
Μαθαίνω να διαβάζω τα 
γράμματα της αλφαβήτου

Α α (άλφα)

Β β (βήτα)

Γ γ (γάμα)

Δ δ (δέλτα)

Ε ε (έψιλον)

Ζ ζ (ζήτα)

Η η (ήτα)

Θ θ (θήτα)

Ι ι  (γιώτα)

Κ κ (κάπα)

Λ λ (λάμδα)

Μ μ  (μι)

Ν ν (νι)

Ξ ξ (ξι)

Ο ο (όμικρον)

Π π (πι)

Ρ ρ (ρο)

Σ σ ς (σίγμα)

Τ τ (ταυ)

Υ υ (ύψιλον)

Φ φ (φι)

Χ χ (χι)

Ψ ψ (ψι)

ω (ωμέγα)
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Γι
α 

το παιδί

Διαβάζω με τη 
βοήθεια του δασκάλου μου 

πρώτα τα κεφαλαία και ύστερα 
τα μικρά γράμματα της αλφαβή-

του. Βρίσκω πόσα είναι όλα 
μαζί;

Το παιδί μαθαίνει να εκφέρει 
με τον σωστό τρόπο τα 49 φωνήματα 

της γλώσσας μας, ώστε να αποφευχθούν οι 
συγχύσεις και γλωσσικές διαταραχές που προκαλούν 

οι λανθασμένες εκφορές (β και όχι βου, λ και όχι λου, π 
και όχι που). Επίσης, είναι σημαντικό να βοηθήσουμε 

το παιδί να κατανοήσει τη διαφορά ανάμεσα στο 
φώνημα (ακουστικός λόγος) και στο γρά-

φημα (οπτικός λόγος). 
 εκπαιδευτικό

Για τον/την
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χ

σ

ζ

ξ

ψ

μ

ρ

λ

ν

α

ε

ι

ο

ω

η

υ

ο

δ

θ

τ

π

β

φ

κ

γ

Μαθαίνω 
να συλλαβίζω

Γι
α 

το παιδί

Φτιάχνω, με τη 
βοήθεια του δασκάλου μου, 

συλλαβές. Ξέρω πώς! Ενώνω ένα 
σύμφωνο με ένα φωνήεν.

Ακολουθώντας τα 
βέλη, καλούμε το παιδί να ενώσει τα 

σύμφωνα με τα φωνήεντα. Αν το παιδί συναντά 
δυσκολίες στην αναγνώριση των γραμμάτων, δεί-

χνουμε επιμονή σε αυτά τα γράμματα και το βοηθάμε, 
παρακινώντας το να σχηματίζει το κάθε γράμμα στον 
πηλό, στο κερί, στο σμυριδόχαρτο ή στον αέρα. Όταν 

το παιδί κατακτήσει τη σύνθεση συμφώνων 
φωνηέντων, προχωρούμε στην αντίστροφη 

διαδικασία.
 εκπαιδευτικό

Για τον/την



ξ

π

ρ

σ

τ

φ

χ

ψ

ου

οι

αι

ει

αι

οι

ει

ου

β

γ

δ

ζ

θ

κ

λ

μ

ν
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Γι
α 

το παιδί

Χρωματίζω  
τη συλλαβή που 

ταιριάζει με αυτή της 
πρώτης στήλης!

Η οπτική διάκριση των φω-
νημάτων που συνθέτουν τις λέξεις βοηθά το 

παιδί να κατανοήσει την ορθή γραφή και την ανάγνω-
ση και να επισημαίνει καθώς γράφει τις λέξεις τη θέση των 
φωνηέντων, αλλά και να αποφεύγει τη σύγχυση των συμ-

φώνων που προκαλούν το μεγαλύτερο πρόβλημα 
στην ορθογραφία των λέξεων. εκπαιδευτικό

Για τον/την

βα Βε αβ βα βω βυ φα φω
βε Εβ εφ βυ βα βω ρε βε
γη Γα γε ηγ γο γη φη ρη
γω Χω ωγ κω γα γω κε ωχ
δυ Βυ βα θα θυ δυ δα υδ
δει Ειδ θει ειθ δυι δει δυι δαι
ζοι Ξοι οιξ οιζ ζαι ζοι σοι ζαι
ζυ Ζο ξυ υζ υξ ζυ ζα ζε
θω Βω δω ωδ θω θε δα θα
θου Δυο θυο οθυ βου δυο θου υοθ
κω Γω χω ωκ κε κη ωγ κω
κει Ειχ εκι κιε χει γει κει και
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ  
ΛΕΞΕΙΣ

Μικρές λέξεις μεγάλης συχνότητας
	 τι	 	 δεν
	με	 	 	μην
	σε	 	 στο
	 κι	 	 στη
	να	 	 εσύ
	θα	 	 σας
	 οι		 	 σαν
	ως		 	 	και
	 	 τον
	 	 την
	 	 της
	 	 μου
	 	 σου
	 	 του
	 	 που
	 	 πως
	 	 πιο
	 	 πια
	 	 ναι
	 	 όχι Γι

α 
το παιδί

Διαβάζω με τη 
βοήθεια της δασκά-
λας μου τις παραπά-

νω λέξεις!

