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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να εξασκήσουν όλες τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες που απαιτούνται στο σχολείο με έναν πολύ αποτελεσματικό 

τρόπο: Το σωστά σχεδιασμένο και ενδιαφέρον παιχνίδι χαλαρώνει το 

παιδί,το οποίο όμως παραμένει συγκεντρωμένο. Βρίσκεται δηλαδή στην 

ιδανική κατάσταση για να μάθει! 

Μαθητές- στόχος:Εφάρμοσα τις τακτικές που θα περιγράψω παρακάτω στο 

πλαίσιο μαθημάτων με μαθήτριες καταγωγής από το Αφγανιστάν επιπέδου 

Α1 το σχολ.έτος 2011-12 στο 40ο Γυμνάσιο Αθήνας, στους μαθητές του  1ου 

ΔΣ Μυκόνου επιπέδου Α1 έως και Β1 αλβανικής και βουλγαρικής 

καταγωγής κατά τα σχολικά έτη 2006-2008, καθώς  και σε τμήματα 

επιπέδου Α2 έως και Β1 μαθητών Δημοτικού,Γυμνασίου και Λυκείου 

διαφόρων προελεύσεων στα Σχολεία της Αμερικάνικης Παροικίας (ACS), 

όπου εργάστηκα συνολικά τέσσερις μήνες κατά τα έτη 2008-2009. 

Υλικοτεχνική υποδομή:Χρειάστηκα τετράδια εξηγήσεων,λευκές κόλλες 

Α4,εικόνες από περιοδικά,γραφική ύλη και υλικά από το μάθημα των 

καλλιτεχνικών, όπως μπογιές, κόλλα,ψαλιδάκια, πλαστελίνη,χάρτινα πιάτα  

και χρωματιστά χαρτόνια. 

Σκοπός μου ήταν η εξάσκηση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού 

και γραπτού λόγου με διασκεδάστικό τρόπο. Με αυτό τον «εξοπλισμό» θα 

μπορούσαν να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την ελληνική γλώσσα και τον 

πολιτισμό, χωρίς να αποποιηθούν-ξεχάσουν τη δική τους κουλτούρα και  

τέλος να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν. Η γλώσσα για τα περισσότερα 

από αυτά τα παιδιά ήταν ένας ψηλός τοίχος αναμεσα σε αυτά και τους  

συμμαθητές- εν δυνάμει φίλους τους. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Το να αποκτήσουν νέες γνώσεις μόνο με μετωπική διδασκαλία, κάρτες 

διπλής όψης(flashcards),αντιγραφή,ορθογραφία, χρήση νέων τεχνολογιών 

ενίοτε  και εξέταση την επόμενη μέρα, φαινόταν ωραίο στην 

αρχή, αλλά βαρέτο στη συνέχεια. Η ρουτίνα τους έδινε ασφάλεια, αλλά 

έβλεπα ότι ήθελαν και μια διαφορετική αντιμετώπιση. 

Υπήρχαν και στιγμές που η νοσταλγία για την πατρίδα και τους συγγενείς, 

η θύμηση ενός αγαπημένου που χάθηκε στον πόλεμο,μια ασθένεια, η 

οικονομική ανέχεια ή  η αντιμετώπιση του κόσμου δεν άφηναν πολλά 

περιθώρια για το «κλασικό» μάθημα. 

Aποφάσισα λοιπόν να το κάνω πιο παιχνιδιάρικο, εισαγάγοντας κάθε φορά 

και ανάλογα με την περίσταση μια νέα δραστηριότητα.Τα παιδιά έτσι 

μάθαιναν και έκαναν επανάληψη δίχως να το καταλαβαίνουν και το 

επιζητούσαν και τις επόμενες φορές! 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Χρησιμοποίησα τις παρακάτω τεχνικές που ονομάτισα μόνη μου ή σε 

συνεργασία με τα παιδιά: 

1. Μια ταμπέλα την ημέρα 

Δεν μπορούσαν με τίποτα να θυμηθούν τη λέξη «καλοριφέρ». Μετά 

από πολές φορές φορές που την είπαμε,τη γράψαμε και τη 

ζωγραφίσαμε, έφτιαξα μια ταμπέλα και την κόλησα  πάνω στο 

καλοριφέρ. 

