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      ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η σύνταξη νέου Προγράμματος Σπουδών της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας 

για το Δημοτικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Syllabus Grec – Langue I) κρίθηκε 
απαραίτητη και αναγκαία έπειτα από τον καταρτισμό των νέων Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 
του εθνικού συστήματος και τη συνακόλουθη αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων, τα 
οποία χρησιμοποιούνται και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τη διδασκαλία της ελληνικής 
ως μητρικής γλώσσας. Το Πρόγραμμα έγινε σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες 
λειτουργίας που διέπουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Σ’ αυτό καταγράφονται ο σκοπός της 
διδασκαλίας του μαθήματος και μια γενική θεώρηση της γλώσσας, προτείνονται 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τρόποι αξιολόγησης και παρουσιάζεται το διδακτικό 
υλικό. Ακολουθούν οι άξονες γνωστικού περιεχομένου, οι γενικοί στόχοι (σε επίπεδο 
γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών) και ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες 
διαθεματικής προσέγγισης. Έπειτα αναφέρονται οι ειδικοί σκοποί και αναλυτικά για 
κάθε τάξη οι στόχοι, οι θεματικές ενότητες και ενδεικτικές δραστηριότητες για τους 
επιμέρους τομείς του προφορικού λόγου, του γραπτού λόγου (ανάγνωση, γραφή και 
παραγωγή, λογοτεχνία), του λεξιλογίου, της γραμματικής και της διαχείρισης  της 
πληροφορίας. Επίσης, επισυνάπτονται οι πανοραμικοί  πίνακες των περιεχομένων των 
σχολικών εγχειριδίων με τις προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε ενότητα, καθώς 
και οι προτεινόμενες προς επεξεργασία ενότητες του Ανθολογίου. 
 

ABSTRACT 
 

The re-writing of the new Syllabus for the Greek language as mother tongue at the 
primary level of the European Schools (Syllabus Grec - Langue I) was essential and 
necessary following the development composition of the new corresponding curriculum 
of the Greek national system and the subsequent change of school handbooks, which are 
also used in the European Schools for the teaching of Greek as a mother tongue. The new 
Syllabus was produced in accordance with the rules of the European Schools. The 
Syllabus covers the aims of the linguistic teaching, a theory of the basis for language 
lessons, methodological approaches and ways of evaluation as well as proposed didactic 
material. Annexed, in tables, the areas of learning, the general aims (knowledge, 
competences, attitudes and values) and ideas covering fundamental concepts of cross-
curriculum themes are presented.  Specific aims are indicated and, in the form of tables, 
aims, thematic units and suggested activities in oral and written language (speaking, 
listening, reading and writing as well as literature), vocabulary, grammar and 
summarizing information are analytically recorded.  Panoramic tables with the content of 
school handbooks, the proposed hours of teaching for each unit as well as proposed text 
of the anthology are attached. 
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INTRODUCTION 
 

A working group2, which was approved by decision of the Board of Inspectors of 

Primary Education of the European Schools, was charged to introduce a new syllabus for 

the Greek language (as mother-tongue) for the Primary Education in the European 

Schools. This group adapted and edited the syllabus of the Greek language of the Greek 

Educational System to the needs of the European Schools.  

The re-writing was based on the principles and purposes of the European Schools, 

as they are defined in the Charter of the Statutes of the European Schools (1994) which 

was ratified by the Greek State by the law 3025 in the Official Journal of the Government 

(OJG-ΦΕΚ) 148 A'/25-6-2002, the general charter of the European Schools 2004-D-6010 

(decision of the Board of Governors of European Schools, February 2005), and on the 

basis of the Syllabus of the Greek language for Primary Education that has been 

published in the Official Journal of the Government (OJ) 303 B' /13-3-2003.  

With a new decision of   the  Board of Inspectors  of primary education (Οct. 

2012) a working group3 was established with the aim of  modifying the 

curriculum relating to the reconfiguration of texts and the  corresponding grammatical 

and syntactic structures. This team has transferred chapters   from the textbook of the 

sixth grade of the national system  (for the correspondent European School’s S1) to the 

curriculum  of the fifth grade and corresponding chapters from E (P5) to D (P4) 

class. These texts appear italicized in blue. 

 

                                                 
2 The working group was composed of Mr Salamouras, Inspector (Coordinator) Greece, Mrs Valanidou, 
Inspector (Cyprus), Mr Papadouris, teacher in ES BXL III, Mrs Tsoutsouva, Greek language expert. 
3 The working group was composed of Mr G. Salamouras, Inspector (Coordinator) Greece, Mr M. 
Stylianidis, Inspector (Cyprus), Mrs E. Alexopoulou, teacher in ES BXL III, Mrs M. Kekia,

 
school advisor, 

Greek language expert 
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                                            ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Με απόφαση του Συμβουλίου Επιθεωρητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των 

Ευρωπαϊκών Σχολείων συγκροτήθηκε μια ομάδα εργασίας4 με σκοπό τη σύνταξη νέου 

προγράμματος σπουδών της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας για το Δημοτικό των 

Ευρωπαϊκών σχολείων. Η ομάδα αυτή προσάρμοσε και μορφοποίησε το πρόγραμμα 

σπουδών της ελληνικής γλώσσας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες 

των Ευρωπαϊκών Σχολείων. 

 Η σύνταξη έγινε σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού 

Σχολείου, όπως αυτοί ορίζονται στη σύμβαση για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών 

Σχολείων (1994) που επικυρώθηκε από το ελληνικό κράτος με το νόμο 3025 ΦΕΚ 148 

Α΄/ 25-6-2002, το γενικό κανονισμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων 2004-D-6010 (απόφαση 

Ανωτάτου Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Σχολείων, Φεβρουάριος 2005) και με βάση  το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της 

ελληνικής γλώσσας για το Δημοτικό σχολείο που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 303 Β΄/ 13-3 

2003.   

Mε νεότερη απόφαση του συμβουλίου επιθεωρητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(Οκτ.2012) συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας5 με σκοπό την τροποποίηση του προγράμματος 

σπουδών που αφορά στην αναδιάταξη των κειμένων και των αντίστοιχων γραμματικών και 

συντακτικών φαινομένων. Η ομάδα αυτή μετέφερε κείμενα από το σχολικό βιβλίο της ΣΤ΄ 

δημοτικού του εθνικού συστήματος (για τα ευρωπαϊκά σχολεία S1) στην διδακτέα ύλη της 

Ε΄ δημοτικού και αντίστοιχα κεφάλαια από την Ε΄, στη Δ΄ τάξη. Τα κείμενα αυτά 

εμφανίζονται με πλάγια γραφή σε γαλάζιο χρώμα.  

                                                 
4 Η ομάδα αυτή συγκροτήθηκε με πρόεδρο τον Γεώργιο Σαλαμούρα - επιθεωρητή Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ελλάδα) και μέλη τους Χριστίνα Βαλανίδου – επιθεωρήτρια 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ευρωπαϊκών Σχολείων (Κύπρος), Παναγιώτη 
Παπαδούρη – εκπαιδευτικό Ευρωπαϊκού Σχολείου ΒΧL III, Μαρία Τσούτσουβα – εκπαιδευτικό με 
εξειδίκευση στη διδακτική της ελληνικής γλώσσας.  

5 Την ομάδα αυτή αποτελούσαν οι: Γεώργιος Σαλαμούρας - επιθεωρητής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ελλάδα)-ως πρόεδρος και ως  μέλη οι:   Στυλιανίδης Μάριος –επιθεωρητής 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Κύπρος), Αλεξοπούλου Ελένη – εκπαιδευτικός Ευρωπαϊκού Σχολείου ΒΧL III, 
Κέκια Μέλλω – σχολική σύμβουλος με εξειδίκευση στη διδακτική της ελληνικής γλώσσας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

 

1. 1. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος 
 

Η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο Δημοτικό αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, 

υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να 

συμμετέχουν ενεργά στo σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

 

 

1.2. Η θεώρηση της γλώσσας 
 

Για την επίτευξη του σκοπού δεν υιοθετείται μία ορισμένη θεωρία της γλώσσας, αλλά 

επιχειρείται μία επιλεκτική και συνδυαστική εφαρμογή θεωριών, με γνώμονα τις ανάγκες 

της διδακτικής. Κατά συνέπεια, η γλώσσα αντιμετωπίζεται στη φυσική της 

πολυπλοκότητα, στο μέτρο που αφορά το παιδί και υπαγορεύει το περιεχόμενο της 

γλωσσικής παιδείας. 

Η γλώσσα νοείται καταρχήν ως σύστημα επικοινωνίας με βάση τον αρθρωμένο 

λόγο. Συνεπώς, γίνεται αντικείμενο μελέτης τόσο ως αφηρημένο σύστημα σχέσεων όσο 

και ως λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες. Έπειτα, ο χειρισμός της 

γλώσσας ακολουθεί την ευρύτερα αποδεκτή άποψη ότι πρόκειται για μέσο προαγωγής 

της διανόησης και, ειδικά, της δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Ειδικότερα, η γλώσσα 

συνιστά φορέα και μέσο υλοποίησης των σκοπών των υπόλοιπων μαθημάτων και γενικά 

της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η αντιμετώπιση της γλώσσας ως εργαλείου (μάθησης στον 

σχολικό και εξωσχολικό χώρο αλλά και διεξαγωγής του μαθήματος) συνυπάρχει με τη 

θεώρησή της ως αξίας και ως φορέα πολιτισμού. 

Από την άλλη πλευρά, η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως μέσο δράσης και 

αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, καθώς και ως μέσο κατανόησης, έκφρασης, περιγραφής 

και μετατροπής της πραγματικότητας, αλλά και δημιουργίας πραγματικότητας. Εξάλλου, 
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με τη λογοτεχνία η γλώσσα γίνεται όχημα και αποτέλεσμα τέχνης και αισθητικής 

καλλιέργειας. Επίσης τα κείμενα της λογοτεχνίας, παρέχουν διάφορες οπτικές και 

ερμηνείες του κόσμου, εμπλουτίζουν την αντίληψη των μαθητών για τον κόσμο, 

διευρύνουν τον ορίζοντα των εμπειριών τους, ευνοούν την κατανόηση της 

διαφορετικότητας και την ανάπτυξη της ανεκτικότητας, με σεβασμό στο 

πολυπολυτισμικό  στοιχείο της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας. 

 

1.3. Διδακτική μεθοδολογία 
 

1.3.1. Γλώσσα 
 

Η διδακτική προσέγγιση της Γλώσσας6 υπαγορεύει την ανάληψη ευθυνών και 

πρωτοβουλιών από το δάσκαλο, ώστε να προσαρμόζει συχνά τους τρόπους και τα μέσα 

διδασκαλίας στις περιστάσεις και στους στόχους όλων των μαθημάτων. Η πρωτοβουλία 

προϋποθέτει επίγνωση των σκοπών και των στόχων, βούληση, αίσθημα διδακτικής 

ευθύνης, ενημέρωση και περιοδική επανεκτίμηση της διδακτικής εργασίας, ώστε αυτή να 

αναπροσαρμόζεται συνεχώς. 

Γι’ αυτό προτείνεται διδακτική “προσέγγιση”, δηλαδή ένα πλαίσιο αρχών, μια 

φιλοσοφία αντιμετώπισης του διδακτικού αντικειμένου, η οποία είναι δυνατό να 

υλοποιηθεί με διάφορες μεθόδους. Κοινός παρονομαστής των επιμέρους μεθόδων είναι 

το σχεδιασμένο πρόγραμμα καθοδήγησης με συστηματικές και σκόπιμες διδακτικές 

πρακτικές, που διέπονται από τις εξής αρχές: 

Ο δάσκαλος διαμορφώνει “πραγματολογική” - με την ευρεία έννοια- στάση απέναντι 

στη γλώσσα και τη διδασκαλία της. Δηλαδή, συνειδητοποιεί ότι το παιδί διδάσκεται τη 

γλώσσα για να εκτελεί αποτελεσματικά γλωσσικές πράξεις ή, απλά, να κάνει πιο 

αποτελεσματικά τις δουλειές του με το λόγο. Γλωσσική πράξη με την πρωταρχική της 

έννοια  θα ήταν να δώσει μια πληροφορία, να ζητήσει συγγνώμη, αλλά και να πείσει το 

συνομιλητή του να σκέφτεται, άρα και να ενεργεί διαφορετικά από πριν. Στη διδακτική, 

η “πράξη” επεκτείνεται και σε ευρύτερες γλωσσικές δραστηριότητες, περιλαμβάνοντας 

ανάλογα είδη λόγου και τύπους κειμένων, γραπτών και προφορικών, ώστε η διδασκαλία 

                                                 
6 Οι στόχοι που διατυπώνονται στο Πρόγραμμα (ο γενικός σκοπός αλλά και οι στόχοι κατά τάξη) θεωρούνται ότι 

αποτελούν στόχους οροφής, προς τους οποίους τείνει η όλη διδασκαλία. 
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να είναι ανάλογη του γλωσσικού υλικού κάθε μαθήματος και των κειμένων που 

χρησιμοποιούνται σε κάθε μάθημα. Ορισμένες επικοινωνιακές προθέσεις, για 

παράδειγμα, υπηρετούνται με κείμενα δομημένα σε παραγράφους, με καλλιέπεια, 

ακρίβεια, συντομία, σαφήνεια και άλλες με κείμενα που έχουν άλλες ιδιότητες. 

Έτσι η γλωσσική διδασκαλία αντιμετωπίζει την ανάγκη του μαθητή να χειρίζεται 

διάφορα είδη λόγου, είτε ως κείμενα προς επεξεργασία είτε ως κείμενα που καλείται ή 

επιθυμεί να συνθέσει ο ίδιος. Αυτά καλύπτουν το φάσμα των συνηθέστερων ειδών 

λόγου, δηλαδή του «αναφορικού» (αφήγηση, περιγραφή, ανακοίνωση κ.τ.ό.) και του 

«κατευθυντικού» (πρόσκληση, ερώτηση, παράκληση, οδηγία, επιχειρηματολογία κ.τ.ό.). 

Ο «αναφορικός» λόγος αναπαριστά πρόσωπα, πράγματα, συμβάντα και καταστάσεις. 

Αυτή η αναφορά είναι πιθανό να έχει τη μορφή αφήγησης, περιγραφής, ανακοίνωσης, 

κ.τ.ό. και το ύφος της να κυμαίνεται από το απλό και αυθόρμητο κατά τη διήγηση 

συμβάντων της καθημερινότητας, έως το αυστηρό και προσεγμένο των επιστημονικών 

κειμένων. Ο «κατευθυντικός» λόγος παράγεται με στόχο να οδηγήσει τον ακροατή ή 

αναγνώστη σε ορισμένη ενέργεια, συμπεριφορά ή αντίληψη και μπορεί να είναι λιγότερο 

ή περισσότερο επεξεργασμένος και να πραγματώνεται ως πρόσκληση, ερώτηση, 

παράκληση, οδηγία, επιχειρηματολογία κ.τ.ό.  

Τα κείμενα των εγχειριδίων μπορούν να αντικαθίστανται από άλλα (άρθρα, 

ανακοινώσεις, επιστολές, έντυπα για συμπλήρωση, διαφημίσεις, λογοτεχνήματα κ.τ.ό.), 

όταν είναι επίκαιρα, όταν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές, όταν οι μαθητές 

έχουν λόγο πάνω σ' αυτά, όταν είναι, τυχόν, πρωταγωνιστές και, σε κάθε περίπτωση, 

όταν τα κείμενα προσφέρονται στη διδασκαλία συγκεκριμένου γλωσσικού φαινομένου. 

Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή, ο δάσκαλος διασφαλίζει τις προδιαγραφές 

ποιότητας και καταλληλότητας γλώσσας και περιεχομένου. Τα κείμενα αυτά δεν 

μπορούν να υποκαταστήσουν ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του συνόλου των κειμένων 

του βιβλίου. Τα αυθεντικά αυτά κείμενα προϋποθέτουν πρωτοβουλία και γνώση. Είναι 

δύσκολο να διδαχτούν χωρίς τη χρήση αυθεντικών εντύπων ή φωτοτυπιών τους. 

Η διδασκαλία των κειμένων χρειάζεται συστηματική αξιοποίηση των πληροφοριών 

οι οποίες αφενός ερμηνεύουν τη μορφή και το περιεχόμενο ενός κειμένου που δίδεται 

προς επεξεργασία και αφετέρου περιορίζουν και διαμορφώνουν τη μορφή και το 

περιεχόμενο των προφορικών ή γραπτών κειμένων που καλείται να συνθέσει ο μαθητής. 
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Οι πληροφορίες αυτές είναι α) διακειμενικές, δηλαδή σχετικές με άλλα ανάλογα κείμενα 

και γλωσσικά σχήματα, β) περικειμενικές, δηλαδή αναφερόμενες στην επικοινωνιακή 

περίσταση (λ.χ. πομπός, δέκτης, στόχος, δίαυλος, χώρος, χρόνος) του κειμένου και γ) 

ενδοκειμενικές, δηλαδή συναφείς με τα εκφραστικά και τα οργανωτικά γνωρίσματα του 

κειμένου. Η επεξεργασία του μηνύματος αξιοποιείται παιδαγωγικά, όταν προβάλλει τη 

δομή του και συμβάλλει στη συνειδητοποίησή της. Για το σκοπό αυτό προσφέρονται και 

οι ειδικές περιστάσεις επικοινωνίας κάθε μαθήματος του σχολικού προγράμματος με τα 

αντίστοιχα είδη λόγου, τους τύπους κειμένων και τα μεθοδολογικά παρεπόμενα (εικόνες, 

σχήματα κ.τ.ό.). 

Κάθε είδος λόγου χρειάζεται ειδική διδασκαλία, ανάλογα με τα κειμενικά 

χαρακτηριστικά και τους εξωκειμενικούς περιορισμούς του. Στα κειμενικά 

χαρακτηριστικά ανήκει η τυπική οργάνωση κάθε κειμενικού είδους (υπερδομή), οι 

φράσεις, οι συντακτικές δομές και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούνται συνήθως. Από 

τους πιο καθοριστικούς εξωκειμενικούς περιορισμούς είναι ο στόχος του κειμένου, οι 

συνθήκες της ανάγνωσης ή της ακρόασής του ή της παραγωγής του (χώρος, χρόνος), οι 

γνώσεις του αναγνώστη ή του ακροατή για το θέμα. Περαιτέρω, κάθε επιμέρους είδος 

λόγου (αφήγηση, περιγραφή, προτροπή, παράκληση) διακρίνεται από ορισμένες 

κανονικότητες, χωρίς τη μελέτη των οποίων δεν μπορεί να διδαχθεί συστηματικά η 

κατανόηση και η παραγωγή των κειμένων. Έτσι, λ.χ. κάθε αφήγηση αναπτύσσεται σε 

έναν χρονικό άξονα, που μπορεί να δηλώνεται με ορισμένες λέξεις και φράσεις, από έναν 

ή περισσότερους αφηγητές και από μία ή περισσότερες οπτικές γωνίες. Ο λόγος της 

περιγραφής αναπτύσσεται στον άξονα του χρόνου και τα ονόματα και οι ονοματικές 

φράσεις χρειάζoνται επίθετα, επιθετικούς προσδιορισμούς, επιρρήματα και 

επιρρηματικές εκφράσεις. 

Τόσο ο αναφορικός λόγος (που μπορεί να αναπτύσσεται με αφήγηση, περιγραφή ή 

επεξήγηση) όσο και ο κατευθυντικός (που μπορεί να πραγματώνεται ως προτροπή, 

παράκληση κ.τ.ό.) διακρίνονται από την άμεση αντιστοιχία τους με πρόσωπα, πράγματα 

και καταστάσεις ενός συγκεκριμένου και πραγματικού περιβάλλοντος, σε μία ορισμένη 

και αληθινή περίσταση. Τα λογοτεχνήματα (που επίσης μπορεί να είναι αφηγηματικά, 

περιγραφικά, προτρεπτικά κ.τ.λ.) αναπαριστούν σύμβολα ή πρόσωπα, πράγματα και 

καταστάσεις της φαντασίας. Οι ειδικότεροι κειμενικοί τύποι διδάσκονται ανάλογα με τα 
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γνωρίσματά τους. Λ.χ. μία πρόσκληση σε γιορτή απαντά στις ερωτήσεις «πότε» και 

«πού». Με ανάλογο τρόπο αναλύεται και διδάσκεται κάθε κειμενικό είδος, και, 

αντίστοιχα, αξιολογείται κάθε είδος λόγου που παράγεται από τον μαθητή. 

Η διδασκαλία της κατανόησης και της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου 

είναι συστηματική και διατρέχει όλες τις ενότητες, με μικρότερη ή μεγαλύτερη έμφαση 

κατά περίπτωση. Ιδιαίτερα η σύνθεση γραπτού κειμένου αντιμετωπίζεται ως διαδικασία 

που διέρχεται από τρία στάδια: α) την προετοιμασία, δηλαδή τον γενικό σχεδιασμό και τις 

ειδικότερες επιλογές λ.χ. ως προς τα θέματα, την έκταση, το λεξιλόγιο 

(«προσυγγραφικό» στάδιο), β) τη γραφή της πρώτης εκδοχής του κειμένου 

(«συγγραφικό») και γ) τον έλεγχο της πρώτης εκδοχής και τις πιθανές διορθώσεις, 

συμπληρώσεις, βελτιώσεις («μετασυγγραφικό» στάδιο), καθώς επίσης και το ενδιαφέρον 

του συντάκτη-μαθητή για το θέμα αλλά και τα κίνητρα να γράψει κείμενο πάνω σ’ αυτό. 

Όταν ζητείται παραγωγή λόγου, σε κάθε περίπτωση, δίδονται από τον δάσκαλο και 

ορισμένοι εξωκειμενικοί περιορισμοί (λ.χ. στόχος, αποδέκτης, δίαυλος μετάδοσης, χώρος 

και χρόνος του κειμένου), δηλαδή εκείνοι που θα καθορίσουν το περιεχόμενο και τη 

μορφή του ζητούμενου κειμένου. Εξάλλου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ψυχοκινητική 

πλευρά της γραφής (στάση του σώματος, κίνηση του χεριού, συγκέντρωση προσοχής, 

προσωπική κινητοποίηση). 

Ο δάσκαλος είναι σκόπιμο να εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις, ώστε, όποτε ο 

μαθητής βρεθεί στο επίκεντρο γεγονότος, να παράγει λόγο σχετικά με το γεγονός για το 

οποίο έχει προσωπική εικόνα και άποψη. Να διατυπώσει π.χ. ένας μαθητής την 

επιχειρηματολογία του, προκειμένου να εξηγήσει τις αιτίες ενός συμβάντος της σχολικής 

ζωής. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο επιλογής των γλωσσικών μέσων είναι η δημιουργία 

της επιθυμητής άποψης και στάσης από τους άλλους. 

Συχνά η διδασκαλία είναι χρήσιμο να γίνεται με αφετηρία σφάλματα διατύπωσης, 

άστοχες φραστικές επιλογές ή δισταγμό του μαθητή για την καταλληλότητα μιας 

φράσης. 

Ο μόνιμος και συνειδητός στόχος του δασκάλου είναι να φροντίζει ώστε ο μαθητής 

να συμμετέχει στα δρώμενα της σχολικής ζωής και να εκτίθεται συχνά σε παραγωγή 

λόγου, ώστε να αναπτύξει την ικανότητα να παράγει - όσο επιτρέπει η ηλικία του - λόγο 
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“σκόπιμα” διατυπωμένο “με τέχνη και με τρόπο”, είτε πρόκειται για μια απλή 

αιτιολόγηση είτε για κείμενο αισθητικών αξιώσεων. 

Ο δάσκαλος μπορεί να αντικαθιστά τις διδακτικές ενότητες με γλωσσικό υλικό που 

έχει επιλέξει, διασκευάσει ή και κατασκευάσει ο ίδιος, όταν έχει τις προϋποθέσεις, 

σύμφωνα με το πρότυπο του εγχειριδίου και τις προτάσεις του Βιβλίου του Δασκάλου. 

Ως προς τη «Γραμματική» είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσει ο δάσκαλος ότι, 

διδάσκοντας γλώσσα διδάσκει τη δομή της ή, με γνωστούς όρους, διδάσκει 

“γραμματική” σε τρία επίπεδα: 

- γραμματική της λέξης (δομή της λέξης, λεξιλόγιο, σημασιολογία, ετυμολογικό κτλ.), 

- γραμματική της πρότασης (δομή της πρότασης, σημασιολογία της πρότασης κτλ.) και 

- γραμματική του κειμένου και της επικοινωνίας (κατανόηση της δομής και του 

περιεχομένου, δόμηση κειμένου – δομή και σύνδεση παραγράφων, άξονας γλωσσικής 

συνοχής, καταλληλότητα γλωσσικών μέσων). 

Η γραμματική των δύο πρώτων επιπέδων (γραμματική του γλωσσικού συστήματος) 

διδάσκεται προκειμένου να υπηρετήσει τη γραμματική της επικοινωνίας. Μ’ άλλα λόγια, 

η διδασκαλία του συστήματος της νεοελληνικής γλώσσας είναι σκόπιμο να συνδυάζεται 

με τη μελέτη της λειτουργίας και της χρήσης του σε πραγματικές περιστάσεις Γι’ αυτό, η 

διδασκαλία της γραμματικής του συστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει κάποια “λογικά” 

όρια. Η κλίση περιορίζεται στη συνειδητοποίηση και εσωτερίκευση ενός σχήματος 

κλίσης ρήματος και ενός σχήματος κλίσης πτωτικού, χωρίς εμπλοκή του μαθητή σε 

υποπεριπτώσεις (ανισοσύλλαβα, φωνηεντόληκτα, ανώμαλα κτλ.). Ο σκοπός είναι να 

εντάσσει τις υποπεριπτώσεις σε ένα εκ των προτέρων αποκρυσταλλωμένο κλιτικό 

πρότυπο, εφόσον πρόκειται για μητρική γλώσσα και οι γραμματικοί τύποι είναι γνωστοί. 

Εξαίρεση αποτελούν όσα κλιτικά δεν είναι απόλυτα ενταγμένα στη μορφολογική δομή 

της νέας ελληνικής (αρχαιόκλιτα). Εδώ ο μαθητής ασκείται στην προφορική και γραπτή 

κλίση κάθε κλιτού ξεχωριστά. 

Η χρήση της ορολογίας είναι αναγκαία μόνο στο μέτρο που αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συνεννόηση με τους μαθητές, τόσο κατά τη διεξαγωγή του 

μαθήματος όσο και κατά την παραπομπή τους σε βιβλία αναφοράς. 

Η πρόταση ως μονάδα επικοινωνίας εξετάζεται στα εξής δύο επίπεδα: 

- συνθηκών παραγωγής και 
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- χρήσης (αποσπασματική πρόταση και συστατικά της πρότασης). 

Το κύριο βάρος, βέβαια, πέφτει στο τρίτο επίπεδο γραμματικής, δηλαδή στη 

γραμματική του κειμένου και της επικοινωνίας. Γι’ αυτό γίνεται σαφής και συστηματική 

αναφορά στους τύπους των κειμένων και στα βασικά τους χαρακτηριστικά, όπως είναι, 

για παράδειγμα, η δομή, ο άξονας γλωσσικής συνοχής και το επίπεδο ύφους. 

Σχετικά με την πρώτη ανάγνωση και γραφή, είναι σημαντικό να υποστηριχθεί ο 

μαθητής κατά την προσπάθειά του να αντιληφθεί τη φωνολογική δομή των λέξεων και 

να αποκτήσει φωνημική  επίγνωση καθώς και να αντιστοιχίσει τους φθόγγους και τα 

φωνήματα με το γραφηματικό τους σύμβολο. Για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης 

μπορούν να αξιοποιούνται και στοιχεία άλλων προσεγγίσεων, όπως είναι η ολιστική 

μέθοδος και η αναδυόμενη γραφή, συμπληρωματικά και κατά περίπτωση. Η κύρια όμως 

προσέγγιση, που προσιδιάζει και στη φύση της ελληνικής γραφής, είναι η στηριγμένη 

στη γραφοφωνητική αντιστοιχία με αναλυτική και συνθετική μορφή. 

Η διδασκαλία της ορθογραφίας ενσωματώνεται στη γλωσσική διδασκαλία με κάθε 

ευκαιρία και σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικείας βαθμίδας και ενότητας. Είναι, 

πάντως, σημαντικό να αξιοποιεί τα συμφραζόμενα, την ομοηχία (λ.χ. «έχω λύσει» και 

«έχω λύση») και να χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για την παρουσίαση, την εφαρμογή 

και την αφομοίωση των κανονικοτήτων και, γενικά, των περιπτώσεων (λ.χ. στοιχεία 

μορφοποίησης, διατύπωση κανόνων σε έμμετρο λόγο, εικόνες, σκίτσα κ.τ.ό., πίνακες, 

ασκήσεις κλειστού τύπου ή σύντομης απάντησης). Επιπλέον, χρειάζεται έμφαση στις 

περιπτώσεις των συχνών σφαλμάτων. Διατηρείται σε ισχύ η ορθογραφία των 

Προεδρικών Διαταγμάτων 583/1982 και 528/1984 (βασικό λεξιλόγιο) των βιβλίων 

αναφοράς του Ο.Ε.Δ.Β. και άλλων που εκπονήθηκαν με ανάθεση του ελληνικού 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. 

Με ανάλογους τρόπους διδάσκεται το λεξιλόγιο, σύμφωνα και με τα ιδιαίτερα 

γνωρίσματα κάθε εγχειριδίου (λ.χ. θεματικά πεδία). Οργανικό στοιχείο της διδασκαλίας 

του λεξιλογίου είναι η χρήση λεξικού μέσα στην τάξη ατομικά ή ομαδικά. 

Επισημαίνεται, και πάλι, ότι κάθε στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας θεωρείται 

“οριζόντιος στόχος” όλων των μαθημάτων. Με άλλα λόγια, ως μέσο και αντικείμενο 

γλωσσικής άσκησης, ιδιαίτερα για την επεξεργασία του περιεχομένου και των 

φραστικών επιλογών, πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα μαθήματα και η σχολική ζωή. 
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Μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή μαθητών με ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Παιδιά με τέτοιες ανάγκες μπορούν και  επιβάλλεται να 

συμμετέχουν στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία και να επωφελούνται από τις 

γλωσσικές δραστηριότητες της τάξης. Η ιδιαιτερότητά τους σε έναν ή περισσότερους 

τομείς της ανάπτυξης υπαγορεύει στο δάσκαλο, αφού τους αξιολογήσει μαθησιακά, να 

σχεδιάσει εξατομικευμένα ή σε μικρές ομάδες προγράμματα διδασκαλίας της γλώσσας, 

στον προφορικό και γραπτό λόγο. Απαιτείται να χρησιμοποιήσει διάφορα διδακτικά 

μέσα, χρησιμοποιώντας όλα τα αισθητηριακά κανάλια μάθησης, ώστε οι μαθητές να 

διευκολυνθούν στη μαθησιακή διαδικασία. Για να πραγματοποιηθεί η επίτευξη των 

διδακτικών στόχων σε παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες απαιτείται αυστηρή κριτική 

επιλογή στις προτεραιότητες των στόχων, καθώς και δομημένη ανάλυση κάθε στόχου σε 

βήματα. 

