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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Το My First Montessori book for English απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών. Χάρη σε 
αυτό, τα παιδιά θα μπορέσουν να μάθουν αγγλικά με τρόπο διασκεδαστικό αλλά και μεθοδικό, 
προχωρώντας από τα πιο εύκολα στα πιο δύσκολα. 

Το My First Montessori book for English περιλαμβάνει τους εξής τύπους εκπαιδευτικού υλικού: 
• 20 σελίδες με εικόνες που χρησιμοποιούνται μαζί με τις  
 κάρτες λεξιλογίου
•  12 παιχνίδια που ενθαρρύνουν την ενεργοποίηση των 

παιδιών
•  σελίδες με δραστηριότητες, κατάλληλα σχεδιασμένες για 

την εμπέδωση και την αφομοίωση των νέων γνώσεων
•  180 κάρτες λεξιλογίου (για κόψιμο)
•  79 κάρτες γραμμάτων (για κόψιμο)
•  τραγουδάκια.

Οι σελίδες του βιβλίου με τίτλο «Οι εικόνες μου» πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με τις κάρ-
τες λεξιλογίου, οι οποίες στην παιδαγωγική Μοντεσσόρι ονομάζονται «ταξινομημένες κάρτες». 
Αυτές, επειδή αναμένεται να χρησιμοποιηθούν περισσότερο, είναι τυπωμένες σε πιο χοντρό 
χαρτί. Αφού τις κόψετε, συγκεντρώστε τες ανά θέμα και τοποθετήστε τες σε φακελάκια. Στη συ-
νέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε τα φακελάκια αυτά σε έναν μεγαλύτερο φάκελο, τον οποίο 
θα φυλάσσετε πάντα μέσα στο βιβλίο.

Οι κάρτες των γραμμάτων βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. Αφού τις κόψετε, μπορείτε να τις απο-
θηκεύσετε σε ένα φακελάκι, το οποίο θα κολλήσετε στη σελίδα του «κινητού αλφαβήτου» (σελ. 74).

Η Μαρία Μοντεσσόρι χρησιμοποιούσε μια πολύ αποτελεσματική τεχνική, για να βοηθήσει τα 
παιδιά να απομνημονεύουν τις νέες λέξεις, τo «μάθημα σε τρία στάδια»: 
•  πρώτα το παιδί ακούει τη νέα λέξη
•  μετά του ζητείται να δείξει την εικόνα ή το αντικείμενο που αντιστοιχεί στη λέξη αυτή 
•  τέλος, επαναλαμβάνει τη νέα λέξη.

Η παραπάνω μέθοδος αξιοποιείται στο βιβλίο αυτό μέσα από δραστηριότητες εκμάθησης των 
λέξεων με τη βοήθεια των εικόνων. Σε αυτές εργαζόμαστε ως εξής: 

   Ονομάζω  �  «Listen and touch» (Άκουσε και άγγιξε)
Το παιδί ακούει τις λέξεις που παρουσιάζονται στις σελίδες «Οι εικόνες μου» και μετά 
δείχνει τις εικόνες που αντιστοιχούν σε αυτές τις λέξεις, αγγίζοντάς τες.

   Δείχνω  �  «Touch and say» (Άγγιξε και πες) 
Ακούγοντας τη λέξη για μία ακόμη φορά, το παιδί βρίσκει την αντίστοιχη χρωματιστή 
κάρτα λεξιλογίου, την τοποθετεί πάνω στην ασπρόμαυρη εικόνα και, αγγίζοντας την 
κάρτα, προφέρει τη λέξη στα αγγλικά. Αυτό το στάδιο απομνημόνευσης συχνά διαρ-
κεί πιο πολύ. 

