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 Σύμφωνα με τον Οδηγό Νηπιαγωγού για την Ολόπλευρη Ανάπτυξη και 

Αγωγή των Παιδιών (2015) η περίοδος της προσχολικής ηλικίας είναι 

καθοριστική  για τον έγκαιρο εντοπισμό προδιαθετικών παραγόντων που 

λειτουργούν προγνωστικά και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα 

επιτυχημένη σχολική πορεία των μαθητών τους. Ένα σύνολο δεξιοτήτων 

όπως είναι οι γνωστικές, γλωσσικές, ψυχοκινητικές, κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες, που διαμορφώνονται προτού φοιτήσει το παιδί 

στο δημοτικό, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που προβλέπουν τη 

σχολική ετοιμότητα. Η διδασκαλία στην προσχολική ηλικία είναι σημαντικό 

να βασίζεται και να σχεδιάζεται με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού 

και να ενισχύσει τις προαναφερθείσες δεξιότητες με τρόπο ευχάριστο και 

δημιουργικό με σκοπό, πάντα, την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. 

 Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας πρόγνωσης για την μετέπειτα 

αναγνωστική ικανότητα και εν γένει την κατάκτηση του συμβατικού σχολικού 

γραμματισμού (κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης) είναι η 

φωνολογική ενημερότητα (Μήτση, 1996). Με βάση τα αποτελέσματα 

ερευνών το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που παρουσιάζει προβλήματα στην 

ανάγνωση εμφανίζει σοβαρό έλλειμμα στη φωνολογική ενημερότητα (Mouzaki 

& Sideridis, 2007).           

 Χαρακτηριστικά, η φωνολογική ενημερότητα αποτελεί συστατικό 

στοιχείο του αναδυόμενου γραμματισμού που συνδέεται με τη μετέπειτα 

ανάπτυξη του γραμματισμού, όπως επίσης, ο προφορικό λόγος, η επίγνωση 

των λειτουργιών και συμβάσεων του γραπτού λόγου και οι αναδυόμενες 

συμπεριφορές ανάγνωσης και γραφής (Whitehurst & Lonigan, 1998).  

 Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002) η φωνολογική 

ενημερότητα διακρίνεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα: τη λεξική επίγνωση, 

τη συλλαβική επίγνωση και τη φωνημική επίγνωση. Κατά συνέπεια, η 

διδασκαλία της φωνολογικής ενημερότητας είναι σημαντικό να λαμβάνει χώρα 

μέσα από δομημένες δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να μάθει το παιδί 



«να χειρίζεται τον προφορικό λόγο σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης και 

σύνθεσης (λέξεις, συλλαβές, φωνήματα)» (Παντελιάδου, 2009: 116).  

 Σύμφωνα με την Hempenstall (όπως αναφέρεται στην Κατσούγκρη, 

χ.χ.) τα στάδια ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης είναι τα ακόλουθα: 

• Αναγνώριση ότι οι προτάσεις αποτελούνται από λέξεις. 

• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να ομοιοκαταληκτούν. 

• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να ξεκινούν με τον ίδιο ήχο. 

• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να τελειώνουν με τον ίδιο  ήχο. 

• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να έχουν τον ίδιο μεσαίο ήχο. 

• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να χωριστούν σε συλλαβές.  

• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να χωριστούν σε αρκτικά φωνήματα 
και ρίμες. 

• Αναγνώριση ότι οι λέξεις μπορούν να χωριστούν σε μεμονωμένα 
φωνήματα. 

• Αναγνώριση ότι οι ήχοι μπορούν να διαγραφούν από  λέξεις για να 
φτιάξουν νέες λέξεις. 

• Ικανότητα σύνθεσης ήχων για τη δημιουργία λέξεων. 

• Ικανότητα κατάτμησης λέξεων σε συστατικούς ήχους. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Παραδείγματα Φωνολογικής Ενημερότητας  

Σύμφωνα με τον Οδηγό Νηπιαγωγού για την Ολόπλευρη Ανάπτυξη και Αγωγή των Παιδιών 
(2015): 

 

 

 

 

 

 



Ενδεικτικές ασκήσεις για ανάπτυξη φωνολογικής ενημερότητας 

σύμφωνα με τον Οδηγό Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες του ΙΕΠ 

(Κατσούγκρη, χ.χ): 