Η διαβάθμιση των 
ασκήσεων γίνεται βάσει του 

αριθμού των συλλαβών τής κάθε 
λέξης που την αποτελούν και με σειρά 

αυξανόμενης δυσκολίας (συλλαβές δύο 
γραμμάτων, λέξεις με τρία γράμματα, λέξεις με 

τέσσερα γράμματα, λέξεις με πέντε γράμματα). Η 
παρουσίαση των λέξεων οπτικά, βοηθά ώστε να 

κατακτηθεί ο μηχανισμός της ανάγνωσης με τρόπο 
απλό και σταδιακά. Διαβάζουμε τις λέξεις μαζί 

με το παιδί, το οποίο μετά από κάθε πίνακα 
λέξεων πρέπει να είναι έτοιμο να βλέπει 

τη λέξη, να την αναγνωρίζει και να 
τη λέει ολόκληρη. 

 εκπαιδευτικό
Για τον/την

 εκπαιδευτικό
Για τον/την
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Α
Άμα

Άρα

Από

Αφή

Αλλά

Αγάπη

Αγόρι

Ακόμα

Αλάτι

Ανάσα

Απαλό

Άρωμα

Αφήνω

Γι
α 

το παιδί

 Διαβάζω με τη 
βοήθεια του δασκά-

λου μου τις παρακάτω 
λέξεις!

Ασκήσεις στη φωνηματική σύνθεση 
δισύλλαβων και τρισύλλαβων 

λέξεων 

Η παρουσίαση των λέξε-
ων οπτικά βοηθά στην απόκτηση, με 

τρόπο απλό και σταδιακό, του μηχανισμού της 
ανάγνωσης, ενώ το παιδί θα βοηθηθεί να αντιληφθεί 

τον ρόλο του τόνου. 
• Βοηθάμε το παιδί δείχνοντας και διαβάζοντας την κάθε 

λέξη χωρίς βιασύνη. 
• Εξηγούμε λέξεις που πιθανόν είναι άγνωστες για το παιδί. 

• Διαβάζουμε τις λέξεις μαζί με το παιδί.
• Σταδιακά το παιδί μετά από κάθε πίνακα λέξεων 
πρέπει να είναι έτοιμο να βλέπει τη λέξη, να την 

αναγνωρίζει και να τη λέει ολόκληρη.  εκπαιδευτικό
Για τον/την
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Η

Ήδη

Ήθη

Ήθος

Ήχος

Ηχώ

Ημέρα

Ήρεμα

Ήσυχο

Ι

Ίνα

Ίσα

Ίσος

Ίσως

Ικανό

Γι
α 

το παιδί

Διαβάζω με τη 
βοήθεια του δασκά-
λου μου τις ακόλου-

θες λέξειςΕ
Εάν
Εγώ
Εδώ
Έλα
Ένα
Ενώ
Έξι
Έξω
Εσύ
Έχω

Εκατό
Έλατο
Ελάφι
Εσένα
Εποχή
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Ο

όλα

όλο

όσο

ότι

όχι

όψη

όμως

όπως

όταν

οβίδα

ομάδα

όνομα

όραμα

όρεξη

οροφή

Υ

Ύλη

Ύψος

Ύφος

Υλικό

Ύψωμα

Ω

Ώρα

Ώμος

Ωμός

Ώριμο

Ωφελώ
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΥΣΕΙΣ  
ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ

Μαθαίνω να φτιάχνω συλλαβές

Γι
α 

το παιδί

Ενώνω με τη βοή-
θεια του δασκάλου μου 
τα γράμματα και φτιάχνω 

συλλαβές.

Το παιδί μαθαίνει να 
• συνθέτει τα φωνήεντα με τα σύμφωνα 

που προκαλούν δυσκολία στους μαθητές με 
Μαθησιακές Δυσκολίες

• διαβάζει τα σύμφωνα σε συνδυασμό με τα φωνήεντα
• κατανοεί τη δομή της συλλαβής.

