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Περίληψη: Μουσική και γλώσσα, σύµφωνα µε τους επιστήµονες, συνδέονται µε δεσµούς ισχυρούς, ενώ 
αναγνωρίζεται η συµβολή του τραγουδιού στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Η παρούσα  
έρευνα, επιχειρώντας να  τεκµηριώσει την άποψη αυτή στον ελλαδικό χώρο, χρησιµοποιεί έναν 
πειραµατικό σχεδιασµό διάρκειας 5 εβδοµάδων, µε  προπειραµατική και µεταπειραµατική διαδικασία 
και δύο οµάδες (πειραµατική και ελέγχου), µε σκοπό να διερευνήσει εάν  το τραγούδι αποτελεί 
παράγοντα που συµβάλλει στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το δείγµα 
αποτέλεσαν 62 παιδιά, οµιλούντα την ελληνική ως µητρική γλώσσα, που φοιτούσαν σε τέσσερα 
ολοήµερα  τµήµατα Νηπιαγωγείων του Νοµού Χανίων.  Για τη µέτρηση του λεξιλογίου  εφαρµόστηκαν 
τέσσερα τεστ:  δύο σταθµισµένα («∆οκιµασία εκφραστικού λεξιλογίου» και PPVT-R) και δύο  
κατασκευασµένα  από την ερευνήτρια,  τα οποία αφορούσαν στην αναγνώριση των εικόνων 30 λέξεων-
στόχο,  που επιδιωκόταν να εντάξουν τα παιδιά στο λεξιλόγιό τους. ∆ιδακτική παρέµβαση γινόταν  δύο 
φορές την εβδοµάδα, διάρκειας 30-40 λεπτών.  Οι εικονογραφηµένες λέξεις χρησιµοποιούταν από την 
πειραµατική οµάδα για τη δηµιουργία αυτοσχέδιων τραγουδιών, ενώ από την οµάδα ελέγχου σε  
«παραδοσιακού» τύπου δραστηριότητες. 

 
 

1. Εισαγωγή 
 

      Είναι ευρέως γνωστό ότι η µουσική συνιστά πηγή χαράς και απόλαυσης για τα 
µικρά παιδιά, αποτελώντας παράλληλα ένα βιωµατικό εργαλείο µεταβίβασης της γνώσης, 
ένα πολυδύναµο µέσο ανάπτυξης και εκπαίδευσης των παιδιών, ενταγµένο στο σύνολο 
της διδακτικής διαδικασίας (Αντωνακάκης & Χιωτάκη, 2007).  

Στο πνεύµα της διαθεµατικότητας και της ολιστικής αντιµετώπισης της γνώσης, 
που προωθεί το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το 
Νηπιαγωγείο (∆ΕΠΠΣ), η µουσική µπορεί να προσφέρει µια νέα διάσταση στη 
διδασκαλία της γλώσσας (Γιαµάλογλου, 2005· Μαγαλιού, 2005· Χρυσοστόµου, 2006· 
∆ιονυσίου & Αγγελίδου, 2008· Σωτηροπούλου-Ζορµπαλά, 2008).  

Η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης του Gardner θεωρεί εξίσου σηµαντική τη 
µουσική νοηµοσύνη µε τη λογικοµαθηµατική ή τη γλωσσική, σηµειώνοντας πως η 
µουσική νοηµοσύνη είναι αυτή που πρώτη αναδύεται/εκδηλώνεται στους µικρούς 
µαθητές. Ακόµη, η θεωρία του Gardner ενθαρρύνει τη χρήση εναλλακτικών τρόπων για 
τη διδασκαλία του ίδιου αντικειµένου ώστε να καλύψει µαθητές που µαθαίνουν µε 
διαφορετικό τρόπο (Condis, Parks, Soldwedel, 2000). Η ακουστική και ρυθµική 
νοηµοσύνη που περιέχονται στη µουσική, µας διδάσκουν γλώσσα, κίνηση, επικοινωνία, 
συναισθήµατα και οπτική-χωρική νοηµοσύνη. Συνδέοντας τον ήχο, την κίνηση, το λόγο 
και την αλληλεπίδραση µε συνιστώσα τη µουσική, είναι πιθανό να ενεργοποιηθεί και να 
συµµετέχει σταδιακά το µεγαλύτερο µέρος του εγκεφάλου από ότι µε κάποιο άλλο 
εκπαιδευτικό εργαλείο (Routier, 2003). 

