
Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

Rocket Cards & Rocket Frames



Οι Rocket Cards περιλαμβάνουν       

150 κάρτες που 

απεικονίζουν  λέξεις και 

18 διαφορετικά

φωνολογικά παιχνίδια 

για ατομική ή ομαδική διδασκαλία. 

Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να 

χειρίζονται τις φωνές και συλλαβές των λέξεων, 

δημιουργώντας μια στέρεη βάση για την 

κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής 

ευκολότερη.

Οι κάρτες είναι χρωματικά 

κωδικοποιημένες ανάλογα 

με τον αριθμό των συλλαβών 

των λέξεων που απεικονίζουν: 

50 μπλε κάρτες για τις δισύλλαβες, 

50 ροζ για τις τρισύλλαβες και 

50 πράσινες για τις πολυσύλλαβες 

λέξεις. 

Έτσι, μπορούμε εύκολα να επιλέγουμε κάθε 

φορά την κατηγορία των λέξεων που αντα-

ποκρίνεται στο επίπεδο και τις ανάγκες κάθε 

παιδιού.

Οι κάρτες είναι αριθμημένες ανάλογα με το 

επίπεδο φωνολογικής δυσκολίας των λέξεων 

που απεικονίζουν. 

Για κάθε κατηγορία χρώματος, η προτεινόμενη 

σειρά των λέξεων είναι η εξής: 

απλή δομή (σύμφωνο-φωνήεν), 

τελικό σίγμα, 

δίψηφα σύμφωνα, 

διπλά και τριπλά συμφωνικά συμπλέγματα. 

Οι κάρτες των εικόνων συνοδεύονται από 

καρτέλες με οδηγίες και παραδείγματα για 

18 κατάλληλες δραστηριότητες 

καλλιέργειας της φωνολογικής 

επίγνωσης.

Rocket Cards 



Rocket Frames

Η χρήση των Rocket Frames

υποστηρίζει την ανάπτυξη της 

φωνολογικής επίγνωσης και   

την κατάκτηση της πρώτης 

γραφής και ανάγνωσης. 

Βασίζεται στην τεχνική διδασκαλίας Elkonin, που 

εστιάζει στην καλλιέργεια της φωνολογικής 

επίγνωσης μέσω της ανάλυσης των λέξεων σε 

συλλαβές και φωνήματα. 

Κάθε κάρτα τύπου Elkonin περιέχει μια εικόνα, κάτω 

από την οποία είναι σχεδιασμένα τετράγωνα πλαί-

σια, στα οποία το παιδί μπορεί να τοποθετήσει 

πούλια ή να γράψει γράμματα. 

Έτσι, οι κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε 

για την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης είτε 

για την κατανόηση της γραφοφωνημικής αντιστοι-

χίας, υποστηρίζοντας την ομαλή μετάβαση από τον 

ήχο του φωνήματος στο γράφημα.

Και οι 60 λέξεις που απεικονίζονται στο παιχνίδι 

είναι απλής δομής (σύμφωνο – φωνήεν) και 

διακρίνονται χρωματικά μεταξύ τους ανάλογα με 

τον αριθμό των συλλαβών της λέξης: 

μπλε κάρτες για τις δισύλλαβες, 

ροζ κάρτες για τις τρισύλλαβες και 

πράσινες κάρτες για τις πολυσύλλαβες λέξεις. 

Τα φωνολογικά παιχνίδια που προτείνονται στο 

Rocket Frames παίζονται με πούλια, ενώ το παιδί 

μπορεί εύκολα να γράψει και 

να σβήσει με μαρκαδόρο τις 

συλλαβές και τα γράμματα 

χάρη στην πλαστικοποιημένη 

επιφάνειά τους.

Στο Rocket Frames περιλαμβάνονται 60 κάρτες διπλής 

όψης. Στη μία όψη το κάθε τετράγωνο πλαίσιο 

αναπαριστά μία συλλαβή της λέξης

που απεικονίζεται, ενώ στην άλλη 

όψη το κάθε πλαίσιο αναπαριστά 

ένα φώνημα της ίδιας λέξης.

Οι κάρτες των εικόνων συνοδεύονται 

από οδηγίες και παραδείγματα για

5 δραστηριότητες καλλιέργειας 

της φωνολογικής επίγνωσης και 

της γραφής. 


