
  

 

 

      Η ορθογραφία θέλει τρόπο! Υπάρχουν πολλά «κολπάκια» για να τη μάθουμε. Δεν πειράζει 

αν μαθαίνεις με διαφορετικό τρόπο από τους άλλους! 

 

 

 

Με αντιγραφή; 

   Είναι πολύ συνηθισμένο κάποιος να μαθαίνει μια λέξη αντιγράφοντάς την. Είναι όμως λίγο 

βαρετό.  

 

Χρησιμοποιώντας τις λέξεις; 

    Αν χρησιμοποιούμε τις λέξεις μέσα σε προτάσεις ή κειμενάκια, τις θυμόμαστε πιο εύκολα. 

 

Διαβάζοντας; 

      Λογοτεχνικά βιβλία, παραμύθια, εφημερίδες, περιοδικά, κόμικς. Ό,τι αρέσει στον καθένα. 

Μαθαίνουμε πιο εύκολα αυτά που μας αρέσουν. 

 

Βλέποντας ξανά και ξανά; 

    Μπορούμε να κολλήσουμε στον τοίχο καρτέλες με ορθογραφικούς κανόνες, για να τους 

βλέπουμε συνέχεια. 

 

Ακούγοντας; 

    Κάποιοι θυμούνται πιο εύκολα ό,τι ακούν, παρά ό,τι βλέπουν. Έτσι, μπορεί να μάθουν να 

γράφουν σωστά τη λέξη «νησί», αν λένε δυνατά «νησί με ήτα και γιώτα».  

 

 

 

 

Τι δύσκολη ορθογραφία! 



Με  ποιηματάκια; 

   Π.χ. όταν μαθαίνουμε τους αριθμούς με λέξεις 

«ό,τι τελειώνει σε -ήντα, 

             γράφεται με ήτα, 

    όπως το πενήντα». 

 

Με οικογένειες; 

    Αν το «κλειδί» γράφεται με «ει», τότε και το «κλειδώνω» γράφεται με τον ίδιο τρόπο. 

 

Χρωματίζοντας; 

     Μπορούμε είτε να γράψουμε τα δύσκολα σημεία μιας 

λέξης με χρώματα είτε να τα σημειώσουμε με μαρκαδόρο 

υπογράμμισης. 

 

Δημιουργώντας; 

    Και η αφή βοηθάει τη μάθηση. Φτιάχνουμε τη λέξη που μας δυσκολεύει με πλαστελίνη, 

πηλό, χρωματιστή άμμο, σύρμα, τουβλάκια, φαγώσιμα υλικά. 

 

 

Με χρωματιστά χαρτονάκια; 

    Κόβουμε γράμματα και φτιάχνουμε λέξεις από χαρτόνι. 

 

Με  μαγνητάκια; 

    Σχηματίζουμε λέξεις πάνω στο ψυγείο! 

 

 



Παίζοντας; 

    Κρεμάλα, σκραμπλ, σταυρόλεξα. 

 

Με ιστορίες; 

    Ένα ζωάκι μπορεί να μας βοηθήσει να γράψουμε τη λέξη «πρόσωπο». 

Τα όμικρον είναι τα ματάκια του και το ωμέγα είναι το στόμα του. Να 

και το πρόσωπο μιας μικρής φώκιας: 

 

 

    Ή δυο δίδυμα συννεφάκια μας θυμίζουν ότι το σύννεφο γράφεται με δύο «ν». 

 

 

Με εικόνες; 

    Είναι πιο εύκολο να θυμηθούμε μια εικόνα, παρά έναν κανόνα. Σε αυτή την περίπτωση, όπου 

είναι δυνατό, ζωγραφίζουμε τα δύσκολα γράμματα για να τα θυμόμαστε. Πρόκειται για την 

εικονογραφική μέθοδο Μαυρομάτη και βοηθάει τα περισσότερα παιδιά, όχι μόνο όσα έχουν 

μαθησιακές δυσκολίες. 

 

 

    Ας μην ξεχνάμε ότι ξεκινάμε κάτι δύσκολο, όταν είμαστε ξεκούραστοι και συγκεντρωμένοι! 

 

 

 



 

 

 

 


