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Οι χαρακτήρες των γραμμάτων ξανασχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σας, ειδικά για τα
παιδιά της Α΄τάξης και δεν ακολουθούνται πιστά οι γνωστές ηλεκτρονικές ή τυπογραφικές γραμματοσειρές.

Γιατί είναι το μόνο τετράδιο Πρώτης Γραφής που διαθέτει
ηλεκτρονική υποστήριξη στο Ίντερνετ με εξειδίκευση στο μάθημα
της Γλώσσας της Πρώτης Τάξης! Με ποικίλο εποπτικό υλικό
κατηγοριοποιημένο ανά διδακτική ενότητα: Καρτέλες για το δάσκαλο,
καρτέλες για το μαθητή, φύλλα εργασίας, προτάσεις διδασκαλίας,
συνδέσεις σε χρήσιμες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, συνδέσεις σε
φωτογραφίες, βίντεο, άρθρα και γενικά σε χρήσιμο εκπαιδευτικό
υλικό.

Γιατί κατασκευάστηκε για να μην αναλώνεται ο πολύτιμος χρόνος
του εκπαιδευτικού καθημερινά στη γραφή δεκάδων τετραδίων και
ως τετράδιο πρώτης γραφής, διαμορφώνεται συνεχώς σύμφωνα με
τις παρατηρήσεις σας, κατά τη διάρκεια της έμπρακτης καθημερινής
εφαρμογής, παρουσιάζοντας νέα καινοτόμα ποιοτικά χαρακτηριστικά
όπως:

www.grafoulis.gr Για να προετοιμάζεσαι σε πέντε λεπτά!

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί... Αγαπητοί γονείς...

Ιστολόγιο Διαφήμιση Γιατί; Επικοινωνία
Αναζήτηση με τίτλο κεφαλαίου - Γλώσσα γραφής

Ο Γραφούλης και η Γραφούλα στην Πρώτη άξηT

Γλώσσα - Γρήγορη Αναζήτηση Με Τίτλο Κεφαλαίου

Δίνονται πρότυπα γράμματα για να χρωματίσουν τα παιδιά.

Καθορίζεται η πρώτη επαφή μολυβιού χαρτιού με τη χρήση βοηθητικής τελείας για οικονομία κινήσεων.

Δισέλιδη εξάσκηση στη γραφή των γραμμάτων με:

Πρότυπη γραφή και εξάσκηση του μεγάλου ή μικρού ή και των δύο γραμμάτων.-

- Συνδυασμοί του νέου γράμματος με τα προηγούμενα διδαγμένα φωνήεντα ή σύμφωνα.

Οι συγγραφείς

Αντώνης Περισυνάκης
Νεκταρία Πετρουλάκη

Ανάμεσα στ' άλλα, εισάγουμε τα παιδιά
με ευχάριστο τρόπο στη γραφή με τη χρήση
νέων τεχνολογιών και στις δυνατότητες που
μας προσφέρει για την παραγωγή γραπτού

λόγου.

Γίνεται αναφορά στην πρότυπη λέξη του σχολικού εγχειριδίου και σε άλλες βοηθητικές
για τη διδασκαλία του νέου γράμματος.Τα παιδιά χρωματίζουν ευχάριστα.

Περιέχονται ακριβείς οδηγίες προς τους γονείς για τη φορά
γραφής των γραμμάτων

NEO NEO NEO NEO NEO NEO
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Τον Γραφούλη τον γνωρίζετε...
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Έμφαση στους ήρωες των Βιβλίων.
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Βασίζεται στα βιβλία του Ο.Ε.Δ.Β. 

1. Οι πατημασιές

2. Πού είναι ο Φασαρίας;

3. Πάμε στην αγορά

4. Καλό ταξίδι!

5. Βιβλίο για το Δάσκαλο

 

Γίνεται εικονογράφηση του νέου γράμματος και 
των πρότυπων λέξεων κατά την επεξεργασία των γραμμάτων
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Περιέχει Παράρτημα για τον εκπαιδευτικό με το λεξιλόγιο των βιβλίων
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ΒΙΒΛΙΟ 1ο: «Οι πατημασιές» 

Το μολύβι, η ξύστρα, η γόμα, η τάξη, το σφουγγάρι, το θρανίο, το τετράδιο, 

η κιμωλία, το βιβλίο, το ποτάμι, η αυλή, το σχολείο, το κορίτσι, το αγόρι, 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Α΄ ΤΑΞΗΣ 
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μαζί με Προγραφικές Ασκήσεις
 σε ένα πακέτο!
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