 

Μεταξύ γλώσσας και µουσικής οι επιστήµονες διακρίνουν ισχυρούς δεσµούς 
(Gromko, 2005· Chong & Gan, 1997· Wiggins, 2007· Paquette & Rieg, 2008) και 
αναφέρονται στον ευνοϊκό ρόλο του τραγουδιού, όπως και στη συµβολή του στον 
εµπλουτισµό του λεξιλογίου των παιδιών (Αnvari, Trainor, Woodside, & Levy, 2002· 
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Galicia, Contreras Gomez, & Pena Flores, 2006· Patel & Laud, 2007· Bolduc, 2008· Barr 
& Johnston, 1989· Kouri & Telander, 2008).   

Με τον όρο «λεξιλόγιο», αναφερόµαστε στις λέξεις που χρειάζεται να ξέρουµε για 
να επικοινωνήσουµε αποτελεσµατικά: λέξεις που προφέρουµε (εκφραστικό-ενεργητικό-
παραγωγικό λεξιλόγιο) και λέξεις που προσλαµβάνουµε και που κατανοούµε (δεκτικό-
παθητικό--προσληπτικό λεξιλόγιο) (Οικονοµίδης, 2003· Neuman & Dwyer, 2009). Η 
καλλιέργεια του δεκτικού  και του εκφραστικού λεξιλογίου µπορεί να παροµοιαστεί µε 
την αναγνώριση και την ανάκληση. Οι Whitehurst και DeBaryshe (1989) ισχυρίστηκαν 
πως το δεκτικό λεξιλόγιο µπορεί να είναι πιο ευαίσθητο σε µεταβλητές όπως η συχνότητα 
έκθεσης στη γλώσσα, ενώ το εκφραστικό λεξιλόγιο µπορεί να είναι πιο ευαίσθητο σε 
µεταβλητές όπως η µίµηση (Senechal, 1997).  

Η εκµάθηση του λεξιλογίου είναι µια διαδικασία που κατακτάται σταδιακά από τα 
παιδιά (Οικονοµίδης, 2001). Το λεξιλόγιο αναπτύσσεται σε τέτοιο βαθµό ώστε να 
υποστηρίζει την καθηµερινή επικοινωνία, αλλά ο εµπλουτισµός του είναι µια διαδικασία 
που διαρκεί εφ’ όρου ζωής (Κατή, 1992). 

Η διδασκαλία του λεξιλογίου θα πρέπει να βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν το 
νόηµα των λέξεων και τις έννοιες που εκείνες αντιπροσωπεύουν. Για να είναι πετυχηµένη, 
θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Neuman & Dwyer, 2009): 

• Να είναι συστηµατική και να παρέχει πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να 
χρησιµοποιήσουν τις λέξεις σε ποικίλες δραστηριότητες στην τάξη.  

• Να εµπλέκει κατάλληλες πρακτικές, ενεργητικές, στοχευµένες  και εκτεταµένες. 
• Να ενσωµατώνει στο πρόγραµµα  περιοδικές επαναλήψεις. 
• Να συµπεριλαµβάνει παρατήρηση και αξιολόγηση στοχεύοντας στη  βελτίωση της 

διδασκαλίας. 
Οι ερευνητές υποστηρίζουν πώς τα παιδιά µαθαίνουν το νέο λεξιλόγιο γρηγορότερα όταν 
αυτό συνδέεται µε τα βιώµατά τους (Wiggins, 2007· Strickland & Morrow,1989) και όταν 
εκτίθενται σε ένα περιβάλλον που παρέχει πλούσιες γλωσσικές εµπειρίες, όπως είναι η 
ανάγνωση ιστοριών (Senechal, 1997) και  το τραγούδι. Επιπλέον, µέσω των τραγουδιών, 
τα µικρά παιδιά αρχίζουν να πειραµατίζονται µε τη γλώσσα, µε γραµµατικούς κανόνες και 
διάφορα οµοιοκατάληκτα µοτίβα (Paquette & Rieg, 2008).   
 

