θα βοηθήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα Κωφά
Γλωσσικά Μοντέλα (ΚΓΜ), στη διδασκαλία του λεξιλογίου που είναι σχετικό µε
τα καιρικά φαινόµενα, τα κτίρια µιας πόλης καθώς και άλλα αντικείµενα που
συναντάτε σε εξωτερικούς χώρους.
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Η ενότητα µπορεί να χωριστεί σε δύο υποενότητες:
1. Καιρικά φαινόµενα
2. Φυσικό περιβάλλον
1. Καιρικά φαινόμενα

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Βροχή

Χιόνι

Ήλιος

Σύννεφο

Αστραπή

2. Φυσικό περιβάλλον

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αστέρι

Δάσος

Λουλούδι

Φεγγάρι

Γρασίδι

Δέντρο

Ρόδα

Φτυάρι

Βράχος

Δρόµος

Σηµαία

Χιονάνθρωπος

Κήπος

Σκάλα

Οι παραπάνω πίνακες περιέχουν το λεξιλόγιο-στόχος και ακολουθούν
προτεινόµενες δραστηριότητες για τη διδασκαλία του. Αυτοί που θα
αναλάβουν τη διδασκαλία του, σηµειώνουν ένα Χ, όταν το λεξιλόγιο επιτευχθεί
σε εκφραστικό και αντιληπτικό επίπεδο.
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Υποενότητα 1η : Καιρικά φαινόμενα
Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Καθημερινό Ημερολόγιο Καιρού
Τα παιδιά καταγράφουν καθηµερινά τι καιρό κάνει. Αυτό µπορεί να γίνει
είτε σε έναν πίνακα αναρτηµένο σε ένα τοίχο, όπου τα παιδιά θα τοποθετούν την
κατάλληλη εικόνα του καιρού καθηµερινά. Είτε µπορούν να έχουν ένα
ατοµικό µετεωρολογικό τετράδιο µε τον παρακάτω σχεδιασµό και να
συµπληρώνουν ατοµικά το καθηµερινό καιρικό φαινόµενο.

Δελτίο καιρού στην ΝΓ
Αφού
παρακολουθήσετε
στην τηλεόραση το δελτίο
καιρού, κολλάτε στον τοίχο µε
ταινία διπλής όψεως τον χάρτη
της
Ελλάδας.
Κόβετε
και
πλαστικοποιείτε τις κάρτες καιρού.
Τις κολλάτε µε velcro σε διάφορες
πόλεις και βιντεοσκοπείτε τα
παιδιά να αποδίδουν τον καιρό
στην ΝΓ.
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Προστατεύω την υγεία μου
Με
το
κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό, τα παιδιά
µαθαίνουν να προστατεύουν
την υγεία τους από τα καιρικά
φαινόµενα π.χ. πολύ ζέστη το
καλοκαίρι, χιόνι και πάγος το
χειµώνα, έντονη βροχόπτωση
το φθινόπωρο, χαλάζι κ.λπ.

Μύθος του Αισώπου ” Ο ήλιος κι ο βοριάς”
Εξιστορείτε στα παιδιά τον µύθο του Αισώπου : “ Ο ήλιος κι ο βοριάς”. ‘Έπειτα
χωρίζετε τα παιδιά και τους συµµετέχοντες ανά 3 (1 παιδί είναι ο ήλιος, ένα παιδί
είναι ο βοριάς κι ένας ακόµα είναι ο άνθρωπος) και δραµατοποιούν το παραµύθι.

Καιρός και Μαθηματικά
Η δραστηριότητα αυτή
συνδυάζει
το
καιρικό
φαινόµενο της βροχής µε
την εξάσκηση µαθηµατικών
εννοιών. Υπάρχουν χάρτινα
σύννεφα µε διαφορετικούς
αριθµούς γραµµένους πάνω
τους και διάφορες γαλάζιες
σταγόνες. Τα παιδιά πρέπει να
βάλουν τον αντίστοιχο αριθµό
σταγόνων κάτω από κάθε
σύννεφο.
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Πίνακας διπλής εισόδου
Φτιάχνετε έναν πίνακα διπλής εισόδου, ο οποίος περιλαµβάνει τα ρούχα που
φοράτε όλοι οι άνθρωποι ανάλογα µε τον καιρό. Νοηµατίζετε εποχές και ρούχα.
Γίνε ο άνεμος
Γεµίζετε µια λεκάνη µε νερό και τοποθετείτε µέσα ένα καραβάκι. Ζητάτε από
τα νήπια να γίνουν ο άνεµος και να φυσήξουν το καραβάκι ώστε να ταξιδέψει.
Μπορούν να φυσήξουν µε διαφορετικούς τρόπους π.χ. δυνατά και ήρεµα και
µε διαφορετικά υλικά, όπως καλαµάκι.

Δημιουργία βροχής
Σε ένα διάφανο βάζο βάζετε νερό. Από πάνω ψεκάζετε αφρό ξυρίσµατος,
ο οποίος θα επιπλεύσει. Τέλος στάζετε σταγόνες µπλε χρώµατος
ζαχαροπλαστικής. Έτσι θα δηµιουργηθεί το καιρικό φαινόµενο της βροχής
µέσα σε ένα βάζο.
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Υποενότητα 2η : Φυσικό Περιβάλλον
Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Επιδαπέδιο παιχνίδι
Έχετε φωτογραφίες Α4 µε το λεξιλόγιο του περιβάλλοντα χώρου και τις
τοποθετείτε στην σειρά στο πάτωµα. Τα παιδιά ρίχνουν το ζάρι και προχωρούν όσα
βήµατα δείξει το ζάρι. Εκεί που θα σταµατήσουν θα πρέπει να ονοµατίσουντην
αντίστοιχη εικόνα. Αν την ονοµατίσουν σωστά προχωρούν στην επόµενη. Αν την
ονοµατίσουν λανθασµένα, µένουν εκεί που βρίσκονται.
Αισθητηριακό παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού
Μύρισε: 1 λουλούδι, το γρασίδι.
Νιώσε: Τον ήλιο στον πρόσωπό σου, ένα δέντρο στην αγκαλιά σου.
Βρες: 1 ρόδα, 1 βράχο, 1 σηµαία.
Κινήσου: Ανέβα µία σκάλα, περπάτησε στον δρόµο(προσεκτικά!), σκάψε µε
το φτυάρι.
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Κηπουρική
Βγαίνετε στον κήπο και φυτεύετε φυτά στο χώµα ή σε γλάστρες.

Picnic
Οργανώνετε πικ νικ στην αυλή.

Απτική αναγνώριση
Κλείνετε τα µάτια µε ένα µαντίλι και δίνετε µερικά αντικείµενα, όπως αστέρι,
γρασίδι, ρόδα, λουλούδι, φτυάρι, σηµαία κ.λπ. και περιµένετε από το παιδί να το
αναγνωρίσει και να σας ονοµατίσει τι είναι.
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Ανακύκλωση
Αναζητείστε στο διαδίκτυο
το κατάλληλο εκπαιδευτικό
υλικό και µαθαίνετε για την
ανακύκλωση. Μαθαίνουννα
αναγνωρίζουν,
να
νοηµατίζουν και να γράφουν
τις λέξεις: γυαλί, αλουµίνιο,
χαρτί και πλαστικό. Μιλήστε
για τον κύκλο του χαρτιού,
προκειµένου να αντιληφθούν
τα παιδιά τη σηµασία της
ανακύκλωσης
για
την
προστασία των δασών. Κάνετε
βόλτα στη γειτονιά για να δείτε
τους κάδους ανακύκλωσης.

Καθαρό περιβάλλον
Συζητείστε για εµπειρίες
που µπορεί να έχετε σχετικά
µε τα σκουπίδια που πετάνε οι
άνθρωποι.
Τα
παιδιά
αποφασίζουν,
νοηµατίζουν
και ο ενήλικας καταγράφει
τις προτάσεις τους, για το
πως θα διατηρήσουν καθαρό
το περιβάλλον τους (σπίτι,
σχολείο, παιδική χαρά,
γειτονιά κ.λπ.). Επισκέπτεστε
το δήµο, προκειµένου να
αναζητήσετε πληροφορίες
για τη διαδικασία αποκοµιδής
των σκουπιδιών.
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Επιπλέον λεξιλόγιο- στόχος
Κατά τη διδασκαλία του παραπάνω λεξιλογίου, τα ΚΓΜ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν λεξιλόγιο από τις παρακάτω κατηγορίες από τη Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur.
Έτσι για παράδειγµα µπορούν στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν να
χρησιµοποιήσουν κάποια από τα ρήµατα και τα χρονικά νοήµατα.

ΡΗΜΑΤΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγαπώ

Δοκιµάζω µε τη
γεύση

Λέω

Σκέφτοµαι

Αγγίζω
Αγκαλιάζω
Αγοράζω
Ακούω
Ανοίγω
Βάζω
Βαριέµαι
Βάφω
Βιάζοµαι
Βλέπω
Βοηθάω
Βρίσκω
Γλείφω Παγωτό/
Γλειφιτζούρι

Δουλεύω
Έχω/ Δεν έχω
Ζωγραφίζω
Θέλω
Καθαρίζω
Κάθοµαι
Κάνω
Κάνω Κούνια
Κάνω Νόηµα
Κάνω Πατίνι
Κλαίω
Κλείνω

Μ’ Αρέσει
Μαγειρεύω
Μαθαίνω
Μακριά
Μένω
Μιλάω
Μοιράζοµαι
Μπαίνω
Παίζω
Παίρνω
Παρατηρώ
Πάω

Σκίζω
Σπάω
Σπρώχνω
Σταµατάω
Στέκοµαι
Ταΐζω
Τελειώνω
Τραβάω
Τρέχω
Τρώω
Φέρνω
Φτιάχνω

Κλωτσάω

Πεινάω

Φυλάω

Γράφω
Δαγκώνω
Δείχνω
Δεν θέλω
Δεν µ΄ αρέσει
Διαβάζω
Διαλέγω
Διδάσκω
Δίνω
Διψάω

Κόβω
Κοιµάµαι
Κοιτάω
Κολυµπάω
Κουβεντιάζω
Κουνάω τι;
Κουνιέµαι
Κρατάω
Κρύβω κάτι
Κυνηγάω

Περιµένω
Περιχύνω
Περπατάω
Πετάω Κάτι
Πέφτω
Πηδάω
Πιάνω
Πίνω
Πλένοµαι
Σκαρφαλώνω

Φυσάω
Χαµογελάω
Χειροκροτώ
Χορεύω
Χτίζω
Χτυπάω
Χτυπώ την πόρτα
Χύνω
Ψάχνω
Τελειώνω
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ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
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Απόψε

Ηµέρα

Πριν

Τώρα

Αργότερα

Μετά

Πρωί

Χθες

Αύριο

Νύχτα

Σήµερα

Ώρα

Έτος

Όχι Ακόµα

Σύντοµα

Σχέδιο μαθήματος

Επιδαπέδιο παιχνίδι
Περιεχόμενο
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε το λεξιλόγιο που αντιστοιχεί σε στοιχεία που
τους περιβάλλουν. Γνωρίζουν τα σχετικά νοήµατα που χρησιµοποιείτε για αυτά
που τους περιβάλλουν καθηµερινά.
Στόχοι
Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
- να παρακολουθούν µε προσοχή ένα νοηµατιστή,
- να κατανοήσουν εντολές,
- να συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι,
- να χρησιµοποιούν τα νοήµατα που αφορούν το περιβάλλον,
- να εµπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους,
- να εξασκηθούν σε µαθηµατικές έννοιες,
- να εξασκηθούν σε συντονισµένη κίνηση στον χώρο.
Υλικά και μέσα
- χαρτί Α4 ,
- εκτυπωτής,
- ζάρι,
- µεγάλες εικόνες µεγέθους Α4 καιρικών φαινοµένων και φυσικού
περιβάλλοντος.
Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος:
1 διδακτική ώρα.
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Βήμα 1
Εκτυπώνετε σε σελίδες Α4 µεγάλες εικόνες καιρικών φαινοµένων και φυσικού
περιβάλλοντος.
Βήμα 2
Απλώνετε στο πάτωµα τις εικόνες.
Βήμα 3
Τα παιδιά παρακολουθούν µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες:
Πρέπει να ρίξουν το ζάρι και να κάνουν τόσα βήµατα πάνω στις εικόνες όσα
δείχνει το ζάρι. Στην εικόνα που θα τύχει να πατήσουν θα πρέπει να νοηµατίσουν
το περιεχόµενό της. Αν χρησιµοποιήσουν το σωστό νόηµα, προχωρούν ένα
βήµα ακόµα. Αν δεν χρησιµοποιήσουν το σωστό νόηµα παραµένουν εκεί.
Όποιος φτάσει πρώτος στην τελευταία εικόνα είναι ο νικητής.
Βήμα 4
Κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι, µετράει τον αντίστοιχο αριθµό βηµάτων και
κινείται στις εικόνες.
Βήμα 5
Στέκεται στην εικόνα που έχει τύχει στο ζάρι και νοηµατίζει τι απεικονίζει. Αν
νοηµατίσει ορθά προχωράει άλλο ένα βήµα, αν νοηµατίσει λανθασµένα µένει
εκεί που είναι.
Βήμα 6
Όποιος φτάσει πρώτος στην τελευταία εικόνα είναι ο νικητής.
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Ενότητα 8η : Κοινωνικό Περιβάλλον

Designed by Freepik

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στο σχετικό λεξιλόγιο για το κοινωνικό
περιβάλλον. Θα βοηθήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα Κωφά
Γλωσσικά Μοντέλα (ΚΓΜ), στη διδασκαλία του λεξιλογίου που είναι σχετικό µε
τα κτίρια µιας πόλης.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Βενζινάδικο

Ζωολογικός
Κήπος

Πάρτι

Σχολείο

Εκκλησία

Κάµπινγκ

Πόλη

Τσίρκο

Εξοχικό Σπίτι

Μαγαζί

Σινεµά

Χώρα

Έξω

Παιδική Χαρά

Σουβλατζίδικο

Εστιατόριο

Παραλία

Σπίτι

Ομαδική εργασία για κατασκευή πόλης
Το κάθε παιδί αναλαµβάνει να φτιάξει µε ανακυκλώσιµα υλικά, όπως κουτιά
διαφόρων µεγεθών και σχηµάτων, ρολά υγείας κ.λπ., ένα κτίριο και ένα
αντικείµενο του εξωτερικού χώρου. Έπειτα τα ενώνετε όλα µαζί σε µια µεγάλη
επιφάνεια, προσθέτετε δρόµους κι ότι άλλο θέλετε και σχηµατίζετε µια πόλη.
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Πίνακας αναφοράς/Βιωματική μάθηση
Μοιράζετε στα παιδιά φύλλα χαρτί µε το λεξιλόγιο εκµάθησης. Βγαίνετε έξω
και περπατάτε στο οικοδοµικό τετράγωνο. Τα παιδιά καλούνται να κυκλώσουν
και να ονοµατίζουν ότι υπάρχει στο οικοδοµικό τετράγωνο από το αντίστοιχο
λεξιλόγιο.
Συμβολικό παιχνίδι
Φτιάχνετε µια πόλη µε Lego ή Playmobil ή οικοδοµικό υλικό και παίζετε
συµβολικό παιχνίδι.
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Τα μαγαζιά της γειτονιάς μου
Κάνετε βόλτα στη γειτονιά σας και τα παιδιά µαζί µε τον ενήλικα γράφουν
και ύστερα νοηµατίζουν τα µαγαζιά και τα επαγγέλµατα της γειτονιάς σας.
Μπορείτε να συνδέσετε τα επαγγέλµατα µε χαρακτηριστικά αντικείµενά τους
π.χ. µάγειρας µε κουτάλα, η κοµµώτρια µε ψαλίδι κ.λπ.

Για ψώνια
Τα παιδιά µε τη βοήθεια του ενήλικα γράφουν µια λίστα µε ψώνια. Πηγαίνετε στο
super market και νοηµατίζετε τα προϊόντα που θα αγοράσουν. Τους δείχνετετα
νοµίσµατα, τα νοηµατίζετε µε στόχο να αντιληφθούν τη χρησιµότητά τους µε
τρόπο βιωµατικό.
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Το δικό σας μαγαζί
Δηµιουργείτε το δικό σας
µαγαζάκι, ζωγραφίζετε την
επιγραφή του και τη νοηµατίζετε.
Γράφετε σε κάρτες τις τιµές των
προϊόντων και αναπαριστούν
σκηνές που βιώσατε στο
super market. Ταξινοµούν και
νοηµατίζουν τις υγιεινές και τις
µη υγιεινές τροφές του µαγαζιού
σας.
Επαγγέλματα των παλιών χρόνων
Κάνετε αναζήτηση στο
internet και γνωρίζετε τα παλιά
επαγγέλµατα και τα νοηµατίζετε
(γαλατάς, παγοπώλης, ράφτης,
τσαγκάρης, γανωτής κ.λπ.).
Αντλείτε πληροφορίες και
µαθαίνετε ποια υπάρχουν
ακόµα και σήµερα και πως έχουν
αλλάξει στο χρόνο.
Τραγούδι
Μαθαίνετε να αποδίδετε στην ΝΓ το τραγούδι ‘’Το κοκοράκι’’. Επιλέγετε
διάφορα υλικά και ζώα και το δραµατοποιείτε.
Εξερεύνηση οικείου κοινωνικού περιβάλλοντος
Μοιράζετε στα παιδιά φύλλα χαρτί µε το λεξιλόγιο εκµάθησης. ‘Έπειτα
βγαίνετε έξω και περπατάτε στο οικοδοµικό τετράγωνο. Τα παιδιά παρατηρούν
το κοινωνικό περιβάλλον και κυκλώνουν στα φύλλα εργασίας που τους έχουν
δοθεί το αντίστοιχο λεξιλόγιο.
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Σχέδιο μαθήματος
Εξερεύνηση οικείου κοινωνικού περιβάλλοντος
Περιεχόμενο
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε το λεξιλόγιο που αντιστοιχεί σε στοιχεία του
κοινωνικού περιβάλλοντος. Γνωρίζουν τα σχετικά νοήµατα που χρησιµοποιείτεγια
την γειτονιά που τους περιβάλλει.
Στόχοι
Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
- να παρακολουθούν µε προσοχή ένα νοηµατιστή,
- να κατανοήσουν εντολές,
- να συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι,
- να χρησιµοποιούν τα νοήµατα που αφορούν το κοινωνικό περιβάλλον
µέσω βιωµατικής µάθησης,
- να εµπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους,
- να εµπλέκονται σε συζητήσεις σχετικά µε την γειτονιά τους,
- να δηµιουργούν ένα ασφαλές δίκτυο κίνησης γύρω τους.