Ενδεικτικά, προς αυτή την κατεύθυνση, αναφέρουμε μερικές δραστηριότητες: 

 -Να δίδεται βαρύτητα στην προφορική άσκηση και στη χρήση παραγλωσσικών μέσων, 

τα οποία προσφέρονται κυρίως με τον καθημερινό φυσικό διάλογο, τη δραματοποίηση, 

το σχολικό θέατρο, το τραγούδι, τις συμμετοχικές σχολικές εκδηλώσεις κ.ά. 

- Να προσφέρονται για προφορική επεξεργασία άφθονες φραστικές δομές. 

- Να δίδεται έμφαση στη διδασκαλία των ιδιαίτερων δομικών χαρακτηριστικών της 

ελληνικής γλώσσας, που παρουσιάζουν δυσκολίες όπως π.χ. είναι το φωνολογικό και 

κλιτικό σύστημα καθώς και ο τονισμός. 

 

1.3.2. Λογοτεχνία 
 

Τα λογοτεχνικά κείμενα προσεγγίζονται στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας, ως 

είδη – ή και επίπεδα – λόγου, όπως προσεγγίζονται και τα άλλα είδη λόγου. Στο βαθμό 

που η λογοτεχνία προσφέρεται ως υλικό της γλωσσικής διδασκαλίας, αξιοποιείται για 

την εναργέστερη προβολή της δομής, της λειτουργίας και των ορίων της γλώσσας, 

ειδικότερα όταν προσεγγίζονται ακραίες ποιητικές, φραστικές επιλογές. 
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Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Προγράμματος, κρίνεται σκόπιμη η μερική 

αποσύνδεση της διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων από τη διδασκαλία του 

γλωσσικού μαθήματος, γιατί η λογοτεχνία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη γλωσσική και 

γενικότερα στην αισθητική καλλιέργεια του ατόμου, στην ευαισθητοποίησή του 

απέναντι στα προβλήματα της ζωής, αλλά τα λογοτεχνικά κείμενα δεν αποτελούν τα 

μοναδικά (ή όχι πάντα τα καταλληλότερα) πρότυπα γλωσσικής έκφρασης. 

Τα λογοτεχνικά κείμενα αξιοποιούνται με τη διακειμενική τους προσέγγιση 

(σύνδεση και σύγκριση με ανάλογα κείμενα), την ερμηνεία βάσει του περικειμένου τους 

(πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες παραγωγής του κειμένου, την εποχή του, τον 

δημιουργό του), καθώς και με τη μελέτη των στοιχείων της μορφής και της δομής τους, 

ιδιαίτερα αυτών που χαρακτηρίζουν το είδος στο οποίο ανήκει το λογοτέχνημα, χωρίς 

όμως τάση εξάντλησης και χωρίς σχολαστικισμό. 

Η λογοτεχνία διδάσκεται και στο πλαίσιο των άλλων μαθημάτων και της σχολικής 

ζωής. Το κείμενο οποιουδήποτε σχολικού βιβλίου μπορεί να συνοδεύεται από 

λογοτεχνικό κείμενο ανάλογου θέματος. Επίσης, διδάσκεται, κυρίως, σε συνδυασμό με 

τα μαθήματα των καλλιτεχνικών και της μουσικής και - όταν προσφέρονται - με το 

θέατρο, τον χορό και την όπερα, κατά περίπτωση. 

Εξάλλου κρίνεται σκόπιμο να διαπιστώνουν τα παιδιά, με τρόπο βιωματικό και 

χωρίς αναλύσεις, τα παράλληλα εκφραστικά μέσα διάφορων ειδών τέχνης της ίδιας 

τεχνοτροπίας. Για παράδειγμα, με ποια μέσα παρουσιάζει ένα θέμα ο Οδ. Ελύτης και με 

ποια ο Ν. Εγγονόπουλος. Αντίστροφα, να αντιπαρατίθενται εκφραστικά μέσα και 

νοοτροπίες μεταξύ λογοτεχνών και καλλιτεχνών, γενικά, από διαφορετικές σχολές για το 

ίδιο θέμα. 

Παράλληλα κρίνεται σκόπιμη η σύνδεση της λογοτεχνίας με το παιχνίδι, με την 

ψυχαγωγία, την καλλιέργεια του συναισθήματος καθώς και με τον προβληματισμό-

διάλογο πάνω σε ποικίλα θέματα. Τα λογοτεχνικά κείμενα του Ανθολογίου -ή αυτά που 

παρουσιάζονται την ώρα της ελεύθερης ανάγνωσης- είναι καλό να συνοδεύονται από 

παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να 

πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη ή στο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης. Αναφέρουμε 

ενδεικτικά τις εξής: 

- Διαγωνισμοί ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων. 
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- Βιβλιοαινίγματα - Βιβλιοκουίζ. 

- Παρουσιάσεις βιβλίων είτε από το δάσκαλο είτε από τους μαθητές με παιγνιώδεις 

τρόπους. 

- Συνεχής σιωπηρή ανάγνωση. 

- Ανάγνωση βιβλίων με αφορμή γεγονότα της επικαιρότητας ή πολιτιστικές 

δραστηριότητες της τάξης, π.χ. δημιουργία ανθολογιών, ανεύρεση βιβλίων με ένα 

συγκεκριμένο θέμα, πληροφορίες για συγγραφείς, σύγκριση των διασκευών γνωστών 

παραμυθιών κ.ά. 

- Θέσπιση αναγνωστικών βραβείων. 

- Σύνδεση λογοτεχνικών κειμένων με δραστηριότητες θεατρικής έκφρασης 

(αυτοσχεδιασμοί, παντομίμα, διασκευή λογοτεχνικών κειμένων σε θεατρικό σενάριο 

κ.ά.) 

- Δραστηριότητες που αφορούν το εικονογραφημένο βιβλίο. 

- Αφήγηση  

- Δημιουργικό γράψιμο. 

- Παρουσίαση λογοτεχνικών βιβλίων σε ψηφιακούς δίσκους δεδομένης μνήμης (CD-

ROM). 

-Σύνδεση της λογοτεχνίας με τη ζωγραφική, τη μουσική και άλλες μορφές τέχνης.  

-Χρήση μελοποιημένης ποίησης. 

- Προσκλήσεις συγγραφέων. 

- Διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου από δασκάλους, γονείς, μαθητές. 

- Διαγωνισμοί εικονογράφησης και βιβλιοδεσίας. 

Ενδείκνυται ακόμη η ανάγνωση βιβλίων, κειμένων, επίκαιρων ειδήσεων που 

στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση όλων των παιδιών (παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι). 
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1.4. Αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση που συμπληρώνει τη μαθησιακή διαδικασία δείχνει σε ποιο βαθμό 

πέτυχαν οι στόχοι του Προγράμματος  και ποιες διορθωτικές παρεμβάσεις επιβάλλονται. 

Στην προκειμένη περίπτωση κρίνεται σκόπιμη η ανάλυση της αξιολόγησης του μαθητή, 

η οποία είναι έργο της καθημερινής εργασίας του δασκάλου. Άλλωστε η αξιολόγηση του 

μαθητή αποτελεί βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών. 

Η αξιολογική διαδικασία που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη μπορεί να 

είναι: Διαγνωστική, Διαμορφωτική και Τελική. 

- Με τη Διαγνωστική αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός μπορεί στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς ή στην αρχή της διδασκαλίας μιας ενότητας, μέσω κατάλληλων προφορικών ή 

γραπτών ερωτήσεων και διαλόγου που αναπτύσσει μέσα στην τάξη, να διαπιστώσει: το 

βαθμό επίτευξης των στόχων της αντίστοιχης περιόδου ή ενότητας, το επίπεδο των 

γλωσσικών – επικοινωνιακών ικανοτήτων που έχουν κατακτήσει οι μαθητές του από τα 

προηγούμενα χρόνια σπουδών ή από τις ενότητες που έχουν διδαχτεί στη διάρκεια της 

ίδιας σχολικής χρονιάς, τα συνήθη «λάθη» σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα και τα 

γενικότερα προβλήματα γλωσσικής επικοινωνίας καθώς και τις  γλωσσικές ανάγκες των 

μαθητών. 

 

Αξιολόγηση μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Η διαγνωστική αξιολόγηση αποκαλύπτει ανάγκες που ανήκουν σε όλο το φάσμα των 

μαθησιακών  δυσκολιών και αποτελεί τη βάση για την εξατομικευμένη διδασκαλία που 

πρέπει να σχεδιάζεται στα πλαίσια της υποστήριξης και ενσωμάτωσης των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στο έγγραφο 2003-D- 4710-el. 6 (SEN) που 
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επικυρώθηκε με απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Σχολείων 

(Φεβρουάριος 2005).  

Η αξιολόγηση αυτών των μαθητών, με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, απαιτεί 

πολύπλευρη προσέγγιση, ώστε οι μαθητές αυτοί να αξιολογούνται με βάση τα 

αισθητηριακά, γνωστικά και ψυχολογικά τους χαρακτηριστικά. Δεν αξιολογούνται μόνο 

ορισμένες γνώσεις και μεμονωμένες δεξιότητες, αλλά όλες οι δυνατότητες του μαθητή. 

Απαραίτητο είναι ο μαθητής να αξιολογείται επί των διδακτικών στόχων που επελέγησαν 

για το εξατομικευμένο του πρόγραμμα έτσι, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί και η 

ορθότητα της μεθόδου και η καταλληλότητα του προγράμματος. Επίσης, απαιτείται να 

γίνεται μία ποιοτική και σφαιρική καταγραφή της επίδοσής του και η αξιολόγηση να μην 

προσκολλάται σε ποσοτικά χαρακτηριστικά και μάλιστα συγκριτικά μόνο με το σύνολο 

της τάξης, αλλά να γίνεται συσχετισμός με την προγενέστερη ατομική επίδοση του 

μαθητή. 

- Με τη Διαμορφωτική αξιολόγηση, που αντιπροσωπεύει μια συνεχή και καθημερινή 

διαδικασία επιδιώκεται η πληροφόρηση του εκπαιδευτικού και του μαθητή για την 

πρόοδο του τελευταίου κατά τη διάρκεια διδασκαλίας του αντικειμένου. Ανάλογα με το 

αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός αποφασίζει και σχεδιάζει τις 

παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, για τη βελτίωση της διαδικασίας και την επίτευξη 

των διδακτικών στόχων. 

- Με την Τελική αξιολόγηση, που διενεργείται με την ολοκλήρωση μιας ή περισσοτέρων 

διδακτικών ενοτήτων αποτιμάται με συστηματικό τρόπο το αποτέλεσμα της διδακτικής 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε αλλά και της προσωπικής προσπάθειας του μαθητή.  

Ως μορφές και μέσα της αξιολόγησης, οι οποίες μπορεί να επιλέγονται κατά 

περίπτωση, προτείνονται ενδεικτικά οι εξής: 

- Γραπτές δοκιμασίες, διάρκειας λίγων λεπτών ως και μιας διδακτικής ώρας, κατά 

περίπτωση. 

- Προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις κατανόησης, διάφορων τύπων. 

- Ανάπτυξη μικρού γραπτού δοκιμίου με τη βοήθεια ερωτήσεων για τις μεγαλύτερες 

τάξεις. Ελέγχουν την ικανότητα οργάνωσης του περιεχομένου σε παραγράφους και 

ευρύτερες νοηματικές ενότητες. Μπορούν να δίδονται και στις μικρότερες τάξεις, με τη 

βοήθεια εικόνων, πλαισίων παραγράφων κτλ. 
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- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης, προφορικές ή γραπτές. Ζητούν περιορισμένης 

έκτασης απαντήσεις, συνεπτυγμένη απόδοση περιεχομένου, περιλήψεις κ.τ.ό.. Είναι 

ανάγκη να ορίζεται ο μέγιστος αριθμός λέξεων. 

- Θέματα σύμπτυξης περιεχομένου, προφορικά ή γραπτά. 

- Ερωτήσεις κρίσης. Προσφέρονται περισσότερο στην αξιολόγηση βαθύτερης 

κατανόησης του περιεχομένου μιας ενότητας ή ενός βιβλίου. 

- Συνθετικές δημιουργικές εργασίες. 

Οι πιο πάνω ενδεικτικές μορφές αξιολόγησης αποτελούν συγχρόνως διδακτικές 

πρακτικές που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων, κατά περίπτωση. 

Για την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων με μέσα όπως τα παραπάνω, μπορεί 

να χρησιμοποιείται όποιο μάθημα του ωρολογίου προγράμματος προσφέρεται 

περισσότερο, κατά περίπτωση. 

- Κλειστές ή αντικειμενικού τύπου ερωτήσεις. Μπορούν να αντιστοιχούν και σε τύπους 

των δομικών ασκήσεων. Προσφέρονται περισσότερο στην αξιολόγηση της γραμματικής 

του γλωσσικού συστήματος, της ορθογραφίας και του λεξιλογίου. 

- Κείμενο με προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις που αναφέρονται στο περιεχόμενο, τη 

δομή του, το ύφος και τα γλωσσικά μέσα. 

- Θέμα για ανάπτυξη και δόμηση περιεχομένου. 

- Φύλλα Αξιολόγησης. 

- Κείμενο περιορισμένης έκτασης (αντιγραφή), για τον έλεγχο της καλλιγραφίας ή της 

ορθογραφίας. 

- Κάθε κείμενο που παράγει ή κάθε πράξη που επιτελεί ο μαθητής με τα λόγια του. 

- Φάκελος εργασιών που περιέχει τις εργασίες του μαθητή σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι ποικίλες γλωσσικές πράξεις αναλογούν σε ένα ευρύ φάσμα 

ειδών λόγου. Αυτό υπαγορεύει στον μαθητή να προσαρμόζει τη μορφή του λόγου του 

στις εκάστοτε ειδικές “απαιτήσεις” κάθε κειμένου. Η σκοπιμότητα άλλων κειμένων 

απαιτεί, για παράδειγμα, δόμηση σε παραγράφους, καλλιέπεια, ακρίβεια, συντομία, 

σαφήνεια, πλούσιο λεξιλόγιο, πλοκή και άλλων όχι. 

Γι’ αυτό, κύριο κριτήριο αξιολόγησης είναι η αποτελεσματικότητα (αποδεδειγμένη ή 

πιθανή) κάθε είδους λόγου, σχετικά με το σκοπό τον οποίο επιδιώκει ο μαθητής, καθώς 

και η αποδεκτότητά του ως συνόλου. Η τελευταία μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους 
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κριτήρια αξιολόγησης, όπως η καταλληλότητα της διατύπωσης, του λεξιλογίου και του 

ύφους, η ορθότητα της σύνταξης και της μορφολογίας, η ορθογραφία και η γενική εικόνα 

του κειμένου (γραπτού ή προφορικού). 

Τα λάθη αντιμετωπίζονται διδακτικά ως ενδείξεις ενός προσωρινού επιπέδου 

επικοινωνιακής δεξιότητας του μαθητή. Η άστοχη χρήση λέξεων, το ελλιπές λεξιλόγιο, 

τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη, οι δυσχέρειες στη χρήση υποτακτικού λόγου, 

στην προσαρμογή του λόγου στην περίσταση, στην κατανόηση και χρήση απαιτητικού 

λόγου κ.ά. χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, ως μέσα διάγνωσης που επιτρέπουν στον 

δάσκαλο να καταστρώσει πρόγραμμα διορθωτικών παρεμβάσεων. 

Μόνιμος στόχος του δασκάλου είναι να καταστήσει το μαθητή υπεύθυνο για το λόγο 

που παράγει, ώστε να τον αξιολογεί και να τον διορθώνει μόνος του, κάνοντάς τον όσο 

μπορεί αποτελεσματικότερο για το σκοπό για τον οποίο τον παρήγαγε. Έτσι ο μαθητής 

εισάγεται στη διαδικασία της συνεχούς αναβάθμισης του γλωσσικού του επιπέδου, 

δηλαδή στη μορφωτική διαδικασία της συνεχούς τελειοποίησης. 

Τέλος, αναφορικά με την αξιολόγηση του μαθητή στην οποία προβαίνει ο δάσκαλος 

στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου για τη γραπτή ενημέρωση των γονέων, αλλά και 

των ίδιων των μαθητών, σχετικά με την κατάκτηση των γενικών και ειδικών δεξιοτήτων 

στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, θα τηρηθούν όλα όσα προβλέπονται από το 

Σχολικό Έλεγχο (school report-carnet scolaire). 

 
1.5. Διδακτικό Υλικό 

 

Διδακτικό εγχειρίδιο και επιμέρους βοηθήματα για το μαθητή.  

 

Το εγχειρίδιο περιέχει πολλούς τύπους κειμένων και πολλά είδη λόγου.  

Η διδακτική ενότητα περιέχει ένα ή περισσότερα κείμενα για επεξεργασία 

κειμενικής-νοηματικής ή γραμματικής δομής και ένα ή περισσότερα γλωσσικά 

φαινόμενα.  

Τα κύρια στοιχεία του γλωσσικού φαινομένου εξαντλούνται σε επάλληλες 

διδακτικές ενότητες. 
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Το εγχειρίδιο περιέχει πίνακες κλίσης, συγκεφαλαιώσεις, καθώς και σχήματα 

αισθητοποίησης βασικών μορφοσυντακτικών  και κειμενικών δομών. 

Λαμβάνεται μέριμνα, ώστε το περιεχόμενο του εγχειριδίου, του τετραδίου εργασίων  

και των κάθε είδους σχολικών βοηθημάτων του μαθητή να μην συνίστανται σε 

ομοιόμορφα επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Η δομή του εγχειριδίου, γενικά, αφήνει 

μεγάλα περιθώρια πρωτοβουλιών και επινοήσεων εκ μέρους του δασκάλου. 

 

 

 

 

Βιβλίο δασκάλου. 

Περιέχει τα στοιχεία που υποτίθεται ότι δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ο 

δάσκαλος και μόνον αυτά. Δίνει κατευθύνσεις και προκαλεί τον δάσκαλο στην 

επινοητικότητα και τη δράση. 

 

Εγχειρίδιο σχολικής γραμματικής για την τάξη Ε7΄. 

 

Είναι συνοπτικό, εύχρηστο και μεθοδικό διδακτικό εργαλείο, που το χρησιμοποιούν 

μικρά παιδιά 9-12 χρονών. Γι’ αυτό η εκπόνησή του εμπίπτει στην αρμοδιότητα κυρίως 

των παιδαγωγών. Ο ρόλος των γλωσσολόγων περιορίζεται στη λήψη καίριων 

αποφάσεων, μετά από συμφωνία σε ελάχιστα σημεία, ώστε το εγχειρίδιο που θα 

προκύψει να:  

- Περιέχει περιορισμένο, αλλά επαρκή αριθμό φωνολογικών και μορφοσυντακτικών 

φαινομένων. 

- Προσεγγίζει, παράλληλα, την πραγματολογική πλευρά της γλώσσας. 

- Αφήνει περιθώρια "ανοχής" στην πολυτυπία, ως ένα βαθμό, ιδίως όταν αυτή έχει σχέση 

με τα επίπεδα ύφους. 

- Δίνει έμφαση στη σύνταξη μικρών λέξεων (που, με, για, μέχρι, σαν κ.τ.ό.). 

                                                 
7 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ-WARBURTON κ.ά., Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, Ο.Ε.Δ.Β. 
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- Γενικά, δίνει λύσεις σε επείγουσες συντακτικές, μορφολογικές και ορθογραφικές 

εκκρεμότητες της νεοελληνικής διδασκόμενης γλώσσας, οι οποίες έχουν συνέπειες στην 

πρώτη εμπλοκή του παιδιού σε συνειδητές γλωσσικές επιλογές. Δίνει επίσης έμφαση σε 

πρακτικά ζητήματα γραφής. 

 

Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων για τους κύκλους α΄-β΄, γ΄-δ΄ και ε΄. 

 

Σκοπός του είναι να φέρει τον μαθητή σε επαφή με ευρύ φάσμα κατάλληλων 

λογοτεχνικών κειμένων που κατέχουν κεντρική θέση στην λογοτεχνική μας κληρονομιά.  

Περιλαμβάνει κείμενα από την αρχαία ελληνική μυθολογία, από τα ομηρικά έπη, 

από άλλα έργα της αρχαίας ελληνικής, εκκλησιαστικής και βυζαντινής γραμματείας, με 

απόδοση σε απλή νεοελληνική γλώσσα, οικεία στο παιδί. Περιλαμβάνει επίσης 

παραμύθια και δημοτικά τραγούδια από όλη τη γεωγραφική έκταση του ελληνισμού, 

δείγματα ιδιωματικών κειμένων της ελληνικής γλώσσας, αντιπροσωπευτικά κείμενα 

Ελλήνων της διασποράς, καθώς  και δείγματα λογοτεχνίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

Περισσότερο, όμως, προβάλλεται η νεότερη και σύγχρονη ελληνική δημιουργία. 

- Τα ποιήματα είναι, κατά προτίμηση, έμμετρα, ομοιοκατάληκτα και ρυθμικά, ιδίως για 

τις κατώτερες τάξεις.  

- Τα παραπάνω ισχύουν και για τα κάθε είδους κείμενα των γλωσσικών εγχειριδίων. 

- Η αισθητική του λόγου συνδυάζεται με την καλαίσθητη εμφάνιση του βιβλίου. Το 

κείμενο πλαισιώνεται από ανάλογα έργα εικαστικών τεχνών, φωτογραφίες, 

πλαγιότιτλους και κάθε μορφής συμπληρωματική πληροφορία, όπου αυτό φαίνεται 

επιβεβλημένο  

- Σε κάθε περίπτωση, τα διδακτικά μέσα υπηρετούν τους γενικούς και ειδικούς στόχους 

του Προγράμματος Σπουδών. 

 

Λεξικό για τις τάξεις δ΄, ε΄ ορθογραφικό, ευρείας χρήσης.  

Καψάλης Γ.  και  ά., Ορθογραφικό – ερμηνευτικό λεξικό Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Το 
λεξικό μας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ο.Ε.Δ.Β. 
 
Λογισμικά για τους κύκλους α΄-β΄, γ΄-δ΄ και ε΄ 
Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Α΄και Β΄ Δημοτικού, ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, ΟΕΔΒ. 
Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Γ΄και Δ΄ Δημοτικού, ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, ΟΕΔΒ. 
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Εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM)  Γλώσσα Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού, ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 
ΟΕΔΒ. 

 
Σημείωση: 1. Οι παραπάνω τίτλοι είναι διαθέσιμοι σε συμπιεσμένη μορφή για αντιγραφή 
σε CD στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-schools.gr - 
υποστηρικτικό υλικό Δημοτικού. 
2. Κάθε τίτλος στην παραπάνω ιστοσελίδα περιλαμβάνει: α. το εκπαιδευτικό λογισμικό και 
β. οδηγό χρήσης του λογισμικού. Ο Οδηγός περιέχει τόσο τεχνικές οδηγίες χρήσης όσο και 
παιδαγωγικές οδηγίες -θεματικής και διαθεματικής- αξιοποίησης του λογισμικού στην τάξη. 
3. Τα λογισμικά διατίθενται και στην ιστοσελίδα http://ts.sch.gr/repo, κατάλληλα 
τροποποιημένα από τον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΕΑΙΤΥ, ώστε να είναι 
δυνατή η εγκατάσταση και χρήση τους σε περιβάλλον Ubuntu/Debian. 
 
 

1.6. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεμελιώδεις έννοιες     
Διαθεματικής προσέγγισης 
 

Τάξη8 

Άξονες 

γνωστικού 

περιεχομέ-

νου 

Γενικοί στόχοι 

(γνώσεις, δεξιότητες, 

στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές 

Θεμελιώδεις 

έννοιες  

Διαθεματι-

κής 

προσέγγισης 

 

 

 

 

 

Α-Β 

Γ-Δ 

Ε 

 

Προφορικός 

λόγος ομιλία 

και ακρόαση 

Ανακοινώ-

σεις, 

αφηγήσεις, 

περιγραφές 

Διαλογικές 

και 

Ο μαθητής: 

Ακροάται, διατυπώνει, εξηγεί και επιχειρηματολογεί 

με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση. 

Κάνει συνειδητή χρήση των φραστικών επιλογών 

που επιβάλλει η κάθε περίσταση επικοινωνίας και το 

επίπεδο λόγου. 

Χρησιμοποιεί ολοένα αυξανόμενο λεξιλόγιο. 

Ελέγχει την αποδεκτότητα του λόγου του. 

Συλλαμβάνει υπονοούμενα. 

Επικοινωνία, 

Αλληλεπίδρα-

ση. 

                                                 
8 Οι θεματικοί άξονες είναι ίδιοι για όλες τις τάξεις. 
Οι θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες προσεγγίζονται, στο βαθμό του εφικτού, στις μικρές τάξεις του 
Δημοτικού διαισθητικά και με παιγνιώδη τρόπο και συστηματικότερα στην Ε΄ τάξη. 
 

http://www.pi-schools.gr/
http://ts.sch.gr/repo
http://www.cti.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=146
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μονολογικές 

μορφές 

επικοινωνίας 

Λειτουργία 

του 

προφορικού 

λόγου 

 

 

Εντοπίζει και αποφεύγει συνήθη φραστικά 

σφάλματα. 

Αφηγείται από μνήμης 

Ανακοινώνει προσωπικές εμπειρίες, σκέψεις, 

επιθυμίες, σχέδια, προγράμματα, το νόημα ενός 

κειμένου κ.τ.ό. 

Εκτιμά και απολαμβάνει αισθητικά καταξιωμένες 

μορφές λόγου, όπως απαγγελίες, θεατρικές παρα-

στάσεις, ακροάσεις χαρισματικών ομιλητών, κτλ. 

Στις δραματοποιήσεις και στα παιχνίδια ρόλων, 

προσαρμόζει τα λεγόμενα, τα παραγλωσσικά μέσα 

και την όλη συμπεριφορά του. 

Α-Β 

Γ-Δ 

Ε 

 

Γραπτός 

Λόγος –

Ανάγνωση 

Φωνημική 

επίγνωση 

Πρώτη 

ανάγνωση 

Δομή 

συλλαβής, 

λέξης, 

πρότασης, 

παραγράφου 

Είδη 

ανάγνωσης 

Είδη 

κειμένων 

Επιτονισμός 

Συνειδητοποιεί τη σύνδεση προφορικής και γραπτής 

γλώσσας. 

Αναγνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στην εικόνα ενός 

αντικειμένου και στη γραπτή απόδοσή του με λέξη. 

Αποκτά σταδιακά τη δεξιότητα αναγνώρισης της 

φωνημικής  ταυτότητας των λέξεων. 

Αντιλαμβάνεται τη στενή σχέση ακρόασης, ομιλίας, 

ανάγνωσης, γραφής. 

Αναπτύσσει φωνημική  επίγνωση. 

Ταυτίζει συλλαβές και φθόγγους με τα γραπτά τους 

σύμβολα, αναλύει και ανασυνθέτει συλλαβές, λέξεις 

και φράσεις και διαβάζει λέξεις και απλές φράσεις. 

Κατανοεί τον βασικό μηχανισμό της ανάγνωσης, 

που στηρίζεται στη σχέση φθόγγων – γραμμάτων. 

Διαβάζει και κατανοεί απλό, μικρό κείμενο. 

Διαβάζει σιωπηρά, μεγαλόφωνα και εκφραστικά. 

Υιοθετεί κάθε φορά τον τρόπο και το ρυθμό 

Δομή, 

Σύστημα, 

Επικοινωνία, 

Ομοιότητα-

διαφορά, 

Αλληλεπίδρα-

ση. 
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 ανάγνωσης που υπαγορεύεται από την περίσταση. 

Επιλέγει ανάμεσα στη συνολική ή στην επιλεκτική 

ανάγνωση. 

Εντοπίζει τα κύρια σημεία ή τα σημεία που τον 

ενδιαφέρουν. 

Αποδίδει περιληπτικά το περιεχόμενο γραπτών και 

προφορικών κειμένων 

Κατανοεί διάφορους τύπους κειμένων. 

Εξοικειώνεται με τον ιδιωματικό λόγο. 

Συνειδητοποιεί τη συνάφεια και τις διαφορές μεταξύ 

προφορικού και γραπτού λόγου. 

Συμπεραίνει το περιεχόμενο ενός βιβλίου από τις 

εξωτερικές ενδείξεις (εξώφυλλο, περιεχόμενα, 

εικόνες κ.τ.ό.). 

Κατανοεί μακροσκελές κείμενο, ώστε να το 

αναπλάσει με τη βοήθεια σημειώσεων. 

Εκθέτει προσωπική και τεκμηριωμένη γνώμη πάνω 

σ’ αυτά που διάβασε. 

Διαβάζει και για προσωπική του ευχαρίστηση. 

Επιλέγει ένα βιβλίο, μια εφημερίδα ένα άρθρο από 

τράπεζα δεδομένων, από βιβλιοθήκη ή από βιβλιο-

πωλείο, με κριτήριο το σκοπό της δουλειάς του. 

Χρησιμοποιεί την αναγνωστική του δεξιότητα ως 

γενική δεξιότητα μάθησης, αξιοποιώντας την στα 

άλλα μαθήματα και στις προσωπικές του ανάγκες 

γραπτής επικοινωνίας. 

Αντιλαμβάνεται βαθμιαία ότι μπορεί να διατυπώνει 

τις σκέψεις του και να επικοινωνεί με τους άλλους 

όχι μόνο προφορικά αλλά και γραπτά. 
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Α-Β 

Γ-Δ 

Ε 

 

Γραπτός 

λόγος - 

Γραφή και 

παραγωγή 

γραπτού 

λόγου 

Πρώτη 

γραφή 

Αντιγραφή, 

γραφή, 

τονισμός, 

στίξη, 

καλλιγραφία 

Στάδια 

γραψίματος 

Δομή 

κειμένου 

Γλωσσικές 

πράξεις 

Είδη λόγου, 

τύποι 

κειμένων 

Περίληψη 

Συνοχή και 

συνεκτικότη-

τα 

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

 

Γράφει καθαρά, καλαίσθητα ορθογραφημένα και με 

την απαιτούμενη ταχύτητα σχολικά και εξωσχολικά 

κείμενα. 

Αντιγράφει σε καθορισμένο χρόνο και χωρίς 

σφάλματα ένα σύντομο κείμενο. 

Συσχετίζει πρακτικά και εφαρμόζει γραμματικούς 

κανόνες στη γραφή των λέξεων. 