Δίνεται έμφαση στη διδασκαλία των συμφώνων στα οποία το 
παιδί με Μ.Δ. συνήθως δυσκολεύεται αντικαθιστώντας τα με άλλα 

σύμφωνα, π.χ. το β με το φ. Το παιδί με Μ.Δ. χρειάζεται συστη-
ματική εξάσκηση στα συγκεκριμένα σύμφωνα. Απαιτείται η 
γραφή αυτών των συμφώνων στον πηλό ή στο σμυριδό-

χαρτο και στον αέρα. Επαναλαμβάνουμε την άσκηση 
έως ότου το παιδί μείνει ικανοποιημένο από 

την απόδοσή του. 
 εκπαιδευτικό

Για τον/την

α

ε

ι

ο

η

υ

ω

ου

π

β

φ

σ

ζ

κ

γ

χ

τ

δ

θ
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ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ
Άσκηση για την αποφυγή σύγχυσης  συμφώνων

Το	δέμα	έφτασε	και	είναι	γεμάτο	γλυκά	για	τα	
παιδιά.

Θέλω	να	πάω	για	διακοπές	στο	νησί	του	πατέρα	
μου.

Ο	λάκκος	στο	ρέμα	ήταν	γεμάτος	βρόχινο	νερό.

Η	ρίζα	του	φυτού	ήταν	βαθιά	φυτεμένη	στο	
έδαφος.

Το	κουτί	που	βρήκα	έξω	από	την	πόρτα	μου	
ήταν	γεμάτο	παιδικά	παιχνίδια.

Ο	γέρος	καθόταν	στη	γωνιά	του	δρόμου	
κρατώντας	μία	γάτα	στα	χέρια	του	για	παρέα.

Διαβάζω!!!

Μαντεύω όλα τα 
φωνήματα (τις φωνούλες) που συνθέτουν 

τις λέξεις με έντονο τύπωμα:

Και	τα	βράδια,	σαν	φυσούσε	ο	αγέρας	ή	

χτυπούσε	στο	καλύβι	του	η	βροχή,	πόσα	και	

πόσα	παραμύθια	δεν	του	έλεγαν	μαζί	με	τα	

δέντρα	και	τα	πουλιά!	Παραμύθια	για	νεράιδες,	

μάγισσες,	δράκους,	βασιλόπουλα,	βασιλοπούλες,	

για	φτωχούς	και	πλούσιους.
                                               (Τα Δέντρα μας, Θέτη Χορτιάτη, Εκδόσεις Πατάκη)



24

τό■ος τό■ος î		ν-π

■έρος ■έρος î		γ-μ	

■ίνω ■ίνω î		π-δ

βί■α βί■α î		λ-δ

■ώμα ■ώμα î		χ-π

ζά■ι ζά■η î		ρ-λ

κε■ί κε■ί î		ρ-λ

■υμός ■υμός î		χ-θ

νύ■ι νύ■η î		χ-φ

μέ■ι μέ■η î		λ-σ

■έμα ■έμα î		δ-θ

■έρα ■έρα î		β-μ

πό■ος πό■ος î		θ-ν

■υμάρι ■υμάρι î		θ-ζ

καβού■ι καβού■ι î		ρ-κ

κουτά■ι κουτά■ι î		λ-β

Γι
α 

το παιδί

Συμπληρώνω 
τα γράμματα στα 

κενά των παρακάτω 
λέξεων:
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ  
ΤΑ ΔΙΨΗΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ

Γι
α 

το παιδί

Διαβάζω και 
ενώνω τα μικρά 

δίψηφα σύμφωνα με 
τα κεφαλαία.

Το παιδί μαθαίνει 
να εκφέρει με σωστό τρόπο τα 

δίψηφα σύμφωνα της γλώσσας μας 
έτσι, ώστε να αποφευχθούν οι συγχύσεις 

και γλωσσικές διαταραχές που προκαλούν οι 
λανθασμένες εκφορές. Το παιδί με Μ.Δ. πρέπει 

να μάθει ότι τα δίψηφα σύμφωνα ακούγο-
νται σαν ένα σύμφωνο το οποίο, όμως, 

γράφεται με δύο σύμφωνα.  εκπαιδευτικό
Για τον/την

μπ			ντ			τσ			τζ			στ		γκ

ΤΖ			ΝΤ			ΓΚ			ΜΠ			ΤΣ			ΣΤ			

Φτιάχνω συλ-
λαβές ακολουθώ-

ντας τα βέλη.

