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Γενικά
 Εισαγωγή μαθητών:
 Νηπιαγωγείο: παιδιά από 4 χρονών την 1η Σεπτεμβρίου
 Προδημοτική: παιδιά από 5 χρονών την 1η Σεπτεμβρίου

 Θεμέλιο της φοίτησης στο παροικιακό σχολείο.

 Σκοπός η καλλιέργεια προφορικού λόγου και απόκτηση
βασικού λεξιλογίου.

 Δε γίνεται διδασκαλία γραμμάτων, ανεξάρτητα από το
επίπεδο των παιδιών στα ελληνικά.

Σκοποί
Τα παιδιά να:

• Έρχονται με ευχαρίστηση στο Ελληνικό σχολείο.
• Έρθουν σε επαφή με θρησκευτικά, πολιτιστικά και
ιστορικά στοιχεία της Κύπρου και της Ελλάδας.

• Χρησιμοποιούν βασικό λεξιλόγιο και φράσεις για να
επικοινωνούν στην ελληνική γλώσσα.

Αναλυτικό Πρόγραμμα για το
Νηπιαγωγείο / Προδημοτική
 Πού θα το βρείτε;
Ιστοσελίδα της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής:
http://kea.schools.ac.cy
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ
(Προτεινόμενο)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2015
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Προγραμματισμός
 37 εβδομάδες
 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα έχει 29 ενότητες. Μερικές
ενότητες χωρίζονται σε δύο μαθήματα.

 Ενότητες επιλεγμένες σύμφωνα με το επίπεδο
ωριμότητας και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

 Προγραμματισμός – Σχέδιο Μαθήματος
 Ξεκάθαροι στόχοι για το νέο λεξιλόγιο.
 Σχεδιάζουμε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες για το
νέο λεξιλόγιο.
 Ευχάριστες και παιγνιώδεις δραστηριότητες.

Προγραμματισμός
 Διαφοροποίηση για το Νηπιαγωγείο και Προδημοτική όταν
είναι σύμπλεγμα (σύνηθες φαινόμενο στα σχολεία με μικρό
αριθμό μαθητών).

 Διαφοροποίηση ανάλογα με τις ικανότητες των παιδιών στα
ελληνικά.

 Σχεδιασμός ενοτήτων για οικοδόμηση της γνώσης.
 Προσοχή στις επετειακές ενότητες (θρησκευτικά, ιστορία,
εποχές): να διδάσκονται ανάλογα με την επικαιρότητα.

 Ενημέρωση των γονιών για τη θεματική ενότητα, με πιθανή
εισήγηση παιχνιδιού για εξάσκηση / εμπέδωση στο σπίτι.

Πρακτικά σημεία
 Χρήση αγγλικής / ελληνικής γλώσσας. Σταδιακή
ελάττωση της χρήσης της αγγλικής με ταυτόχρονη
αύξηση της χρήσης της ελληνικής.

 Φράσεις επικοινωνίας από την αρχή και με τον ίδιο
τρόπο:
 Γλώσσα σώματος
 Καρτέλες στον πίνακα

 Οδηγίες – ρουτίνα τάξης
 βλέπω, ακούω, κάθομαι, σηκώνομαι, σηκώνω το χέρι
κλπ.

Πρακτικά σημεία
 Ερωτήσεις / Απαντήσεις καθημερινότητας (με το
δάσκαλο ή με μαριονέτα):
 Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα κυρία Μαρία
 Πώς σε λένε; Με λένε…
 Τι κάνεις; Καλά ευχαριστώ, εσύ;
 Τι μέρα είναι σήμερα; Είναι…

 Συχνές επαναλήψεις για εμπέδωση

Διαφοροποίηση
 Διαφοροποίηση στη μεθοδολογία:
 Μαθησιακό προφίλ (ακουστικός, οπτικός, κιναισθητικός).

 Διαφοροποίηση στο περιεχόμενο διδασκαλίας:
 λεξιλόγιο και φράσεις επικοινωνίας

 Διαφοροποίηση στην αξιολόγηση.