Υλικά και μέσα
- χαρτί Α4 ,
- εκτυπωτής,
- εικόνες του λεξιλογίου του κοινωνικού περιβάλλοντος,
Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος:
1 διδακτική ώρα.
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Βήμα 1
Μοιράζετε στα παιδιά φύλλα χαρτί µε το λεξιλόγιο εκµάθησης.
Βήμα 2
Βγαίνετε έξω και περπατάτε στο οικοδοµικό τετράγωνο.
Βήμα 3
Τα παιδιά καλούνται να κυκλώσουν και να ονοµατίζουν ότι υπάρχει στο
οικοδοµικό τετράγωνο από το αντίστοιχο λεξιλόγιο.
Βήμα 4
Ενθαρρύνετε την συζήτηση µε ερωτήσεις γύρω από κάθε κτίριο που
συναντάτε. Π.χ. Τι κάνετε στο σχολείο, στο εστιατόριο, κλπ.
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Ενότητα 9η : Μεταφορικά μέσα

Με τη συγκεκριµένη ενότητα τα παιδιά θα καταφέρουν σαν πεζοί,
ποδηλάτες, επιβάτες σε Ι.Χ. ή σε µέσα µεταφοράς ή σαν µελλοντικοί οδηγοί,
να αποκτήσουν σωστή οδική συµπεριφορά. Θα ανταλλάξουν απόψεις για το
δικό τους µέσο µεταφοράς, των συµµαθητών τους και των ΚΓΜ. Επίσης, θα
µάθουν πως µεταφέρονται οι άνθρωποι από περιοχή σε περιοχή, καθώς και
τα διάφορα προϊόντα. Με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό θα γνωρίσουν τα
µέσα µεταφοράς και πως αυτά οµαδοποιούνται: ξηράς, θάλασσας και αέρα.

106

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Αεροπλάνο

Βάρκα

Μηχανή

Πυροσβεστικό
Όχηµα

Ασθενοφόρο

Ελικόπτερο

Πλοίο

Τρένο

Αυτοκίνητο

Λεωφορείο

Ποδήλατο

Φορτηγό
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Υποενότητα 1η : Μέσα μεταφοράς της ξηράς
Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Κυκλοφοριακή αγωγή
Με το κατάλληλο εποπτικό υλικό τα παιδιά µαθαίνουν τους κανόνες της
κυκλοφοριακής αγωγής. Δείχνετε τον πίνακα αναφοράς για το τι πρέπει να
προσέχετε στο αυτοκίνητο και νοηµατίζετε. Παίζετε οδηγοί αυτοκινήτων και
πεζοί έξω στην αυλή µε αυτοσχέδια φανάρια. Κατασκευάζετε αυτοκίνητα µε
ρολά χαρτί υγείας και καπάκια.
Επισκεπτόσαστε ένα κατάστηµα ποδηλάτων, γνωρίζετε τα µέρη του (σέλα,
τιµόνι, ρόδα κ.λπ.), τα απαραίτητα αξεσουάρ για την ασφάλεια σας και τα ρούχα
των αθλητών ποδηλασίας. Συζητάτε για τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής.
Παρακολουθείτε βίντεο για την ιστορική εξέλιξη του βιβλίου. Ζωγραφίζετε το
τραγούδι «Η ποδηλάτισσα». Αφήγηση βιβλίου «Ο ποδηλατάκιας» σε σλάιντς
https://www.slideshare.net/iliasili/ss-34452739.
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Παραμύθι
Διαβάζετε και αποδίδετε στην ΝΓ το παραµύθι «Εκδροµή µε το λεωφορείο».
Τα παιδιά ζωγραφίζουν αυτό που τους έκανε εντύπωση. Από τον πίνακα
αναφοράς µαθαίνετε τα είδη των λεωφορείων π.χ. σχολικό, τουριστικό κ.λπ.
Οργανώνετε επίσκεψη σε ΚΤΕΛ ή αφετηρία αστικού λεωφορείου, συλλέγετε
πληροφορίες ή οργανώνετε εκδροµή µε αυτό. Βρίσκετε και εκτυπώνετε
λεωφορεία και από άλλες χώρες και τα κολλάτε αντίστοιχα στον χάρτη. Σε
χαρτί του µέτρου φτιάχνετε δρόµους και τα παιδιά παίζουν µε τα παιχνίδιαλεωφορεία. Με καρέκλες φτιάχνετε το δικό σας λεωφορείο, υποδύεστε ότι
ταξιδεύετε, βγάζετε εισιτήρια και κρατάτε ο καθένας µια ταµπέλα µε το όνοµα
της πόλης που θα αποβιβαστείτε.
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Το τρένο των γενεθλίων
Κατασκευάζετε το τρένο µε τη φωτογραφία και την ηµεροµηνία γέννησης
κάθε παιδιού. Μετράτε τα βαγόνια. Μαθαίνετε για τα είδη των τρένων, από τι
αποτελείται και τι βλέπετε σε έναν σιδηροδροµικό σταθµό. Με γλωσσοπίεστρα
φτιάχνετε ράγες στο πάτωµα και προχωρά το τρένο σας. Εάν υπάρχει η
δυνατότητα, επισκεπτόσαστε σιδηροδροµικό σταθµό.
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Υποενότητα 2η : Μέσα μεταφοράς του αέρα
Ελληνική Μυθολογία
Παρακολουθείτε στην ΝΓτην
ιστορία «Ο Δαίδαλος και ο
Ίκαρος». Κάνετε πειράµατα και
µαθαίνετε για την τήξη και την
πήξη. Εκτυπώνετε το φύλλο
εργασίας, κόβετε και κολλάτε τις
εικόνες στη σωστή σειρά (χρονική
ακολουθία). Μπορείτε να βάλετε
τα παιδιά να σας αποδώσουν το
παραµύθι στην ΝΓ, σύµφωνα µε
τη σειρά των εικόνων.
Αεροπλάνο στη χώρα σας
Δείχνετε υλικό µε τα πρώτα αεροπλάνα και τον εφευρέτη τους. Με τον
κατάλληλο πίνακα αναφοράς µαθαίνετε τα βασικά µέρη του αεροπλάνου (έλικας,
παράθυρο, ρόδες, σκάλα, τουρµπίνα, πιλοτήριο, µηχανή, πτερύγιο κ.λπ.) και για το
τι βλέπετε στο αεροδρόµιο (αεροπλάνο, αεροσυνοδός, πιλότος, βαλίτσα,
επιβάτης, αεροδιάδροµος, απογείωση, προσγείωση, πίνακας ανακοινώσεων)
και νοηµατίζετε.
Μετατρέπετε το χώρο σας σε αεροπλάνο: βάζετε καρέκλες στη σειρά,
αφήνετε διάδροµο και ορίζετε τους ρόλους: πιλότος, αεροσυνοδοί και επιβάτες
(έλεγχος εισιτηρίων/αποσκευών, ανακοινώσεις, διανοµή φαγητού κ.λπ.).
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Παραμύθι
Διαβάζετε και αποδίδετε στην
ΝΓ το παραµύθι «Το ελικόπτερο
του Πέτρου» και µαθαίνετε τα
βασικά του µέρη. Τα παιδιά
παριστάνουν τα ελικόπτερα:
κρατάνε
το
στεφανάκι,
τεντώνουν τα χέρια τους,
κρατάνε ψηλά το στεφανάκι και
το κουνάνε δεξιά και αριστερά.
Προσέχουν να µη χτυπήσει ο
ένας τον άλλο.
Ψηλά πετώ
Δείχνετε το αερόστατο, τα µέρη του και νοηµατίζετε. Από το διαδίκτυο
εκτυπώνετε τις σελίδες για το βιβλίο αερόστατο. Τα παιδιά παρουσιάζουν
τον εαυτό τους, γράφουν το όνοµά τους, ζωγραφίζουν τον εαυτό τους, το
αγαπηµένο τους φαγητό, βιβλίο, ζώο, χρώµα και δηµιουργούν το βιβλίο τους
µε τη µορφή του αερόστατου. Μπορείτε να κατασκευάσετε και αερόστατο µε
µπαλόνι. Φουσκώνετε το µπαλόνι, το τυλίγετε µε εφηµερίδα και το βάφετε. Το
ενώνετε µε πλαστικό ποτήρι κολλώντας καλαµάκια, βάζετε τη φωτογραφία του
κάθε παιδιού και µπορούν να διακοσµήσουν το δωµάτιο τους.