Συμβουλεύεται πίνακες κλίσης και λεξικά για να 

ελέγχει και διορθώνει τα ορθογραφικά του λάθη. 

Κρίνει ο ίδιος αν χρειάζεται να ξαναγράψει για να 
βελτιώσει ένα δύσκολα αναγνώσιμο ή ελλιπές 

κείμενο. 

Συντάσσει κατάλληλα για κάθε περίπτωση μικρές 

λέξεις όπως: για, που, μέχρι, ώσπου, σαν, ως κ.τ.ό. 

Συντάσσει διαφορετικού τύπου κείμενα 

ακολουθώντας τη διαδικασία του σχεδιασμού, 

(προσυγγραφικό στάδιο) της γραφής της αρχικής 

εκδοχής (συγγραφικό) και, τέλος, του ελέγχου και 

της βελτίωσής της (μετασυγγραφικό στάδιο). 

Μετασχηματίζει κείμενα. 

Συντάσσει περιλήψεις διάφορων βαθμών 

σύμπτυξης. 

Χρησιμοποιεί διάφορα είδη λόγου, για διάφορους 

σκοπούς και για διάφορους αποδέκτες. 

Διακρίνει σχέσεις μεταξύ προθετικότητας, είδους 

λόγου, γλωσσικής μορφής και κειμενικής δομής. 

Προβληματίζεται για τη διατύπωση και επιλέγει 

ανάμεσα σε διάφορες φραστικές δυνατότητες, με 

κριτήριο τον εκάστοτε στόχο του λόγου του. 

Επικαλείται το γλωσσικό του αίσθημα κατά την 

Δομή, 

Επικοινωνία, 

Σύστημα-

Οργάνωση, 

Ομοιότητα-

διαφορά. 
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παραγωγή και αξιολόγηση κειμένων. 

Μεταδίδει αποτελεσματικά πολύπλοκες ιδέες με 

διευρυμένο λεξιλόγιο. 

Επεξεργάζεται και δομεί κείμενο με νοηματικές 

ενότητες και παραγράφους. 

Συντάσσει σαφείς, σύνθετες περιόδους, με 

υποτακτική σύνδεση και νοηματική συνοχή. 

Χρησιμοποιεί κειμενικούς δείκτες για τη σύνδεση 

φράσεων, παραγράφων και νοηματικών ενοτήτων 

(όμως, παρόλο, εξάλλου, τέλος, έπειτα από όλα 

αυτά, όταν, γι’ αυτό κ.τ.ό.) 

Αποκτά εμπιστοσύνη στο προσωπικό του γράψιμο 

με το δικό του πρωτότυπο τρόπο. 

Α-Β 

Γ-Δ 

Ε 

 

Λογοτεχνία 

Βιωματικός 

λόγος 

Γλωσσικά 

μέσα των 

λογοτεχνημά-

των 

Διευρύνει την αναγνωστική του ικανότητα, 

προσεγγίζοντας και το βιωματικό λόγο. 

Διευρύνει τις προσωπικές εμπειρίες του με τη 

«συμπάθεια» προς τον άνθρωπο γενικά. 

Απολαμβάνει το λόγο ως έργο τέχνης. 

Κατανοεί ή διαισθάνεται τα όρια και τις 

εναλλακτικές δυνατότητες της γλώσσας. 

Εξοικειώνεται με τις μετασημασιολογήσεις και τη 

λειτουργία της λογοτεχνικής μεταφοράς. 

Κατανοεί τον τρόπο, με τον οποίο ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί τα γλωσσικά μέσα, για να προκαλέσει 

τις εντυπώσεις που θέλει. 

Εξοικειώνεται με στοιχεία δομής, περιεχομένου και 

ύφους των λογοτεχνικών κειμένων. 

Αποδίδει το νόημα κειμένων με απαιτητική 

σύνταξη, λεξιλόγιο και νοηματική δομή. 

Δομή, 

Αλληλεπίδρα-

ση. 
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Εξοικειώνεται διαισθητικά με απλά κείμενα 

νεωτερικής λογοτεχνίας. 

Προσεγγίζει βαθμιαία ευρύ φάσμα αξιόλογων και 

χαρακτηριστικών κειμένων των κυριότερων 

εκπροσώπων της ελληνικής λογοτεχνίας, σε όλη τη 

χρονική και γεωγραφική της έκταση. 

Γνωρίζει δειγματικά κείμενα ευρωπαϊκής και 

παγκόσμιας λογοτεχνίας. 

Α-Β 

Γ-Δ 

Ε 

 

Λεξιλόγιο 

Θεματικά, 

σημασιολογι-

κά, 

ετυμολογικά 

πεδία 

Ορισμός 

Πολυσημία 

 

Διακρίνει την έννοια της λέξης με βάση την 

καταγωγή, τη συγγένεια ή την αντίθεση, τη 

μεταφορική τους χρήση, τα συμφραζόμενα κ.τ.ό. 

Εξοικειώνεται με τη διαχρονική πλευρά της 

γλώσσας στο βαθμό που αυτή αντανακλάται στη 

συγχρονική διάστασή της. 

Δίνει εμπειρικούς ορισμούς λέξεων. 

Εξοικειώνεται με την πολυσημία. 

Χρησιμοποιεί τα ετυμολογικά στοιχεία των λέξεων 

για να τις κατηγοριοποιεί σημασιολογικά και να 

εικάζει τη σημασία τους και με τη βοήθεια των 

συμφραζομένων. 

Δομή, 

Σύστημα, 

Ομοιότητα-

διαφορά. 

Α-Β 

Γ-Δ 

Ε 

 

Γραμματική 

Προτασιακή 

δομή 

Παρατακτική 

και 

υποτακτική 

σύνταξη 

Πυρηνική, 

ελλειπτική 

Αισθητοποιεί με πρακτικό και παιγνιώδη τρόπο την 

έννοια της γλωσσικής δομής. 

Συνειδητοποιεί πρακτικά τις νοηματικές σχέσεις 

κειμένου - ενότητας - παραγράφου-πρότασης. 

Συνειδητοποιεί πώς η πρόταση παράγεται και 

λειτουργεί ως μονάδα επικοινωνίας, μέσα σε 

συμφραζόμενα και σε ζωντανές περιστάσεις. 

Αναγνωρίζει τα συστατικά μιας πρότασης. 

Αναλύει και ανασυνθέτει προτάσεις που συνδέονται 

Δομή, 

Σύστημα, 

Ομοιότητα-

διαφορά. 
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και 

επαυξημένη 

πρόταση 

Στίξη 

Δείκτες 

συνοχής και 

συνεκτικότη-

τας 

Τα μέρη του 

λόγου 

Κλιτικά 

συστήματα 

Φωνολογική 

δομή της 

γλώσσας 

Τονισμός και 

επιτονισμός 

Ιδιαιτερότητα 

της δομής της 

Ελληνικής 

Σχήματα 

λόγου 

 

παρατακτικά και υποτακτικά. 

Διαπιστώνει έμπρακτα τις δυνατότητες αφαίρεσης, 

προσθήκης και αλλαγής σειράς στοιχείων της 

πρότασης, καθώς και τις δυνατότητες 

μετασχηματισμού της για τις ανάγκες της 

επικοινωνίας. 

Αναγνωρίζει τα γλωσσικά στοιχεία, άλλοτε 

μεμονωμένα και άλλοτε με τον εκάστοτε συντακτικό 

τους ρόλο μέσα στην πρόταση. 

Αναγνωρίζει τα συστατικά μιας παραγράφου και 

προβαίνει σε αναλύσεις και ανασυνθέσεις. 

Συνειδητοποιεί το ρόλο που παίζουν οι κειμενικοί 

δείκτες στη σύνδεση των παραγράφων και ασκείται 

στη χρήση τους. 

Εσωτερικεύει ένα κλιτικό σχήμα ρήματος στις δύο 

φωνές και ένα κλιτικό σχήμα πτωτικού 

(ουσιαστικού, επιθέτου, αντωνυμίας) στα τρία γένη. 

Συνειδητοποιεί τον τροποποιητικό ρόλο της 

κατάληξης. 

Αναγνωρίζει το λειτουργικό ρόλο των 

προσδιοριστικών και την τυχόν συμφωνία τους 

(γένος, αριθμός, πτώση) με το προσδιοριζόμενο. 

Χρησιμοποιεί σωστά τα αρχαιόκλιτα. 

Διακρίνει τους φθόγγους μιας λέξης και τις τομές 

ενός φωνητικού συνόλου. 

Συνειδητοποιεί τις διαφορές γλωσσικών πράξεων 

από την επιτόνιση. 

Τονίζει ορθά τις λέξεις, προφορικά και γραπτά. 

Συνειδητοποιεί ειδικά χαρακτηριστικά της 

ελληνικής γλώσσας. 
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Κατανοεί συχνόχρηστα σχήματα λόγου. 

Α-Β 

Γ-Δ 

Ε 

 

Διαχείριση 

της 

πληροφορίας 

 

Ζητάει και δίνει πληροφορίες. 

Αξιοποιεί απλό χάρτη, πίνακες (δρομολογίων και 

λοιπών πληροφοριών, διάφορα έντυπα κ.τ.ό.). 

Εντοπίζει  πληροφορίες που θέλει και τις αξιοποιεί. 

Αναλύει και συνθέτει δεδομένες πληροφορίες. 

Χρησιμοποιεί στοιχειωδώς Η/Υ, προκειμένου να 

επεξεργαστεί κείμενο απλής εργασίας και να το 

μορφοποιήσει. 

Πληροφορία, 

Επικοινωνία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 
2.1. Ειδικοί σκοποί 

 

Σύμφωνα με το γενικό σκοπό της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, ο 

μαθητής επιδιώκεται να μάθει να χειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα την ελληνική 

γλώσσα: να την καταλαβαίνει, να την ομιλεί, να τη διαβάζει, να τη γράφει με άνεση και, 

όπως προαναφέραμε, να συμμετέχει ενεργά στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Αναλυτικότερα: 

- Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας, αλλά και ως σύστημα 

σκέψης, για να ανακαλύπτει και να κατανοεί νέες γνώσεις και εμπειρίες και να 

ικανοποιεί έτσι τις πρακτικές, συναισθηματικές, πνευματικές και κοινωνικές του 

ανάγκες. 

- Να κατανοεί ως σημασία και ως πρόθεση το περιεχόμενο κάθε είδους λόγου με το 

οποίο έρχεται σε επαφή και να χρησιμοποιεί τα γλωσσικά μέσα με τρόπο, ώστε να 

παράγει λόγο αποτελεσματικό και κατάλληλο για κάθε ειδική περίσταση επικοινωνίας.    

- Να είναι σε θέση να εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο. 

- Να συνειδητοποιήσει ότι: 
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(α) διαθέτει την ικανότητα να περιγράφει, να τροποποιεί την εξωτερική 

πραγματικότητα αλλά και να δημιουργεί πραγματικότητα με το λόγο του, στο μέτρο 

που μεταχειρίζεται τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα και ότι  

(β) η δυνατότητα αυτή είναι συνάρτηση της γνώσης και της συνειδητής χρήσης του 

γλωσσικού συστήματος. 

- Να αποκτήσει τις βάσεις μιας κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, ώστε να μπορεί να 

αξιολογεί αντικειμενικά τα μηνύματα. 

- Να γνωρίσει και να αγαπήσει ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων, έτσι ώστε να 

ευαισθητοποιηθεί  και να αποζητά μόνος του τη συντροφιά του καλού λογοτεχνικού 

βιβλίου. 

- Να αποκτήσει αίσθηση και γνώση της γλωσσικής του παράδοσης και να ενισχύσει 

το γλωσσικό του αυτοσυναίσθημα. Να χρησιμοποιεί δημιουργικά τα διαχρονικά στοιχεία 

που λειτουργούν στη σημερινή ζωντανή γλώσσα. 

- Να συνειδητοποιήσει την κοινωνική και τη γεωγραφική ποικιλία της ελληνικής 

γλώσσας. 

- Να εξοικειωθεί με την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών έτσι ώστε: 

α) να αποκτήσει ευχέρεια πρόσβασης στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του 

Διαδικτύου και των πολυμέσων και  

β) να μπορεί να επεξεργάζεται στοιχειωδώς κείμενα σε Η/Υ. 

- Να κατανοήσει τη θέση που κατέχει η γλώσσα, γενικά, στον πολιτισμό ενός λαού, 

τη σημασία της για τα έθνη, και να έρθει σε επαφή και με γλωσσικής υφής πολιτισμικά 

στοιχεία άλλων λαών. 

- Να εκτιμά και να σέβεται τη γλώσσα του άλλου και να συμβιώνει αρμονικά με 

αλλόγλωσσους. 

 

 

2.2. Προφορικός λόγος  
 

2.2.1.   Προφορικός λόγος Α΄- Β΄ Δημοτικού 
 

Σκοπός: Η λογική οργάνωση του προφορικού λόγου του μαθητή, η ορθή χρήση 

απλών δομών και απλού λεξιλογίου. 
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Στόχοι 9 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες10 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Θέτει σε λειτουργία 

μηχανισμούς ακουστικής 

και απαντητικής 

ετοιμότητας (ακροάται, 

παίρνει το λόγο, δεν 

ξεφεύγει από το θέμα). 

Παρακολουθεί διάφορες 

μορφές του προφορικού 

λόγου και συμμετέχει 

αναλόγως. 

Διηγείται πραγματικά ή 

φανταστικά γεγονότα. 

Περιγράφει  πρόσωπα, 

πράγματα και 

καταστάσεις. Εκφράζει 

εντυπώσεις, σκέψεις, 

επιθυμίες, αισθήματα κτλ. 

Αναγνωρίζει και 

περιγράφει διαθέσεις, 

προθέσεις, συναισθήματα. 

Αφηγείται ιστορίες. 

Βασικά είδη 

προφορικού 

λόγου: 

Αναφορικός 

λόγος (αφήγηση, 

περιγραφή 

κ.τ.ό.) 

Κατευθυντικός 

λόγος 

(παράκληση, 

οδηγία, 

πρόσκληση 

κ.τ.ό.) 

Γλωσσικές 

πράξεις 

Χρήση του 

λόγου ανάλογη 

με την 

περίσταση 

Λεξιλόγιο 

Βιωματική εμπλοκή μαθητών σε ποικίλες 

μορφές λεκτικής επικοινωνίας, όπως είναι: 

(ανα)διηγήσεις, ελεύθερος διάλογος, 

συζητήσεις, δραματοποιήσεις, θεατρικά 

παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, τραγούδια, 

ποιήματα και ενεργητική συμμετοχή στις 

εκδηλώσεις της σχολικής ζωής 

(Ανακαλύπτω τον κόσμο,, Αισθητική και 

Μουσική Αγωγή). 

Περιγραφή προσώπων, καταστάσεων, και 

συναισθημάτων (ειρωνεία, χιούμορ, 

συγκίνηση, εύθυμη διάθεση, προσβολή 

κτλ.) με αφορμή εμπειρία που έζησε, ή 

ιστορία που άκουσε. Περιγραφή 

αντικειμένων (π.χ. μήλου) με τη μορφή 

αινίγματος. 

Αφηγήσεις συνοπτικές ή διεξοδικές. 

Εξοικείωση με τους εκφραστικούς τρόπους 

καιμε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούνται 

σε διάφορες περιστάσεις της ζωής. Π.χ. 

προφορική πρόσκληση σε εναλλακτικά 

πλαίσια επικοινωνίας (οικείο, φιλικό, 

επίσημο κτλ) και ανάλογη προσαρμογή του 

προφορικού λόγου. 

                                                 
9 Καθένας από τους στόχους της αριστερής στήλης των πινάκων μπορεί να αντιστοιχεί σε μία ή και 
περισσότερες από τις ενδεικτικές δραστηριότητες της δεξιάς στήλης και αντιστρόφως. Οι στόχοι από το 
ένα μέρος και οι δραστηριότητες από το άλλο αποτελούν ενιαίο σύνολο με ελεύθερες μεταξύ τους 
ανταποκρίσεις. 
10 Οι δραστηριότητες με πλάγια γράμματα προτείνονται ως διαθεματικές. 
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Αρθρώνει, προφέρει και 

τονίζει σωστά. 

Διατυπώνει καταφατικές, 

αρνητικές, επιφωνηματικές 

και ερωτηματικές 

προτάσεις. 

Εκτελεί γλωσσικές πράξεις 

αναφοράς, προτροπής, 

υπόσχεσης κ.ά. 

Χρησιμοποιεί σωστά 

γραμματικούς τύπους και 

απλό λεξιλόγιο. 

Χρησιμοποιεί κατάλληλα 

τους ρηματικούς τύπους, 

για να τοποθετεί τα 

γεγονότα στο χρόνο. 

Αφήγηση ιστορίας, παραμυθιού, 

ανέκδοτου, θεατρικού έργου όπως το 

άκουσε ή με παραλλαγές. 

Εντυπώσεις από επίσκεψη σε διάφορους 

χώρους, λ.χ. μουσεία. 

Ασκήσεις ορθής προφοράς λέξεων και 

φωνητικής επιτέλεσης γλωσσικών 

πράξεων. 

Προφορά συνδυασμού φθόγγων π.χ. 

Πέμπτη, εκστρατεία. 

Σχηματισμός/συμπλήρωση προφορικών 

προτάσεων. 

Άσκηση στη χρήση λέξεων μέσα σε οικείες 

προτάσεις 

Αφήγηση ιστοριών με διάκριση του 

προτέρου και του υστέρου. 

 

 

2.2.2. Προφορικός λόγος Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού 
 

Σκοπός: Η άσκηση στην ακρόαση, η βελτίωση της ποιότητας της προφορικής 

έκφρασης του μαθητή, καθώς και της ταχύτητας, με την οποία διατυπώνει ένα σωστά 

δομημένο λόγο. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Θέτει σε λειτουργία 

Είδη προφορικού 

λόγου. 

Αναφορικός 

λόγος (αφήγηση, 

Βιωματική εμπλοκή μαθητών στον 

προφορικό λόγο μέσα από παιχνίδια ρόλων, 

δραματοποιήσεις, θέατρο και ενεργητική 

συμμετοχή στις εκδηλώσεις της σχολικής 
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μηχανισμούς ακουστικής, 

απαντητικής ετοιμότητας 

και βιωματικής 

συμμετοχής. 

Ακροάται, διατυπώνει 

ερωτήματα, απαντάει, 

εξιστορεί, εξηγεί και να 

επιχειρηματολογεί με 

ακρίβεια και 

αυτοπεποίθηση. 

Αναγνωρίζει και 

ερμηνεύει διαθέσεις, 

προθέσεις, συναισθήματα 

κ.τ.ό., όπως 

αποκαλύπτονται από τα 

εκφραστικά μέσα, τη 

μορφή και την οργάνωση 

του περιεχομένου. 

Αναγνωρίζει τις διαφορές 

ανάμεσα σε διαφορετικά 

είδη προφορικού λόγου 

(πχ. αφήγηση 

περιστατικών, περιγραφή 

σπιτιού, πειράματος). 

Κατανοεί τη σκοπιμότητα 

των φραστικών επιλογών 

του ομιλητή (συντάκτη), η 

οποία καθορίζεται από την 

περίσταση επικοινωνίας. 

Περιγράφει και αφηγείται 

περιγραφή 

κ.τ.ό.). 

Κατευθυντικός 

λόγος 

(παράκληση, 

οδηγία, 

πρόσκληση 

κ.τ.ό.)  

Γλωσσικές 

πράξεις 

Τρόποι 

πύκνωσης του 

περιεχομένου - 

περίληψη 

Επίπεδα ύφους 

Λεξιλόγιο 

ζωής. Ρόλοι από την καθημερινή ζωή και τα 

αναγνώσματα, ώστε ο μαθητής να 

εφαρμόζει το σχετικό κάθε φορά γλωσσικό 

υλικό (λεξιλόγιο, εκφράσεις) και να 

εξοικειώνεται βιωματικά με αυτό 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα). 

Εφαρμογή  προφορικών οδηγιών για την 

εκτέλεση έρων ή παροχή οδηγιών σε 

τρίτους για την εκτέλεση έργων, όπως η 

συναρμολόγηση απλής συσκευής ή 

παιχνιδιού (Αισθητική Αγωγή). 

Συστηματική αξιοποίηση του διαλόγου και 

της προφορικής αφήγησης στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας των διάφορων μαθημάτων και 

των εκδηλώσεων της σχολικής ζωής 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα). 

Σχολιασμός μιας είδησης, προσώπων, 

πραγμάτων, καταστάσεων, συναισθημάτων 

(ειρωνεία, χιούμορ, συγκίνηση, εύθυμη 

διάθεση, προσβολή κτλ.). Σχολιασμός 

εικόνας, ζωγραφικού πίνακα κτλ., 

εντοπισμός μυνημάτων σε καλλιτεχνικές 

δημιουργίες (Αισθητική Αγωγή). 

Εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης, ανάλογα 

με την περίσταση επικοινωνίας. 

Εξοικείωση με διαφορετικά είδη 

προφορικού λόγου: οδηγία, ανακοίνωση, 

συνέντευξη, διαφήμιση κτλ. Διατύπωση 

εμπειρικού ορισμού (Ανακαλύπτω τον 

κόσμο). 
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γεγονότα. 

Αφηγείται από μνήμης. 

Ανακοινώνει σε 

ακροατήριο. 

Αναλύει και αξιολογεί τις 

πληροφορίες που του 

δίνονται, εκτιμώντας όλα 

τα στοιχεία του λόγου 

(γλωσσικά, όπως η χρήση 

των μορφοσυντακτικών 

δομών, εξωγλωσσικά, 

όπως τα πρόσωπα και η 

περίσταση της ομιλίας, και 

παραγλωσσικά, όπως ο 

τόνος της φωνής, η στάση 

του σώματος κ.τ.ό.). 

Συμμετέχει σε συζητήσεις. 

Εντοπίζει τα κύρια σημεία 

στο λόγο των ομιλητών. τα 

συγκρατεί στη μνήμη και 

τα αξιοποιεί κατά 

περίπτωση. 

Διακρίνει το γεγονός από 

το σχόλιο σε μια 

προφορική αφήγηση. 

Επιλέγει και χρησιμοποιεί 

ορθά το επίπεδο ύφους 

που επιβάλλει η περίσταση 

επικοινωνίας. 

Ελέγχει, αν ο λόγος του 

Διάκριση του πραγματικού από το 

εξωπραγματικό, του γεγονότος από το 

σχόλιο και τη γνώμη, των αντικειμενικών 

δεδομένων από τη διαφήμιση και την 

προπαγάνδα. 

Επεξεργασία αυθεντικών διαφημίσεων, 

σύγκριση παρουσίασης προϊόντος και 

διαφήμισης (Ανακαλύπτω τον κόσμο, 

Αισθητική Αγωγή). 

Περιγραφή / αξιολόγηση προσώπου ή 

κατάστασης, για την οποία έγινε λόγος σε 

κείμενο που άκουσε π.χ. σε θεατρική 

παράσταση κτλ. 

Αφήγηση με σχετική χρήση μηχανισμών / 

δεικτών συνοχής των διαφόρων φάσεων 

μιας ιστορίας, ενός μύθου, ενός γεγονότος, 

ενός σχεδίου δράσης. 

Αφήγηση ενώπιον ακροατηρίου. 

Ανακοίνωση στην τάξη των 

αποτελεσμάτων ομαδικής εργασίας, 

προσωπικών εμπειριών, συναισθημάτων, 

σκέψεων, επιθυμιών, σχεδίων, 

προγραμμάτων, του νοήματος ενός 

κειμένου κτλ.  

Παραγωγή λόγου σε  τηλεφωνική 

συνομιλία και συνέντευξη. Ο λόγος 

συνοδεύεται από την κατάλληλη στάση του 

σώματος, την ανάλογη έκφραση προσώπου 

και τις συναφείς χειρονομίες. Λαμβάνεται 

υπόψη ο βαθμός οικειότητας που υφίσταται 
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είναι κατανοητός και 

αποδεκτός. 

Εντοπίζει και αποφεύγει 

συνήθη φραστικά 

σφάλματα. 

Συλλαμβάνει 

υπονοούμενα. 

Χρησιμοποιεί όλο και πιο 

πλούσιο λεξιλόγιο. 

Εκτιμά και απολαμβάνει 

αισθητικά καταξιωμένες 

μορφές λόγου, όπως 

απαγγελίες, θεατρικές 

παραστάσεις, ομιλίες 

χαρισματικών ομιλητών 

κτλ. 

με το συνομιλητή (χαιρετισμοί, ευχές, 

συστάσεις, συγχαρητήρια κτλ). 

Με λόγο σκόπιμο και κατάλληλο ο 

μαθητής αναλαμβάνει να φέρει 

αποτέλεσμα: 

ζητώντας το α΄ από τον Χ, 

ζητώντας πληροφορίες από τον Χ για το α΄, 

πείθοντας τον Χ για το α΄, 

περιγράφοντας αντικειμενικά το α΄ 

επεισόδιο και επιχειρηματολογώντας υπέρ 

ή κατά του Χ, κτλ. 

Χρήση ειδικής ορολογίας για τη διάκριση 

και περιγραφή φαινομένων, διαδικασιών 

κτλ. 

Χρήση των ειδικών επιστημονικών εννοιών 

που εισάγονται σε κάθε μάθημα για τη 

διασάφησή τους, λ.χ. με την εφαρμογή τους 

κατά την κατασκευή και την «ανάγνωση» 

χάρτη, κατά την επεξεργασία κειμένου κ.α.. 

Κατανόηση εννοιών και ειδικού λεξιλογίου 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα). 

Επισκέψεις σε χώρους ακροάσεων. Κριτική 

ακρόαση. 
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       2.2.3. Προφορικός λόγος Ε΄  Δημοτικού  
 

Σκοπός: Η άσκηση στην ακρόαση, η βελτίωση της ποιότητας της προφορικής 

έκφρασης του μαθητή, καθώς και της ταχύτητας με την οποία διατυπώνει ένα σωστά 

δομημένο λόγο. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Θέτει σε λειτουργία 

μηχανισμούς ακουστικής, 

απαντητικής ετοιμότητας 

και βιωματικής 

συμμετοχής. 

Ακροάται, διατυπώνει 

ερωτήματα, απαντάει, 

εξηγεί και 

επιχειρηματολογεί με 

ακρίβεια και 

αυτοπεποίθηση. 

Αναγνωρίζει και 

ερμηνεύει διαθέσεις, 

προθέσεις, συναισθήματα 

κ.τ.ό., όπως 

αποκαλύπτονται από τα 

εκφραστικά μέσα, τη 

μορφή και την οργάνωση 

του περιεχομένου. 

Αναγνωρίζει τις διαφορές 

Είδη προφορικού 

λόγου. 

Αναφορικός 

λόγος (αφήγηση, 

περιγραφή 

κ.τ.ό.). 

Κατευθυντικός 

λόγος 

(παράκληση, 

οδηγία, 

πρόσκληση 

κ.τ.ό.).  

Γλωσσικές 

πράξεις 

Τρόποι 

πύκνωσης του 

περιεχομένου – 

περίληψη 

Επίπεδα ύφους 

Λεξιλόγιο 

 

Θέατρο, παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις 

και ενεργητική συμμετοχή στις εκδηλώσεις 

της σχολικής ζωής. Ρόλοι από την 

καθημερινή ζωή και τα αναγνώσματα, ώστε 

ο μαθητής να εφαρμόζει το σχετικό κάθε 

φορά γλωσσικό υλικό (λεξιλόγιο, εκφράσεις) 

και να οικειώνεται βιωματικά με αυτό 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα). 

Εκτέλεση εργασιών βάσει προφορικών 

οδηγιών. Επεξεργασία οδηγιών για 

παιχνίδια και κατασκευές (επεξηγηματικό-

κατευθυντικό κείμενο) με στόχο τη 

δημιουργία και έκθεσή τους  (Αισθητική 

Αγωγή). 

Ενεργητική συμμετοχή του μαθητή, μέσω της 

κατανόησης και της παραγωγής γραπτού και 

προφορικού λόγου, στις δραστηριότητες της 

σχολικής ζωής (λ.χ. ομαδικές εργασίες, 

γιορτές, επισκέψεις,θεατρικές παραστάσεις) 

καθώς και σε συζητήσεις (Ανακαλύπτω τον 

κόσμο, Αισθητική και Μουσική Αγωγή). 

Συστηματική αξιοποίηση του διαλόγου και 

της προφορικής αφήγησης στο πλαίσιο της 
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ανάμεσα σε διαφορετικά 

είδη προφορικού λόγου 

(π.χ. αφήγηση 

περιστατικών, περιγραφή 

σπιτιού, πειράματος κ.ά.). 

Κατανοεί τις φραστικές 

επιλογές του ομιλητή 

(συντάκτη), οι οποίες 

καθορίζονται από την 

περίσταση επικοινωνίας. 

Περιγράφει και αφηγείται 

γεγονότα. 

Αφηγείται από μνήμης. 

Ανακοινώνει σε 

ακροατήριο. 

Αναλύει και αξιολογεί τις 

πληροφορίες, που του 

δίνονται, εκτιμώντας όλα 

τα στοιχεία του λόγου 

(γλωσσικά, όπως η χρήση 

των μορφοσυντακτικών 

δομών, εξωγλωσσικά, 

όπως τα πρόσωπα και η 

περίσταση της ομιλίας, και 

παραγλωσσικά, όπως ο 

τόνος της φωνής, η στάση 

του σώματος κ.τ.ό.). 

Συμμετέχει σε συζητήσεις. 

Εντοπίζει τα κύρια σημεία 

στο λόγο των ομιλητών, τα 

διδασκαλίας των διάφορων μαθημάτων και 

των εκδηλώσεων της σχολικής ζωής. 

Σχολιασμός μιας είδησης, προσώπων, 

πραγμάτων, καταστάσεων, συναισθημάτων 

(ειρωνεία, χιούμορ, συγκίνηση, εύθυμη 

διάθεση, προσβολή  κτλ.). Σχολιασμός 

εικόνας, ζωγραφικού πίνακα κτλ., 

εντοπισμός μυνημάτων σε καλλιτεχνικές 

δημιουργίες (Αισθητική Αγωγή). 

Εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης, ανάλογα 

με την περίσταση επικοινωνίας. 

Εξοικείωση με διαφορετικά είδη 

προφορικού λόγου: οδηγία, ανακοίνωση, 

συνέντευξη, διαφήμιση κτλ. Διατύπωση 

εμπειρικού ορισμού. Επεξεργασία και 

κατάρτιση ερωτηματολογίου με σκοπό 

συνεντεύξεις και σφυγμομετρήσεις για 

προβλήματα της σχολικής ζωής 

(Ανακαλύπτω τον κόσμο) 

Περιγραφή / αξιολόγηση προσώπου ή 

κατάστασης, για την οποία έγινε λόγος σε 

κείμενο, που άκουσε π.χ. σε θεατρική 

παράσταση κτλ. 