Μέσα διδασκαλίας - Υλικά
 Η/Υ, CD, DVD, Βιντεοπροβολές (όπου είναι εφικτό)
 Διαδίκτυο
 Καρτέλες (flash cards) / φωτογραφίες / εικόνες
 Τραγούδια

 Παραμύθια
 Μαλακή μπάλα

 Μαλακό ζάρι

Μέσα διδασκαλίας - Υλικά
 Χορός και κίνηση
 Χειροτεχνία / κατασκευές
 Ζυμάρι
 Πλαστελίνη

 Μαριονέτες (puppets) / κουκλοθέατρο
 Μοντέλα (π.χ. αυτοκινητάκι, κούκλα, φρούτα, ζώα)

Παραδείγματα Δραστηριοτήτων
Εισαγωγή νέου λεξιλογίου (με ποικίλους τρόπους – μαθησιακά στυλ):
 «Mαγική τσαντούλα»
Bγάζει μια-μια τις εικόνες του νέου λεξιλογίου (flashcards)

 Tραγούδι / βίντεο (π.χ. τα μέρη του σώματος)
 Καθρέφτης:
Επανάληψη λέξεων και κινήσεων από τα παιδιά. Αργά με
σταδιακή αύξηση της ταχύτητας
 Παιχνίδι ανάκλησης μνήμης:
Τοποθετούνται όλες οι εικόνες στον πίνακα και τα παιδιά λένε
ομαδικά την εικόνα που εξαφανίζεται.

 Τηλέφωνο: (Chinese whispers):
Σε κύκλο τα παιδιά επαναλαμβάνουν ρυθμικά τις λέξεις το
ένα μετά το άλλο – σαν τηλέφωνο.

Παραδείγματα Δραστηριοτήτων
Εξάσκηση νέου λεξιλογίου:
 Κύβος με διαφορετική εικόνα σε κάθε πλευρά
 Bingo / τόμπολα:
Ο δάσκαλος δίνει στα παιδιά καρτέλες με εικόνες (ανάλογα με την
ενότητα μπορεί να είναι τα χρώματα/ζώα/μέρη του σώματος). Ο
δάσκαλος λέει αργά και καθαρά τις λέξεις και τα παιδιά καλούνται
να τα αναγνωρίσουν. Μπορεί ένας μαθητής να πάρει το ρόλο του
δασκάλου.
 Ντόμινο (ομαδικά – σε ζευγαράκια)
 Ψαρεύω τη σωστή εικόνα
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Στη μέση τοποθετούμε καρτέλες που
απεικονίζουν τοι λεξιλόγιο της νέας ενότητας. Καλούμε τον κάθε
μαθητή να «ψαρέψει» μια συγκεκριμένη εικόνα. Εναλλακτικά
χρησιμοποιούμε μυγοσκοτώστρες.

Παραδείγματα Δραστηριοτήτων
 Παιχνίδι ανάκλησης μνήμης
Με κάρτες σε σε ζευγαράκια ή σε δύο ομάδες.
 Κυνήγι θησαυρού
Τα παιδιά βρίσκονται στο χαλί. Ο/η εκπαιδευτικός διαλέγει ένα
κυνηγό. Έπειτα, κρύβει μερικές εικόνες από το λεξιλόγιο του
μαθήματος (θησαυρός). Τα παιδιά στο χαλί λένε τη λέξη για να βρει
ο κυνηγός την αντίστοιχη εικόνα (δυνατά όταν είναι κοντά και
χαμηλόφωνα όταν απομακρύνεται). Όταν τη βρει αλλάζει θέση με
κάποιο άλλο παιδί́ που καλείται να βρει άλλη λέξη.
 Οι εικόνες αλλάζουν χεράκια
Τα παιδιά βρίσκονται σε κύκλο. Ο/η εκπαιδευτικός δίνει τις κάρτες
με το λεξιλόγιο του μαθήματος (π.χ. 4-5 εικόνες) στους μαθητές.
Καθώς ακούγεται ένα τραγουδάκι (ή τα παιδιά τραγουδούν ή ο/η
εκπαιδευτικός παίζει το ντέφι) τα παιδιά δίνουν τις εικόνες στο
διπλανό τους. Μόλις σταματήσει η μουσική το κάθε παιδί καλείται
να ονομάσει το αντικείμενο της εικόνας που έμεινε στα χέρια του.

