Πώς να διαβάζεις στο σπίτι
γρήγορα και αποτελεσματικά

για μαθητές τάξης Super Junior (A+B)


Να ξεκινάς πάντοτε από το κειμενάκι σου μέσα στο οποίο υπάρχει η ιστορία και οι λεξούλες

που έμαθες και διάβασες στην τάξη.


Ανοίγεις το κύριο βιβλίο σου και βάζεις το CD σου για να ακούσεις και να επαναλάβεις

δυνατά και φωναχτά αυτό που ακούς και διαβάζεις.
Αυτό να το κάνεις όσες φορές σου χρειάζεται ώστε να μπορείς μετά μόνος σου να διαβάσεις σωστά
χωρίς διακοπές.
Αν την ώρα που ακούς και διαβάζεις δεν θυμάσαι τι σημαίνουν κάποιες λέξεις ή φράσεις, τότε καλό
είναι να έχεις ανοιχτό το 1ο θέμα του σπιράλ σου ώστε να δεις από εκεί τη σημασία των λέξεων που
δεν θυμάσαι καλά.


Το δεύτερο βήμα σου πρέπει να είναι η αντιγραφή σου. Αντιγράφεις τις λεξούλες σου ή

κάποιο μέρος από το κειμενάκι σου όπως σου έχει πει η κυρία σου.
Προσπαθείς να μην βιάζεσαι και να είσαι συγκεντρωμένος. Θέλεις η αντιγραφή σου να είναι
καθαρογραμμένη και τακτική.



Αφού τελειώσεις την αντιγραφή σου, ξεκινάς την εξάσκηση σου για να μάθεις την

ορθογραφία των λέξεων σου στο 3ο θέμα του σπιράλ σου.
Γράφεις συγκεντρωμένα από τρείς φορές την κάθε λεξούλα και ταυτόχρονα την «φωνάζεις» ώστε
να συνδιάσεις το πώς προφέρεται με το πώς γράφεται. Μην προχωρήσεις σε άλλη λεξούλα αν δεν
ελέγξεις αν μπορείς να γράψεις την προηγούμενη μόνος σου χωρίς βοήθεια.


Η κυρία σου δεν σου μαθαίνει μόνο λεξούλες και φρασούλες. Σου μαθαίνει και πώς να τις

συνδιάζεις και να γράφεις προτάσεις. Σου μαθαίνει δηλαδή και γραμματική για να σου θυμίζει ότι
είναι σημαντικό να το διαβάσεις. Επίσης η κυρία σου, σου γράφει στον πίνακα αυτά τα σημαντικά
πράγματα και εσύ τα σημειώνεις στο 2ο θέμα του σπιράλ σου. Αν έχεις κάτι τέτοιο να διάβασεις,
τώρα είναι η ώρα να το κάνεις.
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Τελειώνεις το διάβασμα σου με τις ασκήσεις που έχεις στο workbook ή με άλλες ασκήσεις

που μπορεί να σου έχει δώσει η κυρία σου.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΤΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ
ΑΣΚΗΣΗ.



Μην στεναχωρηθείς και μην φοβηθείς. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό να συμβεί κάποιες

φορές.


Σημείωσε ακριβώς τι είναι αυτό που δεν κατάλαβες και ρώτησε την κυρία σου όταν έρθεις

για μάθημα.


Πρoσπάθησε να λύσεις την ασκησούλα σου ή να γράψεις το κειμενάκι που σου έβαλε η

κυρία σου ακόμα κι αν νομίζεις ότι είναι λάθος. Θα κατάλαβεις πολύ γρηγορότερα και ευκολότερα
όταν θα έχεις προσπαθήσει.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΜΑΘΗΜΑ



Αν απουσίασες από κάποιο μάθημα μπορείς να τηλεφωνήσεις στην γραμματεία του

εκπαιδευτηρίου η οποία θα φροντίσει να επικοινωνήσει με την κυρία σου, και θα σε ενημερώσει
άμεσα.


Σε περίπτωση που έχεις απουσιάσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή έχεις αρκετές

απορίες από προηγούμενα μαθήματα, η κυρία σου έχει μια ώρα ελεύθερη κάθε εβδομάδα για να την
αφιερώσει σε σένα προσωπικά.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Η επανάληψη θα σε βοηθήσει να μαθαίνεις καλύτερα γιατί είναι φυσιολογικό να ξεχνάμε

όταν μαθαίνουμε καινούρια πράγματα σε κάθε μάθημα.


Όταν έχεις επανάληψη, πρέπει να ξεκινάς πάντα από τα κειμενάκια του βιβλίου σου τα

οποία τα διαβάζεις φωναχτά και δυνατά μαζί με το cd σου.

2

Rozis



Μετά, κάνεις εξάσκηση στην ορθογραφία των λέξεων που είχαν τα κειμενάκια στο 3ο θέμα

του σπιράλ σου. Ασχολείσαι ιδιαίτερα με τις λέξεις που δεν θυμάσαι τόσο καλά. Θα παρατηρήσεις
ότι αρκετές λέξεις τις θυμάσαι και δεν χρειάζεται να τις γράψεις πάνω από μία φορά.


Κάνεις

επανάληψη σε ένα μάθημα κάθε φορά και όχι σε όλα μαζί. Δηλαδή, πρέπει να

τελειώσεις με το πρώτο σου κείμενο, τις λέξεις του και την γραμματική του πρίν να πας στο
επόμενο.


Η κυρία σου θα σου δίνει και κάποιο επαναληπτικό φυλλάδιο για να σε βοηθήσει να

διαβάσεις καλύτερα. Ασχολήσου μαζί του αφού ολοκληρώσεις την επανάληψη σου μόνος σου όπως
είπαμε μέχρι τώρα.

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ


Η κυρία σου χρησιμοποιεί εικόνες, κάρτες, σχεδιάζει στον πίνακα, χρησιμοποιεί το cd της

για να μπορείς να ακούς, να επαναλαμβάνεις, να κινήσαι, να μιλάς και να καταλαβαίνεις τα
καινούρια πράγματα στα Αγγλικά.
Εσύ πρέπει να συμμετέχεις και να είσαι προσεκτικός. Να ρωτάς αμέσως αν δεν έχεις καταλάβει κάτι
και να προσπαθείς πάντα να χρησιμοποιείς ό,τι καινούριο έμαθες στα Αγγλικά. Μην φοβάσαι να
κάνεις λάθος. Κανένας δεν μαθαίνει τίποτα αν δεν κάνει λάθος πρώτα.


Το εκπαιδευτήριο σου δίνει πολλές ευκαιρίες να μάθεις και να χρησιμοποιήσεις την

καινούρια γλώσσα που μαθαίνεις. Προβάλλουμε ταινίες στην Αγγλική γλώσσα για να μάθεις
καινούριες λέξεις και να διασκεδάσεις μαζί με άλλους που μαθαίνουν σαν και σένα. Σου δίνει την
δυνατότητα να δανείζεσαι βιβλία μαζί με τα dvd για να διαβάζεις καινούρια πράγματα, να
επαναλαμβάνεις και να μαθαίνεις μόνος σου αυτά που σε ενδιαφέρουν.
Να τα εκμεταλλευτείς και να τα κάνεις μέρος της ζωής σου εδώ. Αν τύχει και δυσκολευτείς θυμήσου
ότι δεν είσαι μόνος σου. Η καινούρια γλώσσα είναι παράθυρο σε έναν καινούριο κόσμο και η κυρία
σου είναι εδώ για να σε βοηθήσει να προχωρήσεις.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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