   Αναγνωρίζω  �  «What is it?» (Τι είναι αυτό;) 
Από τη στιγμή που έχει απομνημονεύσει το λεξιλόγιο στις σελίδες «Οι εικόνες μου», 
το παιδί επιλέγει μία από τις εννιά κάρτες του θέματος το οποίο μαθαίνει και λέει τη 
λέξη που αντιστοιχεί στην εικόνα την οποία δείχνει η κάρτα. Όταν είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να λέει το όνομα κάθε εικόνας, τότε έχει ήδη απομνημονεύσει καλά 
το λεξιλόγιο του θέματος!

The finger family
Οι εικόνες μου: my family

H οικογένειά μου

grandfather

father

brother

grandmother

aunt

sister

mother

uncle

cousin

The family
H οικογένεια

Lets sing!
Ας τραγουδήσουμε!

Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε από το www.patakis.gr/12004 τους στίχους τραγουδισμένους στα αγγλικά. 

“Daddy finger,    

Daddy finger,

Where are you?”

“Here I am, here I am!

How do you do?” 

“Mummy finger,   

Mummy finger,

Where are you?” 

“Here I am, here I am!

How do you do?” 

«Δαχτυλο-μπαμπά,  

Δαχτυλο-μπαμπά,

Πού είσαι;»

«Εδώ είμαι, εδώ είμαι!

Τι κάνεις;»

«Δαχτυλο-μαμά,  

Δαχτυλο-μαμά,

Πού είσαι;»

«Εδώ είμαι, εδώ είμαι!

Τι κάνεις;»

 Ονομάζω  �  Listen and touch  �	 Το παιδί ακούει τη λέξη και δείχνει την εικόνα, αγγίζοντάς την.    

      Κατεβάστε τoυς ήχους από το www.patakis.gr/12004

 Δείχνω  �	 Touch and say  �	 Το παιδί τοποθετεί την κάρτα λεξιλογίου πάνω στην ασπρόμαυρη εικόνα και λέει τη λέξη.

 Αναγνωρίζω  �  What is it?  �  Το παιδί διαλέγει μια κάρτα λεξιλογίου και λέει τη λέξη. 
31
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ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟSeasons game cards

Winter

Summer

Spring

Autumn

Its . I love .
Είναι  . Αγαπώ  .

The seasons 
Οι εποχές Οι κάρτες για το παιχνίδι των εποχών

a coat

shorts

sunglasses

an umbrella

a jacket

a skirt

gloves

trainers

a T-shirt a dress

trousers a cap

a scarf

boots

a hat

tights

Winter
Χειμώνας

Spring
Άνοιξη

Summer
Καλοκαίρι

Autumn
Φθινόπωρο

Ζητήστε από το παιδί πρώτα να σας δείξει τις εποχές, προφέροντας συγχρόνως το όνομά τους στα αγγλικά, και μετά να σχηματίσει αντίστοιχες προτάσεις.

34

Mixing colours
Ανακατεύοντας χρώματα

Βρες ποιο χρώμα δημιουργούμε κάθε φορά, όταν ανακατεύουμε δύο χρώματα, και χρωμά-

τισε με το χρώμα αυτό το κυκλάκι που είναι μετά από το =. Έπειτα, ένωσε το κυκλάκι που 

χρωμάτισες με το χρωματισμένο κυκλάκι που δείχνει το χρώμα αυτό.
















purple

green

orange

pink

grey

Colours
Χρώματα

Colour hunt
Το κυνήγι των χρωμάτων

Πες τις λέξεις που αντιστοιχούν στις εικόνες και μετά ένωσε τις εικόνες 

με το σωστό χρώμα.

Yellow
Red

Blue

purple

green

orange

pink

black

grey

yellow

red

blue

a banana

a sock

a ladybird

a pig

a rabbit

an orange

a triangle

a lettuce

an ant

Συμπληρωματικά, στο παιχνίδι αυτό μπορείτε να ζητάτε από το παιδί να σχηματίζει προτάσεις με τις λέξεις 

που αντιστοιχούν στις εικόνες· για παράδειγμα, «the banana is yellow».
17
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Για να αφομοιώσουν τα παιδιά τις νέες λέξεις, προτείνονται πολλά παιχνίδια και ασκήσεις σε 
όλο το βιβλίο, που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις αισθητηριακές τους ικανότητες, να 
γνωρίσουν καλύτερα τον κόσμο και παράλληλα να κατακτήσουν ένα βασικό λεξιλόγιο στην 
αγγλική γλώσσα. 