Τα τραγούδια, παρέχουν από µόνα τους ευκαιρίες για προφορική επικοινωνία και 
γλωσσική ανάπτυξη (Schoepp,  2001· Wiggins, 2007) -καθώς όσοι τραγουδούν γνωρίζουν 
τι να πουν και παράγουν λόγο χωρίς παύσεις- (Paquette & Rieg, 2008), προωθώντας 
µεταξύ άλλων το λεξιλόγιο (Saricoban & Metin 2000·  Wiggins, 2007· Paquette & Rieg, 
2008· Millett, Kimatwill, Blandchard, & Gorin, 2008).  Η ρίµα, ο ρυθµός του λόγου, οι 
επαναλαµβανόµενες φράσεις (ρεφρέν), είναι τα στοιχεία που ενδυναµώνουν την 
ικανότητα των παιδιών να µαθαίνουν τα τραγούδια, εµπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους 
(Strickland & Morrow,1989· Brown, 2006· Wiggins, 2007· Paquette & Rieg, 2008).  

Πολλοί εκπαιδευτικοί, αντιλαµβανόµενοι την αξία των τραγουδιών, οδηγούν βάσει 
στρατηγικής τους µαθητές τους µέσω αυτών στην κατάκτηση διδακτικών στόχων, που 
αφορούν τόσο στη µουσική, όσο και στην εκµάθηση λεξιλογίου (Moore, 2009). Ιδιαίτερα, 
όταν τα τραγούδια υποστηρίζονται µε εικόνα και κίνηση/δράση, βοηθούν στην 
αναγνώριση λέξεων και εννοιών. Τα τραγούδια µπορούν να εµπλακούν φυσικά µε  όλες 
τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος προσφέροντας ευκαιρίες να 
ξεφύγουν τα παιδιά απ’ τη ρουτίνα των δραστηριοτήτων στην τάξη (Saricoban & Metin, 
2000). Έχουν, επίσης, τη δύναµη να ενεργοποιούν µια θετική συναισθηµατική διάθεση 
αναφορικά µε την εκµάθηση του λεξιλογίου προετοιµάζοντάς τα παράλληλα για τη 
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«γνήσια», τη µη παραποιηµένη γλώσσα των ενηλίκων (Orlova, 2003· Paquette & Rieg, 
2008).   

Έρευνες έχουν δείξει πως οι λεξιλογικές µονάδες χρειάζεται να επαναληφθούν 
πολλές φορές πριν να εσωτερικευθούν από το παιδί. Καθώς τα παιδιά ασχολούνται 
αυθόρµητα µε το τραγούδι και τους αρέσει να τραγουδούν το ίδιο ξανά και ξανά, αποτελεί 
ένα εξαιρετικό µέσο για την επανάληψη και ενδυνάµωση του λεξιλογίου, κατάλληλο για 
όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους (Clarke, 2005). Έτσι λοιπόν, κάνοντας 
χρήση τραγουδιών, µέσα στην ευχάριστη και χαλαρή ατµόσφαιρα που δηµιουργείται, 
είναι ευκολότερο για τα παιδιά να µαθαίνουν νέες λέξεις και να τις θυµούνται (Barska, 
2006). 
 
2. Σκοπός της έρευνας 
             Παρ’ όλες τις αναφορές για την ωφελιµότητα του τραγουδιού στην ανάπτυξη του 
λεξιλογίου των παιδιών,  απ’ όσο γνωρίζουµε, δεν έχουν πραγµατοποιηθεί έρευνες σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας που έχουν ως µητρική γλώσσα την ελληνική, οι οποίες να 
εστιάζουν στη σχέση τραγουδιού-λεξιλογίου τεκµηριώνοντας  την άποψη αυτή. 

  Η έρευνά µας σκοπό έχει να διερευνήσει εάν η εµπλοκή των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας σε ένα πρόγραµµα που χρησιµοποιεί ως µέσο το τραγούδι -µάλιστα 
το αυτοσχέδιο, το κατασκευασµένο στην τάξη τραγούδι- µπορεί να συµβάλει (ως µια 
εναλλακτική προσέγγιση) στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου τους (τόσο του δεκτικού, όσο 
και του εκφραστικού). Υποθέτοντας πως  η πειραµατική οµάδα, που διδάσκεται λεξιλόγιο 
µέσα από το τραγούδι, έχει καλύτερες επιδόσεις στα τεστ µέτρησης λεξιλογίου 
συγκρινόµενη µε την οµάδα ελέγχου που διδάσκεται µε τον παραδοσιακό τρόπο,  
εφαρµόσαµε έναν πειραµατικό σχεδιασµό µε προπειραµατική και µεταπειραµατική 
διαδικασία και δύο οµάδες (πειραµατική-ελέγχου). 

Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουµε το µεθοδολογικό µέρος της έρευνας και θα 
περιγράψουµε τη διδακτική παρέµβαση, η οποία αξιοποιεί το τραγούδι στην εκµάθηση 
του λεξιλογίου, καθώς η ερευνητική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
3. Μεθοδολογία της έρευνας 
 

3.1. Υποκείµενα της έρευνας 
           Το δείγµα της έρευνάς µας αποτέλεσαν 62 νήπια, τα οποία φοιτούσαν σε τέσσερα 
τµήµατα Νηπιαγωγείων του Νοµού Χανίων. Από αυτά, δύο τµήµατα συγκροτούσαν την 
πειραµατική οµάδα και δύο την οµάδα ελέγχου. 

Τα υποκείµενα της έρευνας είχαν ως µητρική την ελληνική γλώσσα και δεν ήταν 
δίγλωσσα. Επίσης δεν παρουσίαζαν έντονα προβλήµατα συµπεριφοράς, πνευµατικής 
ικανότητας ή γλωσσικών διαταραχών, τα οποία θα δυσχέραιναν την οµαλή επικοινωνία 
τους µε την ερευνήτρια κατά τη διάρκεια της παρέµβασης και εξέτασης ή γενικότερα θα 
εµπόδιζαν την προφορική λεκτική επικοινωνία τους. 
 
 
3.2. Όργανα µέτρησης – Εργαλεία  
          Ως εργαλεία συλλογής δεδοµένων και µέτρησης του λεξιλογίου χρησιµοποιήθηκαν 
τα εξής τεστ: 
 

      Α. Το   σταθµισµένο   τεστ  «∆οκιµασία  εκφραστικού  λεξιλογίου»  των  Βογινδρούκα,  
           Πρωτόπαπα, Σιδερίδη (2009) για τη µέτρηση του  εκφραστικού λεξιλογίου. 
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       Β. Το  Peabody  Picture  Vocabulary  Test –Revised  Third Edition  (PPVT-R),  για τη  
µέτρηση του δεκτικού λεξιλογίου, το οποίο χρησιµοποιήθηκε σε ηλεκτρονική 
µορφή, προσαρµοσµένο στην ελληνική γλώσσα από τους Sideridis, Mouzaki, 
Simos, και Protopapas (2006).  

 

Τα  τεστ «∆οκιµασία εκφραστικού λεξιλογίου» και PPVT χρησιµοποιήθηκαν για 
όλα τα παιδιά του δείγµατος, πριν την εφαρµογή της διαδικασίας, προκειµένου να 
εκτιµηθεί το λεξιλόγιό τους και να βρεθεί αν είναι αντίστοιχο της ηλικίας τους, 
ώστε να συγκροτηθούν ισοδύναµες λεξιλογικά οµάδες. Τα τεστ αυτά 
επαναλήφτηκαν µετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης. 

 

        Γ. Κατασκευασµένο     τεστ     από     την     ερευνήτρια      για     τη     µέτρηση    του 
εκφραστικού λεξιλογίου, που αφορούσε στη θεµατική ενότητα «Άνοιξη», η οποία 
θα προσεγγιζόταν στο νηπιαγωγείο. Απαρτιζόταν από 30 κάρτες µε εικόνες λέξεων 
σχετικών µε τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα, τις οποίες έθεσε ως «στόχο» η 
ερευνήτρια να µάθουν τα παιδιά. Oι λέξεις αυτές επιλέγηκαν βάσει κριτηρίων που 
αναφέρονται παρακάτω. Οι κάρτες παρουσιαζόταν µε τη σειρά, ατοµικά στο κάθε 
υποκείµενο, ζητώντας του να ονοµάζει αυτό που η κάθε µια εικόνιζε.  

