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Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα 

 

Θεωρία    

Επειδή οι δυνατότητες διδασκαλίας του λεξιλογίου στην τάξη είναι χρονικά 

περιορισμένες, οι διδάσκοντες, πέρα από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ίδιοι 

κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, πρέπει να ασκούν τους μαθητές στη χρήση και 

ειδικών στρατηγικών, που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν μόνοι τους 

την εκμάθηση και χρήση νέων λέξεων κατά την παραγωγή προφορικού και γραπτού 

λόγου. 

Βέβαια, οι στρατηγικές  εκμάθησης του λεξιλογίου είναι πάρα πολλές και οι 

απόπειρες κατηγοριοποίησής τους από τους ειδικούς ποικίλες (Cross, 1992: 5-15· 

Doff, 1990: 1-4· McCarthy & O’Dell, 2002: 6-7· Nation, 2001: 217-218· Γούτσος, 

2005: 52-64). Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 

εξαρχής καλές ή κακές, αφού καμιά στρατηγική από μόνη της δεν οδηγεί στην 

κατάκτηση του λεξιλογίου αλλά, σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ο κατάλληλος 

συνδυασμός τους, για να οδηγηθούμε ταχύτερα και ασφαλέστερα στο 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα.  Ειδικά  δε για τις εξετάσεις  αναγκαίες κρίνονται εκείνες 

οι στρατηγικές που θα βοηθήσουν τους μαθητές στη διάρκεια των εξετάσεων, όταν 

συναντήσουν μια λέξη που δεν την ξέρουν και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν σε 

εξεταστικό ερώτημα.     

Μία  σχετικά πρόσφατη ταξινόμηση των στρατηγικών  διδασκαλίας λεξιλογίου 

που μας αφορά άμεσα ως διδάσκοντες είναι εκείνη του Nation (2001: 217-218), 

σύμφωνα με την οποία μπορούμε να εντοπίσουμε τις εξής τάξεις στρατηγικών:  

1. Η πρώτη σχετίζεται με το σχεδιασμό και εστιάζεται στην ομάδα των λέξεων 

που πρόκειται να διδαχθούν: σε ποιες λέξεις θα εστιαστεί η διδασκαλία,  

         2. Η δεύτερη αφορά τον εντοπισμό των πηγών: από πού θα αντλήσουμε 

πληροφορίες για τις λέξεις (στην περίπτωσή μας ανάλυση της λέξης και αξιοποίηση 

των συμφραζομένων)  

        3. Η τρίτη δίνει έμφαση στις διαδικασίες: πώς θα εδραιώσουμε τη γνώση του 

λεξιλογίου που διδάχθηκε (με έμφαση στην παραγωγή γραπτού λόγου). 

Στις τρεις αυτές τάξεις δομείται η παρούσα διδακτική πρόταση. 

Παράλληλα, οι συγκεκριμένες μορφές με τις οποίες υλοποιούνται συνήθως οι 

στρατηγικές διδασκαλίας του λεξιλογίου στην τάξη (και οι οποίες μπορεί να 

εμφανίζονται στην πράξη είτε ανεξάρτητες είτε συνδυαστικά είτε ακόμη και εν μέρει) 

είναι, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες (Ιακώβου κ.ά., 2003: 9-10· Κατσιμαλή, 2001: 

144-150· Μπαμπινιώτης, 2000· Schmitt & McCarthy, 1997: 219-225): 

 Γραφή της λέξης σε πίνακα και τετράδια, για ανάγνωση και σχολιασμό. 

 Καταγραφή των νέων λέξεων σε σημειωματάριο για απομνημόνευση. 

 Χρήση καρτέλας, στην οποία αναγράφεται η λέξη. 
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 Συνδυασμός της λέξης με αντίστοιχο σκίτσο, εικόνα, φωτογραφία. 

 Συνδυασμός της λέξης με αντίστοιχο αντικείμενο. 