Αφήγηση με σχετική χρήση 

μηχανισμών/δεικτών συνοχής των 

διαφόρων φάσεων μιας ιστορίας, ενός 

μύθου, ενός γεγονότος, ενός σχεδίου δράσης 

(Ιστορία). 

Αφήγηση ενώπιον ακροατηρίου  

Περίληψη ιστορίας 
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συγκρατεί στη μνήμη και 

τα αξιοποιεί κατά 

περίπτωση. 

Διακρίνει το γεγονός από 

το σχόλιο σε μια 

προφορική αφήγηση. 

Επιλέγει και χρησιμοποιεί 

ορθά το επίπεδο ύφους, 

που επιβάλλει η περίσταση 

επικοινωνίας. 

Ελέγχει, αν ο λόγος του 

είναι κατανοητός και 

αποδεκτός. 

Εντοπίζει και αποφεύγει 

συνήθη φραστικά 

σφάλματα. 

Συλλαμβάνει 

υπονοούμενα. 

Χρησιμοποιεί όλο και πιο 

πλούσιο λεξιλόγιο. 

Εκτιμά και απολαμβάνει 

αισθητικά καταξιωμένες 

μορφές λόγου, όπως 

απαγγελίες, θεατρικές 

παραστάσεις, ομιλίες 

χαρισματικών ομιλητών 

κτλ. 

 

Ανακοίνωση στην τάξη των αποτελεσμάτων 

ομαδικής εργασίας, προσωπικών εμπειριών, 

συναισθημάτων, σκέψεων, επιθυμιών, 

σχεδίων, προγραμμάτων, του νοήματος ενός 

κειμένου κτλ. Με αφορμή επισκέψεις σε 

μουσεία και μνημεία, μελέτη χάρτη, 

περίληψη και σύνθεση  πληροφοριών από 

σχετικά ενημερωτικά κείμενα (τουριστικοί 

οδηγοί, εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά κείμενα 

κτλ.) και ανακοίνωσή τους στην τάξη 

(Ανακαλύπτω τον κόσμο).  

Παραγωγή λόγου σε  τηλεφωνική 

συνομιλία και συνέντευξη. Ο λόγος 

συνοδεύεται από την κατάλληλη στάση του 

σώματος, την ανάλογη έκφραση προσώπου 

και τις συναφείς χειρονομίες. Λαμβάνεται 

υπόψη ο βαθμός οικειότητας που υφίσταται 

με το συνομιλητή (χαιρετισμοί, ευχές, 

συστάσεις, συγχαρητήρια κτλ). 

Διάκριση του πραγματικού από το 

εξωπραγματικό, του γεγονότος από το 

σχόλιο και τη γνώμη, των αντικειμενικών 

δεδομένων από τη διαφήμιση και την 

προπαγάνδα.  

Επεξεργασία αυθεντικών διαφημίσεων. 

Μηχανισμοί και στρατηγικές της 

διαφήμισης. Σύγκριση με τις κοινωνικές 

διαφημίσεις (δημοσίων οργανισμών, μη 

κερδοσκοπικών και ανθρωπιστικών 

οργανώσεων).  (Ανακαλύπτω τον κόσμο 
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Αισθητική Αγωγή). 

Με λόγο σκόπιμο και κατάλληλο ο 

μαθητής αναλαμβάνει να φέρει 

αποτέλεσμα: 

ζητώντας το α΄ από τον Χ, 

ζητώντας πληροφορίες από τον Χ για το α΄, 

πείθοντας τον Χ για το α΄, 

περιγράφοντας αντικειμενικά το α΄ 

επεισόδιο και επιχειρηματολογώντας υπέρ 

ή κατά του Χ, κτλ. Ο μαθητής στηριζόμενος 

σε πληροφορίες από αυθεντικά ενημερωτικά 

ή διαφημιστικά κείμενα επιχειρηματολογεί 

για να πείσει για ένα αίτημα (π.χ. επίσκεψη 

σε περιοχή ή χώρο σχετικό με αντικείμενα 

του σχολικού προγράμματος) [Ανακαλύπτω 

τον κόσμο]. 

Χρήση ειδικής ορολογίας για τη διάκριση 

και περιγραφή φαινομένων, διαδικασιών 

κτλ.  

Χρήση των ειδικών επιστημονικών εννοιών 

που εισάγονται σε κάθε μάθημα για τη 

διασάφησή τους, λ.χ. με την εφαρμογή τους 

κατά την κατασκευή και την «ανάγνωση» 

χάρτη, κατά την επεξεργασία κειμένου κ.α.. 

Κατανόηση εννοιών και ειδικού λεξιλογίου 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα). 

Επισκέψεις σε χώρους ακροάσεων. 

Εισαγωγή στην κριτική ακρόαση. 
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2.3. Γραπτός Λόγος 
 

2.3.1. Ανάγνωση 
 

2.3.1.1. Ανάγνωση Α΄- Β΄ Δημοτικού  
 

Σκοπός: Η κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης 

γραπτών κειμένων, καθώς και η αναζήτηση, ανεύρεση, κατανόηση και χρήση της 

πληροφορίας. Οι αναγνωστικές δεξιότητες πρέπει να οικοδομούνται με βάση τον 

προφορικό λόγο και τις εμπειρίες που φέρουν τα παιδιά. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Συνειδητοποιεί τη 

σύνδεση προφορικής και 

γραπτής γλώσσας. 

Αντιλαμβάνεται ότι η 

γραφή χρησιμοποιείται, 

για να μεταφέρει μήνυμα 

με τα βιβλία, τις επιγραφές 

και διάφορα άλλα μέσα. 

Αναγνωρίζει τη διαφορά 

ανάμεσα στην εικόνα ενός 

αντικειμένου και στη 

γραπτή απόδοσή του με 

λέξη. 

Αποκτά φωνημική 

Πρώτη 

ανάγνωση 

Κατανόηση 

κειμένου 

Συνειδητοποίηση 

και ορθή 

άρθρωση 

φθόγγων 

Ανάλυση – 

σύνθεση λέξεων 

σε συλλαβές και 

γράμματα 

Σύνθεση 

προτάσεων με 

λέξεις 

Σιωπηρή 

ανάγνωση απλών 

Αναγνώριση λέξεων – λεκτικών συνόλων 

σε γραπτά «ερεθίσματα» του 

περιβάλλοντος χώρου (αφίσες, πινακίδες, 

συσκευασίες, φυλλάδια κ.τ.ό.). 

Αποκωδικοποίηση λογογραμμάτων 

(πινακίδες, σήματα). Αποκωδικοποίηση της 

λέξης που σημαίνει, π.χ., το ζώο το οποίο 

εικονίζεται σε συγκεκριμένη εικόνα. 

(Ανακαλύπτω τον κόσμο, Αισθητική Αγωγή) 

Αναγνώριση του ονόματός του. 

Καταγραφή από τον δάσκαλο προφορικού 

κειμένου που υπαγορεύει ο μαθητής και 

κατάλληλη αξιοποίησή του. 

Ακρόαση και άρθρωση φθόγγων 

Ανάλυση – σύνθεση λέξεων σε συλλαβές 

και γράμματα 

Διάκριση των λέξεων σε προφορική φράση 
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επίγνωση, ώστε να 

αναγνωρίζει την 

ταυτότητα των λέξεων 

αλλά και ευρύτερα 

φωνημική  επίγνωση ώστε 

να επιτυγχάνει ορθή και 

αποδεκτή προφορά των 

φράσεων και του συνεχούς 

λόγου, με τον απαιτούμενο 

ρυθμό και προσωδία. 

Κατανοεί και κατακτά το 

βασικό μηχανισμό της 

ανάγνωσης, που 

στηρίζεται στη σχέση 

φωνημάτων – γραμμάτων. 

Διαβάζει με ακρίβεια και 

κατανοεί μικρά λεκτικά 

σύνολα και μεμονωμένες 

λέξεις. 

Διαβάζει και κατανοεί 

μικρό κείμενο, για να 

αντλήσει πληροφορίες ή 

να εκτελέσει ορισμένες 

ενέργειες. 

- Ακούει και κατανοεί 

κείμενα που που διαβάζει 

μεγαλόφωνα κάποιος 

άλλος. Αποδίδει το 

περιεχόμενο του κειμένου 

που άκουσε ή διατυπώνει 

κειμένων 

Αφήγηση του 

περιεχομένου 

ενός κειμένου 

Ανάγνωση με 

κατάλληλο 

ρυθμό φωνής 

Σύνθεση προτάσεων με λέξεις 

Συγκρότηση συλλογών με αφίσες, κάρτες, 

εφημερίδες – περιοδικά - ημερολόγια κ.ά. 

(Ανακαλύπτω τον κόσμο, Αισθητική Αγωγή, 

Σχολικές γιορτές). 

Λεκτικά παιχνίδια - γλωσσοδέτες. 

Ξεφύλλισμα ενός βιβλίου με εικόνες και 

αντιστοίχιση των εικόνων με τις λέξεις που 

τις συνοδεύουν. 

Ασκήσεις ορθής άρθρωσης των φθόγγων 

που αντιστοιχούν στα γράμματα. 

Απόδοση νοήματος κειμένου με λίγα λόγια 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα). 

Ελεύθερη απόδοση νοήματος (εμπλέκονται 

όλα τα αντικείμενα). 

Ανάγνωση ποιήματος ή διαλογικού 

κειμένου με ανάλογη ρύθμιση της έντασης, 

της χροιάς, του τόνου και του ρυθμού 

φωνής. 

Αναζήτηση μιας συγκεκριμένης λέξης σε 

λεξικό. 

Συστηματική άσκηση στην ανάγνωση των 

διάφορων τύπων κειμένων των διάφορων 

μαθημάτων (εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα).  
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άποψη γι’ αυτό. 

Απομνημονεύει μικρά 

έμμετρα κείμενα για 

απαγγελία, μικρούς 

ρόλους για 

δραματοποίηση και μικρά 

λεκτικά σύνολα, τα οποία 

διευκολύνουν τη μάθηση. 

Εξοικειώνεται με τους 

εκφραστικούς τρόπους 

που χρησιμοποιούνται σε 

κείμενα τα οποία 

αντιπροσωπεύουν ποικίλες 

χρήσεις του λόγου. 

Διαπιστώνει, αν ένα 

κείμενο είναι έμμετρο ή 

πεζό, διαλογικό ή 

περιγραφικό, 

εικονογραφημένο ή όχι 

κτλ. 

Διακρίνει την απλή από 

την εμπλουτισμένη 

περιγραφή, το ουδέτερο 

από το συναισθηματικό 

και χιουμοριστικό 

γράψιμο, το πραγματικό 

από το εξωπραγματικό 

περιεχόμενο, τα γεγονότα 

από τις γνώμες. 

Διαπιστώνει, αν ένα 
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κείμενο έχει ανακρίβειες ή 

ανακολουθίες. 

Εντοπίζει σε χειρόγραφα 

κείμενα λάθη συντακτικά, 

λεκτικά, ορθογραφικά κτλ. 

Αποσαφηνίζει, 

εμπλουτίζει και 

σταθεροποιεί σχετικό 

λεξιλόγιο. 

Εισάγεται στη χρήση 

αλφαβητικών λεξιλογίων, 

απλών λεξικών και 

παιδικών 

εγκυκλοπαιδειών. 

Ασκείται στη χρήση του 

πίνακα των περιεχομένων. 

Επισημαίνει το συγγραφέα 
και τον τίτλο των βιβλίων. 

 
 
 
 
2.3.1.2. Ανάγνωση Γ΄- Δ΄ Δημοτικού  
 

Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να διαβάζει με ευχέρεια και 

ακρίβεια και να κατανοεί το περιεχόμενο κειμένων με αυξανόμενη αναγνωστική 

δυσκολία, να χρησιμοποιεί την αναγνωστική του ικανότητα στα άλλα μαθήματα και στον 

κοινωνικό του χώρο, να αναζητά, να αξιολογεί, να επιλέγει και να αξιοποιεί την 

πληροφορία, να χαίρεται και να εκτιμά τη γλωσσική ποικιλία. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 



2009-D-579-el-6  48/155 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Διαβάζει, κατανοώντας 

συγχρόνως το περιεχόμενο 

κάθε είδους λόγου, 

κατάλληλου για την ηλικία 

του. 

Συγκρίνει κείμενα με το 

ίδιο θέμα, που ανήκουν 

όμως σε διαφορετικό είδος 

λόγου. 

Αναγνωρίζει το επίπεδο 

ύφους ενός κειμένου και 

κρίνει, αν είναι κατάλληλο 

για το θέμα του κειμένου. 

Διαβάζει το κείμενο είτε 

ως σύνολο για την 

απόκτηση μιας γενικής 

εικόνας, είτε 

λεπτομερειακά είτε 

επιλεκτικά για την 

ανεύρεση συγκεκριμένων 

στοιχείων. 

Αναπτύσσει την ικανότητα 

να επιλέγει και να διαβάζει 

κείμενα με τα οποία δεν 

είναι εξοικειωμένος. 

Προσδιορίζει, συγκρίνει, 

ταξινομεί επιμέρους 

Ανάγνωση - 

κατανόηση 

κειμένου  

Νόημα 

Σύμπτυξη 

κειμένου 

Διατύπωση 

σχολιασμού και 

απόψεων 

Αξιολόγηση 

ιδεών και 

επιχειρημάτων, 

κριτική 

ανάγνωση 

Εξοικείωση με 

τα είδη λόγου 

και τους τύπους 

κειμένων 

 

Αξιοποίηση διαφόρων κειμένων και 

κειμενικών τύπων. Ενδεικτικά αντικείμενα 

ανάγνωσης και μελέτης: Τα διάφορα 

κείμενα των μαθημάτων του σχολικού 

προγράμματος, αγγελία, τίτλοι, περιγραφή 

αφηγήματος, ποιήματος, πληροφοριακό 

κείμενο, επιστολή, ημερολόγιο, 

αυτοβιογραφία, βιογραφία, πίνακας 

περιεχομένων, κατάλογος, λεξικό, χάρτης, 

σχεδιάγραμμα, ιστορία με εικόνες ή 

σκίτσα, σημειώσεις, εφημερίδα, περιοδικό, 

αφήγηση, περιγραφή, παραμύθι, ανέκδοτο, 

διήγημα, μυθιστόρημα, ποίημα, 

βιβλιοπαρουσίαση, κριτική θεατρικού, 

κινηματογραφικού έργου, χειρόγραφο, 

δακτυλόγραφα ή έντυπα κείμενα που έχουν 

διαφορετικό επίπεδο ύφους.  

Επεξεργασία συνταγών (επεξηγηματικό-

κατευθυντικό κείμενο) από διάφορες 

περιοχές, αναφορές σε γιορτές, έθιμα, 

νηστείες, υγιεινή διατροφή, μεσογειακή 

διατροφή κτλ., μελέτη χάρτη (Ανακαλύπτω 

τον κόσμο). 

Επεξεργασία μικρών αγγελιών. Συζήτηση 

σχετικά με τα θέματα «κατοικία» και  

«εργασία» (Ανακαλύπτω τον κόσμο). 

Λειτουργική ανάγνωση αγγελιών διακοπών 

και κατασκηνώσεων (μελέτη χάρτη), και 

αγγελιών για αγοραπωλησίες αντικειμένων 

που αφορούν τα παιδιά (Ανακαλύπτω τον 
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στοιχεία του κειμένου. 

Αναγνωρίζει τον τρόπο 

οργάνωσης ενός κειμένου 

(με αιτιολόγηση, 

σύγκριση, ορισμό κτλ.) 

και να αξιολογεί την 

αποτελεσματικότητα του 

τρόπου οργάνωσης. 

Διαμορφώνει βαθμιαία 

θετική, αλλά και κριτική 

στάση απέναντι στο βιβλίο 

και γίνεται σταδιακά ένας 

ανεξάρτητος αναγνώστης, 

που χαίρεται την 

ανάγνωση. 

Διαβάζει σιωπηρά είτε για 

προσωπική ευχαρίστηση 

είτε για να ανακοινώσει το 

κείμενο σε άλλους. 

Διαβάζει μεγαλόφωνα με 

ορθή άρθρωση, τόνο και 

χρωματισμό της φωνής, με 

τρόπο που να δείχνει ότι 

κατανόησε ό,τι διάβασε. 

Εφαρμόζει τον τρόπο 

ανάγνωσης που ταιριάζει 

στο είδος του κειμένου και 

τον σκοπό για τον οποίο 

διαβάζεται. 

Διαβάζει σιωπηρά και με 

κόσμο, Μαθηματικά). 

Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα). 

Απόδοση νοήματος κειμένου με λίγα λόγια 

και γραπτή περίληψη κειμένου, χωρίς 

ανάλυση της διαδικασίας και χωρίς 

ιδιαίτερες απαιτήσεις (εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα). 

Ελεύθερη απόδοση νοήματος (εμπλέκονται 

όλα τα αντικείμενα). 

Ανάπλαση μακροσκελούς κειμένου με τη 

βοήθεια σημειώσεων που κρατήθηκαν κατά 

την ανάγνωσή του. Με αφορμή επισκέψεις 

σε μουσεία και μνημεία, μελέτη χάρτη, 

περίληψη και  σύνθεση πληροφοριών από 

σχετικά ενημερωτικά κείμενα (τουριστικοί 

οδηγοί, εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά κείμενα 

κτλ.) και ανακοίνωσή τους στην τάξη 

[Ανακαλύπτω τον κόσμο]. 

Διατύπωση σχολιασμού και απόψεων για 

το περιεχόμενο κειμένου. 

Εντοπισμός και αξιολόγηση των βασικών 

ιδεών και των επιχειρημάτων του 

συγγραφέα. Διάκριση πράξεων, απόψεων 

και αξιών. 

Μετατροπή ηχογραφημένου προφορικού 

λόγου σε γραπτό και μετατροπή του κόμικ 

σε κείμενο. 

Ανάγνωση μικρών κειμένων (παροιμιών, 

ανεκδότων, τραγουδιών κτλ.) γραμμένων σε 
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απόλυτη συγκέντρωση. 

Συνειδητοποιεί τις 

λειτουργικές διαφορές 

μεταξύ προφορικού και 

γραπτού λόγου. 

Εξοικειώνεται με τον 

ιδιωματικό λόγο και 

επισημαίνει τις δομικές 

διαφορές από τον 

διδασκόμενο κανόνα της 

κοινής νεοελληνικής 

γλώσσας. 

Χρησιμοποιεί την 

αναγνωστική του 

δεξιότητα ως γενική 

δεξιότητα μάθησης, 

αξιοποιώντας την στα 

άλλα μαθήματα και στις 

προσωπικές του ανάγκες 

γραπτής επικοινωνίας. 

διάφορες διαλέκτους και ιδιώματα.  

Εντοπισμός διαφορών στην προφορά, στη 

μορφή των λέξεων, στη θέση των λέξεων 

μέσα στην πρόταση, καθώς και στο 

λεξιλόγιο. 

Σύμπτυξη του περιεχομένου σειράς κειμένων 

και συγκεφαλαίωση στο πλαίσιο 

επαναλήψεων διάφορων μαθημάτων 

(κυρίως με τη βοήθεια των τίτλων των 

ενοτήτων και με τη διατύπωση των 

επιμέρους θεμάτων) [εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα]. 

Εντοπισμός του θέματος του κειμένου και 

των μερών του και συνοπτική απόδοση του 

περιεχομένου (περίληψη) ως μέσο 

διάγνωσης της ικανότητας του μαθητή να 

κατανοεί τα κείμενα που χρησιμοποιούνται 

στα διάφορα μαθήματα και γενικότερα το 

μάθημα στο σύνολό του. 

Επιλογή πληροφοριακού υλικού από 

βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης. 

Χρήση του υλικού στη σύνθεση απλής 

ερευνητικής εργασίας (εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα). 

Συστηματική άσκηση στην ανάγνωση των 

κειμενικών ειδών των διάφορων 

μαθημάτων. Εξοικείωση με το λεξιλόγιο, 

το ύφος, τη δομή, τον τρόπο ανάπτυξης και 

τα νοήματα κάθε κειμενικού είδους. 
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2.3.1.3. Ανάγνωση Ε΄- Δημοτικού 
 

Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού: να διαβάζει με ευχέρεια και 

ακρίβεια και να κατανοεί το περιεχόμενο κειμένων με αυξανόμενη αναγνωστική 

δυσκολία, να χρησιμοποιεί την αναγνωστική του ικανότητα στα άλλα μαθήματα και στον 

κοινωνικό του χώρο, να αναζητά, να αξιολογεί, να επιλέγει και να αξιοποιεί τη 

πληροφορία, να χαίρεται και να εκτιμά τη γλωσσική ποικιλία. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής  ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Διαβάζει, κατανοώντας 

συγχρόνως το περιεχόμενο 

κάθε είδους λόγου, 

κατάλληλου για την ηλικία 

του. 

Συγκρίνει κείμενα με το 

ίδιο θέμα, που ανήκουν 

όμως σε διαφορετικό είδος 

λόγου. 

Αναγνωρίζει το επίπεδο 

ύφους ενός κειμένου και 

να κρίνει, αν είναι 

κατάλληλο για το θέμα 

του κειμένου. 

Διαβάζει το κείμενο είτε 

ως σύνολο για την 

Ανάγνωση –

κατανόηση 

κειμένου  

Νόημα 

Γραπτή 

περίληψη 

Απόδοση 

κειμένου από 

σημειώσεις 

Διατύπωση 

σχολιασμού και 

απόψεων 

Διάκριση των 

ειδών του λόγου 

και  τύπων 

κειμένων 

Αξιολόγηση 

στοιχείων 

κειμένου 

Ενδεικτικά αντικείμενα ανάγνωσης και 

μελέτης: Τα διάφορα κείμενα των 

μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, 

αγγελία, τίτλοι, περιγραφή αφηγήματος, 

ποιήματος, πληροφοριακό κείμενο, 

επιστολή, ημερολόγιο, αυτοβιογραφία, 

βιογραφία, πίνακας περιεχομένων, 

κατάλογος, λεξικό, χάρτης, σχεδιάγραμμα, 

ιστορία με εικόνες ή σκίτσα, σημειώσεις, 

εφημερίδα, περιοδικό, αφήγηση, 

περιγραφή, παραμύθι, ανέκδοτο, διήγημα, 

μυθιστόρημα, ποίημα, βιβλιοπαρουσίαση, 

κριτική θεατρικού, κινηματογραφικού 

έργου, χειρόγραφα έντυπα κείμενα που 

έχουν διαφορετικό επίπεδο ύφους.  

Λειτουργική ανάγνωση χρήσιμων 

πληροφοριών από τις εφημερίδες για 

θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, 

εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία 

κτλ., μελέτη χάρτη πόλης (Ανακαλύπτω τον 
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απόκτηση μιας γενικής 

εικόνας, είτε 

λεπτομερειακά, είτε 

επιλεκτικά για την 

ανεύρεση συγκεκριμένων 

στοιχείων. 

Επιλέγει και διαβάζει 

κείμενα, με τα οποία δεν 

είναι εξοικειωμένος. 

Διαμορφώνει βαθμιαία 

θετική, αλλά και κριτική 

στάση απέναντι στο βιβλίο 

και γίνεται σταδιακά ένας 

ανεξάρτητος και επαρκής 

αναγνώστης, που χαίρεται 

την ανάγνωση. 

Προσδιορίζει, συγκρίνει, 

ταξινομεί επιμέρους 

στοιχεία του κειμένου. 

Διαβάζει σιωπηρά είτε για 

προσωπική ευχαρίστηση 

είτε για να ανακοινώσει το 

περιεχόμενο του κειμένου 

σε άλλους. 

Αναπτύσσει «γλωσσικές 

αντιστάσεις» και κριτική 

στάση απέναντι στο λόγο 

των άλλων. 

Διαβάζει μεγαλόφωνα με 

ορθή άρθρωση, τόνο και 

 κόσμο, Μαθηματικά). 

Επεξεργασία και κατάρτιση 

ερωτηματολογίου με σκοπό συνεντεύξεις και 

σφυγμομετρήσεις για προβλήματα της 

σχολικής ζωής (Ανακαλύπτω τον κόσμο). 

Επεξεργασία και σύνταξη 

βιβλιοπαρουσίασης και καρτελών για την 

αρχειοθέτηση της σχολικής βιβλιοθήκης 

(Ανακαλύπτω τον κόσμο). 

Σύγκριση μετά από επεξεργασία βιογραφίας 

και βιογραφικού σημειώματος. 

Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου: σχετικά 

με το περιεχόμενο (ενδοκειμενικές), με τον 

συγγραφέα, την εποχή του κ.τ.ό. 

(περικειμενικές) και με ανάλογα κείμενα 

(διακειμενικές). 

Ερωτήσεις που αναπτύσσουν τις 

μεταγνώσεις (λ.χ. στάδια και τρόποι 

κατανόησης κειμένου) και τη μεταγλώσσα 

(σχετικό λεξιλόγιο και ορολογία) του 

μαθητή. 

Απόδοση νοήματος κειμένου με λίγα λόγια 

και γραπτή περίληψη κειμένου (εμπλέκονται 

όλα τα αντικείμενα). 

Ελεύθερη απόδοση νοήματος (εμπλέκονται 

όλα τα αντικείμενα). 

Συνοπτική απόδοση μακροσκελούς 

κειμένου με τη βοήθεια σημειώσεων που 

κρατήθηκαν κατά την ανάγνωσή του. Με 

αφορμή επισκέψεις σε μουσεία και μνημεία, 
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χρωματισμό της φωνής, με 

τρόπο που να δείχνει ότι 

κατανόησε ό,τι διάβασε. 

Υιοθετεί τον τρόπο 

ανάγνωσης που ταιριάζει 

στο είδος του κειμένου και 

στον σκοπό για τον οποίο 

διαβάζεται. 

Διαβάζει σιωπηρά και με 

απόλυτη συγκέντρωση. 

Συνειδητοποιεί τις 

λειτουργικές διαφορές 

μεταξύ προφορικού και 

γραπτού λόγου. 

Εξοικειώνεται με τον 

ιδιωματικό λόγο και 

επισημαίνει τις δομικές 

διαφορές από το 

διδασκόμενο κανόνα της 

κοινής νεοελληνικής 

γλώσσας. 

Χρησιμοποιεί την 

αναγνωστική του 

δεξιότητα ως γενική 

δεξιότητα μάθησης, 

αξιοποιώντας την στα 

άλλα μαθήματα και στις 

προσωπικές του ανάγκες 

γραπτής επικοινωνίας. 

μελέτη χάρτη, περίληψη και  σύνθεση  

πληροφοριών από σχετικά ενημερωτικά 

κείμενα (τουριστικοί οδηγοί, 

εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά κείμενα κτλ.) και 

ανακοίνωσή τους στην τάξη (Ανακαλύπτω 

τον κόσμο). 

Εντοπισμός και αξιολόγηση των βασικών 

ιδεών και των επιχειρημάτων του 

συγγραφέα. Διάκριση πράξεων, απόψεων 

και αξιών. 

Μετατροπή ηχογραφημένου προφορικού 

λόγου σε γραπτό και μετατροπή του κόμικ 

σε κείμενο. 

Ανάγνωση μικρών κειμένων (παροιμιών, 

ανεκδότων, τραγουδιών κτλ.) γραμμένων σε 

διάφορες διαλέκτους και ιδιώματα.  

Εντοπισμός διαφορών στην προφορά, στη 

μορφή των λέξεων, στη θέση των λέξεων 

μέσα στην πρόταση, καθώς και στο 

λεξιλόγιο. 

Σύμπτυξη του περιεχομένου σειράς κειμένων 

και συγκεφαλαίωση στο πλαίσιο 

επαναλήψεων διάφορων μαθημάτων 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα). 

Επιλογή πληροφοριακού υλικού και σύνθεση 

περιλήψεων εκτενών κειμένων, από 

βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης. 

Χρήση του υλικού στη σύνθεση απλής 

ερευνητικής εργασίας (εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα). 
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Συστηματική άσκηση στην ανάγνωση και 

στη διάκριση των διάφορων τύπων 

κειμένων των διάφορων μαθημάτων 

Η περίληψη ως μέσο διάγνωσης της 

ικανότητας του μαθητή να κατανοεί τα 

κείμενα που χρησιμοποιούνται στα 

διάφορα μαθήματα και γενικότερα το 

μάθημα στο σύνολό του. 

 

 

2.3.2. Γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου 
 
2.3.2.1. Γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου Α΄- Β΄ Δημοτικού 
 

Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να γράφει και να διατυπώνει 

γραπτά νοήματα 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Αντιλαμβάνεται ότι μπορεί 

να διατυπώνει τις σκέψεις 

του και να επικοινωνεί με 

τους άλλους όχι μόνο 

προφορικά αλλά και 

γραπτά. 

Αντιλαμβάνεται τη στενή 

σχέση ακρόασης, ομιλίας, 

ανάγνωσης, γραφής. 

Φωνημική  

επίγνωση 

Πρώτη γραφή 

Παραγωγή 

γραπτού λόγου 

(βιώματα, 

γνώσεις, 

αναγνώσματα) 

Ορθογραφία, 

τονισμός 

Αντιγραφή, 

Καλλιέργεια συνηθειών ορθής γραφής, 

τονισμού και στίξης. 

Ασκήσεις αντιγραφής, καλλιγραφίας και 

ευανάγνωστης γραφής. 

Γραφή του ονόματός του, γνωστών λέξεων, 

πινακίδων κτλ. 

Επικόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων 

λέξεων, φράσεων, ευχών, καταλόγων κτλ. 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα). 

Γραπτή αφήγηση (εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα). 
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Αντιγράφει πιστά και 

γράφει σωστά με σχετική 

ταχύτητα και με 

αισθητικώς αποδεκτά 

γράμματα, λέξεις, φράσεις 

και προτάσεις τηρώντας 

τις σωστές αποστάσεις 

ανάμεσα στα γράμματα 

και τις λέξεις. 

Αναγνωρίζει και συγκρίνει 

διάφορους τύπους 

γραμμάτων (τυπογραφικά, 

καλλιγραφικά κ.ά.). 

Γράφει και ανακοινώνει 

στους συμμαθητές ή στο 

δάσκαλο μικρά λεκτικά 

σύνολα με περιεχόμενο 

που τον ενδιαφέρει 

χρησιμοποιώντας τελείες 

και ερωτηματικό. 

Παρατηρεί και περιγράφει 

γραπτά, αντικείμενα του 

περιβάλλοντος. 

Εξιστορεί γραπτά με 

χρονολογική σειρά 

γεγονότα που βίωσε 

(προσωπική του εμπειρία). 

Γράφει τη συνέχεια μιας 

ιστορίας που διάβασε. 

Επινοεί και γράφει μια 

καλλιγραφία 

Βασικά σημεία 

στίξης 

Στοιχειώδεις 

γλωσσικές 

πράξεις 

(πρόσκληση, 

ευχή, 

ανακοίνωση) 

Σχολιασμός 

γραπτών 

Αυτοδιόρθωση, 

αλληλοδιόρθωση

. 

