
10 Παιχνίδια για την ανάπτυξη της φωνολογικής 

ενημερότητας 

 

 

Φωνολογική ενημερότητα 

 

Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα του παιδιού να χειρίζεται 

συνειδητά τα φωνολογικά στοιχεία της γλώσσας, κατανοώντας ότι οι 

λέξεις αποτελούνται από συλλαβές και φωνήματα. 

Η φωνολογική ενημερότητα αποτελεί προαπαιτούμενο για την 

κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής. 

Οι γονείς μπορούν παίζοντας με τα παιδιά να ενισχύσουν τη δεξιότητα 

αυτή, βοηθώντας τα να κατακτήσουν ομαλά το μηχανισμό ανάγνωσης 

και γραφής, ενώ ταυτόχρονα περνούν χρόνο μαζί και διασκεδάζουν. 

Παρακάτω ακολουθούν παιχνίδια  ενίσχυσης της φωνολογικής 

ενημερότητας. 

Ανάλυση λέξης σε συλλαβές /φωνήματα 

- Δείχνουμε στο παιδί εικόνες ή πραγματικά αντικείμενα και το 

παιδί καλείται να μας αναλύσει τη λέξη σε συλλαβές ή φωνήματα 

Πχ 

 

  γάτα   γ - ά - τ - α   

                                   ή 

                    γάτα  γά - τα 

 

- Δείχνουμε στο παιδί εικόνα ενός αντικειμένου και του ζητάμε να 

βάλει τόσες σφραγίδες όσες και οι συλλαβές ή τα φωνήματα που 

την απαρτίζουν 

 

- Λέμε στο παιδί μία λέξη και του ζητάμε να μας πει τα 

φωνήματα/συλλαβές, χτυπώντας παλαμάκια, κάνοντας 

πηδηματάκια ή χτυπώντας ένα τυμπανάκι 

 



Πχ πατάτα  πα – τά – τα    ή     π – α – τ – ά - τ – α 

- «Μπάσκετ συλλαβών» 

 

Χρησιμοποιώντας ένα καλαθάκι και μπαλίτσες από 

αλουμινόχαρτο ή πλαστελίνη, λέμε στο παιδί μια λέξη και του 

ζητάμε να μας πει τις συλλαβές/φωνήματα πετώντας στο 

καλαθάκι τα αντίστοιχα μπαλάκια 

 

- Χρησιμοποιώντας συρματάκι πίπας και χάντρες ή κοφτό 

μακαρόνι, λέμε μια λέξη στο παιδί και του ζητάμε επισημαίνοντας 

τις συλλαβές/φωνήματα να περνάει στο συρματάκι τον αντίστοιχο 

αριθμό χαντρών 

 

- “Πιάσε και μάντεψε” 

 

Βάζουμε μέσα σε ένα κουτί διάφορα οικεία αντικείμενα. Ζητάμε 

χωρίς να βλέπει να πιάσει ένα αντικείμενο, να μαντέψει τι είναι και 

να μας πει τις συλλαβές/φωνήματα 

 

- “Το ψάρεμα” 

 

Φτιάχνουμε και κόβουμε μαζί με το παιδί ψαράκια και τα 

“σκορπίζουμε” στο πάτωμα. Ζητάμε να επισημάνει τις 

συλλαβές/φωνήματα της λέξης που άκουσε και να τοποθετήσει 

στη γυάλα τον αντίστοιχο αριθμό ψαριών 

 

- Σύνθεση λέξης από συλλαβές ή φωνήματα 

 

Παρουσιάζουμε εικόνες ή αντικείμενα στο παιδί και ζητάμε να μας 

πει ποια λέξη προφέραμε και να δείξει την εικόνα 

Πχ 

 

π- α – π – ί  παπί 

 

- «Βρες το πες το» 

 

Παίζεται με τρία ή περισσότερα άτομα. Κάποιος αναλαμβάνει το 

ρόλο του «παρουσιαστή». Τοποθετούμε πάνω στο τραπέζι 

κάρτες διαφόρων αντικειμένων (φρούτα, ζώα, φαγητά κα).  

Ο «παρουσιαστής» προφέρει  τις συλλαβές ή τα φωνήματα μιας 

λέξης. Όποιος από τους παίχτες βρει πρώτος τη λέξη κερδίζει και 



την αντίστοιχη κάρτα. Νικητής είναι αυτός που στο τέλος του 

παιχνιδιού έχει καταφέρει να αποκτήσει τις περισσότερες κάρτες. 

- «Ο πιο γρήγορος κερδίζει» 

 

Τα παιδιά ακούν τα φωνήματα/συλλαβές μιας λέξης με τη σειρά. 

