
Δραστηριότητες γραμματισμού

Τα παιδιά μπορούν να έχουν επαφή με τα γράμματα με πολλούς παιγνιώδεις και ευχάριστους 

τρόπους:

1. Μην ξεχνάτε να προφέρετε τα γράμματα με τους ήχους που παράγουν και όχι όπως τα 

ονομάζουμε στο αλφάβητο ( π.χ α και  και όχι άλφα).

2. Απομονώστε ένα γράμμα κάθε φορά που θα ασχοληθείτε με τον γραμματισμό.

3. Γράψτε ευανάγνωστα, τόσο το κεφαλαίο όσο και το μικρό και αναρτήστε το κάπου ώστε το 

παιδί να έχει συνεχή οπτική επαφή με αυτό. 



Εξασκήστε ακουστικά το παιδί στους ήχους των γραμμάτων, παίζοντας το 

ακόλουθο παιχνίδι: 

Παιδιά ελάτε να βρούμε λέξεις που αρχίζουν π.χ από το γράμμα Α .

Για να γίνει πιο ελκυστική η διαδικασία  για το παιδί, βάλτε στο παιχνίδι  και το αγαπημένο αρκουδάκι ή ζωάκι 

ή μπάλα, που επιλέγει το παιδί.

• Αυτός που κρατά το αντικείμενο πρέπει να πει μια λέξη που αρχίζει από το γράμμα αυτό.

• Αφού βρει τη λέξη παραδίδει το αντικείμενο στον διπλανό του για να βρει αυτός μια λέξη. 

Μπορούν να παίξουν όσοι θέλουν ,γονείς και αδέλφια.



Μικροί ντετέκτιβ στη χώρα των γραμμάτων… 

Αποστολή 1η

• Το παιδί βρίσκει λέξεις, πχ ζώα, ονόματα ή 
αντικείμενα από το περιβάλλον του σπιτιού σας, που 
να αρχίζουν από το γράμμα αυτό. 

• Το παιδί μπορεί να τα ζωγραφίσει .

• Αν θέλει μπορεί να  αντιγράψει τη λέξη που θα 
γράψετε εσείς.

• Μην ξεχνάτε να βεβαιώνεστε ότι το παιδί ξεκινά 
από αριστερά και προχωρεί δεξιά.

• Αν δυσκολεύεται, βάλτε ένα σημαδάκι στην αριστερή 
πλευρά της κόλλας που θα γράψει το παιδί.

Αποστολή 2η

• Το παιδί εντοπίζει σε  εφημερίδες ή περιοδικά 
το γράμμα που σας απασχολεί το κόβει και το 
κολλά.



Δραστηριότητες με διάφορα υλικά που θα βοηθήσουν το παιδί να μάθει το 
σχήμα και τον τρόπο που γράφεται το γράμμα μας .

1. Σχηματίζει το γράμμα με στενές λωρίδες 
χαρτιού ή αν πρόκειται για γράμματα με 
καμπύλες, χρησιμοποιεί μικρά χαρτάκια 
χαρτιού.

• Το σύρμα πίπας είναι επίσης ένα καλό υλικό 
αν έχετε στο σπίτι. Ακολούθως το κολλά. 

2. Φτιάχνει με το ζυμάρι λωρίδες ζυμαριού και 
γράφει το γράμμα. Τα παιδιά που είναι έτοιμα 
(προδημοτικής τάξης ) γράφουν με ζυμάρι  και 
λέξεις που θα τους γράψετε με ευανάγνωστα 
γράμματα.



Άλλες δύο δραστηριότητες που βοηθούν…

3. Σχηματίστε το γράμμα πάνω σε ένα χαρτί .

Δώστε στο παιδί υλικά όπως όσπρια, 
μακαρονάκια, χάντρες για να το σχηματίσει από 
πάνω, ακολουθώντας το σχήμα του.

4.Βάλτε σε ένα δίσκο υλικά όπως αλεύρι ή 
χώμα .

Το παιδί σχηματίζει το γράμμα με το δάκτυλό .


