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Το παιδί µου ξεκινάει το σχολείο
Ένας οδηγός για γονείς που επιθυµούν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν το παιδί τους
στις γλωσσικές του δεξιότητες.
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Το παιδί µου ξεκινάει το σχολείο
Πως µπορώ να βοηθήσω και να υποστηρίξω το παιδί µου στις γλωσσικές του δεξιότητες;
rechts

Ξυπνήστε το ενδιαφέρον του για την γραφή
Αφήστε το παιδί σας να µαντέψει τι σηµαίνουν οι πινακίδες, τα σύµβολα και οι
επιγραφές. (πχ. McDonalds, Coca Cola, ταχυδροµείο κλπ.)
Μιλάτε αργά επαναλαµβάνοντας αυτό που γράφετε ή διαβάζετε.
Γράφετε στο παιδί σας. (κάρτ ποστάλ, γραµµατάκια, …)
Αποδεχτείτε τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού σας στη γραφή και ανάγνωση. (πχ.
µουντζούρες)
Διαβάστε συχνά ιστορίες ή παραµύθια στα παιδιά σας.
Όταν γράφετε χρησιµοποιείτε κεφαλαία γράµµατα.
Μην επικρίνετε τα λάθη.
Τι δεν θα έπρεπε να κάνετε…
Μην προσπαθείτε να διδάσκετε το παιδί σας.
Όταν γράφετε µην χρησιµοποιείτε το όνοµα των γραµµάτων άλφα, βήτα, γάµα…
όπως στην αλφάβητο αλλά τους φθόγγους του προφορικού λόγου, ά, β, γ, δ, όπως
ακούγονται δηλαδή στην λέξη.
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Υποστήριξη στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου
Μιλάτε µε το παιδί σας.
Αφοσιωθείτε στο παιδί σας όταν του µιλάτε ή σας µιλάει.
Ακούστε προσεκτικά τι σας λέει το παιδί σας.
Απαντήστε στις απορίες του παιδιού σας.
Αποκλείστε τους παράγοντες που αποσπούν την προσοχή (πχ. τηλεόραση, ράδιο..)
όταν µιλάτε µε το παιδί σας.
Ενισχύει το παιδί σας στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων…
… όταν κάνετε δραστηριότητες µε το παιδί σας, παίζετε, µιλάτε µαζί του ή το ακούτε
προσεκτικά.
... όταν µιλάτε µε το παιδί σας την γλώσσα µε την οποία αισθάνεστε και οι δυο
άνετα.
Τι θα πρέπει να αποφεύγετε…
Μην ζητάτε από το παιδί σας να επαναλαµβάνει.
Μην το διορθώνετε συνέχεια όταν λέει κάτι «λάθος».
Rechts
Παραδείγµατα για διάλογο µε τα παιδιά
Γράψτε µαζί την λίστα για τα ψώνια.
Στα ψώνια προσφέρονται τα εξής θέµατα:
«Που είναι…;», «Τι θα αγοράσουµε για…;», «Τι είναι πιο φθηνό;», «Πόσο …
χρειαζόµαστε;», «Αυτό δεν θα το αγοράσουµε σήµερα, επειδή…»
Στο παιχνίδι συζητήστε και καθορίστε από κοινού τους κανόνες.
Στον δρόµο για τον παιδικό σταθµό µπορείτε να ανακαλύψετε µαζί ενδιαφέροντα
πράγµατα στο περιβάλλον.
Τον χρόνο αναµονής σε ιατρεία ή σε υπηρεσίες µπορείτε να τον συντοµεύσετε
βλέποντας µαζί ένα βιβλίο και συζητώντας για αυτό.
Όταν βάζετε το παιδί σας για ύπνο διαβάστε του παραµύθια ή διηγηθείτε του
ιστορίες.
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Δηµιουργήσετε ρουτίνες για τον ύπνο, όπως παραµύθια, νανουρίσµατα, τραγούδια ή
προσευχή.
!
!
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