 Χρήση μιμικής, χειρονομίας, κίνησης ή έκφρασης προσώπου για την απόδοση 

της σημασίας των λέξεων. 

 Απόδοση της σημασίας των λέξεων με μεταφραστικά ισοδύναμα από τη 

μητρική γλώσσα του μαθητή (ή από άλλη γλώσσα που ο ίδιος γνωρίζει). 

 Καταγραφή βασικής ή βασικών λέξεων σε κατάλογο και ανάρτησή τους στον 

τοίχο ή σε ειδικό πίνακα. 

 Παρουσίαση λέξης με ορισμό. 

 Παιχνίδια λέξεων (σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, παζλ κτλ.). 

 Ετυμολογικές οικογένειες λέξεων. 

 Ομαδοποίηση λέξεων κατά θεματικό κύκλο. 

 Χρήση πίνακα σημασιολογικών χαρακτηριστικών. 

 Χρήση συνώνυμων, αντώνυμων και υπερώνυμων λέξεων. 

 Περιγραφή των μερών ενός αντικειμένου (π.χ. μέρη του σώματος, μέρη ή 

χώροι του σπιτιού κτλ.). 

 Σύνδεση ιδιωτισμών με τις αντίστοιχες σημασίες μέσω κατάλληλων κειμένων, 

εικόνων ή άλλων μέσων. 

 Χρήση ποικίλων ασκήσεων για εμπέδωση της σημασίας νέων λέξεων, όπως 

π.χ. συμπλήρωση κενών σε προτάσεις ή κείμενα, τοποθέτηση λέξεων σε 

σωστή σειρά, ώστε να προκύπτει νόημα, αντικατάσταση λέξης με άλλη λέξη ή 

φράση χωρίς να μεταβάλλεται το νόημα κτλ. Βέβαια, η καλύτερη άσκηση που 

προτείνεται για την εκμάθηση είναι η πολλαπλής επιλογής, δύσκολο να γίνει 

αλλά αρκετά αποτελεσματική 

 Άντληση πληροφοριών για κατανόηση της σημασίας άγνωστων λέξεων από το 

γλωσσικό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον. 

 Μάθηση λέξεων με τυχαίο, ασυνείδητο και έμμεσο τρόπο μέσω της γλωσσικής 

χρήσης και ιδίως μέσω της ακρόασης, της προσεκτικής ανάγνωσης και της 

συμμετοχής σε συζητήσεις. 

 Σύνδεση ειδικών περιστάσεων επικοινωνίας με τη χρήση συγκεκριμένων 

λέξεων ή φράσεων (π.χ. συλλυπητήρια, συγγνώμη κτλ.). 

 Σκόπιμη επανάληψη της χρήσης ορισμένων σημαντικών λέξεων για περαιτέρω 

κατάκτηση και σταθεροποίησή τους στη μνήμη του μαθητή. 

 Εκμάθηση ή σταθεροποίηση της γνώσης νέων λέξεων με τη διαδικασία 

«επίλυσης προβλήματος». 

Όταν μάλιστα διδάσκουμε σε μικρές ηλικίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

λαμβάνουμε υπόψη μας τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν την ξένη/δεύτερη τα 

παιδιά και ανάλογα να προσαρμόζουμε τις στρατηγικές που υιοθετούμε. 

Στόχος 

δραστηριότητας: 

 

 Παραγωγή 

γραπτού λόγου   

σχετικού με τη 

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των 

υποψηφίων να μάθουν να γράφουν γράμμα χρησιμοποιώντας   

παράλληλα λεξιλόγιο σχετικό με τη σχολική πραγματικότητα. 

Επιμέρους σκοπός είναι να κάνοντας παράλληλα χρήση 

κατάλληλων στρατηγικών. 