112

Υποενότητα 3η : Μέσα μεταφοράς της θάλασσας
Ταύτιση
Παρουσιάζετε στα παιδιά
µινιατούρες µε τα µέσα
µεταφοράς της θάλασσας
(βάρκα, καράβι, επιβατικό,
κρουαζιερόπλοιο κ.λπ.) και
νοηµατίζετε. Στη συνέχεια
τους δίνετε φωτογραφίες των
αντίστοιχων µέσων και ζητάτε
από τα παιδιά να ταυτίσουν τις
φωτογραφίες
µε
τις
µινιατούρες.
Τραγούδι
Βλέπετε το τραγούδι «Βγαίνει η βαρκούλα» και νοηµατίζετε. Φτιάχνετε
χάρτινες βαρκούλες και τις βάζετε σε λεκάνη µε νερό. τους εξηγείτε ποια υλικά
επιπλέουν, ποια βυθίζονται και τα ταξινοµείτε.
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Ομαδική εργασία
Σε µπλε χαρτόνι που απεικονίζει τη θάλασσα, τα παιδιά κολλάνε τα µέσα
µεταφοράς της θάλασσας, τα οποία ζωγράφισαν και έκοψαν.
Παζλ
Συµπληρώνουν το παζλ σφηνώµατα θάλασσα.

Bingo στην ΝΓ
Οι παίχτες έχουν µπροστά τους από µια καρτέλα µε έξι νοήµατα και µια στοίβα
από κάρτες µε τα ίδια νοήµατα των καρτελών, τα οποία απεικονίζουν τα µέσα
µεταφοράς. Καλούνται να τραβάνε κάρτες και όταν βρίσκουν το ίδιο νόηµα µε
την καρτέλα τους, βάζουν πάνω στο αντίστοιχο τετράγωνο της καρτέλας µια
µάρκα.

Επιπλέον λεξιλόγιο- στόχος
Κατά τη διδασκαλία του παραπάνω λεξιλογίου, τα ΚΓΜ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν λεξιλόγιο από τις παρακάτω κατηγορίες από τη Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur.
Έτσι για παράδειγµα µπορούν στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν να
χρησιµοποιήσουν κάποια από τα ρήµατα και κάποιες προθέσεις- τοποθεσίες.
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ΡΗΜΑΤΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αγαπώ

Δοκιµάζω µε τη
γεύση

Λέω

Σκέφτοµαι

Αγγίζω
Αγκαλιάζω
Αγοράζω
Ακούω
Ανοίγω
Βάζω
Βαριέµαι
Βάφω
Βιάζοµαι
Βλέπω
Βοηθάω
Βρίσκω

Δουλεύω
Έχω/ Δεν έχω
Ζωγραφίζω
Θέλω
Καθαρίζω
Κάθοµαι
Κάνω
Κάνω Κούνια
Κάνω Νόηµα
Κάνω Πατίνι
Κλαίω
Κλείνω
Κλωτσάω

Μ’ Αρέσει
Μαγειρεύω
Μαθαίνω
Μακριά
Μένω
Μιλάω
Μοιράζοµαι
Μπαίνω
Παίζω
Παίρνω
Παρατηρώ
Πάω
Πεινάω

Σκίζω
Σπάω
Σπρώχνω
Σταµατάω
Στέκοµαι
Ταΐζω
Τελειώνω
Τραβάω
Τρέχω
Τρώω
Φέρνω
Φτιάχνω
Φυλάω

Γράφω
Δαγκώνω
Δείχνω
Δεν θέλω
Δεν µ΄ αρέσει
Διαβάζω
Διαλέγω

Κόβω
Κοιµάµαι
Κοιτάω
Κολυµπάω
Κουβεντιάζω
Κουνάω τι;
Κουνιέµαι

Περιµένω
Περιχύνω
Περπατάω
Πετάω Κάτι
Πέφτω
Πηδάω
Πιάνω

Διδάσκω
Δίνω
Διψάω

Κρατάω
Κρύβω κάτι
Κυνηγάω

Πίνω
Πλένοµαι
Σκαρφαλώνω

Φυσάω
Χαµογελάω
Χειροκροτώ
Χορεύω
Χτίζω
Χτυπάω
Χτυπώ
την Πόρτα
Χύνω
Ψάχνω
Τελειώνω

Γλείφω Παγωτό/
Γλειφιτζούρι
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ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ/ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ
στο
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Δίπλα

Κάτω

Μέσα

Πάνω Στο

Εδώ

Κάτω Από

Μπροστά

Πίσω

Έξω

Με

Πάνω Από

Προς

Σχέδιο μαθήματος
Bingo στην ΝΓ

Περιεχόμενο
Οι παίχτες έχουν µπροστά τους από µια καρτέλα µε έξι νοήµατα και µια στοίβα
από κάρτες µε τα ίδια νοήµατα των καρτελών, τα οποία απεικονίζουν τα µέσα
µεταφοράς. Καλούνται να τραβάνε κάρτες και όταν βρίσκουν το ίδιο νόηµα µε
την καρτέλα τους, βάζουν πάνω στο αντίστοιχο τετράγωνο της καρτέλας µια
µάρκα.
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Στόχοι
Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
- να διατηρούν την προσοχή τους στον συν-νοηµατιστή τους,
- να συµµετέχουν αρµονικά στο παιχνίδι,
- να κατανοήσουν τους κανόνες του παιχνιδιού,
- να εµπλουτίουν το λεξιλόγιο τους µε τα µέσα µεταφοράς,
- να βρίσκουν οµοιότητες και διαφορές σε αυτά,
- να κατανοήσουν πως η χρήση τους αφορά µετακίνηση, εργασία ή
µεταφορά προϊόντων,

- να τα ξεχωρίζουν σε στεριάς, θάλασσας, αέρα και
- να γνωρίσουν και να ακολουθούν για τη δική τους ασφάλεια, τους
κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Υλικά και μέσα
-

χαρτί Α4,
ψαλίδι, πλαστικοποιητής,
µάρκες και
βίντεο µε τις οδηγίες του παιχνιδιού.

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος:
3 διδακτικές ώρες.
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Βήμα 1
Από την ιστοσελίδα του Προσβάσιµου - Σχεδιάζω για όλους - Online Λεξικό
Εννοιών στην ΝΓ ttps://prosvasimo.iep.edu.gr/el/, (ή αντίστοιχη βάση
δεδοµένων της χώρας σας) βρίσκετε τα αντίστοιχα νοήµατα των µέσων
µεταφοράς, τα αντιγράφετε σε έγγραφα word, εκτυπώνετε τις καρτέλες και
τις πλαστικοποιείτε. Εκτυπώνετε ξανά τις καρτέλες, κόβετε και πλαστικοποιείτε
τις κάρτες.
Βήμα 2
Τα παιδιά παρακολουθούν µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες του παιχνιδιού
σε βίντεο:
Ένα άτοµο µπορεί να αναλάβει να αποκαλύπτει κάθε φορά µια κάρτα µε ένα
νόηµα.
Οι παίκτες έχουν µπροστά τους καρτέλες και µάρκες. Εάν η κάρτα µε το
νόηµα υπάρχει αντίστοιχα και στην καρτέλα τους, βάζουν πάνω στην εικόνα µια
µάρκα. Το παιχνίδι συνεχίζεται µέχρι κάποιος παίκτης να καλύψει 3 συνεχόµενα
τετράγωνα σε µια σειρά, µια στήλη ή διαγώνια και να φωνάξει «BINGO!».
Βήμα 3
Οι παίκτες τραβάνε µε τη σειρά από µια κάρτα, αν ταιριάζει µε νόηµα της
καρτέλας τους, βάζουν µάρκα. Κερδίζει αυτός που θα καλύψει 3 συνεχόµενα
τετράγωνα σε µια σειρά, µια στήλη ή διαγώνια.
Βήμα 4
Οι παίχτες αντιστοιχίζουν το νόηµα στην καρτέλα τους µε το αντίστοιχο µέσο
µεταφοράς σε µινιατούρα-παιχνίδι.
Βήμα 5
Οι παίκτες αν θέλουν να παίξουν περισσότερη ώρα, µπορούν να συµφωνήσουν
ότι νικητής θα είναι όποιος καλύψει πρώτος όλα τα τετράγωνα της καρτέλας
του.
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Ενότητα 10η : Χρονικές εκφράσεις

Designed by Freepik

Στην αρχή της χρονιάς αναρτείτε το εποπτικό υλικό και συζητάτε για τις 4
εποχές του χρόνου. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν τις αλλαγές
της κάθε εποχής και πως αυτές επηρεάζουν τη φύση, τα ζώα και τον άνθρωπο.
Οι γονείς, τα ΚΓΜ µπορούν να διδάξουν και αυτοί τις εποχές, µε παζλ ή µε εικόνες
του καιρού και τις δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε κάθε εποχή. Π.χ. ο
Σεπτέµβριος συνδέεται µε τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο ή ο Δεκέµβριος και
ο Ιανουάριος µε τις διακοπές των Χριστουγέννων. Επίσης, σε αυτό θα βοηθήσει
το ηµερολόγιο µε τα γενέθλια του παιδιού και της οικογένειας.
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ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ
στο
Απόψε

Ηµέρα

Πριν

Τώρα

Αργότερα

Μετά

Πρωί

Χθες

Αύριο

Νύχτα

Σήµερα

Ώρα

Έτος

Όχι Ακόµα

Σύντοµα
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Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Ημερολόγιο
Η δραστηριότητα ρουτίνας, το ηµερολόγιο, είναι αυτή που βοηθάει πολύ τα
παιδιά να αντιληφθούν τη διαδοχή του χρόνου (µέρα, µήνας, εποχή, καιρός).