Γράψιμο παραμυθιού. 

Αυτοδιόρθωση των κειμένων που γράφει ο 

μαθητής, σύμφωνα με κριτήριο το «πώς θα 

ταίριαζε καλύτερα».  Αλληλοδιόρθωση με 

τον ίδιο τρόπο. 
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φανταστική ιστορία. 

Αντιλαμβάνεται την 

ανάγκη να ξαναγράψει ένα 

κείμενο, για να το 

βελτιώσει με βάση τις 

παρατηρήσεις τις δικές του 

ή των άλλων. 

Διαπιστώνει ότι 

επικοινωνεί καλύτερα με 

τους άλλους, όταν 

χρησιμοποιεί τις 

κατάλληλες λέξεις, στη 

σωστή τους θέση (όταν τα 

γραπτά δηλαδή είναι 

σωστά από γραμματική 

και συντακτική άποψη) 

και όταν λαμβάνει υπόψη 

του την περίσταση 

επικοινωνίας. 

Σχολιάζει τα γραπτά των 

συμμαθητών του. 

Συνειδητοποιεί ότι γράφει 

με διαφορετικό τρόπο 

ανάλογα με το στόχο και 

το δέκτη του γραπτού (τον 

ίδιο, το δάσκαλο, την 

παρέα, τους γονείς κτλ.). 
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2.3.2.2. Γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου Γ΄- Δ΄ Δημοτικού  
 

Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επικοινωνεί γραπτά με 

ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας τη μορφή και το ύφος που αρμόζει 

σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Να χαίρεται την ίδια τη γραπτή επικοινωνία. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Γράφει καθαρά, 

καλαίσθητα, 

ορθογραφημένα και με την 

απαιτούμενη ταχύτητα, 

σχολικά και εξωσχολικά 

κείμενα.  

Αναπτύσσει συνήθειες 

ορθής γραφής, στίξης και 

τονισμού μέσω όλων των 

μαθημάτων του σχολικού 

προγράμματος. 

Αντιγράφει σε 

καθορισμένο χρόνο και 

χωρίς σφάλματα ένα 

σύντομο κείμενο. 

Συσχετίζει πρακτικά και 

εφαρμόζει γραμματικούς 

κανόνες στη γραφή των 

Αναφορικός και 

κατευθυντικός 

λόγος 

Ορθή γραφή, 

τονισμός, στίξη. 

Καλλιγραφία 

Αυτοδιόρθωση  

Αλληλοδιόρθω-

ση. 

Είδη λόγου, 

τύποι κειμένων 

Σύνταξη 

περίληψης 

Επιχειρηματο-

λογία 

Τεχνικές 

σχεδιασμού 

γραψίματος 

Δόμηση 

κειμένου με 

Καλλιγραφία 

Ευανάγνωστη γραφή 

Χρήση λεξικών, συμβατικών ή ηλεκτρονικών 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα). 

Σύνταξη μικρών λέξεων (όπως προθέσεων, 

συνδέσμων κλπ.) 

Μετατροπή διαλόγου σε συνεχή λόγο και 

αντίστροφα. Επεξεργασία λογοτεχνικού-

αφηγηματικού κειμένου (δομή των 

επεισοδίων ) και μετατροπή του σε θεατρικό-

διαλογικό κείμενο (Ανακαλύπτω τον κόσμο, 

Αισθητική και Μουσική Αγωγή). 

Συνοπτικές αποδόσεις κειμένων διάφορων 

μαθημάτων, στο πλαίσιο ανακεφαλαιώσεων, 

ή αναγνώσεων εξωσχολικών βιβλίων με 

βάση ερωτήσεις - κατευθύνσεις λ.χ. πού; 

πότε; ποιοι; κλπ (εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα). 

Εξοικέιωση με το είδος λόγου (λ.χ. 

αναφορικός) και τον τύπο κειμένου (λ.χ. 
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λέξεων. 

Συμβουλεύεται πίνακες 

κλιτικών παραδειγμάτων 

και λεξικά για να ελέγχει 

και διορθώνει τα  

ορθογραφικά του λάθη. 

Κρίνει ο ίδιος, αν 

χρειάζεται να ξαναγράψει, 

για να βελτιώσει ένα 

δύσκολα αναγνώσιμο 

κείμενο. 

Μετασχηματίζει κείμενο 

σε διαφορετικό είδος 

λόγου, για διαφορετικό 

σκοπό. 

Εξοικειώνεται με το είδος 

λόγου (λ.χ. αναφορικός) 

και τους τύπους κειμένου 

(λ.χ. αφήγηση μύθου) που 

αντιστοιχεί στο κάθε 

μάθημα του σχολικού 

προγράμματος και 

συντάσσει ανάλογα 

κείμενα. 

Χρησιμοποιεί διάφορα 

είδη λόγου και συντάσσει 

διάφορους τύπους 

κειμένων για διάφορους 

σκοπούς και για 

διάφορους αποδέκτες. 

παραγράφους 

Εκτέλεση 

γλωσσικών 

πράξεων 

(ανακοίνωση, 

περιγραφή, 

αγγελία, 

πρόσκληση, 

έκφραση 

συγχαρητηρίων) 

Αποτελεσματι-

κός λόγος κατά 

περίσταση 

 

 

αφήγηση μύθων, περιγραφή φυσικού 

φαινομένου) που αντιστοιχεί σε κάθε μάθημα 

του σχολικού προγράμματος και παραγωγή 

ανάλογων κειμένων (εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα). 

Εντοπισμός των ειδικών χαρακτηριστικών 

του λόγου (λ.χ. λεξιλόγιο, ύφος) σε κάθε 

μάθημα του σχολικού προγράμματος και  

συστηματική άσκηση στη χρήση (εμπλέκονται 

όλα τα αντικείμενα). 

Περιγραφή πραγματικών και φανταστικών 

αντικειμένων ή καταστάσεων. 

Ανάπτυξη ακολουθίας σκέψεων για τη λύση 

προβλήματος (Μαθηματικά). 

Περιγραφή θέματος από άλλη οπτική γωνία 

(λογοτεχνία). 

Αλλαγή της πλοκής μιας ιστορίας. 

Συμπλήρωση μιας ημιτελούς ιστορίας, 

γραπτή απόδοση μιας ιστορίας που 

αναπτύσσεται σε σειρά εικόνων κτλ. 

Αφηγήσεις 

Διατύπωση υποθέσεων για το  παρελθόν, το 

παρόν ή το μέλλον. 

Διατύπωση επιχειρηματολογίας με σαφείς 

θέσεις και ικανοποιητική στήριξη για 

θέματα που προκαλούν αντιπαραθέσεις. 

Διατύπωση αιτημάτων σε διάφορους 

αποδέκτες. 

Διατύπωση επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο 

ενός αιτήματος( π.χ.  επίσκεψη σε περιοχή ή 
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Διακρίνει σχέσεις μεταξύ 

των προθέσεων του 

γράφοντος και της 

γλωσσικής μορφής ή του 

είδους του λόγου που 

χρησιμοποιεί. 

Γράφει μικρά κείμενα με 

βάση τον κόσμο της 

εμπειρίας του 

Γράφει κείμενα με τρόπο 

που να ενδιαφέρουν τον 

αναγνώστη 

Εξιστορεί ολοκληρωμένα 

συμβάντα  στα οποία 

μπορεί να έλαβε μέρος ή 

όχι 

Μεταδίδει 

αποτελεσματικά 

πολύπλοκες ιδέες με 

διευρυμένο λεξιλόγιο. 

Προβληματίζεται σε 

περιπτώσεις φραστικών 

επιλογών και διατύπωσης, 

με κριτήριο τον εκάστοτε 

στόχο του λόγου του 

Επεξεργάζεται και δομεί 

κείμενο με αδρομερείς 

νοηματικές ενότητες και 

παραγράφους. 

Συνειδητοποιεί τις 

χώρο σχετικό με αντικείμενα του σχολικού 

προγράμματος.  [Ανακαλύπτω τον κόσμο]. 

Συλλογή στοιχείων από διάφορες πηγές και 

καταγραφή τους με περιληπτικό λόγο. 

Με αφορμή επισκέψεις σε μουσεία και 

μνημεία, μελέτη χάρτη, περίληψη και  

σύνθεση  πληροφοριών από σχετικά 

ενημερωτικά κείμενα (τουριστικοί οδηγοί, 

εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά κείμενα κτλ.) και 

ανακοίνωσή τους στην τάξη [Ανακαλύπτω 

τον κόσμο]. 

Αυτοδιόρθωση και αλληλοδιόρθωση 

σύμφωνα με τα κριτήρια που τους έχουν 

δοθεί για τα δομικά μέρη προτάσεων, 

παραγράφων και κειμένων και τον τρόπο 

σύνδεσής τους.  

Δόμηση κειμένου με παραγράφους, αρχικά 

με τη βοήθεια σειράς εικόνων, ερωτήσεων ή 

τίτλων. 

Μετασχηματισμός ηχογραφημένου 

προφορικού λόγου ή κόμικ σε γραπτό 

κείμενο. 

Γραφή κειμένου με ορισμένη διαδικασία: 

συλλογή υλικού και σχεδιασμός του 

κειμένου (προσυγγραφικό στάδιο), γραφή 

του κειμένου (συγγραφικό στάδιο) και 

έλεγχος του γραπτού για διορθώσεις και 

πιθανή επαναγραφή (μετασυγγραφικό 

στάδιο). 

Ανάπτυξη κειμένου από αυτοτελείς τίτλους. 
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λειτουργικές διαφορές 

μεταξύ προφορικού και 

γραπτού λόγου. 

Καταγράφει σκέψεις, το 

σχέδιο μιας εργασίας, μιας 

ομιλίας κ.τ.ό., με τρόπο 

που να μπορεί να τα 

αναπτύξει προφορικά ή 

γραπτά. 

Χρησιμοποιεί σαφείς, 

σύνθετες περιόδους, με 

υποτακτική σύνδεση και 

νοηματική συνοχή. 

Χρησιμοποιεί κειμενικούς 

δείκτες για τη σύνδεση 

φράσεων, παραγράφων και 

νοηματικών ενοτήτων, 

δηλαδή συνδετικές λέξεις 

και φράσεις όπως: γι’ 

αυτό, έτσι, ενώ, ύστερα από 

όλα αυτά κτλ. 

Αποκτά εμπιστοσύνη στο 

προσωπικό του γράψιμο 

με το δικό του πρωτότυπο 

τρόπο. 
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2.3.2.3. Γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου Ε΄ Δημοτικού  
 

Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επικοινωνεί γραπτά με 

ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας τη μορφή και το ύφος που αρμόζει 

σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Η ικανότητα να οργανώνει τη σκέψη του και να 

συστηματοποιεί τη βιωματική και σχολική γνώση με όργανο το γραπτό λόγο. Η 

ανάπτυξη αυτοπεποίθησης για τις συγγραφικές του δυνατότητες και η απόλαυση της 

διαδικασίας σύνθεσης κειμένου και γενικότερα της γραπτής επικοινωνίας. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία, 

ώστε, τελειώνοντας το 

Δημοτικό, να είναι σε θέση να: 

Γράφει καθαρά, καλαίσθητα 

ορθογραφημένα και με την 

απαιτούμενη ταχύτητα σχολικά 

και εξωσχολικά κείμενα. 

Αντιγράφει σε καθορισμένο 

χρόνο και χωρίς σφάλματα ένα 

σύντομο κείμενο. 

Συσχετίζει πρακτικά και 

εφαρμόζει γραμματικούς 

κανόνες στη γραφή των 

λέξεων. 

Κρίνει ο ίδιος, αν χρειάζεται 

να ξαναγράψει ένα δύσκολα 

αναγνώσιμο κείμενο. 

Είδη λόγου: 

αναφορικός 

λόγος 

(αφήγηση, 

περιγραφή 

κ.τ.ό.) 

Κατευθυντι

κός λόγος 

(παράκληση

, 

πρόσκληση, 

επιχειρηματ

ολο-γία 

κ.τ.ό.). 

Γλωσσικά 

χαρακτηρισ

τικά και 

Καλλιέργεια συνηθειών ορθής γραφής, 

στίξης και τονισμού μέσω όλων των 

μαθημάτων του σχολικού προγράμματος. 

Καλλιγραφία. 

Άσκηση στην ευανάγνωστη γραφή. 

Εξάσκηση στη χρήση του σχολικού 

εγχειριδίου γραμματικής, ως βιβλίου 

αναφοράς, καθώς και στη χρήση λεξικών, 

συμβατικών ή ηλεκτρονικών. 

Παραγωγή και οργάνωση ιδεών, ανάπτυξη 

των ιδεών σε κείμενο (κειμενοποίηση) και 

αυτοδιόρθωση- αυτοβελτίωση.  

Μετατροπή διαλόγου σε συνεχή λόγο και 

αντίστροφα. Δραματοποίηση μιας ιστορίας. 

Επεξεργασία λογοτεχνικού-αφηγηματικού 

κειμένου (δομή των επεισοδίων), μετατροπή 

του σε θεατρικό-διαλογικό κείμενο και 
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Εξοικειώνεται με το είδος 

λόγου και τον τύπο κειμένου 

που αντιστοιχεί στο κάθε 

μάθημα του σχολικού 

προγράμματος και συντάσσει 

ανάλογα κείμενα. 

Μετασχηματίζει κείμενο σε 

διαφορετικό είδος λόγου, για 

διαφορετικό σκοπό. 

Συντάσσει περιλήψεις 

διάφορων βαθμών σύμπτυξης. 

Χρησιμοποιεί διάφορα είδη 

λόγου και συντάσσει 

διάφορους τύπους κειμένων 

για διάφορους σκοπούς και για 

διάφορους αποδέκτες. 

Διακρίνει σχέσεις μεταξύ των 

προθέσεων του γράφοντος και 

της γλωσσικής μορφής ή του 

είδους του λόγου που 

χρησιμοποιεί. 

Γράφει μικρά κείμενα με βάση 

τον κόσμο της εμπειρίας του. 

Γράφει κείμενα με τρόπο που 

να ενδιαφέρουν τον 

αναγνώστη. 

Εξιστορεί ολοκληρωμένα 

συμβάντα, στα οποία, μπορεί 

να έλαβε μέρος ή όχι. 

Μεταδίδει αποτελεσματικά 

οργάνωση 

κάθε 

κειμενικού 

είδους 

Ορθή 

γραφή, 

τονισμός, 

στίξη 

Ευανάγνωσ

τη γραφή 

Αυτοδιόρθω

ση, 

αλληλοδιόρ

θω-ση. 

Περίληψη 

Διαδικασία 

σύνθεσης 

κειμένου 

Δομή 

κειμένου με 

παραγράφο

υς και 

νοηματικές 

ενότητες 

Κειμενικοί 

δείκτες 

συνοχής και 

συνεκτικότη

τας 

 

δραματοποιημένη παρουσίασή του 

(Ανακαλύπτω τον κόσμο, Αισθητική και 

Μουσική Αγωγή). 

Περιλήψεις κειμένων διάφορων μαθημάτων, 

στο πλαίσιο ανακεφαλαιώσεων, ή 

αναγνώσεων εξωσχολικών βιβλίων 

(εμπλέκονται όλα τα αντικείμενα). 

Εξοικείωση με το είδος λόγου και τον τύπο 

κειμένου που αντιστοιχεί στο κάθε μάθημα 

του σχολικού προγράμματος και παραγωγή 

ανάλογων κειμένων (εμπλέκονται όλα τα 

αντικείμενα). 

Εντοπισμός των ειδικών χαρακτηριστικών 

του λόγου σε κάθε μάθημα του σχολικού 

προγράμματος (μήκος περιόδων-προτάσεων, 

υποτακτικός ή παρατακτικός λόγος, 

παρουσία ή μη πλάγιου λόγου, προτίμηση 

ρηματικών χρόνων, προσδιορισμών κ.τ.ό.) 

συστηματική άσκηση στη χρήση (εμπλέκονται 

όλα τα αντικείμενα). 

Περιγραφή πραγματικών και φανταστικών 

αντικειμένων και καταστάσεων 

Περιγραφή ακολουθίας σκέψεων για τη λύση 

προβλήματος (Μαθηματικά). 

Περιγραφή θέματος από άλλη οπτική γωνία 

(Λογοτεχνία) 

Αλλαγή της πλοκής μιας ιστορίας. 

Συμπλήρωση μιας ημιτελούς ιστορίας, 

γραπτή απόδοση μιας ιστορίας που 

απεικονίζεται σε σειρά εικόνων κτλ 
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πολύπλοκες ιδέες με 

διευρυμένο λεξιλόγιο. 

Προβληματίζεται σε 

περιπτώσεις φραστικών 

επιλογών και διατύπωσης, με 

κριτήριο τον εκάστοτε στόχο 

του λόγου του. Επικαλείται το 

γλωσσικό του αίσθημα. 

Επεξεργάζεται και δομεί 

κείμενο με αδρομερείς 

νοηματικές ενότητες και 

παραγράφους. 

Συνειδητοποιεί τις 

λειτουργικές διαφορές μεταξύ 

προφορικού και γραπτού 

λόγου. 

Καταγράφει σκέψεις, το σχέδιο 

μιας εργασίας, μιας ομιλίας 

κ.τ.ό., με τρόπο, που να μπορεί 

να τα αναπτύξει προφορικά ή 

γραπτά. 

Χρησιμοποιεί σαφείς, σύνθετες 

περιόδους, με υποτακτική 

σύνδεση και νοηματική 

συνοχή. 

Χρησιμοποιεί κειμενικούς 

δείκτες για τη σύνδεση 

φράσεων, παραγράφων και 

νοηματικών ενοτήτων, δηλαδή 

συνδετικές λέξεις και φράσεις 

Καταγραφή συλλογισμών που οδήγησαν σε 

συγκεκριμένο συμπέρασμα (Φυσικά,  

Μαθηματικά). 

Διατύπωση τεκμηριωμένης  

επιχειρηματολογίας σε θέματα που 

προκαλούν αντιπαραθέσεις. 

Διατύπωση αιτημάτων σε διάφορους 

αποδέκτες κ.ά. 

Διατύπωση επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο 

ενός αιτήματος( π.χ.  επίσκεψη σε περιοχή ή 

χώρο σχετικό με αντικείμενα του σχολικού 

προγράμματος).  [Ανακαλύπτω τον κόσμο]. 

Συλλογή στοιχείων από διάφορες πηγές και 

καταγραφή τους με περιληπτικό λόγο. 

Με αφορμή επισκέψεις σε μουσεία και 

μνημεία, μελέτη χάρτη, περίληψη και  

σύνθεση  πληροφοριών από σχετικά 

ενημερωτικά κείμενα (τουριστικοί οδηγοί, 

εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά κείμενα κτλ.) και 

ανακοίνωσή τους στην τάξη [Ανακαλύπτω 

τον κόσμο]. 

Αυτοδιόρθωση και αλληλοδιόρθωση 

σύμφωνα με τα κριτήρια που τους έχουν 

δοθεί για τα δομικά μέρη προτάσεων, 

παραγράφων και κειμένων και τον τρόπο 

σύνδεσής τους καθώς και για τη σχέση των 

υφολογικών στοιχείων του κειμένου με την 

περίσταση επικοινωνίας. 

Δόμηση κειμένου με παραγράφους, αρχικά 

με τη βοήθεια σειράς εικόνων, ερωτήσεων ή 
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όπως : γι’ αυτό, έτσι, ενώ, 

ύστερα από όλα αυτά κτλ. 

Αποκτά εμπιστοσύνη στο 

προσωπικό του γράψιμο με το 

δικό του πρωτότυπο τρόπο. 

τίτλων. 

Μετασχηματισμός ηχογραφημένου 

προφορικού λόγου ή κόμικ σε γραπτό 

κείμενο. 

Σύνθεση κειμένου με ορισμένη διαδικασία: 

Συλλογή υλικού: προσχέδιο κειμένου 

(προσυγγραφικό στάδιο), γραφή του 

κειμένου (συγγραφικό στάδιο), έλεγχος, 

διορθώσεις, βελτιώσεις (μετασυγγραφικό 

στάδιο). 

Ανάπτυξη κειμένου από αυτοτελείς τίτλους. 

Εκπόνηση γραπτών εργασιών στο πλαίσιο 

των διαφόρων μαθημάτων. 

 

 

 

 

2.3.3. Λογοτεχνία  
 
2.3.3.1. Λογοτεχνία Α΄- Β΄ Δημοτικού  

  

 Σκοπός: Η επαφή του παιδιού των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου 

με καταξιωμένα από άποψη αισθητική κείμενα κυρίως της ελληνικής και ευρωπαικής 

έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, η εξοικείωσή του με το εξωσχολικό βιβλίο και η 

ενθάρρυνσή του να αναπτύξει τη δημιουργική του φαντασία. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

Παραδοσιακά 

και νεωτερικά 

λογοτεχνικά 

Ακρόαση και αναδιήγηση λογοτεχνικών 

κειμένων (μικρών ιστοριών, διηγημάτων, 
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θέση να: 

Εξοικειώνεται βιωματικά 

με τη μορφή και το 

περιεχόμενο των 

λογοτεχνικών κειμένων. 

Ψυχαγωγείται με τα 

κείμενα και τα 

απολαμβάνει ως 

ακροατής. 

Εξοικειώνεται διαισθητικά 

και με απλά κείμενα 

νεωτερικής λογοτεχνίας. 

Αντιλαμβάνεται τις 

εναλλακτικές δυνατότητες 

της γλώσσας τόσο στο 

σημασιολογικό όσο και 

στο φωνητικό- 

μορφολογικό επίπεδο. 

Έρχεται σε επαφή με την 

παράδοση του τόπου και 

το λαϊκό πολιτισμό. 

Αποκτά αίσθηση του 

χιούμορ διαμέσου 

επιλεγμένων λογοτεχνικών 

κειμένων και να οξύνει τη 

φαντασία του. 

Ενθαρρύνεται στη 

δημιουργία και έκφραση 

δικών του ιστοριών και 

εξοικειώνεται με τη χωρο-

κείμενα για 

ακρόαση και 

αναδιήγηση 

Μικρά 

λογοτεχνικά 

κείμενα για 

σιωπηρή και 

μεγαλόφωνη 

ανάγνωση  

Ποιήματα για 

απαγγελία 

Λογοτεχνήματα 

για καλλιέργεια 

του χιούμορ και 

της φαντασίας 

Κείμενα που 

αντιπροσωπεύ-

ουν διάφορα 

λογοτεχνικά 

είδη, σχολές και 

δημιουργούς 

παραμυθιών). 

Απαγγελίες ποιημάτων, χρήση 

μελοποιημένης ποίησης. 

Γλωσσικά παιχνίδια ρυθμού, 

ομοιοκαταληξίας, επανάληψης, αστείων 

λέξεων και συλλαβών, γλωσσοδέτες κ.ά. 

Συλλογή λαϊκών παραμυθιών, 

παραδόσεων, παροιμιών, αινιγμάτων από 

την οικογένεια και ανακοίνωση, ανάγνωση, 

παιχνίδια, δραματοποίηση στην τάξη. 

Ποιήματα, ιστορίες, παραμύθια με κωμικό 

περιεχόμενο, για ακρόαση, ανάγνωση, 

δραματοποίηση, παντομίμα. Ημιτελείς 

ιστορίες που το παιδί διαβάζει ή ακούει για 

να μαντεψει το τέλος τους, να τις συνεχίσει 

και να τις ολοκληρώσει ή και να 

δημιουργήσει δικές του εκδοχές 

(δημιουργική αφήγηση) 

Παιγνιώδεις ασκήσεις αντιστροφής των 

στοιχείων συνέχειας μιας ιστορίας (π.χ. 

κάποτε - τώρα - μετά - χθες - σήμερα - 

αύριο), προκειμένου να τις  τακτοποιήσει 

με τη φυσική χρονολογική σειρά. 

Αφήγηση από το δάσκαλο επιλεγμένων 

κειμένων των κυριότερων εκπροσώπων της 

ελληνικής και ευρωπαϊκής παιδικής 

λογοτεχνίας, καθώς και παραμυθιών άλλων 

λαών (π.χ. παραμύθια των βαλκανικών 

λαών, παραμύθια από την Ευρώπη, 

παραμύθια από την Ασία). 
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χρονική αντίληψη. 

Γνωρίζει, περισσότερο ως 

ακροατής, κατάλληλα για 

την ηλικία του κείμενα, 

των κυριότερων εκπροσώ-

πων και ειδών της ελληνι-

κής και ευρωπαικής λογο-

τεχνίας και παράδοσης. 

Σιωπηρή ανάγνωση κειμένων με σκοπό την 

κατανόηση του περιεχομένου. 

Μεγαλόφωνη ανάγνωση, με εκφορά και 

έκφραση προσαρμοσμένη στο είδος του 

λόγου, στο περιεχόμενο και στην 

περίσταση (λ.χ.  ένταση της φωνής 

ανάλογα με τον χώρο) 

 
2.3.3.2.  Λογοτεχνία Γ΄- Δ΄ - Ε΄ Δημοτικού  

  

 Σκοπός: Η σταδιακή εξοικείωση του μαθητή των μεγαλύτερων τάξεων με την 

ελληνική, ευρωπαική, αλλά  και την παγκόσμια λογοτεχνία  καθώς και με πιο 

επεξεργασμένες και διευρυμένες δυνατότητες της γλώσσας. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Διευρύνει την 

αναγνωστική ικανότητα 

προσεγγίζοντας και το 

βιωματικό λόγο. 

Κατανοεί τον τρόπο με τον 

οποίο ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί τα γλωσσικά 

μέσα, για να προκαλέσει 

τις εντυπώσεις που θέλει. 

Εξοικειώνεται με στοιχεία 

δομής και περιεχομένου 

Ανάγνωση 

λογοτεχνικών 

κειμένων 

Προσέγγιση του 

μεταφορικού 

λόγου 

Ελεύθερη 

ανάγνωση 

Απαγγελία 

Δημιουργική 

αφήγηση 

Δημιουργικό 

γράψιμο 

Ανάγνωση κειμένων με σκοπό την 

κατανόηση σημασιών πέραν των 

κυριολεκτικών. 

Ασκήσεις και παιχνίδια μετασχηματισμού 

και αντικατάστασης ποιητικών φράσεων με 

αντίστοιχες του καθημερινού λόγου και 

αντίστροφα. 

Συζητήσεις κατά τις οποίες προβάλλονται 

εναλλακτικές ή συμπληρωματικές 

ερμηνείες. 

Διατύπωση επιχειρηματολογίας και 

αξιολογικών κρίσεων για λογοτεχνικά 

κείμενα. 

Αναδιήγηση λογοτεχνικών κειμένων 
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των λογοτεχνικών 

κειμένων. 

Εξηγεί το νόημα κειμένων 

με απαιτητική σύνταξη, 

λεξιλόγιο και νοηματική 

δομή. 

Εξοικειώνεται διαισθητικά 

με απλά κείμενα 

νεωτερικής λογοτεχνίας. 

Προσεγγίζει βαθμιαία 

ευρύ φάσμα κατάλληλων 

κειμένων των κυριότερων 

εκπροσώπων και ειδών της 

ελληνικής λογοτεχνίας σε 

όλη τη χρονική και 

γεωγραφική της έκταση. 

Γνωρίζει δειγματικά 

κείμενα ευρωπαϊκής και 

παγκόσμιας λογοτεχνίας. 

(μικρών ιστοριών, διηγημάτων κτλ.) που 

διάβασε ή άκουσε. 

Σύγκριση νεωτερικών / παραδοσιακών 

ποιημάτων  

Απαγγελίες ποιημάτων, χρήση 

μελοποιημένης ποίησης, συγκρότηση 

λογοτεχνικών ανθολογίων. 

Σύγκριση κειμένων διαφορετικών 

περιοχών, περιόδων, συγγραφέων, τόσο ως 

προς το θέμα και τη λογοτεχνική γραφή όσο 

και ως προς την οπτική γωνία, μέσα από την 

οποία ένας συγγραφέας αντιμετωπίζει ένα 

θέμα ή πρόβλημα. 

Σύνδεση των λογοτεχνικών κειμένων με τα 

υπόλοιπα μαθήματα 

Ενθάρρυνση της αυθόρμητης ανάγνωσης με 

κύριο σκοπό την ψυχαγωγία. 

Καθιέρωση ώρας ελεύθερης ανάγνωσης. 

Σύνδεση του περιεχομένου των κειμένων με 

το αντίστοιχο περιεχόμενο άλλων 

μαθημάτων κατά περίπτωση. 
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                2.4. Λεξιλόγιο 

 
2.4.1.  Λεξιλόγιο Α΄- Β΄ Δημοτικού 

Σκοπός: Η αποσαφήνιση και η σταθεροποίηση του λεξιλογίου της προσχολικής 

ηλικίας. Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των παιδιών με λέξεις και εκφράσεις 

απαραίτητες για τις ανάγκες της καθημερινής τους επικοινωνίας και η χρήση βασικών 

λέξεων και εκφράσεων στον γραπτό και προφορικό λόγο 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Προσεγγίζει το λεξιλόγιο 

διάφορων θεματικών 

περιοχών, ξεκινώντας από 

τις πιο εύχρηστες λέξεις 

και χρησιμοποιώντας 

βαθμιαία τις περισσότερο 

ειδικές και κατάλληλες. 

Κατακτά και διαμορφώνει 

το λεξιλόγιό του από 

σημασιολογική, φωνητική 

και ορθογραφική άποψη. 

Κατανοεί την έννοια των 

λέξεων σε σύνδεση με τα 

πράγματα και τα 

συμφραζόμενα. 

Αποσαφηνίζει τις έννοιες 

των λέξεων με βάση τα 

Λέξεις και 

εκφράσεις 

απαραίτητες για 

την καθημερινή 

επικοινωνία 

Άγνωστες λέξεις 

 

Επιλογή λέξεων σχετικών με το 

περιεχόμενο της διδασκόμενης ενότητας 

και ομαδοποίηση, ανάλογα με τη σημασία, 

τη μορφή, το θέμα κτλ.  

Επίδειξη αντικειμένων, εικόνων κ.ά. και 

σύνδεσή τους με τις αντίστοιχες λέξεις. 

Παιχνίδια λέξεων με αντίθετη σημασία: 

ωραίος / άσχημος κτλ.). 

Σχηματισμός / συμπλήρωση προφορικών 

προτάσεων. 

Ερμηνεία, σχόλια για δυσνόητες και 

άγνωστες λέξεις, συμπληρώσεις 

μισοτελειωμένων προτάσεων, σχηματισμός 

φράσεων και προτάσεων, καταχώριση νέων 

λέξεων – εννοιών σε ειδικό τετράδιο 

λεξιλογικών ασκήσεων. 
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αντίθετα (αντώνυμα). 

Καταρτίζει απλά 

αλφαβητικά λεξιλόγια. 

Εμπλουτίζει το λεξιλόγιό 

του αξιοποιώντας τη 

διδασκαλία όλων των 

μαθημάτων και τις 

σχολικές εκδηλώσεις. 