Οδηγίες (Συλλαβές, Κοινές αρχικές 

συλλαβές): Κάθε φορά θα σου λέω δύο μικρές 

λέξεις. Εσύ θα τις ακούς προσεκτικά, θα τις 

χωρίζεις σε κομματάκια χτυπώντας για κάθε 

κομματάκι ένα παλαμάκι (π.χ πα-πι). Μετά θα 

αποφασίζεις αν οι δύο αυτές λέξεις έχουν 

κάποιο  κομμάτι πού ακούγεται το  ίδιο και στις 

δύο, ή αν ακούγονται τελείως διαφορετικά. Αν 

έχουν ένα κομμάτι ίδιο θα μου λες ΝΑΙ αν 

ακούγονται τελείως διαφορετικά θα μου λες 

ΟΧΙ Τέλος θα μου λες ποιο κομμάτι των 

λέξεων είναι ίδιο Στην συνέχεια δίνουμε 2-3 

παραδείγματα: (μήλο - μύτη ), (χέρι - κάτω). 

 

Οδηγίες (Επισήμανση Ομοιοκαταληξίας): 

Κάθε φορά θα σου λέω μία μικρή λέξη και 

αμέσως μετά θα σου άλλες δύο μαζί. Εσύ 

θέλω να ακούς όλες τις λέξεις και μου λες 

ποια από τις δύο λέξεις που σου είπα μαζί 

ακούγεται το ίδιο στο τελευταίο κομμάτι με τη 

λέξη που σου έχω πει πρώτα Παράδειγμα: 

(πόδι)   βόδι – χώμα.  

(γόμα)   χέρι - πώμα 

(φύλλο) φύση – μήλο. 

Oδηγίες (Απαλοιφή τμήματος από τη λέξη. 

Απαλοιφή συλλαβής): Κάθε φορά θα σου 

λέω μία λέξη και αμέσως μετά θα σου λέω ένα 

κομματάκι της λέξης το οποίο θα πρέπει να το 

βγάλουμε από τη λέξη. Εσύ θα ακούς 

προσεκτικά τη λέξη και το κομματάκι που 

πρέπει να βγάλουμε και θα μου λες το 



υπόλοιπο μέρος της λέξης που μένει αν 

βγάλουμε από αυτή το κομματάκι που σου 

είπα. Δίνονται αρκετά παραδείγματα για να 

γίνει κατανοητή η άσκηση (π.χ. γάλα κόβω το 

«γα», τι μένει; Μένει το «λα»). 

Οδηγίες (Κατάτμηση λέξεων στα δομικά τους στοιχεία): 

Κάθε φορά θα σου λέω μία λέξη. Εσύ θα την ακούς 

προσεκτικά και στην συνέχεια θα την χωρίζεις σε φωνούλες 

χτυπώντας το μολύβι σου στο θρανίο μία φορά για κάθε 

φωνούλα. Δίνουμε παραδείγματα: γ/ά/λ/α, μ/έ/σ/η. 

Οδηγίες (Ασκήσεις αντικατάστασης   

φωνημάτων): Παίζουμε ένα παιχνίδι με τα 

παιδιά και τους λέμε πως είναι μάγισσες ή 

μάγοι και με το μαγικό τους ραβδί θα πρέπει να 

αλλάξουν τις λέξεις. Για παράδειγμα: «Πώς η 

Λόλα θα γίνει όλα; Τι θα τις πάρει ο μάγος με 

το μαγικό ραβδί του;» Ενδεικτικά 

παραδείγματα: 

Πώς η Ρένα θα γίνει Λένα; 

Πώς η γάτα θα γίνει γάλα; 

Οδηγίες: (Αντιστροφή λέξης - Αντιστροφή 

φωνήματος): Κάθε φορά θα σου λέω μία 

μικρή λέξη που  έχει δύο  κομματάκια. Εσύ θα 

ακούς προσεκτικά τη λέξη και θα μου τη λες 

ανάποδα, δηλαδή αρχίζοντας από το τελευταίο 

κομματάκι προς το πρώτο. Δίνουμε 

παραδείγματα όπως: χέ-ρι  – ρι-χε, πά- νω – 

νω-πα. Αντιστροφή φωνήματος. Δίνονται 

ανάλογες οδηγίες και παραδείγματα. Ξεκινάμε 

με ψευδολέξεις μορφής Σ-Φ και σταδιακά 

προσθέτουμε ένα σύμφωνο: αν-να, αχ-χα, 

μες-σεμ, την-νητ. 

 

 

 



Παιχνιδόλεξα. Παραδείγματα: 

1. Με το μη με το λο έφτιαξαν ένα ..…Αν του  βάλω και 
μια πίτα θα φάω μία ……. 

