
Μάθημα 1: Μαθαίνω να γράφω το όνομά μου και να διαβάζω. 

Διαβάζω τα γράμματα 
(μικρά) 

(μεγάλα) 

    

Γράφω τα γράμματα που λείπουν. 

Μαθαίνω κι άλλα γράμματα…κάποια όμως τα ξέρω! 

Συμπλήρώνω τον πίνακα όπως στο παράδειγμα και διαβάζω. 
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Α ___
___ ε
Η ___ Ι ___ ___υ
___ ο Ω ___

Κ κ       Καλημέρα Μ μ         Μαμά

Λ λ       Λεμόνι Ν ν          Νερό

α ε η ι υ ο ω
κ κα
λ
μ
ν





Γράφω το όνομά μου 

- Με λένε ………….


Διαβάζω τον διάλογο και μιλάω με την τάξη μου. 

- Πώς σε λένε;


- Με λένε Μαρία.

- Μαπία;


-Μαρία, όχι Μαπία.


* Το ς χρησιμοποιείται όταν είναι το τελευτάιο γράμμα μιας λέξης.


Διαβάζω τις λέξεις. 

Ακούω τις λέξεις και γράφω το γράμμα που λείπει (α, ε, η, ι, ο).

καλ_μέρα, με λέν_ Κώστ_, επ_μενη στ_ση, κινητ_, π_νω ν_ρό,


(ε ή η): μ_ρα, ν_ρό, μικρ_, μ_λο, _λιος, κρ_μα, τ_λ_φωνο.


Π π      Πατάτα Σ σ ς*      Σήμερα
Ρ ρ      Ρολόι Τ τ           Τέλος

κινητό ΠΟΛΥ τηλεόραση ΜΕΤΡΟ
λιμάνι παρακαλώ τρένο καλησπέρα
μιλάω νονός ΜΩΡΟ πάνω
ΚΑΛΑ ΝΙΑΤΑ στάση κάτω
πάω ΤΡΙΤΗ μέσα ΤΙΠΟΤΑ



Μάθημα 2: Μαθαίνω κι άλλα γράμματα. 

Διαβάζω τον διάλογο. 

- Αλάν: Καλημέρα Μάριαμ, τι κάνεις;

- Μάριαμ: Καλημέρα Αλάν, καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις;

- Αλάν: Καλά είμαι κι εγώ.

- Μάριαμ: Από που είσαι;

- Αλάν: Είμαι από την Συρία. Εσύ από που είσαι;


- Μάριαμ: Είμαι από το Ιράκ.


Διαβάζω τις λέξεις: 


που, είμαι, είσαι, είναι, δουλειά, Πειραιάς, Ομόνοια.


Γράφω το όνομά μου με δύο τρόπους όπως στο παράδειγμα: 

α) Με λένε Μελέκ,                     β) Είμαι η Μελέκ

α)……………………………..…, β)………………….……………..


Μαθαίνω κι άλλα γράμματα. 

α

ε αι
η ι υ ει οι
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ου

Β β   βιβλίο Ξ ξ     ξυπνάω
Γ γ    γάτα Φ φ   φαλάφελ
Δ δ    δύο Χ χ     χαρά
Ζ ζ     ζώνη Ψ ψ   ψάρι
Θ θ    θάλασσα



Συμπλήρώνω τον πίνακα όπως στο παράδειγμα και διαβάζω. 

Διαβάζω τις λέξεις: 


Ακούω και γράφω “δ” ή “θ”             και              “ζ” ή “σ” στις λέξεις: 

α ε η ι υ ο ω
β βα
γ
δ
ζ
θ
ξ
φ
χ
ψ

Βαρκελώνη Αθήνα ΖΩΝΗ ξυπνητήρι
Βουλγαρία Θεσσαλονίκη ζυμάρι ξαπλώνει
ΓΑΤΑ ΘΗΒΑ ζουζούνι φούσκα

γιαούρτι δοκιμάζει ΖΑΡΙ φουσκώνω
Βαγδάτη δείχνω ξυπνάει φάλαινα
χαίρομαι χούμους ψηλά ΨΗΝΩ

Α__ήνα __ώρο __ώνη __υμάρι
__άλασσα __υμάρι __χολείο __ήμερα
__έμα __ρόμος __κάλα __πίτι
Γρανά__α __ημοκρατία __άχαρη __τυλό
μά__ημα __ίασος __ωή παί__ω
__ρανίο __ίνω φού__κα __άρι



Μάθημα 3: Το τελευταίο! 