Ψάχνουν να βρουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το αντικείμενο 

μέσα στο σπίτι 

 

Πχ κ – ου – τ – α – λ – ι     κουτάλι 

 

- Περιγράφουμε μια λέξη από συγκεκριμένη κατηγορία και 

προφέρουμε τις αντίστοιχες συλλαβές/φωνήματα. Το παιδί 

καλείται να βρει τη λεξούλα. 

Πχ Είναι ζώο και κολυμπάει       ψά – ρι 

 

Διάκριση φωνήματος/συλλαβής 

 

- Το παιδί ακούει μια λέξη και καλείται να εντοπίσει την 

αρχική/τελική συλλαβή ή φώνημα 

 

Πχ πατάτα    πα 

  

- Δείχνουμε στο παιδί εικόνες ή αντικείμενα και ζητάμε να μας πει 

την αρχική/δεύτερη/τελική συλλαβή 

 

Πχ 

 

        πατίνι    ποια είναι η δεύτερη συλλαβή; 

 

- Δείχνοντας εικόνες ή αντικείμενα στο παιδί, ζητάμε να μας πει 

ποια ξεκινάει / τελειώνει / περιέχει ένα συγκεκριμένο φώνημα ή 

συλλαβή που του λέμε 

 

Πχ  

 

                             
 

Ποιο ξεκινάει από τε; 

 



- Ζητάμε να μας φέρει μέσα σε 30’’ αντικείμενα του σπιτιού που 

ξεκινούν/τελειώνουν περιέχουν μια συγκεκριμένη συλλαβή ή 

φώνημα  

 

Πχ    Όσα ξεκινούν από κ 

 

- Τοποθετούμε μπροστά από το παιδί, τόσα ποτηράκια όσες και οι 

συλλαβές ή τα φωνήματα της λέξης και ζητάμε να ρίξει την 

μπαλίτσα στο ποτηράκι όπου βρίσκεται η θέση της συλλαβής ή 

του φωνήματος που ζητάμε 

Πχ 

 

 

     
     Πα           τι             νι           Πού ακούς τη συλλαβή  τι; 

 

- «Ο κηπουρός» 

 

Φτιάχνουμε μαζί με το παιδί χάρτινα λουλουδάκια. Τοποθετούμε 

μπροστά στο παιδί, τόσα λουλούδια όσα και τα φωνήματα ή οι 

συλλαβές της λέξης που θα πούμε. Δίνουμε στο παιδί ένα άδειο 

ποτιστήρι και αφού προφέρουμε τη λέξη που ζητάμε να «ποτίσει» 

το λουλουδάκι που βρίσκεται μια συγκεκριμένη συλλαβή ή 

φώνημα 

Πχ 

 

 

        Κα            να             τα                Πότισε το λουλουδάκι που ακούς ν 

 

 Παραλλαγή της δραστηριότητας 

 

Ποτίζουμε εμείς το λουλουδάκι και το παιδί λέει ποια 

συλλαβή/φώνημα βρίσκεται σε αυτή τη θέση 

 

- Περιγράφουμε στο παιδί ένα ζώο/φρούτο κτλ που ξεκινάει από 

μια συγκεκριμένη συλλαβή/φώνημα. Ζητάμε από το παιδί να βρει 

τη λέξη  

 



 Την αντίστοιχη διαδικασία μπορεί να κάνει το παιδί για εσάς με 

εναλλαγή σειράς  

 

Πχ Είναι ζώο, ζει στη ζούγκλα και ξεκινάει από ζ (ζέβρα) 

 

- «Ζώα / Φυτά / Πράγματα» (Προφορικά) 

 

Παίζουμε το κλασσικό παιχνίδι προφορικά βάζοντας κάθε φορά 

συγκεκριμένο κανόνα  

Πχ   Να περιέχουν το γράμμα  λ 

 

Ζώα             Φυτά         Ονόματα      Πράγματα     Επαγγέλματα 

 

καμήλα        λεμονιά     Βασίλης       κατσαρόλα   δάσκαλος 

 

- «Μπούλινγκ» 

 

Τοποθετούμε στη σειρά άδεια μπουκάλια νερού, τόσα όσα και τα 

φωνήματα/συλλαβές της λέξης που θα πούμε. Προφέρουμε τη 

λέξη και χτυπάμε με τη μπάλα ένα μπουκάλι ζητώντας από το 

παιδί να μας πει ποια συλλαβή ή φώνημα βρίσκεται εκεί. 

Αντίστοιχα μπορεί να ρίχνει το ίδιο το παιδί και να λέει τις 

συλλαβές/φωνήματα όσων μπουκαλιών έπεσαν 

 

 

  


