Παίζω κρυφτό
με τα γράμματα
του ονόματος μου

Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Λακατάμειας Α

Υλικά – μέσα :

➢ σημειωματάριο ή ένα τετράδιο εργασιών
➢ μολύβι, σβηστήρι
➢ μικρά χαρτάκια για σημειώσεις

➢ πλαστικά ποτήρια
(αριθμό ίσο με τα γράμματα του ονόματος
του παιδιού σας)

➢ Ζητάμε από το παιδί μας να γράψει σε κάθε χαρτάκι (για
σημειώσεις) ένα γράμμα/ φώνημα κάθε φορά του
ονόματος του, μέχρι να ολοκληρώσει το όνομά του. *
➢ Εάν χρειάζεται βοήθεια, του γράφουμε το όνομά του σε
μια καρτελίτσα για να το βλέπει. Κάθε φορά που γράφει
ένα γράμμα μπορεί να το διαγράφει από την καρτέλα
του.
➢ Ζητάμε από το παιδί μας να φωνάξει τη φωνούλα που
βγάζει κάθε γράμμα/ φώνημα. Στη συνέχεια, διπλώνουμε
τα χαρτάκια, έτσι ώστε να μη φαίνεται το γράμμα που
είναι γραμμένο και τα ρίχνουμε μέσα στα πλαστικά
ποτήρια (ένα στο κάθε ένα ).
* Εάν θέλουμε να κάνουμε πιο δύσκολη τη δραστηριότητα,
ζητάμε από το παιδί μας να γράψει δίπλα στα μικρά
γράμματα και τα κεφαλαία που προκύπτουν από το όνομά
του. Εάν δεν τα ξέρει όλα το βοηθούμε να τα γράψει.

➢ Ανακατεύουμε τα ποτήρια
για να μπερδευτούν τα
γράμματα. Ζητάμε από το παιδί μας να πιάσει ένα χαρτάκι
απ’ όποιο ποτήρι θέλει.
➢ Ονομάζει το γράμμα /φώνημα που του έτυχε.
➢ Του ζητάμε να σκεφτεί μια λέξη που ξεκινάει από το ίδιο
γράμμα /φώνημα.
➢ Εάν η λέξη που βρήκε είναι σωστή, του τη γράφουμε σ’ ένα
χαρτάκι για να μπορεί να την αντιγράψει στο
σημειωματάριο του.

➢ Εάν το παιδί μας είναι σε θέση να γράφει μόνο του
λεξούλες, το ενθαρρύνουμε να το κάνει και όπου χρειάζεται
βοήθεια, το βοηθούμε.

➢ Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν το παιδί σας γράψει για κάθε
γράμμα/φώνημα μια λεξούλα που αρχίζει από
το ίδιο
γράμμα.

➢ Μπορείτε να προτείνετε στο παιδί σας εάν θέλει να σχεδιάσει
δίπλα από κάθε λέξη που έγραψε και την ανάλογη εικόνα/
σχέδιο.
➢ Εάν το παιδί σας έγραψε στα χαρτάκια του και τα κεφαλαία
γράμματα και θέλετε να δώσετε συνέχεια στο παιχνίδι,
μπορείτε να του προτείνετε να σας πει ονόματα που ξεκινούν
από τα κεφαλαία γράμματα. Εάν θέλει μπορεί να τα γράψει με
τη βοήθεια σας. Είναι ευκαιρία να του εξηγήσουμε ότι όλα τα
ονόματα αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα.
➢ ΠΡΟΣΟΧΗ!! Μην επιμένετε να συνεχίσει τη δραστηριότητα εάν
αυτό δεν θέλει. Θα του προκαλέσετε αρνητικά συναισθήματα
και την επόμενη φορά που θα του προτείνετε ανάλογη
δραστηριότητα δε θα θέλει. Καλύτερα η δραστηριότητα να
γίνεται για όσο χρόνο θέλει το παιδί σας.