Ορισμένα παιχνίδια και ασκήσεις βασίζονται σε ένα σύνολο μικρών καρτών. Για να μη χαθούν οι 
κάρτες από τη στιγμή που θα τις κόψετε, μπορείτε και αυτές να τις αποθηκεύσετε σε φακέλους, 
τους οποίους θα κολλήσετε στις σελίδες του βιβλίου που βρίσκονται δίπλα από τους κανόνες 
του παιχνιδιού, όπου υπάρχουν κατάλληλες θέσεις (π.χ. στη σελ. 81). Έτσι, θα είναι εύκολο να 
κάνει το παιδί επανάληψη, η οποία είναι αναγκαία για την εκμάθηση. Κάνοντας πολλές φορές 
τις δραστηριότητες, το παιδί θα εμπλουτίζει τις γνώσεις του, θα βελτιώνει τη συγκέντρωσή του 
και θα ενισχύει την επιθυμία του για μάθηση καθώς και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Η αρχή «βοήθησέ με να το κάνω μόνος μου» είναι βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής Μοντεσ-
σόρι. Για να ενθαρρυνθούν τα παιδιά να εργάζονται αυτόνομα, κάθε εκφώνηση σηματοδοτείται 
με ένα εικονόγραμμα:

Δείχνω

Αναγνωρίζω

Χρωματίζω

Κυκλώνω

Ενώνω

Παρ’ όλα αυτά, να είστε όσο πιο συχνά γίνεται κοντά στο παιδί, όταν δουλεύει με το βιβλίο. Η 
στήριξη και η βοήθεια που θα του προσφέρετε είναι πολύ σημαντικές, καθώς θα ανακαλύπτει 
την αγγλική γλώσσα.

Η κινητοποίηση του παιδιού είναι σημαντικό στοιχείο στη μαθησιακή διαδικασία. Αν φαίνεται 
ότι το παιδί δεν ενδιαφέρεται πολύ για ένα θέμα, αφήστε το να «πλοηγηθεί» μέσα στο βιβλίο 
όπως θέλει το ίδιο. Άλλωστε, στο πλαίσιο της επανάληψης το παιδί θα επιστρέψει στις δραστη-
ριότητες που αρχικά το δυσκόλεψαν ή δεν τράβηξαν το ενδιαφέρον του. Να θυμάστε πάντα πως 
η ευχαρίστηση και ο ενθουσιασμός του παιδιού είναι οι καλύτεροι οδηγοί!

Η συγγραφέας 
Lydie Barusseau

Κατεβάστε τα αρχεία ήχου με την αγγλική προφορά των λέξεων και τα 
τραγουδάκια, από το www.patakis.gr/bkm12004, επιλέγοντας τον σύνδε-
σμο «Κατεβάστε τα αρχεία ήχου».
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My activity book

Το βιβλίο των δραστηριοτήτων μου

6



Me 
Εγώ

Hello!
My name is  .

The body and the face
Tο σώμα και το πρόσωπο

Κόλλησε εδώ
τη φωτογραφία σου.
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The body and the face
Tο σώμα και το πρόσωπο

Οι εικόνες μου: my body
Το σώμα μου

shoulder

finger

foot

arm

leg

toe

hand

knee

back

 Ονομάζω  �  Listen and touch  �	 Το παιδί ακούει τη λέξη και δείχνει την εικόνα, αγγίζοντάς την.    
      Κατεβάστε τoυς ήχους από το www.patakis.gr/bkm12004

 Δείχνω  �	 Touch and say  �	 Το παιδί τοποθετεί την κάρτα λεξιλογίου πάνω στην ασπρόμαυρη εικόνα και λέει τη λέξη.

