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Περίληψη 

 
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη διαδικασία εισαγωγής και υλοποίησης μιας παρέμβασης εκμάθησης 

της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές της προσχολικής ηλικίας μέσα σε ένα παιγνιώδες και υποστηρικτικό 

περιβάλλον μάθησης. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των προφορικών κυρίως δεξιοτήτων των 

παιδιών και του λεξιλογίου μέσα από τη συμμετοχή τους σε δημιουργικές κατάλληλες για το παιδί  

παιγνιώδεις δραστηριότητες και τη συνεργασία και επαφή των παιδιών σε μικρές ομάδες και σε 

ζευγάρια. Η παρέμβαση, διάρκειας πέντε μηνών, διεξήχθη σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, τη βασική 

φάση της παρέμβασης, πραγματοποιήθηκαν 22 διδακτικές διδασκαλίες βασισμένες σε θεματικές 

ενότητες σχετικές με το Πιλοτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου του 2011. Στη 

δεύτερη φάση, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της παρέμβασης, η οποία ανέδειξε τα θετικά οφέλη 

της παρέμβασης στην πρώιμη εκμάθηση της ξένης γλώσσας.  

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Παρέμβαση, Μαθητές προσχολικής ηλικίας, Παιγνιώδεις δραστηριότητες, Θετικά 

Οφέλη, Πρώιμη εκμάθηση ξένης γλώσσας     

 
 

Abstract 

 
The present study focuses on the process of introducing and implementing an English language 

learning intervention to kindergarten children in a playful and supportive learning environment. It 

focuses mainly on developing children's oral skills and vocabulary through participating in creative 

child-appropriate  game-based activities and interacting in small groups and in pairs. The intervention, 

lasted five months, was coordinated in two phases. In the first phase, the basic phase of the 

intervention, 22 sessions, based on thematic units relevant to the Pilot Curriculum Kindergarten of 

2011, were carried out. In the second phase, the evaluation of the intervention was conducted which 

revealed the positive effects of the intervention on early foreign language learning.  

 

Keywords: Intervention, Preschoolers, Game-based activities, Positive effects, Early foreign language 

learning 
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Εισαγωγή 

 
   Η γλωσσομάθεια στην πρώιμη παιδική ηλικία βρίσκεται στο επίκεντρο του ερευνητικού 

ενδιαφέροντος όσον αφορά την εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια, ωστόσο το θέμα 

αυτό δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 

Συγκεκριμένα, η εκμάθηση της ξένης γλώσσας στην προσχολική ηλικία στερείται πλήθος 

επιστημονικών μελετών στην Ελλάδα, αποτελώντας μια απαιτητική πρόκληση για τον εκπαιδευτικό 

της ξένης γλώσσας. Ο λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός καλείται να καλύπτει τις 

ποικίλες μαθησιακές ανάγκες των μικρών μαθητών με τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές, να 

κινητοποιεί και συγχρόνως να διατηρεί το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών. 

     Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της αποτελεσματικότητας και των πιθανών  

πλεονεκτημάτων της εφαρμογής παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένη 

γλώσσα στην προσχολική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζεται μια πειραματική 

παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε με εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της 

Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές προσχολικής ηλικίας σε ελληνικό δημόσιο νηπιαγωγείο. Η πειραματική 

παρέμβαση υλοποιήθηκε κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Ιούνιο 2013. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης αναφορικά με τη συμβολή των παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων στην καλλιέργεια θετικής στάσης των νηπίων απέναντι στην ξένη γλώσσα, στη 

δημιουργία κινήτρων των νηπίων για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων προφορικού λόγου και 

λεξιλογίου στη γλώσσα-στόχο, στη συνεργασία και αλληλόδραση μεταξύ των νηπίων καθώς και στην 

ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων των νηπίων.  

        Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 7 κεφάλαια. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο αφορούν τις 

θεωρητικές αναζητήσεις που σχετίζονται με το θέμα της εργασίας καθώς και την επισκόπηση της 

ερευνητικής βιβλιογραφίας. Στα υπόλοιπα κεφάλαια περιγράφεται ο σχεδιασμός της πειραματικής 

παρέμβασης που διεξήχθη στο πλαίσιο της εργασίας και παρουσιάζεται λεπτομερώς η ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την αξιολόγηση της παρέμβασης. 

     Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πρώιμη εκμάθηση της ξένης γλώσσας. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι θεωρίες της πρώιμης γλωσσικής εκμάθησης και αξιολογείται ο 

ρόλος του παράγοντα της ηλικίας στη μάθηση, σύμφωνα με αναφορές στη σχετική βιβλιογραφία. 

Δίνεται έμφαση στα πλεονεκτήματα της πρώιμης γλωσσικής εκμάθησης και παρουσιάζεται το προφίλ 

μαθητών της πρώτης παιδικής ηλικίας.  

      Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται λεπτομερώς μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
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και διδακτικές πρακτικές της Αγγλικής γλώσσας κατάλληλες για μαθητές της πρώτης παιδικής ηλικίας.  

Συγκεκριμένα, αναλύεται ο ιδιαίτερος ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας και παρουσιάζονται οι μέθοδοι διδασκαλίας και οι προσεγγίσεις κατάλληλες για την 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας από μικρά παιδιά. 

    Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο παιχνίδι. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται διάφοροι 

εννοιολογικοί προσδιορισμοί του παιχνιδιού καθώς και θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για το παιχνίδι. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι κατηγορίες των παιχνιδιών και η συμβολή του παιχνιδιού στην 

εκπαίδευση. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του παιχνιδιού ως διδακτικό μέσο για 

την εκμάθηση της ξένης γλώσσας από μαθητές της πρώτης παιδικής ηλικίας.  

      Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αφορά στη στοχοθεσία και την αιτιολόγηση της παρέμβασης. 

Παρουσιάζεται ο γενικός σκοπός και οι ειδικότεροι στόχοι της πειραματικής παρέμβασης και 

περιγράφεται το πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης καθώς και οι συμμετέχοντες.  

      Στη συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα στάδια που ακολουθήθηκαν για το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή της παρέμβασης. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η διερεύνηση της ενδεχόμενης 

προϋπάρχουσας γνώσης των νηπίων, παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες πάνω στις οποίες 

βασίστηκαν τα σχέδια μαθήματος της παρέμβασης και αναλύεται το μαθησιακό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε. Στα επόμενα υποκεφάλαια επιχειρήθηκε μια γενική περιγραφή των σταδίων, που 

ακολουθήθηκαν σε κάθε πειραματική παρέμβαση και, επίσης, παρουσιάζονται ενδεικτικά σχέδια 

μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν. Στο τέλος του κεφαλαίου περιγράφονται τα εργαλεία που 

υιοθετήθηκαν ως μέσα συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

παρέμβασης.  

    Στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, το έκτο, παρατίθενται τα αποτελέσματα της 

ποιοτικής ανάλυσης του ημερολογίου, καθώς και τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης των 

συνεντεύξεων των νηπίων καθώς και των δύο νηπιαγωγών.  

    Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης. Επιπλέον, 

γίνεται αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, καθώς και 

στους περιορισμούς και στις προτάσεις για μελλοντική έρευνα.        
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1. Πρώιμη εκμάθηση της ξένης γλώσσας 

 

1.1. Ο παράγοντας ηλικία και η εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας 

 
    Τις τελευταίες δεκαετίες η εκμάθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

αποτελεί γεγονός για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας με αυτό τον τρόπο τις 

ιδέες της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρώιμη γλωσσική εκμάθηση, αποτελώντας το επίκεντρο πολλών 

ερευνών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η γλωσσομάθεια στην πρώιμη παιδική ηλικία εντάσσεται 

στις εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθετείται η πολιτική “2+1”, δηλαδή η 

γνώση δύο ξένων γλωσσών συν τη μητρική γλώσσα.  

     Συγκεκριμένα, το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

δώσουν την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να μάθουν ξένες γλώσσες από την παιδική ηλικία και 

πρότεινε την πρώιμη εκμάθηση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών στα σχολεία (Action Plan 2004-

2006). Λίγα χρόνια αργότερα το 2009 τέθηκε ως στόχος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ότι μέχρι το 2020 τουλάχιστον το 95% των παιδιών μεταξύ τεσσάρων και επτά ετών θα συμμετέχουν 

σε πρόγραμμα πρώιμης γλωσσικής εκμάθησης (European Commission, 2011). Επιπρόσθετα, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την ενημερωτική εκστρατεία “Piccolingo” με την αξίωση ότι η 

εκμάθηση ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία είναι ο μοναδικός τρόπος να μάθουν τα παιδιά μια άλλη 

γλώσσα και κουλτούρα (European Commission, 2011). Η ενημερωτική εκστρατεία “Piccolingo”, που 

ξεκίνησε το 2009, έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους γονείς στα οφέλη της εκμάθησης ξένων 

γλωσσών από μικρή ηλικία και να τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με κάθε πιθανό προβληματισμό 

τους στο θέμα αυτό.   

      Αξίζει να σημειωθεί ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση της έναρξης 

εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας από την πρωτοσχολική εκπαίδευση ή ακόμη από την προσχολική 

ηλικία βασίζεται σε επιστημονική σκοπιά. Συγκεκριμένα, θεωρίες για την πρώιμη ηλικία υποστηρίζουν 

την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, υιοθετώντας την άποψη “όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα” (Cenoz, 

2003; Johnstone, 2000), οι σημαντικότερες από τις οποίες αναλύονται στη συνέχεια. 

    Αρχικά από βιολογικής πλευράς, οι νευροβιολόγοι υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος είναι πιο 

ευέλικτος στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ηλικία των εννέα ετών. 

Αναλυτικότερα, οι νευρολογικές μελέτες δείχνουν πως ο εγκέφαλος διαθέτει μεγαλύτερη πλαστικότητα 

στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός νεογέννητου μωρού, που του επιτρέπει να κατακτά μια ξένη γλώσσα 
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με σχετική ευκολία και ταχύτητα. Αντίθετα, σε ηλικίες μεγαλύτερες των εννέα ετών ο εγκέφαλος 

σταδιακά χάνει την πλαστικότητα και ευελιξία του, αρχίζει βαθμιαία να γίνεται σκληρός και άκαμπτος, 

με αποτέλεσμα να είναι δυσκολότερη η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας (Penfield & Roberts, 1959). 

    Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η Υπόθεση της Κρίσιμης Περιόδου (Critical Period Hypothesis), 

εισηγητής της οποίας (σχετικά με την κατάκτηση της πρώτης γλώσσας) υπήρξε ο Lenneberg (1967). 

Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, υπάρχει μια χρονική περίοδος, όπου η γλωσσική κατάκτηση γίνεται με 

τρόπο φυσικό και χωρίς μεγάλη, ή τουλάχιστον συνειδητή προσπάθεια από μέρους του μαθητή. Μετά 

το πέρας αυτής της περιόδου, η γλωσσική κατάκτηση παρουσιάζει δυσκολίες. Ο Lenneberg, μάλιστα, 

πρότεινε ότι αυτή η κρίσιμη περίοδος εκτείνεται από την ηλικία των δύο ετών έως την ηλικία των 

δώδεκα ετών, ενώ μετά το τέλος της εφηβείας, η πλήρης κατάκτηση της γλώσσας καθίσταται αδύνατη. 

Αυτό συμβαίνει γιατί με την εφηβεία ολοκληρώνεται η διαδικασία πλευρίωσης του εγκεφάλου 

(celebral lateralization). Με άλλα λόγια, μετά την εφηβεία, ο εγκέφαλος χάνει την πλαστικότητά του 

και χάνεται η δυνατότητα μεταφοράς των γλωσσικών λειτουργιών από το αριστερό ημισφαίριο – που 

είναι το ημισφαίριο το κατεξοχήν υπεύθυνο για τη γλώσσα – στο δεξί (Lenneberg 1967, όπως 

αναφέρεται στον Archibald 1998).  

     Πλήθος επιστημονικών ερευνών αναφορικά με το ρόλο της ηλικίας στην εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας τεκμηριώνουν την Υπόθεση της Κρίσιμης Περιόδου και συγκλίνουν στην άποψη ότι οι 

μαθητές μικρής ηλικίας έχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας 

σε σύγκριση με τους ενήλικες μαθητές (Oyama, 1976, 1978; Patkowski, 1980; Krashen, Scarcella, & 

Long, 1982; Felix, 1985, 1991; Singleton, 1989; Long, & Larsen-Freeman, 1991; Johnson & Newport, 

1989; Bley-Vroman, 1990; Johnson, 1992; Slavoff, & Johnson, 1995). Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται 

ότι οι μικρότεροι μαθητές έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε ορισμένες πτυχές της ξένης γλώσσας, 

κυρίως στο φωνολογικό επίπεδο, καθώς η προφορά τους στην ξένη γλώσσα προσομοιάζει με αυτή του 

φυσικού ομιλητή (Asher & Garcia, 1969; Oyama, 1976; Snow & Hoefnagel-Hohle, 1978; Long, 1990). 

Πιο πρόσφατες μελέτες των Ellis (2008), Larsen-Freeman (2008), Mayberry και Lock (2003) 

υποστηρίζουν ότι οι νεαροί μαθητές μαθαίνουν την ξένη γλώσσα πιο εύκολα και γρήγορα σε σύγκριση 

με τους μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές. Παράλληλα, η Cameron (2001) βασισμένη στην Υπόθεση της 

Κρίσιμης Περιόδου επισημαίνει ότι οι νεαροί μαθητές (μέχρι την εφηβεία) μπορούν να αφομοιώσουν 

καλύτερα μια δεύτερη γλώσσα, καθώς οι εγκέφαλοί τους είναι πιο ενεργοί και έτοιμοι λόγω της 

άμεσης ενεργοποίησης μηχανισμών που ήδη λειτουργούν για την εκμάθηση της πρώτης γλώσσας. 

       Επιπρόσθετα, ο Krashen (1985) υποστηρικτής της πρώιμης εκμάθησης της ξένης γλώσσας, τονίζει 

ότι οι μικρότεροι σε ηλικία μαθητές έχουν μακροχρόνια αποτελέσματα στην εκμάθηση της ξένης 
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γλώσσας λόγω του χαμηλού “συγκινησιακού φίλτρου” (Affective Filter Hypothesis). Όπως 

ισχυρίζεται, τα παιδιά είναι συναισθηματικά λιγότερο διστακτικά από τους εφήβους ή τους ενήλικες. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαμηλώνει το “συγκινησιακό φίλτρο” τους και να καθίσταται πιο εύκολο 

η εισερχόμενη πληροφορία να φτάσει στα μέρη του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για την κατάκτηση 

της γλώσσας. Συνεπώς, οι μαθητές μικρής ηλικίας είναι πιο πιθανό να πειραματίζονται στη χρήση της 

ξένης γλώσσας και να φτάνουν στη φυσική κατάκτησή της.  

      Οι ερευνητές υποστηρίζουν, επίσης, τη σημασία των γνωστικών παραγόντων αναφορικά με την 

ηλικία εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Σύμφωνα με τον Felix (1981), στα παιδιά υπάρχουν 

αναπτυγμένες “ειδικές για τη γλώσσα γνωστικές δομές” (language-specific cognitive structures) που 

ενεργοποιούνται για την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας και οι οποίες τα βοηθούν παράλληλα να 

κατακτήσουν και μια δεύτερη γλώσσα. Ωστόσο, μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας κατά την εφηβεία, όπου 

ενεργοποιούνται οι “γνωστικές δομές για την επίλυση προβλημάτων (problem-solving cognitive 

structures), παρουσιάζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός 

ότι οι γνωστικές δομές για την επίλυση προβλημάτων παρεμβαίνουν και εμποδίζουν τη φυσική 

απόκτηση της ξένης γλώσσας, επειδή οι μεγαλύτεροι ηλικιακά μαθητές δεν είναι σε θέση να τις 

αγνοήσουν. 

    Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τις θεωρίες που ενστερνίζονται την πρώιμη 

γλωσσική εκμάθηση, διεξήχθησαν μελέτες που αμφισβητούν την ύπαρξη της κρίσιμης περιόδου και 

υποστηρίζουν την υπεροχή του ενήλικα μαθητή της ξένης γλώσσας σε σχέση με το μικρό παιδί. 

Έρευνες των Bongaerts et al (1997), Nikolov (2000), Bellingham (2000) και Neufeld (2001) 

υποστηρίζουν ότι ο ενήλικας μαθητής είναι στην πραγματικότητα ικανός να φτάσει την προφορά του 

σε επίπεδο φυσικού ομιλητή, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση της κρίσιμης περιόδου.  

Επιπρόσθετα, οι Marinova-Todd, Marshall και Snow (2000) είναι πιο σκεπτικοί σχετικά με την κρίσιμη 

περίοδο. Σημαντικός αριθμός ερευνών τους καταδεικνύει ότι μαθητές στην μετεφηβική ηλικία μπορούν 

να κατακτήσουν την ξένη γλώσσα όπως ο φυσικός ομιλητής της. Παράλληλα, οι Marinova-Todd, 

Marshall και Snow (2000) υποστηρίζουν ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές χαρακτηρίζονται από εγρήγορση 

κατά τα πρώτα στάδια εκμάθησης της ξένης γλώσσας, γεγονός που οφείλεται στο ότι έχουν ήδη 

κατακτήσει μια πολυσύνθετη και περίπλοκη γνώση της μητρικής τους γλώσσας. Στο ίδιο πλαίσιο 

κινούνται και οι μελέτες των Johnson και Newport (1989), Birdsong (2002), Johnson (1992) και Shim 

(1993). Συγκεκριμένα, τα ευρήματα των μελετών αυτών δείχνουν ότι σημαντικός αριθμός μαθητών 

μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να κατακτήσει την ξένη γλώσσα σε σχετικά υψηλό επίπεδο, υψηλότερο  

ακόμη από μερικούς μικρότερους σε ηλικία μαθητές.  
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      Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τις έρευνες αναφορικά με τη σχέση του ρόλου της ηλικίας και της  

εκμάθησης της ξένης γλώσσας διαφαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικά ερευνητικά πορίσματα, γεγονός 

που καταδεικνύει ότι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας αποτελεί μια πολυπαραγοντική, περίπλοκη 

διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες που αλληλοσχετίζονται 

(Klein, 1990; Rixon, 1999). Παράλληλα, ερευνητές τονίζουν ότι η πρώιμη ηλικία δεν μπορεί αυτόματα 

να εγγυηθεί την επιτυχία, καθώς φαίνεται πως παράγοντες όπως η ποιότητα της διδασκαλίας και ο 

χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία και τη μάθηση παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο (Griva & 

Sivropoulou, 2009; Hanusova & Najvar, 2005). Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι ερευνητές Edelenbos, 

Johnstone και Kubanek (2006), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η μικρή ηλικία δεν αποτελεί εγγύηση για 

την επιτυχημένη εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αλλά είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από ποιοτική 

διδασκαλία, υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης και σύνδεση της γνώσης από τη μία τάξη στην 

επόμενη. Οι απόψεις αυτές συνάδουν με τον ισχυρισμό του Stern (1976), σύμφωνα με τον οποίο είναι 

παραπλανητικό να θεωρούμε ότι μόνο η μικρή ηλικία ή μόνο η μεγαλύτερη ηλικία είναι κατάλληλη για 

επιτυχημένη εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι η κάθε ηλικία έχει 

συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό 

πολιτικών. 

      Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι πολλοί ερευνητές (Pinter, 2006; Edelenbos & de Jong, 2004) 

επισημαίνουν ότι τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από την πρώιμη εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας είναι πολλά, κάτι το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο πολλών μελετών, τα σημαντικότερα από τα 

οποία παρατίθενται στη συνέχεια.   

 

 

1.2. Τα πλεονεκτήματα της πρώιμης εκμάθησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας 

 

         Αναλύοντας τα πλεονεκτήματα της πρώιμης γλωσσικής εκμάθησης, διαφαίνεται ότι αφορούν στη 

γλωσσική, γνωστική, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Αναφορικά με τα 

οφέλη της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού, μελέτες συγκλίνουν στη θετική επίδραση της πρώιμης 

εκμάθησης της ξένης γλώσσας στις δεξιότητες κατανόησης του προφορικού και γραπτού λόγου και 

στην απόκτηση σωστής προφοράς (Bialystok, 2001). Παράλληλα, η Cameron (2001) επισημαίνει ότι οι 

μαθητές της παιδικής ηλικίας επωφελούνται ιδιαίτερα στην ικανότητα κατανόησης του προφορικού 

λόγου. Επιπρόσθετα, οι Johnstone (2002) και Singleton (1995) αναφέρουν ότι οι μικροί μαθητές 

μπορούν να κατακτήσουν ευκολότερα το φωνητικό σύστημα της ξένης γλώσσας, αποκτώντας καλή 
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γνώση της προφοράς και του επιτονισμού στην ξένη γλώσσα. 

       Σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού, μελέτες τείνουν να 

καταρρίψουν την απαρχαιωμένη αντίληψη ότι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε πολύ μικρή ηλικία 

μπορεί να προκαλέσει γνωστική σύγχυση και να επηρεάσει την ομαλή ανάπτυξη της μητρικής 

γλώσσας. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι η πρώιμη εκμάθηση σε συνδυασμό με τη φυσική περιέργεια 

και τον ενθουσιασμό των παιδιών σε νέες  μαθησιακές δραστηριότητες μπορεί να έχει θετική επίδραση 

στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων σε μικρότερη ηλικία σε σχέση με παιδιά που δεν είναι δίγλωσσα 

(Hamayan, 1986). Επίσης, παρατηρείται ενίσχυση και των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών, 

καθώς η χρήση δύο διαφορετικών γλωσσών μπορεί να ενισχύσει το επίπεδο μεταγλωσσικής επίγνωσης 

(Nikolov, 2009; Pinter, 2006). Μελέτες αναφέρουν ακόμη ότι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε μικρή 

ηλικία βοηθάει τους μαθητές να μεταφέρουν στρατηγικές από τη μητρική στην ξένη γλώσσα και να 

ενισχύσουν τις νοητικές διεργασίες και τη γλωσσική τους ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται τη γλώσσα ως μηχανισμό, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να 

κατανοήσουν καλύτερα τους γλωσσικούς μηχανισμούς της μητρικής τους γλώσσας (Moon, 2005). Στο 

ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι απόψεις των Kecskes και Papp (2000), καθώς υποστηρίζουν ότι το 

πολύγλωσσο άτομο αναπτύσσει υψηλότερο επίπεδο κατανόησης της μητρικής του γλώσσας από το 

μονόγλωσσο.  

        Αναφορικά με την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, έρευνες έχουν δείξει ότι η πρώιμη εκμάθηση 

ενισχύει την αυτοπεποίθηση των μικρών μαθητών σχετικά με την επιτυχή εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας (Brewster et al., 2002; Cameron, 2001; Halliwell, 1992). Παράλληλα, η διαμόρφωση θετικών 

στάσεων των παιδιών απέναντι στην ξένη γλώσσα, στον άλλο πολιτισμό και η δημιουργία κινήτρων 

στα παιδιά για συνεχή κατάκτηση της ξένης γλώσσας αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της 

γλωσσομάθειας σε νεαρή ηλικία (Moon, 2005).     

        Όσον αφορά τα θετικά στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, υποστηρίζεται ότι η εκμάθηση της 

ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση και να 

αντιληφθούν καλύτερα τον δικό τους πολιτισμό, μέσα από συγκρίσεις και συσχετίσεις με άλλους 

πολιτισμούς. Συνολικά, η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας πέραν της μητρικής επιτρέπει στα παιδιά να 

διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες σχετικά με άλλες γλώσσες που ομιλούνται στον κόσμο και 

άλλους πολιτισμούς (Pinter, 2006; Cameron, 2001; Blondin et al., 1998). Αυτό υποστηρίζεται και από 

τον Figel (2005), καθώς ισχυρίζεται ότι η γλωσσομάθεια σε μικρή ηλικία αποτελεί δίοδο για την 

εξερεύνηση άλλων πολιτισμών, και παράλληλα αποτελεί την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για 

επαγγελματική κινητικότητα. Παράλληλα, η πρώιμη γλωσσική εκμάθηση συμβάλλει στο να 
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αναπτύξουν τα παιδιά θετική στάση απέναντι σε αλλόφωνους ομιλητές και άλλους πολιτισμούς, 

συνειδητοποιώντας τη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλότητα και καλλιεργώντας σεβασμό στους 

διαφορετικούς πολιτισμούς (Curtain, 1993).  

      Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι η πρώιμη αρχή στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας μπορεί να επιφέρει 

σημαντικά γλωσσικά, γνωστικά, ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά οφέλη στην ανάπτυξη των 

παιδιών. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα πλεονεκτήματα της πρώιμης εκμάθησης της ξένης 

γλώσσας είναι ορατά όταν υλοποιούνται προγράμματα γλωσσικής εκμάθησης που υιοθετούν 

παιδαγωγικές πρακτικές οι οποίες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα χαρακτηριστικά των μικρών μαθητών. 

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο να μελετηθεί το προφίλ των μαθητών προσχολικής ηλικίας καθώς και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

 

 

1.3. Το προφίλ μαθητών της πρώτης παιδικής ηλικίας 

 
        Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών της πρώτης παιδικής ηλικίας, τόσο σωματικά όσο και 

συμπεριφορικά, τους διαφοροποιούν από τους μαθητές της σχολικής ηλικίας καθώς και διαμορφώνουν 

τις μαθησιακές τους ανάγκες. Σύμφωνα με τον Harmer (2003), οι μικροί μαθητές μαθαίνουν 

διαφορετικά από τους ενήλικες. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η άποψη του Bruce (1997), καθώς 

παρατηρεί ότι τα παιδιά χρειάζονται άμεσες, δυναμικές και συναισθηματικές εμπειρίες και ένα 

περιβάλλον μάθησης που σταθερά θα τους προσφέρει ποικίλες και πλούσιες εμπειρίες. 

        Σύμφωνα με τους Harmer(2003), Scott και Ytreberg (1990), οι μικροί μαθητές έχουν την τάση να 

μιλούν για τον εαυτό τους και να επικεντρώνονται στη ζωή τους ως κύριο θέμα συζήτησης μέσα στη 

σχολική αίθουσα. Το χαρακτηριστικό αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι τα νήπια βρίσκονται στη φάση 

της προεννοιολογικής ή προσυλλογιστικής νόησης σύμφωνα με τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης 

του Piaget (1976). Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Ελβετό ψυχολόγο Piaget, χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

φάσης αυτής είναι ο εγωκεντρισμός του παιδιού. Συγκεκριμένα, το νήπιο παρουσιάζει έναν υπέρμετρο 

εγωισμό, καθώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο σε σχέση με το Εγώ του. 

       Το σημαντικότερο, ωστόσο, γνώρισμα των μικρών μαθητών σύμφωνα με τους Scott και Ytreberg 

(1990), Slattery και Willis (2003), και Mur (1998) είναι η ζωηρή φαντασία τους. Αναλυτικότερα, τα 

μικρά παιδιά μερικές φορές δυσκολεύονται στο να κατανοήσουν τι είναι πραγματικό και τι 

μυθοπλαστικό, καθώς ο πραγματικός κόσμος και ο κόσμος της φαντασίας τους συγχέονται μεταξύ 

τους. Επιπρόσθετα, τα παιδιά κατανοούν τον κόσμο που τους περιβάλλει μέσα από τις αισθήσεις τους, 
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αφή, όραση και ακοή και κυρίως μέσα από την επαφή και την επεξεργασία αντικειμένων, καθώς ο 

φυσικός κόσμος κατέχει κυρίαρχη θέση στα μικρά παιδιά (Harmer, 2003; Scott & Ytreberg, 1990). Η 

μάθηση, λοιπόν, των μικρών παιδιών βασίζεται στις αισθήσεις τους, καθώς όπως ισχυρίζονται οι 

Slattery και Willis (2003) οι μικροί μαθητές μαθαίνουν με μια ποικιλία τρόπων, όπως μέσα από την 

όραση, την ακοή, τη μίμηση ήχων και τη δημιουργία πραγμάτων.  

         Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι οι μικροί μαθητές ηλικίας τεσσάρων έως έξι χρόνων είναι από 

τη φύση τους περίεργοι και γενικά μιμούνται τους ήχους που ακούνε, καθώς αγαπάνε να παίζουν με 

τους ήχους της γλώσσας, να τους μιμούνται και να κάνουν αστείους θορύβους (Slattery & Willis, 2003; 

Moyles, 1990). Το ίδιο ισχυρίζεται και η Pinter (2006), καθώς παρατηρεί ότι τα μικρά παιδιά είναι 

ευαίσθητα στους ήχους και στο ρυθμό καινούργιων γλωσσών και απολαμβάνουν να αναπαράγουν 

καινούργιους ήχους.  

      Παράλληλα, οι Donaldson (1978), Montessori (1983), Tizard & Hughes (1984) και Mcllvain 

(2004) επισημαίνουν ότι μια σημαντική ιδιαιτερότητα των παιδιών ηλικίας τριών με πέντε χρόνων 

είναι το γεγονός ότι είναι ενεργοί μαθητές, καθώς έχουν την τάση να πειραματίζονται, να δοκιμάζουν 

καινούργια πράγματα, να κάνουν συνεχώς ερωτήσεις και να επεξεργάζονται καινούργιες εμπειρίες. 

Στον ίδιο ισχυρισμό συγκλίνει και η άποψη της Taylor (2005) καθώς σύμφωνα με την ίδια, οι μαθητές 

ηλικίας τεσσάρων και πέντε χρόνων διακρίνονται για τη φυσική ενέργεια που έχουν και απολαμβάνουν 

να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπεριέχουν κίνηση. Παράλληλα, η ίδια παρατηρεί ότι τα 

παιδιά μαθαίνουν μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους στο μάθημα, καθώς προτιμούν να είναι ενεργοί 

συμμετέχοντες παρά παθητικοί ακροατές. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η παρατήρηση της Moon 

(2005), η οποία επισημαίνει ότι τα παιδιά έχουν την τάση να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να 

επενδύουν περισσότερο στο μάθημα όταν συμμετέχουν ενεργά, κατασκευάζοντας αντικείμενα, υλικά 

και παζλ και δημιουργώντας ρόλους από μια ιστορία ή αναλαμβάνοντας ρόλους σε ένα παιχνίδι.   

        Αξιοσημείωτη είναι, επιπλέον, και η αγάπη των μικρών παιδιών προς το παιχνίδι. Σύμφωνα με 

τους Scott και Ytreberg (1990), Slattery και Willis (2003), οι μικροί μαθητές αγαπούν να παίζουν και 

μαθαίνουν καλύτερα όταν διασκεδάζουν οι ίδιοι. Συγκεκριμένα, οι δημοφιλείς αγαπημένες 

δραστηριότητες των μικρών μαθητών είναι οι παιγνιώδεις δραστηριότητες, τα τραγούδια, η αφήγηση 

ιστοριών και η ζωγραφική. Ο Holmgren (1996), παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η κύρια δραστηριότητα 

εξάχρονων παιδιών είναι το παιχνίδι, αλλά τα παιδιά αγαπούν επίσης να ζωγραφίζουν, να σχεδιάζουν, 

να κόβουν και να κολλούν. Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η Taylor (2005), η οποία επισημαίνει ότι 

τα μικρά παιδιά αναπτύσσουν σταδιακά τις λεπτές κινητικές ικανότητες, δηλαδή ικανότητες με τα 

χέρια τους, όπως την ικανότητα κοπής, σχεδιασμού και ζωγραφικής. Η αγάπη των μαθητών πρώιμης 



16 
 

παιδικής ηλικίας προς το παιχνίδι τονίζεται και από τους Harmer (2003) και Mur (1998). Σύμφωνα, 

λοιπόν, με αυτούς οι μικροί μαθητές τείνουν προς την έμμεση μάθηση (indirect learning), μαθαίνουν 

δηλαδή καλύτερα μέσα από το παιχνίδι, τα τραγούδια, τις ρίμες και μέσα από διασκεδαστικές 

δραστηριότητες. 

    Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό γνώρισμα των μαθητών προσχολικής ηλικίας είναι ότι 

αφαιρούνται εύκολα, καθώς διακρίνονται για το περιορισμένο διάστημα προσοχής και συγκέντρωσης 

κατά τη διάρκεια μαθήματος (Scott & Ytreberg 1990; Harmer 2003; Slattery & Willis 2003; Mcllvain, 

2004). Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι εάν οι δραστηριότητες δεν είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, οι 

μικροί μαθητές βαριούνται εύκολα, χάνοντας το ενδιαφέρον και την προσοχή τους. Αξιοσημείωτο 

χαρακτηριστικό των μικρών παιδιών είναι ακόμη ότι επιδεικνύουν ενθουσιασμό για μάθηση, ωστόσο 

αποζητούν ατομική προσοχή και αποδοχή από τον εκπαιδευτικό (Harmer, 2003). Μια τελευταία 

ιδιαιτερότητα σύμφωνα με την Taylor (2005) είναι ότι τα παιδιά κινητοποιούνται από την επιτυχία και 

μαθαίνουν καλύτερα μέσα σε κλίμα ασφάλειας και ηρεμίας.  

        Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών της πρώτης παιδικής 

ηλικίας διαφαίνεται ότι οι μαθησιακές τους ανάγκες είναι ποικίλες, καθώς όπως ισχυρίζεται η Halliwell 

(1992:18) “δεν μιλάμε προφανώς για σχολικές αίθουσες όπου τα παιδιά περνούν όλη την ώρα 

καθισμένα ακίνητα σε σειρές ή μιλάνε μόνο στον εκπαιδευτικό”. Επιπρόσθετα, γίνεται κατανοητό ότι 

οι ιδιαιτερότητες των μικρών μαθητών και οι μαθησιακές τους ανάγκες (φυσικές, γνωστικές, 

συναισθηματικές και γλωσσικές) που προέρχονται από αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη για 

πολυαισθητηριακή μάθηση (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός καλείται να 

παρέχει πλήθος ευκαιριών στα μικρά παιδιά να μαθαίνουν με όλες τις αισθήσεις τους, να ακούν και να 

μιλούν τη γλώσσα, με το παιχνίδι να κατέχει ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Η ενθάρρυνση 

και ο έπαινος, επιπλέον, κρίνονται αναγκαία ώστε να διατηρηθούν τα κίνητρα των μικρών παιδιών, η 

θετική τους στάση και η αυτοπεποίθηση τους.  

         Ο ιδιαίτερος ρόλος του εκπαιδευτικού παρουσιάζεται αναλυτικότερα καθώς ο σημαντικός ρόλος 

του εκπαιδευτικού στη διδακτική διαδικασία αποτελεί κοινό τόπο στις έρευνες που σχετίζονται με την 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία. Όπως επισημαίνεται, τα περισσότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε μαθητές μικρής ηλικίας οφείλονται στο γεγονός ότι 

δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις που σχετίζονται με το αναπτυξιακό στάδιο των μαθητών και 

κατά συνέπεια δεν εφαρμόζουν τις κατάλληλες διδακτικές πρακτικές (Cameron, 2001). Στο ίδιο 

πλαίσιο κινείται και ο ισχυρισμός των Menken και Atunez (2001), οι οποίοι επισημαίνουν ότι πολλοί 

εκπαιδευτικοί στερούνται εξειδικευμένη εκπαίδευση στο να ικανοποιούν τις μαθησιακές ανάγκες 
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μικρών μαθητών στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Παράλληλα, ο ιδιαίτερος ρόλος του 

εκπαιδευτικού υπογραμμίζεται και από την Echevarria (1998), καθώς ισχυρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

που διδάσκουν ξένη γλώσσα σε μαθητές μικρής ηλικίας κρίνεται αναγκαίο να κατανοούν τις 

γλωσσικές και άλλες μαθησιακές τους ανάγκες και να υλοποιούν  κατάλληλες διδακτικές τεχνικές, 

ανάλογες με τις ανάγκες και το στάδιο ανάπτυξης των μικρών μαθητών.  

       Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να υιοθετεί ποικίλες προσεγγίσεις και μεθόδους 

διδασκαλίας στη μαθησιακή διαδικασία για την ικανοποίηση των ποικίλων μαθησιακών αναγκών των 

μικρών μαθητών. Η Phillips (1993), μάλιστα, περιγράφει τα μικρά παιδιά ως “ολιστικούς” μαθητές, 

τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη υιοθέτησης ολιστικών διδακτικών προσεγγίσεων, 

προσεγγίσεις δηλαδή που βοηθούν τα παιδιά να μάθουν με το νου, την καρδιά και τα χέρια 

(Κοσσυβάκη, 2006).  

       Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός καλείται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μάθησης όπου οι 

μικροί μαθητές θα μαθαίνουν με τις αισθήσεις τους, αγγίζοντας, δοκιμάζοντας και μυρίζοντας (Dryden 

& Rose, 1995) και θα μαθαίνουν μέσα από τη μουσική και το ρυθμό σε συνδυασμό με την κίνηση 

(Gardner, 1983; Doman, 1984; Dryden & Vos, 1997). Παράλληλα, ο ιδιαίτερος ρόλος του 

εκπαιδευτικού διαφαίνεται και από την ενεργή στάση των μικρών παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία 

(learn by doing) (Dryden & Rose, 1995), τοποθετώντας το μαθητή στο κέντρο της μαθησιακής 

διαδικασίας. Επιπρόσθετα, ο Harmer (2003) τονίζει τον σύνθετο και πολυδιάστατο ρόλο του 

εκπαιδευτικού, καθώς ο εκπαιδευτικός καλείται να επιτελέσει πολλούς επιμέρους ρόλους κατά τη 

διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, όπως του οργανωτή, του βοηθού, του συμβούλου, του 

εμψυχωτή, του καθοδηγητή. Αυτό, ωστόσο, που ο Harmer (2003) επισημαίνει ότι είναι σημαντικό είναι 

η ικανότητα του εκπαιδευτικού να κινείται ευέλικτα ανάμεσα στους διάφορους ρόλους, κρίνοντας ο 

ίδιος ποιος είναι ο κατάλληλος ρόλος κάθε φορά.  

           Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την μέθοδο διδασκαλίας που υιοθετεί ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε μέθοδος διδασκαλίας σηματοδοτεί για τον 

εκπαιδευτικό διαφορετικούς ρόλους και ευθύνες. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά 

μέθοδοι διδασκαλίας και προσεγγίσεις κατάλληλες για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας από μικρά 

παιδιά, με βάση τις οποίες στηρίχθηκαν οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην πειραματική 

διαδικασία της παρούσας  εργασίας. 
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2. Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές 

 

2.1. Ολική αισθητηριακή κινητική απόκριση (Total Physical Response) 
 

         Η μέθοδος Ολική Αισθητηριακή Κινητική Απόκριση ή Ολική Φυσική Αντίδραση (TPR) δίνει 

έμφαση στη χρήση σωματικής κίνησης και στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου στα 

αρχικά στάδια εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Σύμφωνα με τον Asher (1977), ο οποίος ανέπτυξε τη 

συγκεκριμένη μέθοδο, χαρακτηριστικό της είναι ότι εμπλέκονται λεκτικές πράξεις με εξωλεκτικές 

ενέργειες, με στόχο τη μετάδοση νοήματος.  

        Αξίζει να αναφερθούν στο σημείο αυτό οι βασικές υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η 

συγκεκριμένη μέθοδος. Αρχικά, υποστηρίζεται ότι υπάρχει έμφυτη διαδικασία γλωσσικής μάθησης, 

στην οποία η πρόσληψη λόγου προηγείται της παραγωγής λόγου. Συγκεκριμένα, όταν μαθαίνουν τη 

μητρική τους γλώσσα, τα μικρά παιδιά αρχικά αντιδρούν μόνο κινητικά στα γλωσσικά ερεθίσματα. Η 

παραγωγή λόγου συμβαίνει σε μετέπειτα στάδιο, φυσιολογικά, χωρίς πίεση. Η ίδια διαδικασία πρέπει 

να ακολουθείται και στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι η γλωσσική 

ικανότητα, η οποία ελέγχεται από το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, αναπτύσσεται βάσει των 

σωματικών κινήσεων, οι οποίες ελέγχονται από το δεξί ημισφαίριο. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν ακούν 

οι μαθητές μια λεκτική πράξη και κάνουν την αντίστοιχη κίνηση, η συγκεκριμένη λεκτική πράξη και 

το νόημα της εντυπώνονται καλύτερα στη μνήμη τους. Αναφορικά με την τρίτη υπόθεση, αυτή 

υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της συναισθηματικής πλευράς των μαθητών. Συγκεκριμένα, 

υποστηρίζεται ότι η σωματική κίνηση αποτελεί ευχάριστη δραστηριότητα που μειώνει τα επίπεδα 

άγχους των μαθητών στην σχολική αίθουσα και βοηθά την εκμάθηση της γλώσσας. Με άλλα λόγια,  η 

συγκεκριμένη μέθοδος συμβάλλει στη δημιουργία ενός χαλαρού, μη στρεσογόνου μαθησιακού 

περιβάλλοντος, καθώς οι μαθητές δεν καλούνται σε αρχικό στάδιο να παράγουν λόγο (Richards & 

Rodgers, 2001).   

     Παράλληλα, η Larsen-Freeman (2000), αναλύοντας τη μέθοδο αυτή υπογραμμίζει κάποια 

ουσιαστικά σημεία της. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει την προστακτική, δίνοντας απλές 

λεκτικές εντολές και να επιδεικνύει τη σημασία τους εξωλεκτικά με χειρονομίες και παντομίμα. Οι  

μικροί μαθητές από την πλευρά τους μπορούν να μάθουν μέσα από την παρατήρηση των ενεργειών 

του εκπαιδευτικού καθώς και μέσα από την διεκπεραίωση των αντίστοιχων πράξεων από τους ίδιους. 

Με αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές εξοικειώνονται πρώτα με το άκουσμα της ξένης γλώσσας και  

αναπτύσσουν τις δεξιότητες κατανόησης του προφορικού λόγου της γλώσσας. Σημαντικό σημείο 
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αυτής της μαθησιακής διαδικασίας είναι το αίσθημα επιτυχίας που αισθάνονται τα μικρά παιδιά, καθώς 

δεν παράγουν λόγο σε πρώτη φάση. Συγκεκριμένα, η παραγωγή λόγου στην ξένη γλώσσα θα γίνει 

όταν οι μαθητές θα νοιώσουν έτοιμοι να το κάνουν. Επιπρόσθετα, τα μικρά παιδιά αναμένεται να 

κάνουν λάθη στην αρχή όταν παράγουν λόγο, με τον εκπαιδευτικό να είναι ανεκτικός απέναντι στα 

λάθη τους και τη διόρθωσή τους να γίνεται με διακριτικό τρόπο σε αρχικό στάδιο.  

           Σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού, όπως γίνεται κατανοητό, είναι αυτός που αποφασίζει τι 

θα διδάξει, που κατευθύνει τους μαθητές και επιλέγει υποστηρικτικό υλικό για χρήση κατά τη διάρκεια 

της μαθησιακής διαδικασίας. Ο Asher (1977) μάλιστα παρομοιάζει τον εκπαιδευτικό με σκηνοθέτη σε 

μια σκηνή, στην οποία οι μαθητές είναι οι ηθοποιοί, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο τον ενεργό του 

ρόλο. Αξιοσημείωτη είναι, ωστόσο, η επισήμανση του Asher (1977) ότι ρόλος του εκπαιδευτικού δεν 

είναι τόσο να διδάσκει, όσο να παρέχει ευκαιρίες για μάθηση. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός έχει την 

ευθύνη να εκθέτει τα μικρά παιδιά στην ξένη γλώσσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε αυτά 

να εσωτερικεύσουν με τη σειρά τους τις βασικές δομές και κανόνες της ξένης γλώσσας. 

           Η χρήση υλικού καθώς και αυθεντικών αντικειμένων (realia) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε 

μετέπειτα στάδια της μάθησης. Σε αρχικό στάδιο η φωνή, οι ενέργειες και οι χειρονομίες του 

εκπαιδευτικού μπορούν να αποτελέσουν μια επαρκή βάση για δραστηριότητες. Αργότερα ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει σχολικά αντικείμενα, καθώς και να κατασκευάσει ή να  

συλλέξει κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό (Richards & Rodgers, 2001). Μάλιστα η Diaz-Rico (2008) 

επισημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει το λεξιλόγιο με ποικίλες εικόνες, κάρτες και 

φωτογραφίες και οι μαθητές να διεκπεραιώσουν την αντίστοιχη πράξη.    

