
 
Χτίζω γράμματα 

 

 

 
 

Πόσα γράμματα θα καταυέρεις να … «χτίσεις»;  

 
Η δηδαζθαιία ησλ γξακκάησλ ηνπ Διιεληθνύ αιθαβήηνπ από ηελ πξνζρνιηθή θηόιαο 

ειηθία θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο πξόιεςεο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ην ελδηαθέξνλ 

καο γηα ηελ αλάπηπμε πιηθνύ γηα ηελ πξόιεςε καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, καο νδήγεζε 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ «ρηίδσ γξάκκαηα». Πξόθεηηαη γηα κία ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή/παηρλίδη, δηαζέζηκε ζην App Store, ηελ νπνία θαηαζθεπάζακε 

απεπζύλνληάο ηελ ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη παηδηά ησλ πξώησλ ηάμεσλ 

ηνπ Γεκνηηθνύ, αιιά θαη ζε  εθπαηδεπηηθνύο, ζεξαπεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ρώξν 

ηεο ςπρηθήο πγεία θαη γνλείο πνπ εξγάδνληαη καδί κε ηα παηδηά. 

 

Η εθαξκνγή πξνζθέξεη όια ηα γξάκκαηα ηνπ Διιεληθνύ Αιθαβήηνπ, θεθαιαία θαη 

κηθξά, ζε κνξθή παδι.  Δίλαη αηζζεηηθά ζρεδηαζκέλε έηζη ώζηε λα δηαθηλεί επράξηζηα 

ηα παηδηά θαη ν απιόο ηξόπνο ρξήζεο ηνπ κελνύ επηηξέπεη ηνλ πεηξακαηηζκό θαη ηελ 

εύθνιε κεηάβαζε ζηηο δηάθνξεο επηινγέο. 



 
 

 
 

Σν «Υηίδσ γξάκκαηα» βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, έηζη όπσο απηό νξίδεηαη από ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο 

ηνπ «Νένπ ρνιείνπ» (ΤΠΓΒΜΘ) θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηεξίδεηαη ζηηο 

βαζηθέο αξρέο ηνπ Γηαζεκαηηθνύ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 

(ΓΔΠΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην Νεπηαγσγείν. Πην ζπγθεθξηκέλα δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ:  

 

3
ε
 αξρή: Η γλώζε νηθνδνκείηαη κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην θπζηθό θαη ην 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ 



 

 4
ε
 αξρή: Σν παηρλίδη ζεσξείηαη ε θπξίαξρε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

κάζεζε ησλ παηδηώλ θαη 

  

8
ε
 αξρή: Σα παηδηά πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιαπιέο κνξθέο 

αλαπαξάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο….  

 
 

Πξόθεηηαη ινηπόλ, γηα κία εθαξκνγή πνπ ζηνρεύεη ζηε ζπλζεηηθή επεμεξγαζία ηνπ 

πιηθνύ, κέζσ ηξηώλ δηόδσλ πξόζιεςεο πιεξνθνξηώλ: θηλαηζζεηηθή      νπηηθή θαη 

αθνπζηηθή. Απεπζύλεηαη επνκέλσο ζε όινπο ηνπο ηύπνπο καζεηώλ (νπηηθόο, 

αθνπζηηθόο, θηλαηζζεηηθόο θ.ιπ.).  

 

θνπόο ηεο είλαη λα ςπραγσγεί ηα παηδηά θαη ηαπηόρξνλα λα ηνπο θαιιηεξγεί ηελ 

νπηηθή δηάθξηζε θαη ηε θσλνινγηθή επίγλσζε ησλ γξακκάησλ, αθνύ ηα εμνηθεηώλεη 

κε ηε κνξθή, ηνπο ήρνπο θαη ηηο νλνκαζίεο ηνπ Διιεληθνύ Αιθαβήηνπ.  

Δπηπξόζζεηα, ε εθαξκνγή απεπζπλόκελε θαη ζε παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε νκάδα 

πςεινύ θηλδύλνπ γηα εθδήισζε εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, ζηνρεύεη  

Θα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί επηπιένλ ώζηε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ: 

 

 Αύμεζε εύξνπο πξνζνρήο θαη παξαηεξεηηθόηεηαο 

 Αλαζηνιή θαη απνθιεηζκόο κε ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ 

 Βειηίσζε εγξήγνξζεο ζε νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα 

 Βειηίσζε νπηηθνθηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ θαη νπηηθήο νξγάλσζεο 

 Βειηίσζε κλήκεο εξγαζίαο  

 Βειηίσζε ηαρύηεηαο επεμεξγαζίαο  

 Αθνινπζία θαλόλσλ θαη εληνιώλ 

 Απηνξξύζκηζε ζπκπεξηθνξάο πξνο ηελ νινθιήξσζε ζηόρνπ. 

 Δμάζθεζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 



Παξέρεη επηπιένλ άκεζε αλαηξνθνδόηεζε: ηα παηδηά νηθνδνκνύλ ηε γλώζε ρσξίο λα 

αγρώλνληαη κε ηα αλαπόθεπθηα ιάζε, ιάζε πνπ ηνπο βνεζάλε λα θαηαθηήζνπλ 

ηειηθά ηε «λέα» γλώζε. 

 

Η νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο κνξθήο ηεο εθαξκνγήο απαίηεζε εξγαζία 2 εηώλ 

πεξίπνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πεηξακαηηζηήθακε, ιακβάλνληαο ππ` όςε ηα 

αλαπηπμηαθά γλσξίζκαηα ηεο ειηθίαο ησλ παηδηώλ πνπ απεπζπλόκαζηε, θαζώο θαη ην 

ελδερόκελν ύπαξμεο καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ: 

 

 Η απόρξσζε ηνπ θόληνπ, ώζηε λα θάλεη αληίζεζε κε ηα γξαθήκαηα 

 ηε κνξθή ηεο γξακκαηνζεηξάο (γηα θεθαιαία θαη πεδά). Δπηιέμακε 

γξάκκαηα κε ζαθείο γξακκέο θαη ρσξίο έληνλεο θακπύιεο, πξνο δηεπθόιπλζε 

ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο 

 ηνλ αξηζκό ησλ θνκκαηηώλ, πνπ νξίζηεθε ζην ειάρηζην ησλ 6 θνκκαηηώλ 

 ην κέγεζνο ησλ θνκκαηηώλ. Ούηε πνιύ κεγάια, ώζηε λα επέιζεη γξήγνξε 

εμνηθείσζε, νύηε πνιύ κηθξά ώζηε λα επέιζεη γξήγνξε θόπσζε. 

 ηνπο ήρνπο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ νινθιήξσζε δεκηνπξγίαο ηνπ γξάκκαηνο. 

Πξνηάρζεθε ν ήρνο ηνπ γξάκκαηνο (π.ρ. «α»), πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ε 

εθαξκνγή λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο έλα εξγαιείν εμάζθεζεο ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Αθνινπζεί ε νλνκαζία ηνπ γξάκκαηνο. 

 ηνπο ήρνπο ελίζρπζεο, πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ θάζε πξνζπάζεηα ηνπνζέηεζεο 

θνκκαηηνύ ζηε ζέζε ηνπ (επηηπρεκέλε ή κε). Λήθζεθε κέξηκλα ώζηε νη ήρνη 

λα έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά θαη λα κελ είλαη ηδηαηηέξσο καηαησηηθνί 

ζηελ πεξίπησζε ηεο κε επηηπρίαο. Δπίζεο, λα είλαη αθνπζηηθά νκαινί, γηα λα 

είλαη θαιύηεξα αλεθηνί θαη από παηδηά επαίζζεηα ζηνπο έληνλνπο ήρνπο. 

 ηηο πνιιαπιέο επηινγέο δηάηαμεο ησλ θνκκαηηώλ. Ρπζκίζηεθε ε δπλαηόηεηα 

ελαιιαγήο δηάηαμεο ησλ θνκκαηηώλ, ώζηε ηα παηδηά λα δνπιεύνπλ κε ην 

γξάκκα πνιιέο θνξέο θαη λα κελ απνκλεκνλεύνπλ απιώο ηνλ ζπλδπαζκό 

θνκκαηηνύ – ζέζεο. 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο εθαξκνγήο, ηελ ρνξεγήζακε ζε παηδηά κε ηππηθή 

αλάπηπμε, ειηθίαο 3,5 έσο 6 εηώλ, ζε ηδησηηθό ζρνιηθό πιαίζην (ηάμεηο πξν-λεπίνπ 

θαη λεπίνπ) θαη ζε παηδηά κε λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, γισζζηθέο δηαηαξαρέο αξζξσηηθνύ ηύπνπ, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο 

πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθόηεηαο θαη δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ κε ή ρσξίο 

ζπλνδέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο), ειηθίαο 3,5 έσο 8,5 εηώλ, ζην πιαίζην ηνπ Κέληξνπ 

καο.  