Χρονική ακολουθία
Χρησιµοποιείτε εικονογραφηµένα στιγµιότυπα ιστοριών για να φτιάξετε µια
µικρή ιστορία ή ακολουθείτε τα βήµατα µιας συνταγής µαγειρικής (χρονική
ακολουθία). Τα παιδιά θα κατανοήσουν τις λέξεις: πρώτα, τώρα, πριν, µετά, στο
τέλος).
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Παραμύθια
Διαβάζετε και αποδίδετε στην
ΝΓ το παραµύθι «Η κυρά καλή και
οι 12 µήνες», την προσωποποιείτε,
φτιάχνετε σε κάρτες τους µήνες και
κάρτες µε τα σύµβολά τους. Βάζετε
µαζί µε τα παιδιά τους µήνες στη
σειρά, νοηµατίζετε και δίπλα στο
καθένα την κάρτα µε το σύµβολότου,
π.χ Δεκέµβριος-χριστουγεννιάτικο
δέντρο. Αναγνωρίζετε το πρώτο
γράµµα για κάθε µήνα. Τα παιδιά θα
αντιληφθούν πως µετράτε το
χρόνο. Σε αυτό θα βοηθήσει πολύ
και το αναρτηµένο τρένο γενεθλίων
της τάξης σας. Επίσης, νοηµατίζετε,
εικονογραφείτε και δραµατοποιείτε
το τραγούδι «Οι µέρες της
εβδοµάδας». Συλλαβίζετε τις µέρες
µε το δαχτυλικό αλφάβητο.
Ρολόι
Μετράτε τους χτύπους του ρολογιού µε ταµπουρίνο π.χ. σε πόσα
δευτερόλεπτα θα πλύνω τα χέρια µου. Τα παιδιά µαθαίνουν τα δευτερόλεπτα,
τα λεπτά, τις ώρες της ηµέρας.
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Φωτόδεντρο
Παρακολουθείτε από το Φωτόδεντρο (ή αντίστοιχη βάση δεδοµένων της
χώρας σας) τα εκπαιδευτικά βίντεο «Κίνηση της γης και εποχές», «Φρούτα
και εποχές», «Μέρα και Νύχτα». Με πίνακες αναφοράς συνδέετε γιορτές και
καταστάσεις σύµφωνα µε την κάθε εποχή. Τα παιδιά ζωγραφίζουν τη µέρα και
τη νύχτα. Επίσης, ζωγραφίζουν και αποδίδουν στην ΝΓ ποιες δραστηριότητες
κάνουν τη µέρα και ποιες τη νύχτα.

Παιχνίδια στο διαδίκτυο
Τα παιδιά απαντούν στις ερωτήσεις του κουίζ ΗΜΕΡΑ –ΝΥΧΤΑ ή Σωστό –
Λάθος του κουίζ ΗΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ. Στο Παιχνίδι µνήµης µε την ηµέρα και τη
νύχτα, βρίσκουν τα ζευγάρια των πλακιδίων. Επίσης, µε το παιχνίδι ΜΕΡΑ/
ΝΥΧΤΑ (δύο οµάδες) σύρουν και τοποθετούν κάθε στοιχείο στη σωστή οµάδα.
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Φύλλα εργασίας
Τα παιδιά χρωµατίζουν χαρακτηριστικά των εποχών π.χ. τα ρούχα του
χειµώνα, τα φρούτα του καλοκαιριού ή τα ζώα της χειµερίας νάρκης.
Μάντεψε την εποχή
Ένα παιδί ζωγραφίζει έναν άνθρωπο µε συγκεκριµένα ρούχα ή µια γιορτή και
τα υπόλοιπα νοηµατίζουν τη σωστή εποχή.

Παιχνίδι «Οι εποχές και οι μήνες»
Παίρνετε 4 µεγάλα στεφάνια ρυθµικής και σε κάθε ένα από αυτά είναι µέσα
µια εποχή-παιδί. Τα υπόλοιπα παιδιά φοράνε τα κατάλληλα καπέλα και είναι οι
12 µήνες. Κινούνται στο χώρο και όταν το φως σβήσει τρέχουν να µπουν το
κάθε ένα στη δική του εποχή-στεφάνι.
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Επιπλέον λεξιλόγιο- στόχος
Κατά τη διδασκαλία του παραπάνω λεξιλογίου, τα ΚΓΜ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν λεξιλόγιο από τις παρακάτω κατηγορίες από τη Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur.
Έτσι για παράδειγµα µπορούν στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν να
χρησιµοποιήσουν κάποια από τα ρήµατα- δραστηριότητες.

ΡΗΜΑΤΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγαπώ
Αγγίζω
Αγκαλιάζω
Αγοράζω
Ακούω
Ανοίγω
Βάζω
Βαριέµαι
Βάφω
Βιάζοµαι
Βλέπω
Βοηθάω
Βρίσκω
Γλείφω Παγωτό/
Γλειφιτζούρι
Γράφω
Δαγκώνω
Δείχνω
Δεν θέλω
Δεν µ΄ αρέσει
Διαβάζω
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Δοκιµάζω µε τη
γεύση
Δουλεύω
Έχω/ Δεν έχω
Ζωγραφίζω
Θέλω
Καθαρίζω
Κάθοµαι
Κάνω
Κάνω Κούνια
Κάνω Νόηµα
Κάνω Πατίνι
Κλαίω
Κλείνω
Κλωτσάω
Κόβω
Κοιµάµαι
Κοιτάω
Κολυµπάω
Κουβεντιάζω
Κουνάω τι;

Διαλέγω

Κουνιέµαι

Διδάσκω
Δίνω
Διψάω

Κρατάω
Κρύβω κάτι
Κυνηγάω

Λέω

Σκέφτοµαι

Μ’ Αρέσει
Μαγειρεύω
Μαθαίνω
Μακριά
Μένω
Μιλάω
Μοιράζοµαι
Μπαίνω
Παίζω
Παίρνω
Παρατηρώ
Πάω

Σκίζω
Σπάω
Σπρώχνω
Σταµατάω
Στέκοµαι
Ταΐζω
Τελειώνω
Τραβάω
Τρέχω
Τρώω
Φέρνω
Φτιάχνω

Πεινάω

Φυλάω

Περιµένω
Περιχύνω
Περπατάω
Πετάω Κάτι
Πέφτω
Πηδάω

Φυσάω
Χαµογελάω
Χειροκροτώ
Χορεύω
Χτίζω
Χτυπάω

Πιάνω
Πίνω
Πλένοµαι
Σκαρφαλώνω

Χτυπώ
την Πόρτα
Χύνω
Ψάχνω
Τελειώνω

Σχέδιο μαθήματος
Χρονική Ακολουθία
Περιεχόμενο
Χρησιµοποιείτε εικονογραφηµένα στιγµιότυπα ιστοριών για να ακολουθήσετε
τα βήµατα µιας συνταγής µαγειρικής (χρονική ακολουθία). Τα παιδιά θα
κατανοήσουν τις λέξεις: πρώτα, τώρα, πριν, µετά, στο τέλος.
Στόχοι
Τα παιδιά µαθαίνουν :
- να χρησιµοποιούν λεξιλόγιο για την αλληλουχία µιας σειράς πραγµάτων
ή/και ενεργειών,

- να εξασκούνται στην κατανόηση οδηγιών που δίνονται στην ΝΓ
- να παρακολουθούν µε προσοχή τους νοηµατιστές και να ζητάνε
επανάληψη όταν κάτι δεν καταλαβαίνουν ,
Υλικά και μέσα
- Υπολογιστής ή διαδραστικός πίνακας
- Εκτυπωτής
- Υλικά για κέικ
- Χαρτί Α4, ψαλίδι, κόλλα, χρωµατιστά φύλλα κανσόν, δακτυλοµπογιές
Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος:
2 διδακτικές ώρες.
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Βήμα 1
Παρουσιάζετε στα παιδιά κάποια τα υλικά και τα µαγειρικά σκεύη που θα
χρησιµοποιηθούν στην δραστηριότητα. Χρησιµοποιείτε το οπτικοποιηµένουλικό
που έχετε φτιάξει και το οποίο είναι απαραίτητο για την πραγµατοποίηση της
δράσης.
Βήμα 2
Τα παιδιά παρακολουθούν ένα βίντεο µε µια συνταγή µαγειρικής, δηλαδή τις
οδηγίες για την παρασκευή ενός κέικ.
Βήμα 3
Κάνετε στα παιδιά κάποιες ερωτήσεις για να αξιολογήσετε την κατανόηση
τους σχετικά µε την εκτέλεση της συνταγής.
Βήμα 4
Υλοποιείτε τη συνταγή.
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Ενότητα 11η : Προθέσεις – τοποθεσίες

Designed by Freepik

Με τις παρακάτω δραστηριότητες και παιχνίδια, στόχος σας είναι τα παιδιά
να κατακτήσουν τις έννοιες «µπροστά-πίσω, πάνω-κάτω από, µέσα-έξω, δίπλα»
και τον προσανατολισµό στο χώρο, διορθώνοντας τις κινήσεις τους όταν
χρειάζεται ή να αλλάξουν διαδροµή. Προκειµένου να εξασκηθεί το παιδί στις
χωρικές έννοιες, χρησιµοποιείτε παιχνίδια ή αντικείµενα και δουλεύετε µία - µία
τις έννοιες.