        Αποκτώντας μια σφαιρική εικόνα για τη συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας, διαφαίνεται ότι 

πρόκειται για μια μέθοδο που βρίσκει εφαρμογή στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μαθητές μικρής 

ηλικίας. Στα θετικά της μεθόδου συγκαταλέγεται ο βιωματικός χαρακτήρας που προσδίδεται στη 

μάθηση (learning by experience), καθώς τα παιδιά “μεταφράζουν” λέξεις και φράσεις από μόνοι τους 

μέσα από τις κινήσεις και τις εντολές που εκτελούν στο περιβάλλον της τάξης (Γρίβα & Σέμογλου, 

2013). Επιπρόσθετα, θετικό στοιχείο αποτελεί η δημιουργία ενός διασκεδαστικού πλαισίου μάθησης 

που συντελεί στη μείωση του συγκινησιακού φίλτρου, καθώς η γλωσσική εκμάθηση είναι πιο 

αποτελεσματική όταν είναι διασκεδαστική (Larsen-Freeman, 2000). Παράλληλα, η Shin (2006) 

επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον του μικρού μαθητή κρατιέται αμείωτο, καθώς ο μαθητής αποκρίνεται 

φυσικά σε κάποιο τραγούδι, ρυθμό ή σε εντολές του εκπαιδευτικού, γεγονός που είναι θετικό στοιχείο 

της μεθόδου. Πλεονέκτημα, επίσης, είναι ότι η μέθοδος αυτή συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη 

απομνημόνευση του λεξιλογίου από τα παιδιά, καθώς δίνεται η δυνατότητα για συχνή επανάληψη και 
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εμπέδωσή του (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Σύμφωνα, μάλιστα, με την Stinson (1990), όταν ο νους και 

το σώμα εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία ενισχύεται η μνήμη των μαθητών. Ένα 

τελευταίο θετικό στοιχείο είναι η συνδυαστική χρήση της μεθόδου με άλλες διδακτικές τεχνικές και 

μεθόδους κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, δημιουργώντας ένα κλίμα ευχάριστο (Γρίβα 

& Σέμογλου, 2013). 

      Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα θετικά στοιχεία της μεθόδου Ολικής Αισθητηριακής Κινητικής 

Απόκρισης ή Ολικής Φυσικής Αντίδρασης είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας από μικρούς μαθητές. Υποστηρικτές, μάλιστα, της συγκεκριμένης μεθόδου επισημαίνουν το 

σημαντικό ρόλο της πρόσληψης και κατανόησης λόγου στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας. Ο 

Krashen (1981), συγκεκριμένα, θεωρεί την παροχή γλωσσικού εισαγόμενου (language input) και τη 

μείωση του συγκινησιακού φίλτρου (affective filter) σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή κατάκτηση 

της ξένης γλώσσας από τους μαθητές. Η χρήση της σωματικής κίνησης αποτελεί μάλιστα, σύμφωνα με 

τον ίδιο, το μέσο για να καταστήσουν οι μαθητές το γλωσσικό εισαγόμενο κατανοητό και να μειώσουν 

την πίεση και το άγχος τους. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή περιορίζει κατά κάποιον 

τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς υπάρχει δυσκολία στη διδασκαλία αφηρημένων εννοιών και 

έλλειψη παροχής ευκαιριών και δυνατοτήτων για να εκφράσουν οι μαθητές τις δικές τους σκέψεις με 

δημιουργικό τρόπο (Γρίβα & Σέμογλου, 2013).  

 

 

2.2. Δραστηριοκεντρική προσέγγιση (Task-Based Language Teaching) 

 
      Η διδασκαλία της γλώσσας με βάση τις διεκπεραιωτικές δραστηριότητες (TBLT) είναι μια 

προσέγγιση που σχεδιάστηκε αρχικά από τον Prabhu (1987) και αναπτύχθηκε αργότερα από τη Willis 

(1996). Βασίζεται στη χρήση δραστηριοτήτων (διεκπεραιωτικές δραστηριότητες σύμφωνα με την 

Μπέλλα, 2007) ως κεντρικό στοιχείο σχεδιασμού και διδασκαλίας σχετικά με τη διδασκαλία της 

γλώσσας (Richards & Rodgers, 2001). Σύμφωνα με τη Willis (1996), η προσέγγιση αυτή αποτελεί 

φυσική εξέλιξη της Επικοινωνιακής Διδασκαλίας (Communicative Language Teaching), αφού πολλές 

από τις θεωρητικές της αρχές προέρχονται από την Επικοινωνιακή Προσέγγιση (Cοmmunicative 

Approach).  

        Αναλύοντας τις βασικές αρχές της προσέγγισης αυτής, διαφαίνεται ότι δίνεται έμφαση στην 

επικοινωνία και στη σημασία της, δηλαδή στο σκοπό της επικοινωνίας, μέσω των δραστηριοτήτων. 

Αναλυτικά, βασική της αρχή αποτελεί το γεγονός ότι η έμφαση δίνεται στη διαδικασία παρά στο 



21 
 

αποτέλεσμα. Επιπρόσθετη αρχή της είναι ότι οι μαθητές μαθαίνουν τη γλώσσα μέσα από την 

επικοινωνία και την αλληλόδρασή τους κατά την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες. Σχετικά με τις 

δραστηριότητες, αυτές μπορεί να είναι αυθεντικές δραστηριότητες που οι μαθητές επιθυμούν να 

κατορθώσουν, είτε δραστηριότητες που έχουν παιδαγωγικό σκοπό για τους ίδιους και ακολουθούν μια 

σειρά δυσκολίας. Ο βαθμός, ωστόσο, δυσκολίας των δραστηριοτήτων καθορίζεται από ποικίλους 

παράγοντες, όπως την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία των μαθητών, την πολυπλοκότητα της 

δραστηριότητας, το επίπεδο της γλώσσας-στόχου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της 

δραστηριότητας, καθώς και την ενδεχόμενη υποστήριξη που μπορεί να λάβουν (Feez, 1998). 

      Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει για την κατηγοριοποίηση των 

δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, η Willis (1996) παραθέτει έξι είδη δραστηριοτήτων, δημιουργία 

καταλόγου/λίστας, ταξινόμηση, σύγκριση, επίλυση προβλήματος, ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών 

και δημιουργικές δραστηριότητες. Οι Pica, Kanagy και Falodun (1993), ωστόσο, ταξινομούν τις 

δραστηριότητες σύμφωνα με τον τύπο της αλληλεπίδρασης των μαθητών που δημιουργείται κατά τη 

διεκπεραίωση τους. Η ταξινόμηση, λοιπόν, που προτείνουν είναι συναρμολόγηση παζλ, 

δραστηριόητητες που απαιτούν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μαθητών για την επιτυχή 

ολοκλήρωσή τους, επίλυση προβλήματος, δραστηριότητες λήψης αποφάσεων καθώς και 

δραστηριότητες ανταλλαγής απόψεων. 

        Σχετικά με την εφαρμογή της δραστηριοκεντρικής προσέγγισης στη σχολική αίθουσα, έχουν 

προταθεί διάφορα μοντέλα με επικρατέστερο αυτό της Willis (1996). Το συγκεκριμένο μοντέλο 

αποτελείται από τρεις φάσεις, προ-δραστηριότητα (pre-task), κύκλος δραστηριοτήτων (task cycle) και 

εστίαση σε γλωσσικά στοιχεία (language focus). Οι Richards και Rodgers (2001), επίσης, διαχωρίζουν 

τις δραστηριότητες σε προ-δραστηριότητες (pretask activities), την κύρια δραστηριότητα (task activity)  

και σε μετα-δραστηριότητες (posttask activities).  

          Ιδιαίτερος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη συγκεκριμένη προσέγγιση, καθώς ο ίδιος έχει 

την ευθύνη της προετοιμασίας των μαθητών στην πρώτη φάση του μαθήματος, αλλά στην κύρια φάση 

καλείται να παραχωρήσει το βασικό ρόλο στους μαθητές. Μάλιστα καλείται να επέμβει όταν παραστεί 

ανάγκη και για να παρέχει βοήθεια στους μαθητές κατά τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων. Στην 

ουσία ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα ενεργός αλλά όχι απαραίτητα φανερά ενεργός. Συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει και να ιεραρχήσει τις δραστηριότητες, να δημιουργήσει τις 

κατάλληλες συνθήκες για τη συνεργασία των μαθητών, να κρίνει πότε χρειάζεται να επέμβει για να 

βοηθήσει και πότε να προχωρήσει στην επόμενη φάση (Willis, 1996).  

     Αξιοσημείωτη είναι επίσης η χρήση υλικού, καθώς η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε 
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δραστηριότητες, μερικές από τις οποίες απαιτούν σημαντικό χρόνο, εφευρετικότητα από την πλευρά 

του εκπαιδευτικού και ποικίλες πηγές για να σχεδιαστούν και να διεξαχθούν στη σχολική αίθουσα. 

Επιπρόσθετα, ευρεία ποικιλία αυθεντικών αντικειμένων (realia) μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή 

υλικού για αυθεντικές δραστηριότητες, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεόραση, 

διαδίκτυο) να αποτελούν προφανώς τη σημαντικότερη πηγή (Richards & Rodgers, 2001).       

           Μέσα από μια σφαιρική εικόνα της προσέγγισης, γίνεται κατανοητό ότι μπορεί να εφαρμοστεί 

σε τάξεις νεαρών μαθητών. Οι μικροί μαθητές καλούνται να συνεργαστούν σε δυάδες ή ομαδικά και 

να εμπλακούν σε δραστηριότητες που έχουν κάποιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα, για παράδειγμα επίλυση 

προβλήματος, συμπλήρωση παζλ, συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι, ανταλλαγή εμπειριών (Willis, 

1996). Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι ότι απαιτούν την εστίαση των 

μαθητών στο νόημα και το περιεχόμενο παρά στη μορφή και στη δομή της γλώσσας. Συνοψίζοντας, τα 

θετικά της συγκεκριμένης προσέγγισης εστιάζονται στις ευκαιρίες που παρέχονται στους μαθητές για 

ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και εμπειριών τους και στην κινητοποίηση του 

ενδιαφέροντος τους για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, σημαντικό θετικό στοιχείο 

αποτελεί η ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων μάθησης των μαθητών (intrinsic motivation) και της 

φυσικής διαδικασίας της επικοινωνίας μέσα στη σχολική αίθουσα (Porter-Ladousse, 1987; Jacobs, 

1988).  

 

 

2.3. Η αφήγηση ιστοριών ως διδακτική τεχνική της ξένης γλώσσας (storytelling) 
 

       Η αφήγηση και διήγηση ιστοριών (storytelling) είναι βασικές τεχνικές κατάλληλες για την 

προσχολική ηλικία, καθώς τα παιδιά τις γνωρίζουν στη μητρική τους γλώσσας και είναι εξοικειωμένα 

με το αφηγηματικό πλαίσιο των ιστοριών. Πλήθος επιστημονικών μελετών επισημαίνουν τα σημαντικά 

πλεονεκτήματα της χρήσης ιστοριών ως μέσο διδασκαλίας, καθώς η αφήγηση ιστοριών προσδίδει στη 

διδασκαλία μια νέα διάσταση. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι η αφήγηση ιστοριών ως διδακτική 

τεχνική αυξάνεται διαρκώς (Jonassen & Hernandez-Serrano, 2002), καθιστώντας την αφήγηση 

σημαντικό θέμα για ακόμη περισσότερη εμπεριστατωμένη και συνεργατική μελέτη (Andrews, Hull & 

Donahue, 2009).  

            Αναλύοντας τα πλεονεκτήματα της αφήγησης ιστοριών στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας  σε 

μικρά παιδιά, διαφαίνεται ότι είναι πολλαπλά, καθιστώντας τη διδασκαλία αποδοτική. Συγκεκριμένα, 

οι ιστορίες θεωρούνται πολύτιμο εργαλείο για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, καθώς προσφέρουν 
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γλωσσικά και προσωπικά οφέλη στα παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές και χαλαρωτικό περιβάλλον (Shin, 

2006), το οποίο μειώνει το άγχος και το φόβο των μαθητών, συμβάλλοντας συνεπώς στην κατάκτηση 

της γλώσσας-στόχου (Mixon & Temu, 2006). Επιπλέον, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η μάθηση 

γίνεται μια ευχάριστη διαδικασία και παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα να αναπτύξουν και να 

καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους (Halliwell, 1992). Πλεονέκτημα της χρήσης 

των ιστοριών αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι με τις ιστορίες παρέχεται κατανοητό γλωσσικό 

εισαγόμενο (comprehensible language input), ενώ παράλληλα μειώνεται το συγκινησιακό φίλτρο 

(affective filter), καθώς δεν υπάρχει λόγος για τους μαθητές να μιλήσουν πριν να είναι έτοιμοι 

(Prodromou, 1995).  

           Σύμφωνα με τις Ellis και Brewster (1991) υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η αφήγηση 

ιστοριών είναι ωφέλιμη στη διδασκαλία, καθώς οι ιστορίες εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία των 

μαθητών, ενισχύοντας τα κίνητρα μάθησης τους και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη θετικής στάσης 

απέναντι στη γλώσσα-στόχο. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι οι ιστορίες εξασκούν τη φαντασία των 

μικρών μαθητών και ενδυναμώνουν τη συμμετοχή των μαθητών σε μια κοινή κοινωνική εμπειρία. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις ίδιες, οι ιστορίες παρέχουν τη δυνατότητα της συνοχής στη γνώση και 

στη μάθηση (μεταξύ των συνομηλίκων). Ακόμη, η διαρκής επανάληψη λέξεων και φράσεων των 

ιστοριών δημιουργούν μοτίβα που διευκολύνουν τη μάθηση, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται 

δεξιότητες συγκέντρωσης και κατανόησης προφορικού λόγου. Οι Ellis και Brewster (1991) 

υπογραμμίζουν, επίσης, ότι η αφήγηση ιστοριών, η οποία αποτελεί μια κοινωνική εμπειρία που 

μοιράζονται όλοι οι μαθητές, πυροδοτεί συναισθηματικές αντιδράσεις λύπης, γέλιου, ενθουσιασμού 

και άλλα συναισθήματα που οι μαθητές τα μοιράζονται μεταξύ τους. Αυτό το γεγονός συμβάλλει τόσο 

στην συναισθηματική όσο και στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το 

γεγονός ότι οι μαθητές ακούγοντας ιστορίες εξοικειώνονται με το ρυθμό, τον επιτονισμό και την 

προφορά της ξένης γλώσσας (Ellis & Brewster, 1991).  

         Παράλληλα, οι Curtain και Dahlberg (2004) υποστηρίζουν ότι η αφήγηση παιδικών ιστοριών 

κατά τη διάρκεια διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές είναι αποδοτική. Ο ισχυρισμός 

τους βασίζεται στους ακόλουθους σημαντικούς λόγους. Πρώτον, η αφήγηση είναι μια διαδικασία 

πραγματική, καθώς οι άνθρωποι αφηγούνται ιστορίες διαρκώς, η οποία παράλληλα ωφελεί τον 

συναισθηματικό τομέα των μικρών μαθητών. Επιπλέον, η διήγηση ιστοριών φροντίζει για τον καθένα 

ατομικά, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα κλίμα συνοχής και ολότητας στην τάξη. Η αφήγηση μιας 

ιστορίας, ακόμη, παρέχει ακουστικές εμπειρίες στους μαθητές μέσα σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον, 

της οποίας ο σκοπός είναι αυθεντικά επικοινωνιακός.  
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          Επιπρόσθετα, η αξία της αφήγησης ιστοριών στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας έγκειται και 

στο γεγονός ότι τα μικρά παιδιά αγαπούν τις ιστορίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Slatterly και 

Willis (2001), τα παιδιά είναι πάντα πρόθυμα να ακούσουν ιστορίες και γνωρίζουν πως λειτουργούν οι 

ιστορίες. Επιπλέον, οι μικροί μαθητές έχουν περιέργεια και θέλουν να μάθουν τι θα συμβεί στη 

συνέχεια. Παράλληλα, τα παιδιά απολαμβάνουν να κοιτάζουν και να περιεργάζονται μόνα τους τα 

βιβλία των ιστοριών και παραμυθιών. Οι Slatterly και Willis (2001) επισημαίνουν ακόμη ότι οι μικροί 

μαθητές απολαμβάνουν να ακούν ιστορίες στα Αγγλικά κατά τα αρχικά στάδια εκμάθησης της 

Αγγλικής γλώσσας και μπορούν να ξαναδιαβάζουν μόνοι τους τις ιστορίες της αρεσκείας τους όταν 

έχουν φτάσει στο επίπεδο της ανάγνωσης.  

             Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οι ιστορίες αντανακλούν τον πολιτισμό και 

την κουλτούρα των συγγραφέων τους, παρέχοντας συνεπώς ιδανικές ευκαιρίες στους μαθητές για 

επαφή και κατανόηση της διαφορετικότητας των πολιτισμών (Ellis & Brewster, 1991). Όπως αναφέρει 

ο Ghosn (2002), ουσιαστικής σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι οι ιστορίες μπορούν να λειτουργήσουν 

ως γέφυρες πολιτισμού. Μέσα από αυτές τα παιδιά έρχονται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και 

μαθαίνουν να εκτιμούν και να σέβονται το διαφορετικό.  

            Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση ιστοριών προσφέρει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να είναι 

πιο ευέλικτος και να υιοθετεί ποικιλία μεθόδων και διδακτικού υλικού (Hadaway et al., 2002). 

Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα να συνδυάσει και να εμπλουτίσει τις ιστορίες με 

χειροτεχνίες και κατασκευές, παιχνίδια και τραγούδια. Με τον τρόπο αυτό, προωθείται ο 

πολυαισθητηριακός χαρακτήρας της μάθησης, οι μαθητές δηλαδή χρησιμοποιούν όλες τις αισθήσεις 

τους στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούνται διάφορα στυλ μάθησης. Η Cameron 

(2001), παράλληλα, επισημαίνει ότι οι ιστορίες αναπαριστούν μια ολιστική προσέγγιση της 

διδασκαλίας και της εκμάθησης της ξένης γλώσσας, προσφέροντας στα παιδιά πλούσια και αυθεντικά 

γλωσσικά ερεθίσματα. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η άποψη των Brewster, Ellis και Girard (2002), οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι η αφήγηση ιστοριών δημιουργεί ιδανικές συνθήκες μάθησης, καθώς παρέχει 

εκτενή γλωσσικά ερεθίσματα και μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για διεκπεραίωση ποικίλων 

γλωσσικών δραστηριοτήτων.    

            Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι παρά την αφθονία παιδικών ιστοριών και παραμυθιών και τα 

αναγνωρισμένα θετικά αποτελέσματα της αφήγησης ιστοριών στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, 

πολλοί ερευνητές υπογραμμίζουν την αντίδραση των εκπαιδευτικών στη χρήση τους στη σχολική 

αίθουσα. Για παράδειγμα, στην αναφορά τους για τις παγκόσμιες πρακτικές στη διδασκαλία της 

Αγγλικής γλώσσας σε νεαρούς μαθητές, οι Garton, Copland και Burns (2011:12) παρατηρούν ότι “μια     
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αισθητή απουσία από τη λίστα των πολυσύχναστων δραστηριοτήτων είναι η αφήγηση ιστοριών”. 

Συγκεκριμένα, σε έρευνά τους από τους 4,696 εκπαιδευτικούς από 144 χώρες που συμμετείχαν, μόνο 

το 42% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιούσε την αφήγηση ιστοριών σε καθημερινή ή συχνή βάση, ενώ 

ποσοστό 17% των συμμετεχόντων ανέφερε τη μη χρήση ιστοριών ή τη σπάνια αφήγηση ιστοριών στη 

σχολική αίθουσα.  

       Οι  Ellis και Brewster (1991) αποδίδουν την αντίθεση των εκπαιδευτικών στην έλλειψη 

εμπιστοσύνης τους στην ικανότητα να αφηγούνται και να διαβάζουν δυνατά ιστορίες σε μικρούς 

μαθητές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σημαντική μερίδα εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών δεν έχει 

ειδικευθεί στην εφαρμογή και χρήση της αφήγησης ιστοριών στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε 

μικρούς μαθητές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις Mattheoudakis, Dvorakova και Lang (2007), υπάρχει 

η πιθανότητα μερικοί εκπαιδευτικοί απλά να μην έχουν επίγνωση της ουσιαστικής συμβολής της 

αφήγησης ιστοριών στη διδασκαλία και ο λόγος της μη εφαρμογής της στην πράξη να οφείλεται στην 

προσωπική τους θεωρία.    

            Στη συνέχεια περιγράφονται τεχνικές-πρακτικές κατάλληλες για την αποτελεσματική αφήγηση 

ιστοριών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και κριτήρια επιλογής ιστοριών. Ο 

εκπαιδευτικός καλείται να λαμβάνει υπόψη του, τόσο τις πρακτικές αφήγησης όσο και τα κριτήρια 

επιλογής ιστοριών, όταν αποφασίζει να ενσωματώσει ιστορίες στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε 

μικρά παιδιά. 

 

 

2.3.1.  Κριτήρια επιλογής ιστοριών και πρακτικές για την αποτελεσματική αφήγηση 

ιστοριών   

 
         Η ικανότητα των μικρών μαθητών να αντιλαμβάνονται νοήματα, η δημιουργικότητα τους, η 

κλίση τους προς την έμμεση μάθηση, η ζωηρή φαντασία τους και η έμφυτη τάση τους για παιχνίδι και 

διασκέδαση είναι στοιχεία που συνυπάρχουν στη χρήση ιστοριών κατά τη μαθησιακή διαδικασία 

(Halliwell, 1992), καθιστώντας τις ιστορίες σημαντικό μέσο διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στην 

προσχολική εκπαίδευση.  

           Ωστόσο, κρίνεται ιδιαίτερο σημαντικό η επιλογή των ιστοριών να γίνεται με βάση την ηλικία 

και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών (Barreras, 2010). Σημαντικό επίσης ερώτημα που τίθεται στον 

εκπαιδευτικό είναι εάν θα επιλέξει απλοποιημένες ή αυθεντικές ιστορίες για τους μαθητές. Οι 

αυθεντικές ιστορίες, σύμφωνα με τις Ellis και Brewster (1991), περιέχουν παραδείγματα αυθεντικής 
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χρήσης της γλώσσας, ωστόσο οι απλοποιημένες ιστορίες μπορεί να είναι ευκολότερες για τους μαθητές 

της σχολικής ηλικίας (πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Παράλληλα, οι ίδιες επισημαίνουν τρία σημαντικά 

κριτήρια στην επιλογή ιστοριών, το γλωσσικό, το ψυχολογικό και το πολιτισμικό. Το γλωσσικό 

κριτήριο αναφέρεται στη δυσκολία των δομών και του λεξιλογίου της ιστορίας, στη δυνατότητα της 

χρήσης επιτονισμού, ρυθμού καθώς και ρίμες για την καλύτερη απόδοση της προφοράς και στο 

περιεχόμενο της ιστορίας, εάν είναι σχετικό και ενδιαφέρον. Σχετικά με τον ψυχολογικό παράγοντα, ο 

εκπαιδευτικός είναι αναγκαίο να επιλέγει ιστορίες καλά εικονογραφημένες, με ζωηρά φωτεινά 

χρώματα, ιστορίες που δημιουργούν κίνητρα για συμμετοχή των μαθητών, καθώς και ιστορίες που 

διεγείρουν την περιέργεια τους. Όσον αφορά το πολιτισμικό κριτήριο, η επιλογή των ιστοριών καλείται 

να δημιουργεί θετικές στάσεις για τη γλώσσα-στόχο και τον πολιτισμό της.  

         Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η άποψη του Wright (1996) για την επιλογή ιστοριών κατά τη 

διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η επιλεγόμενη ιστορία πρέπει να είναι 

ελκυστική στα παιδιά, κατάλληλη για την ηλικία τους, το γλωσσικό τους επίπεδο και το επίπεδο 

ωριμότητάς τους. Επιπρόσθετα, σύγχρονη μελέτη της Nitinou (2006) συγκλίνει με τα προαναφερθέντα 

κριτήρια για την επιλογή ιστοριών. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ίδια, η ιστορία πρέπει να έχει το 

κατάλληλο γλωσσικό επίπεδο από άποψη λεξιλογίου, δομών και λειτουργιών. Το περιεχόμενο της 

ιστορίας πρέπει να είναι ενδιαφέρον, ευχάριστο, εύκολο στην απομνημόνευση και να ενισχύει τη 

συμμετοχή των μαθητών. Τρίτον, οπτικά το βιβλίο να είναι ελκυστικό και μικρό σε έκταση, και από 

άποψη προφοράς να έχει ρυθμό και επαναλήψεις. Επίσης, η επιλεγόμενη ιστορία πρέπει να 

ενδυναμώνει τα κίνητρα μάθησης, να καλλιεργεί τη φαντασία, να διεγείρει την περιέργεια και να 

αντλεί από προσωπικές εμπειρίες των μαθητών.  

             Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ο εκπαιδευτικός πέραν της επιλογής ιστοριών ως διδακτικό 

μέσο καλείται να χρησιμοποιεί κατάλληλες πρακτικές για την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη αφήγηση 

τους. Συγκεκριμένα, οι Brewster, Ellis και Girard (2002) προτείνουν τεχνικές που μπορούν να 

αξιοποιηθούν κατά την αφήγηση ιστοριών, με σκοπό να καταστεί η αφήγηση πιο διασκεδαστική και 

επιτυχημένη. Αναλυτικότερα, οι μικροί μαθητές καλούνται να κάθονται στο πάτωμα, σε κοντινή 

απόσταση από τον εκπαιδευτικό. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη οπτική επαφή  

εκπαιδευτικού – μαθητών και μαθητών – εικονογραφημένου βιβλίου, καθώς και καλύτερη ακουστική 

ικανότητα των μαθητών. Δεύτερον, η ανάγνωση της ιστορίας είναι αναγκαίο να είναι αργή και καθαρή, 

δίνοντας ο εκπαιδευτικός χρόνο στους μαθητές να σκεφτούν, να διατυπώσουν ερωτήσεις, να 

περιεργαστούν τις εικόνες και να τις σχολιάσουν. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός μπορεί και ο ίδιος να 

σχολιάζει τις εικόνες και να δείχνει κάθε φορά που διαβάζει κάτι παράλληλα και την αντίστοιχη 
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εικόνα, τραβώντας έτσι την προσοχή των μικρών μαθητών. Ο εκπαιδευτικός καλείται ακόμη να 

προτρέπει τα παιδιά να συμμετέχουν στην αφήγηση της ιστορίας, επαναλαμβάνοντας, για παράδειγμα, 

μετά από αυτόν λέξεις κλειδιά καθώς και φράσεις. Σημαντική τεχνική αποτελεί, επίσης, η χρήση της 

γλώσσας του σώματος. Συγκεκριμένα, κρίνεται ουσιαστικής σημασίας ο εκπαιδευτικός να 

χρησιμοποιεί χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου, διαφορετικό επιτονισμό και ρυθμό ανάγνωσης, 

καθώς και διαφορετικό χρωματισμό της φωνής στην εναλλαγή χαρακτήρων της ιστορίας για την 

καλύτερη απόδοση νοήματος. 

              Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα κριτήρια για την επιλογή ιστοριών και τις τεχνικές αφήγησης  

κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας γίνεται κατανοητό πόσο σημαντικός και ουσιαστικός 

είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Η σπουδαιότητα της θέσης του εκπαιδευτικού κρίνεται και από την 

κατάλληλη επιλογή της ώρας για την αφήγηση ιστορίας, καθώς και του χώρου, εξασφαλίζοντας τη μη 

διακοπή της αφήγησης και δημιουργώντας το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα (Barreras, 2010). 

 

 

2.4. Μουσικοκινητική προσέγγιση 

 
         Η μουσική και το τραγούδι σε συνδυασμό με την κίνηση αποτελούν ουσιαστικούς τρόπους 

εκμάθησης της ξένης γλώσσας, γιατί βοηθούν στην απομνημόνευση γλωσσικών εκφορών και  

λεξιλογίου. Συγκεκριμένα, οι Woodall και Ziembroski (2008) επισημαίνουν ότι η μουσική  μπορεί να 

συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη της γλώσσας και της στοιχειώδους παιδείας. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι δυνατοί δεσμοί δημιουργούνται διαμέσου της μουσικής και των τραγουδιών 

σε περιβάλλοντα προσχολικής αγωγής, με τα νήπια να πειραματίζονται με ποικίλα μοτίβα ρυθμού και 

ρίμες-ποιηματάκια στην ξένη γλώσσα. Παράλληλα, οι Peregoy & Boyle (2008) καθώς και Saricoban & 

Metin (2000) υποστηρίζουν ότι η ενσωμάτωση εμπειριών αναφορικά με τη μουσική στην πρώιμη 

σχολική ηλικία ενισχύει την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών στην ξένη γλώσσα.  

        Αναλύοντας περαιτέρω τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης της μουσικής στη μαθησιακή 

διαδικασία της εκμάθησης της ξένης γλώσσας, οι Paquette και Rieg (2008) τονίζουν ότι η χρήση της 

μουσικής μπορεί να μετατρέψει τις αίθουσες σε ευχάριστα μαθησιακά περιβάλλοντα, όπου οι μαθητές 

έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται συναισθηματικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά. Αναλυτικότερα, 

υποστηρίζεται ότι η ενσωμάτωση της μουσικής και του τραγουδιού μπορεί να δημιουργήσει 

συναρπαστικές μουσικές ευκαιρίες και μαθησιακές εμπειρίες που ικανοποιούν τις ανάγκες ποικίλων 

μαθητών. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση των τραγουδιών αποτελεί μια μέθοδο για την 
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επίτευξη χαμηλού συγκινησιακού φίλτρου των μαθητών (low affective filter) που συμβάλλει στην 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Saricoban & Metin, 2000).  

          Τα οφέλη της μουσικής επισημαίνονται και από τις Hill-Clarke και Robinson (2003), καθώς 

υποστηρίζουν ότι η μουσική μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ακουστικής και προφορικής  

ικανότητας των παιδιών, να βελτιώσει την προσοχή και μνήμη των μικρών μαθητών καθώς και να 

αυξήσει τον αφηρημένο τρόπο σκέψης τους. Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της 

μουσικής στην ανάπτυξη και ενίσχυση της δημιουργικής φύσης των παιδιών και στην ανάπτυξη της 

πολιτισμικής επίγνωσης. Υιοθετώντας μια πολυπολιτισμική προσέγγιση αναφορικά με τη μουσική, 

είναι σημαντικό  ο εκπαιδευτικός να συζητάει με τους μαθητές για το είδος της μουσικής που ακούνε 

και τραγουδάνε, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν επίγνωση των διαφορετικών πολιτισμικών 

ομάδων και των ποικίλων ειδών μουσικής. Άλλωστε, μέσα από την επαφή με πολιτισμικά ποικίλα είδη 

μουσικής επιτυγχάνεται η γνωριμία και η επίγνωση για τη ζωή-ιστορία άλλων ανθρώπων-λαών 

(Kendall, 1996).  

          Επιπρόσθετα, η Dunne (2002) επισημαίνει ότι ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της χρήσης της 

μουσικής ως διδακτική τεχνική της ξένης γλώσσας είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές για 

ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία από μικρή ηλικία, καθώς το τραγούδι παρακινεί τα 

μικρά παιδιά και ικανοποιεί την ανάγκη τους για κίνηση. Παράλληλα, η ίδια τονίζει ότι το τραγούδι ως 

δραστηριότητα προσβλέπει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, όχι μόνο στη μαθησιακή του 

πρόοδο. Τα φυσικά οφέλη που απορρέουν τραγουδώντας δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν. 

Συγκεκριμένα, η διαδικασία του τραγουδιού συμβάλλει θετικά στην αναπνοή και στον έλεγχο της 

φωνής, αλλά παράλληλα γυμνάζει όλους τους μυς του κεφαλιού και του λαιμού. Ακόμη, το τραγούδι 

σε συνδυασμό με την κίνηση μπορεί να συμβάλλει στο να αναπτύξουν τα παιδιά την ικανότητα  

συντονισμού των κινήσεων (Dunne, 2002). 

             Αξίζει, επιπρόσθετα, να σημειωθεί ότι η χρήση της μουσικής ως διδακτική τεχνική της ξένης 

γλώσσας αποφέρει πλεονεκτήματα και στον εκπαιδευτικό. Αναλυτικότερα, υπάρχει μεγάλο εύρος 

τραγουδιών που μπορούν να καλύψουν ποικίλα γλωσσικά θέματα για μαθητές προσχολικής ηλικίας και 

τα τραγούδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξάσκηση λεξιλογίου και γλωσσικών εκφράσεων. 

Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενσωματώσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι στη διδακτική 

διαδικασία για την εμπέδωση και επανάληψη λεξιλογίου ή για την εξάσκηση της προφοράς των 

μικρών μαθητών. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός μπορεί κάλλιστα να συνδυάσει το τραγούδι και τη 

μουσική με άλλες μαθησιακές δραστηριότητες, όπως ιστορίες, παιχνίδια, κίνηση και χορό, καθώς και 

δραστηριότητες ζωγραφικής (Dunne, 2002). 
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         Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα ουσιαστικά οφέλη της μουσικής και του τραγουδιού στη 

διαδικασία εκμάθησης της ξένης γλώσσας, ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της 

ενσωμάτωσης τους στη μαθησιακή διαδικασία σε περιβάλλοντα προσχολικής αγωγής. Η δημιουργία 

κινήτρου, η παρακίνηση ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μικρών μαθητών, 

καθώς και η ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία μέσα σε ένα θετικό μαθησιακό 

περιβάλλον αποτελούν πλεονεκτήματα που συμβάλλουν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε 

μαθητές της πρώτης παιδικής ηλικίας. 

 

 

3. Παιχνίδι 

 

3.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός του παιχνιδιού                              

 
          Το παιχνίδι αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών, φιλοσόφων και παιδαγωγών 

όπως του Rousseau, τoυ Dewey, της Montessori, του Froebel, της ΜacMillan και του Steiner. Παρά 

όμως την πληθώρα μελετών που εστιάζονται στο να ερμηνεύσουν τη φύση, τη σημασία και τη θέση 

του παιχνιδιού στη ζωή του παιδιού, παρατηρήθηκε ότι ένας σαφής και ακριβής κοινός ορισμός για το 

τι συνιστά παιχνίδι είναι δύσκολο να δοθεί, καθώς το παιχνίδι περιλαμβάνει ποικίλες συμπεριφορές και 

εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως (Cohen, 1987; Pellegrini & Smith, 1998). Επίσης είναι δυνατόν ο ορισμός 

του παιχνιδιού να αλλάζει ανάλογα με τον προσανατολισμό, δηλαδή το θεωρητικό υπόβαθρο του 

ερευνητή που αναφέρεται στο παιχνίδι. Με άλλα λόγια, ο ορισμός του παιχνιδιού εξαρτάται από την 

πλευρά του ερευνητή που το παρατηρεί και το μελετάει.  

        Παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικά διάφορες ερμηνείες επιστημόνων και εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί σχετικά με το παιχνίδι:  

“Το παιχνίδι είναι μια κοινωνική δραστηριότητα, όπου οι ανθρώπινες σχέσεις είναι σημαντικές και 

βιώνονται μαζί με τους συνομηλίκους” (Launer, 1968). 

“Το παιχνίδι είναι μια εκφραστική δραστηριότητα, η οποία παράγει αντιθέσεις και αλλαγές και η οποία 

ανατρέπει τις αξίες” (Babcock, 1978).  

“Το παιχνίδι είναι η δραστηριότητα μέσα από την οποία τα παιδιά καλύπτουν όλες τις αναπτυξιακές τους 

ανάγκες” (Maxim, 1989). 

“Το παιχνίδι είναι αυτή η συναρπαστική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν υγιή παιδιά με 

ενθουσιασμό και ανεμελιά” (Scales et al., 1991).  
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“Το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα, κατευθυνόμενη από το παιδί, το νόημα της οποίας έχει σημασία 

για το ίδιο και όχι η κατάληξή της” (Kostelnik, Soderman & Whiren, 1993).  

“Το παιχνίδι είναι η πραγματοποίηση της μάθησης μέσα από την πράξη” (Feeney, Christensen & 

Moravcik, 1996).  

“Το παιχνίδι είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της ζωής κάθε παιδιού και ζωτικής σημασίας για την 

ανάπτυξή του. Αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο το παιδί εξερευνά τον κόσμο γύρω του, αναπτύσσει και 

καλλιεργεί δεξιότητες. Είναι ουσιαστικό για την σωματική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξή 

του, καθώς και για την κοινωνικοποίηση του παιδιού. Το παιχνίδι είναι ένας όρος που περιλαμβάνει μια 

ποικιλία δραστηριοτήτων και συμπεριφορών, οι οποίες προσφέρουν ικανοποίηση στο παιδί, είναι 

δημιουργικές και επιλεγμένες από το παιδί” (Children's Play Council, 1998).     

           Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια κοινά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που έχουν περιγραφεί από 

διάφορους ερευνητές και θεωρούνται βασικά συστατικά του παιχνιδιού (Chance, 1979; Christie & 

Yawken, 1987; Lieberman, 1977; Rogers, 1988). Αναλυτικότερα, το παιχνίδι (Stagnitti, 2004) είναι 

ευχάριστο και διασκεδαστικό και δεν έχει εξωτερικούς σκοπούς, δηλαδή τα κίνητρα του είναι 

εσωτερικά και δεν εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό, σύμφωνα με την 

Stagnitti (2004), είναι ότι το παιχνίδι είναι αυθόρμητο και εκούσιο, δεν είναι υποχρεωτικό, επιλέγεται 

αυθόρμητα από τον παίκτη και περιλαμβάνει την ενεργή συμμετοχή του παίκτη. Επιπρόσθετα, το 

παιχνίδι είναι “απορροφητικό” με την έννοια ότι όταν το παιδί παίζει, ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός 

δυσκολεύονται να το αποσπάσουν από το παιχνίδι. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι ακόμη ότι το 

παιχνίδι αποτελεί την προσωπική, ιδιωτική πραγματικότητα του παιδιού, δηλαδή οτιδήποτε συμβαίνει 

στο παιχνίδι του παιδιού, αναπαριστά την πραγματικότητά του τη συγκεκριμένη στιγμή. Η 

πραγματικότητα αυτή μέσω του παιχνιδιού, σύμφωνα με τον Leontiev (1981), μπορεί να θεωρηθεί ως 

μια υποκειμενική αντανάκλαση της πραγματικότητας. Επίσης, το παιχνίδι είναι μη κυριολεκτικό, 

καθώς επιτρέπει στο παιδί να ξεφύγει από τους περιορισμούς του εδώ και τώρα και να πειραματιστεί 

με νέες πιθανότητες (Stagnitti, 2004). Αυτό ισχυρίζονται και οι Singer και Singer (1990) καθώς και ο 

Vygotsky (1976), οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι η μυθοπλασία, η φαντασία και η φαντασίωση 

αποτελούν βασικά στοιχεία του παιχνιδιού. Το παιδί, συγκεκριμένα, επεξεργάζεται υποκριτικές 

δράσεις και αποδίδει νέα νοήματα σε πράξεις και αντικείμενα. Σύμφωνα με τον Vygotsky (1976), 

δομικά στοιχεία του παιχνιδιού εκτός από τη φαντασιακή κατάσταση αποτελούν οι κανόνες και η 

απελευθέρωση από τους περιορισμούς των καταστάσεων σε συνδυασμό με ένα ρόλο. 
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3.2. Θεωρίες για το παιχνίδι 

 
         Σε ότι αφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο του παιχνιδιού, υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το 

παιχνίδι που χωρίζονται σε κλασικές και μοντέρνες θεωρίες (Mellou, 1994). Οι κλασικές θεωρίες 

δημιουργήθηκαν τον 19ο αιώνα και προσπάθησαν να εξηγήσουν την ύπαρξη και το σκοπό του 

παιχνιδιού. Κάποιες από αυτές είναι η θεωρία της Πλεονάζουσας Ενέργειας (Spencer, 1978), η θεωρία  

της Χαλάρωσης και Ξεκούρασης μέσω του παιχνιδιού (Lazarus, 1883). Οι μοντέρνες θεωρίες, από την 

άλλη, προσπαθούν να ορίσουν και να ερμηνεύσουν το ρόλο του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού. 

Τέτοιες θεωρίες είναι η Ψυχοδυναμική θεωρία του παιχνιδιού (Freud, 1961; Erikson, 1985) και οι 

Γνωστικές αναπτυξιακές θεωρίες (Piaget, 1962; Vygotsky, 1985). 

             Μελετώντας τη θεωρία της Πλεονάζουσας Ενέργειας (Surplus energy theory), διαφαίνεται ότι  

το παιχνίδι θεωρείται το χαρακτηριστικό της παιχνιδιάρικης συμπεριφοράς, που μοιάζει να είναι 

παγκόσμιο και το οποίο το χαρακτηρίζει η έντονη ζωηρότητα στα νεαρά άτομα. Συγκεκριμένα, το 

παιχνίδι είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής ενεργητικότητας, η οποία συσσωρεύεται στο παιδί και 

πρέπει να ελευθερωθεί. Η θεωρία αυτή μπορεί να δικαιολογήσει την εκλογή παιχνιδιών με ζωηρότερες 

ενέργειες, δεν μπορεί όμως να ερμηνεύσει απόλυτα το παιχνίδι, ούτε να δικαιολογήσει πιο πολύπλοκα 

παιχνίδια.  

             Από την άλλη πλευρά, η θεωρία της Χαλάρωσης και Ξεκούρασης (Recreation theory) έρχεται 

σε αντίθεση με τη θεωρία της Πλεονάζουσας Ενέργειας και περιγράφει το παιχνίδι ως ευκαιρία για 

χαλάρωση και αναψυχή. Όταν το παιδί νιώσει κουρασμένο, καταφεύγει στο παιχνίδι για να βρει 

ηρεμία, γαλήνη ευχαρίστηση και ξεκούραση. Με άλλα λόγια, το παιχνίδι θεωρείται μια δραστηριότητα 

που απορρέει από την έλλειψη ενέργειας και σκοπός του είναι η αναπλήρωση της ενέργειας που 

δαπανήθηκε στην εργασία. 

         Αναλύοντας την Ψυχαναλυτική θεωρία (Psychoanalytic theory), που ανήκει στις μοντέρνες 

θεωρίες για το παιχνίδι, διαφαίνεται ο θεραπευτικός χαρακτήρας του παιχνιδιού, καθώς το παιχνίδι 

αποτελεί μέσο διάγνωσης και θεραπείας και είναι μια πολύ καλή μέθοδος προκειμένου να 

πλησιάσουμε την ψυχή των μικρότερων παιδιών, για τα οποία η γλώσσα είναι ακόμα ατελές μέσο 

επικοινωνίας. Κύριος εκπρόσωπός της είναι ο Ελβετός ψυχολόγος Freud, ο οποίος θεωρεί ότι το 

παιχνίδι δεν είναι απλώς ένα αναπτυξιακό επίτευγμα ή ένα μέσο για να περάσει το παιδί την ώρα του 

αλλά είναι σημαντικό “γιατί απηχεί τις προσπάθειες του παιδιού να συμφιλιωθεί με τα συγκινησιακά 

του βιώματα” (Hoxter, 1996:95). Το παιχνίδι παρέχει στο παιδί τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει 

αγχώδεις καταστάσεις με συμβολικό τρόπο (Hoxter, 1996). Με άλλα λόγια, το παιδί μέσα από το 



32 
 

παιχνίδι του υποτάσσει κάθε τι που στη ζωή του το εντυπωσίασε ή το απείλησε. Μέσα από το παιχνίδι 

του εκφράζει έμμεσα ή συμβολικά πιεστικές ανησυχίες του, φόβους και επιθυμίες. 