 

πλνςίδνληαο, ηα παηδηά κέζσ απηήο ηεο εθαξκνγήο δύλαηαη λα θαηαθηήζνπλ πην 

εύθνια ην κεραληζκό ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ελώ παξάιιεια πξνιακβάλεηαη 

ε ζρνιηθή απνηπρία ε νπνία ζηηο κηθξέο ειηθίεο ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε 

εμνηθείσζεο κε εθθάλζεηο ηεο γιώζζαο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην γξαπηό ιόγν. 

Παξάιιεια, ε εμάζθεζε νξηζκέλσλ εθηειεζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (δειαδή, αλώηεξσλ 

γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ξπζκίδνπλ θαη νξγαλώλνπλ ηηο ινηπέο γλσζηηθέο 

δεμηόηεηεο θαη ηξνπνπνηνύλ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο καο 

εθδειώζεηο), θαζηζηνύλ ηελ εθαξκνγή θαηάιιειε θαη γηα πην εηδηθνύο πιεζπζκνύο. 

Σέηνηεο ιεηηνπξγίεο είλαη όπσο πξναλαθέξζεθε, ε κε ιεθηηθή κλήκε εξγαζίαο, ε 

ελεξγνπνίεζε γηα ηελ νινθιήξσζε έξγνπ/δξαζηεξηόηεηαο, ε ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ζην έξγν, ε πξνζπάζεηα γηα εγξήγνξζε θαη ε ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο, ε 



δηαρείξηζε ηεο καηαίσζεο θαη ε απηνξξύζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθηέιεζε 

έξγνπ. 

 

Από ηελ σο ηώξα εκπεηξία καο κε ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο κπνξνύκε λα 

παξαηεξήζνπκε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ρξήζεο ηεο ηα παηδηά: 

 Γείρλνπλ επραξηζηεκέλα θαη δηαηεξνύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα αξθεηή ώξα 

 Όζν πεξηζζόηεξα γξάκκαηα «ρηίδνληαη», κεηώλνληαη ζεκαληηθά ζε αξηζκό νη 

παξνξκεηηθέο θηλήζεηο ηαηξηάζκαηνο θνκκαηηώλ κε ηε κέζνδν δνθηκήο – 

πιάλεο  

 Σν επίπεδν αλνρήο ζηε καηαίσζε απμάλεηαη ζε παξαηεξήζηκν βαζκό 

 Απνθηνύλ θσλνινγηθή επίγλσζε, ζηνηρείν εμαηξεηηθά ζεκαληηθό γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε, ζε επίπεδν γξαθεκάησλ 

 Απμάλεηαη ε ηαρύηεηα αλαγλώξηζεο ησλ γξακκάησλ, κε ηελ επαλάιεςε 

ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο 

 Γηαρσξίδνπλ ηα θσλήκαηα πνπ είλαη αθνπζηηθά ζπγγεληθά κεηαμύ ηνπο 

 Γηαρσξίδνπλ ηα γξαθήκαηα, πνπ είλαη νπηηθά ζπγγεληθά κεηαμύ ηνπο 

 

Φηινδνμνύκε λα επεθηείλνπκε ηελ εθαξκνγή, κε ινγηζκηθό ζπκβαηό θαη κε 

ιεηηνπξγηθό android. Ωο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο εθαξκνγήο, ε αλαβάζκηζή ηνπ ζα 

κπνξνύζε λα αθνξά: 

  
 Σε δηάθξηζε ζπρλά ζπγρεόκελσλ κεηαμύ ηνπο θζόγγσλ (π.ρ. γ-ρ, β-θ, δ-ζ) 

 Σν «ρηίζηκν» δίςεθσλ θσλεέλησλ (νπ, εη, αη, νη), δηθζόγγσλ (ηα, ην θηι), 

δίςεθσλ θαη ηξίςεθσλ ζπκθώλσλ  (ηζ, ηδ, ζη, κπ, γθ, γγ, λη, κπξ, γθξ θηι.)  

 Σνλ ζπγθεξαζκό  θαη δηαρσξηζκό ζπιιαβώλ θαη ιέμεσλ 

 Σελ εηζαγσγή άιισλ κεηαβιεηώλ, όπσο ε επηινγή ρξνληθνύ νξίνπ θαη 

βαζκνύ δπζθνιίαο, ηηο νπνίεο πξνο ην παξόλ δηαρεηξίδεηαη ν ελήιηθαο 

(ζεξαπεπηήο ή γνλέαο) πνπ δνπιεύεη κε ην παηδί. 

 

  Αο κελ μερλάκε όηη ………….. 
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