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Μαθαίνοντας την ΑΒ



Ευχαριστίες οφείλουµε σε όλους εκείνους
που στήριξαν και βοήθησαν

στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήµατος.

Θα θέλαµε να αποδώσουµε ευχαριστίες
σε όλα τα µέλη της οµάδας του SolidarityNow,

στο Κέντρο Φιλοξενίας της Θήβας,
και ιδιαίτερα στον Γιώργο Τσούρο

και τον Οδυσσέα Γκαργκάνα
που υπήρξαν πολύτιµοι συνεργάτες και 

συνοδοιπόροι µας στο πεδίο.

Επίσης, οφείλουµε ευχαριστίες
στη Βάσω Κατσοµαλιάρη

για την υποστήριξη και την καθοδήγησή της. 



Σημείωμα της έκδοσης

Το παρόν βιβλίο προορίζεται ως συµπληρωµατικό υλικό
για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά προσχολικής
και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Η χρήση του βοηθά στην ανάπτυξη της προσληπτικής ικανότητας 
των µαθητών/-τριών και ενισχύει τις δεξιότητες που αφορούν στην 
παραγωγική ικανότητα (δηλαδή την παραγωγή προφορικού
και γραπτού λόγου). 

Μια από τις µεγαλύτερες δυσκολίες που συναντήσαµε στις 
πολυπολιτισµικές τάξεις µας είναι η πολυετής απουσία των µαθητών 
από το σχολικό περιβάλλον, λόγω του µεταναστευτικού ταξιδιού.
Αυτό ενίοτε οδηγεί σε έλλειψη γραµµατισµού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
παιδιών που δεν έχουν προηγουµένως κατακτήσει τη µητρική γλώσσα 
τους, δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και δεν έχουν πάει ποτέ τους 
στο σχολείο. Η χρήση εικόνων λειτουργεί επικουρικά ως προς την 
επικοινωνία µεταξύ του εκπαιδευτικού και των µαθητών, όταν δεν 
υπάρχει κοινή γλώσσα επικοινωνίας σε µία αίθουσα µε µαθητές από 
δύο, τρεις ή και περισσότερες εθνικότητες.

Αυτή η ιδιατερότητα γέννησε την ανάγκη και µας έδωσε την έµπνευση 
της δηµιουργίας ενός υλικού που θα µας βοηθούσε να γεφυρώσουµε το 
επικοινωνιακό έλλειµµα που προκύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις.



Εισαγωγικές κατευθύνσεις

Οι εικόνες του παρόντος βιβλίου δηµιουργούν µικρές 
ιστορίες µε αρχή, µέση και τέλος οι οποίες, όµως,
µπορούν να έχουν συνέχεια ή να παραλλαχθούν. 

Προσφέρουν στον/ην εκπαιδευτικό την ελευθερία να διδάξει 
µεµονωµένα τα γράµµατα της ελληνικής αλφαβήτου,
καθώς επίσης ελληνικές λέξεις και φραστικές δοµές.

Σε δεύτερο επίπεδο, ο/η εκπαιδευτικός µπορεί
να προχωρήσει σε περαιτέρω αφήγηση ή ακόµη και στη 
συγγραφή µιας ιστορίας µε τη µορφή µικρών προτάσεων. 

Οι ιστορίες είναι αποτυπωµένες µε τέτοιον τρόπο ώστε 
να προσαρµόζονται στα διάφορα µαθησιακά επίπεδα των 
µαθητών/-τριών. Ταυτόχρονα είναι δοµηµένες µε έναν 
ευχάριστο και δηµιουργικό τρόπο, καλλιεργώντας έτσι
τη φαντασία των παιδιών.







Ένα αστέρι φωτεινό στον ουρανό.

Ένα αστέρι πέφτει!

Αχ, αχ, αχ!!
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Αχ, αχ, αχ!!



Βοήθεια!!Βοήθεια!!

Τί κάνει ο βάτραχος στο βάζο;

Χμ...
Βάζο...



Βοήθεια!!Βοήθεια!!

Τί κάνει ο βάτραχος στο βάζο;

Χμ...
Βάζο...



Τη γλίτωσα.

Μια γατούλα βαδίζει στο δρόμο...



Τη γλίτωσα



Ο δεινόσαυρος δαγκώνει το δέντρο...
Αχ! Το δόντι μου!



Ο δεινόσαυρος δαγκώνει το δέντρο...
Αχ! Το δόντι μου!



Οι ελέφαντες πάνε εκδρομή
με το ελικόπτερο...

Εεε…νομίζω ότι δε χωράμε.



Εεε…νοµίζω ότι δε χωράµε



Ένα ζουζούνι κοιμάται...

Χαχαχα!
Τώρα θα δεις!
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 Μια νυσταγμένη νυχτερίδα
νυχτοπερπατεί...



 Μια νυσταγμένη νυχτερίδα
νυχτοπερπατεί...
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