              Μελετώντας τις Γνωστικές θεωρίες (Cognitive theories), γίνεται αντιληπτό ότι προσπαθούν να 

ερμηνεύσουν το παιχνίδι περισσότερο σε σχέση με την ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. 

Συγκεκριμένα, ο Vygotsky (1997) υποστήριξε ότι το παιδί κατά την προσχολική ηλικία παίζοντας 

ικανοποιεί κάποιες ανάγκες, επιθυμίες του. Αναλυτικότερα, κατά την προσχολική ηλικία εμφανίζονται 

πολλές απραγματοποίητες τάσεις και επιθυμίες, και το μικρό παιδί βιώνει την ένταση ανάμεσα σε 

επιθυμίες που μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο μελλοντικά και στην απαίτηση για άμεση ικανοποίηση 

τους. Στο σημείο εδώ είναι που εμφανίζεται το παιχνίδι, καθώς το παιδί λύνει προσωρινά αυτή την 

αντίφαση που βιώνει μέσα από το παιχνίδι. Επομένως, το παιχνίδι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό σαν 

φανταστική ικανοποίηση των απραγματοποίητων επιθυμιών (Braun, 1991; Vygotsky, 1997). Αξίζει 

ακόμη να σημειωθεί ότι εξίσου σημαντικοί εκπρόσωποι των Γνωστικών θεωριών είναι ο Piaget καθώς 

και οι Elkonin, Leontiev, Zaporojets οι οποίοι μαζί με τον Vygotsky ασχολήθηκαν με την κοινωνική 

προέλευση του παιδικού παιχνιδιού. Σε αυτούς οφείλεται ο ακόλουθος επιστημονικός ορισμός του 

παιχνιδιού: “Το παιδικό παιχνίδι στις βασικές του μορφές, σαν παιχνίδι άσκησης και σαν παιχνίδι με 

ρόλους, είναι ιστορικό φαινόμενο. Η εμφάνισή του καθορίζεται από την ιστορική εξέλιξη της 

κοινωνίας, από την αλλαγή της θέσης του παιδιού στο κοινωνικό σύστημα, στην πορεία της κοινωνικής 

του εξέλιξης” (Αντωνιάδης, 1994:26).    

        Συμπερασματικά, μέσα από την πληθώρα των θεωριών για το παιχνίδι διαφαίνεται ότι οι 

λειτουργίες του παιχνιδιού εξαρτώνται από το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο συζητιέται το παιχνίδι. 

Αναφορικά, το παιχνίδι λειτουργεί ως μέσο διάγνωσης και θεραπείας στην ψυχανάλυση, ως γνωστική 

διαδικασία στη Γνωστική ψυχολογία και ως μέσο αλλαγής του περιβάλλοντος του παιδιού μέσα από τη 

δημιουργία φανταστικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να κατανοήσει 

ότι οι επιστημονικές θεωρίες για τις λειτουργίες του παιχνιδιού επηρεάζουν ή υπονοούνται στην 

προσωπική του θεωρία για τη διδασκαλία και τη μάθηση.            

 
 

3.3. Ταξινόμηση παιχνιδιών 

             

       Το παιχνίδι, σύμφωνα με την Hurwitz (2003), αποτελεί μια δραστηριότητα του μυαλού. 

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι εμπλέκει το μυαλό σε μια ενεργή διαδικασία, καθώς το παιδί ερευνά, 

ανακαλύπτει και δημιουργεί νέα νοήματα. Η Hurwitz (2003), επιπρόσθετα, υπογραμμίζει ότι πλήθος 
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ερευνών επισημαίνουν τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, καθώς 

το παιχνίδι συμβάλλει στη γνωστική, σωματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.            

          Πιο αναλυτικά, το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα που συμβάλλει στη γνωστική ανάπτυξη, 

στην ανάπτυξη της γλώσσας, της δημιουργικότητας και της ανακάλυψης. Παράλληλα, το παιχνίδι 

προωθεί την ικανότητα επίλυσης προβλήματος και καλλιεργεί τη σκέψη. Αξιοσημείωτη είναι ακόμη η 

συμβολή του παιχνιδιού στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων και στην 

καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας των μελών μιας ομάδας (Orlick, 2006). Η 

Barnett (1990) επισημαίνει ότι οι κοινωνικές δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσα από το παιχνίδι 

περιλαμβάνουν τη συνεργασία, την αλληλοβοήθεια καθώς και την ικανότητα επίλυσης κοινών 

προβλημάτων. Ακόμη, επισημαίνεται ότι το παιχνίδι προωθεί την ικανότητα δημιουργίας 

μακροπρόθεσμων διαπροσωπικών σχέσεων. Θα ήταν παράλειψη να μην γίνει αναφορά και στη 

σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Συγκεκριμένα, τα οφέλη του παιχνιδιού που εμπεριέχει κίνηση είναι 

ποικίλα και εστιάζονται στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των παιδιών και στην ανάπτυξη και 

καλλιέργεια της αδρής και λεπτής κινητικότητας τους.  

       Η αναγνώριση των διαφορετικών ειδών παιχνιδιού μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω 

κατανόηση της σπουδαιότητας του παιχνιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Παράλληλα, ο 

Hughes (1996) υποστηρίζει ότι κάθε τύπος παιχνιδιού συμβάλλει σε μια διαφορετική πτυχή της 

ανάπτυξης του παιδιού, δηλαδή στη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική και σωματική-κινητική. 

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι μπορεί να έχει ποικίλες μορφές και να εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους 

(Zigler, Singer, Bishop, 2004; Coplan, Rubin, 1998) όπως:  

• Μοναχικό, όταν το παιδί παίζει μόνο του. 

• Παράλληλο, όταν τα παιδιά παίζουν δίπλα-δίπλα, κοιτάζοντας περιστασιακά το ένα το άλλο. 

• Συντροφικό, όταν το παιδί παίζει μαζί με τα άλλα παιδιά και με τα ίδια παιχνίδια. 

• Συνεργατικό, όταν παίζει με τα άλλα παιδιά το ίδιο παιχνίδι, έχοντας κοινό στόχο και 

συγκεκριμένους ρόλους. 

• Αισθησιοκινητικό παιχνίδι (6 μηνών – 2 ετών), όταν τα παιδιά εξερευνούν τις φυσικές ιδιότητες 

ενός αντικειμένου, βάζοντας το στο στόμα, χτυπώντας το, πετώντας το και άλλα. 

• Διερευνητικό, όταν τα παιδιά ασχολούνται με την επισώρευση αντικειμένων, για παράδειγμα 

στήσιμο τούβλων, τοποθέτηση αντικειμένων το ένα μέσα στο άλλο και άλλα. 

• Κινητικό παιχνίδι ή παιχνίδι σωματικής δραστηριότητας, όπως τρέξιμο, σκαρφάλωμα, 

τσουλήθρα, τραμπάλα και άλλα παιχνίδια αδρής κινητικότητας. 

• Λειτουργικό, όταν τα παιδιά καταλαβαίνουν το σκοπό των παιχνιδιών και τα χρησιμοποιούν με 
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τον κατάλληλο τρόπο. 

• Εποικοδομητικό-κατασκευαστικό, όταν χρησιμοποιεί κάποια υλικά για να χτίσει κάτι.  

• Παιχνίδι με κανόνες, όπου τα παιδιά παίζουν μαζί ακολουθώντας κανόνες (για παράδειγμα ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι ή ένα παιχνίδι με μπάλα).  

• Συμβολικό παιχνίδι, παιχνίδι προσποίησης (αναφέρεται και ως κοινωνικό-δραματικό), όπου τα 

παιδιά υποκαθιστούν αντικείμενα και αποδίδουν ιδιότητες σε αντικείμενα. 

• Σκληρό-άτσαλο παιχνίδι (rough and tumble), όταν τα παιδιά συμμετέχουν σε διασκεδαστικό 

καβγαδάκι (ψευτοκαβγαδάκι, ψευτοπάλεμα, κυνηγητό), σπρώχνοντας τα άλλα παιδιά, αλλά 

όχι με διάθεση επιθετικότητας, καθώς αυτό το είδος παιχνιδιού διαφέρει από τις εκδηλώσεις 

επιθετικότητας (Gordon, Kollack-Walker, Akil, & Panksepp, 2002). Αξιοσημείωτο είναι το 

εύρημα της μελέτης των Scott και Panksepp (2003) ότι το συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού 

μπορεί να διευκολύνει τη δημιουργία φιλίας και να προωθήσει συνεργατικές στάσεις και 

συμπεριφορές.   

             Αναλυτικότερα, ο Piaget (1951) διακρίνει τρία είδη-βαθμίδες παιχνιδιού, το παιχνίδι άσκησης, 

το συμβολικό παιχνίδι και το παιχνίδι με κανόνες. Όπως αναφέρει ο Smith (2001), το παιχνίδι 

εξάσκησης περιλαμβάνει το αισθησιοκινητικό και εξερευνητικό παιχνίδι του νεαρού βρέφους; το 

συμβολικό παιχνίδι περιλαμβάνει το υποκριτικό, το φαντασιακό και το κοινωνικό-δραματικό παιχνίδι 

των παιδιών της προσχολικής και της πρώιμης σχολικής ηλικίας, περίπου από δύο ή τριών έως έξι ετών 

και το οργανωμένο παιχνίδι με κανόνες χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα των παιδιών από την ηλικία 

των έξι ή επτά ετών και μετά. Η Smilansky (1968) αναφέρει ότι από τα τρία αυτά είδη (το παιχνίδι 

άσκησης, το συμβολικό και το παιχνίδι με κανόνες) το συμβολικό, φαντασιακό, προσποιητό παιχνίδι 

είναι το πιο αποτελεσματικό για την ανάπτυξη της σχολικής ετοιμότητας.   

      Η Smilansky, σύμφωνα με τον Smith (2001), πρόσθεσε αργότερα την κατηγορία του 

κατασκευαστικού παιχνιδιού στο οποίο χρησιμοποιούνται αντικείμενα με σκοπό να κατασκευαστεί ή 

να δημιουργηθεί κάτι. Επιπλέον, ο Brown (1994) διακρίνει το παιχνίδι σωματικής δραστηριότητας 

(τρέξιμο, σκαρφάλωμα, τσουλήθρα, τραμπάλα και άλλα παιχνίδια αδρής κινητικότητας) και το 

ψευτοπάλεμα (ψευτοκαβγάδες, παιχνιδιάρικο μάλωμα, πάλεμα και κυνηγητό) που είναι 

χαρακτηριστικοί τύποι παιχνιδιού των μικρών παιδιών, ιδιαίτερα, σε εξωτερικούς χώρους. Όπως 

αναφέρει ο Smith (2001), το παιχνίδι σωματικής δραστηριότητας και το ψευτοπάλεμα έχουν κάπως 

αγνοηθεί από τους ψυχολόγους και τους παιδαγωγούς, οι οποίοι έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή στο 

κατασκευαστικό και το συμβολικό παιχνίδι, ιδιαίτερα σε συζητήσεις που αφορούν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα νηπιαγωγείων.   
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3.4. Το παιχνίδι στην εκπαίδευση 

 

             Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβολή του παιχνιδιού στην εκπαίδευση μπορεί να γίνει αντιληπτή 

μέσα από δυο τρόπους, την έμφυτη εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού καθώς και την αξία, 

σπουδαιότητα του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. Αναφορικά με την έμφυτη 

εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού, έχει υποστηριχθεί ότι το παιχνίδι έχει όλες τις ιδιότητες ενός 

εργαλείου μάθησης, ιδιότητες οι οποίες το αναδεικνύουν σε ένα “φυσικό παιδαγωγικό μέσο” (Unesco, 

1979). Ανατρέχοντας στην ελληνική βιβλιογραφία, η Σιβροπούλου (1997) επισημαίνει ότι το παιχνίδι 

αποτελεί βασική τεχνική μάθησης σε κάθε έκφανση της παιδικής ηλικίας. Αναλυτικότερα, το παιχνίδι 

προσφέρει την ευκαιρία στο παιδί:  

• να μάθει μέσω της δοκιμής και του λάθους, 

• να προβληματιστεί και να διευρύνει τις εμπειρίες του, 

• να εξασκήσει τις ικανότητες επικοινωνίας, 

• να ενισχύσει τις μνημονικές του στρατηγικές, 

• να γνωρίσει το υλικό και να το χρησιμοποιήσει στους στόχους του.  

              Η Κοσσυβάκη (2006) κάνοντας αναφορά στη σχέση παιχνιδιού και μάθησης υπογραμμίζει ότι 

ο όρος παιχνίδι περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εκδοχών ενασχόλησης που δεν διαθέτει η παραδοσιακή 

μετωπική διδασκαλία. Αναλυτικότερα, τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των ενασχολήσεων είναι:  

• η αποδέσμευση από στόχους και εξωτερικές πιέσεις, 

• η βίωση του παρόντος, 

• η πλήρωση του εσωτερικού κόσμου, 

• η χαρούμενη και ευχάριστη δράση, 

• η σφαιρική, ολόπλευρη δραστηριοποίηση του παιδιού, 

• η ανάπτυξη της φαντασίας, 

• η προσποίηση, η ανάληψη και η με αβίαστο και συνειδητό τρόπο εκμάθηση ρόλων. 

       Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στη διδασκαλία συμβάλλει στην 

αποεντατικοποίηση της μάθησης, στη διαμόρφωση ενδιαφέρουσας και απολαυστικής ατμόσφαιρας. 

Επίσης,  αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εισαγωγή του παιχνιδιού συντελεί κυρίως στην ενίσχυση 

του μαθητή στην αναπτυξιακή του πορεία σε διανοητικό, συναισθηματικό και λειτουργικό επίπεδο, 

έτσι ώστε ο ίδιος να μάθει να μαθαίνει, να ενεργεί, να συνυπάρχει και να υπάρχει (Κοσσυβάκη, 2006). 

Αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια, το καλύτερο μέσο για να δράσει ο μαθητής στο πνεύμα της 

αναδόμησης και αποδόμησης της γνώσης. 
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         Ανατρέχοντας στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, πλήθος ερευνών συνδέουν το παιχνίδι με τη 

μάθηση, επισημαίνοντας ότι το παιχνίδι μπορεί να συμβάλλει στη μάθηση σε ανεπίσημα και επίσημα 

περιβάλλοντα μάθησης. Σύμφωνα με την Moyles (1989 :20), “η ελεύθερη και εξερευνητική φύση του 

παιχνιδιού επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν νοητικές δεξιότητες, σημαντικές για τη μάθηση – 

εξερευνώντας καταστάσεις, στάσεις και συμπεριφορές, υλικά, ιδιότητες, δομές, οπτικά, ακουστικά και 

κιναισθητικά χαρακτηριστικά”. Παράλληλα, έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε ζώα (κυρίως 

χιμπαντζήδες) και σε παιδιά επιβεβαιώνουν τα γνωστικά οφέλη του παιχνιδιού. Αναλυτικότερα, το 

παιχνίδι μπορεί να συμβάλλει στη διεύρυνση της ικανότητας του εγκεφάλου των μικρών παιδιών,  

καλλιεργώντας και βελτιώνοντας τις γνωστικές τους δεξιότητες (Barnett, 1990; Rosenzweig & 

Bennett, 1976; Zuckerman, 1969, 1984; Goleman, 1996; the Children's Play Council et al, 2000).  

Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται ότι το παιχνίδι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας του παιδιού (Barnett, 1990; Chafel, 1991). Οι Pellegrini και Galda (1982) 

ισχυρίζονται ότι η χρήση του συμβολικού, φαντασιακού παιχνιδιού είναι πιο αποτελεσματική από τη 

συζήτηση στην κατανόηση ιστοριών από παιδιά ηλικίας κάτω των οκτώ χρόνων. Παράλληλα, 

επισημαίνεται από τους ίδιους ότι η χρήση του συμβολικού, φαντασιακού παιχνιδιού έχει θετική 

επίδραση στην ικανότητα των παιδιών να αφηγούνται ιστορίες που έχουν ακούσει. Ακόμη, 

αξιοσημείωτο είναι το εύρημα ότι η ικανότητα του παιδιού να αναλάβει την επίλυση προβλήματος  

χρησιμοποιώντας κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο βελτιώνεται, εάν το παιδί του έχει δοθεί η ευκαιρία 

να παίξει πρώτα με το συγκεκριμένο εργαλείο (Sylva et al, 1976).           

           Σχετικά με τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού στην εκπαίδευση γενικότερα επισημαίνεται ότι “ 

...το παιχνίδι είναι σημαντικό για τους μαθητές, όντας σε ισορροπία με το αναλυτικό πρόγραμμα...το 

παιχνίδι συμπληρώνει την εκπαίδευση, παρέχοντας την ευκαιρία στους μαθητές να αφομοιώσουν, να  

αναδομήσουν και να δώσουν προσωπικό νόημα σε αυτό που έμαθαν στο επίσημο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον” (National Playing Fields Association, 1999). Υπογραμμίζεται ακόμη ότι το παιχνίδι 

μπορεί να έχει θετική επίδραση στη συμπεριφορά του παιδιού, η οποία με τη σειρά της μπορεί 

κάλλιστα να βελτιώσει το μαθησιακό περιβάλλον της αίθουσας. Βασισμένοι σε πλήθος ερευνών, οι  

Pellegrini και Smith (1998:55) συμπεραίνουν ότι “...η ώρα του διαλείμματος-παιχνιδιού μεγιστοποιεί 

την προσοχή των παιδιών στις μαθησιακές δραστηριότητες όταν επιστρέφουν στην αίθουσα”. Ωστόσο,  

αξιοσημείωτο είναι το εύρημα της μελέτης των Pellegrini και Davis (1993), καθώς θέτει υπό 

αμφισβήτηση την αύξηση της προσοχής των μαθητών μετά το διάλειμμα. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι 

όσο πιο δραστήρια είναι τα παιδιά (κυρίως τα αγόρια) την ώρα του διαλείμματος, τόσο λιγότερα 

προσηλωμένα είναι στο μάθημα μετά το πέρας του διαλείμματος. Αντίστοιχα, βρέθηκε ότι τα παιδιά 
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(κυρίως τα κορίτσια) που εμπλέκονται σε λιγότερο δραστήριες κοινωνικές δραστηριότητες είναι 

περισσότερο προσηλωμένα στη μαθησιακή διαδικασία. Συμπερασματικά, οι Pellegrini και Davis 

(1993) υποστηρίζουν ότι η δραστήρια συμπεριφορά των παιδιών την ώρα του διαλείμματος μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά τη συμπεριφορά των παιδιών στην αίθουσα, με τα αγόρια να εκδηλώνουν 

περισσότερη ανησυχία από τα κορίτσια την ώρα της μαθησιακής διαδικασίας. 

 

            

3.5. Παιχνίδι και ξένη γλώσσα 

 
         Αποτελεί γενική πεποίθηση ότι το παιχνίδι κατέχει σημαντική εκπαιδευτική αξία τόσο στη 

διδασκαλία όσο και στην εκμάθηση γλωσσών, καθώς ξενόγλωσση κυρίως βιβλιογραφία επισημαίνει τα 

σημαντικά οφέλη του παιχνιδιού ως εργαλείο διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών. Αναλυτικότερα, ο 

κύριος λόγος εισαγωγής παιχνιδιού στη διδασκαλία γλωσσών σε μικρούς μαθητές βασίζεται στο 

γεγονός ότι “τα παιδιά κατέχουν μια καταπληκτική ικανότητα να αφομοιώνουν τη γλώσσα μέσα από το 

παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες που εμπεριέχουν το στοιχείο της διασκέδασης” (Scott & Ytreberg, 

1990: 6). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Toth (1995), το παιχνίδι δίνει στους ντροπαλούς μαθητές τη 

δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τα συναισθήματά τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτό. 

Παράλληλα, ο McCallum (1980) αναφέρει ότι το παιχνίδι συντελεί στη συμμετοχή στη μαθησιακή 

διαδικασία τόσο των αργών όσο και των γρήγορων μαθητών. Επίσης, ο ίδιος συνεχίζει τονίζοντας ότι 

το παιχνίδι μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε περίπτωση διδασκαλίας και για την εξάσκηση οποιαδήποτε 

δεξιότητας, της ανάγνωσης, της γραφής, της ομιλίας και της ακουστικής δεξιότητας και να παρέχει 

στον εκπαιδευτικό άμεση ανατροφοδότηση για τη διδασκαλία.  

             Η αξία του παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο επισημαίνεται και από τους Lewis & Bedson 

(2000), οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά πειραματίζονται, ανακαλύπτουν 

και επικοινωνούν με το περιβάλλον τους. Παράλληλα, ισχυρίζονται ότι το παιχνίδι προσθέτει μια 

ποικιλία στη μαθησιακή διαδικασία και συμβάλλει στην αύξηση των κινήτρων των μαθητών να 

χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα-στόχο. Οι Wierus και Wierus (1994) αναφέρουν ακόμη ότι το παιχνίδι 

συμβάλλει στη δημιουργία χαλαρής ατμόσφαιρας, η οποία με τη σειρά της συντελεί στο να θυμούνται 

οι μαθητές το διδαχθές αντικείμενο γρηγορότερα και καλύτερα. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η άποψη 

των Duong (2008) και Luong (2009), καθώς υπογραμμίζεται ότι μέσα σε ένα χαλαρό και ευχάριστο 

περιβάλλον που δημιουργείται από το παιχνίδι, οι μαθητές μαθαίνουν ευκολότερα και μπορούν να 

ανακαλέσουν γρηγορότερα τη νεοαποκτηθείσα γνώση.  
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            Η σπουδαιότητα του παιχνιδιού ως μέσο διδασκαλίας έγκειται και στο γεγονός ότι το παιχνίδι 

επιτρέπει στους μαθητές να κάνουν λάθη και να μαθαίνουν μέσω της δοκιμής και του λάθους, ενώ  

παράλληλα, τους βοηθά να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς τους και να ανακαλύπτουν τις 

δυνατότητές τους (Ludvigsen, Creegan & Mills, 2005). Σύμφωνα με τον Newton (2004), το γεγονός 

ότι κάθε παιχνίδι εμπεριέχει διαφορετικά στοιχεία και εξασκεί διαφορετικές δεξιότητες (μνήμη, 

κίνηση, παρατήρηση, ακουστική δεξιότητα, δεξιότητα της ομιλίας) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για 

την ικανοποίηση των διαφορετικών στυλ μάθησης. Παράλληλα, ο Newton (2004) υποστηρίζει ότι το 

παιχνίδι προσφέρεται για την εξάσκηση λεξιλογίου και γλωσσικών δομών στη γλώσσα-στόχο, καθώς 

και για την εξάσκηση της προφοράς. Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή του παιχνιδιού στην 

αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι το παιχνίδι μπορεί να 

αποτελέσει μέσο ανατροφοδότησης, δείχνοντας για παράδειγμα στον εκπαιδευτικό αν οι μαθητές 

χρειάζονται επιπρόσθετη εξάσκηση λεξιλογίου στη γλώσσα-στόχο σχετικά με ένα θέμα ή όχι (Newton, 

2004).  

          Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι το παιχνίδι, ως εκπαιδευτικό εργαλείο, συμβάλλει σημαντικά 

στην ανάπτυξη της γλώσσας-στόχου. Η Moyles (1989) επισημαίνει ότι το παιχνίδι και ιδιαίτερα το 

παιχνίδι ρόλων (role play) παρέχει ένα κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη της γλώσσας-στόχου. 

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι υπάρχει μια “αναμφισβήτητη σχέση” μεταξύ του παιχνιδιού και της 

γλώσσας-στόχου, καθώς το παιχνίδι αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για να διευκολύνει την ανάπτυξη 

της γλώσσας-στόχου (Levy, 1984). Αναλυτικότερα, το παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας για τη γλώσσα-

στόχο είναι σημαντικό, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών κατανόησης αλλά 

και παραγωγής της γλώσσας-στόχου. Σύμφωνα με τους Lowe και Costello (1976), κατά τη διάρκεια 

των πρώτων σταδίων της εκμάθησης της γλώσσας-στόχου υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του 

συμβολικού παιχνιδιού και της γλώσσας-στόχου. Παράλληλα, το κοινωνικό-δραματικό ωφελεί τα 

παιδιά, προσφέροντάς τους ευκαιρίες για πολύτιμη γλωσσική εξάσκηση (Garvey, 1979). Ωστόσο, ο 

Barnett (1990) επισημαίνει ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση, που ορισμένα είδη παιχνιδιού 

προσφέρουν, είναι πιο σημαντική για την ανάπτυξη της γλώσσας-στόχου, παρά το ίδιο το παιχνίδι.          

         Στη συνέχεια παρουσιάζονται και περιγράφονται ορισμένες κατηγορίες, είδη παιχνιδιού που 

μπορούν να εφαρμοστούν για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας από μικρούς μαθητές. Συγκεκριμένα, 

το κινητικό παιχνίδι ή παιχνίδι σωματικής δραστηριότητας ενδείκνυται για την εκμάθηση και ενίσχυση 

της ξένης γλώσσας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται φορητά ή σταθερά γυμναστικά όργανα, 

όπως μπάλες, σκοινάκια, στεφάνια, κούνιες, δραστηριότητες, όπως τρέξιμο, αλλά και παιχνίδια αδρής 

και λεπτής κινητικότητας. Οι Scott και Ytreberg (1990) επισημαίνουν ότι όταν τα μικρά παιδιά 
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συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπεριέχουν κίνηση και εμπλέκουν όλες τις αισθήσεις τους, τότε 

η πρόσκτηση της γλώσσας-στόχου γίνεται πιο εύκολη και αποτελεσματική. Παράλληλα, οι Tomlinson 

και Masuhara (2009) εξέτασαν και κατέδειξαν τη θετική επίδραση των κινητικών παιχνιδιών στην 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Σύμφωνα με τους ίδιους, η εμπλοκή των μικρών μαθητών σε κινητικά 

παιχνίδια είναι ένας οικονομικός, εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος για τη δημιουργία κατάλληλων 

συνθηκών πρόσκτησης της ξένης γλώσσας. Ακόμη, υποστηρίζεται από τους ίδιους ότι η ενσωμάτωση 

παιχνιδιών σωματικής δραστηριότητας στο μάθημα της ξένης γλώσσας παρέχει πλούσιες ευκαιρίες 

τόσο για πρόσληψη της γλώσσας όσο και για σκόπιμη χρήση της γλώσσας. Αξιοσημείωτο είναι, 

επίσης, το γεγονός ότι όταν τα παιδιά είναι ενεργητικά και εμπλέκονται σε κινητικά παιχνίδια 

ενισχύεται η προσοχή τους και διευκολύνεται η λεκτική, οπτική και κιναισθητική μάθηση (Schilling et 

al, 2006). 

       Το συμβολικό, κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι αποτελεί σημαντικό διδακτικό μέσο για την 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας από μικρούς μαθητές. Εδώ περιλαμβάνονται τα παιχνίδια ρόλων, η  

παντομίμα, αυτοσχεδιασμοί, θεατρικά παιχνίδια, δραστηριότητες που βασίζονται στη φωνή, στην 

κίνηση και στη γλώσσα του σώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την Hayes (1984), μέσω του 

δράματος μπορεί το παιδί να βελτιώσει μια σειρά από δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με την 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας ή ακόμη να αυξήσει τη γνώση μη λεκτικών στοιχείων της γλώσσας 

καθώς και πώς να τα ερμηνεύει και να ανταποκρίνεται κατάλληλα. Παράλληλα, η εμπλοκή του παιδιού 

στο δράμα του παρέχει την ευκαιρία να πειραματιστεί με τη γλώσσα-στόχο, να αυτενεργήσει και μέσα 

από καταστάσεις που σχετίζονται με τα προσωπικά του βιώματα να εσωτερικεύσει τη γλώσσα και να 

αναζητήσει το νόημα, μιας και αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτό το πρώιμο στάδιο εκμάθησης της 

ξένης γλώσσας (Κολλάτου, 2010). Επίσης, η ίδια επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση του δράματος στη 

μαθησιακή διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα μέσα σε αυθεντικό 

πλαίσιο και όχι αποπλαισιωμένα σε γλωσσικές ασκήσεις που ετοιμάζει ο εκπαιδευτικός. Τα οφέλη της 

χρήσης του δράματος στη γλωσσική εκμάθηση υπογραμμίζονται και από την Desiatova (2009), η 

οποία τονίζει ότι η ενσωμάτωση δραστηριοτήτων όπως ανάληψης ρόλων στη μαθησιακή διαδικασία 

ενθαρρύνει το παιδί να μιλήσει, του δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει, ακόμη και με περιορισμένο 

λεξιλόγιο, αλλά και παραγλωσσικά, χρησιμοποιώντας κινήσεις του σώματος, χειρονομίες και 

εκφράσεις του προσώπου. Συνεπώς, το παιδί αποκτάει αυτοπεποίθηση στη χρήση της γλώσσας-

στόχου, όντας ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του δράματος στη γλωσσική εκμάθηση.  

          Συμπερασματικά, λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που προσφέρει, διαφαίνεται ότι το 

παιχνίδι αποτελεί ουσιαστικό μέσο διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, συμβάλλοντας στην προώθηση 
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της γλωσσικής εκμάθησης. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στη 

μαθησιακή διαδικασία καλείται να γίνεται με κριτική και να μη γίνεται κατάχρησή του, απαιτώντας μια 

ευέλικτη και έμμεση καθοδήγηση από πλευράς εκπαιδευτικού. Επιπρόσθετα, το παιχνίδι είναι 

απαραίτητο να συμβαδίζει με το επίπεδο των μαθητών, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.                     
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4. Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 
 
4.1. Σκοπός της παρέμβασης 
 
 
    Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας, το παιχνίδι ως διδακτικό μέσο για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας από μαθητές 

της πρώτης παιδικής ηλικίας περικλείει έναν αριθμό πλεονεκτημάτων, τα οποία δεν περιορίζονται στη 

γλωσσική ανάπτυξη των μικρών μαθητών στην ξένη γλώσσα, αλλά εντοπίζονται και στη γνωστική, 

μεταγνωστική και κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξή τους.   

     Ο ελάχιστος αριθμός σχετικών ερευνών στην Ελλάδα, οι οποίες θα επέτρεπαν την εξαγωγή πιο 

έγκυρων συμπερασμάτων σχετικά με την υλοποίηση παιγνιωδών δραστηριοτήτων στην προσχολική 

ηλικία για την πρώτη επαφή και εξοικείωση των νηπίων με την Αγγλική ως ξένη γλώσσα οδήγησε στη 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, με την παρούσα έρευνα επιχειρείται να 

μελετηθεί η αποτελεσματικότητα και τα πιθανά πλεονεκτήματα της εφαρμογής παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα στην προσχολική ηλικία. 

Συγκεκριμένα, τίθενται τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

 

α) η εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα 

συμβάλλει στην καλλιέργεια θετικής στάσης των νηπίων απέναντι στην ξένη γλώσσα; 

 

β) η εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα 

συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων των νηπίων για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων προφορικού 

λόγου και λεξιλογίου στη γλώσσα - στόχο; 

 

γ) η εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα 

συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλόδρασης μεταξύ των νηπίων; 

 

δ) η εφαρμογή κινητικών παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένη 

γλώσσα συμβάλλει στην ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων των νηπίων και στην 

πρόσκτηση της γλώσσας - στόχου; 
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4.1.1. Ειδικότεροι στόχοι της παρέμβασης 

  

     Ειδικότερα, σε κάθε σχέδιο μαθήματος που βασίζονταν σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα 

τέθηκαν γλωσσικοί, γνωστικοί, κοινωνικό-συναισθηματικοί στόχοι, καθώς και στόχοι για την ανάπτυξη 

των κινητικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων των νηπίων, οι οποίοι διαμορφώθηκαν με βάση τα ερευνητικά 

ερωτήματα που προαναφέρθηκαν και αναλύονται στη συνέχεια.   

 

Γλωσσικοί στόχοι 

Οι γλωσσικοί στόχοι σε κάθε σχέδιο μαθήματος αφορούσαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης  

και παραγωγής προφορικού λόγου των νηπίων στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Αναλυτικότερα, τα 

νήπια  

α) να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, 

όπως επιγραμματικά, να συστήνονται και να χαιρετούν, να κατονομάζουν και να παρουσιάζουν τα 

μέλη της οικογένειας τους, χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας. 

 

β) να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία ως μέσο 

επικοινωνίας (να επικοινωνούν λεκτικά και εξωλεκτικά). 

 

Γνωστικοί στόχοι 

Οι γνωστικοί στόχοι αφορούσαν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των γνωστικών στρατηγικών 

εκμάθησης των νηπίων στη γλώσσα-στόχο. Συγκεκριμένα, οι μικροί μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν 

τη ρίμα και το ρυθμό για την εκμάθηση και κατανόηση νέων λέξεων και δομών στη γλώσσα-στόχο και 

να συνδέουν γνωστές έννοιες από τη μητρική τους γλώσσα με τις αντίστοιχες στη γλώσσα-στόχο. 

Επίσης, να δημιουργούν πάζλ και κατασκευές, να ζωγραφίζουν και να υποδύονται ρόλους για την 

εξάσκηση και αφομοίωση νέων λέξεων και δομών στη γλώσσα-στόχο. Αξίζει να αναφερθεί, επιπλέον,    

οι μικροί μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την 

παρουσίαση και επεξήγηση λεξιλογίου στη γλώσσα-στόχο (επεξήγηση λέξης στη γλώσσα-στόχο με 

την αντίστοιχη  εικόνα).   

 

Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι 

Οι κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι αφορούσαν στην καλλιέργεια της θετικής στάσης των νηπίων 

απέναντι στη γλώσσα-στόχο. Αναλυτικότερα, οι μικροί μαθητές/τριες να συνεργάζονται, να 
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αλληλεπιδρούν μέσα σε ομάδες και σε ζευγάρια, να αναλαμβάνουν ρόλους, να εκφράζουν τα 

συναισθήματα τους, να εμπιστεύονται και να σέβονται ο ένας τον άλλον για τη διεκπεραίωση των 

παιγνιωδών δραστηριοτήτων.   

 

Κινητικοί στόχοι 

Οι κινητικοί στόχοι αφορούσαν κυρίως στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της αδρής και λεπτής 

κινητικότητας των νηπίων αλλά και στην ανάπτυξη της εκφραστικής και δημιουργικής κίνησης μέσα 

από το πρόσωπο και το σώμα. Πιο αναλυτικά, οι μικροί μαθητές/τριες να ενώνουν ασύμμετρα 

κομμάτια από παζλ, να κόβουν και να κολλούν κομμάτια, να ζωγραφίζουν, να ανταποκρίνονται σε 

οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική αντίληψη), να υποδέχονται και να κυλάνε την 

μπάλα. 

 

    Οι στόχοι που τέθηκαν λήφθηκαν υπόψη κατά τη διδακτική διαδικασία, με σκοπό να σχεδιαστούν 

παιγνιώδεις δραστηριότητες που θα κινητοποιούσαν το ενδιαφέρον των νηπίων για την εμπλοκή τους 

σε αυτές μέσα σε ένα χαλαρό και διασκεδαστικό περιβάλλον μάθησης, με απώτερο σκοπό την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου στη γλώσσα-στόχο και την 

ανάπτυξη λεξιλογίου των νηπίων στη γλώσσα-στόχο.  

 

  

4.1.2. Συμμετέχοντες 

      

      Στην παρούσα πειραματική παρέμβαση συμμετείχαν συνολικά 39 μαθητές από δυο τμήματα ενός 

δημόσιου νηπιαγωγείου του νομού Λάρισας. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των συμμετεχόντων, 22 

ήταν κορίτσια και 17 ήταν αγόρια. Αξίζει, επιπλέον, να επισημανθεί ό,τι 31 παιδιά ήταν νήπια, η ηλικία 

των οποίων κυμαίνονταν από 5 έως 6 χρονών, ενώ 8 παιδιά ήταν προνήπια, ηλικίας από 4 έως 5 

χρονών. Επίσης, 2 από τους 39 συμμετέχοντες είχαν Αλβανική καταγωγή. Στον πίνακα 1.1 φαίνεται η 

κατανομή των συμμετεχόντων κατά φύλο. 
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                                   Πίνακας 1.1: κατανομή των συμμετεχόντων κατά φύλο 

 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % 
Αγόρι 17 43,6 
Κορίτσι 22 56,4 
Σύνολο 39 100,0 
 

  

 

 

 

Στον πίνακα 1.2 φαίνεται η κατανομή των συμμετεχόντων κατά ηλικία. 

 

                              Πίνακας 1.2: κατανομή των συμμετεχόντων κατά ηλικία 

 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό % 
Προνήπιο 8 20,5 
Νήπιο 31 79,5 
Σύνολο 39 100,0 
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4.1.3. Το πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης 

 

        Η πειραματική παρέμβαση εφαρμόστηκε σε δυο τμήματα δημόσιου ελληνικού νηπιαγωγείου του 

νομού Λάρισας κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Ιούνιο 2013. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό 

υλοποιήθηκαν 22 πειραματικές διδασκαλίες, η καθεμία βασισμένη σε μια συγκεκριμένη θεματική 

ενότητα και διάρκειας εξήντα λεπτών. Οι θεματικές ενότητες των σχεδίων μαθήματος βασίζονταν στο 

Πιλοτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου του 2011, καθώς πρόκειται για Πιλοτικό 

Νηπιαγωγείο που εφάρμοζε στην πράξη το νέο πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον, ορισμένες θεματικές 

ενότητες βασίζονταν σε παιδικές ιστορίες με έναν παιδικό ήρωα τον “Flitsam”. 

      Η διεξαγωγή των θεματικών ενοτήτων της πειραματικής διδασκαλίας γινόταν σε εβδομαδιαία 

βάση, δύο συνεχόμενες φορές την εβδομάδα στο ένα τμήμα του νηπιαγωγείου και δυο συνεχόμενες 

φορές στο άλλο τμήμα. Ο χώρος υλοποίησης των δραστηριοτήτων κάθε θεματικής ενότητας ήταν κατά 

κύριο λόγο η σχολική αίθουσα του νηπιαγωγείου, καθώς και μια εξωτερική αίθουσα που διέθετε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και ήταν κατάλληλη για τη διεξαγωγή των κινητικών δραστηριοτήτων των 

θεματικών ενοτήτων της παρέμβασης. 
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5. Η διαδικασία της πειραματικής παρέμβασης 

 

       Σε μια προσπάθεια για ενθάρρυνση ένταξης μιας ξένης γλώσσας στο αναλυτικό πρόγραμμα της 

προσχολικής δημόσιας εκπαίδευσης σχεδιάστηκε η πειραματική παρέμβαση, με σκοπό την πρώτη 

επαφή των νηπίων με την Αγγλική γλώσσα μέσα από δημιουργικές και ευχάριστες παιγνιώδεις 

δραστηριότητες. Επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί ένα ενθαρρυντικό και υποστηρικτικό περιβάλλον 

μάθησης, όπου τα νήπια θα είχαν ένα πλήθος ερεθισμάτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης 

και παραγωγής προφορικού λόγου και για την ανάπτυξη λεξιλογίου στη γλώσσα-στόχο. 

       Βασική αρχή της διδακτικής παρέμβασης ήταν η δημιουργία ευκαιριών για μάθηση μέσα από μια  

πολυαισθητηριακή προσέγγιση μάθησης, καθώς σύμφωνα με τον Hurrell (1995), οι μικροί μαθητές 

διακρίνονται για την έμφυτη περιέργεια τους να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα, την τάση τους 

για μίμηση και δημιουργική έκφραση καθώς και το ενδιαφέρον τους για την “εικόνα” και τον “ήχο”. 

Βασισμένοι, λοιπόν, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νηπίων, υλοποιήθηκε μια ποικιλία 

δραστηριοτήτων, όπως κινητικά παιχνίδια, παντομίμα, παιχνίδια ρόλων, ρίμες με τη χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού. Μέσα από την εμπλοκή των νηπίων στις συγκεκριμένες παιγνιώδεις 

δραστηριότητες με πολυαισθητηριακό τρόπο δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη, εκτός των γλωσσικών 

δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη και ενίσχυση των γνωστικών, κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των 

νηπίων. 

     Το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα επιδιώξει να περιγράψει τα στάδια που ακολουθήθηκαν για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της πειραματικής παρέμβασης, καθώς και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της. Πριν από το σχεδιασμό των διδακτικών πλάνων της 

παρέμβασης, θεωρήθηκε απαραίτητο να διερευνηθεί η ενδεχόμενη προϋπάρχουσα γνώση των νηπίων 

στη γλώσσα-στόχο, που αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί να 

περιγραφεί ο σχεδιασμός του μαθησιακού υλικού των θεματικών ενοτήτων της διδακτικής 

παρέμβασης. Στο επόμενο υποκεφάλαιο, θα επιχειρηθεί να περιγραφεί το τρίτο στάδιο της παρέμβασης 

που αποτελείται από την εφαρμογή των παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε, καθώς και τα στάδια υλοποίησης των θεματικών ενοτήτων της παρέμβασης. Στο 

τέταρτο στάδιο πραγματοποιείται η αξιολόγηση και η αποτίμηση της διαδικασίας των παρεμβάσεων 

μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία. Αναλυτικά, θα επιχειρηθεί η περιγραφή των μεθοδολογικών 

εργαλείων συλλογής δεδομένων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση της διαδικασίας. 
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5.1. 1ο Στάδιο: Διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης των νηπίων 

 

     Πριν από το σχεδιασμό των παρεμβάσεων και του μαθησιακού υλικού, κρίθηκε απαραίτητο να 

συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη προϋπάρχουσα γνώση των νηπίων στη γλώσσα-

στόχο. Συγκεκριμένα, οι μικροί μαθητές ερωτήθηκαν εάν τυχόν γνωρίζουν μικρές λεξούλες στην 

Αγγλική γλώσσα, εάν τις έχουν ακούσει τυχαία στην τηλεόραση, σε Αγγλόφωνα τραγούδια ή τις έχουν 

ακούσει από τους γονείς τους. Η πλειοψηφία των μικρών μαθητών γνώριζε ελάχιστες λεξούλες όπως 

“mum”, “cat”, “dog”, “hi”. Αναλυτικά, από το σύνολο των συμμετεχόντων (39 μικροί μαθητές), μόνο 4 

μαθητές γνώριζαν περισσότερες λεξούλες. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί οι 4 μαθητές φοιτούσαν στα 

νήπια και οι 2 από τους 4 μαθητές είχαν φοιτήσει σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική 

χρονιά και είχαν ήδη έρθει σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα. Οι άλλοι 2 μικροί μαθητές γνώριζαν 

λεξούλες στη γλώσσα-στόχο, καθώς τις είχαν ακούσει και μάθει από τους γονείς τους. Στην ακόλουθη 

πίτα φαίνεται το ποσοστό των συμμετεχόντων που κατείχε προϋπάρχουσα γνώση στη γλώσσα-στόχο 

και το αντίστοιχο ποσοστό που δεν κατείχε. 

 

 



48 
 

5.2. 2o Στάδιο: Σχεδιασμός θεματικών ενοτήτων και υλικού της πειραματικής παρέμβασης 

 
        Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το νηπιαγωγείο εφάρμοζε στην πράξη το Πιλοτικό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών του 2011, σχεδιάστηκαν οι θεματικές ενότητες της πειραματικής παρέμβασης. 

Επιπρόσθετα, ορισμένες θεματικές ενότητες βασίζονταν σε παιδικές ιστορίες με έναν παιδικό ήρωα τον 

“Flitsam”. Οι παιδικές ιστορίες ήταν μικρές εικονογραφημένες ιστοριούλες, προσαρμοσμένες στην 

ηλικία των μικρών παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή σε διάρκεια συγκέντρωση των παιδιών σε 

αυτή την ηλικία. Το περιεχόμενο, που διαπραγματεύονταν οι ιστορίες, συμπίπτει με συγκεκριμένες 

μαθησιακές περιοχές και συγκεκριμένες ενότητες του Πιλοτικού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

Νηπιαγωγείου του 2011.   