Είναι το πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης για τη 

διδασκαλία Γ2, εφόσον περιέχει παραγωγή γραπτού λόγου σε 
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σχολική 

πραγματικότητα   

 

θέματα που αφορούν τις σχέσεις του εξεταζόμενου με τον 

μικρόκοσμο που τον περιβάλλει: σχολείο   

Περίσταση: Σύνταξη γράμματος σε φίλο/-η με θέμα  την περιγραφή του 

σχολείου μου    

Επίπεδο: 

 

Α2 με έμφαση σε μικρές ηλικίες 

Πιθανή διάρκεια: 40-50 λεπτά (ανάλογα με την ανταπόκριση των παιδιών στις 

δραστηριότητες) 

Διδακτικό υλικό: Για τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση χρειαζόμαστε:   
 
  μια φωτογραφία/εικόνα/σκίτσο από ένα  σχολείο που 

δείχνουμε στην τάξη μας ως αφόρμηση  
  το  τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Ο πιο καλός ο 

μαθητής» (μπορείτε εύκολα να κατεβάσετε από το 
youtube), το οποίο διανέμουμε και σε φωτοτυπία στους 
μαθητές μας, για να εξασκηθούν και στην ορθογραφία 
των λέξεων (κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου): 

 
Έναν καιρό που μ’ έστελνε η μάνα μου σχολείο 
ο δάσκαλος μου μ΄ έβαζε στο πρώτο το Θρανίο.  
Ο πιο καλός ο μαθητής  ήμουν εγώ στην τάξη  
Κι οι δάσκαλοι μου μ΄ είχανε μη βρέξει και μη στάξει 
 
Πάντοτε στο τετράδιο βαθμό έπαιρνα δέκα 
 Κι αν στη ζωή  πήρα μηδέν τα φταίει μια γυναίκα 
Ο πιο καλός ο μαθητής  ήμουν εγώ στην τάξη  
Κι οι δάσκαλοι μου μ΄ είχανε μη βρέξει και μη στάξει 
 
Στον έλεγχο διαγωγή είχα κοσμιοτάτη  
Κι όμως οι συναναστροφές όλες αυτές Μανόλη μου,  
Μου βγάλανε το μάτι  
Ο πιο καλός ο μαθητής  ήμουν εγώ στην τάξη  
Κι οι δάσκαλοι μου μ΄ είχανε μη βρέξει και μη στάξει 

 
 «Το σχολείο των Στρουμφ» videoclip με πλούσιο 

λεξιλόγιο από τη σχολική πραγματικότητα 
http://www.youtube.com/watch?v=fZP--
HIiYsg&feature=related 

    

Στάδια:  Στάδιο 1ο: Προακουστικές δραστηριότητες 
 Συνδυασμός της λέξης με αντίστοιχο σκίτσο, εικόνα, 

φωτογραφία 
Ζητάμε από τους μαθητές να κοιτάξουν τη φωτογραφία μετά 
τους κάνουμε ερωτήσεις του τύπου «Τι είναι αυτό που 
βλέπετε;», «Πού βρίσκονται αυτά τα παιδιά;»… με στόχο την 
ανάκληση προγενέστερης γνώσης και την ομαλή ένταξη των 
μαθητών στο νέο γνωστικό αντικείμενο. 

http://www.youtube.com/watch?v=fZP--HIiYsg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fZP--HIiYsg&feature=related
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Στάδιο 2ο: Ακρόαση τραγουδιού –  Δραστηριότητες 
κατανόησης και διδασκαλίας νέου λεξιλογίου  

 Μάθηση λέξεων με έμμεσο τρόπο  μέσω της 

ακρόασης, της προσεκτικής ανάγνωσης και της 

συμμετοχής σε συζήτηση. 

Στόχος μας τώρα είναι η εμπέδωση και επέκταση του 
λεξιλογίου του τραγουδιού με παράλληλη εφαρμογή της 
δεύτερης τάξης στρατηγικών.  