Την επόμενη φορά που ρώτησα»Τι είναι αυτο;» και είδα να 

κομπιάζουν, έγνεψα προς την ταμπέλα. Άρεσε τόσο στα παιδιά που 

ζήτησαν να φτιάξω και άλλες τέτοιες ταμπέλες ή έφτιαχναν και μόνα 

τους. 

Η συνεχής οπτική επαφή με τη λέξη, οδήγησε στην εκμάθησή 

της.Ήταν ένα «άμεσο» λεξικό. Μετά από λίγο καιρό η τάξη γέμισε 

ταμπέλες, οι οποίες ανανεώνονταν και η αυτοπεποίθηση των παιδιών 

όλο και μεγάλωνε. 

2. Η συγκομιδή 

Με μαγνητικά φύλλα(τρία πράσινα για το φύλλωμα,δυο καφέ για τον 

κορμό και τρία κόκκινα για τα μήλα) έφτιαξα ένα δέντρο με  καρπόυς 

και όταν κάναμε αυτή την άσκηση το κολούσα στον πίνακα. Επέλεξα 

το μήλο γιατί το κόκκινο χρώμα τραβά την προσοχή μας. Δε 

χρησιμοποίησα χαρτόνι γιατί με τη συνεχή χρήση, θα σκιζόταν η 

κατασκευή. Πάνω σε κάθε μήλο έγραψα με ανεξίτηλο μαρκαδόρο τα 

γράμματα της αλφαβήτου, κεφαλαία και μικρά. 

Τραβούσα κλήρο από ένα σακουλάκι με τα ονόματα των παιδιών ποιος 

θα μάζευε τα μήλα- γράμματα. Στην αρχή σημείωνα τα γράμματα στον 

πίνακα, στη συνέχεια όμως απλά τα έλεγα προφορικά. 

Έμαθαν έτσι εύκολα την αλφαβήτα και «μάλωναν» ποιο θα σηκωνόταν 

στον πίνακα να μαζέψει τα μήλα. 

3. Πυραμίδα 

Τα παιδιά χωρίζονταν σε  δυο ομάδες και κάθε μία έπρεπε να 

διαβάσει λέξεις ή να ονοματίσει εικόνες από καρτέλες που ήταν 

τοποθετημένες κάθετα, η μια πάνω από την άλλη. Το πρώτο παιδί 

δίαβαζε  την πρώτη κάρτα, το δεύτερο την πρώτη και τη δεύτερη 

κ.ο.κ. Ένα λάθος  τους γύριζε πάλι στην αρχή. Νικήτρια ομάδα ήταν  

αυτή που θα κατάφερνε να δια βάσει τις λέξεις από τη βάση ως την 

κορυφή της πυραμίδας δίχως να κάνει κανένα λάθος. 
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4. Πες το θυμωμένα 

Αυτή η δραστηριότητα ζητούσε από τα παιδιά να επαναλάβουν τη 

λέξη που έβλεπαν με διαφορετικά συναισθήματα και τρόπο π.χ. σαν 

να κρυώνω, νυσταγμένα, αθόρυβα, σαν να κοιμάται κάποιος δίπλα 

κ.λπ. και προκαλούσε πολύ γέλιο. 

Το αγαπημένο τους ήταν το «σαν να θες να σε ακούσουν στο απέναντι 

βουνό», όπου εκτόνωναν στο πλαίσιο του μαθήματος όποια πίεση 

ένιωθαν και «χωρίς να θυμώσει η κυρία». 

5. Ο κύριος Αόρατος 

Μια εναλλακτική κρεμάλα με το σχήμα των γραμμάτων-μακρουλό 

κουτάκι για το «λ» και μικρό για το «α»- αντί για παυλίτσες για τους 

αρχάριους και δοσμένη δίπλα την αλφαβήτα, ώστε να σβήνουμε όσα 

χρησιμοποιήσαμε. Για κάθε λάθος ένα ανθρωπάκι που ήταν 

ζωγραφισμένο δίπλα στη λέξη έχανε και ένα μέλος του σώματός του, 

ώστε να καταλήξει στο τέλος...αόρατο. 