 

        5.2.1. Θεματικές ενότητες 

 

        Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες των σχεδίων μαθήματος είναι οι εξής:  

 

1. “Ταυτότητα / Introduce myself”. Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αποτελεί περιεχόμενο  της 

μαθησιακής περιοχής “Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών, σελίδα 68.  

2. “Flitsam and his friends”. 

3. “My family”. 

4. “Me, myself and I”. Η θεματική αυτή ενότητα αναφέρεται στη γνώση του σώματος, που 

υφίσταται στη μαθησιακή περιοχή “Φυσική Αγωγή”, σελίδα 227 του Προγράμματος Σπουδών, 

καθώς και στην ενότητα χορός-κίνηση της μαθησιακής περιοχής “Τέχνες”, σελίδα 285 του 

Προγράμματος Σπουδών. 

5. “Feelings”. Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην αυτορύθμιση, που αποτελεί περιεχόμενο της 

μαθησιακής περιοχής “Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη”, σελίδα 70 του Προγράμματος 

Σπουδών. 

6. “Flitsam's egg / Numbers”. Η ενότητα αναφέρεται στους αριθμούς, που αποτελούν 

περιεχόμενο της μαθησιακής περιοχής “Μαθηματικά”, σελίδα 163 του Προγράμματος 

Σπουδών.  

7. “Colours and Numbers”. Αυτή η θεματική ενότητα αναφέρεται στα χρώματα σε συνδυασμό με 

τους αριθμούς, που αποτελούν περιεχόμενο της μαθησιακής περιοχής “Μαθηματικά” 

(αριθμητικά σύμβολα, καταμέτρηση ποσοτήτων), σελίδα 163-164 του Προγράμματος 

Σπουδών.  
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8. “Animals in the farm / Mrs Dora and Flitsam”. Η ενότητα αναφέρεται στους ζωντανούς 

οργανισμούς, τα ζώα, που αποτελούν ενότητα της μαθησιακής περιοχής “Φυσικές Επιστήμες”, 

σελίδα 86 του Προγράμματος Σπουδών.  

9. “The greedy hat / Fruit and vegetables”. 

10. “Orientation”. Η θεματική ενότητα αναφέρεται στον προσανατολισμό. Ο όρος 

προσανατολισμός υφίσταται στην ενότητα του χορού-κίνησης της μαθησιακής περιοχής 

“Τέχνες” (θέσεις και μετακινήσεις), σελίδα 286 του Προγράμματος Σπουδών. 

11. “Seasons and weather”. Η τελευταία θεματική ενότητα αναφέρεται στις εποχές και στον καιρό, 

δηλαδή σε έννοιες και φαινόμενα από το φυσικό κόσμο, που αποτελούν ενότητα της 

μαθησιακής περιοχής “Φυσικές Επιστήμες”, σελίδα 104, 106 του Προγράμματος Σπουδών. 

 

        5.2.2. Μέσα και υλικά 

 

       Για τη διεκπεραίωση των παιγνιωδών δραστηριοτήτων κάθε θεματικής ενότητας της παρέμβασης 

σχεδιάστηκε κατάλληλο μαθησιακό υλικό, σύμφωνα με τις βασικές αρχές για την επιλογή διδακτικού 

υλικού (Tomlinson, 1994). Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Tomlinson, το μαθησιακό υλικό που σχεδιάστηκε 

στην παρούσα παρέμβαση όφειλε να 

• περιέχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό για να κεντρίζει την προσοχή των παιδιών 

• δίνει τη δυνατότητα στο παιδί για διερεύνηση σε ένα πολυαισθητηριακό πλαίσιο 

• είναι ελκυστικό και διασκεδαστικό, καθώς και ευέλικτο στη χρήση του 

• σχετίζεται με τις προσωπικές εμπειρίες και την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών 

• αποτελείται από δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι πολύ σύντομες, αλλά ούτε και 

μακρόσυρτες, για να μην αποσπούν την προσοχή των μαθητών 

• ικανοποιεί τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης των μαθητών 

• ενεργοποιεί τα κίνητρα των μικρών μαθητών για επικοινωνία στη γλώσσα-στόχο μέσα από 

οικεία και ενδιαφέρουσα θεματολογία σε ένα όσο το δυνατόν φυσικό πλαίσιο 

• δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν τη δημιουργικότητα τους, τόσο λεκτικά όσο και 

μέσα από την κίνηση, εξωλεκτικά. 

         Αναλυτικότερα, το μαθησιακό υλικό που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στην πράξη περιλάμβανε  

δραστηριότητες κοπής, σχεδιασμού και ζωγραφικής, δημιουργία κατασκευών και παζλ. Οι μικροί 

μαθητές, συγκεκριμένα, καλούνταν να ενώσουν ασύμμετρα κομμάτια παζλ και να σχηματίσουν την 

ολόκληρη εικόνα ενός αντικειμένου από το νέο λεξιλόγιο μιας θεματικής ενότητας. Παράλληλα, τα 
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νήπια καλούνταν να κολλούν – αντιστοιχίζουν εικόνες, λέγοντας τη λέξη στη γλώσσα-στόχο, με τη 

συγκεκριμένη ενότητα στην οποία ανήκουν οι εικόνες.      

     Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι το μαθησιακό υλικό περιλάμβανε αυθεντικά ή ελαφρώς 

τροποποιημένα παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια, ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες με μουσική, 

όπως ρίμες, δηλαδή τραγουδάκια προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε θεματικής ενότητας. Για 

παράδειγμα, στη θεματική ενότητα με τίτλο “Me, myself and I” που αναφέρεται στη γνώση του 

σώματος, χρησιμοποιήθηκε η ρίμα “Touch your head, head, head, touch your arms, arms, arms, touch 

your legs, legs, legs, touch your toes!”. Η συγκεκριμένη ρίμα είναι εύκολη, εύηχη και κατάλληλη για 

αντιστοίχιση. Οι μικροί μαθητές καλούνταν να τραγουδήσουν το συγκεκριμένο τραγουδάκι με τη 

βοήθεια της μουσικής και να κάνουν την αντίστοιχη κίνηση.         

       Σχετικά με τα κινητικά παιχνίδια που υλοποιήθηκαν στην πράξη χρησιμοποιήθηκαν υλικά που  

είναι γνώριμα και ευχάριστα στα μικρά παιδιά, όπως στεφάνια και μπάλα. Αναφορικά, στην ενότητα με 

θέμα “Colours and Numbers” σχεδιάστηκε δραστηριότητα με πολύχρωμα στεφάνια. Συγκεκριμένα, τα 

νήπια καλούνταν να συνεργαστούν σε ζευγάρια για να διεκπεραιώσουν με επιτυχία τη δραστηριότητα.  

Παράλληλα, στη θεματική ενότητα “Ταυτότητα / Introduce myself” χρησιμοποιήθηκε μικρή μπάλα για 

τη διεξαγωγή μιας δραστηριότητας που στόχο είχε να μάθουν τα νήπια να χαιρετούν και να 

συστήνονται στη γλώσσα-στόχο.  

      Παράλληλα, παιχνίδια, που είναι οικεία στους μικρούς μαθητές, σχεδιάστηκαν για τις ανάγκες 

μαθήματος συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων. Αναφορικά, στη θεματική ενότητα “Colours and 

Numbers” χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι “Μουσικές καρέκλες” (musical chairs) τροποποιημένα. Τα 

νήπια καλούνταν να κινούνται γύρω από πολύχρωμες καρέκλες με το ρυθμό της μουσικής. Σε κάθε 

παύση της μουσικής οι μικροί μαθητές κάθονταν τυχαία σε μια οποιαδήποτε καρέκλα. Ο μαθητής που 

αδυνατούσε να ονομάσει το αντίστοιχο χρώμα της καρέκλας του στη γλώσσα-στόχο έβγαινε από το 

παιχνίδι. Ένα επιπρόσθετο αγαπημένο παιχνίδι των μικρών παιδιών που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

στην πράξη είναι η παντομίμα. Για παράδειγμα, στη θεματική ενότητα “Animals in the farm / Mrs 

Dora and Flitsam” οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να μιμηθούν ορισμένα ζώα του 

αγροκτήματος, τα οποία παρουσιάστηκαν στη γλώσσα-στόχο.   

        Στο σχεδιασμό υλικού για την εφαρμογή της πειραματικής παρέμβασης περιλαμβάνονται, επίσης, 

κατασκευές, δηλαδή εύχρηστα, πρακτικά αντικείμενα που συνέβαλαν στην εμπέδωση των νέων 

λέξεων της γλώσσας – στόχου στις διάφορες θεματικές ενότητες. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν τα 

ακόλουθα πρακτικά αντικείμενα, το μαγικό κουτί “the magic box” καθώς και το τυχερό ζάρι “the 

lucky dice”. Πρόκειται για κατασκευές που εφαρμόστηκαν στην πράξη σε προηγούμενη πειραματική 
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παρέμβαση στην πρωτοσχολική ηλικία (Γρίβα & Σέμογλου,  2013) και είχαν θετικά αποτελέσματα 

στην εμπέδωση του νέου λεξιλογίου από τα παιδιά. 

       Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η δημιουργία κατάλληλου υλικού για την παρουσίαση του νέου 

λεξιλογίου της γλώσσας – στόχου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή μέσω εικόνων (flashcards). 

Αναλυτικά, παρουσιάσεις “power point” δημιουργήθηκαν για την πρώτη επαφή των νηπίων με το νέο 

λεξιλόγιο των θεματικών ενοτήτων. Οι μικροί μαθητές με αυτό τον τρόπο είχαν τη δυνατότητα να δουν 

τις εικόνες, να ακούσουν την προφορά τους και να τις επαναλάβουν όλοι μαζί με τον εκπαιδευτικό. 

Παράλληλα, στη θεματική ενότητα με τίτλο “Animals in the farm / Mrs Dora and Flitsam” εκτός από 

την ηλεκτρονική παρουσίαση των νέων λέξεων, χρησιμοποιήθηκε η παιδική ιστοριούλα “Mrs Dora 

and Flitsam” για την επαφή των νηπίων με το λεξιλόγιο σχετικά με τα ζώα. Τα νήπια είχαν την 

ευκαιρία, μετά την αφήγηση της ιστοριούλας από την εκπαιδευτικό, να αγγίξουν το βιβλίο και να 

περιεργαστούν τις εικόνες του.       

 

 

5.3. 3ο Στάδιο: Εφαρμογή της πειραματικής διαδικασίας 

 

        Η πορεία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση των θεματικών ενοτήτων στην πράξη βασίστηκε 

στην προσέγγιση της Willis (1996), όπως παρουσιάστηκε στο υποκεφάλαιο 2.2 του θεωρητικού 

πλαισίου της παρούσας εργασίας. Σύμφωνα με την Willis (1996), κάθε δραστηριότητα οργανώνεται σε 

τρία στάδια, το στάδιο πριν τη δραστηριότητα ή αλλιώς το στάδιο της προετοιμασίας (pre-task), ο 

κύκλος της δραστηριότητας (task-cycle) και τέλος η εστίαση στα γλωσσικά στοιχεία (language focus). 

Στο πλαίσιο της τάξης της ξένης γλώσσας, σχεδιάζονται δραστηριότητες στα τρία στάδια με σκοπό να 

εμπλέξουν τους μαθητές στη χρήση της γλώσσας, να λύσουν ένα πρόβλημα, να φτάσουν σε ένα 

πρακτικό αποτέλεσμα, πέρα από αυτό της εκμάθησης ενός γραμματικού/συντακτικού φαινομένου. 

Συγκεκριμένα, στην παρούσα πειραματική διαδικασία σχεδιάστηκαν έντεκα θεματικές ενότητες, 

καθεμία από τις οποίες ακολουθούσε τα τρία συγκεκριμένα στάδια της δραστηριοκεντρικής μεθόδου 

της Willis (task-based learning), τα οποία παρουσιάζονται διαγραμματικά στη συνέχεια (βλ. Πίνακα 1). 

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι ορισμένες θεματικές ενότητες υλοποιήθηκαν σε υποενότητες. 

      Στο προστάδιο στόχος είναι οι μικροί μαθητές να προετοιμαστούν για τη θεματολογία της κάθε 

θεματικής ενότητας, να ενεργοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση τους στη Γ1, να εξοικειωθούν με 

τις νέες λέξεις, καθώς και να κινητοποιηθούν για τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν στη 

συνέχεια. Στο στάδιο αυτό παρουσιάζεται το λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας μέσω ηλεκτρονικού 
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υπολογιστή, διαμέσου προγραμμάτων παρουσίασης (power point) ή με τη χρήση πραγματικών εικόνων 

(flashcards) με τρόπο ελκυστικό και διασκεδαστικό για τους μικρούς μαθητές. Για παράδειγμα, 

παρουσιάζονται οικείες εικόνες σε συνδυασμό με ήχο ή τη γραφική απεικόνιση της λέξης. Η επιλογή 

του οπτικοακουστικού υλικού είναι σημαντικό να γίνει προσεκτικά ώστε να είναι κατάλληλο για παιδιά 

μικρής ηλικίας, αλλά και να ενισχύει την απομνημόνευση του νέου λεξιλογίου. Τόσο η εικόνα όσο και 

ο ήχος είναι ερεθίσματα που διευκολύνουν τη σύνδεση του νέου λεξιλογίου με την ήδη υπάρχουσα 

εμπειρία και κατ' επέκταση αποτελούν μια στρατηγική μνήμης για ευκολότερη απομνημόνευση 

καινούργιων λέξεων (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Με την ολοκλήρωση του προσταδίου, ακολουθεί το 

κύριο στάδιο, κατά το οποίο επιχειρείται να δομηθεί η νέα γνώση και οι δραστηριότητες στοχεύουν 

στη χρήση του νέου λεξιλογίου.  Οι δραστηριότητες στο στάδιο αυτό διεκπεραιώνονται κυρίως είτε σε 

ζευγάρια, είτε σε ομάδες και λιγότερο σε ατομικό επίπεδο. Βασικός στόχος εδώ είναι η ενεργή 

εμπλοκή των μικρών μαθητών στις δραστηριότητες, σε ένα περιβάλλον χωρίς άγχος. Στο τελευταίο 

στάδιο, η έμφαση δίνεται στην παγίωση του νέου λεξιλογίου ή των νέων γλωσσικών δομών που 

επιχειρήθηκαν έμμεσα να διδαχθούν. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες εδώ μπορεί να είναι 

μικρότερης διάρκειας, πιο δημιουργικές και ευχάριστες, δίνοντας τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί το 

μάθημα με διασκεδαστικό τρόπο, με σκοπό οι μικροί μαθητές να επιθυμούν την επανάληψη του 

μαθήματος (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). 

 

 

 

Πίνακας 1: Διαγραμματική παρουσίαση της πορείας των διδακτικών παρεμβάσεων  

 

1. Προστάδιο • Προβολή οπτικοακουστικού υλικού στον Η/Υ μέσω 

προγράμματος power point ή χρήση εικόνων (flashcards) 

για προετοιμασία των μικρών μαθητών σχετικά με τη 

θεματολογία 

• Προϊδεασμός για λεξιλόγιο 

• Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης 

• Ενεργοποίηση κινήτρων και ενδιαφέροντος 

 

2. Κύριο στάδιο • Σύνδεση με τη νέα γνώση 
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• Δημιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως: 

  ζωγραφική 

  κατασκευές/παζλ 

  παιχνίδια ρόλων/δραματοποίηση 

  παντομίμα 

  μουσική και τραγούδια (ρίμες) 

• Εξάσκηση νέων λέξεων/γλωσσικών δομών 

• Λειτουργική χρήση της γλώσσας – στόχου (Brown, 2000) 

• Ομαδικές και συνεργατικές δραστηριότητες 

 

3. Μεταστάδιο • Μεταφορά της νέας γνώσης σε κινητικές δραστηριότητες 

• Ανακύκλωση νέου λεξιλογίου/γλωσσικών δομών 

• Κινητικές δραστηριότητες σε ομάδες ή σε ζευγάρια 

• Αποφόρτιση από τα προηγούμενα στάδια 

 

       Στη συνέχεια επιχειρείται μια γενική περιγραφή των τριών σταδίων, όπως εφαρμόστηκαν κατά την 

πειραματική διαδικασία. Όπως προαναφέρθηκε, για τη συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία 

εφαρμόστηκε η δραστηριοκεντρική μέθοδος βάσει του μοντέλου εφαρμογής που προτάθηκε από την 

Willis (1996). Σε κάθε συνάντηση, έχοντας ως βάση μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα, 

εφαρμόστηκαν τα διδακτικά πλάνα που σχεδιάστηκαν προσεκτικά και συντελέστηκαν σε τρία στάδια: 

το στάδιο πριν τη δραστηριότητα, το κυρίως στάδιο και το στάδιο μετά τη δραστηριότητα.  

 

       5.3.1. Προστάδιο   

 

      Στο αρχικό στάδιο η εκπαιδευτικός δημιουργούσε το πλαίσιο για την επαφή των νηπίων με το νέο 

λεξιλόγιο και τις νέες γλωσσικές δομές στη γλώσσα-στόχο. Μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

του προγράμματος power point, παρουσίαζε στους μικρούς μαθητές το νέο λεξιλόγιο, το οποίο θα 

χρησιμοποιούσαν τα παιδιά για να διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητες των μετέπειτα σταδίων. 

Συγκεκριμένα, κάθε λέξη στη γλώσσα-στόχο απεικονιζόταν ξεχωριστά, συνοδευόμενη από την 

αντίστοιχη αγγλική γραπτή μορφή της. Οι μικροί μαθητές παρακολουθούσαν την παρουσίαση των 

λέξεων μέσα από εικόνες, οι οποίες παρουσιάζονταν με έναν ευχάριστο, παιγνιώδη τρόπο και 
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συνοδεύονταν από χρώματα, καθώς και ορισμένες φορές από ήχο και εξωγλωσσικά-παραγλωσσικά 

στοιχεία που εκφράζονταν από την εκπαιδευτικό με παραστατικό τρόπο. Σύμφωνα με τις Γρίβα & 

Σέμογλου (2013) η παραστατική αναπαράσταση των λέξεων ενθαρρύνουν τη δημιουργική έκφραση 

των  μαθητών για τα μετέπειτα στάδια και τις δραστηριότητες. Αφού οι μικροί μαθητές άκουγαν την 

λέξη από την εκπαιδευτικό καλούνταν να την επαναλάβουν, σε μια προσπάθεια να αφομοιώσουν την 

προφορά της λέξης, αλλά και την ίδια τη λέξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσίαση του νέου 

λεξιλογίου σε ορισμένες θεματικές ενότητες πραγματοποιούνταν μέσα από αυθεντικές εικόνες 

(flashcards) οι οποίες χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για τη διεξαγωγή των μετέπειτα 

δραστηριοτήτων του κυρίου σταδίου.  

      Επιπρόσθετα, στις θεματικές ενότητες με τίτλο “Flitsam and his friends”, “Flitsam's egg”, “Mrs 

Dora and Flitsam” καθώς και “The greedy hat” η εκπαιδευτικός αφηγήθηκε ιστοριούλες με οικεία 

θεματολογία με έναν παιδικό ήρωα τον Flitsam κατά το προστάδιο. Σύμφωνα με τους Grugeon & 

Gardner (2000) η αφήγηση παραμυθιών ή γενικά ιστοριών είναι συνήθης πρακτική στα σχολεία, καθώς 

με αυτό τον τρόπο καθίσταται ικανή η ενεργοποίηση της φαντασίας και του στοχασμού των μαθητών. 

Άλλωστε έχει αποδειχθεί ότι οι ιστορίες με οικεία θεματολογία προς τους μαθητές, διευκολύνουν την 

κατανόηση και χρησιμεύουν στην εισαγωγή, την εξάσκηση και την επανάληψη των 

μορφοσυντακτικών δομών της γλώσσας, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικών εκμάθησης. Για 

παράδειγμα στη θεματική ενότητα “Flitsam and his friends”, η εκπαιδευτικός αφηγήθηκε και 

παρουσίασε την ιστοριούλα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο τέλος της αφήγησης η εκπαιδευτικός 

παρότρυνε τους μαθητές να επαναλάβουν μαζί με αυτήν τη φράση “Who is your friend”, “My friend 

is................... (name).  

 

       5.3.2. Κύριο στάδιο 

 

      Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ακολουθούσε το κύριο στάδιο της διδασκαλίας, 

το οποίο περιλάμβανε κυρίως δημιουργικές και καλλιτεχνικές παιγνιώδεις δραστηριότητες. 

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο στάδιο αυτό ποικίλαν και στόχευαν στη 

δημιουργία ενός ευχάριστου και διασκεδαστικού μαθησιακού περιβάλλοντος όπου τα νήπια θα 

χρησιμοποιούσαν το νέο λεξιλόγιο και τις γλωσσικές δομές. Απώτερος στόχος της όλης διαδικασίας 

ήταν η εκμάθηση του λεξιλογίου και των γλωσσικών στη γλώσσα-στόχο μέσα από την εμπλοκή των 

μικρών μαθητών στις παιγνιώδεις δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν κυρίως ζωγραφική, 

κατασκευές, παζλ, παιχνίδια ρόλων, παντομίμα, μουσική, ρίμες και τραγούδια, δημιουργώντας ένα όσο 
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το δυνατόν ημιαυθευντικό πλαίσιο επικοινωνίας και αλληλόδρασης. Με την ενεργή εμπλοκή των 

μικρών μαθητών σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι μαθητές συμμετείχαν στη λειτουργική χρήση 

της γλώσσας-στόχου (Brown, 2000).  

   Αναλυτικότερα, οι μικροί μαθητές καλούνταν να ζωγραφίσουν, να μιμηθούν, να αναλάβουν 

διαφορετικούς ρόλους, να κατασκευάσουν παζλ, ενώνοντας ασύμμετρα κομμάτια μεταξύ τους και 

ονοματίζοντας στη γλώσσα-στόχο την εικόνα που σχηματιζόταν κάθε φορά. Για παράδειγμα στη 

θεματική ενότητα με τίτλο “Animals in the farm/Mrs Dora and Flitsam”, κάθε μικρός μαθητής  

καλούνταν να μιμηθεί ένα ζώο της φάρμας που διδάχθηκε στο προστάδιο χρησιμοποιώντας το σώμα 

του, τα χέρια του και τις εκφράσεις του προσώπου του και τα υπόλοιπα παιδιά καλούνταν να 

προσπαθήσουν να μαντέψουν το αντίστοιχο ζώο και να το ονοματίσουν στη γλώσσα-στόχο. Δινόταν 

μεγάλη έμφαση στη χρήση του σώματος, των χεριών και του προσώπου των νηπίων καθόλη τη 

διάρκεια της διεξαγωγής της πειραματικής διαδικασίας, καθώς πολλές παιγνιώδεις δραστηριότητες 

βασίζονταν σε αυτά για την υλοποίησή τους. Χαρακτηριστική είναι η δραστηριότητα κατά την οποία 

κάθε νήπιο καλούνταν να μετρήσει τα δάχτυλα χεριών από το ταίρι του. Συγκεκριμένα, στη θεματική 

ενότητα “Flitsam's egg/Numbers”, κάθε νήπιο χρησιμοποιώντας όσα δάχτυλα χεριών επιθυμούσε 

ρωτούσε το ταίρι του “How many fingers?” και το άλλο παιδί μετρούσε τα δάχτυλα, λέγοντας τους 

αριθμούς στη γλώσσα-στόχο. Αξιοσημείωτη είναι η χρήση  τραγουδιών (ρίμες) στο στάδιο αυτό για τη 

διεξαγωγή δραστηριοτήτων όπου τα νήπια καλούνταν να τραγουδήσουν. Συγκεκριμένα, στη θεματική 

ενότητα “Me, myself and I” τα νήπια καλούνταν να τραγουδούν στίχο-στίχο, επαναλαμβάνοντας μετά 

την εκπαιδευτικό και αγγίζοντας παράλληλα το αντίστοιχο σημείο του προσώπου τους (total physical 

response). Σημαντική είναι και η συμβολή του γνωστού τραγουδιού “If you're happy and you know it, 

clap your hands....”, το οποίο τραγουδήθηκε από τα παιδιά κάνοντας παράλληλα και τις αντίστοιχες 

κινήσεις, στη θεματική ενότητα με τίτλο “Feelings”. Επιπρόσθετα, σε ορισμένες δραστηριότητες οι 

μαθητές καλούνταν να κάνουν κατασκευές. Για παράδειγμα στη θεματική ενότητα “Me, myself and I”, 

οι μαθητές καλούνταν να κολλήσουν τα μέρη του προσώπου (nose, ears, eyes, mouth) σε μεγάλα 

κομμάτια από χαρτόνι, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο το περίγραμμα ενός προσώπου. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η διεξαγωγή των παιγνιωδών δραστηριοτήτων γίνονταν κυρίως σε ομαδικό και εταιρικό 

επίπεδο, δημιουργώντας έτσι ένα μαθησιακό περιβάλλον ευγενούς άμιλλας και συνεργασίας. Τα νήπια, 

συγκεκριμένα, καλούνταν να συνεργαστούν και να αλληλοβοηθηθούν άλλοτε ομαδικά και άλλοτε 

εταιρικά για την επίτευξη των δραστηριοτήτων. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες παρατίθενται 

αναλυτικά στο παράρτημα μαζί με τα σχέδια μαθημάτων. 
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        5.3.3 Μεταστάδιο 

 

      Στην τελευταία φάση της διαδικασίας συντελείται η μεταφορά της νέας γνώσης και η εξάσκηση 

στη γλώσσα-στόχο μέσα από τη διεξαγωγή κινητικών κυρίως δραστηριοτήτων. Το στάδιο αυτό 

περιλάμβανε κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια που στόχευαν στην ανακύκλωση του νέου 

λεξιλογίου και των γλωσσικών δομών και στην ανάπτυξη και καλλιέργεια κυρίως των αδρών 

κινητικών δεξιοτήτων των μικρών μαθητών μέσα σε ένα χαλαρό και παιγνιώδες πλαίσιο.   

     Χαρακτηριστικές δραστηριότητες που ενσωματώθηκαν ήταν παιχνίδια με μπάλα, παιχνίδια με 

στεφάνια, τρέξιμο-κυνηγητό, χορός. Τα παιχνίδια αυτά, προσαρμόστηκαν στην ηλικία των μικρών 

μαθητών και στις ανάγκες του εκάστοτε μαθήματος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι 

διδακτικοί στόχοι. Για παράδειγμα, στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο “Ταυτότητα/Introduce 

myself” τα νήπια καλούνταν σε ζευγάρια να τρέχουν ελεύθερα στο χώρο. Σε κάθε παύση της μουσικής 

τα δυο νήπια καλούνταν να συναντηθούν και να συστηθούν, χαιρετώντας το ένα παιδί το άλλο, λεκτικά 

και εξωλεκτικά. Παροτρύνονταν να κάνουν χειραψίες και να αγκαλιαστούν, λέγοντας: “Hello, I'm 

….......(name)”, “Hello, I'm …........(name)”, “How are you?”, “Fine, thank you”. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό παιχνίδι με τίτλο “Flitsam says......” έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του μετασταδίου 

στη θεματική ενότητα “Me, myself and I” όπου τα νήπια καλούνταν να υπακούν σε εντολές της 

εκπαιδευτικού. Ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική δραστηριότητα που στόχευε στην ικανοποίηση της 

ανάγκης των παιδιών για κίνηση αποτελεί επίσης το παιχνίδι με πολύχρωμα στεφάνια που 

πραγματοποιήθηκε στη θεματική ενότητα “Colours and Numbers”. Συγκεκριμένα, κάθε μικρός 

μαθητής καλούνταν να πηδάει σε πολύχρωμα στεφάνια τοποθετημένα σε κοντινή απόσταση στο 

πάτωμα σύμφωνα με τα χρώματα που έλεγε το ταίρι του. Αξιοσημείωτη είναι και η δραστηριότητα 

“Musical chairs” που υλοποιήθηκε στην ίδια θεματική ενότητα, στην οποία οι μικροί μαθητές 

κινούνταν γύρω από πολύχρωμες καρέκλες με το ρυθμό μουσικής. Σε κάθε παύση της μουσικής τα 

νήπια καλούνταν να ονοματίσουν το χρώμα της καρέκλας στην οποία κάθισαν. Μια άλλη 

δραστηριότητα που εμπεριείχε κίνηση αποτελεί το παιχνίδι “Traffic lights” και έλαβε χώρα στη 

θεματική ενότητα “Orientation”. Αναλυτικότερα, τα παιδιά υποδύονταν τους οδηγούς αυτοκινήτων 

και καλούνταν να οδηγήσουν το αυτοκίνητό τους στον τερματισμό, ακολουθώντας τα σήματα της 

τροχαίας “Stop”, “Turn left”, “Turn right”, καθώς και καρτέλες με τα χρώματα “orange”, “red” και 

“green”. Η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων στο στάδιο αυτό πραγματοποιούνταν άλλοτε ομαδικά και 

άλλοτε σε ζευγάρια. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα μαζί 

με τα σχέδια μαθημάτων. 
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       Διαφαίνεται, λοιπόν, μέσα από τη περιγραφή των παιγνιωδών δραστηριοτήτων του σταδίου αυτού 

ότι στόχος ήταν οι μικροί μαθητές να αποφορτιστούν από τα προηγούμενα στάδια, αλλά κυρίως 

αφενός να ανακυκλώσουν τις νέες λέξεις και γλωσσικές δομές και αφετέρου να διασκεδάσουν, να 

φύγουν ικανοποιημένοι και να διατηρήσουν την επιθυμία της επανάληψης του μαθήματος.  

 

 

       5.4. Ενδεικτικά σχέδια μαθημάτων  

 

     Παρατίθενται στη συνέχεια δύο ενδεικτικά σχέδια μαθήματος που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Τα υπόλοιπα σχέδια μαθημάτων παρατίθενται στο παράρτημα. 

 

5ο Σχέδιο Μαθήματος   (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “My family”  (Τρίτη ενότητα μαθήματος) 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

  γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να κατονομάζουν τα μέλη της οικογένειας 

 να συστήνουν/παρουσιάζουν τα μέλη της οικογένειας  

Λεξιλόγιο                                                                  Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

Dad                                                                          Introducing members of the family 

Mum                                                                        This is my….... (dad, mum....) 

Brother                                                                    This is my family 

Sister 

Grandpa 

Grandma 

Family 

 

 γνωστικές δεξιότητες  

 να συνδέουν γνωστές έννοιες (μέλη της οικογένειας) από τη Γ1 (μητρική γλώσσα) με τις 

αντίστοιχες στη γλώσσα-στόχο 

 να χρησιμοποιούν τη ρίμα και το ρυθμό για την εκμάθηση νέων  γλωσσικών δομών 
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 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 να συνεργάζονται, μαθαίνοντας να δουλεύουν σε ζευγαράκια (ανά δύο άτομα) 

 να αναλαμβάνουν ρόλους 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες      

 να ανταποκρίνονται σε ηχητικά ερεθίσματα (ακουστική αντίληψη) και οπτικά ερεθίσματα 

(οπτική αντίληψη) 

 να ενώνουν ασύμμετρα κομμάτια από παζλ (λεπτές δεξιότητες) 

 

 

Διαδικασία: 

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: δυο μαθητές/νήπια μαζί (pairwork), όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί 

Εποπτικά μέσα: ασύμμετρα κομμάτια από παζλ, κασετόφωνο, εικόνες (flashcards), μαντήλι, “the 

magic box” 

 

Προστάδιο: 

“Jigsawing the members of the family or the whole family” 

Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα νήπια σε ζευγάρια (ανά δύο άτομα) να ενώσουν ασύμμετρα κομμάτια 

παζλ για να σχηματίσουν ένα μέλος της οικογένειας ή ολόκληρη την οικογένεια. Συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε ζευγάρι παιδιών ασύμμετρα κομμάτια παζλ και τους καλεί να τα ενώσουν 

για να σχηματιστεί το μέλος της οικογένειας. Όταν το ζευγάρι παιδιών τελειώσει με την 

“ανακατασκευή”, καλείται να ονομάσει στη γλώσσα-στόχο την εικόνα του μέλους της οικογένειας. Στη 

συνέχεια, ο εκπαιδευτικός τους δίνει διαφορετικά κομμάτια παζλ για να ενώσουν, με σκοπό να 

σχηματιστεί ένα άλλο μέλος της οικογένειας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν κάθε ζευγάρι παιδιών 

“ανακατασκευάσει” τρία διαφορετικά παζλ. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί δυσκολία στη δημιουργία 

των παζλ, ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει βοηθώντας τα παιδιά στην αρχή δημιουργίας των παζλ. 

 

Κυρίως στάδιο: 

Με τη χρήση ενός τραγουδιού στο κασετόφωνο ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα νήπια να 

επαναλαμβάνουν μετά από αυτόν κάθε στίχο του τραγουδιού. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός τραγουδάει το 
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τραγούδι με πιο αργό ρυθμό, δίνοντας στα παιδιά λίγο χρόνο για να πουν τη σωστή λέξη στη γλώσσα-

στόχο, όταν ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά την εικόνα (flashcard) ενός μέλους της οικογένειας ή 

ολόκληρη την οικογένεια.  

 

This is my mum, 

This is my dad, 

This is my family! 

 

This is my grandma, 

This is my grandpa, 

This is my family! 

 

This is my brother, 

This is my sister, 

This is my family! 

 

Μεταστάδιο: 

Ανάληψη ρόλων 

Τα παιδιά στέκονται όρθια σχηματίζοντας έναν κύκλο. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει ένα παιδί στην τύχη 

να βγει από τον κύκλο. Στη συνέχεια, ζητάει από κάθε παιδί του κύκλου να τραβήξει στην τύχη μια 

εικόνα μέλους της οικογένειας από το “μαγικό κουτί” και να την κρατήσει στα χέρια του, με σκοπό να 

φαίνεται η εικόνα. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά αναλαμβάνουν ένα ρόλο της οικογένειας. Έπειτα, ο 

εκπαιδευτικός κλείνει τα μάτια του παιδιού που επιλέχτηκε με ένα μαντήλι και το καλεί να πηγαίνει 

γύρω-γύρω από τον κύκλο. Ακούγεται μουσική και μόλις γίνει παύση της μουσικής, το παιδί που 

επιλέχτηκε καλείται να αγγίξει το παιδί που είναι μπροστά του και να ονομάσει το ρόλο του παιδιού 

που έπιασε, ανάλογα με την εικόνα (flashcard), λέγοντας για παράδειγμα: “This is my grandpa”. 

 

 

19o Σχέδιο Μαθήματος (Διάρκεια 60 λεπτά)  

Θεματικός άξονας: “Orientation”   (Πρώτη ενότητα μαθήματος) 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 
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 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

            Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση 

 να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν πινακίδες 

 να ανταποκρίνονται εκτελώντας συγκεκριμένες εντολές   

Λεξιλόγιο                                                                Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

                                                                              Responding to instructions and directions 

                                                                              Stop 

Left                                                                       Turn left 

Right                                                                     Turn right 

                                                                              Stand up 

                                                                              Sit down 

Επανάληψη τα χρώματα: orange, red, green 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 να ενεργοποιούν τις μνημονικές στρατηγικές 

 να κατανοούν και να αφομοιώνουν τις έννοιες μέσα από την κίνηση 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να τηρούν τη σειρά τους  

 να παίζουν με κανόνες 

 να αναλαμβάνουν ρόλους 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική αντίληψη) 

 να προσανατολίζονται στο χώρο (δεξιά και αριστερή πλευρά) 

 να αντιδρούν σε σήματα 

 

Διαδικασία: 

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, ο καθένας μόνος του (ατομικά) 

Εποπτικά μέσα: εποπτικές κάρτες/ flashcards 
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Προστάδιο: 

Γίνεται η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των νηπίων σχετικά με τα σήματα που υπάρχουν 

στο δρόμο. Έπειτα γίνεται η παρουσίαση του νέου λεξιλογίου μέσω εικόνων flashcards. Οι μαθητές 

βλέπουν το σήμα, ακούν την προφορά της λέξης και την επαναλαμβάνουν όλοι μαζί μετά τον 

εκπαιδευτικό. 

 

Κυρίως στάδιο: 

“Flitsam says...” 

Οι μαθητές στέκονται όρθιοι στην παρεούλα. Ο εκπαιδευτικός δίνει εντολές στα νήπια 

χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο και τις κατευθύνσεις της συγκεκριμένης ενότητας. Οι μαθητές όμως θα 

πρέπει να είναι προσεκτικοί και να εκτελούν μόνο τις εντολές που προτείνει ο Flitsam. Για παράδειγμα, 

αν ο εκπαιδευτικός πει: “Flitsam says, turn right”, οι μαθητές πρέπει να στρίψουν δεξιά, εάν πει μόνο 

“sit down”, οι μαθητές πρέπει να μείνουν ακίνητοι, αφού η εντολή δε δόθηκε από τον Flitsam. Μετά 

από μερικές δοκιμαστικές προσπάθειες καταμετρώνται οι λανθασμένες αποκρίσεις των παιδιών. 

 

Μεταστάδιο:  

“Traffic lights” 

Οι μαθητές υποδύονται τους οδηγούς αυτοκινήτων και στέκονται όρθιοι, ο ένας μαθητής πίσω από τον 

άλλο. Στο πάτωμα είναι τοποθετημένα τα σήματα της τροχαίας “Stop”, “Turn left”, “Turn right” καθώς 

και καρτέλες με τα χρώματα “red”, “orange” και “green”. Το κάθε νήπιο ξεχωριστά καλείται να κινηθεί 

στην πορεία με τα σήματα που είναι τοποθετημένα στο πάτωμα. Συγκεκριμένα κάθε φορά που βλέπει 

το χρώμα “green”, το παιδί καλείται να οδηγεί το αυτοκίνητό του γρήγορα, αργά όταν βλέπει το χρώμα 

“orange” και να σταματά όταν βλέπει το χρώμα “red” ή το σήμα “Stop”. Αντίστοιχα, το παιδί κάθε 

φορά που βλέπει το σήμα “Turn left” ή “Turn right” θα πρέπει να κάνει την ανάλογη κίνηση, 

οδηγώντας το αυτοκίνητό του στον τερματισμό.  

 

 

 

5.5. 4o Στάδιο: Αποτίμηση της πειραματικής διαδικασίας 

       

    Το τέταρτο στάδιο της πειραματικής διαδικασίας συνίσταται στην συνολική αξιολόγηση της 

διαδικασίας και την παρουσίαση των ερευνητικών εργαλείων. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που 
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υιοθετήθηκαν για να υλοποιηθεί η αποτίμηση της πειραματικής διαδικασίας και να καλυφθούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα εξής: 

• λεπτομερής καταγραφή ημερολογίου από την εκπαιδευτικό - ερευνήτρια καθόλη τη διάρκεια 

της παρέμβασης 

• συνεντεύξεις με κάθε νήπιο ξεχωριστά, οι οποίες διεξήχθησαν μετά την ολοκλήρωση της 

πειραματικής διαδικασίας 

• συνέντευξη με τις δυο νηπιαγωγούς ξεχωριστά, υπεύθυνες για τα δυο τμήματα του 

νηπιαγωγείου, μετά την υλοποίηση της διαδικασίας 

      Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση περισσοτέρων από δύο μεθόδων για τη συλλογή ερευνητικών 

δεδομένων επιτρέπει την “τριγωνοποίηση”, με σκοπό να αποφευχθεί η παραποίηση της πραγματικής 

εικόνας των αποτελεσμάτων. Η τριγωνοποίηση ή η πολυ – μεθοδική προσέγγιση, όπως ονομάζεται 

μερικές φορές, μπορεί να οριστεί ως η χρήση δύο ή περισσοτέρων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη 

μελέτη κάποιας πλευράς της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αυτή η τεχνική έρευνας είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλη στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς η διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης στο πλαίσιο του 

σχολείου είναι τόσο σύνθετη και περίπλοκη, ώστε η μονο – μεθοδική προσέγγιση αποδίδει 

περιορισμένα και μερικές φορές παραπλανητικά στοιχεία (Cohen & Manion, 1997). Στο ίδιο πλαίσιο 

κινείται και η άποψη του Elliott, επισημαίνοντας ότι με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης διασφαλίζεται η 

εγκυρότητα των δεδομένων, προσφέροντας τα εχέγγυα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας 

(Elliott, 1995).  

 

      5.5.1. Ημερολόγιο 

 

   Το ημερολόγιο επιλέχθηκε ως εργαλείο καθώς είναι μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές 

μεθόδους και χρησιμοποιείται πολύ συχνά από εκπαιδευτικούς – ερευνητές (Altrichter, Posch, Somekh, 

2001). Συγκεκριμένα, αποτελεί το εργαλείο της εκπαιδευτικού – ερευνήτριας στην παρούσα 

πειραματική διαδικασία, στο οποίο καταγράφονται οι εμπειρίες της διδακτικής - μαθησιακής 

διαδικασίας μετά το πέρας κάθε διαδικασίας. Το ημερολόγιο του εκπαιδευτικού αποτελεί αφενός τρόπο 

καταγραφής της πειραματικής διαδικασίας και αφετέρου εργαλείο αναστοχασμού της διαδικασίας που 

ακολουθείται. Σύμφωνα με τους McDonough & McDonough (1997), η καταγραφή των όσων γίνονται 

σε μία διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό, συμβάλλει όχι μόνο στον αναστοχασμό της ίδιας της 

διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, αλλά και στην κριτική μελέτη της διδασκαλίας.  

    Αναλυτικότερα, η δομή του ημερολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα καταγραφή της 
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πειραματικής διαδικασίας βασίστηκε στις “ερωτήσεις προβληματισμού για καθοδήγηση 

ημερολογιακών καταγραφών” των Richards & Lockhart (1994). Συνεπώς, οι εμπειρίες κάθε διδακτικής 

– μαθησιακής διαδικασίας καταγράφονται από την εκπαιδευτικό με συγκεκριμένο και δομημένο τρόπο. 

Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις του ημερολογίου οργανώθηκαν σε τρεις κεντρικούς άξονες: α) σε 

ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία (από πλευράς εκπαιδευτικού), β) σε ερωτήσεις σε σχέση με τους 

μικρούς μαθητές και γ) σε ερωτήματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό, τους μικρούς μαθητές και τη 

διδασκαλία ως σύνολο (συνολική αποτίμηση της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας). Στη συνέχεια 

παρατίθενται τα ερωτήματα του ημερολογίου που αντιστοιχούν σε κάθε άξονα.  

       A) ερωτήσεις σχετικά με τη διδασκαλία 

       Περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με τους στόχους που τέθηκαν σε κάθε διδακτική  διαδικασία   

και το βαθμό επίτευξης τους, τις ανάγκες των μικρών μαθητών, τις τεχνικές, τα διδακτικά μέσα και την 

αποτελεσματικότητά τους, καθώς και τους τρόπους εργασίας των μαθητών.  

• Ποιοί στόχοι είχαν τεθεί σε κάθε διδακτική διαδικασία (σχέδιο μαθήματος) και κατά πόσο οι 

μαθητές τους εκπλήρωσαν; 

• Πώς αντιμετώπισε η εκπαιδευτικός τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών; 

• Ποιές τεχνικές και διδακτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν και πόσο αποτελεσματικά ήταν; 

• Ποιές ήταν οι τρόποι εργασίας των μαθητών στις παιγνιώδεις δραστηριότητες και οι μορφές 

επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και μεταξύ των μαθητών και της εκπαιδευτικού; 

• Συνέβη κάτι διασκεδαστικό και ασυνήθιστο κατά τη διάρκεια της διδακτικής – μαθησιακής 

διαδικασίας και κυρίως κατά την εφαρμογή των παιγνιωδών δραστηριοτήτων; 

 

      Β) ερωτήσεις σχετικά με τους  μικρούς μαθητές 

   Περιλαμβάνονται ερωτήματα που αφορούν το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι μαθητές κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης των παιγνιωδών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή τους σε αυτές, καθώς και τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διεξαγωγή τους.  