Υποθέτουμε ότι απευθυνόμαστε σε παιδιά ηλικίας έως 
12 ετών. Ακούμε, λοιπόν, το τραγούδι μία ή δύο φορές (η 
δεύτερη μπορεί να γίνεται με σιωπηρή ανάγνωση από τους 
μαθητές) και προχωράμε στην κατανόηση του σχετικού με το 
σχολείο λεξιλογίου. Στηριζόμαστε στα συμφραζόμενα  και 
προσπαθούμε να εκμαιεύσουμε από αυτά το περιεχόμενο 
των λέξεων που μας ενδιαφέρουν και ενδεχομένως δε 
γνωρίζουν τα παιδιά. Γράφουμε στον πίνακα τις σχετικές με 
το θεματικό άξονα του μαθήματός μας λέξεις: σχολείο, 
μαθητής, τάξη, δάσκαλος, θρανίο, τετράδιο, διαγωγή, 
έλεγχος. Γενικά στόχος μας είναι η χρήση όσο το δυνατόν 
περισσότερων στρατηγικών διδασκαλίας λεξιλογίου   

Ακολουθεί η παρακολούθηση 5λεπτου videoclip με 
τίτλο «Τα στουμφάκια στο σχολείο» για να  εμπλουτίσουμε 
του νέο λεξιλόγιο. Ζητάμε από τα παιδιά, καθώς 
παρακολουθούν  τα στρουμφ και ακούν το τραγούδι, να 
καταγράφουν τις λέξεις που γνωρίζουν ή νομίζουν ότι 
σχετίζονται με το σχολείο: βιβλία, μάθημα, εργασία, 1η/2η/3η 
ώρα ανάγνωση, αριθμητική, πίνακας, διαβάζω…Στη 
συνέχεια τις γράφουμε και αυτές στον πίνακα και 
συμπληρώνουμε όσες λέξεις δεν έχουν καταλάβει τα παιδιά. 

Με αφορμή τις λέξεις ανάγνωση και αριθμητική που 
μαθαίνουν, διδάσκουμε τα υπόλοιπα μαθήματα (π.χ. ιστορία, 
γεωγραφία, καλλιτεχνικά) 

 
Στάδιο 3ο:  Δραστηριότητες εμπέδωσης νέου λεξιλογίου 

 Χρήση ποικίλων ασκήσεων για εμπέδωση της 
σημασίας νέων λέξεων 
 

 Στάδιο 4ο: Διδασκαλία νέου κειμενικού είδους 
                   Περιγραφικό γράμμα σε φίλο 

 Εκμάθηση ή σταθεροποίηση της γνώσης νέων λέξεων 

με τη διαδικασία «επίλυσης προβλήματος» 

Τονίζουμε στα παιδιά ότι: 

 Η σωστή περιγραφή ξεκινά από μια προσεκτική 
παρατήρηση και εξέταση αυτού που περιγράφουμε.  

 Δίνουμε πρώτα τη γενική του εικόνα και μετά τα 
χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, που το 
ξεχωρίζουν από τ ' άλλα. 

 Συνδέουμε την περιγραφή με τις κρίσεις, τις 
εντυπώσεις και τα συναισθήματά μας. 

 Φροντίζουμε να είναι η περιγραφή μας ζωντανή  
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χωρίς  σπάνιες εκφράσεις και λογοτεχνικό ύφος. 

Παράλληλα, για να μάθουμε στα παιδιά να γράφουν γράμμα 
συζητάμε μαζί τους τα παρακάτω βήματα (τα διανέμουμε σε 
φωτοτυπία) 

  Τα μέρη μιας επιστολής: 
1. Ο τόπος και η ημερομηνία που γράφουμε το γράμμα): 
Τα γράφουμε στο πάνω δεξιό άκρο 
π.χ.  Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου 2011 
  
2. Η προσφώνηση: 
Π.χ. Αγαπημένη μου μητέρα, 
Αγαπητέ Αντρέα, 
Μαρία μου, 
  
3. Το περιεχόμενο της επιστολής 
• Πρόλογος: 
Γράφουμε την αφορμή για να γράψουμε το γράμμα και το 
στόχο μας (τι θέλουμε να πετύχουμε και γράφουμε το 
γράμμα) 
• Κύριο Μέρος: 
Περιγραφή του σχολείου 
• Επίλογος  
  