2. Πάρε ένα λεμόνι βάλτο σε μια κούπα και φτιάξε μία 
…… 

3. Αν από τη δασκάλα κόψεις την πρώτη συλλαβή τότε 
η δασκάλα θα ανέβει στη ….. 

4. Τι θα βάλω στο παπί για να γίνουν πολλά; 

5. Το σαλάμι έχασε το σ και  βρήκε το κ έμεινε; (καλάμι) 

6. Πώς το ζάρι θα γίνει ψάρι; 

 
Ενδεικτικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη φωνολογικής 

ενημερότητας στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με την Γιαννικοπούλου & 

την Ομάδα Εργασίας (1999): 

Η μπάλα που καίει. Τα παιδιά κάνουν έναν 

κύκλο και η νηπιαγωγός πετάει σε ένα από τα 

παιδιά τη μπάλα που καίει, λέγοντας 

συγχρόνως μια λέξη που αρχίζει από κάποια 

συλλαβή (πχ. γά – τα). Το παιδί που πιάνει τη 

μπάλα πρέπει να σκεφτεί γρήγορα μια λέξη 

από την ίδια αρχική συλλαβή και φωνάζοντάς 

την να πετάξει τη μπάλα σε κάποιο άλλο παιδί. 

Ο τρίτος ξαναρχίζει από την αρχή με μια άλλη 

λέξη. Όταν το παιδί πιάνει τη μπάλα, οι 

υπόλοιποι μετρούν ως το δέκα. Αν το παιδί δεν 

βρει μια λέξη, καίγεται και αποχωρεί από το 

παιχνίδι (Γιαννικοπούλου, 1999, σελ. 49). 

Tο καπέλο του ταχυδακτυλουργού. Μέσα σε 

ένα καπέλο ταχυδακτυλουργού τοποθετούμε 

εικόνες αντικειμένων. Ο ταχυδακτυλουργός 

κάθε φορά βγάζει μια και ανακοινώνει τι είναι 

αυτό που έβγαλε (πχ. ελάφι). Στη συνέχεια 

ζητάμε από τα παιδιά να πουν λέξεις που να 

αρχίζουν από το φώνημα /ε/ και να ανήκει στην 

ίδια κατηγορία με αυτό που απεικονίζεται (πχ. 

 

 



ζώο από /ε/). Το παιδί με τις περισσότερες 

σωστές απαντήσεις, παίρνει τη θέση του 

μάγου (Γιαννικοπούλου, 1999, σελ.67). 

Αλυσίδα. Ένα νήπιο λέει την πρώτη λέξη που 

του έρχεται στο μυαλό (πχ. καράβι), 

προφέροντας όσο μπορεί ξεχωριστά τις 

συλλαβές. Ένα άλλο παιδί πρέπει τώρα να 

βρει μια λέξη που η πρώτη της συλλαβή να 

είναι η τελευταία της προηγούμενης που 

ειπώθηκε. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να 

φτιάξουν μια αλυσίδα όσο το δυνατόν πιο 

μακριά (Γιαννικοπούλου, 1999, σελ.50). 

Μαντέματα. Τι έχει ο Λάκης στην αρχή               

Και ο Δανιήλ στο τέλος                       

Η Λούλα τα έχει δύο φορές          

Και το λουλούδι δύο 

(Γιαννικοπούλου, 1999, σελ.70). 

Πες μου τι λείπει. Η νηπιαγωγός προφέρει 

αργά και καθαρά κάποια λέξη «ξεχνώντας» 

ένα φώνημα (πχ. πο-ήλατο). Μετά ζητάει από 

τα παιδιά να μαντέψουν τη λέξη καθώς και το 

φώνημα που παρέλειψε (ποδήλατο και /δ/) 

(Γιαννικοπούλου, 1999, σελ.86). 

Χαριτωμένα λαγουδάκια. Τα παιδιά 

μετατρέπονται σε χαρούμενα λαγουδάκια που 

κάνουν τόσα πηδηχτά βήματα όσα και τα 

φωνήματα που ακούγονται σε κάθε λέξη. Η 

νηπιαγωγός προφέρει αργά τη λέξη και τα 

παιδιά πηδάνε τόσες φορές όσες είναι και τα 

φωνήματα της λέξης. Πχ. πηδάνε τρεις φορές 

όταν ακούνε τη λέξη /φως/ (Γιαννικοπούλου, 

1999, σελ.89). 
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