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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο αυτό είναι μια σύγχρονη αναλυτικοσυνθετική μέθοδος για 

γρήγορη και σχετικά εύκολη προσέγγιση τόσο των απλών γραμμάτων 

όσο και των συλλαβών και των λέξεων.

Το παιδί, ύστερα και από τη δική σας καθοδήγηση, θα μπορεί μέσα 

σε ελάχιστο χρόνο, εύκολα και απλά, να συνδυάζει κάθε εικόνα με το 

αρχικό της γράμμα ή με την αρχική της συλλαβή ή και με ολόκληρη 

τη λέξη της, να γράφει, πρώτα ό,τι του ζητείται και μετά να κολλάει 

δίπλα της το ανάλογο αυτοκόλλητο και να το μαθαίνει. Μπορούμε 

όμως να ξεκινήσουμε και αντίθετα: (λέξη-συλλαβή-γράμμα).

Έτσι, με την ευχάριστη αυτή ασχολία, στο τέλος, το παιδί θα έχει 

δημιουργήσει το πρώτο δικό του αλφαβητάριο, το οποίο θα ξεφυλλίζει 

συνεχώς, θα το διαβάζει, θα το ξαναδιαβάζει και θα καμαρώνει με 

μεγάλη ικανοποίηση για το δημιούργημά του!

Η επιτυχία, λοιπόν, και η μάθηση που είναι και το ζητούμενο, είναι 

σίγουρη και εξασφαλισμένη. Εγγύηση γι' αυτό αποτελεί η πολυετής 

πείρα και η ασχολία μας με άτομα που είχαν μαθησιακές δυσκολίες, 

δυσλεξία κ.λπ.

«Καλή δύναμη» σε εσάς και «Καλή Πρόοδο» στα παιδιά σας.

     Ο συγγραφέας





 Γράψε σε κάθε γραμμή το αρχικό γράμμα των παρακάτω λέξεων: 
(άλογο, ελάφι, ήλιος, ινδιάνος, ομπρέλα, ύφασμα, ώρα)

Μετά κόλλησε στα κουτάκια τα ίδια αυτοκόλλητα γράμματα.
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Προσπάθησε να βρεις και να κολλήσεις τις αυτοκόλλητες λέξεις 
που ταιριάζουν στις παρακάτω εικόνες: 

(ήλιος, ελάφι, άλογο, ώρα, ινδιάνος, ομπρέλα, ύφασμα).
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