Μαθαίνω κι άλλα…ή μήπως τα ξέρω; 

γκ: γκολ, γκαρσόν, γκαζόν.


γγ: Αγγλία, αγγλικά.


ντ: ντομάτα, ντίσκο.


μπ: μπάλα, ντισκομπάλα. 

τσ: τσάι, τσάντα.


τζ: τζάμι, τζάκι, τζατζίκι


Ακούω τις λέξεις και γράφω τσ ή τζ: 
__ελ, __άι, __άντα, __άμι, __ιγάρο, __ιπ, __ακμάκι, __ουβάλι, __άνειο, πί__α.


Ακούω τις λέξεις και γράφω κ,γ,χ ή γκ: 
__ορίλας, __άρηκα, __αφές, __αρσόν, __άτι, __άλα, __αράζ, __έρι, __αρτί, 
__ράφω, __άρτης, __άτα, __αβούρι, __ράμμα, __όλ, __ότα, __όρτα, __ορός.


Τα ελληνικά είναι εύκολα!!! 

Ακούω τις λέξεις και γράφω αυ ή ευ. 
Δ__τέρα, __τοί, Παρασκ__ή, __ρώ, __ριο, __κολα, __α, __αγγελισμός, 
__χαριστώ, __στρία, __στραλία.


αυ
αβ

β,δ,γ,λ,ρ,μ,ν

+


φωνήεντα
αύριο, αυλή, Αύγουστος

αφ κ,π,τ,φ,θ,χ,σ,ξ,ψ αυτός, αυτή, αυτό, αυτοκίνητο

ευ
εβ

β,δ,γ,λ,ρ,μ,ν

+


φωνήεντα
Εύη, Ευρώπη, Ευαγγελισμός

εφ κ,π,τ,φ,θ,χ,σ,ξ,ψ ευχαριστώ, ευτυχία, εύκολα



Βάζω τόνο! 

• Στα ελληνικά βάζω τόνο μόνο στα φωνήντα, δηλαδή στα α, ε, η, υ, ι, ο, ω

π.χ. μαμά, νερό, μέρα, έλα, μήλο, αγαπώ.


• Βάζω τόνο στα φωνήντα που προφέρω πιο δυνατά.


π.χ. καλημέρα, καληνύχτα, περίπτερο, μάθημα.


• Βάζω τόνο στα κεφαλαία φωνήντα (Α, Ε, Η, Υ, Ι, Ο, Ω) όταν είναι μόνο το 
πρώτο γράμμα κεφαλαίο.


π.χ. Όχι, Έλα, Άννα. ΌΧΙ

• Δε βάζω τόνο όταν η λέξη έχει μία συλλαβή. π.χ. δεν, με, σε, το.


Ακούω τις λέξεις και βάζω τόνο. 

•  Στα δίψηφα φωνήεντα (ει, οι, αι, αυ, ευ, ου) βάζω τόνο στο δεύτερο 
γράμμα. π.χ. είμαι, οίνος, αίμα, αύριο, κούπα.      


  


• Όταν βάζω τόνο στο πρώτο γράμμα (έι, όι, άι, όυ) ή βάζω ¨  (διαλυτικά), τα 

γράμματα χωρίζουν και τα διαβάζω χωριστά. π.χ. νεράιδα, γάιδαρος, 
Μάιος,, τρόλεϊ. Προσοχη: Μαΐου, ΛΑΪΚΗ.


Βάζω τόνο στις λέξεις ή ¨ (διαλυτικά):  

πηγαινω, ειμαι, καιρο, λαικη, Αιτη, Τζαμαικα, σχολειο, γαιδαρος, αυριο.


μαθημα Ελα σπιτι ποτηρι
καλημερα ελληνικα ντοματα φαγητο
θρανιο νερο πορτοκαλι ζαχαρη
μολυβι σοκολατα βοηθεια τρενο
τετραδιο μπανιο τηλεφωνο ΑΝΝΑ