4. Η επιφώνηση: (ανάλογη με την προσφώνηση) 
Π.χ. Με αγάπη / με πολλή αγάπη 
Φιλικά 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
  
5. Η υπογραφή 
 
Στάδιο 5ο: Δραστηριότητες παραγωγής νέου λεξιλογίου     

στο γραπτό λόγο 
  

Προτεινόμενα 

εποπτικά μέσα: 

 Τραγούδια και video clips με θέμα το σχολείο.  

 Διαφημίσεις για σχολικά είδη με  φωτογραφικό υλικό.  

 Οδηγίες σύνταξης περιγραφικού κειμένου και 

επιστολής 

(http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/nea_elli

nika/gymn/ekpaideftiko-yliko/epistoli_c_gym.pdf 

Όλα αυτά βρίσκονται πολύ εύκολα στο διαδίκτυο.  

(α) 

 Εξηγούμε την περίσταση επικοινωνίας (π.χ.  Γράφεις 
ένα  γράμμα σε ένα φίλο σου και του περιγράφεις το 
σχολείο και την τάξη σου. 

 ΑΦΟΡΜΗΣΗ 
Βλέπουμε τη φωτογραφία που έχουμε φέρει στην τάξη 
και πριν προχωρήσουμε στην κύρια δραστηριότητα, 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/nea_ellinika/gymn/ekpaideftiko-yliko/epistoli_c_gym.pdf
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/nea_ellinika/gymn/ekpaideftiko-yliko/epistoli_c_gym.pdf
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γίνεται μια εισαγωγική συζήτηση με ερωτήσεις του 
τύπου:  

 Όταν μιλάμε για σχολείο ποιες λέξεις σας έρχονται 
στο μυαλό; 

  Σε τι κείμενο θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε αυτό το λεξιλόγιο; Πχ. 
Γράμμα, περιγραφή, 

  Αν δεν ήσουν μαθητής, με ποια άλλη ιδιότητα θα 
μιλούσες για το σχολείο; π.χ. δάσκαλος, 
διευθυντής…διαφημιστής 

Με την πρακτική αυτή προσπαθούμε παράλληλα να 
ανατρέξουμε στην προγενέστερη γνώση των και να 
την ανιχνεύσουμε   

(β) 

 Ακούμε το τραγούδι και παρακολουθούμε το βιντεάκι. Σ’ αυτό 

το στάδιο:  

 εισάγουμε το νέο λεξιλόγιο που θα χρειαστεί για τη 

δραστηριότητα (π.χ. ανάγνωση, έλεγχος, διαγωγή) 

 διδάσκουμε το βασικό λεξιλόγιο και τη δομή ενός 

φιλικού γράμματος 

Τι πρέπει να 

προσέξουν οι 

διδάσκοντες/διδάσ

κουσες: 

Απευθυνόμαστε σε μικρά παιδιά. Το υλικό μας θα πρέπει να 

είναι ποικίλο, εμπλουτισμένο με οπτικοακουστικά  μέσα, 

εναλλασσόμενο,  

Παραλλαγή/ές: Η δραστηριότητα μπορεί να έχει διάφορες παραλλαγές, π.χ.  

να ανατρέξουμε με τους μαθητές μας στο διαδίκτυο και να 

βρούμε διαφημίσεις για πώληση σχολικών ειδών, να 

καταγράψουμε τις λέξεις και να μάθουμε το νέο λεξιλόγιο.  