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ/ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Δίπλα

Κάτω

Μέσα

Πάνω Στο

Εδώ

Κάτω Από

Μπροστά

Πίσω

Έξω

Με

Πάνω Από

Προς

129

Ενδεικτικές Δραστηριότητες:

Τοποθετήσεις αντικειμένων
Δίνετε συνέχεια οδηγίες π.χ «βάζετε τους µαρκαδόρους πάνω στο τραπέζι»
ή «το αυτοκίνητο είναι κάτω από το τραπέζι» ή «το γάλα είναι µέσα στο ψυγείο»
ή «κάθισε δίπλα από τη Μαρία» κ.λπ.

Φύλλα εργασίας
Δίνετε φύλλα εργασίας µε οδηγίες π.χ. χρωµάτισε πράσινα φύλλα πάνω στα
δέντρα και κίτρινα φύλλα κάτω από τα δέντρα ή χρωµάτισε το σκυλάκι δεξιά
από το δέντρο κ.λπ.

130

Που είναι;
Εκτυπώνετε και πλαστικοποιείτε
εποπτικό υλικό από κάρτες µε ζώα
και αντικείµενα και νοηµατίζετε να
σας πουν τα παιδιά που είναι το ζώο
π.χ. πάνω ή κάτω από το δέντρο,
µπροστά ή πίσω από την καρέκλα
κ.λπ.

Νοηματίζω τα χρώματα
Κάνετε κύκλο και παίζετε µε τα
χρώµατα, τα οποία έχουν και µία
οδηγία π.χ. νοηµατίζω το κόκκινο
και δίνω την εντολή να κάνουν
κύκλο γύρω από τον εαυτό τους ή
νοηµατίζω το πράσινο και πρέπει να
κάνουν ένα βήµα µπροστά κ.λπ.
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Ψάξε να με βρεις
Ένα παιδί κρύβεται, ο ενήλικας όταν κρυφτεί βοηθάει το άλλο παιδί να τον
βρει, νοηµατίζοντας τις τοποθεσίες.

Ο αρχηγός λέει …
Ορίζετε ένα παιδί αρχηγό και οι υπόλοιποι εκτελούν τις εντολές που νοηµατίζει
π.χ. ο αρχηγός λέει να καθίσετε κάτω στο πάτωµα ή ο αρχηγός λέει να σηκώσετε
πάνω τα χέρια ή ο αρχηγός λέει η Μαρία να αλλάξει θέση και να κάτσει δίπλα
από το Νικόλα κ.λπ.
Βρίσκω το χρώμα
Και σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά ψάχνουν να βρουν αυτό που του ζητάει ο
αρχηγός π.χ. βρες αυτό που είναι µπλε και είναι πάνω στο τραπέζι.
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Το κρυφτό
Παίζετε στο διαδίκτυο το online παιχνίδι «Το κρυφτό-έννοιες του χώρου» και
βοηθάτε το κορίτσι να βρει τους φίλους της.

Μουσικοκινητικά παιχνίδια
Αντιγράφετε χορογραφίες ή χορεύετε αυθόρµητα στο χώρο και µόλις σβήσει
το φως τα παιδιά πιάνουν το σηµείο του σώµατος τους, που θα τους υποδείξει
ο ενήλικας.

133

Τροχός
Έχετε φτιάξει έναν τροχό µε ένα παπάκι σε σχέση µε διάφορες τοποθεσίες
σχετικά µε το νερό. Παίρνετε µία λεκάνη µε νερό κι ένα πλαστικό παπάκι. Τα
παιδιά γυρίζουν τον τροχό κι ανάλογα µε τι δείξει το βέλος, τοποθετούν το
παπάκι ανάλογα στην λεκάνη µε το νερό.
Κρύο - Ζεστό
Κρύβετε ένα αγαπηµένο παιχνίδι των παιδιών στον χώρο και τους δίνετε
οδηγίες που να το βρουν. Έπειτα κρύβετε το αγαπηµένο παιχνίδι τους, τους
ζητάτε να το βρουν και να σας πουν που το βρήκαν. Π.χ. «Κάτω από το τραπέζι».
Εν τω µεταξύ, για να τα βοηθήσετε στον εντοπισµό του αντικειµένου, παίζετε το
γνωστό παιχνίδι «Κρύο- Ζεστό». Όταν αποµακρύνονται από το αντικείµενο τους
νοηµατίζετε «Κρύο», όταν είναι κοντά «Ζεστό», ενώ όταν είναι πολύ κοντά, τους
νοηµατίζετε «Καυτό».
Τοποθεσίες στο χαρτί
Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον
εαυτό τους πολλές φορές.
Τους ζητάτε να βάλουν ένα
καπέλο σε διάφορα σηµεία
γύρω από τον εαυτό τους
στο χαρτί. Για παράδειγµα
πάνω στο κεφάλι, δίπλα τους,
µπροστά τους κλπ.

Κάνω ό,τι λέει ο βασιλιάς
Κάθε παιδί γίνεται βασιλιάς εκ περιτροπής και λέει στα υπόλοιπα παιδιά τι να
κάνουν. Π.χ. να βάλουν το χέρι τους πάνω στο κεφάλι, να βάλουν τον µαρκαδόρο
µέσα στην µπλούζα τους κλπ.
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Παιχνίδι με κουτί
Δίνετε στα παιδιά ένα κουτί και ένα λούτρινο ζωάκι. Τους ζητάτε να το βάλουν
πάνω, κάτω, µέσα, έξω, δίπλα, πίσω και µπροστά από το κουτί.

Επιπλέον λεξιλόγιο- στόχος
Κατά τη διδασκαλία του παραπάνω λεξιλογίου, τα ΚΓΜ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν λεξιλόγιο από τις παρακάτω κατηγορίες από τη Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur.
Έτσι για παράδειγµα µπορούν στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν να
χρησιµοποιήσουν κάποια από τα ρήµατα- δραστηριότητες.
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ΡΗΜΑΤΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγαπώ
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Δοκιµάζω µε τη
γεύση

Αγγίζω
Αγκαλιάζω
Αγοράζω
Ακούω
Ανοίγω
Βάζω
Βαριέµαι
Βάφω
Βιάζοµαι
Βλέπω
Βοηθάω
Βρίσκω
Γλείφω Παγωτό/
Γλειφιτζούρι

Δουλεύω
Έχω/ Δεν έχω
Ζωγραφίζω
Θέλω
Καθαρίζω
Κάθοµαι
Κάνω
Κάνω Κούνια
Κάνω Νόηµα
Κάνω Πατίνι
Κλαίω
Κλείνω

Γράφω
Δαγκώνω
Δείχνω
Δεν θέλω
Δεν µ΄ αρέσει
Διαβάζω

Κόβω
Κοιµάµαι
Κοιτάω
Κολυµπάω
Κουβεντιάζω
Κουνάω τι;

Κλωτσάω

Διαλέγω

Κουνιέµαι

Διδάσκω
Δίνω
Διψάω

Κρατάω
Κρύβω κάτι
Κυνηγάω

Λέω

Σκέφτοµαι

Μ’ Αρέσει
Μαγειρεύω
Μαθαίνω
Μακριά
Μένω
Μιλάω
Μοιράζοµαι
Μπαίνω
Παίζω
Παίρνω
Παρατηρώ
Πάω

Σκίζω
Σπάω
Σπρώχνω
Σταµατάω
Στέκοµαι
Ταΐζω
Τελειώνω
Τραβάω
Τρέχω
Τρώω
Φέρνω
Φτιάχνω

