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Θεωρητικό υπόβαθρο
       Περίληψη
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που  αφορά τη διδασκαλία της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού και
 είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, εφαρμόστηκε μία μεθοδο-
λογία προσέ�ισης γνωστικών φαινομένων με την ενσωμάτωση της διαφοροποιημένης δι-
δασκαλίας. Με την προσθήκη της κειμενοκεντρικής προσέ�ισης, έγινε μία προσπάθεια 
τροποποίησης του περιεχομένου της Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού με γνώμονα τις αρχές της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Δημιουργήθηκε τροποποιημένο πρόγραμμα γλωσσικής 
διδασκαλίας βασισμένο στο ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ. Η μεθοδολογία του προγράμματος βασί-
στηκε στον συνδυασμό της συστημικής λειτουργικής γραμματικής με τη διαφοροποιημέ-
νη διδασκαλία και την κειμενοκεντρική προσέ�ιση. Σκοπός του προγράμματος γλωσσι-
κής διδασκαλίας ήταν η απόκτηση ευχέρειας στην κατανόηση και χρήση των γραμματι-
κών, εννοιολογικών και μορφοσυντακτικών φαινομένων στους μαθητές με δυσκολίες μά-
θησης. Το πρόγραμμα παρέμβασης εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ατομικό και ομαδικό επίπε-
δο σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ως υποστηρικτικό εργαλείο γλωσσικής διδασκα-
λίας. Συμπερασματικά, φάνηκε ότι το πρόγραμμα παρέμβασης με τη δομή και την εξειδι-
κευμένη μεθοδολογία του είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για μαθητές με μαθησιακές δυ-
σκολίες.  
     Λέξεις κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, γλώσσα, γραμματική, μορφοσύνταξη
 
    Εισαγωγή
    Γραμματική και Επικοινωνιακή χρησιμότητα
    Το περιεχόμενο της γλωσσικής διδασκαλίας και η οργάνωσή της πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη ότι τα γλωσσικά φαινόμενα πρέπει να παρουσιάζονται με κάποια λογική σειρά και 
ιεράρχηση. Η ιεράρχηση των γραμματικών φαινομένων που παρουσιάζονται, υπαγορεύε-
ται και οργανώνεται, ά�οτε από μορφολογικά, ά�οτε από εννοιολογικά κριτήρια και 
ά�οτε από έναν συνδυασμό εννοιολογικών και μορφολογικών κριτηρίων. Η αρχή γίνεται 
με γραμματικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη γραμματική γενικότητα
 και επικοινωνιακή χρησιμότητα και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται εισαγωγή νέων 
γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. 

     Το μοντέλο γλωσσικής μελέτης που προτείνεται, στηρίζεται στη Συστημική Λειτουργι-
κή Γραμματική (ΣΛΓ) (M.A.K Halliday), η οποία είναι μία γραμματική προσανατολισμέ-
νη στη σημασιολογία και στη λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων και οργανώνεται με 
βάση τη σημασία και όχι τη δομή, όπως προτείνουν ά�α γνωστά γλωσσολογικά μοντέλα. 
Ερμηνεύει τη γλώσσα ως ένα σύστημα σημασιών, οι οποίες πραγματώνονται από τύπους. 

4

@
 c

op
yr

ig
ht

 w
w

w
.m

y-
bo

ok
.g

r



ΓΝΩΡΙΖΩ

Λειτουργική Γραμματική

Yποδειγματική Διδασκαλία 

                                                                       Β. Οι χρόνοι του ρήματος

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι κάτι κάνω, βρίσκομαι σε μία κατάσταση 
ή κάτι παθαίνω.

Μοντελοποίηση

Υπόδειγμα:
Τρέχω (κάτι κάνω)
Κοιμάμαι (βρίσκομαι σε μία κατάσταση)
Πλένομαι (κάτι παθαίνω)

  Πότε κάνω, παθαίνω ή βρίσκομαι σε
 μία κατάσταση; Χθες, σήμερα ή αύριο;
   Οι χρόνοι του ρήματος θα μου πουν.
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Ο πίνακας των χρόνων

             Χθες
     (Παρελθόν)

    Παρατατικός: 
Κάτι γινόταν χθες
         συνέχεια.

           Υπόδειγμα:
Χθες όλη την ώρα έβρεχε.