 

 

 ∆. Κατασκευασµένο    τεστ    από   την   ερευνήτρια   για    τη   µέτρηση  του  δεκτικού  
 λεξιλογίου που αφορούσε στην προς διερεύνηση θεµατική ενότητα «Άνοιξη». 
Επρόκειτο για µια σειρά τριάντα καρτών, κάθε µια από τις οποίες περιελάµβανε 
τέσσερις ασπρόµαυρες εικόνες. Μια από αυτές αφορούσε σε λέξη «στόχο». Οι 
κάρτες παρουσιαζόταν µε τη σειρά, ατοµικά στο κάθε υποκείµενο, ζητώντας του 
να δείχνει κάθε φορά την εικόνα που πίστευε πως αντιπροσώπευε  την έννοια της 
λέξης που άκουγε.  
 
Και τα δύο κατασκευασµένα από την ερευνήτρια τεστ συνοδευόταν από 
καταλόγους µε γραµµένες τις λέξεις των εικόνων που υπήρχαν στις κάρτες -σε  
τόσα  αντίτυπα,  όσα  και τα  υποκείµενα  του  δείγµατος-, όπου σηµειωνόταν κατά  
τη  διάρκεια  της  εξέτασης οι  λέξεις που αναγνωριζόταν από  αυτά.  
 
 

Η κατασκευή των εικονογραφηµένων καρτών των τεστ ακολούθησε συγκεκριµένες 
αρχές (Dunn & Dunn, 1981· Οικονοµίδης, 2003): 
 

- Ήταν όλες ασπρόµαυρες 
- Ήταν απλές και καθαρές 
- Ήταν -κατά το δυνατό- ελκυστικές για τα υποκείµενα 
 
 

Τα κατασκευασµένα τεστ, όπως και τα σταθµισµένα, χορηγήθηκαν ατοµικά σε όλα τα 
υποκείµενα του δείγµατος πριν και µετά την παρέµβαση.  
 

Τα αποτελέσµατα της προπειραµατικής διαδικασίας (pretest) αναλύθηκαν, έτσι 
ώστε να φανεί ο µέσος όρος επίδοσης των υποκειµένων του κάθε σχολείου και να γίνει 
ανάλογα ο χωρισµός των τµηµάτων σε οµάδες (πειραµατική και ελέγχου), µε τρόπο που 
να τις καθιστά ισοδύναµες.  
 
3.3. Κριτήρια επιλογής των λέξεων «στόχο» που επιδιώκαµε να µάθουν τα παιδιά . 
           Από µια θεµατική ενότητα µε µεγάλο εύρος, όπως είναι η «Άνοιξη», η οποία 
αποτελείται από υποενότητες  (π.χ. πουλιά, λουλούδια, έντοµα), επιλέγηκαν και 
καταγράφηκαν οι λέξεις-στόχος, που επιδιώκαµε να γνωρίσουν τα παιδιά. Θεωρώντας ότι 
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τα παιδιά µπορούν να µαθαίνουν 5-7 νέες λέξεις την εβδοµάδα, το σύνολο των λέξεων 
που θέσαµε ως στόχο για το χρονικό διάστηµα της διδακτικής µας παρέµβασης ανήλθε 
στις 30.  

Κριτήριο για την επιλογή τους αποτέλεσε η χρησιµότητά τους στο πλαίσιο της 
επικοινωνιακής-λειτουργικής χρήσης της γλώσσας.  Θεωρήσαµε ότι οι λέξεις αυτές θα 
πρέπει να αντιπροσωπεύουν έννοιες-σηµασίες που είναι αναγκαίες για τη συζήτηση του 
θέµατος «Άνοιξη».  
Συγκεκριµένα, κριτήρια για την επιλογή των λέξεων αποτέλεσαν  τα εξής:  
 

-Να είναι σχετικές µε το προς διερεύνηση θέµα. 
-Να προέρχονται από το οικείο περιβάλλον τους.  
-Να είναι χρήσιµες στα παιδιά. 
-Να δηλώνουν αντικείµενα (ουσιαστικά) τα οποία είναι συγκεκριµένα ή επίθετα, τα οποία 
µπορούν να αποδοθούν µε εικόνα.   
 