• Ποιό ήταν το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών στις παιγνιώδεις δραστηριότητες; 

• Ποιά ήταν η στάση των μαθητών στην αρχή και κατά τη διάρκεια των παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων (θετική, αρνητική, ουδέτερη); 

• Τί άρεσε περισσότερο στους μαθητές; 

• Σε τί δυσκολεύτηκαν πιο πολύ οι μαθητές; Ποιοί μαθητές κυρίως; 

• Ποιές ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών για τις παιγνιώδεις δραστηριότητες μετά την 

ολοκλήρωσή τους; 
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       Γ) ερωτήσεις σχετικά με τη συνολική αποτίμηση της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας 

   Περιλαμβάνονται ερωτήσεις οι οποίες στόχευαν στην συνολική αποτίμηση των παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να αναστοχαστεί σχετικά με το τι αποκόμισαν οι 

μαθητές με τη συμμετοχή τους σε αυτές, τις αξίες και τις στάσεις που ενδεχομένως καλλιέργησαν  οι 

μαθητές, καθώς και τα προβλήματα που υπήρξαν και αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. 

• Τί αποκόμισαν οι μαθητές με την εμπλοκή τους στις παιγνιώδεις δραστηριότητες; 

• Ποιές ευρύτερες αξίες, στάσεις και συμπεριφορές ανέπτυξαν και καλλιέργησαν οι μαθητές με 

την συμμετοχή τους στις παιγνιώδεις δραστηριότητες; 

• Τί τροποποιήσεις κρίνεται ότι θα έπρεπε να γίνουν στη διδασκαλία και στις παιγνιώδεις 

δραστηριότητες; 

 

       5.5.2. Συνέντευξη 

 

      Η συνέντευξη αποτελεί το επόμενο ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση 

της συνολικής πειραματικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Tuckman (1972), η συνέντευξη ορίζεται ως  

δυνατότητα “εισόδου” στο τι διαδραματίζεται στο μυαλό του υποκειμένου, καθώς οι συνεντεύξεις 

προβάλλουν τις γνώσεις που το υποκείμενο κατέχει, τι του αρέσει και τι όχι (αξίες και προτιμήσεις) και 

κυρίως τι σκέπτεται (απόψεις και αντιλήψεις). Οι Cohen & Manion (1992), επίσης, επισημαίνουν ότι η 

συνέντευξη βασίζεται στην αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που καθοδηγείται από 

τον ερευνητή με στόχο την απόσπαση πληροφοριών σχετιζόμενων με το αντικείμενο της έρευνας. 

    Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η δομημένη συνέντευξη στην περίπτωση των μικρών 

μαθητών, καθώς και στην περίπτωση των νηπιαγωγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των 

μικρών μαθητών η συνέντευξη υλοποιήθηκε σε ατομικό επίπεδο, όπου κάθε μικρός μαθητής 

καλούνταν να απαντήσει σε προκαθορισμένες ερωτήσεις. Το σύνολο των ερωτημάτων σε αυτή την 

περίπτωση είχαν ως στόχο την εκμαίευση γλωσσικών δομών που αναπτύχθηκαν στη γλώσσα-στόχο και 

την εκμαίευση όσο το δυνατόν περισσότερου λεξιλογίου στη γλώσσα-στόχο από τους μικρούς 

μαθητές. Επίσης, ορισμένες ερωτήσεις στόχευαν στην διερεύνηση του βαθμού στον οποίο τα παιδιά 

διασκέδασαν και ευχαριστήθηκαν τις παιγνιώδεις δραστηριότητες στη γλώσσα-στόχο. Το έναυσμα για 

να ξεκινήσει η συνέντευξη ήταν μια πολύχρωμη αφίσα – κολάζ που σχεδιάστηκε από την εκπαιδευτικό 

και περιλάμβανε ζωγραφιές με τον “Flitsam”, τον “καινούργιο φίλο” των μικρών μαθητών που 

γνώρισαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πειραματικής παρέμβασης. Σε περιπτώσεις που τα παιδιά 
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δυσκολεύονταν να κατανοήσουν μια ερώτηση και να απαντήσουν, η εκπαιδευτικός επεξηγούσε ή 

διευκρίνιζε την ερώτηση, κάνοντας επιπλέον βοηθητικές ερωτήσεις. Η διάρκεια κάθε συνέντευξης 

ήταν περίπου 15' - 20' λεπτά και έγινε μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Παρατίθενται στη συνέχεια  

οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους μαθητές. 

• Παρατηρώντας τον “Flitsam” στο συγκεκριμένο σημείο της αφίσας, μπορείς να μου πεις τι 

κάνει; Πώς χαιρετάμε κάποιον στα Αγγλικά; 

• Παρατηρώντας τον “Flitsam” στο συγκεκριμένο σημείο της αφίσας, μπορείς να μου πεις τι 

κάνει; Πώς συστήνουμε (δείχνουμε) τον μπαμπά μας, τη μαμά μας, τον αδερφό μας ή την 

αδερφή μας στα Αγγλικά;  

• Παρατηρώντας τον “Flitsam” στο συγκεκριμένο σημείο της αφίσας, μπορείς να μου πεις 

ορισμένα σημεία του προσώπου ή μέρη του σώματος στα Αγγλικά; 

• Πόσα μπαλόνια βλέπουμε στην αφίσα; Μπορείς να μου μετρήσεις τα μπαλόνια στα Αγγλικά;  

• Ποιά χρώματα βλέπεις στα μπαλόνια; Μπορείς να μου πεις τα χρώματα που βλέπεις στα 

Αγγλικά; 

• Ποιά φρούτα και λαχανικά παρατηρούμε στην αφίσα; Μπορείς να μου πεις ορισμένα φρούτα 

και λαχανικά που βλέπεις στα Αγγλικά; 

• Ποιά ζώα βλέπουμε στην αφίσα; Μπορείς να μου πεις ορισμένα ζώα που θυμάσαι και βλέπεις 

στην αφίσα στα Αγγλικά; 

• Σου άρεσε που έπαιξες, μαθαίνοντας λεξούλες στα Αγγλικά; 

• Τί σου άρεσε περισσότερο; Τί θα ήθελες πιο πολύ να ξαναπαίξεις; 

• Τί δεν σου άρεσε; 

• Τί ήταν δύσκολο για σένα; 

• Θα ήθελες να ξαναπαίξουμε του χρόνου; 

     Στην περίπτωση των νηπιαγωγών πραγματοποιήθηκε δομημένη συνέντευξη με κάθε νηπιαγωγό  

ξεχωριστά μετά τη συνολική διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας. Η διάρκεια κάθε συνέντευξης 

ήταν περίπου 20' λεπτά και οι νηπιαγωγοί καλούνταν να απαντήσουν σε προκαθορισμένες ερωτήσεις 

σχετικά με την αξιολόγηση των παιγνιωδών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν και τη συνολική 

αποτίμηση της διαδικασίας. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι οι νηπιαγωγοί ήταν παρούσες στη σχολική 

αίθουσα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων και είχαν κυρίως το ρόλο του παρατηρητή.   

Έγινε μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και η εκπαιδευτικός – ερευνήτρια είχε τη δυνατότητα να 

παρατηρήσει τις εκφράσεις χεριών και προσώπου καθώς και τον τόνο της φωνής των νηπιαγωγών κατά 

τη διάρκεια διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Αναλυτικά, τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στη 
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συνέντευξη παρατίθενται παρακάτω. 

• Πιστεύεται ότι η εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της Αγγλικής 

γλώσσας είναι εφικτή στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου; 

• Πιστεύεται ότι η διεκπεραίωση παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της Αγγλικής 

γλώσσας συνέβαλε στην καλλιέργεια θετικής στάσης των νηπίων απέναντι στην ξένη γλώσσα; 

• Θεωρείτε ότι η υλοποίηση παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της Αγγλικής 

γλώσσας συντέλεσε στη δημιουργία κινήτρων των νηπίων για μάθηση της Αγγλικής γλώσσας; 

• Θεωρείτε ότι η διεξαγωγή παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της Αγγλικής 

γλώσσας συνέβαλε στη διέγερση του ενδιαφέροντος των νηπίων για την απόκτηση βασικών 

δεξιοτήτων προφορικού λόγου και λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα; 

• Πιστεύεται ότι η υλοποίηση κινητικών παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της 

Αγγλικής γλώσσας συντέλεσε στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των βασικών κινητικών 

δεξιοτήτων των νηπίων και στην πρόσκτηση της ξένης γλώσσας; 

• Τί σας άρεσε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πειραματικής διαδικασίας; 

• Τί δεν σας άρεσε; 

• Ποιές τροποποιήσεις κρίνετε ότι θα μπορούσαν να γίνουν στη διδασκαλία και στις παιγνιώδεις 

δραστηριότητες; 

• Θα θέλατε να λάβετε μέρος σε παρόμοιες πειραματικές διαδικασίες στο μέλλον; 

 

 

6. Αποτελέσματα της αξιολόγησης της πειραματικής παρέμβασης 

 

6.1. Αποτελέσματα του ημερολογίου 

       

    Η ποιοτική ανάλυση των καταγραφών των ημερολογίων οδήγησε στη δημιουργία τεσσάρων 

βασικών θεματικών αξόνων, σε καθένα από τους οποίους εμπεριέχονται κατηγορίες και 

υποκατηγορίες. Οι θεματικοί άξονες, οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες παρουσιάζονται αναλυτικά 

στον παρακάτω πίνακα.  

    Η εκπαιδευτικός κατέγραψε στοιχεία που παρατήρησε καθόλη τη διάρκεια κάθε πειραματικής 

διαδικασίας. Διεξήχθησαν 22 πειραματικές διαδικασίες σε δυο τμήματα του νηπιαγωγείου και 

επομένως προέκυψαν 44 ημερολόγια, ένα για κάθε πειραματική διδασκαλία σε κάθε τμήμα του 

νηπιαγωγείου. Από την ανάλυση των 44 ημερολογιακών καταγραφών συντάχθηκε ο παρακάτω 
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πίνακας, στον οποίο παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης κάθε υποκατηγορίας. 

 

Πίνακας 2: Δομή των ημερολογιακών καταγραφών. Θεματικοί άξονες, κατηγορίες,   

υποκατηγορίες και συχνότητα εμφάνισης 

 
 

Θεματικοί Άξονες                  Κατηγορίες                  Υποκατηγορίες                                      Συχν. Ε. 
 

Α) Διδακτική                          1. Στόχοι                       i.ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων              40 

διαδικασία                                                                    
 

                                                                                      ii.ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων              38 

                                                                                      και στρατηγικών 
 

                                                                                      iii. ανάπτυξη κοινωνικο-                               35 

                                                                                      συναισθηματικών δεξιοτήτων 
 

                                                                                      iv. ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων              40 
 

 

                                                2. Τεχνικές                     i. βιωματικές μέθοδοι                                    40 

                                                                                      (παιγνιώδεις δραστηριότητες,  

                                                                                      παιχνίδια ρόλων, παντομίμα,  

                                                                                      τραγούδια, δραματοποίηση 

                                                                                      ολική αισθητηριακή κινητική 

                                                                                      απόκριση/total physical response) 
 

                                                                                      ii. διδασκαλία με H/Y                                   28 
 

                                                                                      iii. αφήγηση                                                  16 
 

                                                                                      iv. επίδειξη                                                    40 
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                                                3. Διδακτικά μέσα          i. εικόνες με το λεξιλόγιο                             40 

                                                                                      (flashcards) 
 

                                                                                      ii. H/Y                                                            28 
 

                                                                                      iii. realia (χαρτόνια, κόλλες Α4, μάσκες,      44 

                                                                                      μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, ψαλίδι, κόλλα, 

                                                                                      μαγικό κουτί, τυχερό ζάρι, μπάλα, 

                                                                                      στεφάνια) 
                                                                                                                                                                             

                                                                                      iv. μουσική                                                    40 
 

                                                4. Τρόποι εργασίας        i. εργασία κατά ζευγάρια                              34 

                                                                                      (pairwork) 
 

                                                                                      ii. εργασία σε ομάδες                                    40 

                                                                                      (groupwork) 
 

                                                                                      iii. ατομική εργασία                                      30 

                                                                                      (individual work) 
 

                                                                                      iv. συνεργασία εκπαιδευτικού                       30 

                                                                                      με όλη την τάξη  
 

Β) Ρόλος της                          5. Επιλογή μορφών        i. χρήση μητρικής γλώσσας (L1)                  44   

εκπαιδευτικού                        επικοινωνίας 
 

                                                                                      ii. χρήση ξένης γλώσσας (L2)                       30 
 

                                                                                      iii. μη λεκτική επικοινωνία                            40 

                                                                                      (εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες, 
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                                                                                      μίμηση) 
 

                                                 6. Παροχή βοήθειας     i. ενθάρρυνση                                                40                                   

                                                 προς τους μαθητές   
 

                                                                                      ii. οδηγίες για τις παιγνιώδεις                        44 

                                                                                      δραστηριότητες 
 

                                                                                      iii. παραδειγματική αναπαράσταση               40 

                                                                                      τρόπου συμμετοχής στις  

                                                                                      δραστηριότητες 
 

                                                                                      iv. διαφοροποίηση ως προς το βαθμό             30 

                                                                                      δυσκολίας των δραστηριοτήτων 
 

                                                                                      v. διαφοροποίηση ως προς την                       34 

                                                                                      ανατροφοδότηση 
 

 Γ) Συμπεριφορά                    7. Στάση των μαθητών  i. ευχαρίστηση από τις                                   40 

μικρών μαθητών                        στην πειραματική      παιγνιώδεις δραστηριότητες  

                                                    διαδικασία 
 

                                                                                       ii. ιδιαίτερο ενδιαφέρον για                           40 

                                                                                       βιωματικές δραστηριότητες 
 

                                                                                       iii. ιδιαίτερο ενδιαφέρον για                          44 

                                                                                       κινητικές δραστηριότητες 
 

                                                                                       iv. ενεργή συμμετοχή σε ομαδικές                36 

                                                                                       δραστηριότητες 
 

                                                 8. Συμμετοχή στις          i. συμμετοχή κατά τις δημιουργικές              40 
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                                                 παιγνιώδεις                  δραστηριότητες (χειροτεχνίες, 

                                                 δραστηριότητες            κατασκευές, παζλ, ζωγραφική) 
 

                                                                                       ii. συμμετοχή κατά τις δραστηριότητες         36 

                                                                                       δραματοποίησης/παιχνίδια ρόλων 
 

                                                                                       iii. συμμετοχή στις κινητικές                         44                                             

                                                                                       δραστηριότητες 
 

                                                                                       iv. συμμετοχή κατά την παρουσίαση             30 

                                                                                       του λεξιλογίου μέσω H/Y 
 

                                                                                       v. συμμετοχή στα τραγούδια/ρίμες                40 
 

                                                 9. Δυσκολίες κατά τη     i. δυσκολία κατανόησης λεξιλογίου               12 

                                                 συμμετοχή 
 

                                                                                       ii. δυσκολία στις ομαδικές                             30 

                                                                                       δραστηριότητες 
 

                                                                                       iii. δυσκολία στις δραστηριότητες                 24 

                                                                                       σε ζευγάρια 
 

                                                                                       iii. δυσκολία κατά την ατομική                      14 

                                                                                       εργασία 
 

                                                                                       iv. δυσκολία κατά την παραγωγή                   24 

                                                                                       προφορικού λόγου 
 

                                                                                       v. δυσκολία κατά την κατανόηση                   20 

                                                                                       προφορικού λόγου 
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                                                                                       vi. δυσκολία κατανόησης οδηγιών                 14 
   

Δ) Αποτίμηση της                  10. Προβλήματα            i. διαχείριση της τάξης από                            24 

πειραματικής                         κατά τη διεξαγωγή         την εκπαιδευτικό 

διαδικασίας                            των παιγνιωδών 

                                                δραστηριοτήτων 
 

                                                                                       ii. φασαρία κατά τις ομαδικές                       20 

                                                                                       δραστηριότητες 
 

                                                                                       iii. προβλήματα συνεργασίας                        16 

                                                                                       μεταξύ των μικρών μαθητών  
 

                                                                                       iv. αδιαφορία ορισμένων μικρών                  14 

                                                                                       μαθητών 
 

                                          11.Μαθησιακό                      i. παραγωγή ξένης γλώσσας από                  36      

                                          αποτέλεσμα                           τους μικρούς μαθητές 
 

                                                                                       ii. εκμάθηση νέου λεξιλογίου                       36 
 

                                                                                       iii. εμπέδωση λεξιλογίου                              36 
   

                                                                                       iv. καλλιέργεια κοινωνικών                          30 

                                                                                       δεξιοτήτων 
 

                                                                                       v. διασκέδαση και ευχαρίστηση                   40 
 

                                        12. Καλλιέργεια                     i. θετική στάση για την ξένη                        40 

                                       αξιών/στάσεων                         γλώσσα 
 

                                                                                       ii. θετική στάση για ομαδικές                       30 
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                                                                                       δραστηριότητες 
 

                                                                                       iii. αλληλοβοήθεια                                       34 
 

                                                                                       iv. συνεργασία                                              34 
 

                                                                                       v. αίσθημα ευθύνης στη                                34 

                                                                                       διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 
 

                              13.Προτάσεις για                 i. αύξηση του χρόνου επεξήγησης                 14 

                                         βελτίωση της                         νέου λεξιλογίου 

                                        διδακτικής/ 

                                        μαθησιακής 

                                       διαδικασίας     
 

                                                                                       ii. συχνότερη παραγωγή της ξένης               14 

                                                                                       γλώσσας 
 

                                                                                       iii. αύξηση του χρόνου ομαδικών                 24 

                                                                                       δραστηριοτήτων 
 

 

Α) Διδακτική Διαδικασία 

 

        Σύμφωνα με τις ημερολογιακές καταγραφές, οι στόχοι που αφορούσαν στην ανάπτυξη γλωσσικών 

δεξιοτήτων επιτεύχθηκαν στις περισσότερες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν.  Πιο συγκεκριμένα, 

οι στόχοι αυτοί αφορούσαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την κατανόηση και παραγωγή 

προφορικού λόγου. Σε κάθε συνάντηση οι μικροί μαθητές ανέπτυξαν γλωσσικές δεξιότητες παραγωγής 

προφορικού λόγου, επιγραμματικά “....συστήνονταν και χαιρετούσαν, μετρούσαν από τον αριθμό ένα 

έως το δέκα, αναγνώριζαν τα χρώματα, κατονόμαζαν και παρουσίαζαν τα μέρη του σώματος και του 

προσώπου τους και τα μέλη της οικογένειας χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα ως μέσο 

επικοινωνίας”. Επιπλέον, οι μικροί μαθητές “...συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις παιγνιώδεις 
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δραστηριότητες εμπέδωσης του λεξιλογίου....” και συγκεκριμένα “....θέλησαν να ξαναπαίξουν το παιχνίδι 

το μαγικό κουτί και το τυχερό ζάρι”. Παράλληλα, οι μικροί μαθητές κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό το 

λεξιλόγιο και γλωσσικές δομές/εκφράσεις της Αγγλικής γλώσσας, καθώς “...κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης του λεξιλογίου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή οι μικροί μαθητές ενθουσιάστηκαν με τις 

πολύχρωμες εικόνες και συμμετείχαν στην επανάληψη των λέξεων μετά από την εκπαιδευτικό”. Ακόμη, 

“.....στην παρουσίαση του λεξιλογίου μέσω εικόνων (flashcards) τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον με τις 

εικόνες, τις περιεργάστηκαν και συμμετείχαν με επιτυχία στην παιγνιώδη δραστηριότητα (fetching), όπου 

η εκπαιδευτικός καλούσε τα νήπια να της φέρουν αντίστοιχα την εικόνα με τη λέξη που τους ζητήθηκε...”. 

Επιπρόσθετα, τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή τους στις παιγνιώδεις δραστηριότητες και κυρίως τη 

δραματοποίηση, τη μίμηση και τη χρήση μουσικής ανέπτυξαν την ικανότητα να επικοινωνούν όχι μόνο 

λεκτικά αλλά και εξωλεκτικά. Συγκεκριμένα, όπως καταγράφεται στο ημερολόγιο “.....οι μικροί 

μαθητές χρησιμοποίησαν το σώμα τους και τις εκφράσεις του προσώπου τους για να μιμηθούν ένα 

ζώο...” καθώς και “.....χαμογελώντας ή τρίβοντας τα μάτια τους με τα χέρια τους εξέφρασαν τα 

συναισθήματα της χαράς και της λύπης”. 

      Αναφορικά με την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών, διαπιστώθηκε ότι οι μικροί 

μαθητές πέτυχαν τους σχετικούς στόχους, καθώς μέσα από τις παιγνιώδεις δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν στην τάξη οι μαθητές καλλιέργησαν τις στρατηγικές αυτές. Έτσι, παρατηρήθηκε 

ότι “....τα νήπια ασυνείδητα χρησιμοποίησαν τη ρίμα και το ρυθμό της μουσικής για την εκμάθηση και 

κατανόηση των νέων λέξεων και γλωσσικών δομών, καθώς τραγουδούσαν τη ρίμα και παράλληλα 

έκαναν και τις αντίστοιχες κινήσεις του τραγουδιού, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την εμπέδωση της 

λέξης”. Παράλληλα, τα νήπια μέσα από την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες ζωγραφικής, 

κατασκευών, παζλ, καθώς και παιχνίδια ρόλων “....συνέδεαν γνωστές έννοιες από τη μητρική τους 

γλώσσα με τις αντίστοιχες στην Αγγλική γλώσσα”. 

   Σχετικά με τους κοινωνικο-συναισθηματικούς στόχους καταγράφηκε πως επιτεύχθηκαν στις 

περισσότερες συναντήσεις, καθώς οι μικροί μαθητές συνεργάστηκαν και αλληλοβοηθήθηκαν κατά τη 

διεκπεραίωση των παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Παρατηρήθηκε ότι “....συνεργάστηκαν σε ζευγάρια με 

επιτυχία στη δημιουργία παζλ...”, “.....ωστόσο σε ορισμένες ομαδικές δραστηριότητες ορισμένα νήπια δεν 

τηρούσαν τη σειρά τους για την διεξαγωγή του παιχνιδιού, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο πρόβλημα”.  

      Όσον αφορά τους κινητικούς στόχους αξίζει να σημειωθεί πως οι μικροί μαθητές ανέπτυξαν και 

καλλιέργησαν την αδρή κινητικότητα τους και ικανοποίησαν την ανάγκη τους για κίνηση. Σύμφωνα με 

τις ημερολογιακές καταγραφές τα νήπια “....έδειξαν ενθουσιασμό στη συμμετοχή τους στην κινητική 

δραστηριότητα με τα πολύχρωμα στεφάνια και θέλησαν να συμμετάσχουν ξανά στο παιχνίδι...”, 
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“....χάρηκαν και διασκέδασαν με την κινητική δραστηριότητα μουσικές καρέκλες και πολλά νήπια 

θέλησαν να ξαναπαίξουν”. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα νήπια “...ένωσαν με επιτυχία 

ασύμμετρα κομμάτια παζλ...ωστόσο λίγοι μικροί μαθητές δυσκολεύτηκαν ανά δύο άτομα στην κατασκευή 

των παζλ και η εκπαιδευτικός έκανε την αρχή δημιουργίας των παζλ, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο 

βοήθεια”. Επίσης, στις δραστηριότητες που απαιτούσαν να κόβουν, να κολλούν και να ζωγραφίζουν οι 

μαθητές ανταποκρίθηκαν με επιτυχία καθώς ήταν δραστηριότητες που τις έκαναν συχνά και με τη 

νηπιαγωγό τους. Στην καλλιέργεια της αδρής και λεπτής κινητικότητας των νηπίων συνέβαλαν και οι  

δραστηριότητες με την μπάλα καθώς “...οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στο να κυλάνε και να 

υποδέχονται την μπάλα”.  Αξίζει ακόμη να επισημανθεί ότι οι μαθητές ανέπτυξαν και καλλιέργησαν την 

εκφραστική και δημιουργική κίνηση χρησιμοποιώντας το πρόσωπο και το σώμα τους. Συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε ότι τα νήπια σε κάθε δραστηριότητα που εμπεριείχε μουσική και κίνηση 

χρησιμοποιούσαν το σώμα και το πρόσωπό τους. Καταγράφηκε ότι “...τα περισσότερα παιδιά 

συμμετείχαν με ενθουσιασμό στη δραστηριότητα με το τραγούδι (If you are happy and you know it, clap 

your hands) τραγουδώντας τη ρίμα και κάνοντας παράλληλα την αντίστοιχη κίνηση και έκφραση του 

προσώπου”. 

      Αναφορικά με τις διδακτικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν, παρατηρήθηκε πως ποικιλία διαφόρων 

τακτικών χρησιμοποιήθηκε σε κάθε συνάντηση της πειραματικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, 

υιοθετώντας μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση μάθησης εφαρμόστηκαν κυρίως βιωματικές μέθοδοι 

διδασκαλίας. Σύμφωνα με τις ημερολογιακές καταγραφές “...στη θεματική ενότητα (Animals in the 

farm) οι μικροί μαθητές ενθουσιάστηκαν με την παντομίμα πoυ διαδραματίστηκε, καθώς τα παιδιά 

χρησιμοποίησαν το πρόσωπο και το σώμα τους για να μιμηθούν ένα ζώο, βάζοντας τη φαντασία τους να 

δουλέψει...”, “...στη θεματική ενότητα (Orientation) υποδύθηκαν ρόλους, συγκεκριμένα τους οδηγούς 

αυτοκινήτων, και κινήθηκαν με επιτυχία στο χώρο σύμφωνα με τα σήματα της τροχαίας...”. Παράλληλα, 

οι παιγνιώδεις δραστηριότητες που περιλάμβαναν κατασκευές κινητοποίησαν το ενδιαφέρον των 

παιδιών καθώς “...από την αρχή των κατασκευών θέλησαν να εμπλακούν σε αυτές...”. Ακόμη, “...οι 

μικροί μαθητές συμμετείχαν ενεργά στις  δραστηριότητες που συνδύαζαν την κίνηση με τη μουσική και 

ενέπλεκαν το ρυθμό με τραγούδια, ρίμες και παλαμάκια...”, “...ενθουσιάστηκαν με το ρυθμό των 

τραγουδιών στην Αγγλική γλώσσα και θέλησαν να  ακούσουν ξανά ορισμένα τραγούδια...”. Αναφορικά 

“...στη δραστηριότητα με το μουσικό τραγούδι (Touch your head, head, head / Touch your arms, arms, 

arms...) τα παιδιά τραγουδούσαν τη ρίμα κάνοντας παράλληλα και τις αντίστοιχες κινήσεις του 

τραγουδιού”, “...συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό στο τραγούδι (If you are happy and you know it, 

clap your hands) και ακόμη και τα προνήπια επαναλάμβαναν τη ρίμα μετά από την εκπαιδευτικό...”. 
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Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι η διδασκαλία με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είχε ανταπόκριση 

στους μικρούς μαθητές καθώς παρακολουθούσαν και παρατηρούσαν τις πολύχρωμες εικόνες σε 

συνδυασμό με ήχο στον υπολογιστή.  Συγκεκριμένα, “...η προβολή εικόνων του λεξιλογίου στον 

υπολογιστή δημιούργησε κίνητρα στα παιδιά και ενεργοποίησε το ενδιαφέρον τους να ακούσουν και να 

μάθουν τη λέξη στην Αγγλική γλώσσα”. Σε οχτώ ημερολόγια, επίσης, καταγράφεται η χρήση της 

αφήγησης, καθώς η εκπαιδευτικός αφηγήθηκε στα παιδιά ιστοριούλες με τον ήρωα “Flitsam” σχετικές 

με την αντίστοιχη θεματική ενότητα του μαθήματος. Παρατηρήθηκε ότι οι μικροί μαθητές “...έκαναν 

ησυχία την ώρα της αφήγησης των ιστοριών και άκουγαν με προσοχή...”, “...εξέφρασαν την επιθυμία να 

πιάσουν το βιβλίο με τα χέρια τους και να δουν τις εικόνες...”. Καταγράφηκε, επιπλέον, η επίδειξη ως 

τεχνική που χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες δραστηριότητες για την καλύτερη κατανόηση από τα 

παιδιά της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Αναφορικά “...η εκπαιδευτικός κατέφυγε στην τεχνική 

επίδειξης στις δραστηριότητες με το μαγικό κουτί και το τυχερό ζάρι για να ελαχιστοποιήσει την 

πιθανότητα δυσκολίας των μικρών μαθητών”, “... πριν την έναρξη των ομαδικών δραστηριοτήτων 

χρησιμοποιούσε ένα παιδί από κάθε ομάδα για να επιδείξει τον τρόπο υλοποίησης των δραστηριοτήτων”. 

        Σχετικά με τα διδακτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν καταγράφηκε πως  “...ήταν τόσο οπτικά όσο 

και οπτικοακουστικά...”. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ημερολογιακές καταγραφές “...τα παιδιά 

έδειξαν ενδιαφέρον στις εικόνες παρουσίασης του λεξιλογίου (flashcards) και θέλησαν να τις πιάσουν με 

τα χέρια τους για να τις δουν καλύτερα...”. Παράλληλα, σε αρκετές από τις συναντήσεις 

χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και “...η προβολή του σχετικού λεξιλογίου με τη βοήθεια 

των εικόνων σε συνδυασμό με ήχο μέσω του υπολογιστή διευκόλυνε τα παιδιά να δουν την εικόνα, να 

ακούσουν τη λέξη και να τη συγκρατήσουν στη μνήμη τους”. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων χρησιμοποιήθηκαν διάφορα υλικά κατανάλωσης, τα οποία δόθηκαν στους μικρούς 

μαθητές προκειμένου να φτάσουν στην επίτευξη των στόχων της ενότητας μέσα από την κίνηση και 

την αφή, χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητά τους και κάνοντας κατασκευές από χαρτόνι, 

ζωγραφιές, μάσκες. Αναφορικά, “... τα παιδιά ανέπτυξαν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους 

κατασκευάζοντας μάσκες ζώων...ζωγραφίζοντας το αγαπημένο μέλος της οικογένειά τους, καλλιέργησαν 

την περιέργειά τους ρίχνοντας το τυχερό ζάρι και ανοίγοντας το μαγικό κουτί, βγάζοντας από αυτό 

αντικείμενα...”. Επίσης “...τα στεφάνια και η μπάλα που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τη μουσική 

ενθουσίασαν τους μικρούς μαθητές και κινητοποίησαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις 

δραστηριότητες”. 

     Όπως φαίνεται από τις ημερολογιακές καταγραφές, οι τρόποι εργασίας που επιλέχθηκαν στις 

συναντήσεις ήταν κυρίως η ομαδική και η εταιρική εργασία κατά τη διάρκεια των παιγνιωδών 
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δραστηριοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εργασία σε ομάδες εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα, 

καθώς “...οι μαθητές εργάστηκαν συνεργατικά προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη 

δραστηριότητα και να νικήσουν την αντίπαλη ομάδα”. Παράλληλα, τα παιδιά κλήθηκαν να δουλέψουν 

σε ζευγάρια “...να κατασκευάσουν παζλ κατά ζευγάρια, βοηθώντας το ένα παιδί το άλλο”, καθώς και 

ατομικά ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας. Σε όλες τις συναντήσεις η εκπαιδευτικός 

συνεργάστηκε με το σύνολο της τάξης ή της ομάδας ως βοηθός και συντονιστής των δραστηριοτήτων. 

 

Β) Ρόλος της εκπαιδευτικού  

 

        Σχετικά με το ρόλο της εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πειραματικής διαδικασίας 

προέκυψαν, με βάση τις ημερολογιακές καταγραφές, δεδομένα που κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο 

βασικές κατηγορίες, τις μορφές επικοινωνίας και την παροχή βοήθειας στους μικρούς μαθητές. Όσον 

αφορά τις μορφές επικοινωνίας διαπιστώθηκε ότι έγινε χρήση της γλώσσας-στόχου σε όλες τις 

συναντήσεις της πειραματικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ότι “...χρησιμοποιούσα την 

Αγγλική γλώσσα σε κάθε συνάντηση προκειμένου να εκθέσω τους μαθητές όσο το δυνατόν περισσότερο 

στη γλώσσα-στόχο...τους χαιρετούσα και τους αποχαιρετούσα, τους έδινα κάποιες απλές οδηγίες 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα-στόχο συχνά επαναλαμβάνοντας και κάνοντας χειρονομίες με τα χέρια”. 

Παράλληλα, διαφαίνεται ότι η επικοινωνία “...ήταν και μη λεκτική...”, καθώς η εκπαιδευτικός 

χρησιμοποίησε και μη λεκτικές εκφράσεις, χειρονομίες με τα χέρια, εκφράσεις του προσώπου και 

κινήσεις του σώματος κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Αναφορικά, στη θεματική ενότητα με τίτλο 

“Feelings” καταγράφεται ότι “...μέσα από τις εκφράσεις του προσώπου βοήθησα τους μικρούς μαθητές 

να κατανοήσουν το σχετικό λεξιλόγιο για τα συναισθήματα...”, όπως και στη θεματική ενότητα “Seasons 

and weather” καταγράφηκε ότι “...η χρήση των κινήσεων του σώματος και η μίμηση συνέβαλαν στην  

κατανόηση του λεξιλογίου από τα παιδιά...”. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η μητρική γλώσσα καθόλη τη 

διάρκεια των συναντήσεων της πειραματικής διαδικασίας από την εκπαιδευτικό για να δοθούν 

διευκρινίσεις και οδηγίες διεξαγωγής των παιγνιωδών δραστηριοτήτων καθώς και για τη διατήρηση 

του ελέγχου της τάξης. 

        Αναφορικά με την παροχή βοήθειας προς τους μικρούς μαθητές διαπιστώθηκε ότι η εκπαιδευτικός 

ενθάρρυνε διαρκώς τα παιδιά να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια τους στις παιγνιώδεις 

δραστηριότητες. Στο ίδιο πλαίσιο η εκπαιδευτικός παρείχε βοήθεια στους μαθητές δίνοντας τους απλές 

οδηγίες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο το φόβο του 

λάθους και της αποτυχίας. Παράλληλα, καταγράφηκε ότι “...πριν από κάθε ομαδική δραστηριότητα  
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διεξαγόταν παραδειγματική αναπαράσταση του τρόπου συμμετοχής των παιδιών σε αυτή...” προκειμένου 

να εξαλειφθούν αισθήματα αναστολής και άγχους των μικρών μαθητών. Η διαφοροποίηση ως προς  το 

βαθμό δυσκολίας των δραστηριοτήτων που συμμετείχαν οι μαθητές ή ως προς την ανατροφοδότηση 

που λάμβαναν αποτέλεσαν, επίσης, τρόπους βοήθειας της εκπαιδευτικού προς τους μαθητές. 

Αναφορικά “...όσα ζευγάρια μαθητών ολοκλήρωναν γρήγορα την κατασκευή παζλ, τους δινόταν 

επιπρόσθετο παζλ...”, “...όσα ζευγάρια παιδιών δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν τα παζλ, τους δινόταν 

βοήθεια...”. Η ανατροφοδότηση, επίσης, συχνά διέφερε στις ατομικές δραστηριότητες από μαθητή σε 

μαθητή και δινόταν εξατομικευμένα, επισημαίνοντας τα θετικά σημεία και επιβραβεύοντας κυρίως το 

μαθητή για την προσπάθεια του. 

 

 

 

Γ) Συμπεριφορά μικρών μαθητών 

 

       Η συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας αποτέλεσε έναν από 

τους σημαντικότερους παράγοντες για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωσή της και αποτυπώθηκε στις 

ημερολογιακές καταγραφές με τη μορφή της στάσης των μαθητών απέναντι στη διαδικασία, τη 

συμμετοχή τους στις παιγνιώδεις δραστηριότητες, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη 

συμμετοχή τους. Αναλυτικότερα, η στάση των μαθητών όπως αποτυπώθηκε στα ημερολόγια υπήρξε 

ιδιαιτέρως θετική, καθώς οι μαθητές πολύ συχνά και με ποικίλους τρόπους έδειχναν την ευχαρίστηση 

που αντλούσαν από τις μαθησιακές διαδικασίες και το έντονο ενδιαφέρον τους για τις βιωματικές 

δραστηριότητες που συχνά πραγματοποιούνταν. Η ευχαρίστηση της πλειοψηφίας των μαθητών ήταν 

έκδηλη, καθώς “...χαίρονταν κάθε φορά που πήγαινα στην τάξη τους για να παίξουμε, να 

τραγουδήσουμε...”. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών “...οι 

οποίοι δυσανασχετούσαν τη δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα που πήγαινα στην τάξη τους...”. 

Παράλληλα, οι βιωματικές δραστηριότητες προκαλούσαν τον ενθουσιασμό των μαθητών, καθώς “...τα 

παιδιά ενθουσιάστηκαν με τα παιχνίδια ρόλων, τις μιμήσεις...”. Επίσης, οι κινητικές δραστηριότητες 

συνέβαλαν στη δημιουργία ευχαρίστησης των μαθητών, καθώς “...τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για να 

συμμετάσχουν σε αυτές, ικανοποιώντας την ανάγκη τους για κίνηση στο χώρο”. Η στάση τους ήταν 

επίσης ενθουσιώδης στις ομαδικές δραστηριότητες, καθώς όπως καταγράφεται στο ημερολόγιο 

“...έδειξαν προθυμία...και αλληλοβοηθήθηκαν για να κερδίσει η ομάδα τους”. 

       Σύμφωνα με τις ημερολογιακές καταγραφές, η συμμετοχή των μικρών μαθητών στις παιγνιώδεις 
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δραστηριότητες ήταν μεγάλη, καθώς προθυμοποιήθηκαν να πάρουν μέρος στις ποικίλες παιγνιώδεις 

δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μαθητών συμμετείχε με 

ενθουσιασμό στις δημιουργικές δραστηριότητες καθώς “...πραγματικά το διασκέδασαν, χαίρονταν κάθε 

φορά που ένωναν με επιτυχία τα ασύμμετρα κομμάτια παζλ και ζητούσαν και άλλα παζλ...”, “...οι 

ζωγραφιές τους και οι μάσκες που δημιούργησαν ήταν ευχάριστες διαδικασίες και φάνηκε πως τα παιδιά 

είχαν κέφι και φαντασία...”. Παράλληλα, ενεργή ήταν η συμμετοχή των μαθητών και στις 

δραστηριότητες δραματοποίησης και παιχνιδιών ρόλων. Καταγράφεται ότι “...τα παιδιά αυτοσχεδίασαν 

και καλλιέργησαν τη φαντασία τους υποδύοντας ρόλους...”. Επίσης, σημαντική και εξίσου ενεργή ήταν η 

συμμετοχή των παιδιών στις κινητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό τις περισσότερες φορές με 

μουσική. Σύμφωνα με τις ημερολογιακές καταγραφές “...οι μαθητές θέλησαν να συμμετάσχουν ξανά 

στις περισσότερες κινητικές δραστηριότητες και να τις επαναλάβουμε και σε επόμενες συναντήσεις...”, 

“...κινούνταν στο χώρο με τη βοήθεια της μουσικής και χαίρονταν κάθε φορά που άκουγαν  

τραγούδια/ρίμες στα Αγγλικά...”. Ακόμη, “...τα νήπια ενθουσιάστηκαν με το ρυθμό του τραγουδιού (If 

you are happy and you know it)...το επαναλάμβαναν μετά από την εκπαιδευτικό, κάνοντας ταυτόχρονα 

και τις αντίστοιχες κινήσεις...”.  Σχετικά με τη συμμετοχή των μικρών μαθητών κατά την παρουσίαση 

του λεξιλογίου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ήταν λιγότερο ενεργή. Καταγράφεται ότι “...τα παιδιά 

παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εικόνες σε συνδυασμό με ήχο...”, “...έδειξαν προθυμία να μετρήσουν 

στην Αγγλική γλώσσα τα μπαλόνια που παρουσιάζονταν στην οθόνη του υπολογιστή...”. 

      Αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μικροί μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στις 

παιγνιώδεις δραστηριότητες, καταγράφεται ότι παρουσιάστηκαν δυσκολίες κυρίως στη διεξαγωγή 

ορισμένων ομαδικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, “...ορισμένοι μαθητές κατά την υλοποίηση της 

ομαδικής δραστηριότητας με το τυχερό ζάρι δεν κρατούσαν τη σειρά τους στην ομάδα με αποτέλεσμα να 

χαλάει η συνοχή της ομάδας...”, “...οι λιγότερο ενδιαφερόμενοι μαθητές για τη συμμετοχή τους στην 

ομαδική δραστηριότητα δημιουργούσαν προβλήματα με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας...”. Επιπρόσθετα,  

καταγράφηκαν δυσκολίες σε λιγότερο βαθμό σε ορισμένα ζευγάρια μαθητών που συνεργάστηκαν για 

τη δημιουργία παζλ, “...ορισμένα παιδιά δυσκολεύτηκαν στην αρχή δημιουργίας του παζλ...διαφωνώντας 

μεταξύ τους ”. Αναφορικά με την ατομική εργασία, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες, 

“...ελάχιστες περιπτώσεις νηπίων που δυσκολεύτηκαν να κόψουν και να κολλήσουν κομμάτια κατά τη 

διάρκεια κατασκευής κλόουν...”. Αξίζει να σημειωθεί ότι δυσκολίες σχετικά με την κατανόηση οδηγιών 

των δραστηριοτήτων δεν παρουσιάστηκαν σε σημαντικό βαθμό, καθώς πριν από την έναρξη κάθε 

ομαδικής δραστηριότητας διεξαγόταν παραδειγματική αναπαράσταση του τρόπου συμμετοχής των 

παιδιών σε αυτές, “...η εκπαιδευτικός χρησιμοποιούσε ένα παιδί από κάθε ομάδα για να επιδείξει τον 
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τρόπο υλοποίησης των δραστηριοτήτων...”. Επιπλέον, σε όλες τις δραστηριότητες δίνονταν απλές 

οδηγίες στη μητρική γλώσσα των παιδιών για την αποφυγή αισθημάτων αναστολής και άγχους των 

μικρών μαθητών. Παράλληλα, καταγράφεται ότι στις συναντήσεις οι μαθητές δεν παρουσίασαν 

δυσκολίες στην κατανόηση του λεξιλογίου στη γλώσσα-στόχο, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου 

ανακυκλωνόταν. Συγκεκριμένα, τα παιδιά μέσα από την εικονική αναπαράσταση των λέξεων σε 

συνδυασμό με ήχο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κατανοούσαν τη νέα λέξη. Αναφορικά στη θεματική 

ενότητα “Animals in the farm/Mrs Dora and Flitsam” καταγράφηκε ότι “...τα παιδιά ενθουσιάστηκαν 

με την εικονική αναπαράσταση των ζώων σε συνδυασμό με τον ήχο...δεν δυσκολεύτηκαν στη συνέχεια να 

προφέρουν όλοι μαζί τη λέξη στη γλώσσα-στόχο σύμφωνα με την εικόνα του ζώου που τους δίνονταν 

στον υπολογιστή...”. Επιπροσθέτως, οι εικόνες “flashcards” βοήθησαν σε σημαντικό βαθμό στην 

παρουσίαση και κατανόηση των λέξεων από τους μικρούς μαθητές. Αναφορικά στη θεματική ενότητα 

“Flitsam's egg/Numbers” καταγράφηκε ότι “...οι μαθητές με τη βοήθεια των εικόνων εμπέδωσαν τους 

αριθμούς, καθώς έβλεπαν τον αριθμό στην καρτέλα σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο αριθμό μήλων και 

μετρούσαν στη γλώσσα-στόχο τα μήλα που έβλεπαν στην καρτέλα”. Όσον αφορά την κατανόηση 

προφορικού λόγου στη γλώσσα-στόχο, αυτός ήταν μεμονωμένος και δεν καταγράφηκε ιδιαίτερη 

δυσκολία από τα παιδιά, καθώς χρησιμοποιούνταν εκφράσεις του προσώπου και κινήσεις του σώματος 

από την εκπαιδευτικό. Σχετικά με την παραγωγή προφορικού λόγου από τους μικρούς μαθητές 

καταγράφηκαν δυσκολίες στην παραγωγή ορισμένων εκφράσεων και γλωσσικών δομών, καθώς 

“...ορισμένοι μαθητές ντρέπονταν να μιλήσουν ή δεν θυμούνταν την αντίστοιχη γλωσσική δομή...”.   