Βοηθήθηκαν έτσι στην αναγνώριση των γραμμάτων οι αρχάριοι, 

καθώς και στην εξάσκηση του λεξιλογίου και εγώ δεν ένιωθα, σα νέα 

τότε στο επάγγελμα, ότι παίζαμε αντί να μαθαίνουμε στην ταξη. 

6. Περίεργο γράψιμο 

Σχημάτιζαν το γράμμα που του έγραφα στον πίνακα με 

πλαστελίνη,με  αλμυρή ζύμη (η οποία άψητη δεν χαλάει, ενώ αν 

ψηθεί γίνεται ωραίο διακοσμητικό), με μακαρόνια ή όσπρια, με το 

δάχτυλό τους στον αέρα ή στην πλάτη του μπροστινού τους. Στο 

δεύτερο μέρος της δραστηριότητας  έλεγαν λέξεις που ξεκινούσαν από 

το γράμμα αυτό. 

Το αγαπημένο τους βέβαια παρέμενε το «γράψιμο ουράνιο τόξο». Σε 

παιδιά που μισούσαν την αντιγραφή ζητούσα να περάσουν τη λέξη 

από πάνω με ξυλομπογιές όσες φορές μπορούσαν περισσότερες. 

Κατέληγαν έτσι να μαθαίνουν τη λέξη και να έχουν ζωγραφίσει 

παράλληλα, ενώ και η εικόνα του τετραδίου τους ήταν πολύ 

χαρούμενη. 

7. Το χάρτινο πιάτο 

Μετά από μια κατασκευή για το πρόσωπο μας είχαν περισσέψει 

χάρτινα πιάτα. Χώρισα την περιφέρεια του πιάτου σε 24 ίσα τμήματα 

και σε κάθε ένα έγραψα μέσα από ένα γράμμα του αλφαβήτου. 
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Το παιδί που διάλεγα έπρεπε να λέει το γράμμα και ταυτοχρόνως να 

το δείχνει(συντονισμός χεριούματιού). Συνήθως κατέληγε όλη η τάξη 

να πάρει μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα. 

8. Tι μέρα έχουμε σήμερα; 

Η ημερομηνία είναι σημαντικό στοιχείο καθημερινής χρήσης και 

χρησιμεύει αναγνωριστικά, όπως και το όνομά μας. 

Κάθε μέρα ζητώ από ένα παιδί να γράψει την ημερομηνία στον 

πίνακα. Τα υπόλοιπα κάνουν το ίδιο στο τετράδιό τους. 

Εντοπίζουν την ημέρα της εβδομάδας στο αντίστοιχο φύλλο του μήνα, 

διακρίνουν τις αργίες και γράφουν την πλήρη ημερομηνία στο 

τετράδιό τους. Σε μεγαλύτερα επίπεδα ρωτώ τι μέρα ήταν χτες και 

ποια μέρα αύριο. 

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εξοικειώνονται και με τους αριθμούς. 

9. Μέτρα ως το 20 ανάλογα με τα παλαμάκια που άκουσες. 

Σηκώνονταν ανά δυάδες, το ένα παιδί χτυπούσε παλαμάκια και το 

άλλο χοροπηδούσε τόσες φορές όσες και τα παλαμάκια που άκουσε. 

Δραστηριότητα με μεγάλη απήχηση στις μικρές ηλικίες που θέλουν 

συνεχώς να παίζουν, αλλά και σε υπερδραστήρια παιδιά. 

Κουράζονταν τόσο από το χοροπηδητό και το μέτρημα που μετά μόνα 

τους ζητούσαν να επιστρέψουν στο θρανίο και να γράψουν ή να 

διαβάσουν! Εξάσκηση της αδρής κινητικότητας  παράλληλα με τη 

διδασκαλία λεξιλογίου. 

10. Μέτρηση χώρου με διάφορα αντικείμενα 

Τα μικρότερα παιδιά που δεν ενδιαφέρονται τόσο να μάθουν τα            

νούμερα για να μπορούν να ανταλλάσουν τον αριθμό του κινητού τους 

τηλεφώνου, ενθουσιάστηκαν  και με την προοπτική να χρησιμοποιήσουν το 

αγαπημένου τους αντικείμενο που διαφορετικά δε θα επιτρεπόνταν να 

έχουν πάνω στο θρανίο τους  και να μετρήσουν το μήκος της τάξης, του 

θρανίου, της κουρτίνας με χάρακες, τσάντες, γόμες κ.λπ.  π.χ. Η πόρτα έχει 

μήκος  δέκα Μπεν-Τεν. 