 

Οι λέξεις «στόχος» που θεωρήσαµε κατάλληλες  να  µάθουν τα παιδιά είναι οι παρακάτω: 
 

µπουµπούκι 
σέπαλα 
πέταλα 
κλαδί 
κοτσάνι 
θάµνος 
τουλίπα 
έντοµα 

άνθος 
ανθοδοχείο 
ανθοδέσµη 
γύρη 
σκαθάρι 
ακρίδα 
µπούµπουρας 

κάµπια 
κυψέλη 
κηρήθρα 
µύγα 
µανουσάκια 
ορχιδέα 
φρέζα 
 

χελιδόνι 
σµήνος 
ράµφος 
πελαργός 
λιβάδι 
αποδηµητικά 
κρίνος 
πτηνά 

 
3.4. Κατασκευή καρτών που εικόνιζαν τις λέξεις «στόχο» 
       Επιλέγηκαν από το διαδίκτυο έγχρωµες εικόνες που αναφερόταν στις λέξεις «στόχο», 
οι οποίες εκτυπώθηκαν σε κάρτες ίσων διαστάσεων και πλαστικοποιήθηκαν. 
Χρησιµοποιούταν τόσο στις διδασκαλίες παραδοσιακού τύπου (οµάδα ελέγχου), 
αποτελώντας το κύριο εργαλείο για την εκµάθηση του λεξιλογίου, όσο και στη διαδικασία 
δηµιουργίας των τραγουδιών (πειραµατική οµάδα). 

 
3.5. ∆ιαδικασία 
 

3.5.1.Προπειραµατική διαδικασία 
 

 Μετά από πιλοτική εφαρµογή των τεστ που περιγράφηκαν παραπάνω, κατά την οποία 
έγινε έλεγχος της ερευνητικής διαδικασίας και βελτιώσεις στα κατασκευασµένα από 
την ερευνήτρια τεστ, προχωρήσαµε στη χορήγηση τους σε όλα τα παιδιά του 
δείγµατος. 

 
3.5.2. Πειραµατική διαδικασία 

 

Περιγραφή της διδακτικής παρέµβασης: 
Καθώς τα υποκείµενα της έρευνας φοιτούσαν σε ολοήµερα τµήµατα και 
υπολογίζοντας σε δύο διδακτικές παρεµβάσεις των 30-40 λεπτών  στο καθένα 
εβδοµαδιαίως, ήταν εφικτή η εφαρµογή τους από την ίδια την ερευνήτρια, χωρίς να 
χρειαστεί η εκπαίδευση άλλων ατόµων.  

Σε όλα τα τµήµατα προσεγγιζόταν η θεµατική ενότητα της «άνοιξης».  
Στα  τµήµατα ελέγχου χρησιµοποιούταν οι κάρτες που εικόνιζαν τις λέξεις στόχο 

σε «παραδοσιακή διδασκαλία»,  αποτελώντας ερέθισµα για συζήτηση και γλωσσικά 
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παιχνίδια αναφορικά µε αυτές (πχ αναγνώριση της κάρτας που αντιστοιχεί στη λέξη 
που ακούν τα παιδιά ή που λείπει από το σύνολο ή υπόδειξη της σωστής εικόνας που 
αντιστοιχεί στην περιφραστική περιγραφή της λέξης που κάνουµε… κ.λπ.).  

Στα πειραµατικά τµήµατα, οι εικονογραφηµένες κάρτες χρησιµοποιούταν για τη 
δηµιουργία τραγουδιών.  
Έχοντας συζητήσει για τα στοιχεία που έχει ένα τραγούδι (στίχο-µελωδία), τα                                                     
παιδιά, µε την υποστήριξη και τη βοήθεια της ερευνήτριας, αφού αναγνώριζαν και 
σχολίαζαν τις εικόνες που τους παρουσίαζε, επέλεγαν τη σειρά που θα τις 
χρησιµοποιούσαν προχωρώντας στη σύνθεση απλών στίχων, οι οποίοι 
συµπεριλάµβαναν τις λέξεις των εικόνων. Π.χ. µε τις λέξεις: άνθος, πέταλα, κοτσάνι, 
λιβάδι, σέπαλα, µπουµπούκι, τα παιδιά του κάθε τµήµατος συνέθεσαν τους δικούς τους 
στίχους: 
 

            Άνθη µέσα στο λιβάδι 
πέταλα χρωµατιστά 
ο αέρας τα φυσάει 
το κοτσάνι τους κουνά 
 
Κάποια είναι µπουµπουκάκια 
µε τα πέταλα κλειστά 
µες τα σέπαλα κλεισµένα 
προστατεύονται καλά. 