Πεινάω

Φυλάω

Περιµένω
Περιχύνω
Περπατάω
Πετάω Κάτι
Πέφτω
Πηδάω

Φυσάω
Χαµογελάω
Χειροκροτώ
Χορεύω
Χτίζω
Χτυπάω

Πιάνω
Πίνω
Πλένοµαι
Σκαρφαλώνω

Χτυπώ
την Πόρτα
Χύνω
Ψάχνω
Τελειώνω

Σχέδιο μαθήματος
Κρύο και Ζεστό
Περιεχόμενο
Κρύβετε ένα αγαπηµένο παιχνίδι των παιδιών στον χώρο και τους δίνετε
οδηγίες που να το βρουν. Έπειτα κρύβετε το αγαπηµένο παιχνίδι τους, τους
ζητάτε να το βρουν και να σας πουν που το βρήκαν. Π.χ. «Κάτω από το τραπέζι».
Εν το µεταξύ, για να τα βοηθήσετε στον εντοπισµό του αντικειµένου, παίζετε το
γνωστό παιχνίδι «Κρύο- Ζεστό». Όταν αποµακρύνονται από το αντικείµενο τους
νοηµατίζετε «Κρύο», όταν είναι κοντά «Ζεστό», ενώ όταν είναι πολύ κοντά, τους
νοηµατίζετε «Καυτό».
Στόχοι
Τα παιδιά µαθαίνουν :
- να χρησιµοποιούν λεξιλόγιο (τοπικά νοήµατα) για να προσδιορίσουν
τη θέση ενός αντικειµένου

- να εξασκούνται στην κατανόηση οδηγιών που δίνονται στην ΝΓ
- να παρακολουθούν µε προσοχή τους νοηµατιστές και να ζητάνε
επανάληψη όταν κάτι δεν καταλαβαίνουν ,

Υλικά και μέσα
Αγαπηµένα και άλλα αντικείµενα
Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος:
1 διδακτική ώρα.
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Βήμα 1
Παρουσιάζετε στα παιδιά κάποια τα αντικείµενα (αγαπηµένα τους και άλλα)
και τα νοηµατίζετε.
Βήμα 2
Ζητάτε από τα παιδιά να κλείσουν τα µάτια τους και κρύβετε τα αντικείµενα
αυτά µέσα στο χώρο, σε διάφορες θέσεις, π.χ. µέσα στην ντουλάπα, κάτω από
το τραπέζι, πίσω από την πόρτα.
Βήμα 3
Τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν ένα- ένα τα αντικείµενα. Για να τα
βοηθήσετε στον εντοπισµό του αντικειµένου, παίζετε το γνωστό παιχνίδι
«Κρύο- Ζεστό». Όταν αποµακρύνονται από το αντικείµενο τους νοηµατίζετε
«Κρύο», όταν είναι κοντά «Ζεστό», ενώ όταν είναι πολύ κοντά, τους νοηµατίζετε
«Καυτό».
Βήμα 4
Όταν βρουν το αντικείµενο, τους ζητάτε να σας πουν που το βρήκαν, π.χ.
«Κάτω από το τραπέζι».
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Ενότητα 12η : Ποσοτικές εκφράσεις

Designed by Freepik

Σχετικά µε τις ποσοτικές δεξιότητες και εκφράσεις, ο αρχικός στόχος σας
είναι να αναπτύξουν τα παιδιά βασικές δεξιότητες, οι οποίες θα τα οδηγήσουν
στην ανάπτυξη της λογικής σκέψης και στο µέτρηµα των αριθµών.
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ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
Αν το παιδί σου χρησιμοποιεί ένα νόημα για τα παρακάτω, βάλε Χ στο
Άλλα

Λίγα

Πολύ

Αριθµοί

Όλο

Τέλειωσε

Καθόλου

Πιο Πολύ

Τίποτα

Ενδεικτικές δραστηριότητες
Διαφορές και ομοιότητες
Εκτυπώνετε φύλλα εργασίας µε
εικόνες ή µοτίβα, τα παρατηρείτε
πολύ καλά και συζητάτε µετα
παιδιά για αυτά που είναι ίδιακαι
πρέπει να τα κυκλώσουν αν είναι
πολλά ή να ενώσουν τα ίδια
ζευγαράκια. Σε φύλλα εργασίας
που έχουν δυο πλαίσια, στο 1ο
η εικόνα είναι ολοκληρωµένη
ενώ στο 2ο λείπουν εµφανή
χαρακτηριστικά.
Επίσης
παρατηρείτε πολύ καλά, συζητάτε
και τους ζητάτε να βρούν και να
σχεδιάσουν αυτά που λείπουν.
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Το Ίδιο

Ταξινόμηση
Δραστηριότητες µέτρησης/ταξινόµησης µε τα counting bears (αρκουδάκια),
π.χ. σε κάρτα µε εικόνες αρκουδάκια και αριθµούς, βάζουν τόσα µινιατούρεςαρκουδάκια όσα ο αριθµός ή τα ταξινοµούν σε οµάδες σύµφωνα µε το χρώµα.
Επίσης σε κάρτα εικόνων µε αρκουδάκια από διάφορα χρώµατα, αντιστοιχούν
το αρκουδάκι µινιατούρα στο σωστό χρώµα.
Ταξινόµηση αντικειµένων, π.χ. σε ένα καλάθι µαρκαδόρους σε άλλο
ξυλοµπογιές. Πίνακας ταξινόµησης αγόρια-κορίτσια ή φρούτα ή λαχανικάή
ζώα ή έντοµα κ.λπ. Γενικά η ταξινόµηση µπορεί να αφορά χαρακτηριστικά
διαφόρων αντικειµένων - χρώµα, µέγεθος, σχήµα, λειτουργία, µυρωδιά, ήχος,
αίσθηση, γεύση. Γεµίζετε ποτήρια µε νερό για να κατανοήσουν τις έννοιες
«γεµάτο» και «άδειο».
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Σειροθέτηση
Βοηθάτε τα παιδιά να τακτοποιήσουν αντικείµενα µε λογική σειρά, τα οποία
βασίζονται στο µέγεθος, στο βάρος, την ηλικία, το ύψος κ.λπ.
Διαβάζετε το παραµύθι «Η χρυσοµαλλούσα και οι 3 αρκούδες». Δίνετε το
φύλλο εργασίας στο οποίο τα παιδιά πρέπει να ενώσουν κάθε αρκούδα µε τα
αντικείµενα (κρεβάτι, καρέκλα, πιάτο) που της ανήκουν ανάλογα µε το µέγεθος.
Ή τα βάζουν στη σειρά από το µικρότερο στο µεγαλύτερο και αντίστροφα.
Μαθαίνουν τις έννοιες: µικρό, µεσαίο και µεγάλο. Επίσης, µπορείτε να µάθετε
τον αριθµό 3, π.χ. να ζωγραφίσουν 3 µήλα, να πηδήξουν 3 φορές κ.λπ.
Δραστηριότητες χρονικής σειροθέτησης-λογικής σειράς µε διάφορα θέµατα
(εικόνες που συνθέτουν µια ιστορία) και ζητάτε από τα παιδιά να τις βάλουν στη
σειρά.
Βάζετε στη σειρά π.χ. τα ζώα ανάλογα µε το ύψος ή το µέγεθος και µαθαίνουν
να χρησιµοποιούν λέξεις, π.χ. «ψηλό-ψηλότερο», «µεγάλη-µεγαλύτερη», «κοντόψηλό». Ή φύλλα χαρτιού να τα βάλουν στη σειρά από το «ανοιχτό» στο
«σκούρο». Επίσης, να εµπλέξουν όλες τους τις αισθήσεις και να συγκρίνουν τα
αντικείµενα, π.χ. δοκιµάσουν φρούτα και να τα σειροθετήσουν από το «γλυκό»
στο πιο «ξινό» ή να ψηλαφίσουν διάφορα χαρτόνια και να τα σειροθετήσουν από
το πιο «άγριο» στο πιο «λείο». Εκτός από το να βοηθάτε τα παιδιά να διαβαθµίζουν
τα αντικείµενα µε βάση το µέγεθος, ενθαρρύνετε τα να διαβαθµίσουν µε βάση
την ποιότητα ή τον τόνο στο ήχο.
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Αντιστοίχιση
Οργανώνετε δραστηριότητες
που τα παιδιά αντιστοιχούν
αντικείµενα ένα προς ένα και
έτσι το παιδί θα κατανοήσει τη
σχέση ανάµεσα σε δύο σειρές
αντικειµένων. Η αντιστοίχιση θα
κατακτηθεί µε την ισοδυναµία
δύο συνόλων (τόσα όσα),η
οποία θα οδηγήσει στη
διατήρηση της ποσότητας. Για
παράδειγµα, βάλε ένα ποτήρι
για κάθε παιδί ή δίνω τόσα
µπαλόνια όσα και τα παιδιά.
Επίσης, πυκνώνετε-αραιώνετε
αντικείµενα και αφήνετε τα
παιδιά να πειραµατιστούν,
αφού προβληµατίζονται µε τις
αλλαγές.
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Μαθαίνω να μετράω
Παιχνίδια:
-κρυµµένος θησαυρός: δείχνετε σε βίντεο τις αριθµηµένες οδηγίες στα παιδιά,
κρύβετε σε διάφορα σηµεία τις αντίστοιχες αριθµηµένες κάρτες και ψάχνουν
να τις βρουν. Κερδίζει αυτός που έχει µαζέψει τους περισσότερους αριθµούς.
-Hopscotch: µε κιµωλία σχηµατίζετε στο πάτωµα τετράγωνα, γράφετε µέχρι
το 10 τους αριθµούς µε τη σειρά και ζητάτε από τα παιδιά να πηδήξουν µε τη
σειρά στα αριθµηµένα τετράγωνα.
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Δραστηριότητες:
- σε χάρτινα κύπελλα γράφετε αριθµούς και ζητάτε από τα παιδιά να βάλουν
µέσα µετρώντας τον αντίστοιχο αριθµό από φασόλια.
- δίνετε στα παιδιά φύλλα ζωγραφικής, στα οποία σε κάθε αριθµό αντιστοιχεί
και ένα χρώµα.
- δίνετε στα παιδιά φύλλα εργασίας, στα οποία συνδέουν αριθµηµένες τελείες
και δηµιουργείται µια εικόνα.
- στο σπίτι µπορείτε να βάλετε το παιδί να µετρήσει τα άτοµα της οικογένειας ή
τα είδη οικιακής χρήσης, π.χ. κρεβάτια, καρέκλες, τραπέζια κ.λπ. ή στην κουζίνα να
µετράνε τα υλικά των συνταγών π.χ. αυγά, ποτήρια ζάχαρη ή αλεύρι κ.λπ.
- κάνετε κύκλο, πετάτε όλοι µε τη σειρά το ζάρι και το παιδί µετράει τις τελείες.
- παζλ αριθµοί: ανακατεύετε τους αριθµούς και ζητάτε από τα παιδιά να
ενώσουν τα κοµµάτια και να τα βάλουν µε τη σειρά.
- αριθµοί στην ΝΓ: ζωγραφίζετε µε τις παλέτες σας, τους αριθµούς από το 1
έως το 10.
-σε οµάδα εντός ή εκτός σχολείου, µετράτε πόσα άτοµα στο σύνολο
συµµετέχετε, πόσα αγόρια, πόσα κορίτσια κ.λπ.