	α			ε			ι			ο			η			υ			ω

	μπ			ντ			τσ			τζ			στ			γκ			γγ
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Βάζω σε κύκλο 
την ίδια λέξη  με αυτή 
που βρίσκεται στην 

πρώτη στήλη

Πίνακας για την 
άσκηση  σε συχνόχρη-

στες λέξεις με σκοπό την 
ανάπτυξη ευχέρειας της 

ανάγνωσης. εκπαιδευτικό
Για τον/την

από αυτό από Αύριο Άλλο
αυτή αυτά Αυτοί Άκου αυτή
αγάπη αμέσως Αυτός αγάπη Άλλη
βάζω βλέπω Βρες Βράδυ βάζω
γιατί γεια Γιαγιά Γράψε γιατί
δύο δεξιά δύο δέκα δουλειά
δέκα δύο δουλειά Δεξιά δέκα
δίνω δώρο Δάσος Δέμα δίνω
έλα εγώ Είστε Έξω έλα
είμαι έχουν είμαι Εσείς είστε

βίλα		 ½	 ο	σώμα
πώμα		½	 ο	τώρα
ζάλη		½	 ο	χώμα
δίνω		½	 ο	ζάρι
πίνω		 ½	 ο	βίδα
χώμα		½	 ο	πίνω
βίδα		 ½	 ο	δίνω
ζάρι		 ½	 ο	ζάλη
χυμός	½	 ο	πώμα
τώρα		½	 ο	βίλα
σώμα		½	 ο	χυμός

Ενώνω τις 
ίδιες λέξεις.



ΔΙΠΛΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΑ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ

Μαθαίνω να συλλαβίζω
Τα ερευνητικά δεδομένα στην ελληνι-

κή γλώσσα μάς έχουν διδάξει ότι το παιδί με Μ.Δ. μαθαίνει 
ορισμένα συμφωνικά συμπλέγματα με δυσκολία και άλλα με ευκολία. Αυτό 

εξαρτάται από τη φωνολογική επίγνωση του κάθε παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να:
• συνθέτει τα δίψηφα συμφωνικά συμπλέγματα με τα βασικά φωνήεντα

• κατανοεί τη δομή της συλλαβής.
Αν το παιδί συναντά δυσκολίες στην αναγνώριση των γραμμάτων, δείχνουμε επιμονή σε 

αυτά τα γράμματα και το βοηθάμε, παρακινώντας το, να σχηματίζει το κάθε γράμμα 
στον πηλό, στο κερί, στο σμυριδόχαρτο ή στον αέρα. Έπειτα επαναλαμβά-

νουμε την άσκηση έως ότου μείνει το παιδί ικανοποιημένο 
από την απόδοσή του.

 εκπαιδευτικό
Για τον/την

κλ			κν			

κρ			κτ			πτ			

σβ			σγ			σθ			

σκ

γν	

γρ			δν			δρ			

θλ			θρ			

βγ			βδ			

βρ			βλ			γδ			

γλ					
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Φτιάχνω συλ-
λαβές με τη βοήθεια 
του δασκάλου μου, 
όποτε τη χρειάζομαι.

a			ε			ι			ο			ω				η			υ			ου
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a
ε
ι
ο
ω
η
υ
ου

σλ			σμ			σπ			
στ			σφ			σχ				τμ			

τρ	

σλ			
σμ			
σπ			
στ			
σφ			
σχ			
τμ			
τρ

φθ	
φλ		φν			φρ			

φτ			χθ			χν			χρ			
χτ

a			ε			ι			ο			ω				η			υ			ου

φθ			
φλ			

φν			
φρ			

φτ			
χθ			
χν			

χρ			
χτ
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Γι
α 

το παιδί

Βάζω τόνους 
στις λέξεις

Μια	φορα	ενα	Παπι
ειχε	χασει	ενα	Πι,

ειχε	μεινει	με	το	Πα
κι	ελεγε	ολο	«Πα	Πα	Πα»	

Περπατουσε,	προχωρουσε
και	κοιτουσε	και	ρωτουσε:

Που	θα	βρω,	ποιος	θα	μου	πει
Ενα	Πι,	ωραιο	Πι;

Τα κείμενα 
εισάγουν το παιδί στην 

έννοια και στη σημαντικότη-
τα του τόνου σε μία λέξη. 

 εκπαιδευτικό
Για τον/την

Εψαξε	σε	ολα…
Βρηκε	πι	απα	το	πιπερι
Βρηκε	πι	απο	τα	πινελα
Και	το	επιασε	μια	τρελα!

Βρηκε	πι	απο	το	Πιρουνι
Βρηκε	πι	απο	το	πιγουνι
Βρηκε	πι	απο	την	πινεζα	

Και	την	πατησε…..