     Πέταλα έχουν τα άνθη 
     άλλα λίγα άλλα πολλά 
     όταν είναι µπουµπουκάκια 
     µες τα σέπαλα κλειστά 
 
     Φύτρωσαν µες το λιβάδι 
     και το στόλισαν καλά 
     πράσινο έχουν  κοτσάνι 
     πέταλα χρωµατιστά. 

 

Οι στίχοι γραφόταν σε χαρτί του µέτρου -παρουσία των παιδιών- µε τις εικόνες να 
παρεµβάλλονται στα σηµεία που ακουγόταν  οι αντίστοιχες λέξεις «στόχος».  
Κατόπιν τους «διάβαζαν», µε την ερευνήτρια να δείχνει κάθε φορά που βρίσκονται 
για να µη χαθούν. Τους συνόδευαν µε ρυθµικά χτυπήµατα και στη συνέχεια τους 
έντυναν µε µελωδία. Αυτό γινόταν µε πολύ απλό τρόπο, είτε µε τη χρήση µόνο δύο 
φθόγγων, π.χ. σολ και µι, είτε µε το δανεισµό της µελωδίας γνωστών τραγουδιών 
όπως: «Ήταν ένας γάιδαρος», «Μια ωραία πεταλούδα».   
Το τραγούδι «Όταν θα πάω κυρά µου στο παζάρι» χρησιµοποιήθηκε για να «χτίσουν» 
πάνω σε αυτό τα δικά τους λόγια συµπεριλαµβάνοντας το λεξιλόγιο: λιβάδι, ακρίδα, 
µύγα, σκαθάρι, κάµπια, έντοµα.  Οι αντίστοιχες εικόνες τοποθετούταν στον πίνακα ή 
στη µοκέτα µε τη σειρά που πρότειναν κάθε φορά τα παιδιά. Αποφάσιζαν, ακόµη, για 
τον ήχο ή την κίνηση που θα αντιπροσώπευε το κάθε έντοµο και τραγουδούσαν: 
 

             Όταν πήγα βόλτα στο λιβάδι 
είδα µια ακρίδα 
η ακρίδα µπιγκ µπιγκ µπιγκ            (ήχος µε το στόµα) 
πηδούσε µια εδώ µια εκεί 
 

Όταν πήγα βόλτα στο λιβάδι 
είδα και µια µύγα 
η µύγα ζζζζζζζζζζ….       (ήχος µε το στόµα) 
η ακρίδα µπιγκ µπιγκ µπιγκ..  
πηδούσε µια εδώ µια εκεί …. 
 

….. κ.ο.κ. 
 

Όταν πήγα βόλτα στο λιβάδι 
είδα έντοµα πολλά 
µια  κάµπια ξξξξξξξ….                    (τρίψιµο των χεριών) 
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ένα σκαθάρι τικ τικ…                      (στράκες µε τα δάκτυλα) 
µια µύγα ζζζζζζζζζζ…                      (ήχος µε το στόµα) 
µια ακρίδα που µπιγκ µπιγκ µπιγκ.. (ήχος µε το στόµα) 
πηδούσε µια εδώ µια εκεί 
 

Όσο τραγουδούσαν, η ερευνήτρια αρχικά και κάποιο παιδί µετά, έδειχνε τις 
αντίστοιχες εικόνες µε τις λέξεις που πρόφεραν.  

 

Να σηµειώσουµε πως οι κάρτες λεξιλογίου παρουσιαζόταν σταδιακά στα παιδιά 
σε οµάδες των 5-7 λέξεων την εβδοµάδα. Η διαδικασία της σύνθεσης 
επαναλαµβανόταν για κάθε νέα οµάδα λέξεων. 

