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Συγγραφέας:
Κατερίνα Θεοδωράκη
Η Κατερίνα Θεοδωράκη έχει υφάνει
τη ζωή της γύρω από τη
Θεσσαλονίκη, όπου γεννήθηκε και
κατοικεί, το παιδί και το βιβλίο.
Έχει σπουδάσει Παιδαγωγικά στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. καθώς και
στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.
Μητέρα δύο παιδιών, εργάζεται
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Έχει γράψει βιβλία παιδαγωγικού
περιεχομένου: «Η σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση στο Δημοτικό
Σχολείο με τη μέθοδο project»
(Ελληνικά Γράμματα), «Το ταξίδι
του αετού» (Κέδρος), «Το ταξίδι
του δελφινιού» (Κέδρος), «Η
πεταλούδα που δεν ήθελε να
γεράσει», (Βάρφης) «Με το άλφα,
με το βήτα φτιάχνουμε την
αλφαβήτα», (Γράφημα), «Η
συντροφιά των Χιονανθρώπων»,
(Γράφημα). Ακόμη, έχει
κυκλοφορήσει τη μελέτη: «Φύλο
και θετικές επιστήμες - μαθήματα
και επαγγέλματα στις αντιλήψεις
των δασκάλων» (Γράφημα) και το
μυθιστόρημα: «Θάλασσα…
Άνασσα…» (Γράφημα)
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Δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα,
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Δίψηφα φωνήεντα, δίψηφα σύμφωνα, συνδυασμοί και
συμπλέγματα συμφώνων… Γράμματα που ενώνονται μεταξύ
τους και με έναν μαγικό τρόπο αλλάζει η αρχική τους ακουστική
μορφή… Παράγουν άλλους ήχους, δημιουργούν διαφορετικές
εικόνες που μας ταξιδεύουν στον υπέροχο κόσμο της γνώσης
και της ανάγνωσης…
Η αναγνωστική ικανότητα του παιδιού είναι μια διαδικασία που
βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη διάρκεια της παιδικής του
ηλικίας. Όσο μεγαλώνει αυξάνεται το λεξιλόγιό του ποιοτικά και
ποσοτικά. Στη διάρκεια της προσχολικής και στις αρχές της
σχολικής περιόδου, το παιδί κατανοεί τη μετατροπή των ήχων
(προφορικός λόγος) σε γράμματα και λέξεις (γραπτός λόγος). Η
φωνολογική επίγνωση θεωρείται η πιο σημαντική δεξιότητα για
να μπορέσει το παιδί να κατακτήσει την αναγνωστική
ικανότητα.
Το βιβλίο αυτό επιδιώκει την καλλιέργεια την φωνολογικής
επίγνωσης του παιδιού με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο, μέσα
από ποιήματα, ερωτήσεις και ασκήσεις, ώστε αβίαστα να

Εικονογράφηση:

προετοιμαστεί και να αποκτήσει την αναγνωστική ικανότητα.
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