Χρησιμοποιεί, γραπτά και 

προφορικά, τις νέες 

έννοιες – λέξεις που 

μαθαίνει, διευρύνοντας 

τόσο το παθητικό όσο και 

το ενεργητικό του 

λεξιλόγιο. 

 
2.4.2.  Λεξιλόγιο Γ΄- Δ΄ Δημοτικού 
 

Σκοπός: Ο εμπλουτισμός, η διεύρυνση και η ενεργοποίηση του ατομικού 

λεξιλογίου των παιδιών, με την κατάλληλη αξιοποίηση των ειδικών γλωσσικών 

απαιτήσεων κάθε μαθήματος του σχολικού προγράμματος. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Προσεγγίζει το λεξιλόγιο 

διάφορων θεματικών 

περιοχών, ξεκινώντας από 

τις πιο εύχρηστες και 

Θεματικά πεδία 

– ετυμολογικά 

πεδία – 

σημασιολογικά 

πεδία. 

Σύνδεση λέξεων 

με τα επίπεδα 

Ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις, κατά 

θεματικές ενότητες ανάλογα με τις 

σημασίες (π.χ. συνώνυμα, αντώνυμα κτλ., 

τη μορφή, το θέμα), συγκρίσεις, συνθέσεις, 

αναλύσεις συνθέτων κτλ.  

Ασκήσεις επιλογής του κατάλληλου 

συνωνύμου με μορφή παιχνιδιού  (λ.χ. «Ο 
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γενικού περιεχομένου 

λέξεις και 

χρησιμοποιώντας βαθμιαία 

τις περισσότερο ειδικές 

και κατάλληλες. 

Συνειδητοποιεί και 

διακρίνει με εμπειρικό 

τρόπο τη σημασία των 

λέξεων. 

Συνειδητοποιεί τις 

κυριότερες 

σημασιολογικές σχέσεις: 

κυριολεξία, μεταφορά, 

συνωνυμία, αντωνυμία 

(αντίθεση). 

Αντιλαμβάνεται το ρόλο 

του γλωσσικού και του 

εξωγλωσσικού 

περιβάλλοντος στον 

προσδιορισμό της 

σημασίας των λέξεων. 

Αντιλαμβάνεται τον 

πολύσημο χαρακτήρα των 

λέξεων και τη λειτουργία 

της πολυσημίας (όταν δηλ. 

μια λέξη έχει πολλές 

σημασίες, π.χ. φύλλο). 

Διαπιστώνει ότι με την 

παραγωγή και τη σύνθεση 

δημιουργούνται χιλιάδες 

λόγου και τις 

περιστάσεις 

επικοινωνίας. 

Ετυμολογική 

προσέγγιση της 

σημασίας. 

Λεξικά. 

Σύνταξη 

προσωπικών 

λεξιλογίων 

 

Χ βλέπει, κοιτάζει, παρακολουθεί, 

παρατηρεί, αγναντεύει -τηλεόραση, -το 

πείραμα. Ο Ψ σηκώνει -το ραβδί ,-το 

μπαστούνι , -τη μαγκούρα κτλ., -για να 

...»). Χρήση των περιστάσεων επικοινωνίας 

και των επιπέδων λόγου ως κριτηρίων για 

την επιλογή ανάμεσα σε σημασιολογικά 

ισοδύναμες λέξεις ή φράσεις. 

Χρήση λεξικών για εύρεση συνωνύμων, 

αντιθέτων. 

Άσκηση για κατάλληλη χρήση των λέξεων 

εντός κειμένου. Σύνδεση της χρήσης των 

λέξεων με τα επίπεδα λόγου και τις 

περιστάσεις επικοινωνίας. 

Λογοπαίγνια, παροιμίες, ανέκδοτα και 

ποιήματα με αμφίσημες λέξεις, δηλαδή 

λέξεις των οποίων το νόημα μπορεί κανείς 

να το εκλάβει και διαφορετικά. 

Άσκηση στην ετυμολογική προσέγγιση της 

σημασίας. 

Καθοδηγημένη σύνταξη προσωπικών 

λεξιλογίων, για διάφορους σκοπούς 

Ασκήσεις υποκατάστασης λέξεων με 

δεδομένες συνώνυμες. Χρήση της 

προτασιακής σημασίας και των 

συμφραζομένων ως κριτηρίων επιλογής. 

Και αντιστρόφως: μελέτη των συνεπειών 

κάθε επιλογής στη σημασία της πρότασης 

και στα συμφραζόμενα του κειμένου. 

Προκαταρκτικές δραστηριότητες για την 
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λέξεις. 

Εξοικειώνεται με τη 

διαχρονική πλευρά της 

γλώσσας, στο βαθμό που 

αυτή αντανακλάται στη 

συγχρονική διάστασή της. 

Επιχειρεί εμπειρικούς 

ορισμούς λέξεων. 

Εξοικειώνεται με τα 

συνηθέστερα ακρωνύμια 

(αρκτικόλεξα), όπως 

Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κ.τ.λ.. 

Καταρτίζει αλφαβητικά 

λεξιλόγια. 

Διαπιστώνει ότι ο 

ομιλητής, ανάλογα με την 

περίσταση επικοινωνίας 

και το σκοπό που 

επιδιώκει, επιλέγει και την 

κατάλληλη λέξη. 

Διαπιστώνει ότι το 

κατάλληλο λεξιλόγιο 

διευκολύνει την 

κατανόηση και 

αποτελεσματική 

επικοινωνία. 

Εμπλουτίζει το λεξιλόγιό 

του κατά  τη διδασκαλία 

όλων των μαθημάτων 

καθώς και κατά την 

κατανόηση κειμένου με εντοπισμό και 

ερμηνεία των άγνωστων λέξεων και 

φράσεων. 

Καταχώριση των νέων λέξεων και των 

σημασιών τους σε ειδικό τετράδιο και 

ομαδοποιήσεις, ανάλογα με τη σημασία, 

την ετυμολογική προέλευση, τη μορφή 

κ.τ.ό.. Αξιοποίηση του νέου λεξιλογίου 

κατά τη σύνθεση προτάσεων, απλών 

ιστοριών κ.ά.. 

Γραπτή και προφορική χρήση των νέων 

εννοιών - λέξεων. 

Εντοπισμός του ειδικού λεξιλογίου και 

αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του 

λεξιλογίου κάθε μαθήματος. 

Κατάρτιση θεματικών λεξιλογίων σε κάθε 

μάθημα: Φυσικά, Μαθηματικά, 

Θρησκευτικά κτλ. 

Γράψιμο κειμένου με το νέο ειδικό 

λεξιλόγιο μιας διδακτικής ενότητας (με όλα 

τα εμπλεκόμενα αντικείμενα). 
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προετοιμασία και τη 

διεξαγωγή των σχολικών 

εκδηλώσεων. 

 

 

 
 
2.4.3.  Λεξιλόγιο Ε΄ Δημοτικού  
 

Σκοπός: Ο εμπλουτισμός, η διεύρυνση και η ενεργοποίηση του ατομικού 

λεξιλογίου των μαθητών, με την κατάλληλη αξιοποίηση των ειδικών γλωσσικών 

απαιτήσεων κάθε μαθήματος του σχολικού προγράμματος 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Προσεγγίζει το λεξιλόγιο 

διάφορων θεματικών 

περιοχών, ξεκινώντας από 

τις πιο εύχρηστες και 

γενικού περιεχομένου 

λέξεις και 

χρησιμοποιώντας βαθμιαία 

τις περισσότερο ειδικές 

και κατάλληλες. 

Συνειδητοποιεί και 

διακρίνει με εμπειρικό 

τρόπο τη σημασία των 

λέξεων. 

Θεματικά πεδία 

– ετυμολογικά 

πεδία – 

σημασιολογικά 

πεδία. 

Ειδικές 

γλωσσικές 

απαιτήσεις κάθε 

μαθήματος του 

σχολικού 

προγράμματος. 

Σύνδεση λέξεων 

με τα είδη λόγου 

και τους τύπους 

κειμένων καθώς 

και με τις 

Ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις, κατά 

θεματικές ενότητες και σημασιολογικά 

πεδία (π.χ. συνώνυμα, αντώνυμα, μορφή, 

θέμα κτλ), συγκρίσεις, συνθέσεις, 

αναλύσεις συνθέτων κτλ.. 

Ασκήσεις επιλογής του κατάλληλου 

συνωνύμου αφηρημένων κυρίως εννοιών, 

όπως επίπτωση, επίδραση, συνέπεια και 

αποτέλεσμα.  

Χρήση τ    

και των επιπέδων λόγου ως κριτηρίων για 

την επιλογή και την αξιολόγηση 

λεξιλογίου. 

Κατάλληλη χρήση λέξεων σε κείμενο. 

Σύνδεση της χρήσης των λέξεων με τα 

επίπεδα λόγου και τις περιστάσεις 
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Συνειδητοποιεί τις 

κυριότερες 

σημασιολογικές σχέσεις: 

κυριολεξία, μεταφορά, 

συνωνυμία, αντωνυμία 

(αντίθεση). 

Αντιλαμβάνεται το ρόλο 

του γλωσσικού και του 

εξωγλωσσικού 

περιβάλλοντος στον 

προσδιορισμό της 

σημασίας των λέξεων. 

Αντιλαμβάνεται τον 

πολύσημο χαρακτήρα των 

λέξεων και τη λειτουργία 

της πολυσημίας (όταν δηλ. 

μια λέξη έχει πολλές 

σημασίες, π.χ. φύλλο). 

Διαπιστώνει ότι με την 

παραγωγή και τη σύνθεση 

δημιουργούνται χιλιάδες 

λέξεις. 

Συνειδητοποιεί και ως ένα 

βαθμό αφομοιώνει τους 

παραγωγικούς 

μηχανισμούς της γλώσσας 

και ανακαλύπτει σημασίες 

λέξεων που δεν γνωρίζει. 

Συνειδητοποιεί ότι στη 

Νέα Ελληνική τα σύνθετα, 

περιστάσεις 

επικοινωνίας. 

Προσέγγιση της 

σημασίας μέσω 

της ετυμολογίας. 

Λεξικά. 

Σύνταξη 

προσωπικών 

λεξιλογίων. 

 

επικοινωνίας. 

Λογοπαίγνια, παροιμίες, ανέκδοτα και 

ποιήματα με αμφίσημες λέξεις, δηλαδή 

λέξεις των οποίων το νόημα μπορεί κανείς 

να το εκλάβει και διαφορετικά. 

Άσκηση στην ετυμολογική προσέγγιση της 

σημασίας. 

Ασκήσεις με κοινά προθήματα και 

επιθήματα (λ.χ. παρα-πλέω, περι-πλέω, 

παρα-πίνω, παρά-πλευρο, παρα-πόταμος, 

περι-τυλίγω, περι-κνημίδες, περί-μετρος, 

οικοπεδ-ούχος, σταθμ-άρχης, αρχαιο-

λόγος) 

Εντοπισμός και σχηματισμός  

πολυλεκτικών συνθέτων, και περιφράσεων 

(π.χ. παιδική χαρά, πλυντήριο πιάτων, 

φακοί επαφής, παιδί-θαύμα, κάνω 

υπομονή, κάνω πίσω κτλ.). 

Παιχνίδια με λέξεις που έχουν ως α΄ 

συνθετικό λόγια αχώριστα μόρια, π.χ. ευ- 

και δυσ-, και αρχαίες προθέσεις, π.χ. ανα-

θέτω, κατα-θέτω, παρα-θέτω, δια-θέτω, 

υπο-θέτω, ανα-βάλλω, κατα-βάλλω, περι-

βάλλω, προ-βάλλω, προσ-βάλλω, ημι-

σφαίριο, ημί-χρονο, τηλε-όραση, τηλέ-

φωνο, τηλε-σκόπιο κτλ. 

Ομαδοποιήσεις με βάση μορφολογικά 

χαρακτηριστικά: κοινή ρίζα, κοινά 

προθήματα και επιθήματα. 

Χρήση λεξικών, ορθογραφικών, 
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τα πολυλεκτικά σύνθετα 

και οι περιφράσεις 

χρησιμοποιούνται 

ευρύτατα. 

Εξοικειώνεται με τη 

διαχρονική πλευρά της 

γλώσσας, στο βαθμό που 

αυτή αντανακλάται στη 

συγχρονική διάστασή της. 

Συνειδητοποιεί την 

ύπαρξη λόγιων και  

λαϊκών λέξεων και τη 

σχέση τους με 

διαφορετικά επίπεδα 

λόγου. 

Επιχειρεί εμπειρικούς 

ορισμούς λέξεων. 

Εξοικειώνεται με 

ακρωνύμια (αρκτικόλεξα), 

όπως Ο.Σ.Ε., ΙΝ.ΚΑ., κτλ.. 

Καταρτίζει αλφαβητικά 

λεξιλόγια. 

Διαπιστώνει ότι ο 

ομιλητής, ανάλογα με την 

περίσταση επικοινωνίας 

και το σκοπό που 

επιδιώκει, επιλέγει και την 

κατάλληλη λέξη. 

Διαπιστώνει ότι το 

κατάλληλο λεξιλόγιο 

εννοιολογικών κ.ά., για εύρεση 

συνωνύμων, αντιθέτων  

Καθοδηγημένη σύνταξη προσωπικών 

λεξιλογίων, για διάφορους σκοπούς 

Ασκήσεις υποκατάστασης λέξεων με 

δεδομένες συνώνυμες και συσχέτιση με το 

πλαίσιο, δραματοποιήσεις, διάλογοι κτλ. 

Προκαταρκτικές δραστηριότητες με 

άγνωστες λέξεις και φράσεις για την 

κατανόηση ενός κειμένου. Λέξεις κλειδιά 

για περιγραφές, παρατηρήσεις και 

αφηγήσεις 

Καταχώριση των νέων λέξεων και των 

σημασιών τους σε ειδικό τετράδιο και 

ομαδοποιήσεις, ανάλογα με τη σημασία, 

την ετυμολογική προέλευση, τη μορφή 

κ.τ.ό. Χρήση των νέων λέξεων κατά τη 

σύνθεση προτάσεων, απλών ιστοριών κ.ά. 

Γραπτή και προφορική χρήση των νέων 

λέξεων με την κυριολεκτική και 

μεταφορική σημασία τους. 

Εντοπισμός του ειδικού λεξιλογίου σε κάθε 

μάθημα και αναγνώριση της ιδιαιτερότητάς 

του. 

Κατάρτιση θεματικών λεξιλογίων σε κάθε 

μάθημα.  

Γράψιμο κειμένου με το νέο ειδικό 

λεξιλόγιο μιας διδακτικής ενότητας. 
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διευκολύνει την 

κατανόηση και 

αποτελεσματική 

επικοινωνία. 

Εμπλουτίζει το λεξιλόγιό 

του κατά  τη διδασκαλία 

όλων των μαθημάτων και 

κατά την προετοιμασία και 

τη διεξαγωγή των 

σχολικών εκδηλώσεων. 

Εντοπίζει τις λέξεις που 

εκφράζουν ειδικούς όρους 

σε ένα κείμενο 

Αναγνωρίζει τις λέξεις που 

συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση του ύφους 

(πχ βουνοκορφές, 

κορυφογραμμή) 

 

2.5. Γραμματική 
 
2.5.1.  Γραμματική Α΄- Β΄ Δημοτικού  
 

Σκοπός: Η συνειδητοποίηση βασικών στοιχείων της δομής και της λειτουργίας 

της γλώσσας, με τη βοήθεια της διαίσθησης και της πρακτικής εφαρμογής κανόνων. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Βασικά στοιχεία 

της δομής και 

της λειτουργίας 

Ασκήσεις γραφής, στίξης και προφοράς 

Συλλαβισμός 

Ερωταποκρίσεις του τύπου ποιος κάνει τι; 
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Τονίζει ορθά, προφορικά 

και γραπτά, τις λέξεις και 

χρησιμοποιεί τα βασικά 

σημεία στίξης. 

Αισθητοποιεί με πρακτικό 

και παιγνιώδη τρόπο την 

έννοια της γλωσσικής 

δομής. 

Κατανοεί και χρησιμοποιεί 

την απαραίτητη για τη 

διεξαγωγή του μαθήματος 

μεταγλωσσική ορολογία. 

Εξοικειώνεται γραπτά και 

προφορικά με βασικές 

προτασιακές δομές του 

τύπου: Ρ, Υ-Ρ, Υ-Ρ-Α, Υ-

Ρ-Κ. 

Κατανοεί το ρόλο του 

ρήματος μέσα στην 

πρόταση. 

Χρησιμοποιεί το 

ουσιαστικό με το άρθρο 

ως υποκείμενο, 

αντικείμενο και 

κατηγορούμενο. 

Χρησιμοποιεί την 

προσωπική αντωνυμία ως 

υποκείμενο. 

Διακρίνει τους φθόγγους 

μέσα στη λέξη και τις 

της γλώσσας 

Κείμενο, οπτική 

εικόνα 

παραγράφου, 

φράση, λέξη, 

κεφαλαίο 

γράμμα, μικρό 

γράμμα, τελεία, 

κόμμα, 

ερωτηματικό, 

θαυμαστικό 

Σύνταξη απλών 

προτάσεων, 

κειμένων 

ποιος είναι τι; κτλ.. 

Παιχνίδια δόμησης λέξεων ή φράσεων σε 

παραδειγματικό και συνταγματικό άξονα 

με σύνθεση ανεξάρτητων γραμμάτων ή 

λέξεων 

Παιχνίδια με αλλαγή της θέσης των λέξεων 

ή των μικρότερων φράσεων που 

συγκροτούν μια πρόταση. 

Αφαίρεση ή προσθήκη δευτερευόντων 

όρων στο συντακτικό πυρήνα της 

πρότασης. 

Παιγνιώδεις ασκήσεις επαύξησης ή 

μείωσης σε ελάχιστα συστατικά προτάσεων 

με βασική δομή του τύπου Ρ, Υ-Ρ, Υ-Ρ-Α, 

Υ-Ρ-Κ 

Ανάλυση επαυξημένων προτάσεων με 

ερωτήσεις του τύπου: ποιος, τι κάνει, πότε, 

πού κτλ.. 

Σύνθεση προτάσεων βασικής δομής με 

ορισμένες λέξεις ή φράσεις 

Σύνδεση κύριων προτάσεων με το και. 

Συγχώνευση μικρών προτάσεων σε μία 

σύνθετη πρόταση, με περισσότερα από ένα 

υποκείμενα, κατηγορούμενα ή αντικείμενα 

Εκτέλεση απλών γλωσσικών πράξεων 

βάσει του επιτονισμού (π.χ. «Ο Γιάννης 

φεύγει», για να δηλώσει βεβαίωση και «Ο 

Γιάννης φεύγει;» για να δηλώσει ερώτηση). 
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λέξεις μέσα στην 

εκφωνούμενη φράση. 

Αναγνωρίζει και 

χρησιμοποιεί σωστά στην 

ανάγνωση και στη γραφή 

τα δίψηφα, τους 

συνδυασμούς, τους 

διφθόγγους και τα 

συμπλέγματα. 

 
 
 

2.5.2. Γραμματική Γ΄- Δ΄ Δημοτικού  
 

Σκοπός: Η πρακτική συνειδητοποίηση της δομής και της λειτουργίας της 

γλώσσας, στην επικοινωνία σε επίπεδο κειμένου, πρότασης και λέξης. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Αισθητοποιεί με πρακτικό 

και παιγνιώδη τρόπο την 

έννοια της γλωσσικής 

δομής. 

Αντιλαμβάνεται τις 

δυνατότητες αφαίρεσης, 

προσθήκης και αλλαγής 

της σειράς στοιχείων μιας 

πρότασης, καθώς τις 

Δομή και 

λειτουργία της 

γλώσσας σε 

επίπεδο 

κειμένου, 

πρότασης, λέξης 

Γλωσσική πράξη 

Τα μέρη του 

λόγου 

 

Παιχνίδια δόμησης λέξεων ή φράσεων σε 

παραδειγματικό και συνταγματικό άξονα 

με σύνθεση ανεξάρτητων γραμμάτων ή 

λέξεων 

Αποδόμηση, αναδόμηση και 

παραγραφοποίηση κειμένου. 

Αφαίρεση ή προσθήκη δευτερευόντων 

όρων στο συντακτικό πυρήνα της 

πρότασης. 

Πρόταση κύρια και εξαρτημένη. 

Υποκείμενο, κατηγορούμενο, αντικείμενο, 

προσδιορισμός. 
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δυνατότητες 

μετασχηματισμού της για 

τις ανάγκες της 

επικοινωνίας. 

Διαπιστώνει εμπειρικά τις 

νοηματικές σχέσεις 

κειμένου – ενότητας - 

παραγράφου – περιόδων. 

Διαπιστώνει ότι ο λόγος  

οργανώνεται γύρω από το 

όνομα και το ρήμα. 

Αναγνωρίζει τα δομικά 

συστατικά μιας πρότασης. 

Συνειδητοποιεί πως η 

πρόταση παράγεται και 

λειτουργεί ως μονάδα 

επικοινωνίας μέσα σε 

συμφραζόμενα και σε 

πραγματικές περιστάσεις. 

Αναγνωρίζει τα δομικά 

συστατικά μιας 

παραγράφου  

Αναγνωρίζει τα συστατικά 

των παραγράφων και 

συνειδητοποιεί το ρόλο 

των κειμενικών δεικτών 

στη σύνδεση των 

παραγράφων. 

Αντιλαμβάνεται ότι η 

επιλογή, η συχνότητα των 

Εμπειρική διαπίστωση του λειτουργικού 

ρόλου ενός γραμματικού στοιχείου και των 

σχέσεών του με τα άλλα. 

Εύρεση παραδειγμάτων από τη ζωντανή 

επικοινωνία. 

Άσκηση στις διάφορες πραγματολογικές 

λειτουργίες κάθε τύπου πρότασης (π.χ. μια 

ερωτηματική πρόταση μπορεί να δηλώνει 

απορία, αίτηση συγνώμης, παράκληση, 

αποδοκιμασία κτλ.). 

Μετασχηματισμός μεμονωμένων 

προτάσεων και, παράλληλα, 

μετασχηματισμός ολόκληρου του κειμένου 

που περιέχει τις προτάσεις, λ.χ. με αλλαγή 

των ρηματικών χρόνων ή του προσώπου 

της αφήγησης. 

Σύνθεση πλαγιότιτλων παραγράφων σε 

ενιαίο κείμενο περίληψης. 

Άσκηση στη διαδοχική αναπροσαρμογή 

της διατύπωσης του λόγου του μαθητή, 

ώσπου να επιτευχθεί η πιο κατάλληλη για 

την περίσταση μορφή εκφωνήματος. 

Αδρομερής αισθητοποίηση της έννοιας του 

γλωσσικού συστήματος: 

αναγνώριση συντακτικού στοιχείου σε μη 

πολύπλοκες προτάσεις και υπαγωγή του σε 

ευρύτερο συντακτικό σύνολο, 

αναγνώριση των μερών του λόγου και  των 

γραμματικών τύπων, 

κλίση ενός «σχήματος» ρήματος, 
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τύπων των συντακτικών 

δομών και των 

γραμματικών τύπων έχει 

σχέση με το είδος του 

κειμένου και τη 

σκοπιμότητά του (π.χ. 

κείμενο λογοτεχνίας και 

κείμενο μαθηματικών). 

Αναλύει και ανασυνθέτει 

προτάσεις που συνδέονται 

παρατακτικά και 

υποτακτικά. 

Αναγνωρίζει τα γλωσσικά 

στοιχεία, άλλοτε 

μεμονωμένα και άλλοτε με 

τον εκάστοτε συντακτικό 

τους ρόλο μέσα στην 

πρόταση. 

Εσωτερικεύει ένα κλιτικό 

σχήμα ρήματος στις δύο 

φωνές και ένα κλιτικό 

σχήμα πτωτικού 

(ουσιαστικού, επιθέτου, 

αντωνυμίας) στα τρία 

γένη. 

Συνειδητοποιεί τον 

μορφολογικό πλούτο της 

ελληνικής και τον 

πολυσήμαντο ρόλο των 

καταλήξεων. 

κλίση ενός «σχήματος» πτωτικού. 

παιχνίδια με το θέμα, την κατάληξη και τη 

μεταξύ τους σχέση, 

παιχνίδια συμφωνίας και ασυμφωνίας του 

ονόματος με τα άλλα μέλη της πρότασης, 

παιχνίδια με τους «χρόνους» του ρήματος 

και τις ποικίλες δυνατότητες δήλωσης του 

χρόνου και των χρονικών σχέσεων. 

παιχνίδια με κλιτά και άκλιτα μέρη του 

λόγου. 

αναγνώριση επιθέτων, επιρρημάτων, κτλ., 

και διαπίστωση του δορυφορικού τους 

ρόλου σε σχέση με το συντακτικό τους 

πυρήνα. 

Διατύπωση αιτιολόγησης για τα 

ορθογραφικά λάθη. 

Ασκήσεις χρήσης: εξακολουθητικού και 

στιγμιαίου μέλλοντα, άρθρου κύριων 

ονομάτων, αντωνυμιών που αντικαθιστούν  

αντικείμενα κτλ.. 

Ασκήσεις για την ορθή άρθρωση των 

λέξεων της κοινής νεοελληνικής γλώσσας. 

Χρήση εναλλακτικών επιπέδων  ύφους 

ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας 

(οικεία, φιλική, επίσημη κτλ.) και ανάλογη 

προσαρμογή του λόγου των παιδιών, 

γραπτού και προφορικού. 
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Αναγνωρίζει εμπειρικά τα 

συστατικά των λέξεων 

(μορφήματα)11 και το 

ρόλο τους στη σημασία.   

Αναγνωρίζει το 

λειτουργικό ρόλο των 

προσδιοριστικών όρων και 

τη συμφωνία τους (γένος, 

αριθμός, πτώση) με τα 

συμφραζόμενα. 

Συνειδητοποιεί ειδικά 

χαρακτηριστικά της 

ελληνικής γλώσσας. 

Διακρίνει τους φθόγγους 

μέσα στη λέξη και τις 

λέξεις μέσα στην 

εκφωνούμενη φράση. Να 

τονίζει ορθά τις λέξεις, 

προφορικά και γραπτά.  

Κατανοεί συχνόχρηστα 

σχήματα λόγου. 

Διαπιστώνει ότι ο 

ομιλητής, ανάλογα με την 

περίσταση επικοινωνίας, 

επιλέγει και χρησιμοποιεί 

το κατάλληλο επίπεδο 

ύφους. 

 

 
                                                 

11 Γενικά, μόρφημα ονομάζεται η μικρότερη μονάδα του λόγου που είναι φορέας λεξικής ή γραμματικής 
σημασίας. Παραδείγματα: γραφ- (λεξικό μόρφημα), -ετε, -είο (γραμματικά μορφήματα) 



2009-D-579-el-6  81/155 

 

2.5.3.  Γραμματική Ε΄ Δημοτικού  
 

Σκοπός: Η πρακτική συνειδητοποίηση της δομής και της λειτουργίας της 

γλώσσας στην επικοινωνία, σε επίπεδο κειμένου, πρότασης και λέξης. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Αισθητοποιεί με πρακτικό 

και παιγνιώδη τρόπο την 

έννοια της γλωσσικής 

δομής. 

Διαπιστώνει τις 

δυνατότητες αφαίρεσης, 

προσθήκης και αλλαγής 

σειράς στοιχείων της 

πρότασης, καθώς τις 

δυνατότητες 

μετασχηματισμού της για 

τις ανάγκες της 

επικοινωνίας. 

Διαπιστώνει τις 

νοηματικές σχέσεις 

κειμένου – ενότητας - 

παραγράφου – περιόδων. 

Διαπιστώνει ότι ο λόγος 

οργανώνεται γύρω από το 

Δομή και 

λειτουργία της 

γλώσσας σε 

επίπεδο 

κειμένου, 

πρότασης, λέξης 

Δομή του 

κειμένου και 

επικοινωνιακή 

περίσταση 

Τα μέρη του 

λόγου 

 

Παιχνίδια δόμησης λέξεων ή φράσεων σε 

παραδειγματικό και συνταγματικό άξονα 

με σύνθεση ανεξάρτητων γραμμάτων ή 

λέξεων 

Παιχνίδια με αλλαγή της θέσης των λέξεων 

ή των μικρότερων φράσεων που 

συγκροτούν μια πρόταση. 

Αποδόμηση, αναδόμηση παραγράφων και 

εκτενέστερων κειμένων. 

Αφαίρεση ή προσθήκη δευτερευόντων 

όρων στο συντακτικό πυρήνα της 

πρότασης. 

Μετασχηματισμοί κύριων προτάσεων σε 

εξαρτημένες και αντίστροφα. 

Ασκήσεις αναγνώρισης υποκειμένων, 

κατηγορουμένων, αντικειμένων, 

προσδιορισμών. 

Εμπειρική διαπίστωση του λειτουργικού 

ρόλου ενός γραμματικού στοιχείου και των 

σχέσεών του με τα άλλα. 

Παραδείγματα από τη ζωντανή 

επικοινωνία. 
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όνομα και το ρήμα. 

Αναγνωρίζει τα συστατικά 

μιας πρότασης. 

Συνειδητοποιεί πως η 

πρόταση παράγεται και 

λειτουργεί ως μονάδα 

επικοινωνίας μέσα σε 

συμφραζόμενα και σε 

πραγματικές περιστάσεις. 

Αναγνωρίζει τα συστατικά 

των παραγράφων και 

συνειδητοποιεί των 

κειμενικών δεικτών στη 

σύνδεση των παραγράφων. 

Αντιλαμβάνεται ότι η 

επιλογή, η συχνότητα των 

σημασιών των 

συντακτικών δομών και 

των γραμματικών τύπων 

έχει σχέση με το είδος του 

κειμένου και τη 

σκοπιμότητά του (π.χ. 

κείμενο λογοτεχνίας και 

κείμενο μαθηματικών). 

Αναλύει και ανασυνθέτει 

προτάσεις που συνδέονται 

παρατακτικά και 

υποτακτικά. 

Αναγνωρίζει τα γλωσσικά 

στοιχεία, άλλοτε 

Παιχνίδια με τις διάφορες πραγματολογικές 

λειτουργίες κάθε τύπου πρότασης (π.χ. μια 

ερωτηματική πρόταση μπορεί να δηλώνει 

απορία, αίτηση συγγνώμης, παράκληση, 

αποδοκιμασία κτλ.). 

Μετασχηματισμός μεμονωμένων 

προτάσεων και, παράλληλα, 

μετασχηματισμός ολόκληρου του κειμένου, 

που περιέχει τις προτάσεις λ.χ. με αλλαγή 

των ρηματικών χρόνων ή του προσώπου 

της αφήγησης. 

Σύνθεση ενιαίου κειμένου περίληψης από 

πλαγιότιτλους παραγράφων 

Διαδοχική αναπροσαρμογή της διατύπωσης 

του λόγου του μαθητή, ώσπου να 

επιτευχθεί η πιο κατάλληλη για την 

περίσταση μορφή εκφωνήματος. 