 

Δ) Αποτίμηση της πειραματικής διαδικασίας 

 

      Με βάση τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες που προέκυψαν από την ανάλυση των καταγραφών 

του ημερολογίου, διαμορφώθηκε ο τέταρτος θεματικός άξονας, στον οποίο αποτυπώνονται στοιχεία 

για την αποτίμηση της πειραματικής διαδικασίας. Η αποτίμηση της διαδικασίας προκύπτει από τα 

προβλήματα που διαφάνηκαν κατά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, από τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, από τις στάσεις και τις αξίες που καλλιεργήθηκαν και τις προτάσεις που κρίθηκε ότι θα 

μπορούσαν να βελτιώσουν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 

   Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την υλοποίηση των 

συναντήσεων, παρατηρήθηκε ότι σε ορισμένες συναντήσεις υπήρξε δυσκολία στην διαχείριση της 

τάξης από την εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα, κατά τη μετάβαση από το ένα στάδιο της διδασκαλίας στο 

άλλο οι μικροί μαθητές δημιουργούσαν φασαρία, καθώς “...μιλούσαν μεταξύ τους, ήταν πολύ 
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θορυβώδεις, αφαιρούνταν εύκολα και υπήρξε δυσκολία ορισμένες φορές στην επαναφορά του ελέγχου της 

τάξης...”. Παράλληλα, προβλήματα φασαρίας κατά τη διεκπεραίωση των ομαδικών δραστηριοτήτων 

παρουσιάστηκαν σε λιγότερο βαθμό από μαθητές οι οποίοι δεν τηρούσαν τη σειρά τους μέσα στην 

ομάδα με αποτέλεσμα να χάνεται η συνοχή της ομάδας. Σύμφωνα με τις ημερολογιακές καταγραφές, 

προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των μικρών μαθητών δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα καθώς “...τα 

παιδιά αλληλοβοηθήθηκαν στη δημιουργία παζλ...”, “...όταν ένα παιδί δεν θυμόταν τη λέξη στη γλώσσα-

στόχο που του τύχαινε όταν έριχνε το ζάρι, τα άλλα παιδιά της ομάδας του την έλεγαν...”. Σχετικά με την 

αδιαφορία των μικρών μαθητών ως πρόβλημα παρουσιάστηκε ελάχιστες φορές από συγκεκριμένους 

μαθητές, οι οποίοι δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες, με τη δικαιολογία ότι “...δεν 

ήθελαν να μάθουν Αγγλικά”.                

     Αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας, παρατηρήθηκε ότι οι 

μικροί μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους στις παιγνιώδεις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων έμαθαν λεξιλόγιο στη γλώσσα-στόχο και το εμπέδωσαν. Συγκεκριμένα, η παρουσίαση 

του νέου λεξιλογίου και η εμπλοκή των μικρών μαθητών σε πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη 

συνέβαλαν στην εκμάθηση και εμπέδωση σημαντικού μέρους του λεξιλογίου. Παράλληλα, αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι μαθητές διασκέδασαν και ευχαριστήθηκαν τις δραστηριότητες, καθώς παρατηρήθηκε 

ότι “...ορισμένα παιδιά ζήτησαν να παίξουν ξανά ορισμένα παιχνίδια που τους άρεσαν...”, “...να 

ξανατραγουδήσουν ρίμες στη γλώσσα-στόχο που τους προκαλούσαν ευχαρίστηση”, “...χαίρονταν κάθε 

φορά που κινούνταν στο χώρο με τη βοήθεια της μουσικής”, “...ήθελαν να ρίξουν ξανά το τυχερό ζάρι και 

να ανοίξουν το μαγικό κουτί, ονοματίζοντας το αντικείμενο στη γλώσσα-στόχο”. Επιπροσθέτως, στις 

συναντήσεις οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν σε ένα μικρό βαθμό τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες, καθώς “...εργάστηκαν ομαδικά εκτός από ορισμένες περιπτώσεις μαθητών που δεν 

τηρούσαν τη σειρά τους στην ομάδα”, “...έμαθαν να αλληλεπιδρούν”. Επιπλέον, σύμφωνα με τις 

ημερολογιακές καταγραφές, η παραγωγή της γλώσσας-στόχου από τα παιδιά παρατηρήθηκε σε 

σημαντικό βαθμό κατά τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι 

μικροί μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις παιγνιώδεις δραστηριότητες και αυθόρμητα έλεγαν 

τις λέξεις στη γλώσσα-στόχο και τις αντίστοιχες γλωσσικές δομές “...έδειξαν προθυμία να 

συμμετάσχουν στις δραστηριότητες, να παίξουν και μέσα από το παιχνίδι να παράγουν λέξεις στη 

γλώσσα-στόχο και να τραγουδήσουν”. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ημερολογιακών καταγραφών οι μαθητές καλλιέργησαν 

θετική στάση για την Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Αναλυτικότερα, μέσα από την εμπλοκή των μαθητών 

σε όλες τις παιγνιώδεις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν μέσα στην τάξη επιτεύχθηκε μια πρώτη 
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θετική και ευχάριστη επαφή με την Αγγλική γλώσσα, καθώς τα παιδιά μάθαιναν τη γλώσσα-στόχο 

παίζοντας και τραγουδώντας. Λιγότερο θετική στάση καλλιεργήθηκε από όλους τους μαθητές για τις 

ομαδικές δραστηριότητες, καθώς παρατηρήθηκε ορισμένες φορές “...μεμονωμένες περιπτώσεις παιδιών 

να μην τηρούν τη σειρά στην ομάδα τους με αποτέλεσμα να χάνεται η συνοχή της ομάδας”. Ωστόσο, 

αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διεξαγωγή των ομαδικών δραστηριοτήτων, η αλληλοβοήθεια και η 

συνεργασία μεταξύ των παιδιών αναπτύχθηκε, καθώς “...αλληλοβοηθήθηκαν στα παιχνίδια με το τυχερό 

ζάρι και το μαγικό κουτί, ονοματίζοντας τη λέξη στη γλώσσα-στόχο κάθε φορά που ένα παιδί της ομάδας 

τους δεν τη θυμόταν και χαίρονταν κάθε φορά που η ομάδα τους κέρδιζε...”, “...συνεργάστηκαν κατά 

ζεύγη στη δημιουργία παζλ”. Σχετικά με τη δημιουργία αισθήματος ευθύνης κατά τη διεκπεραίωση των 

δραστηριοτήτων, οι μικροί μαθητές ανέλαβαν την ευθύνη για την υλοποίηση τους σε ικανοποιητικό 

βαθμό, καθώς οι περισσότεροι μαθητές διεκπεραίωσαν με επιτυχία τις ατομικές αλλά και τις εταιρικές 

και ομαδικές δραστηριότητες.  

      Όσον αφορά τις προτάσεις για αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας, η εκπαιδευτικός μέσα από την καταγραφή του ημερολογίου είχε τη δυνατότητα να 

αναστοχαστεί πάνω στη διαδικασία και να προβληματιστεί σε σχέση με τις αλλαγές που θα έφερναν 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός σπάνια παρατήρησε στις 

συναντήσεις ότι η αύξηση του χρόνου παρουσίασης του νέου λεξιλογίου θα διευκόλυνε τη 

διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων. Αναλυτικά, καταγράφεται ότι “...ο χρόνος παρουσίασης του 

λεξιλογίου μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλοτε μέσω των εικόνων (flashcards) ήταν αρκετός 

καθώς οι μικροί μαθητές δεν εμφάνισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην παραγωγή των νέων λέξεων χάρη στη 

διαρκή ανακύκλωση του λεξιλογίου και στα υπόλοιπα στάδια της διδασκαλίας”. Σημείο προβληματισμού 

για την εκπαιδευτικό, επίσης, αποτέλεσε η αύξηση του χρόνου των ομαδικών δραστηριοτήτων. 

Καταγράφεται ότι “...ορισμένες φορές οι μικροί μαθητές ήθελαν να παίξουν πιο πολλές φορές κατά τη 

διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χρόνος”, “...μεμονωμένες 

περιπτώσεις μαθητών δημιούργησαν πρόβλημα στην ομάδα καθώς δεν τηρούσαν τη σειρά στην ομάδα 

τους...με αποτέλεσμα να χάνεται η συνοχή της ομάδας και πολύτιμος χρόνος”. Σχετικά με τη συχνότερη 

παραγωγή της γλώσσας-στόχου, οι μικροί μαθητές προσπάθησαν να παράγουν λέξεις και γλωσσικές 

δομές στην Αγγλική γλώσσα σε σημαντικό βαθμό αυθόρμητα μέσα από τη συμμετοχή τους στις 

παιγνιώδεις δραστηριότητες. Όπως καταγράφεται “...από τις πρώτες συναντήσεις οι μαθητές έδειξαν 

προθυμία να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες, να παίξουν και μέσα από το παιχνίδι να παράγουν 

λέξεις στη γλώσσα-στόχο και να τραγουδήσουν”. Ωστόσο, “...ορισμένοι απρόθυμοι μαθητές δεν 

παρήγαγαν λέξεις στη γλώσσα-στόχο σε ικανοποιητικό βαθμό”, γεγονός που θα μπορούσε να βελτιωθεί 
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εάν υπήρχε περισσότερος χρόνος επαφής της εκπαιδευτικού με τους συγκεκριμένους μαθητές. 

Συγκεκριμένα, εάν η εκπαιδευτικός διέθετε περισσότερο χρόνο και εκτός αίθουσας με τα 

συγκεκριμένα παιδιά για τη στάση τους στις δραστηριότητες, τα παιδιά να είχαν καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα.                    

 

6.2. Αποτελέσματα των συνεντεύξεων των νηπίων 

 

       Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των μικρών μαθητών έγινε αφού 

αυτές απομαγνητοφωνήθηκαν. Από την ανάλυση τους προέκυψαν ορισμένες κατηγορίες σε 

συγκεκριμένα ερωτήματα. Οι κατηγορίες που προέκυψαν καθώς και το ποσοστό εμφάνισής τους 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι ο κάθε μαθητής μπορεί να έδωσε περισσότερες από μία 

απαντήσεις στο ένατο, δέκατο και ενδέκατο ερώτημα για κάθε κατηγορία. 

 

Πίνακας 3: Ποσοστά απαντήσεων των μαθητών στη συνέντευξη  
 

Ερωτήσεις                                                                                                                                  Ποσοστό 
 

Ερώτημα 1o  

Παρατηρώντας τον “Flitsam” στο συγκεκριμένο                                                                             100% 

σημείο της αφίσας, μπορείς να μου πεις τι κάνει;  

Πώς χαιρετάμε κάποιον στα Αγγλικά; 
 

Ερώτημα 2ο  

Παρατηρώντας τον “Flitsam” στο συγκεκριμένο                                                                              70% 

σημείο της αφίσας, μπορείς να μου πεις τι κάνει;  

Πώς συστήνουμε (δείχνουμε) τον μπαμπά μας, τη  

μαμά μας, τον αδερφό μας ή την αδερφή μας στα  

Αγγλικά; 
 

Ερώτημα 3ο 

Παρατηρώντας τον “Flitsam” στο συγκεκριμένο 

σημείο της αφίσας, μπορείς να μου πεις ορισμένα                                                                            44% 
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σημεία του προσώπου ή μέρη του σώματος στα  

Αγγλικά; 
 

Ερώτημα 4ο 

Πόσα μπαλόνια βλέπουμε στην αφίσα;                                                                                            82% 

Μπορείς να μου μετρήσεις τα μπαλόνια  

στα Αγγλικά; 
 

Ερώτημα 5ο  

Ποιά χρώματα βλέπεις στα μπαλόνια;                                                                                             70% 

Μπορείς να μου πεις τα χρώματα που βλέπεις 

στα Αγγλικά; 
 

Ερώτημα 6ο  

Ποιά φρούτα και λαχανικά παρατηρούμε στην αφίσα;                                                                      70% 

Μπορείς να μου πεις ορισμένα φρούτα και λαχανικά  

που βλέπεις στα Αγγλικά; 
 

Ερώτημα 7ο 

Ποιά ζώα βλέπουμε στην αφίσα; Μπορείς να μου πεις                                                                      52% 

ορισμένα ζώα που θυμάσαι και βλέπεις στην αφίσα στa 

Αγγλικά; 
 

Ερώτημα 8ο                                                                           Κατηγορίες 

Σου άρεσε που έπαιξες, μαθαίνοντας λεξούλες                       Θετικές στάσεις                                  95% 

στα Αγγλικά; 
 

Ερώτημα 9ο                                                                           

Τί σου άρεσε περισσότερο;                                                     Οι ιστοριούλες με τον “Flitsam”         80% 

Τί θα ήθελες πιο πολύ να ξαναπαίξεις;                             
 

                                                                                               Τα τραγούδια/ρίμες                             80% 
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                                                                                               Δημιουργικές εργασίες                        90% 

                                                                                               (ζωγραφιές, κατασκευές, παζλ)  
 

                                                                                               Η χρήση του Η/Υ                                70% 
 

                                                                                               Τα παιχνίδια που παίζαμε                    90% 

                                                                                               (παιχνίδια ρόλων, μαγικό κουτί,                    

                                                                                               τυχερό ζάρι, στεφάνια και άλλα) 
 

Ερώτημα 10ο  

Τί δεν σου άρεσε;                                                                   Οι ιστοριούλες με τον “Flitsam”          20% 
 

                                                                                               Τα τραγούδια/ρίμες                              20% 
 

                                                                                               Δημιουργικές εργασίες                        10% 

                                                                                               (ζωγραφιές, κατασκευές, παζλ) 
 

                                                                                               Η χρήση του Η/Υ                                 30% 
 

                                                                                               Τα παιχνίδια που παίζαμε                     10% 

                                                                                               (παιχνίδια ρόλων, μαγικό κουτί, 

                                                                                               τυχερό ζάρι, στεφάνια και άλλα) 
 

Ερώτημα 11ο 

Τί ήταν δύσκολο για σένα;                                                      Μη συνάντηση δυσκολιών                 89% 
 

                                                                                               Συνεργασία στην ομάδα                      15%   
 

Ερώτημα 12ο  

Θα ήθελες να ξαναπαίξουμε του χρόνου;                               Θετικές στάσεις                                   95% 
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      Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα η πλειοψηφία των μικρών μαθητών (100%) απάντησε στο πως 

χαιρετάμε κάποιον στη γλώσσα-στόχο. Επιπλέον, δυο μαθητές ανέφεραν και τη φράση “How are 

you?”, που λέγαμε στην αρχή κάθε συνάντησης. Στο δεύτερο ερώτημα οι μαθητές ερωτήθηκαν πως 

συστήνουμε τα μέλη της οικογένειάς μας και το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών απάντησε χωρίς 

ιδιαίτερη δυσκολία αναφέροντας λέξεις όπως “mum, dad, brother, grandpa”, “This is my dad, 

mum,....Τhis is my family”. Σχετικά με την ερώτηση των σημείων του προσώπου και μερών του 

σώματος από τους τριάντα-εννιά μαθητές μόνο οι δεκαεφτά ανέφεραν σχετικό λεξιλόγιο στη γλώσσα-

στόχο. Στο τέταρτο ερώτημα, το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης αρίθμησε τα μπαλόνια χωρίς βοήθεια 

από την εκπαιδευτικό και δυο μαθητές θυμήθηκαν τη φράση που λέγαμε για να μετρήσουμε τα 

μπαλόνια “How many balloons?”. Όσον αφορά στο επόμενο ερώτημα, μεγάλο μέρος των παιδιών 

θυμήθηκε ορισμένα χρώματα ενώ τέσσερις μαθητές θυμήθηκαν όλα τα χρώματα που έβλεπαν στα 

μπαλόνια της αφίσας. Σχετικά με την έκτη ερώτηση, μεγάλο ποσοστό μαθητών παρουσίασε δυσκολία 

στο να θυμηθούν όλες τις λέξεις στη γλώσσα-στόχο για τα φρούτα και λαχανικά που έβλεπαν στην 

αφίσα. Συγκεκριμένα, έξι μόνο μαθητές θυμήθηκαν όλες τις λέξεις για τα φρούτα και λαχανικά, 

τέσσερις μαθητές θυμήθηκαν από πέντε έως εφτά λέξεις, ενώ εφτά παιδιά δεν ανέφεραν καμία λέξη. 

Αναφορικά με το έβδομο ερώτημα ποσοστό 52% των μαθητών ανέφερε λεξούλες για τα ζώα στη 

γλώσσα-στόχο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέσσερις μαθητές ονομάτισαν όλα τα ζώα που έβλεπαν στην 

αφίσα στα Αγγλικά χωρίς βοήθεια από την εκπαιδευτικό. 

      Τα επόμενα ερωτήματα αναφέρονται στη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας, αν τα παιδιά 

διασκέδασαν που συμμετείχαν σε αυτή και στην ενδεχόμενη συνάντηση δυσκολιών κατά τη συμμετοχή 

τους στις παιγνιώδεις δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα αν τους άρεσε που έπαιξαν, 

μαθαίνοντας λέξεις στα Αγγλικά σχεδόν η πλειοψηφία των μαθητών (95%) απάντησε θετικά. Μερικές 

από τις απαντήσεις των παιδιών ήταν: “Μου άρεσε πάρα πολύ”(μαθητής 1), “Μου άρεσε που παίζαμε με 

το ζάρι, το ρίχναμε ψηλά” (μαθητής 6). Στο επόμενο ερώτημα οι μαθητές ερωτήθηκαν τι τους άρεσε 

περισσότερο και τι θα ήθελαν πιο πολύ να ξαναπαίξουν και το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών  

αναφέρθηκε στη δημιουργία παζλ, στα παιχνίδια με το μαγικό κουτί και το τυχερό ζάρι, τα στεφάνια 

και το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες. Ενδεικτικές απαντήσεις των παιδιών: “Όλα μου άρεσαν τα 

παιχνίδια...το μαγικό κουτί, τα παζλ και τα στεφάνια” (μαθητής 1), “...το ζάρι” (μαθητής 4), “...το 

παιχνίδι με τα κουκλάκια” (μαθητής 5), “...το παζλ με τα ζώα” (μαθητής 8), “...μου άρεσε που τρέχαμε 

γύρω γύρω στις καρέκλες” (μαθητής 10),  “...η ζωγραφιά με τα χρώματα του ουράνιου τόξου” (μαθητής 

7), “...μου άρεσε που ήμασταν αυτοκίνητα, βλέπαμε τα σήματα και κάναμε τις ενέργειες” (μαθητής 12), 

“...οι κινήσεις με τα ζώα, που ήμασταν ζώα” (μαθητής 3). Μικρότερο ποσοστό μαθητών (80%) ανέφερε 



86 
 

ότι του άρεσε τα τραγούδια, “...μου άρεσε το τραγούδι που χτυπούσαμε τα χέρια” (μαθητής 11), “...μου 

άρεσε το τραγούδι this is my family” (μαθητής 10). Επιπρόσθετα, ένα ποσοστό μαθητών (70%) 

απάντησε ότι του άρεσε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, “...μου άρεσε που μετρούσαμε τα μπαλόνια στον 

υπολογιστή” (μαθητής 10). Στο ερώτημα σχετικά με το τι δεν άρεσε στα παιδιά ορισμένοι μαθητές 

ανέφεραν ότι δεν τους άρεσαν οι ιστορίες με τον “Flitsam”, “...δεν μου άρεσε το όνομα του Flitsam και 

οι ιστορίες του”(μαθητής 11). Επιπλέον, ένας άλλος μαθητής ανέφερε ότι δεν του άρεσε να βλέπει 

συνέχεια τα ζώα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, “...βαρέθηκα να βλέπω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα 

ζώα” (μαθητής 7). Στο ενδέκατο ερώτημα ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν σχετικά με το τι 

τους δυσκόλεψε περισσότερο κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Από την ανάλυση των 

απαντήσεων παρατηρείται ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν δυσκολεύτηκαν σε κάτι και τους φάνηκαν 

εύκολες οι παιγνιώδεις δραστηριότητες. Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω απαντήσεις των 

μαθητών: “...όχι, ήταν εύκολα” (μαθητής 1), “...όχι δύσκολο” (μαθητής 3). Επιπρόσθετα, ορισμένοι 

μαθητές ανέφεραν ότι δυσκολεύτηκαν να συνεργαστούν στην ομάδα, “...δεν τηρούσαν τη σειρά στην 

ομάδα” (μαθητής 10), “...κάποια παιδιά ήθελαν να ξαναρίξουν το ζάρι και δεν τηρούσαν τη σειρά” 

(μαθητής 7), “...ήταν κουραστικό να περιμένω να ρίξουν το ζάρι τα παιδιά...να κολλήσουν την εικόνα” 

(μαθητής 5). Στο τελευταίο ερώτημα οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν αν θα ήθελαν να 

συμμετέχουν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες και την επόμενη σχολική χρονιά. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των παιδιών απάντησε θετικά. Ορισμένες ενδεικτικές απαντήσεις των παιδιών είναι οι ακόλουθες: 

“ναι, να μάθουμε καινούργιες λέξεις και καινούργια παιχνίδια” (μαθητής 1), “ναι ήταν πολύ ωραίο” 

(μαθητής 10), “θα ήθελα να ξαναπαίξουμε” (μαθητής 11), “θα ήθελα να ξαναπαίξουμε όλα τα παιχνίδια” 

(μαθητής 4). Αντίθετα, δύο μόνο μαθητές ανέφεραν ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε παιγνιώδεις 

δραστηριότητες την επόμενη χρονιά.  

 

6.3. Αποτελέσματα των συνεντεύξεων των νηπιαγωγών   

        

       Η συνέντευξη των νηπιαγωγών αφορούσε την αξιολόγηση των παιγνιωδών δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιήθηκαν και τη συνολική αποτίμηση της διαδικασίας. Παρατίθενται στη συνέχεια οι 

απαντήσεις των νηπιαγωγών στα ερωτήματα που κλήθηκαν να απαντήσουν. Αναφορικά με το πρώτο 

ερώτημα για το αν είναι εφικτή η εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της 

Αγγλικής γλώσσας στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου η στάση των δυο νηπιαγωγών ήταν 

θετική. Συγκεκριμένα, η πρώτη νηπιαγωγός ανέφερε: “Ναι, θα μπορούσε, είναι εφικτή αλλά θα πρέπει 

να συμβεί στα πλαίσια ανανέωσης του θεσμού του νηπιαγωγείου. Μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εάν 
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προστεθούν τα Αγγλικά στις μαθησιακές περιοχές του νηπιαγωγείου και να διδάσκονται είτε από 

καθηγητές ειδικότητας Αγγλικών, είτε από νηπιαγωγούς με κατάλληλες δεξιότητες”. Η δεύτερη 

νηπιαγωγός ανέφερε: “Ναι, είναι εφικτή η εφαρμογή, καθώς το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι 

ευέλικτο και προσαρμόζει κάθε είδους παιχνίδι, το οποίο είναι βασικό παιδαγωγικό μέσο”.  

        Στη δεύτερη ερώτηση οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να απαντήσουν εάν πιστεύουν ότι η διεκπεραίωση 

παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας συνέβαλε στην καλλιέργεια 

θετικής στάσης των νηπίων απέναντι στην ξένη γλώσσα και η απάντησή τους ήταν θετική. 

Παρατίθενται στη συνέχεια οι απαντήσεις τους: “Ναι, γενικότερα μέσα από το παιχνίδι προσπαθούμε να 

φτάσουμε στην απόκτηση γνώσης, είναι ο καταλληλότερος τρόπος και συμβάλλει στο να αποκτήσουν τα 

παιδιά θετική στάση απέναντι στη γλώσσα” (1η νηπιαγωγός),  “Συμβάλλει θετικά, τα νήπια αποκτούν 

θετική εικόνα και ευαισθητοποιούνται προς την ξένη γλώσσα, εάν επιλεγούν οι κατάλληλες 

δραστηριότητες κοντά στα ενδιαφέροντα τους...ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα ευχάριστο και να 

στοχεύει ταυτόχρονα σε μια θετική εικόνα της ξένης γλώσσας” (2η νηπιαγωγός).  

     Σε ότι αφορά το τρίτο ερώτημα για το αν η υλοποίηση παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την 

εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας συντέλεσε στη δημιουργία κινήτρων των νηπίων για μάθηση της  

γλώσσας η απάντηση των δύο νηπιαγωγών ήταν θετική. Συγκεκριμένα, η πρώτη νηπιαγωγός ανέφερε: 

“Ναι, είναι ένα κίνητρο το παιχνίδι, τους λες θα παίξουμε και ενδιαφέρονται, η συμμετοχή τους στις 

παιγνιώδεις δραστηριότητες τους αυξάνει το ενδιαφέρον για να μάθουν”. Παράλληλα, η δεύτερη 

νηπιαγωγός ανέφερε: “Βεβαίως ναι, συμφωνώ όντως...μέσα από το παιχνίδι μπορούμε να δώσουμε 

κίνητρα στα παιδιά, όταν το παιχνίδι διαμορφώνεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

παιδικής ηλικίας. Το παιχνίδι μπορεί να διαμορφώσει κίνητρα τα οποία θα αυξήσουν την περιέργεια του 

νηπίου, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εμβάθυνση στην Αγγλική γλώσσα”. 

        Στο τέταρτο ερώτημα ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να απαντήσουν αν θεωρούν ότι η διεξαγωγή 

παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας συνέβαλε στη διέγερση του 

ενδιαφέροντος των νηπίων για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων προφορικού λόγου και λεξιλογίου 

στην ξένη γλώσσα και απάντησαν θετικά. Παρατίθενται στη συνέχεια οι απαντήσεις τους: “Ναι, 

κυρίως μέσα από τα παιχνίδια ρόλων και δραματοποίησης τα παιδιά ενδιαφέρονται να μάθουν λεξούλες, 

γιατί τα νήπια ξεκινούν από την έκφραση με το σώμα και μετά εκφράζονται λεκτικά” (1η νηπιαγωγός), 

“Εντελώς, ναι...γιατί ήταν στοχευμένες παιγνιώδεις δραστηριότητες, όταν το παιδί συνδέσει το παιχνίδι 

με ευχαρίστηση τότε έχει μπει το λιθαράκι για την ανάπτυξη προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα” (2η 

νηπιαγωγός).  

      Σε ότι αφορά το πέμπτο ερώτημα οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να απαντήσουν εάν πιστεύουν ότι η 
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υλοποίηση κινητικών παιγνιωδών δραστηριοτήτων με στόχο την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας 

συντέλεσε στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των βασικών κινητικών δεξιοτήτων των νηπίων καθώς και 

στην πρόσκτηση της γλώσσας-στόχου και η στάση τους ήταν θετική. Αναλυτικά, η πρώτη νηπιαγωγός 

ανέφερε: “Ναι, βοηθούν...και είναι δραστηριότητες που συμβαίνουν στα πλαίσια προγραμμάτων...σε 

άλλες δράσεις του ημερήσιου προγράμματος στο νηπιαγωγείο και είναι αγαπητές στα παιδιά. Τα 

ξεκουράζουν τέτοιες δραστηριότητες”. Παράλληλα, η δεύτερη νηπιαγωγός ανέφερε: “Η κίνηση είτε 

οργανωμένη είτε αυθόρμητη συμβάλλει αποκλειστικά στην απόκτηση μελλοντικών κινητικών δεξιοτήτων. 

Τέτοιες δραστηριότητες καλύπτουν την ανάγκη των παιδιών για κίνηση...τα παιδιά μέσα από τις κινητικές 

δραστηριότητες έπαιξαν μαθαίνοντας παράλληλα την Αγγλική γλώσσα”.  

      Στο έκτο ερώτημα ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς να αναφέρουν τι τις άρεσε κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της πειραματικής διαδικασίας και αναφέρθηκαν σε δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στις 

συναντήσεις. Συγκεκριμένα, η πρώτη νηπιαγωγός ανέφερε: “Τα κινητικά παιχνίδια, τα παιχνίδια με το 

ζάρι και η παρουσίαση του λεξιλογίου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης, μου άρεσε η ρουτίνα...η 

στοιχειώδη επαφή με τα παιδιά, χαιρετισμός των παιδιών στην Αγγλική γλώσσα πριν την έναρξη και στο 

τέλος κάθε συνάντησης”. Η δεύτερη νηπιαγωγός ανέφερε: “Ειλικρινά, μου άρεσε η παιγνιώδης μορφή 

της διαδικασίας. Το παιχνίδι είναι βασικό μέσο μάθησης, χωρίς το παιχνίδι δεν έχει νόημα η Αγγλική 

γλώσσα για τα νήπια...έρχεται και γίνεται χορηγός αυτής της προσπάθειας, είναι μέσο μάθησης”. 

      Σχετικά με την έβδομη ερώτηση να αναφέρουν κάτι που δεν τις άρεσε καθόλη τη διάρκεια της 

πειραματικής διαδικασίας και οι δύο νηπιαγωγοί απάντησαν ότι δεν υπήρξε κάτι πολύ αρνητικό. 

Παρατίθενται στη συνέχεια οι απαντήσεις των δύο νηπιαγωγών: “Πήγε καλά η διαδικασία αλλά ο 

χρόνος διάρκειας κάθε συνάντησης (μια ώρα) θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ για τα νήπια” (1η 

νηπιαγωγός), “Δεν υπήρξε κάτι που δεν μου άρεσε...θετική προσπάθεια” (2η νηπιαγωγός).   

        Στο όγδοο ερώτημα για τις τροποποιήσεις που κρίνουν οι νηπιαγωγοί ότι θα μπορούσαν να γίνουν 

στη διδασκαλία και στις παιγνιώδεις δραστηριότητες υπήρξε διάσταση απόψεων. Αναλυτικά, η πρώτη 

νηπιαγωγός ανέφερε: “Αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει ήταν ο χρόνος διάρκειας κάθε συνάντησης...η 

ενασχόληση να ήταν 30' με 35' λεπτά και όχι παραπάνω από τρίμηνο”. Αντίθετα, η δεύτερη νηπιαγωγός 

απάντησε: “Θα ήθελα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια η πειραματική διαδικασία...να ξεκινήσουν τα νήπια 

από την αρχή της χρονιάς...έχοντας παράλληλη σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου 

από την αρχή”. 

      Στο τελευταίο ερώτημα σχετικά με τη συμμετοχή των νηπιαγωγών σε παρόμοιες πειραματικές 

διαδικασίες στο μέλλον παρατηρήθηκε ταύτιση απόψεων. Παρατίθενται στη συνέχεια οι απαντήσεις 

των νηπιαγωγών: “Θα ήθελα γιατί αγαπώ την Αγγλική γλώσσα...θέλω να συμβάλλω στην ακαδημαϊκή 
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έρευνα...εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, καλή συνεργασία και λίγος χρόνος απασχόλησης” 

(1η νηπιαγωγός), “Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ για το λόγο ότι η Αγγλική γλώσσα καλύπτει και 

αλληλοσυμπληρώνει το αναλυτικό πρόγραμμα...το αναλυτικό πρόγραμμα γίνεται περισσότερο ευέλικτο ως 

προς τις δραστηριότητες. Επίσης είμαι θετική στη συμμετοχή σε τέτοιες διαδικασίες γιατί θεωρώ ότι η 

εισαγωγή δραστηριοτήτων στην Αγγλική γλώσσα δημιουργεί μια θετική εικόνα για το χώρο του 

νηπιαγωγείου” (2η νηπιαγωγός).  

 

 

7. Συζήτηση 

 

       Η παρούσα πειραματική παρέμβαση είχε ως βασικό σκοπό τη μελέτη της αποτελεσματικότητας 

και των πλεονεκτημάτων που μπορεί να έχει η εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων στην εκμάθηση 

της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα στην προσχολική ηλικία. Παράλληλα, τέθηκε ένας αριθμός επιπλέον 

στόχων αναφορικά με την ανάπτυξη και καλλιέργεια γλωσσικών, γνωστικών, κοινωνικο-

συναισθηματικών καθώς και κινητικών δεξιοτήτων των νηπίων. 

     Επιγραμματικά, η παρέμβαση υλοποιήθηκε κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Ιούνιο 2013, όπου 

πραγματοποιήθηκαν 22 πειραματικές διδασκαλίες, διάρκειας εξήντα λεπτών, στις οποίες 

υλοποιήθηκαν 11 θεματικές ενότητες. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την εφαρμογή των 

πειραματικών παρεμβάσεων διερευνήθηκε η ενδεχόμενη προϋπάρχουσα γνώση των νηπίων στη 

γλώσσα-στόχο με τη διεξαγωγή ερωτήσεων. Οι συμμετέχοντες στην πειραματική παρέμβαση ήταν 

συνολικά 39 μαθητές από δυο τμήματα ενός δημόσιου νηπιαγωγείου. Συγκεκριμένα, από το σύνολο 

των συμμετεχόντων, 31 παιδιά ήταν νήπια, η ηλικία των οποίων κυμαίνονταν από 5 έως 6 χρόνων, ενώ 

8 παιδιά ήταν προνήπια, ηλικίας από 4 έως 5 χρόνων. 

        Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πειραματικής παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν τρία 

βασικά μεθοδολογικά εργαλεία ως μέσα συλλογής δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, τα εργαλεία ήταν α) 

οι ημερολογιακές καταγραφές β) οι συνεντεύξεις των μικρών μαθητών και γ) οι συνεντεύξεις των 

νηπιαγωγών. 

         Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 6, αναδεικνύονται 

τα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης, τα οποία δύνανται να επιβεβαιώσουν προηγούμενες αλλά 

ελάχιστες έρευνες αναφορικά με τα πολλαπλά οφέλη της υλοποίησης παιγνιωδών δραστηριοτήτων 

στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στην προσχολική ηλικία. Συγκεκριμένα, η θετική συμβολή 

υλοποίησης παιγνιωδών δραστηριοτήτων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων προφορικού λόγου και 
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λεξιλογίου στην Αγγλική γλώσσα επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Γρίβα και Σιβροπούλου 

(2009). Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους κατέδειξαν την ανάπτυξη βασικών προφορικών δεξιοτήτων 

των νηπίων στην Αγγλική γλώσσα μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών σε ένα ευχάριστο και 

παιγνιώδες μαθησιακό περιβάλλον. Παράλληλα, η ανάπτυξη των κινήτρων των νηπίων για συμμετοχή 

στις παιγνιώδεις δραστηριότητες με στόχο την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας επιβεβαιώνεται και 

από τις Γρίβα και Σιβροπούλου (2009).  

        Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν με σκοπό την αποτίμηση της 

παρούσας πειραματικής παρέμβασης κατέδειξαν ότι οι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν. 

Αναλυτικότερα, οι στόχοι που αφορούσαν στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων επιτεύχθηκαν στις 

περισσότερες συναντήσεις, καθώς οι μικροί μαθητές ανέπτυξαν γλωσσικές δεξιότητες παραγωγής 

προφορικού λόγου. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι τα νήπια μέσα από τη συμμετοχή τους 

στις παιγνιώδεις δραστηριότητες και κυρίως τη δραματοποίηση, τη μίμηση και τη χρήση μουσικής 

ανέπτυξαν την ικανότητα να επικοινωνούν όχι μόνο λεκτικά αλλά και εξωλεκτικά. Σχετικά με τις 

γνωστικές δεξιότητες και στρατηγικές, παρατηρήθηκε ότι οι μικροί μαθητές καλλιέργησαν τις 

στρατηγικές αυτές,  χρησιμοποιώντας τη ρίμα και το ρυθμό της μουσικής για την εκμάθηση και 

κατανόηση νέων λέξεων και γλωσσικών δομών. Όσον αφορά την επίτευξη των κοινωνικο-

συναισθηματικών στόχων, καταγράφηκε ότι τα νήπια ανέπτυξαν και καλλιέργησαν συνεργασία και 

αλληλοβοήθεια κατά τη διεξαγωγή των παιγνιωδών δραστηριοτήτων, επιβεβαιώνοντας τη σχετική 

βιβλιογραφία. Σχετικά με τους κινητικούς στόχους, αξίζει να σημειωθεί ότι επιτεύχθηκαν, καθώς 

αναπτύχθηκε και καλλιεργήθηκε η αδρή και λεπτή κινητικότητα των νηπίων και ικανοποιήθηκε η 

ανάγκη τους για κίνηση. Θα ήταν παράλειψη να μην γίνει αναφορά και στην καλλιέργεια της 

εκφραστικής και δημιουργικής κίνησης, καθώς καταγράφηκε ότι οι μικροί μαθητές χρησιμοποιούσαν 

το σώμα και το πρόσωπό τους σε κάθε δραστηριότητα που εμπεριείχε μουσική και κίνηση.  

      Η ποικιλία των διδακτικών μέσων τόσο οπτικών όσο και οπτικοακουστικών καθώς και των 

διδακτικών τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν παρείχαν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες για 

πολυαισθητηριακή μάθηση και καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν 

κυρίως βιωματικοί μέθοδοι διδασκαλίας, όπως  δραματοποίηση, παντομίμα και παιχνίδια ρόλων, με 

στόχο την έκθεση των μικρών μαθητών σε ποικίλα ερεθίσματα. Παράλληλα, η χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είχε ανταπόκριση στους μικρούς μαθητές, δημιουργώντας κίνητρα στα 

παιδιά και ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον τους. Αξιοσημείωτη επίσης τεχνική που υιοθετήθηκε είναι η 

αφήγηση ιστοριών, όπου οι μικροί μαθητές άκουσαν με προσοχή, δημιουργώντας ένα ασφαλές και 

χαλαρωτικό περιβάλλον και καλλιεργώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.  
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        Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης κρίνεται επίσης από τη στάση και τη συμμετοχή των 

μαθητών στην πειραματική διαδικασία. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις ημερολογιακές καταγραφές η 

στάση των περισσοτέρων μικρών μαθητών υπήρξε ιδιαιτέρως θετική, καθώς τα νήπια με ποικίλους 

τρόπους έδειχναν την ευχαρίστηση που αντλούσαν από τις μαθησιακές διαδικασίες και το έντονο 

ενδιαφέρον τους για τις βιωματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, όπως αποτυπώθηκε στα ημερολόγια 

η συμμετοχή των νηπίων στις παιγνιώδεις δραστηριότητες ήταν μεγάλη και ενεργή κυρίως στις 

δραστηριότητες δραματοποίησης, στις δημιουργικές δραστηριότητες κατασκευής, καθώς και στις 

κινητικές δραστηριότητες. Διαφαίνεται η ικανοποίηση και η ευχαρίστησή τους μέσα από την εμπλοκή 

τους σε αυτές. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των μικρών μαθητών αυθόρμητα παρήγαγε τις λέξεις στη 

γλώσσα-στόχο και τις αντίστοιχες γλωσσικές δομές, τραγουδώντας οι ίδιοι ρίμες που τους 

προκαλούσαν ευχαρίστηση και συμμετέχοντας στις παιγνιώδεις δραστηριότητες.    

        Η συμβολή των παιγνιωδών δραστηριοτήτων στην παραγωγή γλωσσικών δομών στη γλώσσα-

στόχο διαφαίνεται, επιπλέον, από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων των μικρών μαθητών. 

Συγκεκριμένα, από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε ότι μεγάλο ποσοστό των μικρών 

μαθητών απάντησε στα ερωτήματα αναφορικά με την παραγωγή λέξεων στην Αγγλική γλώσσα. Αυτό 

οφείλεται στη διαρκή ανακύκλωση του λεξιλογίου μέσα από τη χρήση τραγουδιών και τη διεξαγωγή 

των παιγνιωδών δραστηριοτήτων, επιβεβαιώνοντας και τη σχετική βιβλιογραφία. Παράλληλα, 

αξιοσημείωτο θετικό αποτέλεσμα της διεξαγωγής της πειραματικής διαδικασίας είναι η διαμόρφωση 

θετικής στάσης των μικρών μαθητών απέναντι στη γλώσσα-στόχο όπως διαφαίνεται από τις 

συνεντεύξεις. Αναλυτικότερα, η εμπλοκή των μαθητών στις παιγνιώδεις δραστηριότητες συνέβαλε στη 

διαμόρφωση μιας πρώτης θετικής και ευχάριστης επαφής τους με την Αγγλική γλώσσα, καθώς η 

πλειοψηφία των μαθητών διασκέδασε που έπαιξε, μαθαίνοντας  ταυτόχρονα λέξεις στην Αγγλική 

γλώσσα. Η θετική στάση και ο ενθουσιασμός των περισσοτέρων παιδιών διαφαίνεται και από την 

επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες και την επόμενη σχολική χρονιά. Το 

εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται από τη σχετική βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι η γλωσσομάθεια σε 

νεαρή ηλικία συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικών στάσεων των παιδιών απέναντι στην ξένη γλώσσα, 

στον άλλο πολιτισμό.   

         Η θετική συμβολή της πειραματικής διαδικασίας διαφαίνεται, επιπλέον, μέσα από την ανάλυση 

των συνεντεύξεων των δυο νηπιαγωγών. Αναλυτικότερα, οι απαντήσεις των νηπιαγωγών κατέδειξαν τη 

θετική τους στάση απέναντι στην υλοποίηση παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση της 

Αγγλικής γλώσσας στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Η στάση τους ήταν θετική και 

υποστηρικτική καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής της πειραματικής διαδικασίας. Έδειξαν ενθουσιασμό 
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και ενδιαφέρον για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων έχοντας κυρίως το ρόλο του 

παρατηρητή. Ωστόσο, μια νηπιαγωγός στο ερώτημα για τυχόν τροποποιήσεις στις παιγνιώδεις 

δραστηριότητες εξέφρασε την επιθυμία μείωσης του χρόνου διάρκειας κάθε συνάντησης και της 

συνολικής διάρκειας της πειραματικής διαδικασίας.   

        Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι παρουσιάστηκαν ορισμένες δυσκολίες κατά τη συμμετοχή των 

μικρών μαθητών στη διεξαγωγή ορισμένων ομαδικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, η ανάλυση των 

ημερολογιακών καταγραφών κατέδειξε ότι ορισμένοι μαθητές δεν κρατούσαν τη σειρά τους στην 

ομάδα με αποτέλεσμα να χαλάει η συνοχή της ομάδας. Σχετικά μικρή δυσκολία παρουσιάστηκε στην 

παραγωγή προφορικού λόγου από ορισμένους μεμονωμένους μαθητές, καθώς οι ίδιοι ντρέπονταν να 

μιλήσουν μπροστά στα υπόλοιπα παιδιά ή δεν θυμούνταν την αντίστοιχη γλωσσική δομή. Χρειάστηκε 

χρόνος και ενθάρρυνση από την εκπαιδευτικό, ώστε να νιώσουν ασφάλεια οι μικροί μαθητές και να 

αναπτυχθεί το κατάλληλο περιβάλλον, όπου θα ένιωθαν ότι ήταν σε θέση να παράγουν προφορικό 

λόγο.  

      Τέλος, σημειώνεται ότι η εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων για την πρώτη επαφή και 

εξοικείωση των μικρών μαθητών με την Αγγλική γλώσσα αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία για τον 

εκπαιδευτικό, καθώς συνεπάγεται τον λεπτομερή σχεδιασμό των δραστηριοτήτων από πλευράς του 

εκπαιδευτικού. Η παροχή πλήθους ερεθισμάτων και ευκαιριών για πολυαισθητηριακή μάθηση και η 

εξεύρεση και δημιουργία του κατάλληλου διδακτικού υλικού, καθώς και η ομαλή συνεργασία με τους 

μικρούς μαθητές αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχημένη εφαρμογή των 

παιγνιωδών δραστηριοτήτων. 

       Συνοψίζοντας κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά στους περιορισμούς που διαπιστώθηκαν 

κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας και επιπλέον γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για 

βελτίωση της έρευνας στο μέλλον. Περιορισμό αποτέλεσε ο σχετικά μικρός αριθμός των 

συμμετεχόντων (39 μαθητές). Ο αριθμός των συμμετεχόντων, η κατανομή του φύλου καθώς και η 

κατανομή νηπίων και προνηπίων που δεν είναι αντιπροσωπευτική του μαθητικού πληθυσμού δεν 

επιτρέπουν τη γενίκευση των θετικών επιδράσεων και των συμπερασμάτων της παρούσας 

πειραματικής παρέμβασης. Επομένως, μελλοντικά κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων σε μεγαλύτερο δείγμα μικρών μαθητών (ίσος αριθμός νηπίων και προνηπίων), ώστε 

να είναι δυνατή η εξέταση της αποτελεσματικότητας της διεξαγωγής παιγνιωδών δραστηριοτήτων και 

των πλεονεκτημάτων που περικλείει αναφορικά με την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στην πρώιμη 

παιδική ηλικία. 

           Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η συνέχιση της πειραματικής παρέμβασης τη νέα σχολική χρονιά 
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με την εφαρμογή καινούργιων παιγνιωδών δραστηριοτήτων με τους ίδιους μικρούς μαθητές μπορεί να 

οδηγήσει σε πιο αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με τις θετικές επιδράσεις που ήδη σημειώθηκαν και 

να διαπιστωθεί εάν αυτές είναι δυνατό να διατηρηθούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Επίσης, η 

μελέτη της διατήρησης των θετικών επιδράσεων των παιγνιωδών δραστηριοτήτων στην 

αυτοπεποίθηση των διστακτικών μικρών μαθητών αποτελεί σημαντικό σημείο για εξέταση σε 

μελλοντική έρευνα. 
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Παράρτημα 

 

Σχέδια Μαθημάτων 

 

1ο Σχέδιο Μαθήματος (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “Ταυτότητα/Introduce myself” 

 

Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση να 

 συστήνονται και να χαιρετούν 

Λεξιλόγιο                                                            Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

Hello, hi                                                             Introducing oneself 

Goodbye                                                            Greeting people 

Bye                                                                        Hello, I'm............ (name) 

                                                                              How are you? 

                                                                              Fine, thank you! 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να κατανοούν και να αφομοιώνουν τις έννοιες μέσα από την κίνηση 

 να εστιάζουν την προσοχή τους  

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να γνωρίζονται και να αλληλοσυστήνονται 

 να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες              

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά (μπάλα) και ηχητικά (μουσική) ερεθίσματα (οπτική και 

ακουστική αντίληψη) 

 να αντιδρούν στην υποδοχή μπάλας 

 να υποδέχονται και να κυλάνε την μπάλα (χειρισμοί/λεπτές δεξιότητες) 
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Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση της τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, δυο μαθητές/νήπια σε ζευγάρι 

Εποπτικά μέσα: flashcards, μπάλα, μουσική 

 

Προστάδιο:  

1. Γίνεται η παρουσίαση του λεξιλογίου μέσω flashcards. Οι μαθητές/νήπια ακούν την προφορά τους 

και τις επαναλαμβάνουν μαζί με τον εκπαιδευτικό.  

 

2. Ο εκπαιδευτικός συστήνει στους μαθητές/νήπια έναν καινούργιο φίλο. Μέσω flashcard δείχνει 

στους μαθητές έναν καινούργιο φίλο και τον ονοματίζει Flitsam. Ο εκπαιδευτικός χαιρετάει τον 

καινούργιο φίλο, λέγοντας:  

− “Hi, Flitsam” 

− “How are you?” 

− “Fine, thank you”. 

Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα νήπια να επαναλάβουν μαζί με αυτόν στη συνέχεια. 

 

3. Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα νήπια όπως κάθονται στην παρεούλα τους να συστηθούν στον 

καινούργιο φίλο τους, λέγοντας: “Hello, I'm …...... (name).  

 

Κυρίως στάδιο: 

“Let's know each other” 

'Ολα τα νήπια βρίσκονται σε κύκλο. Στη μέση είναι ο εκπαιδευτικός κρατώντας μια μπάλα, την οποία 

ρίχνει κυλώντας την με τη σειρά στα παιδιά. Ο εκπαιδευτικός κυλώντας τη μπάλα σε ένα νήπιο, αυτό 

την πιάνει, συστήνοντας τον εαυτό του στα άλλα παιδιά, λέγοντας: “Hello, I'm ….....(name)” και ρίχνει 

πίσω τη μπάλα στον εκπαιδευτικό. Τα υπόλοιπα παιδιά μαζί με τον εκπαιδευτικό χαιρετούν λεκτικά 

“Hello,........... (name)” και εξωλεκτικά (κάνοντας την κίνηση χαιρετισμού με το χέρι). Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται όταν συστηθούν όλα τα παιδιά.  

 

Μεταστάδιο:  

“Musical hugs” 
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Ακούγεται μουσική και δυο νήπια κάθε φορά τρέχουν ελεύθερα στο χώρο. Σε κάθε παύση της 

μουσικής, ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα δυο παιδιά να συναντηθούν και να συστηθούν, χαιρετώντας 

το ένα παιδί το άλλο, λεκτικά και εξωλεκτικά. Γίνεται επίδειξη από τον εκπαιδευτικό. Τα παιδιά 

μπορούν να κάνουν χειραψίες και να αγκαλιαστούν, λέγοντας:  

− “Hello, I'm …........... (name) 

− “Hello, I'm …............(name) 

− “How are you?” 

− “Fine, thank you” 

− “Goodbye” 

− “Bye”.  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα παιδιά. 

 

 

                                                          Τέλος σχεδίου μαθήματος. 

 

 

2ο Σχέδιο Μαθήματος (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “Flitsam and his friends” 

 

Μαθησιακοί στόχοι:  

  γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες  

Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να παρουσιάζουν τον φίλο/φίλη τους  

 

Λεξιλόγιο                                                          Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

Friend                                                               Introducing one's friend 

                                                                                 Who is your friend? 

                                                                                  My friend is …........ (name). 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να κατανοούν και να αφομοιώνουν τις έννοιες μέσα από την κίνηση 

 να συνδέουν την έννοια του φίλου στη νέα γλώσσα με γνωστές έννοιες της καθημερινότητας 
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τους 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να συστήνουν τον φίλο/φίλη τους 

 να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά (μπάλα) και ηχητικά (μουσική) ερεθίσματα (οπτική και 

ακουστική αντίληψη) 

 να αντιδρούν στην υποδοχή μπάλας 

 να υποδέχονται και να κυλάνε τη μπάλα (λεπτές δεξιότητες) 

 

Διαδικασία: 

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση στην τάξη: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, ο καθένας μόνος του 

Εποπτικά μέσα: ιστοριούλα “Flitsam and his friends”, ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλο εργασίας, 

μαρκαδόροι, μπάλα, μουσική, μαντήλι 

 

Προστάδιο: 

1. Γίνεται αφήγηση και παρουσίαση της ιστοριούλας “Flitsam and his friends” μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Ο εκπαιδευτικός στο τέλος της αφήγησης της ιστοριούλας παροτρύνει τους μαθητές να 

επαναλάβουν μαζί με αυτόν τη φράση:  

− “Who is your friend?” 

− “My friend is …......... (name), για παράδειγμα “My friend is Flitsam”. 

 

2. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλο εργασίας στα παιδιά ζητώντας τους να ζωγραφίσουν τον φίλο/φίλη 

τους.  

 

Κυρίως στάδιο: 

Όλα τα παιδιά βρίσκονται σε κύκλο μαζί με τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός κρατάει μια μπάλα. 

Κυλώντας τη μπάλα ο εκπαιδευτικός ρωτάει το παιδί που έπιασε τη μπάλα: “Who is your friend?”. Το 

παιδί απαντάει: “My friend is …........ (name) και το όνομα του φίλου/φίλης του, κυλώντας τη μπάλα 
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στο παιδί που είναι φίλος/φίλη του. Ο εκπαιδευτικός ρωτάει το παιδί που έπιασε τη μπάλα: “Who is 

your friend?” και το παιδί απαντάει λέγοντας: “My friend is ….... (name)”, και ρίχνει κυλώντας τη 

μπάλα στο φίλο/φίλη του. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα παιδιά. 

 

Μεταστάδιο:   

Ακούγεται μουσική και τα παιδιά βρίσκονται σε κύκλο. Ο εκπαιδευτικός διαλέγει ένα παιδί τυχαία και 

του κλείνει τα μάτια με ένα μαντήλι. Προτρέπει το παιδί να πηγαίνει γύρω-γύρω από τον κύκλο των 

παιδιών. Όταν σταματήσει η μουσική, το παιδί καλείται να πιάσει/αγγίξει το συμμαθητή που είναι 

μπροστά του, να βγάλει το μαντήλι του και να μας συστήσει το φίλο/φίλη του, λέγοντας: “My friend is 

…...... (name) και το όνομα του παιδιού που άγγιξε. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα 

παιδιά.  

 

                                                              Τέλος σχεδίου μαθήματος.  

 

 

 

3ο Σχέδιο Μαθήματος (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “My family” (Πρώτη ενότητα μαθήματος) 

 

Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να κατονομάζουν τα μέλη της οικογένειας 

Λεξιλόγιο 

Dad 

Mum 

Brother 

Sister 

Grandpa 

Grandma 
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 γνωστικές δεξιότητες 

 να συνδέουν γνωστές έννοιες (μέλη της οικογένειας) από τη Γ1 (μητρική γλώσσα) με τις 

αντίστοιχες στη γλώσσα-στόχο 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν 

 να κατανοούν την έννοια της ομάδας 

 να διατηρούν τη σειρά της ομάδας 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά ερεθίσματα (flashcards) (ανάπτυξη οπτικής αντίληψης) 

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, σε ομάδες 

Εποπτικά μέσα: flashcards 

 

Προστάδιο: 

Στο προστάδιο γίνεται η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών στη Γ1 (μητρική 

γλώσσα) σχετικά με τα μέλη μιας οικογένειας και η εξοικείωσή τους με το λεξιλόγιο των μελών μιας 

οικογένειας στη γλώσσα-στόχο. Η παρουσίαση του λεξιλογίου γίνεται με τη χρήση flashcards. Οι 

μαθητές/νήπια βλέπουν τις εικόνες, ακούνε την προφορά τους και τις επαναλαμβάνουν μαζί με τον 

εκπαιδευτικό. Επίσης, ο εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει το λεξιλόγιο με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο, 

ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των νηπίων.  

 

Κυρίως στάδιο:  

Fetching 

Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τις εικόνες-flashcards μπερδεμένες σε διαφορετικά σημεία στο πάτωμα 

μέσα στην παρεούλα των νηπίων. Τα νήπια καθισμένα στην παρεούλα τους καλούνται να σηκωθούν         

και να φέρουν στον εκπαιδευτικό την εικόνα-flashcard που τους ζητήθηκε. Για παράδειγμα, ο 

εκπαιδευτικός καλεί με τη σειρά που κάθονται τα νήπια να του φέρουν αντίστοιχα την εικόνα-flashcard 
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με τη λέξη που τους ζητήθηκε: “Chris,......dad” μπορείς να μου φέρεις την εικόνα “dad?”. Εάν το παιδί 

εμφανίζει δυσκολία, ο εκπαιδευτικός πηγαίνει μαζί του να το βοηθήσει να πάρει τη λέξη-εικόνα που 

ζητήθηκε. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα νήπια.  

 

 

 

Μεταστάδιο: 

Fetching in groups 

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα νήπια σε δυο ομάδες. Οι ομάδες είναι τοποθετημένες με τα νήπια το ένα 

πίσω από το άλλο. Μπροστά είναι τοποθετημένες οι εικόνες-flashcards και τους εξηγεί ότι κάθε φορά 

θα καλεί ονομαστικά ένα παιδί από τη μια ομάδα και μετά ένα παιδί από την άλλη ομάδα να πάει και 

να του φέρει την εικόνα που του ζητήθηκε. Κάθε φορά που το παιδί επιλέγει τη σωστή εικόνα που 

ζητήθηκε θα κερδίσει πόντο η ομάδα του. Αντίθετα, εάν δεν επιλέγει τη σωστή εικόνα, θα χάνει πόντο 

η ομάδα του.  

 

                                                                 Τέλος σχεδίου μαθήματος. 

 

 

 

4ο Σχέδιο Μαθήματος (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “My family” (Δεύτερη ενότητα μαθήματος) 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να κατονομάζουν τα μέλη της οικογένειας  

 να συστήνουν/παρουσιάζουν τα μέλη της οικογένειας 

Λεξιλόγιο                                                                 Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις  

Dad                                                                        Introducing members of the family 

Mum                                                                            This is my …......... (dad) 

Brother                                                                         This is my family 

Sister 
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Grandpa 

Grandma 

Family 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να συνδέουν γνωστές έννοιες (μέλη της οικογένειας) από τη Γ1 (μητρική γλώσσα) με τις 

αντίστοιχες στη γλώσσα-στόχο 

 να χρησιμοποιούν τη ρίμα και το ρυθμό για την εκμάθηση νέων λέξεων και δομών 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική αντίληψη) 

 να ρίχνουν το ζάρι (λεπτές δεξιότητες) 

 να ανοίγουν και να κλείνουν το μαγικό κουτί (λεπτές δεξιότητες) 

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, ο καθένας μόνος του (ατομικά) 

Εποπτικά μέσα: “the family dice”, καρτέλες, μαρκαδόροι, μπογιές, κασετόφωνο, “the magic box” 

 

Προστάδιο: 

“The family dice” 

Ο εκπαιδευτικός στην αρχή του μαθήματος παροτρύνει τα νήπια να παίξουν το παιχνίδι “the family 

dice”, με σκοπό να γίνει επανάληψη του λεξιλογίου των μελών μιας οικογένειας. Τα παιδιά κάθονται 

στην παρεούλα τους. Χρησιμοποιείται το “τυχερό ζάρι”, στις έξι πλευρές του οποίου υπάρχουν εικόνες 

με τα μέλη της οικογένειας. Κάθε παιδί με τη σειρά του αφού ρίξει το “ζάρι”, θα πρέπει να ονομάσει 

στη γλώσσα-στόχο το μέλος της οικογένειας που θα του τύχει. Κάθε παιδί ρίχνει το “ζάρι” δυο φορές. 

Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα νήπια.  
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Κυρίως στάδιο:    

1. Με τη χρήση ενός τραγουδιού στο κασετόφωνο, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον τρόπο για να 

συστήνουμε τα μέλη της οικογένειας. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα νήπια να 

επαναλαμβάνουν  μετά από αυτόν την αντίστοιχη φράση που λέει ο ίδιος:  

 

This is my mum, 

This is my dad, 

This is my family! 

 

This is my grandma, 

This is my grandpa, 

This is my family! 

 

This is my brother, 

This is my sister, 

This is my family! 

 

2. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στα παιδιά καρτελάκια και τους ζητάει να ζωγραφίσουν ένα μέλος της 

οικογένειάς τους ή ολόκληρη την οικογένειά τους. Αφού ολοκληρώσουν τις ζωγραφιές τους όλα τα 

νήπια, ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να τις κρατήσουν στα χέρια τους. Ακούγεται πάλι το 

τραγούδι από το κασετόφωνο και ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να σηκώνουν τη ζωγραφιά τους 

ανάλογα κάθε φορά με το στίχο του τραγουδιού. Για παράδειγμα, ακούγοντας τη φράση “This is my 

mum”, τα παιδιά που έχουν ζωγραφίσει τη μαμά τους καλούνται να σηκώσουν ψηλά τη ζωγραφιά τους. 

 

Μεταστάδιο: 

“The magic box” 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι πρόκειται για ένα “μαγικό κουτί”, από το οποίο όποια εικόνα 

(flashcard) με τα μέλη μιας οικογένειας βγαίνει μπορεί να ονομαστεί μόνο στη γλώσσα-στόχο. Τα 

παιδιά είναι καθισμένα σε κύκλο στην παρεούλα τους και ακούγεται μουσική. Κάθε ένα παιδί δίνει το 

“μαγικό κουτί” στο διπλανό του με τα χέρια. Το “μαγικό κουτί”, δηλαδή, περνάει από χέρι σε χέρι. 

Μόλις ο εκπαιδευτικός σταματήσει τη μουσική, το παιδί που κρατάει στα χέρια του το “μαγικό κουτί”, 

καλείται να το ανοίξει, να τραβήξει τυχαία μια κάρτα και να την ονομάσει στη γλώσσα-στόχο. 
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Συγκεκριμένα, καλείται να δείξει την κάρτα στα υπόλοιπα παιδιά, λέγοντας τη φράση για παράδειγμα: 

“This is my mum”, εάν έχει τραβήξει την κάρτα που απεικονίζει τη μαμά.  

 

 

                                                             Τέλος σχεδίου μαθήματος.   

 

6ο Σχέδιο Μαθήματος (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “Me, myself and I” (Πρώτη ενότητα μαθήματος) 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να κατονομάζουν τα σημεία του προσώπου τους 

Λεξιλόγιο                                                      Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις  

Nose                                                             Naming parts of the face 

Eyes 

Ears 

Mouth 

Hair  

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να συνδέουν γνωστές έννοιες (σημεία του προσώπου) από τη Γ1 (μητρική γλώσσα) με τις 

αντίστοιχες στη γλώσσα-στόχο 

 να αντιστοιχούν 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 να χρησιμοποιούν τη ρίμα και το ρυθμό για την εκμάθηση νέων λέξεων και δομών 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να υπακούν σε εντολές 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική αντίληψη) 
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Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί 

Εποπτικά μέσα: εικόνες/flashcards, κασετόφωνο 

 

Προστάδιο: 

1.  Στο προστάδιο γίνεται η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών στη Γ1 σχετικά με 

τα σημεία του προσώπου μας και η εξοικείωσή τους με το λεξιλόγιο της συγκεκριμένης θεματικής 

ενότητας στη γλώσσα-στόχο. Η παρουσίαση του λεξιλογίου γίνεται με τη χρήση flashcards. Ο 

εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά κάθε φορά μια-μια εικόνα με ένα σημείο του προσώπου, προφέρει τη 

λέξη στη γλώσσα-στόχο, και έπειτα παροτρύνει τα παιδιά να επαναλάβουν τη λέξη και να αγγίξουν το 

σημείο του προσώπου που ονοματίστηκε στη γλώσσα-στόχο (total physical response). 

 

2. Fetching 

Τα νήπια είναι καθισμένα στην παρεούλα τους με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζεται το γράμμα Π. Ο 

εκπαιδευτικός τοποθετεί τις εικόνες-flashcards σε διαφορετικά σημεία στο πάτωμα μέσα στην 

παρεούλα των νηπίων. Τα νήπια, όπως κάθονται στην παρεούλα τους, καλούνται να σηκωθούν και να 

φέρουν στον εκπαιδευτικό την εικόνα-flashcard που τους ζητήθηκε. Για παράδειγμα: 

“Anastasia......eyes, μπορείς να πας και να μου φέρεις την εικόνα eyes?”. Εάν το παιδί εμφανίζει 

δυσκολία, ο εκπαιδευτικός πηγαίνει μαζί του να το βοηθήσει να πάρει τη σωστή εικόνα που ζητήθηκε. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα παιδιά.  

 

Κυρίως στάδιο: 

Με τη χρήση ενός τραγουδιού στο κασετόφωνο, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον τρόπο για να 

αγγίζουμε τα σημεία του προσώπου μας. Στην αρχή, ακούγεται μια φορά το τραγούδι στο κασετόφωνο. 

Έπειτα, ο εκπαιδευτικός τραγουδάει το τραγουδάκι με αργό ρυθμό στίχο-στίχο, ενθαρρύνοντας τα 

παιδιά να επαναλαμβάνουν μετά από αυτόν και να αγγίζουν το αντίστοιχο σημείο του προσώπου που 

ονομάζεται κάθε φορά, να κάνουν δηλαδή την αντίστοιχη πράξη (total physical response).  

 

Touch your eyes, eyes, eyes 

Touch your ears, ears, ears 

Touch your mouth, mouth, mouth 
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Touch your nose! 

 

Μεταστάδιο: 

“Flitsam says....” 

Τα παιδιά σηκώνονται όρθια στην παρεούλα τους. Ο εκπαιδευτικός δίνει εντολές στα παιδιά 

χρησιμοποιώντας τη φράση που χρησιμοποιήθηκε στο τραγουδάκι “Touch your........” και το λεξιλόγιο 

των σημείων του προσώπου. Τα παιδιά, όμως, θα πρέπει να είναι προσεκτικά και να εκτελούν μόνο τις 

εντολές που προτείνει ο Flitsam. Έτσι, αν για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός πει: “Flitsam says, touch 

your nose”, τα παιδιά πρέπει να αγγίξουν τη μύτη τους. Εάν, όμως πει: “Touch your nose”, τα παιδιά 

πρέπει να μείνουν ακίνητα, αφού η εντολή δε δόθηκε από τον Flitsam. Μετά από μερικές δοκιμαστικές 

προσπάθειες, καταμετρώνται οι λανθασμένες αποκρίσεις. Ποιος έχει τις λιγότερες; 

 

 

                                                          Τέλος σχεδίου μαθήματος.   

 

 

 

7ο Σχέδιο Μαθήματος (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “Me, myself and I” (Δεύτερη ενότητα μαθήματος) 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

  γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να κατονομάζουν τα σημεία του προσώπου τους 

Λεξιλόγιο                                                        Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις  

Nose                                                               Naming parts of the face 

Eyes                                                                     Touch your …...... (eyes)  

Ears 

Mouth 

Hair 
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 γνωστικές δεξιότητες 

 να συνδέουν γνωστές έννοιες (σημεία του προσώπου) από τη Γ1 (μητρική γλώσσα) με τις 

αντίστοιχες στη γλώσσα-στόχο 

 να χρησιμοποιούν τη ρίμα και το ρυθμό για την εκμάθηση νέων λέξεων και δομών 

 να αντιστοιχούν 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 να διατηρούν τη σειρά της ομάδας 

 να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα (ακουστική και οπτική αντίληψη) 

 να ρίχνουν το ζάρι (λεπτές δεξιότητες) 

 να κολλάνε εικόνες σε χαρτόνια (λεπτές δεξιότητες) 

 

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, σε ομάδες 

Υλικά/εποπτικά μέσα: κασετόφωνο, μουσική, δυο μεγάλα χαρτόνια, κομμάτια από χαρτί που 

αναπαριστούν διάφορα σημεία του προσώπου (για παράδειγμα μάτι, αυτί, μαλλιά, μύτη, στόμα,  το 

τυχερό ζάρι “the dice with parts of the face”, κόλλα “blu tack”, εποπτικές κάρτες/flashcards. 

 

Προστάδιο: 

Ο εκπαιδευτικός στην αρχή του μαθήματος επαναλαμβάνει το τραγουδάκι που παρουσιάστηκε στο 

προηγούμενο μάθημα. Αρχικά, ακούγεται μια φορά το τραγούδι στο κασετόφωνο. Έπειτα, ο 

εκπαιδευτικός τραγουδάει το τραγουδάκι στίχο-στίχο και παροτρύνει τα παιδιά να επαναλαμβάνουν 

μετά από αυτόν, αγγίζοντας το αντίστοιχο σημείο του προσώπου που ονομάζεται κάθε φορά, να 

κάνουν δηλαδή την αντίστοιχη κίνηση (total physical response).  

 

Touch your eyes, eyes, eyes 
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Touch your ears, ears, ears 

Touch your mouth, mouth, mouth 

Touch your nose! 

 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός καλεί όποιο παιδί επιθυμεί να σηκωθεί και να έρθει μπροστά στην 

παρεούλα και να τραγουδήσει το τραγουδάκι, κάνοντας και την αντίστοιχη κίνηση που παραπέμπει το 

τραγούδι. Τα υπόλοιπα παιδιά συμμετέχουν, κάνοντας και αυτά τις αντίστοιχες κινήσεις. 

 

 

Κυρίως στάδιο:  

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε δυο ομάδες. Οι ομάδες είναι τοποθετημένες με τα νήπια το ένα 

πίσω από το άλλο. Στον πίνακα που αναρτώνται οι ζωγραφιές των παιδιών, ο εκπαιδευτικός έχει 

αναρτήσει δυο όμοια χαρτόνια, στο καθένα από τα οποία βρίσκεται σχεδιασμένο το περίγραμμα ενός 

προσώπου. Μπροστά από τις δυο κάθετες σειρές των παιδιών υπάρχουν κομμάτια από χαρτί που 

αναπαριστούν διάφορα σημεία του προσώπου (για παράδειγμα δυο μάτια, μύτη, δυο αυτιά, στόμα και 

μαλλιά). Αφού οριστεί με λαχνό ποια ομάδα θα παίξει πρώτη, το παιχνίδι ξεκινάει. Κάθε παιδί καλείται 

να ρίξει το ζάρι “the dice with parts of the face” και να ονομάσει στη γλώσσα-στόχο το σημείο του 

προσώπου που έτυχε. Στη συνέχεια, το παιδί καλείται να πάρει το αντίστοιχο κομμάτι με το σημείο του 

προσώπου και να το κολλήσει στο χαρτόνι. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν σχηματιστούν και τα 

δυο πρόσωπα στα χαρτόνια με όλα τα σημεία τους (μαλλιά, μάτια, αυτιά, μύτη και στόμα). Η ομάδα 

που θα συμπληρώσει πρώτη όλα τα σημεία του προσώπου στο χαρτόνι της είναι η νικήτρια ομάδα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χαρτόνια είναι αναρτημένα στο κάτω μέρος του πίνακα, σε σημείο που τα 

παιδιά φτάνουν για να κολλήσουν με το χέρι τους τα κομμάτια από χαρτί. Ακόμη, η δημιουργία των 

ομάδων γίνεται με βάση τον τρόπο που κάθονται τα παιδιά στην παρεούλα τους. Συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτικός ορίζει τα μέλη της κάθε ομάδας, με κριτήριο και οι δυο ομάδες να αποτελούνται από ίσα 

μέλη. Στην περίπτωση μη σχηματισμού ισάριθμων ομάδων, ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι η 

ομάδα με τα λιγότερα μέλη θα ρίξει το ζάρι περισσότερες φορές, συγκεκριμένα τόσες περισσότερες 

φορές όσες χρειάζεται για να είναι ισάριθμη με την άλλη ομάδα.  

 

Μεταστάδιο:  

“Musical chairs” 

Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί στα παγκάκια των παιδιών εποπτικές κάρτες “flashcards” που απεικονίζουν 
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τα σημεία του προσώπου. Οι εικόνες είναι τόσες, όσες είναι και τα παιδιά. Τα παιδιά στέκονται όρθια 

στην παρεούλα τους. Ακούγεται μουσική και ο εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά να κινηθούν μέσα 

στην παρεούλα τους το ένα πίσω από το άλλο. Κάθε φορά που γίνεται παύση της μουσικής, τα παιδιά 

καλούνται να καθίσουν στα παγκάκια, συγκεκριμένα στη θέση που βρίσκεται ακριβώς πίσω τους. 

Έπειτα, ο εκπαιδευτικός καλεί ένα παιδί στην τύχη να δείξει την κάρτα πάνω στην οποία κάθισε και να 

ονομάσει στη γλώσσα-στόχο το σημείο του προσώπου που απεικονίζει η κάρτα του. Εαν το παιδί δεν 

κατονομάσει σωστά την εικόνα, παίρνει την κάρτα του και φεύγει από το παιχνίδι. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται όταν παραμείνει στο τέλος το παιδί που θα βγει ο νικητής του παιχνιδιού.  

 

                                                              Τέλος σχεδίου μαθήματος. 

 

8ο Σχέδιο Μαθήματος (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “Me, myself and I” (Τρίτη ενότητα μαθήματος) 

 

Μαθησιακοί στόχοι:  

  γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να κατονομάζουν τα μέρη του σώματος 

 

Λεξιλόγιο                                                                Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

Head                                                                       Naming parts of the body 

Arms                                                                            Touch your …...... (head) 

Legs 

Toes 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να συνδέουν γνωστές έννοιες (μέρη του σώματος) από τη Γ1 (μητρική γλώσσα) με τις 

αντίστοιχες στη γλώσσα-στόχο 

 να αντιστοιχούν 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 να χρησιμοποιούν τη ρίμα και το ρυθμό για την εκμάθηση νέων λέξεων και δομών 
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 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική αντίληψη) 

 να κόβουν  (χειρισμός ψαλιδιού) (βελτίωση λεπτών δεξιοτήτων)  

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, ο καθένας μόνος του (ατομικά) 

Εποπτικά μέσα: εποπτικές κάρτες, κασετόφωνο, μουσική, φύλλο εργασίας, μαρκαδόροι, ψαλίδι, κόλλα 

 

Προστάδιο:  

1. Γίνεται η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών στη Γ1 (μητρική γλώσσα) σχετικά 

με τα μέρη του σώματος μας και η εξοικείωσή τους με το λεξιλόγιο στη γλώσσα-στόχο. Η παρουσίαση 

του λεξιλογίου γίνεται με τη χρήση εποπτικών καρτών (flashcards). Ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά 

κάθε φορά μια-μια κάρτα με ένα μέρος του σώματος, προφέρει τη λέξη στη γλώσσα-στόχο, και έπειτα 

παροτρύνει τα παιδιά να επαναλάβουν τη λέξη και να αγγίξουν το μέρος του σώματος που 

ονοματίστηκε στη γλώσσα-στόχο (total physical response). 

 

2. Fetching 

Τα νήπια είναι καθισμένα στην παρεούλα τους, με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζεται το γράμμα Π. Ο 

εκπαιδευτικός τοποθετεί τις εποπτικές κάρτες σε διαφορετικά σημεία στο πάτωμα μέσα στην παρεούλα 

των νηπίων. Τα νήπια με τη σειρά που κάθονται στην παρεούλα τους καλούνται να σηκωθούν και να 

φέρουν στον εκπαιδευτικό την κάρτα που τους ζητήθηκε. Για παράδειγμα: “Bill.....legs, σήκω και 

πήγαινε να μου φέρεις την εικόνα legs”. Εάν το παιδί εμφανίζει δυσκολία, ο εκπαιδευτικός πηγαίνει 

μαζί του να το βοηθήσει να πάρει τη σωστή εικόνα που ζητήθηκε. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν 

παίξουν όλα τα παιδιά.  

 

3. Με τη χρήση μουσικοκινητικού τραγουδιού (chant) στο κασετόφωνο, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει 

τον τρόπο για να αγγίζουμε τα διαφορετικά μέρη του σώματός μας. Στην αρχή ακούγεται μια φορά το 

τραγούδι στο κασετόφωνο. Έπειτα ο εκπαιδευτικός τραγουδάει το τραγουδάκι με αργό ρυθμό, στίχο-
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στίχο, προτρέποντας τα παιδιά να επαναλάβουν μετά από αυτόν και να αγγίξουν το αντίστοιχο μέρος 

του σώματος που ονομάζεται κάθε φορά (total physical response). 

 

Touch your head, head, head 

Touch your arms, arms, arms 

Touch your legs, legs, legs 

Touch your toes! 

 

Κυρίως στάδιο:  

Στο κυρίως στάδιο ο εκπαιδευτικός με τη χρήση μουσικοκινητικού τραγουδιού (chant) στο 

κασετόφωνο προτρέπει τα παιδιά να θυμηθούν όλα τα μέρη του σώματος και τα σημεία του προσώπου. 

Στην αρχή ακούγεται το τραγούδι στο κασετόφωνο. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός τραγουδάει με αργό 

ρυθμό τα λόγια του τραγουδιού, αγγίζοντας κάθε φορά και το αντίστοιχο σημείο του προσώπου ή 

μέρος του σώματός μας και παρακινώντας τα παιδιά να επαναλάβουν μετά από αυτόν και να κάνουν 

την αντίστοιχη κίνηση (total physical response).  

 

Touch your head, head, head 

Touch your arms, arms, arms 

Touch your legs, legs, legs 

Touch your toes! 

 

Touch your eyes, eyes, eyes 

Touch your ears, ears, ears 

Touch your mouth, mouth, mouth 

Touch your nose! 

 

Head, arms, legs, toes 

Eyes, ears, mouth, nose!!! 

 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός τραγουδάει τα πρώτα λόγια του τραγουδιού “Touch your …..” και 

αγγίζει το μέρος του σώματος που τα παιδιά καλούνται να ονομάσουν στη γλώσσα-στόχο. Για 

παράδειγμα, εάν ο εκπαιδευτικός τραγουδάει τα λόγια “Touch your …...” και αγγίζει το κεφάλι του, τα 
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παιδιά καλούνται να πουν στη γλώσσα-στόχο τη λέξη “head”. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο 

εκπαιδευτικός καλεί όποιο παιδί επιθυμεί να έρθει μπροστά στην παρεούλα και να τραγουδήσει τα 

λόγια με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Το παιδί καλείται να τραγουδήσει το τραγουδάκι, αγγίζοντας 

και το αντίστοιχο μέρος του σώματος ή προσώπου που παραπέμπει το τραγούδι. Τα υπόλοιπα παιδιά 

συμμετέχουν, κάνοντας και αυτά τις αντίστοιχες κινήσεις σύμφωνα με το παιδί που τραγουδάει το 

τραγουδάκι.  

 

Μεταστάδιο:  

“Making a clown” 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στα νήπια ένα φύλλο εργασίας που περιέχει τα μέρη του σώματος ενός 

κλόουν σχεδιασμένα. Τα νήπια καλούνται να ζωγραφίσουν τα μέρη του σώματος. Έπειτα, αφού 

τελειώσει η διαδικασία της ζωγραφικής, κάθε νήπιο καλείται να κόψει με το ψαλίδι τα μέρη του 

σώματος και να τα κολλήσει. Στην περίπτωση ύπαρξης δυσκολίας στη διαδικασία της κοπής, ο 

εκπαιδευτικός παρεμβαίνει, βοηθώντας το νήπιο που δυσκολεύεται. Όταν τελειώσει η διαδικασία 

δημιουργίας του κλόουν, κάθε νήπιο παρουσιάζει τον κλόουν του στα υπόλοιπα παιδιά, ονοματίζοντας 

κάθε φορά τα μέρη του σώματος και τα σημεία του προσώπου του κλόουν.  

 

                                                               Τέλος σχεδίου μαθήματος. 

 

 

9ο Σχέδιο Μαθήματος (Διάρκεια 60 λεπτά)   (Πρώτη ενότητα μαθήματος) 

Θεματικός άξονας: “Feelings”/Αυτορύθμιση 

 

Μαθησιακοί στόχοι:  

  γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

         Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να εκφράζουν τα συναισθήματά τους τόσο λεκτικά όσο και εξωλεκτικά 

Λεξιλόγιο                                                        Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

Happy                                                             Expressing feelings 

Sad                                                                       I'm happy 

Angry                                                                   I'm sad 

                                                                             I'm angry 
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 γνωστικές δεξιότητες 

 να χρησιμοποιούν τη ρίμα και το ρυθμό για την εκμάθηση νέων γλωσσικών δομών 

 να αναπαριστούν τα συναισθήματά τους μέσα από χειρονομίες και εκφράσεις του προσώπου 

 να αναπτύσσουν τη φαντασία 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 να μοιράζονται συναισθήματα 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε ηχητικά ερεθίσματα (ακουστική αντίληψη) 

 να εκφράζονται δημιουργικά με το πρόσωπο και το σώμα τους 

 να ανοίγουν και να κλείνουν το μαγικό κουτί (λεπτές δεξιότητες) 

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, ο καθένας μόνος του (ατομικά)  

Εποπτικά μέσα: εποπτικές κάρτες (flashcards), μαγικό κουτί, φατσούλες, μουσική, κασετόφωνο  

 

 

Προστάδιο:  

1. Στην αρχή του μαθήματος γίνεται η παρουσίαση του νέου λεξιλογίου μέσω εποπτικών καρτών 

(flashcards). Ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά κάθε φορά μια-μια εικόνα-flashcard, προφέρει τη λέξη 

στη γλώσσα-στόχο, ενώ παράλληλα εκφράζει το αντίστοιχο συναίσθημα με εκφράσεις του προσώπου 

του. Οι μαθητές καλούνται να επαναλάβουν τη λέξη μετά από αυτόν. 

 

2.  Feelings 

Ένα-ένα παιδί στέκεται μπροστά στην υπόλοιπη παρεούλα και επιλέγει από το μαγικό κουτί μια 

εικόνα-flashcard. Στη συνέχεια καλείται να παρουσιάσει το πώς αισθάνεται μέσα από χειρονομίες ή 

γκριμάτσες και εκφράσεις του προσώπου του (εξωλεκτικά). Τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούν να 

ερμηνεύσουν εάν ο συμμαθητής τους είναι χαρούμενος, θυμωμένος ή λυπημένος και να πουν την 

αντίστοιχη λέξη στη γλώσσα-στόχο “happy/sad/angry”.  
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Κυρίως στάδιο:  

Τα παιδιά στέκονται σε κύκλο και ακούγεται μουσική. Με τη βοήθεια ενός μουσικοκινητικού 

τραγουδιού (chant) ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων μας. Στην 

αρχή ακούγεται μια φορά το τραγούδι στο κασετόφωνο. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός τραγουδάει το 

τραγουδάκι με αργό ρυθμό στίχο-στίχο, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να επαναλαμβάνουν μετά από αυτόν 

και να κάνουν τις αντίστοιχες κινήσεις που παραπέμπει το τραγούδι (total physical response). 

 

If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap) 

If you're happy and you know it, clap your hands (clap clap) 

 

If you're sad and you know it, wipe your eyes (sniff, sniff) 

If you're sad and you know it, wipe your eyes (sniff, sniff) 

 

If you're angry and you know it, stamp your feet (stamp, stamp) 

If you're angry and you know it, stamp your feet (stamp, stamp) 

 

Μεταστάδιο:  

“The magic box” 

Τα παιδιά είναι καθισμένα σε κύκλο στην παρεούλα τους και ακούγεται μουσική. Κάθε ένα παιδί δίνει 

το “μαγικό κουτί” στο διπλανό του με τα χέρια. Το “μαγικό κουτί”, δηλαδή, περνάει από χέρι σε χέρι. 

Μόλις ο εκπαιδευτικός σταματήσει τη μουσική, το παιδί που κρατάει στα χέρια του το “μαγικό κουτί”, 

καλείται να το ανοίξει, να τραβήξει τυχαία μια φατσούλα που εκφράζει ένα συναίσθημα 

“happy/sad/angry” και να την κατονομάσει στη γλώσσα-στόχο. Συγκεκριμένα, καλείται να δείξει τη 

φατσούλα στα υπόλοιπα παιδιά, λέγοντας τη φράση για παράδειγμα: “I'm sad”, εάν έχει τραβήξει τη 

φατσούλα που δείχνει λυπημένη. 

 

                                                             

                                                              Τέλος σχεδίου μαθήματος.  

 

 

 



125 
 

10ο Σχέδιο Μαθήματος  (Διάρκεια 60 λεπτά) (Δεύτερη ενότητα μαθήματος) 

Θεματικός άξονας: “Feelings”/Αυτορύθμιση 

 

Μαθησιακοί στόχοι:  

  γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να εκφράζουν τα συναισθήματά τους τόσο λεκτικά όσο και εξωλεκτικά 

Λεξιλόγιο                                                          Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

Happy                                                              Expressing feelings 

Sad                                                                       I'm happy 

Angry                                                                   I'm sad 

                                                                             I'm angry 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να χρησιμοποιούν τη ρίμα και το ρυθμό για την εκμάθηση νέων λέξεων και δομών 

 να αναπαριστούν τα συναισθήματά τους μέσα από χειρονομίες και εκφράσεις του προσώπου 

 να αναπτύσσουν τη φαντασία 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 να μοιράζονται συναισθήματα 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική αντίληψη) 

 να εκφράζονται δημιουργικά με το πρόσωπο και το σώμα τους 

 να ενώνουν ασύμμετρα κομμάτια από παζλ (λεπτές δεξιότητες) 

 

Διαδικασία: 

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, ο καθένας μόνος του (ατομικά), δυο μαθητές/νήπια μαζί 

(pairwork) 

Εποπτικά μέσα: εποπτικές κάρτες (flashcards), μουσική, κασετόφωνο, ασύμμετρα κομμάτια από παζλ 
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Προστάδιο:   

1. Fetching 

Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τις εικόνες-flashcards μπερδεμένες σε διαφορετικά σημεία στο πάτωμα 

μέσα στην παρεούλα των νηπίων. Τα νήπια καθισμένα στην παρεούλα τους καλούνται να σηκωθούν 

και να φέρουν στον εκπαιδευτικό την εικόνα-flashcard που τους ζητήθηκε. Για παράδειγμα, ο 

εκπαιδευτικός καλεί με τη σειρά που κάθονται τα νήπια να του φέρουν αντίστοιχα την εικόνα-flashcard 

με τη λέξη που τους ζητήθηκε: “Chris,......happy” μπορείς να πας και να μου φέρεις την εικόνα 

“happy”? Εάν το παιδί εμφανίζει δυσκολία, ο εκπαιδευτικός πηγαίνει μαζί του να το βοηθήσει να πάρει 

τη λέξη-εικόνα που ζητήθηκε. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα νήπια.  

 

 

2. Feelings 

Ο εκπαιδευτικός καλεί όποιο παιδί επιθυμεί να σταθεί μπροστά στην παρεούλα και να παρουσιάσει 

στους υπόλοιπους μαθητές το πως αισθάνεται. Συγκεκριμένα, το παιδί καλείται να χρησιμοποιήσει 

εκφράσεις του προσώπου, χειρονομίες και γκριμάτσες για να δείξει το συναίσθημα του και να το 

ονομάσει λέγοντας για παράδειγμα: “I'm angry”.  

 

 

Κυρίως στάδιο:   

Με τη χρήση του μουσικοκινητικού τραγουδιού (chant) που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο 

μάθημα γίνεται εμπέδωση του τρόπου έκφρασης των συναισθημάτων. Στην αρχή, ακούγεται μια φορά 

το τραγούδι. Ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια καλεί τα παιδιά να επαναλαμβάνουν μετά από αυτόν και να 

κάνουν τις αντίστοιχες κινήσεις που παραπέμπει το τραγούδι (total physical response).  

 

If you're happy and you know it, clap your hands (clap, clap) 

If you're happy and you know it, clap your hands (clap, clap) 

 

If you're sad and you know it, wipe your eyes (sniff, sniff) 

If you're sad and you know it, wipe your eyes (sniff, sniff) 

 

If you're angry and you know it, stamp your feet (stamp, stamp) 

If you're angry and you know it, stamp your feet (stamp, stamp) 
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Μεταστάδιο:  

Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά σε ζευγάρια να ενώσουν ασύμμετρα κομμάτια παζλ για να 

σχηματίσουν πρόσωπα που εκφράζουν συναισθήματα. Όταν το ζευγάρι παιδιών τελειώσει με την 

“ανακατασκευή”, καλείται να ονομάσει στη γλώσσα-στόχο το συναίσθημα που εκφράζεται με την 

εικόνα. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός τους δίνει διαφορετικά κομμάτια παζλ για να ενώσουν. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται όταν κάθε ζευγάρι παιδιών “ανακατασκευάσει” τρία διαφορετικά παζλ. Σε 

περίπτωση που παρουσιαστεί δυσκολία στη δημιουργία των παζλ, ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει 

βοηθώντας τα παιδιά στην αρχή δημιουργίας των παζλ.  

 

 

                                                                  Τέλος σχεδίου μαθήματος.  

 

11ο Σχέδιο Μαθήματος (Διάρκεια 60 λεπτά) (Πρώτη ενότητα μαθήματος) 

Θεματικός άξονας: “Numbers/Flitsam's egg”  

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

  γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να μετρούν στη γλώσσα-στόχο από το 1 έως το 10 

 να απαντούν στην ερώτηση “How many balloons?” 

 να απαντούν στην ερώτηση “How many fingers?” 