 Αναγνωρίζω  �  What is it?  �  Το παιδί διαλέγει μια κάρτα λεξιλογίου και λέει τη λέξη. 
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Parts of the body
Τα μέρη του σώματος

Χρωμάτισε με κόκκινο χρώμα το μέρος του σώματος που δηλώνει η κάθε λέξη.

shoulder

finger

foot

arm

leg

toe

hand

knee

back

Προφέρετε τη λέξη, δείχνοντας ταυτόχρονα στο παιδί το αντίστοιχο μέρος του σώματός σας. 
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Οι εικόνες μου: my face
Το πρόσωπό μου

head

hair

mouth

neck

eye

tooth

ear

nose

cheek

 Ονομάζω  �  Listen and touch  �	 Το παιδί ακούει τη λέξη και δείχνει την εικόνα, αγγίζοντάς την.    
      Κατεβάστε τoυς ήχους από το www.patakis.gr/bkm12004

 Δείχνω  �	 Touch and say  �	 Το παιδί τοποθετεί την κάρτα λεξιλογίου πάνω στην ασπρόμαυρη εικόνα και λέει τη λέξη.

 Αναγνωρίζω  �  What is it?  �  Το παιδί διαλέγει μια κάρτα λεξιλογίου και λέει τη λέξη. 
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Parts of the face
Tα μέρη του προσώπου

Κύκλωσε με κόκκινο χρώμα το μέρος του προσώπου που δηλώνει η κάθε λέξη.

head

hair

mouth

neck

eye

tooth

ear

nose

cheek

Προφέρετε τη λέξη, δείχνοντας ταυτόχρονα στο παιδί το αντίστοιχο μέρος του προσώπου σας. 
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How are you?
Πώς είσαι;

Lets play!
Ας παίξουμε!

Προφέρετε τις φράσεις που δηλώνουν διαφορετικά συναισθήματα, «Είναι χαρούμενος», «Είναι καλά» και 
«Είναι λυπημένος», και ζητήστε από το παιδί να σας δείξει τις αντίστοιχες εικόνες. 

Im fine
Είμαι καλά 

Im sad
Είμαι λυπημένος 

Im happy
Είμαι χαρούμενος 
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Lets play “Simon says”
Ας παίξουμε “Simon says” 

Προφέρετε την κάθε ερώτηση και ζητήστε από το παιδί να την επαναλάβει και να απαντήσει σε αυτή. Μετά 
ζητήστε του να κυκλώσει τη σωστή απάντηση. 

Where are you?
Πού είσαι; 

Im a  .

How tall are you?
Πόσο ψηλός/ψηλή είσαι;

Are you a boy or a girl?
Είσαι αγόρι ή κορίτσι;
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Simon says
Ο Σίμωνας λέει

Lets play “Simon says”
Ας παίξουμε “Simon says” 

Simon says ... 

    ... stand up!   ... sit down!

Lets play!
Ας παίξουμε!

Διάλεξε μια κάρτα λεξιλογίου για το σώμα ή το πρόσωπο και παίξε με αυτή, λέγοντας: 
«Simon says: touch your ...». 
Μπορείς επίσης να μιμηθείς τις παρακάτω πράξεις, λέγοντας: «Simon says ...».

smile cry eat

paint dance wash

sleep run cook
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Mixing colours
Ανακατεύοντας χρώματα

Βρες ποιο χρώμα δημιουργούμε κάθε φορά, όταν ανακατεύουμε δύο χρώματα, και χρωμά-
τισε με το χρώμα αυτό το κυκλάκι που είναι μετά από το =. Έπειτα, ένωσε το κυκλάκι που 
χρωμάτισες με το χρωματισμένο κυκλάκι που δείχνει το χρώμα αυτό.

 

 

 

 

 

purple

green

orange

pink

grey

Colours
Χρώματα

Yellow Red Blue
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