                Σήμερα
                (Παρόν)

           Ενεστώτας: 
Κάτι γίνεται τώρα, τη 
   στιγμή που μιλάμε.

            Υπόδειγμα:
        Σήμερα βρέχει πάλι.

                       Αύριο
                    (Μέ�ον)

Εξακολουθητικός Μέ�οντας: 
          Κάτι θα γίνεται αύριο
                       συνέχεια.

                      Υπόδειγμα:
            Αύριο θα βρέχει όλη μέρα.
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ΚΑΝΩ

1. Κάποια ρήματα έχουν τοποθετηθεί σε λανθασμένο χρόνο. Σβήσε ό,τι δεν ταιριάζει και 
     τοποθέτησέ τα στον σωστό χρόνο.

    Ενεστώτας
θα υπογραμμίζω
         άνοιγα
      θαυμάζω
    μαγειρεύεις
        κοιτάζω

Παρατατικός
 συναντούσα
   κυνηγούσα
      ψάρευα
  φροντίζουμε
   θα χτυπάμε

Εξακολουθητικός 
      Μέ�οντας
   θα σκαλίζουμε
     θα καθαρίζω
   εξερευνούσαμε
         κολυμπώ
          αντέχει

2. Ένωσε τα ρήματα που βρίσκονται στον ίδιο χρόνο και κάνε τρίλιζα. Σε ποιον χρόνο 
     βρίσκονται;

θα τραγουδώ                          περπατούσα                             βάφουμε

πασχίζουν                        θα υψώνεις                           γελούσε

θα σφυρίζουν                         ζεσταίναμε                     θα δημιουργείτε
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ΚΑΤΑΝΟΩ

1. Σκέψου πώς κλίνονται τα παρακάτω ουσιαστικά και κάνε την αντιστοίχιση.

μπαμπάς
ταμίας
αμαξάς
τερματοφύλακας
αγώνας
καστανάς
σφου�αράς
πίνακας

ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ

ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ

2. Κλίνε τα ουσιαστικά: ο φουκαράς, ο κλητήρας.

Ονομαστική
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

Ονομαστική
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

Ενικός αριθμός                       Πληθυντικός αριθμός

Ενικός αριθμός                       Πληθυντικός αριθμός
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ΚΑΝΩ

1. Ώρα να γίνουμε παραμυθάδες! Με τις λέξεις που σου δίνονται προσπάθησε να σκεφτείς
     και να δημιουργήσεις μία δική σου μικρή ιστορία. Έχεις το δικαίωμα να βάλεις τις λέξεις
      σε όποιον αριθμό και όποια πτώση θέλεις.

βοριάς, τυφώνας, φαροφύλακας, χειμώνας, αμαξάς, ψαράς, ήρωας, άντρας

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Δραστηριότητες Αναγνωστικής Κατανόησης

1. Απαντώ τις ερωτήσεις:

       Ποια ώρα της ημέρας
   διαδραματίζεται η ιστορία;
___________________
___________________
___________________
___________________

Τι ήθελε το παιδί να κάνει;
_________________
_________________
_________________
_________________

    Ποιος ήταν ο λόγος που
 το παιδί θέλησε να το κάνει;
__________________
__________________
__________________
__________________

   Πώς αντέδρασαν οι γονείς και
    τα αδέρφια του παιδιού μόλις 
τους ανακοίνωσε την πρόθεσή του;
______________________
______________________
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                                                          Δραστηριότητες Λεξιλογίου

1. Εντόπισε στο κείμενο τις παρακάτω λέξεις.
• Σιγουριά 
• Διαμαρτύρονται 
• Ολοκληρωθεί
• Τηρήσω 

2. Μπορείς να γράψεις με λίγα λόγια τι σημαίνουν;

Σιγουριά: ________________________________
Διαμαρτύρονται: ________________________________
Ολοκληρωθεί: ___________________________________
Τηρήσω: _____________________________

3. Φτιάξε δικές σου προτάσεις με τις παραπάνω λέξεις.
• _________________________________________________________
   _________________________________________________________

• _________________________________________________________
   _________________________________________________________

• _________________________________________________________
    _________________________________________________________

• _________________________________________________________
   _________________________________________________________
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ΚΑΝΩ

1. Ρίξε τον κύβο και βρες από ποιο ουσιαστικό προέρχεται το ρήμα που έτυχες.

βαδίζω

οργώνω ψαρεύω μαγεύω

κολυμπώ

στολίζω
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