1. ΘΕΜΑ
Αντιστοιχία φθόγγων γραµµάτων
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Βλ. περιγραφή παρακάτω.
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ
Επίπεδο αρχαρίων, και πιο συγκεκριµένα Α´ ΚΕΓ και 1 ΕΚΠΑ
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ
Η εκάστοτε προφορά κάθε γράµµατος µε παραδείγµατα
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ
(α) Αδυναµία παραγωγής των φθόγγων µε ακρίβεια
(β) Αδυναµία κατανόησης των φθόγγων µε ακρίβεια
(γ) Αδυναµία αντιστοίχισης προφοράς και γραφής
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αα
[a]
[e] (µερικώς)
Ββ
[v]
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[!]
[!]
∆δ
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[e]
[i] (µερικώς)
Ζζ
[z]
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[i]
Θθ
[θ]
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[c]
[g]
[!]
Λλ
[l]
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Μµ
[m]
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[m]
Ξξ
[ks]
Οο
[o]
[i] (µερικώς)
[u] (µερικώς)

αύριο [avrio]
αίµα [ema]
βάζο [vazo]
γελάω [!elao], γείτονας [!itonas], γιατρός [!atros]
γάτα [!ata], άγουρος [a!uros], γράφω [!rafo]
δωµάτιο [!omatio]
ένα [ena]
είµαι [ime]
ζητάω [zitao]
κήπος [cipos]
θέλω [θelo]
κορίτσι [koritsi]
αϊτός [ajtos]
καρδιά [kar!!a]
φωτιά [fot!a]
µια [m!a]
κακός [kakos]
κερί [ceri]
τον κόσµο [to!gozmo]
τον κύριο [to!!irio]
λάθος [laθos]
ελιά [eʲa]
µητέρα [mitera]
αµφιβολία [a!φivolia], παρεµβολή [pare!voli]
νίκη [nici]
άγχος [a!xos]
εννιά [e!a]
τον πατέρα [tombatera]
έξι [eksi]
όµορφος [omorfos]
οι [i]
ούτε [ute]
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Σσ
Ττ
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[z]
[t]
[d]
[i]
[u] (µερικώς)
[f]
[v]
[f]
[x]
[!]
[ps]
[o]

πατέρας [pateras]
τον πατέρα [tombatera]
ρολόι [roloi]
σώµα [soma]
σβήνω [zvino]
τοίχος [tixos]
τον τοίχο [tondixo]
ντύνω [dino]
ούτε [ute]
αυτός [aftos]
αύριο [avrio]
φέρνω [ferno]
χάρακας [xarakas]
χειµώνας [!imonas]
ψύλλος [psilos]
τώρα [tora]

7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ανάλογα µε την ηλικία και τα χαρακτηριστικά των µαθητών η παρουσίαση µπορεί να
ξεκινήσει είτε από τους φθόγγους είτε από τα γράµµατα, να απαντά δηλαδή στο ερώτηµα είτε
(α) πώς εµφανίζεται στη γραφή, λ.χ., ο φθόγγος [i]; είτε (β) πώς µπορεί να προφέρεται ένα
γράµµα, λ.χ. το <κ>;
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα γράµµα αντιστοιχίζεται σταθερά µε κάποια
φωνητική αξία είναι συγκεκριµένες, όπως φαίνεται στην περιγραφή παραπάνω. Σε κάθε άλλη
περίπτωση πρέπει να γίνεται συνειδητή πρακτική εξάσκηση των συστηµατικών ποικιλιών και
πάλι είτε ξεκινώντας από τα γράµµατα είτε από τους φθόγγους.
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΒΣ10: Τα σύµφωνα της ελληνικής
ΒΣ11: Το φωνηεντικό σύστηµα της ελληνικής
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γλωσσικές Ασκήσεις: 1-3, 7, 16, 18.