Στην πρώτη  διδακτική παρέµβαση της εβδοµάδας δηµιουργούταν το τραγούδι, 
ενώ κατά τη διάρκεια της δεύτερης, παιζόταν παιχνίδια µε στόχο την εµπέδωση του 
λεξιλογίου.  
Π.χ. 
• Μοιραζόταν στα παιδιά οι εικονογραφηµένες κάρτες µε τις λέξεις των 

τραγουδιών. Καθώς τραγουδούσαν, το παιδί που κρατούσε  την  αντίστοιχη κάρτα 
µε  τη λέξη που ακουγόταν, τη σήκωνε ψηλά. Οι κάρτες ανακατευόταν, άλλαζαν 
χέρια και τα τραγούδια επαναλαµβανόταν. 

• Σε κοινή θέα τοποθετούταν το χαρτί του µέτρου όπου ήταν γραµµένοι οι στίχοι   
του τραγουδιού που χρησιµοποιούσαµε. Στα κατάλληλα σηµεία τοποθετούταν οι 
κάρτες που  αντιπροσώπευαν λέξεις. Η ερευνήτρια τραγουδούσε κάνοντας παύσεις 
κατά διαστήµατα στα σηµεία που υπήρχε εικόνα. Τα παιδιά αντιδρούσαν 
γεµίζοντας τις παύσεις µε τις αντίστοιχες λέξεις, που αντιπροσώπευε η κάθε 
εικόνα.  

• Τα   παιδιά χωριζόταν σε δύο οµάδες: η µια τραγουδούσε τις λέξεις και η άλλη τις 
εικόνες. Η ερευνήτρια κάθε φορά έδειχνε που βρισκόταν. Οι ρόλοι   
αντιστρεφόταν.  

• Τα παιδιά χωριζόταν σε δύο οµάδες: τραγουδιστές και χορευτές. Όσο η πρώτη 
τραγουδούσε, η δεύτερη απέδιδε µε κινήσεις τα λόγια του τραγουδιού.  

 
 

Τα αυτοσχέδια τραγούδια επαναλαµβανόταν κατά χρονικά διαστήµατα. 
 

3.5.3. Μεταπειραµατική διαδικασία    

        
            Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής µας παρέµβασης, εφαρµόστηκαν για 
δεύτερη φορά τα ίδια τεστ σε όλα τα υποκείµενα της έρευνας, τόσο της πειραµατικής όσο 
και της οµάδας ελέγχου. 
 Τα µεν σταθµισµένα για να φανεί αν υπήρξε εξέλιξη γενικά στο λεξιλόγιο των παιδιών 
κατά το διάστηµα της παρέµβασης, και σε ποια οµάδα περισσότερο (πειραµατική ή 
ελέγχου), τα δε κατασκευασµένα για να διαπιστωθεί αν υπήρξε πρόοδος στην κατάκτηση 
του νέου λεξιλογίου «στόχο» από τα παιδιά και από ποια οµάδα περισσότερο, ώστε να 
αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου που χρησιµοποίησε ως µέσο το τραγούδι. 
            Οι δραστηριότητες δηµιουργίας, εκµάθησης/εµπέδωσης και επεξεργασίας  των 
τραγουδιών από τα παιδιά µε τη χρήση των λέξεων «στόχο», δηµιούργησαν ένα ιδιαίτερα 
ελκυστικό παιδαγωγικό κλίµα στην τάξη. Τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας, όπου αυτές 
εφαρµοζόταν, συµµετείχαν χαρωπά και ενεργά σε όλη τη χρονική διάρκεια των 
δραστηριοτήτων. 
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            Παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 
δεδοµένων της διδακτικής παρέµβασης, η πρώτη εικόνα που σχηµάτισε η ερευνήτρια από 
τις αντιδράσεις των παιδιών είναι ότι το τραγούδι µπορεί να αποτελέσει ένα ελκυστικό 
µέσο µάθησης, διαµορφώνοντας θετικές συνθήκες διδασκαλίας άγνωστων λέξεων σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας των 
σχετικών δεδοµένων θα δείξουν και την αποτελεσµατικότητα ή όχι του τραγουδιού ως 
µέσου διδασκαλίας του λεξιλογίου.  

Θεωρούµε ότι σε κάθε περίπτωση τα ευρήµατα αυτής της έρευνας, τα 
συµπεράσµατα και οι προτάσεις της,  θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διδακτική του 
λεξιλογίου στο Νηπιαγωγείο και στην ενίσχυση της εκµάθησης νέων λέξεων από το παιδί, 
καλύπτοντας παράλληλα ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. 
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