Αδρομερής αισθητοποίηση της έννοιας του 

γλωσσικού συστήματος: 

αναγνώριση συντακτικού στοιχείου σε 

απλές προτάσεις και υπαγωγή του σε 

ευρύτερο συντακτικό σύνολο, 

αναγνώριση των μερών του λόγου και των 

γραμματικών τύπων, 

κλίση ενός «σχήματος» ρήματος, 

κλίση ενός «σχήματος» πτωτικού, 

παχνίδια με το θέμα, την κατάληξη και τη 

μεταξύ τους σχέση.  

παιχνίδια συμφωνίας και ασυμφωνίας του 

ονόματος με τα άλλα μέλη της πρότασης, 
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μεμονωμένα και άλλοτε με 

τον εκάστοτε συντακτικό 

τους ρόλο  μέσα στην 

πρόταση. 

Εσωτερικεύει ένα κλιτικό 

σχήμα ρήματος στις δύο 

φωνές και ένα κλιτικό 

σχήμα πτωτικού 

(ουσιαστικού, επιθέτου, 

αντωνυμίας) στα τρία 

γένη. 

Συνειδητοποιεί το 

μορφολογικό πλούτο της 

ελληνικής και τον 

πολυσήμαντο ρόλο των 

καταλήξεων. 

Αναγνωρίζει εμπειρικά τα 

συστατικά των λέξεων 

(μορφήματα) και το ρόλο 

τους στη σημασία.   

Αναγνωρίζει το 

λειτουργικό ρόλο των 

προσδιοριστικών όρων και 

τη συμφωνία τους (γένος, 

αριθμός, πτώση) με τα 

συμφραζόμενα. 

Συνειδητοποιεί ειδικά 

χαρακτηριστικά της 

ελληνικής γλώσσας. 

Διακρίνει τους φθόγγους 

παιχνίδια με τους «χρόνους» του ρήματος 

και τις ποικίλες δυνατότητες δήλωσης του 

χρόνου και των χρονικών σχέσεων, 

παιχνίδια με κλιτά και άκλιτα μέρη του 

λόγου, 

αναγνώριση επιθέτων, επιρρημάτων κτλ., 

και διαπίστωση του δορυφορικού τους 

ρόλου σε σχέση με το συντακτικό πυρήνα 

της πρότασης. 

Ασκήσεις στη χρήση: εξακολουθητικού και 

στιγμιαίου μέλλοντα, άρθρου κύριων 

ονομάτων, αντωνυμιών που αντικαθιστούν 

αντικείμενα κτλ. 

Ασκήσεις για την ορθή άρθρωση των 

λέξεων της κοινής νεοελληνικής γλώσσας. 

Κλίση αρχαιόκλιτων από μνήμης, με ή 

χωρίς τα συμφραζόμενα. 

Χρήση εναλλακτικών επιπέδων  ύφους 

ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας 

(οικεία, φιλική, επίσημη κτλ.) και ανάλογη 

προσαρμογή του λόγου των παιδιών, 

γραπτού και προφορικού. 
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μέσα στη λέξη και τις 

λέξεις μέσα στην 

εκφωνούμενη φράση. 

Τονίζει ορθά τις λέξεις, 

προφορικά και γραπτά.  

Χρησιμοποιεί ορθά τα 

αρχαιόκλιτα. 

Κατανοεί συχνόχρηστα 

σχήματα λόγου. 

Κατανοεί και χρησιμοποιεί 

τη λειτουργία της 

ονοματοποίησης. 

Διαπιστώνει ότι ο 

ομιλητής, ανάλογα με την 

περίσταση επικοινωνίας, 

επιλέγει και χρησιμοποιεί 

το κατάλληλο επίπεδο 

ύφους. 

Συσχετίζει το γλωσσικό 

μέρος του κειμένου με το 

οπτικό υλικό που το 

συνοδεύει (π.χ. εικόνες, 

πίνακες, διαγράμματα) 
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 2.6. Διαχείριση της πληροφορίας12 
 
  2.6.1. Διαχείριση της πληροφορίας Α΄- Β΄ Δημοτικού  

  

 Σκοπός: Η κατάκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης πληροφοριών και η 

αποκωδικοποίηση οπτικών και ακουστικών σημάτων. 

 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Εντοπίζει και αξιολογεί τις 

πληροφορίες που 

χρειάζεται, 

χρησιμοποιώντας διάφορες 

πηγές πληροφόρησης, 

γλωσσικές και μη. 

 

Τρόποι 

αναζήτησης 

πληροφοριών 

Πηγές 

πληροφοριών 

 

Εντοπισμός πληροφοριών από διάφορες 

πηγές. Ενδεικτικές πηγές: Αγγελία, 

τηλεγράφημα, απλός χάρτης, 

μετεωρολογικός χάρτης, τηλεφωνικός 

κατάλογος, πίνακας περιεχομένων, 

ευρετήρια, κατάλογοι, ενημερωτικά δελτία, 

οδηγίες (οδηγίες χρήσης, παιχνιδιού), 

διαφημιστική αφίσα (τσίρκου, θεάτρου - 

ώρες παράστασης, τιμές), διαφήμιση 

τουριστικού γραφείου κ.τ.λ. 

 

 

2.6.2. Διαχείριση της πληροφορίας Γ΄- Δ΄ Δημοτικού  
 

Σκοπός: Η κατάκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης αξιολόγησης, επεξεργασίας 

αποκωδικοποίησης πληροφοριών στις διάφορες πηγές πληροφόρησης, γλωσσικές και 

μη. 

Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται Πηγές Εντοπισμός, αξιολόγηση και εκμετάλλευση 

                                                 
12 Η διαχείριση της πληροφορίας αποτελεί κατεξοχήν «οριζόντιο στόχο» των αναλυτικών προγραμμάτων 

των ευρωπαϊκών σχολείων . Γι’ αυτό δεν περιορίζεται στο γλωσσικό μάθημα.  
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βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Εντοπίζει και αξιολογεί τις 

πληροφορίες που 

χρειάζεται, 

χρησιμοποιώντας 

διάφορες πηγές 

πληροφόρησης, γλωσσικές 

και μη. 

Αναλύει και συνθέτει 

δεδομένες πληροφορίες. 

 

πληροφορίας 

Τρόποι 

αναζήτησης, 

εντοπισμού, 

ανάλυσης και 

σύνθεσης 

πληροφοριών 

Το θέμα και ο 

σκοπός της 

διερεύνησης ως 

κριτήρια 

αξιολόγησης 

πληροφοριών 

της πληροφορίας 

Πρόσβαση στις πηγές πληροφορίας. 

Ενδεικτικές πηγές πληροφορίας: Αγγελία, 

τηλεγράφημα, απλός χάρτης, 

μετεωρολογικός χάρτης, τηλεφωνικός 

κατάλογος, πίνακας περιεχομένων, λεξικά, 

ευρετήρια, κατάλογοι, χάρτης πόλης, 

πίνακας (δρομολογίων και λοιπών 

πληροφοριών), ενημερωτικά δελτία, 

οδηγίες (χρήσης, παιχνιδιού), διαφημιστική 

αφίσα (τσίρκου, θεάτρου - ώρες 

παράστασης, τιμές), διαφήμιση 

τουριστικού γραφείου, σχηματική 

παράσταση, διάγραμμα κ.τ.λ.. 

Χρήση ερωτηματολογίου για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και 

εκπαιδευτικού λογισμικού (CD Rom) 

σχεδιασμένου ειδικά για παιδιά αυτής της 

ηλικίας: ηλεκτρονικό λεξικό πολυμέσων, 

CD Rom για τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας, CD Rom για τη διδασκαλία 

λεξιλογίου, ορθογραφίας με ασκήσεις που 

έχουν τη μορφή παιχνιδιού κ.τ.λ. 

 
 
2.6.3. Διαχείριση της πληροφορίας Ε΄ Δημοτικού  
 

Σκοπός: Η κατάκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης αξιολόγησης, επεξεργασίας 

αποκωδικοποίησης πληροφοριών στις διάφορες πηγές πληροφόρησης, γλωσσικές και 

μη. 
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Στόχοι 
Θεματικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

Δραστηριότητες 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να: 

Εντοπίζει και αξιολογεί τις 

πληροφορίες που 

χρειάζεται, 

χρησιμοποιώντας 

διάφορες πηγές 

πληροφόρησης, γλωσσικές 

και μη. 

Αναλύει και συνθέτει 

δεδομένες πληροφορίες. 

 

Πηγές 

πληροφοριών. 

Είδη και 

κατηγορίες. 

Αρχές σύνταξης 

ερωτηματολογίο

υ 

Τρόποι 

αναζήτησης, 

εντοπισμού, 

ανάλυσης και 

σύνθεσης 

πληροφοριών 

Το θέμα και ο 

σκοπός της 

διερεύνησης ως 

κριτήρια 

αξιολόγησης 

πληροφοριών 

Εντοπισμός, αξιολόγηση και εκμετάλλευση 

της πληροφορίας 

Πρόσβαση στις πηγές πληροφορίας έντυπες 

ή  με χρήση Η/Υ. Ενδεικτικές πηγές: 

αγγελία, τηλεγράφημα, απλός χάρτης, 

μετεωρολογικός χάρτης, τηλεφωνικός 

κατάλογος, πίνακας περιεχομένων, λεξικά, 

ευρετήρια, κατάλογοι, χάρτης πόλης, 

πίνακας (δρομολογίων και λοιπών 

πληροφοριών), ενημερωτικά δελτία, 

οδηγίες (χρήσης, παιχνιδιού), διαφημιστική 

αφίσα (τσίρκου, θεάτρου - ώρες 

παράστασης, τιμές), διαφήμιση 

τουριστικού γραφείου, σχηματική 

παράσταση, διάγραμμα κ.τ.λ.. 

Χρήση ερωτηματολογίου για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και 

εκπαιδευτικού λογισμικού (CD Rom) 

σχεδιασμένου ειδικά για παιδιά αυτής της 

ηλικίας: ηλεκτρονικό λεξικό πολυμέσων, 

CD Rom για τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας, CD Rom για τη διδασκαλία 

λεξιλογίου, ορθογραφίας με ασκήσεις που 

έχουν τη μορφή παιχνιδιού κτλ. 

Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, 

με επιστασία. 

Επεξεργασία απλού κειμένου σε Η/Υ 
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Επιλογή και αποθήκευση γλωσσικής 

πληροφορίας σε Η/Υ. 

Παρουσίαση της γλωσσικής πληροφορίας 

με συμπληρωματικό οπτικό υλικό. 

 

 

2.7. Χρήσιμες Οδηγίες 
 

Ο εκπαιδευτικός για πληρέστερη ενημέρωσή του μπορεί να συμβουλευτεί και τα 

προγράμματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο εθνικό 

σύστημα, χωρίς όμως να παραβαίνει τις αρχές του Ευρωπαϊκού σχολείου. Τέτοια 

στοιχεία μπορεί να αναζητήσει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, συμβουλευτικού οργάνου 

του Υπουργείου Παιδείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pi-schools.gr 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή καθαυτή η ορολογία και γενικότερα οι έννοιες 

που χρησιμοποιούνται στο αναλυτικό πρόγραμμα και αφορούν στους άξονες γνωστικού 

περιεχομένου, στους στόχους, στις ενδεικτικές και θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής 

προσέγγισης, στις θεματικές ενότητες και στις ενδεικτικές δραστηριότητες δε θα 

αποτελέσουν μέσο ή αντικείμενο διδασκαλίας στη σχολική τάξη. 

Η διδακτέα ύλη της ΣΤ΄ δημοτικού του εθνικού σχολείου, με βάση το πρόγραμμα 

διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας στο δευτεροβάθμιο κύκλο των ευρωπαϊκών 

σχολείων,  διδάσκεται   κατά το Α’ εξάμηνο του σχολικού έτους (από Σεπτέμβριο μέχρι και 

Φεβρουάριο) της πρώτης γυμνασίου. Για τον λόγο αυτό γίνεται αναδιάταξη της διδακτέας 

ύλης με τη μεταφορά εννέα ενοτήτων του εγχειριδίου της ΣΤ΄ τάξης (έξι από το α΄ και τρεις 

από το β΄ τεύχος) στην Ε΄ τάξη. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί  που διδάσκουν στην Πέμπτη 

τάξη του  Δημοτικού συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς του Δευτεροβάθμιου Σχολείου, 

προκειμένου  να  επεξεργαστούν διεξοδικά τα γραμματικοσυντακτικά και άλλα γλωσσικά 

φαινόμενα που κατά την κρίση τους θα βοηθήσουν τους  μαθητές,  σε σχέση με το επίπεδό 

τους,  στην ταχύτερη και πληρέστερη εμπέδωση της ύλης της επόμενης τάξης.  (π.χ. ένταξη 

των θεμάτων αυτών στα προγράμματα και στις δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών Σχολείων 

όπως «Η μετάβαση από το πρωτοβάθμιο στο δευτεροβάθμιο σχολείο»).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ      
ΒΙΒΛΙΩΝ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

      

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ώρες διδασκαλίας που αναγράφονται στους 

πίνακες είναι ενδεικτικές και δεν αφορούν στη διδασκαλία των κειμένων του ελληνικού 

και κυπριακού Ανθολογίου (από το οποίο μπορεί να επιλέξει κείμνα ο/η εκπαιδευτικός 

ανάλογα με τη θεματική ενότητα που επεξεργάζεται, εμπλουτίζοντας ή αντικαθιστώντας 

τα προτεινόμενα από το ελληνικό), σχεδίων εργασίας, ευρύτερων δραστηριοτήτων με 

οριζόντιους στόχους (διαθεματικών), οργάνωσης θεατρικών παραστάσεων και άλλων 

δραστηριοτήτων που μπορούν να λάβουν χώρα στα πλαίσια της  σχολικής ζωής, ή άλλων 

μαθημάτων. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η διδασκαλία των 

ενοτήτων  ιστορικού-εθνικού και θρησκευτικού περιεχομένου θα γίνεται πάντα 

σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Ευρωπαϊκών Σχολείων. 
 

 

3.1. Α΄ Τάξη 
 

3.1.1.Εγχειρίδιο Γλώσσας  
    Επισημαίνεται ότι:  

• το σχολικό εγχειρίδιο δεν περιλαμβάνει ασκήσεις προγραφικού σταδίου. Σε 

περίπτωση που ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι είναι απαραίτητο  μπορεί να αφιερώσει 

μέχρι δύο εβδομάδες σε σχετικές ασκήσεις.   

• Οι διδακτικές ώρες που αναφέρονται στους πίνακες αντιστοιχούν σε 45 λεπτά, όπως 

είναι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο ευρωπαϊκό σχολείο η  διδακτική ώρα 

στην Α΄ και Β΄ τάξη Δημοτικού αντιστοιχεί σε 30 λεπτά. Συνιστάται ο εκπαιδευτικός 

να προσαρμόσει ανάλογα τη διδασκαλία του κάνοντας αντιστοίχηση περιεχομένου 

και χρόνου διδασκαλίας. 
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                                                          (1Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

Α0. 

Γνωριμία με 

τους ήρωες 

 

Διάρκεια 2 

ώρες 

 

Γνωριμία με τους 

ήρωες του βιβλίου. 

 Ο εαυτός μου και οι 

άλλοι. 

Παραγωγή προφορικού 

λόγου, έκφραση και 

ομιλία. Διαχείριση 

πληροφορίας: Ζητά και 

δίνει πληροφορίες, 

συστήνει τον εαυτό του 

και την οικογένειά του. 

 

Αναγνώριση από κάθε παιδί 

του ονόματός του καθώς και 

των συμμαθητών του. Γραφή 

του ονόματός του. 

Επισήμανση των άρθρων ο, 

η. 

 

Α1. Πού 

είναι ο Άρης; 

 

 

Διάρκεια 4-6 

ώρες 

 

Το τέλος των διακοπών 

Διατύπωση υποθέσε-

ων13, παραγωγή 

προφορικού λόγου με 

ελεύθερη δημιουργία 

γλωσσικών συνόλων. 

Αφήγηση κειμένου. 

Συνειδητοποίηση της 

σύνδεσης προφορικής 

και γραπτής γλώσσας. 

Αναγνώριση 

επιγραφών. Αντίληψη 

της στενής σχέσης 

ακρόασης, ομιλίας, 

ανάγνωσης και γραφής. 

Ανάγνωση και κατανό-

ηση μεμονωμένων  

λέξεων και μικρών 
απλών λεκτικών 
συνόλων. 

 

Πρώτη επαφή με τα 

γλωσσικά τεμάχια του 

γραπτού λόγου και τη 

σύνθεσή τους. 

                                                 
13 Οι γραμμένοι με πλαγιογράμματα επικοινωνιακοί και λεξικογραμματικοί στόχοι ισχύουν για όλες τις 
θεματικές ενότητες στις οποίες γίνεται επεξεργασία των γραμμάτων-φθόγγων. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να 
μην αναφέρονται κάθε φορά. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

Α2. Η παρέα 

 

1.  Αντίο, 

θάλασσα 

2. Τιτίνα, η κότα 

3. Πεπόνι, πεπόνι 

4. Ένα χελιδόνι 

5. Τάσος, το 

σαλιγκάρι 

6. Ο κύριος με το 

καπέλο 

7. Όλοι στον κήπο 

8. Νυχτώνει 

9. Ρινόκερος και 

κόκορας 

10. Ιστορίες 

11. Η 28η 

Οκτωβρίου 

12. Το παπί, της 

Παυλίνας 

Παμπούδη 

 

 

Διάρκεια 24-28 

ώρες 

 

Φιλικές σχέσεις. 

Πρώτη γνωριμία 

με τη γειτονιά. 

Γνωριμία με είδη 

ζώων. 

 

Διαλογική μορφή 

επικοινωνίας. 

Ακρόαση και 

κατανόηση σχολίων. 

Πρώτη γραφή και 

ανάγνωση. 

Δημιουργική αφήγηση 

και γραφή: Επινόηση 

και γραφή απλών 

ιστοριών με τη βοήθεια 

του/της δασκάλου/-ας 

με σταδιακή σύνταξη 

απλών προτάσεων και 

κειμένων. 

Συνειδητοποίηση της 

σύνδεσης της 

προφορικής και 

γραπτής γλώσσας. 

Αναγνώριση της 

διαφοράς ανάμεσα 

στην εικόνα ενός 

αντικειμένου και στη 

γραπτή του απόδοση με 

λέξη. Φωνολογική 

επίγνωση. 

 

 

Ολική εκμάθηση των 

συχνόχρηστων λέξεων τι, 

έχει, και όχι, είναι. 

Αναγνώριση της οπτικής 

εικόνας συχνόχρηστων 

λέξεων. Εκμάθηση βασικού 

λεξιλογίου καθημερινής 

επικοινωνίας.  

Γραφή, αναγνώριση και 

ενσυνείδητη επεξεργασία 

των φθόγγων-γραμμάτων: 

Αα, Ττ, Ππ, Εε, Σσς, Κκ, Οο, 

Νν, Ρρ, Ιι. 

Επισήμανση της 

ορθογραφίας των ουδετέρων 

σε –ι.  

Ανάλυση και σύνθεση λέξεων 

σε γράμματα και συλλαβές. 

Επισήμανση και χρήση του 

τόνου.  

Επισήμανση της τελείας. 

Επισήμανση των κεφαλαίων 

γραμμάτων στην αρχή των 

ονομάτων και χρήση 

κεφαλαίου έπειτα από τελεία. 

Επισήμανση της σχέσης Υ-Ρ-

Α με διαισθητικό τρόπο. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

Α2. Η παρέα  

(συνέχεια) 

  

Κατανόηση βασικού 

μηχανισμού 

ανάγνωσης, που 

στηρίζεται στη σχέση 

φωνημάτων-

γραμμάτων. 

Αναγνώριση και 

σύγκριση διάφορων 

τύπων γραμμάτων. 

Αναγνώριση, 

αποκωδικοποίηση 

λέξεων-λεκτικών 

συνόλων σε γραπτά 

ερεθίσματα από το 

καθημερινό 

περιβάλλον. 

Πρώτη επαφή με 

ποικίλα είδη λόγου: 

Πεζός, έμμετρος, 

αίνιγμα … 

Πρώτη επισήμανση 

συγγραφέα και τίτλων 

βιβλίων. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

Α3. Μια 

παράσταση στην 

πλατεία 

 

1. Θέατρο Σκιών 

2. Μύτη σαν 

σαλάμι 

3. Μήλα και 

καμήλα 

4.Γάτα και 

παπαγάλος   

5. Ένα λεμόνι με 

φτερά 

6. Χάσαμε τη 

γάτα 

7. Ένα ζιζάνιο στη 

ζύμη 

8. Στο ζαχαροπλα-

στείο του 

Γλυκόκο- 

σμου της Μ. 

Κριεζή  

 

Διάρκεια 17-20 

ώρες 

 

 

Ελληνικός λαϊκός 

πολιτισμός. 

Κοινωνικές 

σχέσεις 

 

Διατύπωση 

ερωτηματικών, 

καταφατικών, 

αρνητικών προτάσεων.  

Επαφή με ποικίλες 

μορφές γραπτής 

επικοινωνίας: αφίσα, 

συνταγές.  

Εξοικείωση και επαφή 

με διαφορετικά είδη 

λόγου: Πεζός, 

έμμετρος, λάχνισμα. 

Εισαγωγή με 

παιγνιώδη τρόπο στη 

γλωσσική δομή του 

διαλόγου (μέσα από τη 

δημιουργία 

παράστασης 

Καραγκιόζη). 

 

Γραφή, αναγνώριση και 

ενσυνείδητη επεξεργασία 

των φθόγγων-γραμμάτων: 

Θθ, Μμ, Ηη, Γγ, Λλ, Χχ, Ζζ, 

Υυ. 

Επισήμανση της 

ορθογραφίας των άρθρων ο, 

η, το. 

Επισήμανση ενικού και 

πληθυντικού. 

Επισήμανση αποστρόφου. 

Επισήμανση ερωτηματικού. 

Πρώτη επαφή με τις 

οικογένειες λέξεων. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

Α4. Το σύννεφο 

έφερε βροχή 

 

1. Μου χαρίζεις 

την ουρά σου; 

2. Με βάρκα και 

σωσίβιο 

3. Μόνος στο 

σκοτάδι 

4. Χωρίς φως 

5. Το παράξενο 

ταξίδι της 

Συννεφένιας 

6. Ψιχάλες 

7. Πουπουλένια 

σύννεφα, των Θ. 

Μοσχόπουλου και 

Ξ. 

Καλογεροπούλου 

8. Καλά 

Χριστούγεννα, 

καλή χρονιά. 

 

Διάρκεια 17-20 

ώρες 

 

 

Καιρικά 

φαινόμενα. 

Αλλαγή εποχών.  

Στοιχεία ελληνικού 

πολιτισμού. 

Έθιμα. 

Πολιτισμικά 

στοιχεία άλλων 

λαών. 

 

Ανάπτυξη 

επιχειρηματολογίας. 

Εξοικείωση με το λόγο 

των παραμυθιών. 

Εξοικείωση με 

κειμενικά είδη: 

ευχετήριες κάρτες, 

οδηγίες κατασκευής. 

Χρήση λεξιλογίου 

σχετικού με τον καιρό. 

Έκφραση 

συναισθημάτων14. 

Πρώτη επαφή με τη 

διάκριση πεζού, 

περιγραφικού, 

εικονογραφημένου 

κειμένου. 

 

Γραφή, αναγνώριση και 

ενσυνείδητη επεξεργασία 

των φθόγγων-γραμμάτων: 

Ου ου, Ββ, Ωω, Δδ, Φφ, Ξξ, 

Ψψ. 

Λεξιλόγιο καιρικών 

φαινομένων. 

Επισήμανση της 

πρωτοπρόσωπης κατάληξης 

ενεργητικού ρήματος στον 

ενικό αριθμό. 

Επισήμανση κατάληξης 

ενικού αριθμού ουδετέρων 

σε –ο. 

Επισήμανση της έννοιας του 

ενεργητικού ρήματος.  

Επισήμανση της 

αλφαβητικής σειράς. 

   

                                                 
14 Ο στόχος αυτός υπάρχει σε όλες τις ενότητες. Στη συγκεκριμένη δίνεται μεγαλύτερη έμφαση. 
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    (2ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

Β1. Σκανταλιές 

 

1. Το καπέλο      

περπατάει 

2. Ένας 

καινούριος 

μαθητής 

3. Όλοι στο 

οικόπεδο 

4. Μπλε όνειρα 

5. Με πινέλα και 

φαντασία 

6. Οι δυο φίλοι, 

του     Ζ. 

Παπαντωνίου 

 

Διάρκεια 13-14 

ώρες 

 

 

Το σχολικό 

περιβάλλον. 

Επαφή με την 

τέχνη. 

 

Παραγωγή γραπτού και 

προφορικού λόγου 

βάσει εικόνων. 

Έκφραση εντυπώσεων 

και συναισθημάτων.  

Εξοικείωση με 

διαισθητικό τρόπο με 

ποικίλα κειμενικά είδη. 

Γραπτή έκφραση. 

 

Γραφή, αναγνώριση και 

ενσυνείδητη επεξεργασία 

των δίγραφων: ει, αι, οι, μπ, 

ντ. 

Αναγνώριση, γραφή, 

ανάγνωση και τονισμός των 

δίγραφων. 

Επισήμανση της ορθογραφία 

(ενικός-πληθυντικός) των 

αρσενικών σε –ος και των 

θηλυκών σε –α. 

Εξοικείωση της έννοιας του 

ενεργητικού ρήματος. 

Αναγνώριση και γραφή του 

ενικού του ρήματος είμαι. 

Επισήμανση με διαισθητικό 

τρόπο της ορθογραφίας των 

ρηματικών καταλήξεων –ει 

και –μαι. 

 

 

Β2. Το χαμένο 

κλειδί 

1. Ο 

παπουτσωμένος 

 χιονόδρακος 

 

Καιρικά φαινόμενα. 

Λαϊκός πολιτισμός. 

Υπηρεσίες και 

επικοινωνία.  

 

 

Έκφραση επιθυμιών. 

Διατύπωση ευχών. 

Εξοικείωση με το 

κειμενικό είδος της 

αγγελίας. 

Γραφή, αναγνώριση 

καιενσυνείδητη επεξεργασία 

των δίγραφων: τσ (σε 

αντιπαραβολή με το στ), γγ-

γκ, τζ (ντζ), αυ (αβ, αφ), ευ 

(εβ, εφ). 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

Β2. Το χαμένο 

κλειδί 

(συνέχεια) 

 

2. Μην αγγίζετε! 

Έχει αγκάθια! 

3. Κοντά στο 

τζάκι 

4. Η ευχή 

5. Ο θείος 

Παύλος 

6. Για τ’ 

αγγελάκια του 

ουρανού, της Θ. 

Χορτιάτη 

 

Διάρκεια 13-14 

ώρες 

  

Εξοικείωση με τη 

χρήση και τα στοιχεία 

της αστυνομικής 

ταυτότητας. 

 

Αναγνώριση, σωστή χρήση, 

ανάγνωση, γραφή και 

τονισμός των δίγραφων και 

των συμπλεγμάτων. 

Επισήμανση σύνθετων 

λέξεων. 

 

Β3. Καράβια 

 

1. Ένα γράμμα 

για την Ιωάννα 

2. Δώρα για την 

Ιωάννα 

3. Τι κρύβει το 

μπαούλο; 

 

Επικοινωνία. 

Ζώα της Αφρικής. 

Συλλογές. 

Πλοία. 

Λαϊκός πολιτισμός. 

 

Εξοικείωση με 

διαφορετικά κειμενικά 

είδη: επιστολή, χάρτης, 

περιγραφικός ορισμός, 

οδηγίες, αφηγηματικός 

λόγος. 

Χρήση λεξιλογίου 

σχετικού με πλοία. 

 

Διάκριση και τονισμός: πώς-

πως, πού-που. 

Υπενθύμιση χρήσης τελείας 

και ερωτηματικού.  

Διάκριση του άρθρου η από 

το διαζευκτικό ή.  

Σημασία αλλαγής της θέσης 

του τόνου. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

Β3. Καράβια  

(συνέχεια) 

 

4. Καράβια 

5. Παιχνίδια που 

ταξιδεύουν 

6. Το 

πετροκάραβο 

7. Η 25η 

Μαρτίου 

-Ύμνος εις την 

ελευθερία 

(απόσπασμα) του 

Δ. Σολωμού 

- Θούριος 

(απόσπασμα) του 

Ρήγα Φεραίου 

8. Μια Κυριακή 

του Μάρτη 

(απόσπασμα) του 

Ν. Γκάτσου 

 

Διάρκεια 20-22 

ώρες 

 

 

 

  

Εξοικείωση με τη 

χρήση του λεξικού. 

Παραγωγή γραπτού 

λόγου βάσει εικόνων. 

Εντοπισμός γραπτών 

πληροφοριών. 

Περιγραφή. 

Αναδιήγηση. 

Προφορική και γραπτή 

έκφραση. 

 

Επισήμανση άτονων λέξεων. 

 

Χρήση διαλυτικών. 

Εξοικείωση με πάθη των 

φθόγγων, χρήση της 

αποστρόφου. 

Ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι . 

Ορθογραφία και 

σχηματισμός πληθυντικού. 

Επισήμανση της 

ορθογραφίας των 

ενεργητικών ρημάτων στο α΄ 

πληθυντικό πρόσωπο. 

Ορθή γραφή των –ρια, -δια, -

πια & των συμπλεγμάτων -

σμ, -σβ, -σγ. 

Αντίθετα. 

Προτασιακή δομή (Υ-Ρ). 

Σιωπηρή ανάγνωση και 

κατανόηση απλού κειμένου. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

Β4. Άνοιξη 

 

1. Η μετακόμιση 

2. Η Αγγελική 

3. Παίζουμε 

παντομίμα; 

4. Βόλτα στο 

βουνό 

5. Το κοτσύφι 

6. Το ημερολόγιο 

της Μαρίνας 

7. Γεια σου, 

κότσυφα, 

διασκευή λαϊκής 

παράδοσης 

8. Πασχαλινό, 

της Ε. Αλεξίου.  

Πασχαλινά 

κουλούρια, από 

το βιβλίο του 

Μουσείου 

Ελληνικής 

Λαϊκής Τέχνης 

 

Διάρκεια 22-26 

ώρες  

 

 

Φυσικό 

περιβάλλον. 

Κοινωνικές 

σχέσεις. 

Ομαδικά παιχνίδια. 

Φιλία. 

Λαϊκή παράδοση. 

 

Εξοικείωση με 

διαφορετικά κειμενικά 

είδη: χάρτης, συνταγή, 

ημερολόγιο, κανόνες 

παιχνιδιών, 

πληροφοριακό κείμενο. 