 

Λεξιλόγιο                                                          Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

            one                                                                   Counting 

            two  

            three 

            four 

            five 

            six 

            seven 

            eight 
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            nine 

            ten 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να εστιάζουν την προσοχή τους  

 να χρησιμοποιούν τη ρίμα και το ρυθμό για την εκμάθηση των αριθμών 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν εταιρικά 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική αντίληψη) 

 να κινούνται μέσα στο χώρο (δεξιότητα μετακίνησης) 

 

Διαδικασία: 

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, κάθε μαθητής μόνος του, δυο μαθητές/νήπια σε ζευγάρι  

Εποπτικά μέσα: ηλεκτρονικός υπολογιστής, κασετόφωνο, μουσική, εικόνες/flashcards, καρτέλες 

(number cards) 

 

Προστάδιο: 

1. Η παρουσίαση του λεξιλογίου της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τους αριθμούς ξεχωριστά στην οθόνη του 

υπολογιστή μέσω του προγράμματος powerpoint. Ο κάθε αριθμός συνοδεύεται και από τον αντίστοιχο 

αριθμό μπαλονιών σε διαφορετικά χρώματα. Οι μικροί μαθητές βλέπουν τους αριθμούς μαζί με τα 

μπαλόνια, ακούνε την προφορά τους και τους επαναλαμβάνουν μαζί με τον εκπαιδευτικό. Στο τέλος 

της παρουσίασης των αριθμών ο εκπαιδευτικός καλεί όποιο παιδί επιθυμεί να έρθει μπροστά στον 

υπολογιστή και να απαντήσει στην ερώτηση “How many balloons?” μετρώντας τα μπαλόνια που 

υπάρχουν σε μια οποιαδήποτε διαφάνεια του υπολογιστή. 
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2. “Fetching” 

Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τις εικόνες-flashcards μπερδεμένες σε διαφορετικά σημεία στο πάτωμα 

μέσα στην παρεούλα των νηπίων. Τα νήπια καθισμένα στην παρεούλα τους καλούνται να σηκωθούν 

και να φέρουν στον εκπαιδευτικό την εικόνα-flashcard που τους ζητήθηκε. Για παράδειγμα, ο 

εκπαιδευτικός καλεί με τη σειρά που κάθονται τα νήπια να του φέρουν αντίστοιχα την εικόνα-flashcard 

με τον αριθμό που τους ζητήθηκε: “Chris,.....three” μπορείς να πας και να μου φέρεις την εικόνα με τον 

αριθμό “three?”. Εάν το παιδί εμφανίζει δυσκολία, ο εκπαιδευτικός πηγαίνει μαζί του να το βοηθήσει 

να πάρει την εικόνα με τον αριθμό που ζητήθηκε. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα 

νήπια.  

 

Κυρίως στάδιο: 

1.  Τα παιδιά στέκονται σε κύκλο και ακούγεται μουσική. Με τη χρήση ενός μουσικοκινητικού 

τραγουδιού (chant) ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον τρόπο για να μετράμε τα δάχτυλα των χεριών 

μας. Στην αρχή ακούγεται μια φορά το τραγούδι στο κασετόφωνο. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός τραγουδάει 

τα λόγια του τραγουδιού στίχο-στίχο με αργό ρυθμό, μετρώντας κάθε φορά τα δάχτυλα των χεριών 

του. Στη συνέχεια παροτρύνει τους μικρούς μαθητές να επαναλάβουν μετά από αυτόν, μετρώντας και 

οι ίδιοι τα δάχτυλα των χεριών τους (total physical response). Στο τέλος οι μαθητές τραγουδούν το 

τραγούδι μαζί με τη βοήθεια του κασετόφωνου. 

 

One, two, three, 

Four, five, six, 

Seven, eight, nine, 

And ten! 

Ten little fingers 

Let's count again! 

 

One, two, three, 

Four, five, six, 

Seven, eight, nine 

….And ten! 
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2. How many fingers? 

Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μικρούς μαθητές να δουλέψουν σε ζευγάρια. Συγκεκριμένα, καλεί δυο 

νήπια κάθε φορά να έρθουν να σταθούν μπροστά στην παρεούλα. Το ένα από τα δυο παιδιά καλείται 

να δείξει όσα δάχτυλα των χεριών του επιθυμεί ρωτώντας “How many fingers?”, ενώ το άλλο παιδί 

καλείται να απαριθμήσει τα δάχτυλα που δείχνονται. Έπειτα γίνεται το αντίστροφο. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα παιδιά. 

 

Μεταστάδιο:  

“Number Snap” 

Ο εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε παιδί από μια κάρτα που αναπαριστά έναν αριθμό (από το ένα έως το 

δέκα), εξασφαλίζοντας ότι κάθε αριθμός έχει δοθεί δυο φορές στα παιδιά. Στη συνέχεια οι μικροί 

μαθητές καλούνται να κινηθούν ελεύθερα μέσα στην τάξη με τη βοήθεια μουσικής. Όμως μόλις η 

μουσική σταματήσει, τα παιδιά καλούνται να βρουν το ταίρι τους και να κατονομάσουν τον αριθμό της 

κάρτας τους στη γλώσσα-στόχο.    

 

                                                               Τέλος σχεδίου μαθήματος. 

 

12ο Σχέδιο Μαθήματος  (Διάρκεια 60 λεπτά) (Δεύτερη ενότητα μαθήματος) 

Θεματικός άξονας: “Numbers/Flitsam's eggs” 

 

Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

       Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να μετρούν στη γλώσσα-στόχο από το 1 έως το 10 

Λεξιλόγιο                                                    Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

One                                                            Counting 

Two 

Three 

Four 

Five 

Six 

Seven 
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Eight 

Nine  

Ten 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να χρησιμοποιούν τη ρίμα και το ρυθμό για την εκμάθηση των αριθμών 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 να συνεργάζονται στην ομάδα και να αλληλεπιδρούν 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική αντίληψη) 

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, σε ομάδες 

Εποπτικά μέσα: βιβλίο/ιστοριούλα, μουσική, κασετόφωνο 

 

Προστάδιο:  

Στο προστάδιο ο εκπαιδευτικός αφηγείται στα παιδιά με τη βοήθεια ενός μικρού βιβλίου μια 

ιστοριούλα σχετική με τους αριθμούς. Ο τίτλος της ιστοριούλας είναι “Flitsam's egg” και ο ήρωας της 

ιστορίας είναι ο ίδιος που συστήθηκε στα παιδιά στην αρχή των μαθημάτων. Τα παιδιά κάθονται στην 

παρεούλα και ο εκπαιδευτικός με παραστατικό τρόπο και αργό ρυθμό διαβάζει στα παιδιά την ιστορία, 

δείχνοντας τους παράλληλα και την αντίστοιχη εικόνα που διαβάζει. Στο τέλος της αφήγησης ο 

εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά με τη σειρά που κάθονται στην παρεούλα να πιάσουν το βιβλίο, να το 

ξεφυλλίσουν και να κοιτάξουν τις εικόνες του.  

 

Κυρίως στάδιο:  

1. Ο εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει το μουσικοκινητικό τραγούδι (chant) που χρησιμοποιήθηκε στο 

προηγούμενο μάθημα για να εμπεδώσουν τα παιδιά τους αριθμούς. Στην αρχή ακούγεται το τραγούδι 
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στο κασετόφωνο. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός τραγουδάει στίχο-στίχο το τραγούδι, παροτρύνοντας τους 

μικρούς μαθητές να επαναλάβουν μετά από αυτόν, μετρώντας παράλληλα και τα δάχτυλα των χεριών 

τους. Στη συνέχεια οι μαθητές τραγουδάνε τη ρίμα με τη βοήθεια του κασετόφωνου. 

 

One, two, three, 

Four, five, six, 

Seven, eight, nine,  

And ten! 

Ten little fingers, 

Let's count again! 

 

One, two, three, 

Four, five, six, 

Seven, eight, nine, 

….And ten! 

 

2.  “Count the claps” 

Τα παιδιά είναι καθισμένα στην παρεούλα τους. Ο εκπαιδευτικός στέκεται στο κέντρο και, χτυπώντας 

τα χέρια του, παροτρύνει τους μικρούς μαθητές να πουν στη γλώσσα-στόχο τον αριθμό των φορών που 

χτύπησε τα χέρια του. Ο εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει με διαφορετικό αριθμό φορών. Στη συνέχεια 

προσκαλεί όποιο μαθητή επιθυμεί να έρθει στο κέντρο και να χτυπήσει τα χέρια του όσες φορές θέλει, 

ενώ οι υπόλοιποι μαθητές καλούνται να είναι προσεκτικοί για να μετρήσουν σωστά και να πουν στη 

γλώσσα-στόχο τον αντίστοιχο αριθμό φορών.  

 

Μεταστάδιο: 

“Count the claps in groups” 

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες. Το παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε στο κυρίως στάδιο 

επαναλαμβάνεται τώρα σε ομάδες. Τα παιδιά στέκονται όρθια, το ένα πίσω από το άλλο, και κάθε 

φορά ένα παιδί από μια ομάδα χτυπάει τα χέρια του όσες φορές επιθυμεί. Το παιδί που στέκεται πρώτο 

στην αντίπαλη ομάδα καλείται να πει στη γλώσσα-στόχο τον αριθμό των φορών που χτύπησε το παιδί 

από την άλλη ομάδα τα χέρια του. Σε περίπτωση δυσκολίας τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας καλούνται 

να βοηθήσουν, λέγοντας οι ίδιοι τον αριθμό στη γλώσσα-στόχο. 
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                                                         Τέλος σχεδίου μαθήματος. 

 

13ο Σχέδιο Μαθήματος  (Διάρκεια 60 λεπτά) (Πρώτη ενότητα μαθήματος) 

Θεματικός άξονας: “Colours and Numbers” 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

  γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να κατονομάζουν τα χρώματα στη γλώσσα-στόχο 

 να μετρούν στη γλώσσα-στόχο από το 1 έως το 10 

Λεξιλόγιο                                                            Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

            Red                                                                     Identifying/naming colours 

            Yellow                                                                Counting 

            Blue 

            Orange 

            Green 

            Pink     

            numbers 1-10 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να διακρίνουν και να αντιστοιχούν τα χρώματα 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ζωγραφίζουν  

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική αντίληψη) 

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, ο καθένας μόνος του (ατομικά) 
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Εποπτικά μέσα: ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλο εργασίας, μαρκαδόροι, χρωματιστά καρεκλάκια, 

μουσική, κασετόφωνο 

 

Προστάδιο: 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα χρώματα στη γλώσσα-στόχο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη 

χρήση του προγράμματος powerpoint. Συγκεκριμένα, κάθε χρώμα παρουσιάζεται σε ξεχωριστή 

διαφάνεια, όπου οι μαθητές ακούνε τη λέξη και καλούνται να την επαναλάβουν και οι ίδιοι στη 

συνέχεια. Στο τέλος ο εκπαιδευτικός καλεί όποιο παιδί επιθυμεί να έρθει μπροστά στον υπολογιστή και 

να μετρήσει τα πολύχρωμα μπαλόνια που βλέπει στη διαφάνεια του υπολογιστή. 

 

Κυρίως στάδιο:  

“Colour the rainbow” 

Τα παιδιά είναι καθισμένα στα καρεκλάκια τους και τους δίνεται ένα φύλλο εργασίας. Ο εκπαιδευτικός 

παρακινεί τα παιδιά να χρωματίσουν το ουράνιο τόξο που είναι σχεδιασμένο στο φύλλο εργασίας με τα 

χρώματα που παρουσιάστηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο προηγούμενο στάδιο.   

 

Μεταστάδιο:  

“Musical chairs” 

Στο κέντρο της αίθουσας είναι τοποθετημένα σε κυκλικό σχήμα έξι πολύχρωμα καρεκλάκια (red, 

yellow, blue, orange, green, pink). Οι μαθητές καλούνται σε εξάδες να κινούνται γύρω γύρω από τα 

καρεκλάκια με τη βοήθεια μουσικής. Σε κάθε παύση της μουσικής κάθε μαθητής καλείται να καθίσει 

στο καρεκλάκι που είναι μπροστά του. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός καλεί κάθε παιδί ξεχωριστά να 

ονοματίσει στη γλώσσα-στόχο το χρώμα της καρέκλας που κάθεται. Σε περίπτωση λάθους ο μαθητής 

καλείται να πάρει το καρεκλάκι του και να βγει έξω από το παιχνίδι. Νικητής είναι αυτός που θα 

παραμείνει μόνος του στο τέλος.  

 

 

                                                              Τέλος σχεδίου μαθήματος. 

 

 

 

 



135 
 

14ο Σχέδιο Μαθήματος  (Διάρκεια 60 λεπτά)   (Δεύτερη ενότητα μαθήματος) 

Θεματικός άξονας: “Colours and Numbers” 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση 

 να κατονομάζουν τα χρώματα στη γλώσσα-στόχο  

 

Λεξιλόγιο                                                      Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

Red                                                              Identifying/naming colours 

Yellow 

Blue 

Orange 

Green 

Pink 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να διακρίνουν και να αντιστοιχούν τα χρώματα 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 να συνεργάζονται σε ζευγάρια και να αλληλεπιδρούν 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά ερεθίσματα (οπτική αντίληψη) 

 να μετακινούνται στο σωστό χρωματιστό στεφάνι 

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, κάθε μαθητής μόνος του, σε ζευγάρια (pairwork) 

Εποπτικά μέσα: ηλεκτρονικός υπολογιστής, εικόνες-flashcards, πολύχρωμα στεφάνια 
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Προστάδιο:  

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα χρώματα στην οθόνη του υπολογιστή με τη χρήση του προγράμματος 

powerpoint, κάνοντας μια επανάληψη των χρωμάτων από το προηγούμενο μάθημα. Συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτικός παρουσιάζει κάθε χρώμα σε ξεχωριστή διαφάνεια του υπολογιστή, διαβάζει τη λέξη και 

οι μαθητές καλούνται να επαναλάβουν μετά από αυτόν. 

 

Κυρίως στάδιο:  

“Fetching” 

Τα παιδιά κάθονται στην παρεούλα τους. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί σε διαφορετικά σημεία στο 

πάτωμα μέσα στην παρεούλα των νηπίων εικόνες-flashcards με τα χρώματα που παρουσιάστηκαν στον 

υπολογιστή. Έπειτα ο εκπαιδευτικός καλεί κάθε παιδί ξεχωριστά να σηκωθεί και να φέρει στον 

εκπαιδευτικό την εικόνα-flashcard που του ζητήθηκε. Για παράδειγμα: “Bill....green, μπορείς να πας 

και να μου φέρεις το χρώμα green?”. Εάν το παιδί εμφανίζει δυσκολία, ο εκπαιδευτικός πηγαίνει μαζί 

του να το βοηθήσει να πάρει το σωστό χρώμα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα 

παιδιά.  

 

Μεταστάδιο:  

“The coloured hoops” 

Τα παιδιά είναι καθισμένα στην παρεούλα τους. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί έξι χρωματιστά στεφάνια 

(red, yellow, blue, orange, green, pink hoops) στο πάτωμα σε κοντινή σχετικά απόσταση μεταξύ τους. 

Έπειτα ο εκπαιδευτικός καλεί τους μικρούς μαθητές να δημιουργήσουν ζευγαράκια και να 

συνεργαστούν μεταξύ τους (pairwork). Συγκεκριμένα, κάθε μαθητής καλείται να πηδάει από το ένα 

στεφάνι στο άλλο σύμφωνα με τα χρώματα που λέει κάθε φορά το ταίρι του. Στη συνέχεια γίνεται το 

αντίστροφο ώστε να πηδάνε ανάμεσα στα στεφάνια και τα δυο παιδιά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται 

όταν παίξουν όλα τα ζευγαράκια μαθητών.  

 

                                                    Τέλος σχεδίου μαθήματος. 
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15ο Σχέδιο Μαθήματος   (Διάρκεια 60 λεπτά)  

Θεματικός άξονας: “Animals in the farm/Mrs Dora and Flitsam” (Πρώτη ενότητα μαθήματος) 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

  γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

       Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση 

 να κατονομάζουν τα κατοικίδια ζώα στη γλώσσα-στόχο 

Λεξιλόγιο                                                      Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

            Dog                                                              Naming animals in the farm 

            Cat 

            Pig 

            Sheep 

            Cow 

            Horse 

            Duck  

 να χρησιμοποιούν παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία για να επικοινωνούν  

 

 γνωστικές δεξιότητες   

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 να συνδέουν γνωστές έννοιες (ζώα της φάρμας) από τη Γ1 (μητρική γλώσσα) με τις αντίστοιχες 

στη γλώσσα-στόχο 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 να αναλαμβάνουν ρόλους (ζώων) 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ζωγραφίζουν και να κόβουν μια μάσκα ζώου 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική αντίληψη) 

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 
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Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, κάθε μαθητής μόνος του 

Εποπτικά μέσα: ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλο εργασίας, μαρκαδόροι, ψαλίδι, μαγικό κουτί “the 

magic box”, μαριονέτες ζώων, μουσική, κασετόφωνο 

 

Προστάδιο:  

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το λεξιλόγιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή με τη χρήση του προγράμματος powerpoint. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει 

σε ξεχωριστές διαφάνειες κάθε ζώο της φάρμας στη γλώσσα-στόχο. Οι μικροί μαθητές ακούνε την 

προφορά της λέξης και επαναλαμβάνουν μετά από τον εκπαιδευτικό. Στην τελευταία διαφάνεια όπου 

είναι όλα τα ζώα που παρουσιάστηκαν ο εκπαιδευτικός καλεί όποιο παιδί επιθυμεί να έρθει μπροστά 

στην οθόνη και να δείξει με το χέρι του το ζώο που ακούει κάθε φορά στη γλώσσα-στόχο.  

 

Κυρίως στάδιο:  

1. “Miming an animal” 

Τα παιδιά είναι καθισμένα στην παρεούλα τους. Ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να μιμηθούν όποιο 

ζώο που παρουσιάστηκε στην οθόνη του υπολογιστή επιθυμούν (dog, cat, pig, sheep, cow, horse, 

duck). Συγκεκριμένα, κάθε μικρός μαθητής καλείται να μιμηθεί ένα ζώο της φάρμας χρησιμοποιώντας 

το σώμα του, τα χέρια του, εκφράσεις του προσώπου του καθώς και ήχους των ζώων. Τα υπόλοιπα 

παιδιά καλούνται να προσπαθήσουν να μαντέψουν το αντίστοιχο ζώο και να το ονομάσουν στη 

γλώσσα-στόχο.   

 

 

2. “Making an animal mask” 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας όπου είναι σχεδιασμένο το περίγραμμα 

προσώπου ενός ζώου. Οι μικροί μαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν το πρόσωπο του ζώου και να το 

κόψουν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ζωγραφικής. Σε περίπτωση που υπάρξει δυσκολία στη 

διαδικασία της κοπής ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει βοηθώντας το παιδί να ολοκληρώσει τη μάσκα. Στο 

τέλος τα παιδιά καλούνται να κρατήσουν τις μάσκες ζώων στα πρόσωπά τους και να κατονομάσουν τα 

ζώα στη γλώσσα-στόχο.  

 

Μεταστάδιο:  

“The magic box” 
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Τα νήπια είναι καθισμένα στην παρεούλα τους. Ο εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη το μαγικό κουτί και 

τοποθετεί μέσα σε αυτό μαριονέτες ζώων που παρουσιάστηκαν στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα 

(dog, cat, pig, sheep, cow, horse, duck). Ακούγεται μουσική και κάθε παιδί δίνει το μαγικό κουτί στο 

διπλανό του με τα χέρια. Μόλις ο εκπαιδευτικός σταματήσει τη μουσική, το παιδί που κρατάει στα 

χέρια του το μαγικό κουτί, καλείται να το ανοίξει, να τραβήξει στη τύχη μια μαριονέτα ζώου και να την 

ονομάσει στη γλώσσα-στόχο, δείχνοντάς την στους υπόλοιπους μαθητές.  

 

 

                                                         Τέλος σχεδίου μαθήματος. 

 

 

16ο Σχέδιο Μαθήματος    (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “Animals in the farm/Mrs Dora and Flitsam”  (Δεύτερη ενότητα μαθήματος) 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να κατονομάζουν τα κατοικίδια ζώα στη γλώσσα-στόχο 

Λεξιλόγιο                                                         Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

Dog                                                                 Naming animals in the farm 

Cat 

Pig 

Sheep 

Cow 

Horse 

Duck 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 να συνδέουν γνωστές έννοιες (ζώα της φάρμας) από τη Γ1 (μητρική γλώσσα) με τις αντίστοιχες 

στη γλώσσα-στόχο 
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 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 να συνεργάζονται σε ζευγάρια και να αλληλεπιδρούν 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά ερεθίσματα (οπτική αντίληψη) 

 να ενώνουν ασύμμετρα κομμάτια παζλ  

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, σε ζευγάρια (pairwork) 

Εποπτικά μέσα: βιβλίο/ιστοριούλα, εποπτικές κάρτες/flashcards, ασύμμετρα κομμάτια παζλ 

 

Προστάδιο: 

Στο προστάδιο ο εκπαιδευτικός αφηγείται στα παιδιά με τη βοήθεια ενός μικρού βιβλίου μια 

ιστοριούλα σχετική με τα ζώα της φάρμας. Ο τίτλος της ιστοριούλας είναι “Mrs Dora and Flitsam” και 

ο ήρωας της ιστορίας είναι ο ίδιος που συστήθηκε στα παιδιά στην αρχή των μαθημάτων. Τα παιδιά 

κάθονται στην παρεούλα και ο εκπαιδευτικός με παραστατικό τρόπο και αργό ρυθμό διαβάζει στα 

παιδιά την ιστορία, δείχνοντας τους παράλληλα και την αντίστοιχη εικόνα που διαβάζει. Στο τέλος της 

αφήγησης ο εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά με τη σειρά που κάθονται στην παρεούλα να πιάσουν το 

βιβλίο, να το ξεφυλλίσουν και να κοιτάξουν τις εικόνες του.  

 

Κυρίως στάδιο:  

“Fetching” 

Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τις εικόνες/flashcards μπερδέμενες σε διαφορετικά σημεία στο πάτωμα 

μέσα στην παρεούλα των νηπίων. Τα νήπια καθισμένα στην παρεούλα τους καλούνται να σηκωθούν 

και να φέρουν στον εκπαιδευτικό την εικόνα-flashcard που τους ζητήθηκε. Για παράδειγμα, ο 

εκπαιδευτικός καλεί με τη σειρά που κάθονται τα νήπια να του φέρουν αντίστοιχα την εικόνα-flashcard 

με τη λέξη που τους ζητήθηκε: “Anastasia...cow” μπορείς να πας και να μου φέρεις την εικόνα “cow”?. 

Εάν το παιδί εμφανίζει δυσκολία, ο εκπαιδευτικός πηγαίνει μαζί του να το βοηθήσει να πάρει τη λέξη-

εικόνα που ζητήθηκε. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα νήπια.  
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Μεταστάδιο:   

“Making puzzles” 

Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μικρούς μαθητές σε ζευγάρια να ενώσουν ασύμμετρα κομμάτια παζλ 

για να σχηματίσουν ζώα της φάρμας. Όταν το ζευγάρι παιδιών τελειώσει με την “ανακατασκευή”, 

καλείται να ονομάσει στη γλώσσα-στόχο το ζώο της φάρμας που απεικονίζεται στο παζλ. Στη 

συνέχεια, ο εκπαιδευτικός τους δίνει διαφορετικά κομμάτια παζλ για να ενώσουν. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται όταν κάθε ζευγάρι παιδιών “ανακατασκευάσει” τρία διαφορετικά παζλ. Σε περίπτωση 

που παρουσιαστεί δυσκολία στη δημιουργία των παζλ, ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει βοηθώντας τα 

παιδιά στην αρχή δημιουργίας των παζλ. 

 

                                                     Τέλος σχεδίου μαθήματος.  

 

17ο Σχέδιο Μαθήματος    (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “Fruit and vegetables/The greedy hat”  (Πρώτη ενότητα μαθήματος που 

αναφέρεται στα φρούτα) 

 

Μαθησιακοί στόχοι:  

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

       Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να κατονομάζουν στη γλώσσα-στόχο τα φρούτα 

Λεξιλόγιο                                                     Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

Apple                                                           Naming fruit 

Banana 

Orange 

Lemon 

Cherry 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 να συνδέουν γνωστές έννοιες (φρούτα) από τη Γ1 (μητρική γλώσσα) με τις αντίστοιχες στη 

γλώσσα-στόχο 
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 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική αντίληψη) 

 να ρίχνουν το ζάρι (λεπτές δεξιότητες) 

 

Διαδικασία: 

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί. κάθε μαθητής μόνος του   

Εποπτικά μέσα: εποπτικές κάρτες/flashcards, τυχερό ζάρι/the lucky dice, μουσική, κασετόφωνο  

 

Προστάδιο:  

1. Στην αρχή του μαθήματος γίνεται η παρουσίαση του νέου λεξιλογίου μέσω εποπτικών 

καρτών/flashcards. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά κάθε φορά μια-μια εικόνα-flashcard, προφέρει 

τη λέξη στη γλώσσα-στόχο, παροτρύνοντας τους μικρούς μαθητές να επαναλάβουν μετά από αυτόν. 

 

2.  “Fetching” 

Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τις εικόνες/flashcards σε διαφορετικά σημεία στο πάτωμα μέσα στην 

παρεούλα των νηπίων. Τα νήπια καθισμένα στην παρεούλα τους καλούνται να σηκωθούν και να 

φέρουν στον εκπαιδευτικό την εικόνα-flashcard που τους ζητήθηκε. Για παράδειγμα: “Bill,...lemon” 

μπορείς να πας και να μου φέρεις την εικόνα “lemon”? Εάν το παιδί εμφανίζει δυσκολία, ο 

εκπαιδευτικός πηγαίνει μαζί του να το βοηθήσει να πάρει τη λέξη-εικόνα που ζητήθηκε. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα νήπια.   

 

Κυρίως στάδιο: 

“The lucky dice” 

Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα νήπια να παίξουν το παιχνίδι με το τυχερό ζάρι, με σκοπό να γίνει 

εμπέδωση του λεξιλογίου των φρούτων. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι σε κάθε 

πλευρά του ζαριού υπάρχει μια εικόνα με ένα φρούτο. Κάθε παιδί με τη σειρά που κάθεται στην 

παρεούλα καλείται να ρίξει το ζάρι και να ονομάσει στη γλώσσα-στόχο το φρούτο που θα του τύχει. Το 
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παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα νήπια από δύο φορές.   

 

Μεταστάδιο: 

Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί στα παγκάκια των νηπίων εικόνες-flashcards με φρούτα τόσες όσοι είναι 

και οι μαθητές. Κάθε κάρτα είναι τοποθετημένη δίπλα στην άλλη. Οι μαθητές καλούνται να κινούνται 

στην παρεούλα με τη βοήθεια μουσικής, ο κάθε μαθητής πίσω από τον άλλο. Έπειτα σε κάθε παύση 

της μουσικής, κάθε μαθητής καλείται να καθίσει στην κάρτα που είναι μπροστά του. Ο εκπαιδευτικός 

στη συνέχεια επιλέγει ένα μικρό μαθητή στην τύχη να σηκωθεί, να δείξει στους υπόλοιπους μαθητές  

την κάρτα του και να ονομάσει στη γλώσσα-στόχο το φρούτο που απεικονίζεται. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα παιδιά.  

 

 

                                                                Τέλος σχεδίου μαθήματος.  

 

 

18ο Σχέδιο Μαθήματος   (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “Fruit and vegetables/The greedy hat”   (Δεύτερη ενότητας μαθήματος που 

αναφέρεται στα λαχανικά) 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

  γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

         Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να κατονομάζουν τα λαχανικά στη γλώσσα-στόχο 

 

Λεξιλόγιο                                              Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

Tomato                                                 Naming vegetables 

Potato 

Carrot 

Onion 

Mushroom 

 

 γνωστικές δεξιότητες 
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 να συνδέουν γνωστές έννοιες (λαχανικά) από τη Γ1 (μητρική γλώσσα) με τις αντίστοιχες στη 

γλώσσα-στόχο 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν μέσα σε ομάδες 

 να τηρούν τη σειρά τους  

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά ερεθίσματα (οπτική αντίληψη) 

 να ρίχνουν το ζάρι (λεπτές δεξιότητες) 

 να κολλάνε εικόνες/κάρτες σε χαρτόνια (λεπτές δεξιότητες) 

 

Διαδικασία: 

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, κάθε μαθητής μόνος του, εργασία σε ομάδες 

(groupwork) 

Εποπτικά μέσα: βιβλίο/ιστοριούλα, εποπτικές κάρτες/flashcards, τυχερό ζάρι/the lucky dice, δύο 

μεγάλα χαρτόνια, εικόνες/flashcards, κόλλα “blu tack”    

 

Προστάδιο: 

1. Ο εκπαιδευτικός αφηγείται στα παιδιά με τη βοήθεια ενός μικρού βιβλίου μια ιστοριούλα σχετική με 

τα λαχανικά και τα φρούτα. Ο τίτλος της ιστοριούλας είναι “The greedy hat” και ο ήρωας της ιστορίας 

είναι ο ίδιος που συστήθηκε στα παιδιά στην αρχή των μαθημάτων. Τα παιδιά κάθονται στην παρεούλα 

και ο εκπαιδευτικός με παραστατικό τρόπο και αργό ρυθμό διαβάζει στα παιδιά την ιστορία, 

δείχνοντας τους παράλληλα και την αντίστοιχη εικόνα που διαβάζει. Στο τέλος της αφήγησης ο 

εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά με τη σειρά που κάθονται στην παρεούλα να πιάσουν το βιβλίο, να το 

ξεφυλλίσουν και να κοιτάξουν τις εικόνες του. 

 

2. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το νέο λεξιλόγιο μέσω εποπτικών καρτών. Συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά κάθε φορά μια-μια εικόνα-flashcard, προφέρει τη λέξη στη γλώσσα-

στόχο και παροτρύνει τους μικρούς μαθητές να επαναλάβουν μετά από αυτόν. 
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Κυρίως στάδιο: 

“The lucky dice” 

Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα νήπια να παίξουν το παιχνίδι με το τυχερό ζάρι, με σκοπό να γίνει 

εμπέδωση του λεξιλογίου των λαχανικών. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι σε 

κάθε πλευρά του ζαριού υπάρχει μια εικόνα με ένα λαχανικό που παρουσιάστηκε στο προστάδιο. Κάθε 

παιδί με τη σειρά που κάθεται στην παρεούλα καλείται να ρίξει το ζάρι και να ονομάσει στη γλώσσα-

στόχο το λαχανικό που θα του τύχει. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα παιδιά από δύο 

φορές. Η ίδια διαδικασία γίνεται στη συνέχεια για το λεξιλόγιο των φρούτων με τη βοήθεια του 

τυχερού ζαριού που αποτελείται από εικόνες φρούτων.   

 

Μεταστάδιο:  

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε δύο ομάδες, η μια ομάδα έχει το όνομα “Fruit” και η άλλη 

“Vegetables”. Οι ομάδες είναι τοποθετημένες με τα νήπια το ένα πίσω από το άλλο. Στον πίνακα που 

αναρτώνται οι ζωγραφιές των παιδιών, ο εκπαιδευτικός έχει αναρτήσει δύο διαφορετικού χρώματος 

χαρτόνια, το ένα για την ομάδα “Fruit” και το άλλο για την ομάδα “Vegetables”. Μπροστά από τις δύο 

κάθετες σειρές των παιδιών υπάρχουν εικόνες. Συγκεκριμένα, μπροστά από την ομάδα “Fruit” 

υπάρχουν εικόνες φρούτων, ενώ αντίστοιχα μπροστά από την ομάδα “Vegetables” υπάρχουν εικόνες 

λαχανικών. Αφού οριστεί με λαχνό ποια ομάδα θα παίξει πρώτη, το παιχνίδι ξεκινάει. Κάθε παιδί 

καλείται να ρίξει το αντίστοιχο ζάρι (ζάρι με τα φρούτα ή τα λαχανικά) και να ονομάσει στη γλώσσα-

στόχο το φρούτο ή το λαχανικό που έτυχε. Στη συνέχεια το παιδί καλείται να πάρει την αντίστοιχη 

εικόνα φρούτου ή λαχανικού και να την κολλήσει στο χαρτόνι. Η ομάδα που θα κολλήσει πρώτη όλες 

τις εικόνες στο χαρτόνι της είναι η νικήτρια ομάδα. 

 

                                                          Τέλος σχεδίου μαθήματος. 

 

 

20o Σχέδιο Μαθήματος   (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “Orientation”    (Δεύτερη ενότητα μαθήματος) 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

  γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  
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 να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν πινακίδες στη γλώσσα-στόχο 

Λεξιλόγιο                                                       Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

                                                                      Responding to instructions and directions 

                                                                         Stop 

      Left                                                            Turn left   

      Right                                                          Turn right 

                                                                         Stand up 

                                                                         Sit down 

                                                                         Run 

                                                                         Walk 

 

  γνωστικές δεξιότητες 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 

  κοινωνικές δεξιότητες 

 να συνεργάζονται δουλεύοντας σε ομάδες 

 να τηρούν τη σειρά τους 

 

  κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να αντιδρούν σε σήματα 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (οπτική και ακουστική αντίληψη) 

 να ρίχνουν το ζάρι (λεπτές δεξιότητες) 

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, ο καθένας μόνος του (ατομικά), σε ομάδες (groupwork)  

Εποπτικά μέσα: εποπτικές κάρτες/flashcards, τρία χαρτόνια ενωμένα μεταξύ τους με οδηγίες και  

σήματα κολλημένα επάνω τους, τυχερό ζάρι/the lucky dice, δυο μεγάλα πιόνια  

 

Προστάδιο:  

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το λεξιλόγιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας με τη χρήση 

εποπτικών καρτών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει ξανά τα σήματα που υπάρχουν στο δρόμο και κάποιες 
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οδηγίες. Οι μαθητές βλέπουν ένα σήμα ή μια συγκεκριμένη δραστηριότητα στην εποπτική κάρτα, 

ακούν την προφορά της λέξης και την επαναλαμβάνουν όλοι μαζί μετά τον εκπαιδευτικό.   

 

Κυρίως στάδιο: 

“Flitsam says...” 

Οι μικροί μαθητές στέκονται όρθιοι στην παρεούλα. Ο εκπαιδευτικός δίνει εντολές στα παιδιά 

χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο και τις οδηγίες/κατευθύνσεις που παρουσιάστηκαν στο προστάδιο. Τα 

παιδιά όμως θα πρέπει να είναι προσεκτικά και να εκτελούν μόνο τις εντολές που προτείνει ο Flitsam. 

Για παράδειγμα, εάν ο εκπαιδευτικός πει: “Flitsam says, sit down”, οι μαθητές καλούνται να καθίσουν 

κάτω, εάν πει όμως “turn left”, οι μαθητές πρέπει να παραμείνουν ακίνητοι, αφού η εντολή δε δόθηκε 

από τον Flitsam. Μετά από μερικές δοκιμαστικές προσπάθειες καταμετρώνται οι λανθασμένες 

αποκρίσεις των παιδιών.  

 

 

Μεταστάδιο:  

Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε δυο ομάδες με το ένα παιδί πίσω από το άλλο. Μπροστά τους είναι 

τοποθετημένα στο πάτωμα ενωμένα χαρτόνια με σήματα και οδηγίες κολλημένα επάνω. Ο 

εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι καλούνται να μετακινήσουν το πιόνι της ομάδας τους πάνω στα 

χαρτόνια μέχρι να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής. Συγκεκριμένα, αφού οριστεί με λαχνό ποια 

ομάδα θα παίξει πρώτη, κάθε παίκτης καλείται να ρίξει το τυχερό ζάρι, να ονομάσει στη γλώσσα-στόχο 

τον αριθμό που έτυχε και να μετακινήσει το πιόνι της ομάδας του πάνω στο χαρτόνι τόσες φορές όσες 

ο αριθμός που έτυχε στο τυχερό ζάρι. Έπειτα ο παίκτης καλείται να εκτελέσει τη συγκεκριμένη 

οδηγία/κατεύθυνση που υποδεικνύεται στο σήμα ή στην εικόνα που έτυχε. Για παράδειγμα, εάν ο 

παίκτης τύχει στην οδηγία “Turn left” καλείται να στρίψει προς τα αριστερά. Σε περίπτωση δυσκολίας 

εκτέλεσης της οδηγίας από τον παίκτη οι υπόλοιποι μαθητές της ομάδας του καλούνται να τον 

βοηθήσουν. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα φτάσει πρώτη το πιόνι της στο τέλος της διαδρομής.  

 

 

 

                                                            Τέλος σχεδίου μαθήματος. 
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21ο Σχέδιο Μαθήματος   (Διάρκεια 60 λεπτά)  

Θεματικός άξονας: “Seasons and weather”  (Πρώτη ενότητα μαθήματος που αναφέρεται στις εποχές 

του χρόνου) 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

  γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση  

 να κατονομάζουν τις εποχές του χρόνου στη γλώσσα-στόχο 

Λεξιλόγιο                                                      Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 

Winter                                                          Naming the seasons 

Spring 

Summer 

Fall 

It's cold 

It's hot 

 να χρησιμοποιούν παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία για να επικοινωνούν 

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να συνδέουν γνωστές έννοιες (εποχές του χρόνου) από τη Γ1 (μητρική γλώσσα) με τις 

αντίστοιχες στη γλώσσα-στόχο 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να συνεργάζονται δουλεύοντας σε ζευγάρια 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά ερεθίσματα (οπτική αντίληψη) 

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, ο καθένας μόνος του (ατομικά), σε ζευγάρια (pairwork) 

Εποπτικά μέσα: εικόνες/flashcards  
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Προστάδιο: 

1. Στην αρχή του μαθήματος γίνεται η παρουσίαση του νέου λεξιλογίου μέσω εποπτικών καρτών. Ο 

εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά κάθε φορά μια-μια εικόνα-flashcard, προφέρει τη λέξη στη γλώσσα-

στόχο, παροτρύνοντας παράλληλα τους μαθητές να επαναλάβουν μετά από αυτόν. 

 

2. “The mirror of the seasons” 

Ο εκπαιδευτικός στέκεται απέναντι από τα παιδιά και τους εξηγεί ότι είναι ο καθρέφτης τους. 

Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός εκτελεί μια κίνηση, η οποία παραπέμπει σε μια από τις εποχές, για 

παράδειγμα, παριστάνει ότι κρατάει μια ομπρέλα. Τα παιδιά, αφού τον μιμηθούν, καλούνται να βρουν 

τι αναπαριστά η κίνηση και με ποια εποχή σχετίζεται. Όποιος μαθητής κατονομάζει τη σωστή εποχή 

στη γλώσσα-στόχο γίνεται ο επόμενος πρωταγωνιστής της παντομίμας. 

 

Κυρίως στάδιο:    

“Season-season”  

Οι μικροί μαθητές κάθονται στην παρεούλα τους. Ο εκπαιδευτικός καλεί ένα παιδί να σταθεί μπροστά 

στην παρεούλα και να κάνει κάποια κίνηση που παραπέμπει σε μια από τις εποχές του χρόνου, 

κινήσεις σαν και αυτές που έγιναν στο προστάδιο. Για παράδειγμα, ο μαθητής παριστάνει ότι 

κολυμπάει, άρα είναι καλοκαίρι ή κάνει κινήσεις και παίρνει εκφράσεις που φανερώνουν ότι κρυώνει, 

άρα είναι χειμώνας. Οι υπόλοιποι μικροί μαθητές προσπαθούν να καταλάβουν τι αναπαριστά η κίνηση 

που βλέπουν και με ποια εποχή σχετίζεται. Όποιος μαθητής κατονομάσει τη σωστή εποχή στη γλώσσα-

στόχο γίνεται ο επόμενος πρωταγωνιστής της παντομίμας.  

 

Μεταστάδιο:       

“Hot-cold” 

Οι μικροί μαθητές κάθονται στην παρεούλα τους και ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να 

δουλέψουν σε ζευγάρια. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι κάθε φορά ένας μαθητής από το 

ζευγάρι θα βγαίνει έξω από την τάξη, ενώ ο άλλος μαθητής καλείται να κρύψει μια εποπτική κάρτα 

κάτω από τη θέση ενός παιδιού στην παρεούλα. Στη συνέχεια το παιδί που βγήκε έξω από την τάξη 

προσπαθεί να βρεί την κρυμμένη κάρτα ανάμεσα στα παιδιά στην παρεούλα. Κάθε φορά που το παιδί 

θα πλησιάζει κοντά στην κρυμμένη κάρτα το ζευγάρι του θα φωνάζει “it's hot”, ενώ κάθε φορά που θα 

απομακρύνεται θα φωνάζει “it's cold”. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα νήπια.  
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                                                           Τέλος σχεδίου μαθήματος. 

   

22ο Σχέδιο Μαθήματος     (Διάρκεια 60 λεπτά) 

Θεματικός άξονας: “Seasons and weather”  (Δεύτερη ενότητα μαθήματος που αναφέρεται στον 

καιρό) 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

 γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες 

        Οι μαθητές/νήπια είναι σε θέση 

 να κατονομάσουν ορισμένα καιρικά φαινόμενα στη γλώσσα-στόχο 

Λεξιλόγιο                                                      Λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις  

It's cold                                                         Talking about the weather 

It's hot 

It's sunny 

It's raining 

It's snowing  

 

 γνωστικές δεξιότητες 

 να συνδέουν γνωστές έννοιες (καιρικά φαινόμενα) από τη Γ1 (μητρική γλώσσα) με τις 

αντίστοιχες στη γλώσσα-στόχο 

 να εστιάζουν την προσοχή τους 

 

 κοινωνικές δεξιότητες 

 να επικοινωνούν λεκτικά 

 

 κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 να ανταποκρίνονται σε οπτικά ερεθίσματα (οπτική αντίληψη)  

 να ανοίγουν και να κλείνουν το μαγικό κουτί (λεπτές δεξιότητες) 

 

Διαδικασία:  

Χώρος: στην τάξη 

Οργάνωση τάξης: όλοι οι μαθητές/νήπια μαζί, ο καθένας μόνος του (ατομικά) 
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Εποπτικά μέσα: εποπτικές κάρτες/flashcards, φύλλο εργασίας, μαρκαδόροι, μαγικό κουτί “the magic 

box”, μουσική, κασετόφωνο 

 

Προστάδιο: 

1. Στην αρχή του μαθήματος γίνεται η παρουσίαση του νέου λεξιλογίου μέσω εποπτικών καρτών. Ο 

εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά κάθε φορά μια-μια κάρτα/flashcard, προφέρει τη λέξη στη γλώσσα-

στόχο, παροτρύνοντας τους μικρούς μαθητές να επαναλάβουν μετά από αυτόν. 

 

2. “Fetching” 

Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τις εικόνες-flashcards σε διαφορετικά σημεία στο πάτωμα μέσα στην 

παρεούλα των νηπίων. Τα νήπια καθισμένα στην παρεούλα τους καλούνται να σηκωθούν και να 

φέρουν στον εκπαιδευτικό την εικόνα-flashcard που τους ζητήθηκε. Για παράδειγμα: “Anastasia,...it's 

sunny” μπορείς να πας και να μου φέρεις την εικόνα “it's sunny?”. Εάν το παιδί εμφανίζει δυσκολία, ο 

εκπαιδευτικός πηγαίνει μαζί του να το βοηθήσει να πάρει τη λέξη-εικόνα που ζητήθηκε. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται όταν παίξουν όλα τα παιδιά.   

 

Κυρίως στάδιο:   

“Drawing the weather” 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας και τους καλεί να ζωγραφίσουν με βάση την 

αγαπημένη τους εποχή τον καιρό. Για παράδειγμα, να ζωγραφίσουν ένα λαμπρό ήλιο εάν η αγαπημένη 

τους εποχή είναι το καλοκαίρι. 

 

Μεταστάδιο: 

“The magic box” 

Τα νήπια είναι καθισμένα στην παρεούλα τους. Ο εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη το μαγικό κουτί και 

τοποθετεί μέσα σε αυτό εποπτικές κάρτες με καιρικά φαινόμενα που παρουσιάστηκαν στη 

συγκεκριμένη θεματική ενότητα (it's sunny, it's raining...). Ακούγεται μουσική και κάθε παιδί δίνει το 

μαγικό κουτί στο διπλανό του με τα χέρια. Μόλις ο εκπαιδευτικός σταματήσει τη μουσική, το παιδί 

που κρατάει στα χέρια του το μαγικό κουτί, καλείται να το ανοίξει, να τραβήξει στην τύχη μια 

εποπτική κάρτα και να την ονομάσει στη γλώσσα-στόχο, δείχνοντας την στους υπόλοιπους μαθητές.  

 

                                                                   Τέλος σχεδίου μαθήματος.   
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Φωτογραφικό Υλικό  
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Αφίσα - κολάζ για τη συνέντευξη των νηπίων 
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