11. Το παραμύθι μας 

Η ζωγραφική άρεσε στα  παιδιά.Πώς να τη συνδυάσω όμως με τον 

Ιστορικό Ενεστώτα και τον Αόριστο; Φτιάξαμε λοιπόν μια ιστορία, 

την οποία και εικονογραφήσαμε. Βγάλαμε αντίτυπα και έτοιμο το 
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παραμύθι μας! Η ιστορία ξεκίνησε από προτάσεις που είχαν να 

γράψουν με δοσμένες λέξεις(συρτάρι, βελόνα, λύκος, 

αεροπλάνο).Κάτι τόσο μικρό όμως τους φαινόταν βαρετό... Ανά δύο 

παιδιά γράφτηκε και εικονογραφήθηκε από ένα φύλλο του 

παραμυθιού.Συγγραφείς,εικονογράφοι,στοιχειοθέτες και βιλιοδέτες. 

Έμαθαν να συνεργάζονται και να βοηθά ο ένας τον άλλο(κατανόηση 

και παραγωγή προφορικού λόγου),έμαθαν για τα επαγγέλματα που 

σχετίζονται με τα βιβλία, εξασκήθηκαν στην παραγωγή γραπτού 

λόγου και περιέφεραν με περηφάνια το δικό τους παραμύθι. 

Με τον ίδιο τρόπο σχηματίστηκε και το άλμπουμ με στίχους χαϊκού. 

12. Το γράψιμο των πέντε λεπτών 

Κάθε Παρασκευή είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε δυο ή τρία 

θέματα(σχετικά με το λεξιλόγιο ή τη γραμματική που είχαν διδαχθεί) 

και να γράψουν μια μικρή παράγραφο π.χ. Πέντε σημάδια ότι είσαι 

νεράιδα, Τα αγαπημένα φαγητά ενός λυκάνθρωπου, Μια λυπητερή 

ιστορία κ.α. 

Η παράγωγή λοιπόν γραπτού λόγου έγινε ευκαιρία να αφήσουν                        

ελεύθερη τη φαντασία τους και να μοιραστούν με την ολομέλεια τις σκέψεις 

τους. 

13. Σιωπηλή κουβεντούλα 

Μια μέρα σχεδόν η μισή τάξη ήρθε κακόκεφη και θυμωμένη για 

μάθημα λόγω ενός περιστατικού που έλαβε χώρα κατά το διάλειμμα. 

Για να μην οξύνω και άλλο τα πνεύματα, καθώς είχα πληροφορηθεί 

το συμβάν, έγραψα στον πίνακα μια ερώτηση και δίχως να απαντήσω 

με λόγια τις ενστάσεις τους, ζήτησα να μου απαντήσουν γραπτώς  στο 

τετράδιό τους. Είχε προηγηθεί και η ταινία «Χάρι Πότερ:Η κάμαρα 

με τα μυστικά», όπου ένα μαγικό ημερολόγιο συνομιλούσε γραπτά με 

τον ήρωα και η ταύτιση με το μικρό μάγο λειτούργησε υπέρ μου. 

Το κεφάλαιο «κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου» δεν ήταν  

πια ο κακός δράκος για μας. Συνήθως επέλεγα αυτή τη δραστηριότητα 

μετά το διάλειμμα μέχρι να χαλαρώσουν ή τα πρωινά της Δευτέρας. 

14. Πού το πας; 

Ο εκπαιδευτικός γράφει πρόταση στον πίνακα ως έναυσμα για τη 

δραστηριότητα. Μετά από ένα λεπτό σκέψης, ξεκινά όποιο παιδί 

θέλει μια ιστορία και τη συνεχίζει ο διπλανός του, ώστε να μιλήσουν 

όλα τα παιδιά,ακόμη και τα άτολμα ή όσα δεν εμπιστεύονταν ακόμη 

τις γνώσεις τους. Στόχος μας να εξασκηθούν στην κατανόηση και 
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παραγωγή προφορικού λόγου παράλληλα με την καλλιέργεια της 

φαντασία τους. 