Σύντομη 

δραστηριότητα: 

Μια πιο σύντομη δραστηριότητα είναι να  καταγράψουμε όσα 

αντικείμενα υπάρχουν στην τάξη μας και να ζητήσουμε από 

τους μαθητές να κάνουν από μια πρόταση για καθεμιά από 

αυτές τις λέξεις  

Εργασία στο σπίτι: Εργασία στο σπίτι 

Στέλνετε ένα γράμμα σε φίλο τους και του περιγράφετε την 

τάξη σας και τα μαθήματα που παρακολουθείτε 

Παράδειγμα: Στάδιο 3ο  
Ξεκινούμε με ασκήσεις εμπέδωσης του νέου λεξιλογίου 

 Άντληση πληροφοριών για κατανόηση της σημασίας 
άγνωστων λέξεων από το γλωσσικό αλλά και το 
ευρύτερο περιβάλλον. 

 
Άσκηση  
 Ακούω ξανά το τραγούδι και προσπαθώ να θυμηθώ ποιες 
από τις λέξεις ή τις φράσεις του τραγουδιού  έχουν σχέση με 
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το «σχολείο».  
Π.χ. ο δάσκαλος, ο μαθητής, η τάξη  
   

 Συνδυασμός της λέξης με αντίστοιχο σκίτσο, εικόνα, 
φωτογραφία. 

 
Άσκηση: Πώς λέω στα ελληνικά τα παρακάτω;  
 

  

 

 
 
  
 
 

http://gr.photaki.com/picture-stainings-school-children-lyrics_83574.htm
http://gr.photaki.com/picture-adventure-hiking-mountain-view_86493.htm
http://gr.photaki.com/picture-erasers-school-supplies-materials-reminder_88280.htm
http://gr.photaki.com/picture-erasers-school-supplies-materials-reminder_88280.htm
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 Ομαδοποίηση λέξεων κατά θεματικό κύκλο. 
Άσκηση 
Να συμπληρώσεις τον πίνακα που σου δίνεται με όσες 
περισσότερες λέξεις γνωρίζεις από κάθε ομάδα λέξεων 

Τάξη  Χώροι σχολείου Μάθημα 

Θρανίο Αυλή Ιστορία 

   

   

 
 

 Χρήση ασκήσεων για εμπέδωση της σημασίας νέων 
λέξεων: συμπλήρωση κενών σε προτάσεις  
 

Άσκηση: 
Τώρα χρησιμοποιώ τις λέξεις της προηγούμενης 
δραστηριότητας μαζί με άλλες που γνωρίζω και συμπληρώνω 
τις προτάσεις.  
 
Η δασκάλα κάθεται στην……. , ενώ οι μαθητές στα ….. 
Δώσε μου την …., για να ξύσω τα …μου. 
Όταν χτυπάει το ….. , κάνουμε διάλειμμα και πάμε στο 
……για να φάμε κάτι.  
Δεν έχω …..για να γράψω στον …..  
Όταν έχει καλό καιρό, στα διαλείμματα βγαίνουμε έξω στο …. 
Το σχολείο μας έχει δέκα μεγάλες ….με πολλά παράθυρα. 
 Η…. μου είναι πολύ βαριά σήμερα γιατί είναι γεμάτη βιβλία. 
Το αγαπημένο μου μάθημα είναι η…. γιατί μου αρέσουν οι 
αριθμοί 
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 Παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεχές κείμενο 

Σε λίγες μέρες θα έρθει στην πόλη σου ο/-η φίλος/ή σου και 

θα παρουσιάσει με τους συμμαθητές του ένα θέατρο στην 

αυλή του σχολείου σου. Σου ζητά να του περιγράψεις το 

χώρο του σχολείου. Του  απαντάς 

Εναλλακτικά για πιο χαμηλό επίπεδο ελληνομάθειας 

Την ώρα που φεύγεις για το σχολείο θυμάσαι ότι πρέπει να 

αγοράσεις ορισμένα πράγματα που ζήτησε ο 

δάσκαλος/δασκάλα σου για την επόμενη μέρα. Γράφεις ένα 

σημείωμα στη μαμά σου και της ζητάς να σου αγοράσει ό,τι 

χρειάζεσαι. Να χρησιμοποιήσεις το λεξιλόγιο που μόλις 

διδάχτηκες . 
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