Πέρα από τις ασκήσεις αυτές, δίνονται ιδέες και για άλλα παιχνίδια και δραστηριότητες που
θα μπορούσαν να συνοδεύουν κάθε ενότητα.
Το βιβλίο είναι βασισμένο στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το Νηπιαγωγείο και
μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής
ηλικίας.
Επίσης, μπορεί να χρησιμεύσει σε κάθε ενήλικα, αφού του δίνει τη δυνατότητα να έρθει κοντά
στο παιδί, να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης του, να μοιραστεί μαζί του τα πρώτα του βήματα
στον κόσμο της γραφής και να ενθαρρύνει τις προσπάθειές του, καθώς η εκμάθηση της
γραφής είναι μια περιπέτεια που απαιτεί σωματικό και πνευματικό κόπο και αποτελεί έναν
πολύ σημαντικό σταθμό στη μαθητική ζωή του μικρού παιδιού.

Με οδηγό τη μύτη ενός μολυβιού

να εξασκήσει την παρατηρητικότητά του και τη λογική σκέψη,
να αναπτύξει το συντονισμό ματιού-χεριού,
να αποκτήσει αντίληψη της μορφής και του χώρου,
να μυηθεί στη γραφή από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω,
να μπορεί να διακρίνει την εικόνα από το φόντο,
να αποκτήσει την ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισμού στο χώρο,
να αναπτύξει την κριτική του σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή.

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ

Το βιβλίο αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και έχει στόχο να τα
βοηθήσει να κατακτήσουν πιο εύκολα το μαγικό κόσμο της γραφής. Περιλαμβάνει ποικίλες
γραφικές ασκήσεις, που βοηθούν το παιδί:
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Οπτική διάκριση
Ç ïðôéêÞ äéÜêñéóç åßíáé ç éêáíüôçôá ðïõ Ý÷åé ôï ðáéäß íá áíáãíùñßæåé ôéò äéáöïñÝò êáé ôéò ïìïéüôçôåò ó÷Þìáôïò
êáé ìåãÝèïõò ìåôáîý äéáöüñùí óôïé÷åßùí. Ç éêáíüôçôá áõôÞ åìöáíßæåôáé ðáñÜëëçëá ìå ôç öõóéêÞ ùñßìáíóç.
Åéäéêüôåñá, ç éêáíüôçôá ïðôéêÞò äéÜêñéóçò ãñáììÜôùí êáé ëÝîåùí åßíáé áðáñáßôçôç óôá ðñþôá âÞìáôá ôïõ
ðáéäéïý óôçí áíÜãíùóç. Ìðïñïýìå íá âïçèÞóïõìå ôá ðáéäéÜ íá áðïêôÞóïõí ôéò ïðôéêÝò éêáíüôçôåò ðïõ
áðáéôïýíôáé ãéá ôçí áíÜãíùóç öñïíôßæïíôáò íá ôïõò åîáóöáëßóïõìå Ýíá ïðôéêÜ ðëïýóéï ðåñéâÜëëïí, ðïõ èá
ðåñéëáìâÜíåé Ýíôõðï áëëÜ êáé ìç Ýíôõðï õëéêü ìå äéÜöïñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ. ÕðÜñ÷ïõí ðïëëÜ åñåèßóìáôá ðïõ
äåí Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôá ãñÜììáôá êáé ðïõ èá ìðïñïýóáí íá âïçèÞóïõí ôï ðáéäß íá óõíåéäçôïðïéÞóåé ôéò ãñáììÝò
Þ ü,ôé Üëëï óõíáíôÞóåé óôï Ýíôõðï õëéêü. Ãéá ðáñÜäåéãìá, ðßíáêåò êáé áíôßãñáöá æùãñáöéêþí Ýñãùí (äéóäéÜóôáôá
êáé ôñéóäéÜóôáôá), ÷Üñôåò, ðÝôñåò, êï÷ýëéá, åìðñéìÝ õöÜóìáôá áðïôåëïýí èáõìÜóéï åðïðôéêü õëéêü.
Ïé áóêÞóåéò áõôÞò ôçò åíüôçôáò Ý÷ïõí óôü÷ï íá âïçèÞóïõí ôï ðáéäß íá åîáóêÞóåé ôçí ðáñáôçñçôéêüôçôÜ ôïõ
êáé ôç ëïãéêÞ óêÝøç, áëëÜ êáé íá áíôéëçöèåß ôéò ó÷Ýóåéò ðïõ õðÜñ÷ïõí áíÜìåóá óôá ðñÜãìáôá.

Συμπληρωματικές ασκήσεις
ÌéëÞóôå óôá ðáéäéÜ ãéá ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ êÜíïõí ôá ðñÜãìáôá íá öáßíïíôáé ßäéá Þ äéáöïñåôéêÜ.
Ðáßîôå ðáé÷íßäéá ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôá ïðôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ãéá ðáñÜäåéãìá, êñýøôå êÜðïéï áíôéêåßìåíï êáé æçôÞóôå áðü ôá ðáéäéÜ íá ôï âñïõí. Óôç óõíÝ÷åéá, æçôÞóôå ôïõò íá óáò ðïõí ðïéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ
áíôéêåéìÝíïõ ôá âïÞèçóáí íá ôï åíôïðßóïõí.
ÖôéÜîôå áðïôõðþìáôá êáé æçôÞóôå áðü ôá ðáéäéÜ íá ôá óõíäõÜóïõí ìå ôï óùóôü áíôéêåßìåíï, äéêáéïëïãþíôáò ôçí åðéëïãÞ ôïõò.
Ðáßîôå ðáé÷íßäéá üðùò ç ôüìðïëá, ôï memory, ôá ðáæë ìÝóá óôçí ôÜîç.
ÆçôÞóôå áðü ôá ðáéäéÜ íá óõãêñßíïõí ôá ðáðïýôóéá ôïõò.
Äþóôå óôá ðáéäéÜ êïõìðéÜ êáé æçôÞóôå ôïõò íá ôá ôáêôïðïéÞóïõí áíÜëïãá ìå ôï ÷ñþìá, ôï ìÝãåèïò êáé ôï
ó÷Þìá.
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¸íùóå ìå ìéá ãñáììÞ êÜèå ðáéäß ìå ôç óêéÜ ôïõ.
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