Η δραστηριότητα αυτή απαιτούσε απόλυτη συγκέντρωση και 

ετοιμότητα από τα παιδιά ανάλογα με τις ανατροπές της ιστορίας, ενώ 

τα μυούσε στο μαγικό κόσμο της αφήγησης. Στο τέλος της χρονιάς 

ήξεραν πώς να ξεκινήσουν και πώς να κλείσουν μια ιστορία, πολλές 

συνδετικές λέξεις και εκφράσεις, περιγραφές, μέχρι και 

παρομοιώσεις. Η περιπέτεια, η ανατροπή και η κάθαρση ήταν κτήμα 

τους και ας μην ήξεραν φυσικά την ορολογία. 

15. Κουκλοθέατρο ή διήγηση μιας ιστορίας της χώρας τους. 

Μια μέρα βρήκαν τα μεγαλύτερα παιδιά μια γαντόκουκλα που 

χρησιμοποιούσα στο μάθημα με τους μικρούς μαθητές. Συζητήσαμε 

για την κατασκευή των κουκλών αυτών και την πορεία του 

κουκλοθέατρου μέσα στο χρόνο στις χώρες του κόσμου. Πολλά παιδιά 

είχαν έντονη την παραδοση του κουκλοθέατρου στην χώρα 

προέλευσής τους. Θέλησαν λοιπόν να φτιάξουν και τα ίδια μια δική 

τους κούκλα, κάτι σαν το άβατάρ τους, που θα μπορούσε να μιλά στο 

δάσκαλο και να λέει παράπονα δίχως να φοβάται τις επιπτώσεις, τους 

προβληματισμούς αλλά και τις κρυφές σκέψεις τους. 

Ξεκινήσαμε λοιπόν σαν πρότζεκτ βήμα βήμα να φτιάχνουν την 

κούκλα τους κάθε Παρασκευή την τελευταία ώρα και μόνο αν οι 

επιδόσεις τους και η συμπεριφορά τους ήταν οι αναμενόμενες μέσα 

στη βδομάδα. 

Μέσα σε ένα μήνα κάθε παιδί είχε τη δική του κούκλα. Έμαθαν τα 

ονόματα των υλικών χειροτεχνίας(διαβήτης,κόλλα κρυσταλιζέ 

κ.α.),να κατανοούν και να ακολουθούν εντολές(«κόψε το 

νήμα,ζωγράφισε τα χαρακτηριστικά κ.α.),να κινούν τις κούκλες και 

να παρουσιάζουν μονολόγους. Η κούκλα δεν ντρεπόταν ποτέ να 

μιλήσει μπροστά σε όλους ούτε φοβόταν να  κάνει λάθη! 

 

16. Εκπομπή μαγειρικής με τον κύριο Χοντρούλη 

Ένας εύκολος τρόπος να μάθουν την προστακτική, να εξασκηθουν σε                                             

γνωστές λέξεις(αριθμητικά,ποσότητες και είδη διατροφής) παρουσιάζοντας 

περήφανα μια συνταγή του τόπου τους. Αν το φαγητό ή 

 

το γλυκό που είχαν επιλέξει δεν ήθελε ψήσιμο, γέμιζε όλη η τάξη με 

μυρωδιές και χορτάτα προσωπάκια. 
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Σε μεγαλύτερες τάξεις ή με παιδιά που ονειρεύονται να σπουδάσουν 

δημοσιογραφία είχαμε δυο ρόλους, του παρουσιαστή ή της παρουσιάστριας 

και του καλεσμένου! 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

Οι παραπάνω δραστηριότητες βοήθησαν τα παιδιά να αγαπήσουν τα 

ελληνικά ή έστω να τους δώσουν μια ευκαιρία. Έρχονταν με όρεξη στην 

τάξη ακόμη και τις τελευταίες ώρες του προγράμματος και όταν έλεγα ότι 

τους έχω μια έκπληξη για τη συνέχεια με κοίταζαν με αναμονή και χαρά. 

Οι επιδόσεις τους βελτιώθηκαν και οι γνώσεις τους ήταν σταθερές ακόμα 

και μετά από καιρό. 

Υπήρχαν και άλλα που σκέφτηκα αλλά δεν πρόλαβα να κάνω,τα έχω όμως 

στο πρόγραμμα για τη φετινή χρονιά. 
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