(Διασκευή από το βιβλίο της Γλώσσας, Α’ Δημοτικού, 2006, Το παπί)

m
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Ηχητική διάκριση φωνημάτων
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ 

Οι λέξεις θα βοηθήσουν το παιδί να 
συνειδητοποιήσει την ηχητική διαφορά των φωνη-

μάτων, η οποία θα συμβάλλει στη διαδικασία ενός εσωτερικού 
μονόλογου για την ανάπτυξη και τον έλεγχο της αναγνωστικής 

ικανότητάς του. Διαβάζοντας τις λέξεις το παιδί αντιμετωπίζει την 
πρόκληση να κατανοήσει ότι ένα γράμμα/ φώνημα σε μία λέξη 

μπορεί να αλλάξει τη σημασία των λέξεων. εκπαιδευτικό
Για τον/την

Όψη	–	Όχι
Ήθος	–	Ήχος
Χιόνι	–	Πιόνι
Φανή	–	Φωνή

Έλα	–	Ένα
Εγώ	–	Ενώ
Εγώ	–	Εδώ

Γάλα	–	Γάτα
Δέμα	–	Ψέμα
Ζάλη	–	Πάλη
Γερό	–	Ξερό
Ζάλη	–	Ζάρι
Δόξα	–	Τόξα
Λάδι	–	Χάδι
Δίνω	–	Πίνω

Βίλα	–	Βίδα
Βήμα	–	Ρήμα
Πώμα	–	Χώμα
Μέρα	–	Βέρα

Θυμός	–	Χυμός
Πάτος	–	Γάτος
Φώτα	–	Κότα
Χήρα	–	Πήρα
Σήμα	–	Νήμα

Μύλος	–	Φίλος
Τοίχος	–	Ψύχος
Πολύ	–	Θολή

Μύθος	–	Λίθος
Νήμα	–	Σήμα
Πίτα	–	Πίπα



31

σούστα	½ούστα

φρένο	 ½ρένο

κρίση	 ½ρύση

κέντρο	 ½έντρο

καρφιά	 καρ½ιάq

Γι
α 

το παιδί

Φτιάχνω τα δικά μου 
φωνολογικά παρώνυμα! Διαλέγω 

το σωστό γράμμα, το οποίο όταν το 
τοποθετήσω στη λέξη και τη διαβάσω,  

προκύπτει η λέξη της εικόνας:

νήμα	 ½ήμα		

πίτα	 πί½α

νύφη	 νύ½ι

μέρος	 ½έρος

φακός	 φά½ος		

στάλα	 σ½άλα

πράμα	 ½ράμμα	

στήλος	 σ½ύλος			l
Q

σ β

κ π

χ δ

λ φ

β τ

β δ

ζ δ

δ θ

ν ρ

π κ

γ τ

κ μ

	θ	 γ
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Ηχητική διάκριση φωνημάτων 
σε τρισύλλαβες λέξεις

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΑ 

Οι λέξεις θα βοηθήσουν το παιδί να 
συνειδητοποιήσει την ηχητική διαφορά των φωνημά-

των, η οποία θα συμβάλλει στη διαδικασία ενός εσωτερικού 
μονόλογου για την ανάπτυξη και τον έλεγχο της αναγνωστικής 

ικανότητάς του. Διαβάζοντας τις λέξεις το παιδί αντιμετωπίζει την 
πρόκληση να κατανοήσει ότι ένα γράμμα/ φώνημα σε μία 

λέξη μπορεί να αλλάξει τη σημασία των λέξεων. εκπαιδευτικό
Για τον/την

Βαγόνι	–	Παγόνι
Βοδινός	–	Βορινός

Γεράκι	–	Κεράκι
Αέρινος	–	Κέρινος	
Θυμάρι	–	Ζυμάρι
Καβούρι	–	Καβούκι
Καθένας	–	Κανένας
Κανόνας	–	Κανένας
Κόλακας	–	Κόρακας
Κουνέλι	–	Κουρέλι
Κωδικός	–	Κωμικός	
Μουλάρι	–	Φουλάρι

Μουσαμάς	–	Μουσακάς
Ξύλινος	–	Πήλινος
Παγερός	–	Παγετός

Πακέτα	–	Ρακέτα
Πιρούνι	–	Πιγούνι
Σαλόνι	–	Σαγόνι

Συνεπής	–	Συνεχής
Σωλήνας	–	Σωτήρας
Τοπικός	–	Τοξικός
Φυσικός	–	Φυτικός
Θετικός	-	Θερινός