Ντόμινο με αριθμούς στην ΝΓ
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε πλακίδια χειροµορφών, τα οποία απεικονίζουν
αριθµούς, µαθαίνουν να τα ξεχωρίζουν και να τα ταυτίζουν σύµφωνα µε τις
οδηγίες του παιχνιδιού.
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Επιπλέον λεξιλόγιο- στόχος
Κατά τη διδασκαλία του παραπάνω λεξιλογίου, τα ΚΓΜ µπορούν να
χρησιµοποιήσουν λεξιλόγιο από τις παρακάτω κατηγορίες από τη Κλίµακα
Επικοινωνιακής Ανάπτυξης MacArthrur.
Έτσι για παράδειγµα µπορούν στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν να
χρησιµοποιήσουν κάποια από τα ρήµατα- δραστηριότητες.
ΡΗΜΑΤΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αγαπώ
Αγγίζω
Αγκαλιάζω
Αγοράζω
Ακούω
Ανοίγω
Βάζω
Βαριέµαι
Βάφω
Βιάζοµαι
Βλέπω
Βοηθάω
Βρίσκω
Γλείφω Παγωτό/
Γλειφιτζούρι
Γράφω
Δαγκώνω
Δείχνω
Δεν θέλω
Δεν µ΄ αρέσει
Διαβάζω
Διαλέγω

Διδάσκω
Δίνω
Διψάω
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Δοκιµάζω µε τη
γεύση
Δουλεύω
Έχω/ Δεν έχω
Ζωγραφίζω
Θέλω
Καθαρίζω
Κάθοµαι
Κάνω
Κάνω Κούνια
Κάνω Νόηµα
Κάνω Πατίνι
Κλαίω
Κλείνω

Μ’ Αρέσει
Μαγειρεύω
Μαθαίνω
Μακριά
Μένω
Μιλάω
Μοιράζοµαι
Μπαίνω
Παίζω
Παίρνω
Παρατηρώ
Πάω

Σκίζω
Σπάω
Σπρώχνω
Σταµατάω
Στέκοµαι
Ταΐζω
Τελειώνω
Τραβάω
Τρέχω
Τρώω
Φέρνω
Φτιάχνω

Κόβω
Κοιµάµαι
Κοιτάω
Κολυµπάω
Κουβεντιάζω
Κουνάω τι;

Περιµένω
Περιχύνω
Περπατάω
Πετάω Κάτι
Πέφτω
Πηδάω

Φυσάω
Χαµογελάω
Χειροκροτώ
Χορεύω
Χτίζω
Χτυπάω

Κλωτσάω

Κουνιέµαι

Κρατάω
Κρύβω κάτι
Κυνηγάω

Λέω

Πεινάω

Πιάνω

Πίνω
Πλένοµαι
Σκαρφαλώνω

Σκέφτοµαι

Φυλάω

Χτυπώ
την Πόρτα
Χύνω
Ψάχνω
Τελειώνω

Σχέδιο μαθήματος
Ντόμινο με αριθμούς στην ΝΓ

Περιεχόμενο
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε πλακίδια χειροµορφών, τα οποία απεικονίζουν
αριθµούς, µαθαίνουν να τα ξεχωρίζουν και να τα ταυτίζουν σύµφωνα µε τις
οδηγίες του παιχνιδιού.
Στόχοι
Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
- να παρακολουθούν µε προσοχή ένα νοηµατιστή,
- να συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι,
- να κατανοήσουν τις οδηγίες,
- να απαντήσουν σε ερωτήσεις κανόνων του παιχνιδιού,
- να εµπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους,
- να ξεχωρίζουν και να ταυτίζουν σωστά τα πλακάκια,
- να αντιληφθούν τις αριθµητικές ποσότητες,
- να αναγνωρίζουν τους αριθµούς και να µάθουν τη σειρά τους.
Υλικά και μέσα
- χαρτί κάνσον,
- πλαστικοποιητής, ψαλίδι και
- οι οδηγίες του παιχνιδιού σε βίντεο µε απόδοση στην ΝΓ.
Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος:
1 διδακτική ώρα.
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Βήμα 1
Μαζί µε τα παιδιά κόβετε κάρτες µε χαρτόνι κάνσον. Τις χωρίζετε στη µέση
και τα παιδιά σχεδιάζουν σε κάθε κάρτα δύο χειροµορφές µε αριθµούς και τις
πλαστικοποιείτε.
Βήμα 2
Τα παιδιά παρακολουθούν µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες του παιχνιδιού στο
αντίστοιχο βίντεο:
Μοιράζονται 5-7 πλακίδια µε αριθµούς σε κάθε παίκτη ανάλογα µε τους
παίκτες που συµµετέχουν. Τα πλακίδια ανακατεύονται και τοποθετούνται µε την
όψη προς τα κάτω στο τραπέζι. Τα πλακίδια που δεν µοιράστηκαν µένουν στο
τραπέζι µε την όψη προς τα κάτω και αποτελούν τη στοίβα του παιχνιδιού. Το
παιχνίδι ξεκινά µε ένα πλακίδιο στη µέση του τραπεζιού. Ο παίκτης που έχει σειρά
να παίξει, κοιτάει τα πλακίδια του και εάν έχει πλακίδιο µε το ίδιο νούµερο που
δείχνει το τοποθετηµένο στο τραπέζι πλακίδιο, το τοποθετηθεί δίπλα σε αυτό.
Αν όχι, παίρνει ένα πλακίδιο από τη στοίβα και ξανά προσπαθεί. Ο παίκτης που θα
τοποθετήσει πρώτος όλα τα πλακίδια του φωνάζει “Domino” και ο γύρος
τελειώνει.
Βήμα 3
Τα παιδιά εντοπίζουν τις οµοιότητες και τις διαφορές των πλακιδίων. Μπορούν
να τη µιµηθούν µε τα χεράκια τους ή να τη ζωγραφίσουν.
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Η ανάπτυξη του παρόντος διδακτικού εργαλείου για
τη διδασκαλία της Νοηµατικής Γλώσσας (ΝΓ) (Ελληνικής,
Βουλγάρικης, Μαλτέζικης) σε Κωφά παιδιά ακουόντων
γονέων βασίζεται στην Κλίµακα Επικοινωνιακής
Ανάπτυξης MacArthrur. Kύριος στόχος του Οδηγού είναι
η διδασκαλία Νοηµατικής Γλώσσας σε ενήλικες που
έχουν ή ασχολούνται µε Κωφά παιδιά καθώς αυτά είναι
που κινδυνεύουν µε γλωσσική αποστέρηση και είναι οι
απώτεροι αποδέκτες της γλωσσικής διδασκαλίας. Αυτή η
δοµή έχει δοκιµαστεί µε γονείς τα τελευταία τρία χρόνια
στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία και είναι αποτέλεσµα
συζητήσεων και αξιολογήσεων Κωφών ενηλίκων
συµµετεχόντων.
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