Παραδείγματα Δραστηριοτήτων
 Σκυταλοδρομία με εικόνες:
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Μπροστά τους και σε κάποια
απόσταση τοποθετούνται δύο σετ εικόνων. Με το σύνθημα του/της
εκπαιδευτικού τα παιδιά τρέχουν, παίρνουν μια εικόνα και
επιστρέφοντας δίνουν την εικόνα στο επόμενο παιδί και λένε τη
λέξη που απεικονίζεται. Νικήτρια είναι η ομάδα που τελειώνει
πρώτη.
 Ταχυδρόμος:
Τα παιδιά κάθονται στο χαλί με κλειστά μάτια. Ο/η εκπαιδευτικός
περνά από μπροστά τους και αφήνει μια εικόνα. Όταν ανοίξουν τα
παιδιά λένε τι απεικονίζεται στην κάρτα τους.

Παραδείγματα Δραστηριοτήτων
Επικοινωνία: από τη λέξη στη φράση (σύμφωνα με το Αναλυτικό
Πρόγραμμα).
 Εισαγωγή της φράσης με τη βοήθεια μαριονέτας.
 Προσαρμογή παιχνιδιών όπου τα παιδιά τώρα καλούνται να πουν
τη φράση αντί τη λέξη πχ δείχνει με μυγοσκοτώστρα ένα χρώμα
και λέει «είναι το κόκκινο».
 Διάλογος παιδιών με δασκάλα ή παιδιών μεταξύ τους: Επανάληψη
φράσεων (αρχικά ολόκληρη η τάξη και μετά σε ζευγάρια).
Μαγνητοφώνηση των παιδιών καθώς μιλούν για ακρόαση
αργότερα.

Παραδείγματα Δραστηριοτήτων
Αξιολόγηση:
 Μαλακή μπάλα:
Χρησιμοποιώντας μια μαλακή μπάλα ο δάσκαλος ρίχνει την
μπάλα σε ένα παιδί και του λέει «Πες μου ένα φρούτο / χρώμα /
ζώο» (ανάλογα με την ενότητα) ο μαθητής ρίχνει την μπάλα πίσω
λέγοντας μια λέξη.
 Διάλογος παιδιών με δασκάλα ή παιδιών μεταξύ τους:
Επανάληψη φράσεων (αρχικά ολόκληρη η τάξη και μετά σε
ζευγάρια). Μαγνητοφώνηση των παιδιών καθώς μιλούν για
ακρόαση αργότερα.

 Χειροτεχνίες:
Κατασκευή μαριονέτας. Ζητούμε από τα παιδιά να φτιάξουν ζώα,
αντικείμενα, φρούτα κλπ με ζυμάρι ή πλαστελίνη.

Ενημέρωση Γονέων
Τι μάθαμε σήμερα;
Καλή πρακτική αποτελεί το βιβλιαράκι επικοινωνίας με τους γονείς
μέσα στο οποίο θα σημειώνουμε
 την ενότητα που δουλεύουμε
 το λεξιλόγιο που έχει διδαχθεί
 περιγραφή ενός παιχνιδιού / δραστηριότητας για εξάσκηση
του λεξιλογίου στο σπίτι
Με αυτόν τον τρόπο προωθούμε και την συνεργασία σχολείου –
οικογένειας και έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα.
Π.χ. Σήμερα Τετάρτη 22 Ιανουαρίου τα παιδιά έμαθαν για την
οικογένεια.
Λεξιλόγιο: η μαμά, ο μπαμπάς, ο αδελφός, η αδελφή.
Ακούμε το τραγούδι «οικογένεια» (φυλλάδιο + σύνδεσμος στο
διαδίκτυο).

Χρήσιμες Ιστοσελίδες
 http://www.kea.schools.ac.cy
 http://www.toolsforeducators.com/
 http://www.eslkids.com/flashcards/flashcards.html
 http://www.mes-english.com/

 http://www.abcteach.com/directory/basics/flashcards/pe
ople_places_or_things/

 http://www.digitaldialects.com/Greek.htm
 http://havefunteaching.com/flash-cards



Σας ευχαριστώ