Εκμάθηση των 

βασικών στοιχείων της 

προσωπικής 

διεύθυνσης. 

Προφορική και γραπτή 

εξοικείωση με 

γραμματικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται σε 

περιγραφικά κείμενα. 

Χρήση λέξεων 

δηλωτικών του χρόνου.  

Τοποθέτηση σε 

χρονολογική σειρά. 

Κατανόηση της σχέσης 

παρελθόντος-παρόντος. 

Αξιοποίηση γραπτών 

πληροφοριών. 

Χρήση παιδικών 

εγκυκλοπαιδειών. 

 

Ορθογραφική εξάσκηση στα 

θηλυκά σε –α και σε –η, στα 

ουδέτερα σε –ο και –ι, στα 

αρσενικά σε –ος και -ης. 

Σχηματισμός του 

πληθυντικού αριθμού. 

Διάκριση της ορθογραφίας 

των άρθρων της, τις και τον, 

των. 

Εξάσκηση στη χρήση των 

διπλών τόνων. 

Υπόδειξη του συλλαβισμού 

μέσα σε κείμενο. 

Επισήμανση της έννοιας της 

παραγράφου και της σχέσης 

της με την πρόταση. 

Εξάσκηση στη χρήση της 

ερωτηματικής αντωνυμίας 

ποιος, ποια, ποιο. 

Εξοικείωση με βασικές 

προτασιακές δομές του 

τύπου Υ-Ρ και Ρ-Υ. 

Εξάσκηση στη σειροθέτηση 

των λέξεων μιας πρότασης. 

Αλφαβητική σειρά. 

Ορθογραφική εξάσκηση 

στον Ενεστώτα του είμαι. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

Β4. Άνοιξη 

(συνέχεια) 

  

 

Εξάσκηση στην ορθογραφία 

των καταλήξεων Ενεστώτα 

στην ενεργητική φωνή της α΄ 

συζυγίας. 

Χρήση διαισθητικά των 

προσωπικών αντωνυμιών ως 

υποκειμένων. 

Ορθογραφική εξάσκηση στις 

ρηματικές καταλήξεις –ίζω,-

εύω       

Χρήση Αορίστου. 

Εξομοίωση με τύπους 

υποκοριστικών. 

 

Β5. Ο κόσμος 

των βιβλίων 

 

1. Στη 

βιβλιοθήκη 

2. Να σας 

διαβάσω; 

Απόσπασμα από 

Το γαϊτανάκι της 

Ζ. Σαρή 

3. Το 

Αλφαβητάρι με 

τον Ήλιο, 

απόσπασμα από 

το αλφαβητάρι  

 

Βιβλία για παιδιά. 

Βιβλιοθήκες και η 

χρήση τους. 

Ειρήνη. 

Σχολική ζωή. 

Συνεργασία. 

 

Εξοικείωση με 

διαφορετικά κειμενικά 

είδη: ανακοίνωση, 

πρόσκληση. 

Επαφή με διαφορετικά 

είδη κειμένων από 

βιβλία που 

απευθύνονται σε 

παιδιά. 

Κατανόηση και χρήση 

λεξιλογίου σχετικού με 

τα βιβλία. 

Εντοπισμός και 

αξιοποίηση γραπτών 

πληροφοριών. 

 

Εξοικείωση με την 

ορθογραφία των καταλήξεων 

Αορίστου –ισα, -ησα. 

Εξάσκηση στην ορθογραφία 

των ανώμαλων Αορίστων 

συχνόχρηστων ρημάτων. 

Εξάσκηση στη χρήση του 

Παρατατικού. 

Ορθογραφία του ενικού 

αριθμού του Παρατατικού 

του είμαι. 

Εξάσκηση στη χρήση του 

Στιγμιαίου Μέλλοντα. 

Εξάσκηση στην ορθογραφία 

των ρηματικών καταλήξεων  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

του 1919 

4. Θα γράψουμε 

το δικό μας 

βιβλίο 

5. Έκθεση 

βιβλίου 

6. Αντίο, όνειρά 

μου, της Α. 

Κοκορέλη 

 

Διάρκεια 18-20 

ώρες 

 Χρήση λέξεων 

δηλωτικών του χρόνου. 

Τοποθέτηση και 

διήγηση γεγονότων, 

καταστάσεων, 

προσωπικών εμπειριών 

με σωστή χρονολογική 

σειρά. 

–αίνω, -ώνω και των 

εξαιρέσεων. 

Επαύξηση πρότασης. 

Εξάσκηση στα αντίθετα 

επίθετα. 

Επισήμανση οικογένειας 

λέξεων. 

Αλφαβητική σειρά. 

Β6. Το κοχύλι 

1. Καλοκαιρινή 

εκδρομή 

2. Ίχνη στην 

άμμο 

3. Η χελώνα Κα-

ρέττα Καρέττα 

4. Αρχαίοι μύθοι 

5. Στη σπηλιά 

6. Η μπουρού 

7. Τα τζιτζίκια, 

του Ο. Ελύτη 

- Κοχύλι, του Φ. 

Γκ. Λόρκα 

Διάρκεια 14-16 

ώρες 

 

Θαλάσσιο 

περιβάλλον. 

Οικολογική 

ευαισθητοποίηση. 

Απειλούμενα είδη 

ζώων. 

Μυθολογία και 

ειδικότερα μύθοι 

γύρω από τη 

θάλασσα. 

 

Εξοικείωση με 

διαφορετικά κειμενικά 

είδη: πίνακας 

δρομολογίων, 

πληροφοριακά κείμενα. 

Διαχείριση 

πληροφοριών για 

τέλεση απλών 

μαθηματικών 

συλλογισμών. 

Εντοπισμός και 

αξιοποίηση γραπτών 

πληροφοριών. 

 

Ορθογραφική εξάσκηση στις 

καταλήξεις –μαι, -σαι, -ται, -

νται των παθητικών 

ρημάτων. 

Παρατακτική σύνδεση όρων 

μέσα στην πρόταση. 

Εξοικείωση με τη χρήση 

κόμματος. 

Εξάσκηση στην 

αντικατάσταση ουσιαστικών 

από τις προσωπικές 

αντωνυμίες του τρίτου 

προσώπου. 

Αλφαβητική σειρά. 
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3.1.2. Προτάσεις επεξεργασίας κειμένων από το Ανθολόγιο 
 

Η επιλογή των κειμένων είναι ενδεικτική. Ο/η εκπαιδευτικός καθορίζει τη 

χρονική στιγμή ενασχόλησης με τα κείμενα του Ανθολογίου μέσα στο πλαίσιο της 

εκάστοτε ενότητας. Οι ώρες που θα αφιερωθούν στο Ανθολόγιο δεν έχουν 

συνυπολογιστεί στις ενδεικτικές ώρες διδασκαλίας που παρατίθενται στον προηγούμενο 

πίνακα.   

 

Α΄ ΤΕΥΧΟΣ 

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 «Η πρώτη μέρα στο σχολείο» του Κ. Γκούτμαν. 

«Μαργαρίτα» του Μ. Στασινόπουλου. 

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο παπαγάλος» του Ζ. Παπαντωνίου. 

«Το τρομαγμένο χελιδονάκι» της Γ. Ταρσούλη. 

«Γιορτάζουμε το ΟΧΙ» του Βασίλη Χαρωνίτη. 

 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Το μέλι», λαϊκό παραμύθι. 

«Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι» του Ε. Σπαθάρη. 

 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Τα παιχνίδια του αγέρα» της Ν. Χατζηνικολάου. 

«Η πινεζοβροχή» του Ε. Τριβιζά. 

«Χριστουγεννιάτικο δέντρο» της Ρ. Καρθαίου. 
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Β΄ ΤΕΥΧΟΣ 

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Η γελαστή οικογένεια» της Μ. Γουμενοπούλου. 

«Όταν κάνουν πόλεμο» του Γ. Μαρίνου. 

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Το φεγγαράκι» του Γ. Βιζυηνού. 

«Ο χιονάνθρωπος» της Έ. Αλεξίου. 

«Η αλφαβήτα δίχως ρο» της Π. Δαράκη. 

 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Θα σ’ αγαπώ ότι κι αν γίνει» της Ν. Γκλιόρι. 

«Ασπρογάλανο πανί» της Γ. Γρηγοριάδου-Σουρέλη. 

 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Γυρισμός χελιδονιού» του Ν. Φλόγα 

«Χελιδόνισμα» Δημοτικό τραγούδι Θράκης 

«Φοβάμαι» της Ε. Βαλαβάνη 

«Ήρθε η Πασχαλιά» του Χ. Σακελλαρίου. 

 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Η κουκουβάγια και η πέρδικα» λαϊκός μύθος από την Κύπρο. 

«Ο υπολογιστής μου» της Θ. Χορτιάτη. 

 

6η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο τελευταίος ιππόκαμπος» του Β. Ηλιόπουλου. 

«Ξ… όπως Ξιφίας» της Μ. Φραγκιά. 

 
 

 



2009-D-579-el-6  103/155 

 3.2. Β΄ Τάξη∗ 
 

                3.2.1. Εγχειρίδιο Γλώσσας 
 

(1Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΕΙΔΟΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

ΛΟΓΟΥ 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΡΑΠΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

 

1. Στο δρόμο 

για το 

σχολείο 

 

Διάρκεια  

8-10 ώρες 

 

Γραπτά 

μηνύματα του 

περιβάλλοντος  

Απαντητική 

ικανότητα 

Αναδιήγηση 

Συζήτηση 

Διατύπωση 

γνώμης 

 Κατάτμηση 

λέξεων σε 

συλλαβές 

Τα μέσα 

μεταφοράς 

 
2. Με το 

«σεις» και με 

το «σας» 

 

Διάρκεια 

8-10 ώρες 

 

Διαλογικά 

κείμενα 

 

Προφορικός 

διάλογος 

Περίσταση 

επικοινωνίας 

Πληθυντικός 

ευγενείας 

 Λέξεις μονοσύλ- 

λαβες, δισύλλα- 

βες, τρισύλλαβες, 

πολυσύλλαβες 

Ο τόνος: λέξεις 

οξύτονες, παρο- 

ξύτονες και προ- 

παροξύτονες  

Τονικά παρώνυμα 

 

Επίπεδα ύφους 

3. Στον 

κόσμο των 

κόμικς 

 

Διάρκεια 

7-9 ώρες 

 
Κόμικς 

 

Διατύπωση 

γνώμης 

Συζήτηση 
 

Μετατροπή 

κειμένου 

κόμικς σε 

συνεχές 

κείμενο 

 

Βασικές 

ορθογραφικές 

συμβάσεις 

(δίψηφα 

φωνήεντα και 

δίψηφα 

 

Προέλευση 

λέξεων: οι 

δάνειες λέξεις 

                                                 
∗ Σημειώνεται ότι η αναφορά στις διδακτικές ώρες για την Α΄ τάξη (βλ. σ. 89) ισχύει και για τη Β΄τάξη.  
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ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΕΙΔΟΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

ΛΟΓΟΥ 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΡΑΠΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

 

3. Στον 

κόσμο των 

κόμικς 

(συνέχεια) 

  Μετατροπή 

συνεχούς 

κειμένου σε 

διάλογο 

Οργάνωση 

ιστορίας 

(αρχή, μέση, 

τέλος) 

σύμφωνα) 

Σ, σ και ς 

Τελικά σύμφωνα 

Άτονες λέξεις 

 

4. Ετοιμα-

σίες για το 

ταξίδι 

 

Διάρκεια 

8-10 ώρες 

 

Κατάλογοι 

 

Διατύπωση 

γνώμης 

 

Κατάλογος 

 

Διπλά σύμφωνα 

Αλφαβήτιση 

Ταξινόμηση 

λέξεων με 

βάση 

σημασιολογικά 

κριτήρια 

5. Πάμε για 

ψώνια; 

 

Διάρκεια  

9-11 ώρες 

 

Ετικέτες 

προϊόντων  

 

Διατύπωση 

γνώμης 

 

Ετικέτα 

 

Συνδυασμοί 

φωνηέντων 

Συλλαβισμός 

Οι μέρες της 

εβδομάδας 

Οι μήνες του 

χρόνου 

6. Είμαστε 

έτοιμοι; 

 

Διάρκεια 

9-11 ώρες 

Μηνύματα 

Σημειώματα 

Διατύπωση 

υποθέσεων για 

την κατανόηση 

ελλειπτικών 

μηνυμάτων 

Μήνυμα 

 

 

 

Σημείωμα 

Διαλυτικά, 

ενωτικό, 

απόστροφος 

Δίφθογγοι 

Επανάληψη 

της 

αλφαβήτισης 
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ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΕΙΔΟΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

ΛΟΓΟΥ 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΡΑΠΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

 

7. Πώς λέμε 

ΟΧΙ; 

 

Διάρκεια 

9-11 ώρες 

 

Παραμύθι 

Αφήγηση 

Κατανόηση 

παραμυθιού 

Παραγωγή 

παραμυθιού 

 

Παραμύθι 

Συλλογικό 

παραμύθι 

Άρνηση, 

ερώτηση 

Σημεία στίξης 

Διπλός τόνος 

 

8. Το ταξίδι 

στη 

Χωχαρούπα 

 

Διάρκεια 

11-13 ώρες 

 

Γλωσσοδέτες 

Αινίγματα 

Ποίημα 

Εξάσκηση στην 

προφορά με 

χρήση 

γλωσσοδετών 

Απαγγελία 

ποιήματος 

 

Γλωσσοδέτες 

Αινίγματα 

Ποίημα 

 

Συμφωνικά 

συμπλέγματα 1 

Ορθογραφία 

Το ρήμα είμαι 

 

 

Λέξεις που  

ομοιοκαταλη- 

κτούν 

 
 

(2Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΕΙΔΟΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

ΛΟΓΟΥ 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΡΑΠΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

 

9. «Που λες, 

είδα…» 

 

Διάρκεια  

9-11 ώρες 

 

Περιγραφή 

 

Αναγνώριση 

αντικειμένων 

 

Περιγραφή 

αντικειμένου 

Επίθετο 

Κλίση αρσενικών 

ουσιαστικών σε  

-ας 

Συμφωνικά 

συμπλέγματα 2 

Παραθετικά των 

επιθέτων 1 

Διάκριση των-τον 

Συνώνυμες 

λέξεις 

Ποιοτικά 

επίθετα 

Παρομοίωση 

Αντίθετες 

λέξεις 
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ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΕΙΔΟΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

ΛΟΓΟΥ 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΡΑΠΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

 

10. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Τι λέει εκεί; 

 

Διάρκεια 

10-12 ώρες 

 

Πινακίδες 

Ανακοινώσεις 

Αφίσες 

 

Διατύπωση 

γνώμης 

Συζήτηση 

 

Μικρές 

αγγελίες 

Αφίσα 

Οριστικό άρθρο 

Κλίση αρσενικών 

ουσιαστικών σε  

-ης 

Όμοια σύμφωνα 

(κκ, λλ, μμ, νν, 

ππ, ρρ, σς, ττ) 

 

Συνώνυμες 

λέξεις 

Ακρωνύμια 

 

11. Τι βιβλίο 

είναι αυτό; 

 

Διάρκεια  

12-14 ώρες 

 

Λεξικό 

 

Ορισμοί 

 

Ορισμοί 

λέξεων 

 

Κλίση αρσενικών 

ουσιαστικών σε 

-ος 

Κύρια και κοινά 

ουσιαστικά 

Διάκριση 

ορισμού από 

παραδείγματα 

Ορολογία 

λεξικού 

Στρατηγικές 

εντοπισμού και 

λημματοποίη-

σης 

 

12. Ποπό! 

Κόσμος που 

περνά!  

 

Διάρκεια 

10-12 ώρες 

 

Περιγραφή 
προσώπου 

 

Περιγραφή 

προσώπου 

Αναγνώριση 

προσώπου 

 

Περιγραφή 

προσώπου 

 

Υποκείμενο –

Κατηγόρημα 

Απλές προτάσεις 

Κλίση θηλυκών 

ουσιαστικών σε  -

α  

Συλλαβισμός 

Συμφωνικά 

συμπλέγματα 3 

Τα 

χαρακτηριστικά 

του προσώπου 

Τα μέρη του 

σώματος 

Αντίθετες 

λέξεις 

Αχώριστα 

μόρια που 

σχηματίζουν 

αντίθετες λέξεις  
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ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΕΙΔΟΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

ΛΟΓΟΥ 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΡΑΠΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

 

13. Μες στο 

μουσείο 

 

Διάρκεια  

10-12 ώρες 

 

Επεξηγηματι-

κός λόγος 

Περιγραφή 

Λεζάντες 

εικόνων 

 

Περιγραφή 

αντικειμένου 

Περιγραφή χώρου 

Λεζάντα για 

εικόνα 

Περιγραφή 

αντικειμένου 

Περιγραφή 

χώρου 

Συμφωνία 

άρθρου, ουσια-

στικού, επιθέτου  

Αόριστο άρθρο 

Κλίση θηλυκών 

ουσιαστικών σε   

-η  

Υ-Ρ-Κ 

Τα χρώματα  

Τα σχήματα  

Τα τοπικά 

επιρρήματα 

Ηχοποίητες 

λέξεις  

Αντίθετες 

λέξεις 

14. Με 

προσκαλούν 

και 

προσκαλώ 

 

Διάρκεια  

10-12 ώρες 

 

Πρόσκληση 

Ευχετήρια 

κάρτα 

 

Πρόσκληση 

Έκφραση ευχής 

 

Πρόσκληση 

Ευχετήρια 

κάρτα 

Χρονικοί και 

τοπικοί 

προσδιορισμοί  

Η ημερομηνία 

Ρήματα σε –αίνω 

και σε –ένω 

Η ώρα 

Ονόματα που 

δηλώνουν 

συγγενικά 

πρόσωπα 

Αριθμητικά 

15. Αλληλο-

γραφώ 

Διάρκεια  

9-11 ώρες 

 

Επιστολές 

 

Διατύπωση 

γνώμης 

Γράμμα 

Μήνυμα 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

Πληθυντικός 

ευγενείας  

Το ρήμα έχω 

 

Παρατακτικά 

σύνθετα  

Δάνειες λέξεις 

 

16. Νιώθω 

 

Διάρκεια  

8-10 ώρες 

 

Αφηγηματικό 

κείμενο 

 

Έκφραση 

συναισθημάτων 

 

Γραπτή 

έκφραση 

συναισθημά-

των 

Λειτουργία 

συνδετικού 

ρήματος 

Παραθετικά των 

επιθέτων 2  

Υ-Ρ-Κ  

Κλίση θηλ. ουσι- 

αστικών σε -ου  

Ουσιστικά, 

ρήματα και 

επίθετα που 

δηλώνουν 

συναίσθημα 

Ανεύρεση 

αντιθέτων 
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(3Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΕΙΔΟΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

ΛΟΓΟΥ 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΡΑΠΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

 

17. 

Εφημερίδες! 

Εφημερίδες! 

 

Διάρκεια  

8-10 ώρες 

 

Εφημερίδα 

Βιβλιοπαρου- 

σίαση 

  

Βιβλιοπαρου- 

σίαση 

Σχολιασμός 

φωτογραφίας 

Σχηματισμός και 

χρήση 

επιρρημάτων 

Κλίση ουδέτερων 

ουσιαστικών σε 

 -ο και - ι  

Ρήματα α΄ 

συζυγίας  

(διάκριση 

καταλήξεων –ίζω 

και -αίνω) 

Διάκριση του –ω 

των ρημάτων από 

το –ο των 

ουδετέρων 

 

Παράγωγα 

ρήματα 

 

18. Ένα 

βιβλίο που 

ταξιδεύει 

 

Διάρκεια  

10-12 ώρες 

 

Τουριστικός 

οδηγός  

Διαφήμιση 

 

Διατύπωση 

γνώμης 

 

Τουριστικός 

οδηγός  

 

 

Κλίση ουδετέρων 

σε –μα  

Διάκριση 

ουδετέρων σε –ι 

από τα θηλυκά σε 

-η 

Ουσιαστικά 

και ποιοτικά 

επίθετα 

Κατανόηση 

σημασίας 

λέξης με 

βάση το 

συνώνυμό της 
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ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΕΙΔΟΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

ΛΟΓΟΥ 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΡΑΠΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

 

 

19. Τα 

μάθατε τα 

νέα; 

 

Διάρκεια  

10-12 ώρες 

 

Αφηγηματικό 

κείμενο 

Αφήγηση 

γεγονότος 

Ρεπορτάζ 

  Διάκριση του –οι 

των αρσενικών 

από το –η των 

θηλυκών και το 

 –ι των 

ουδετέρων 

ουσιαστικών 

Σχηματισμός 

μετοχών  

Κλίση επιθέτων 

σε –ος, -η, -ο 

Ρήματα σε -ώ  

 

Μεγεθυντικά 

– 

υποκοριστικά 

Σύνθετα 

Συνώνυμα 

 

20. Ποιος 

είναι; Τι 

κάνει; 

 

Διάρκεια  

9-11 ώρες 

 

 

Πληροφοριακό 

κείμενο 

Επίσημα 

έγγραφα 

Βιογραφία 

Συνέντευξη 

 

Ανεύρεση 

πληροφοριών 

 

Πληροφοριακό 

κείμενο 

Στοιχεία 

ταυτότητας 

 

Κλίση 

παρατατικού 

χρόνου ρημάτων 

Ρήματα σε –εύω 

και -ώνω 

 

Λεξιλόγιο 

οικολογίας  

Τα 

επαγγέλματα 

 

21. Χρήσιμες 

οδηγίες  

 

Διάρκεια  

8-10 ώρες 

 

 

Κατευθυντικός 

λόγος  

Συνταγή 

μαγειρικής 

Προσευχή 

 

Περιγραφή 

συνταγής 

Διατύπωση 

κανόνων 

Παροχή οδηγιών  

 

Συνταγή 

μαγειρικής 

  

Λαχανικά 

Φρούτα 



2009-D-579-el-6  110/155 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΕΙΔΟΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ 

ΛΟΓΟΥ 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΡΑΠΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

 

22.  

Πώς γίνεται; 

Πώς 

παίζεται;  

 

Διάρκεια  

7-9 ώρες 

 

Οδηγίες 

χρήσης / 

κατασκευής 

Κανόνες 

παιχνιδιού 

 

Παροχή οδηγιών 

 

Κανόνες 

παιχνιδιού 

Οδηγίες 

χρήσης και 

κατασκευής 

 

Σύνδεση 

προτάσεων με το 

και  

Διάκριση μεταξύ 

τις, της και στις 

Αόριστος χρόνος 

ρημάτων α΄ 

συζυγίας 

 

 

 

23. Για να 

γελάσουμε  

 

Διάρκεια  

8-10 ώρες 

 

 

Χιουμοριστικό 

κείμενο 

Πίνακας 

περιεχομένων 

 

Απαγγελία 

ποιήματος  

 

Χιούμορ 

Πίνακας 

περιεχομένων 

 

Επίθετα σε –ινος, 

-ικος, -ιμος 

 

Λογοπαίγνιο 

Αποπαγίωση 

 

24. Να σου 

πω τι έμαθα; 

 

Διάρκεια  

6-8 ώρες 

 

 

Εγκυκλοπαιδι- 

κό άρθρο  

    

Υπώνυμο 

Υπερώνυμο 
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3.2.2. Προτάσεις επεξεργασίας κειμένων από το Ανθολόγιο 
 

Η επιλογή των κειμένων είναι ενδεικτική. Ο/η εκπαιδευτικός καθορίζει τη 

χρονική στιγμή ενασχόλησης με τα κείμενα του Ανθολογίου μέσα στο πλαίσιο της 

εκάστοτε ενότητας. Οι ώρες που θα αφιερωθούν στο Ανθολόγιο δεν έχουν 

συνυπολογιστεί στις ενδεικτικές ώρες διδασκαλίας που παρατίθενται στον προηγούμενο 

πίνακα.   

 

Α΄ ΤΕΥΧΟΣ 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 «Η πρώτη μέρα στο σχολείο» του Κ. Γκούτμαν. 

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο παπαγάλος» του Ζ. Παπαντωνίου 

 
3η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ψέμα πρωταπριλιάτικο» της Σ. Γαβριηλίδου 

«Όταν κάνουνε πόλεμο» του Γ. Μαρίνου 

 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ξ… όπως Ξιφίας» της Μ. Φραγκιά 

 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Μια φορά ήταν… η Κολοτούμπα» της Σ. Μαντούβαλου 

 

6η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Το τρομαγμένο χελιδονάκι» της Γ. Ταρσούλη 

 

7η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Η σφυρίχτρα» (λαϊκό παραμύθι) 

«Ασπρογάλανο πανί» της Γ. Σουρέλη 
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8η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Η Αρετούσα» του Β. Κορνάρου 

«Αινίγματα, παροιμίες και γλωσσοδέτες» 

 

Β΄ ΤΕΥΧΟΣ 

9η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Το φεγγαράκι» του Γ. Βιζυηνού 

 

10η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο Σαλίγκαρος βγαίνει αμαξάδα» της Ζ. Κανάβα 

 

11η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο μικρός κάστορας και η ηχώ» της Α. Μακ Ντόναλντ 

 

12η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο χιονάνθρωπος» της Ε. Αλεξίου 

«Ο Αϊ-Βασίλης θα βρει το δρόμο του» της Κ. Αναγνώστου 

«Χριστουγεννιάτικο δέντρο» της Ρ. Καρθαίου 

 

13η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Τα ελληνάκια» της Ε. Φακίνου 

 

14η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Το ρολόι της Μάρως» της Λ. Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 

 

15η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο υπολογιστής μου» της Θ. Χορτιάτη 

 

16η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Θα σ’ αγαπώ ό,τι κι αν γίνει» της Ν. Γκλιόρι 

«Η αλφαβήτα χωρίς ρο» της Π. Δαράκη 
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«Πλουμιστός αϊτός» του Σ. Σπεράντζα 

 

Γ΄ ΤΕΥΧΟΣ 

17η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Χελιδόνισμα» (λαϊκό) 

 

18η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο αγωνιστής με την πένα» της Α. Βαρελλά 

 

19η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο κύριος Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια» της Σ. Ζαραμπούκα 

 

20η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο τελευταίος ιππόκαμπος» του Β. Ηλιόπουλου 

 

21η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ήρθε η Πασχαλιά» του Χ. Σακελλαρίου 

 

22η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Τα παιχνίδια του αγέρα» της Ν. Χατζηνικολάου 

 

23η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Η πινεζοβροχή» του Ε. Τριβιζά 

«Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι» 

«Η οδοντόβουρτσα» της Λ. Αρανίτου 

«Είτανε μια κοπέλα από τη Σάμο» του Γ. Σεφέρη 

 

24η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο σπουργίτης και το ουράνιο τόξο» του Μ. Κοντολέων 

«Τα τζιτζίκια στήσανε χορό» του Γ. Ρίτσου 
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  3.3. Γ΄ Τάξη 
 

                3.3.1. Εγχειρίδιο Γλώσσας 
 

(1Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Α0.Εισαγωγική 

ενότητα 

 

1. Ας 

γνωριστούμε 

καλύτερα 

 

Διάρκεια 2 ώρες 

 

 

Γνωριμία του μαθητή 

με τους συμμαθητές 

του. 

Περιγραφή του 

εαυτού. 

 

Συλλογή πληροφοριών 

και καταγραφή τους 

σε δομημένο κείμενο-

έντυπο γνωριμίας. 

 

Εξοικείωση με το λεξιλόγιο 

των κοινωνικών 

περιστάσεων της γνωριμίας 

και σύστασης με κάποιον. 

Ρήματα σχέσης (είμαι, έχω) 

ανάμεσα στον 

περιγραφόμενο εαυτό και 

τους προσδιορισμούς του. 

 

Α1. Πάλι μαζί! 

 

1. Θαλασσινό 

σχολείο 

2. Επιστροφή 

στα θρανία 

3. Το σχολείο 

ταξιδεύει στο 

χρόνο 

 

Γνωριμία με το 

σχολικό περιβάλλον. 

Επικοινωνία με τους 

συμμαθητές και 

συνεργασία με την 

ομάδα. 

Σχολικές μνήμες. 

Σχολικά συμβάντα. 

 

Ι. Εισαγωγή στον 

αναφορικό λόγο: 

περιγραφή, αφήγηση. 

 

ΙΙ. Λογοτεχνικά 

κείμενα, κείμενα-

σχόλια σε 

φωτογραφίες 

(λεζάντες), μαρτυρίες- 

 

Δομή πρότασης: Υ-Ρ. 

Το οριστικό άρθρο. 

Διάκριση ουσιαστικών από 

ρήματα. 

Ουσιαστικά (αριθμοί, γένη, 

ονομαστική πτώση). 

Ερωτηματικές λέξεις. 

Σημεία στίξης (τελεία, 

ερωτηματικό). 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Α1. Πάλι μαζί! 

(συνέχεια) 

 

4. Δημοτικό 

σχολείο 

Τρικάλων 

Ημαθίας 

5. Δεν είναι 

τρελοί οι 

δίδυμοι! 

6. Ένα αστείο 

περιστατικό 

 

Διάρκεια 13 

ώρες 

 

  

βιωματική αφήγηση, 

ενημερωτικά κείμενα 

από ιστοσελίδες, 

κόμικς, χάρτες. 

 

ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση: 

-να συστήνεται 

-να διηγείται εμπειρίες 

και να γεγονότα 

-να ζητά και να δίνει 

πληροφορίες 

-να περιγράφει το 

σχολείο του 

-να προτείνει σχολικές 

δραστηριότητες 

-να συζητά 

προβλήματα και να 

προτείνει λύσεις 

-να αφηγείται ένα 

περιστατικό με τη 

βοήθεια εικόνων 

 

 

 

Τονισμός. 

Λεξιλόγιο (οικογένειες 

λέξεων, σημασία λέξεων). 

Παράγραφος και τίτλος 

παραγράφου 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Α2. Στο σπίτι 

και στη γειτονιά 

 

1. Αγαπητό μου 

ημερολόγιο 

2. Η φίλη μας η 

Αργυρώ 

3. Τα παιδικά 

μου παιχνίδια 

4. Στη νέα μας 

γειτονιά 

 

Διάρκεια 10 

ώρες 

 

 

 

 

 

 

Ελεύθερος χρόνος και 

οικογενειακή ζωή. 

Παιδικά παιχνίδια, 

συλλογές. 

Σχέσεις στο σπίτι και 

στη γειτονιά. 

 

Ι. Αναφορικός λόγος: 

περιγραφή 

ΙΙ. Λογοτεχνικά 

κείμενα, ενημερωτικά 

κείμενα, 

ημερολογιακά 

κείμενα, εννοιολογικοί 

χάρτες. 

ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση: 

-να εκφράζει ένα 

προσωπικό πρόβλημα 

(θέμα του 

προβλήματος, αιτία, 

λύσεις). 

-να εκφράζει ό,τι τον 

ευχαριστεί ή τον 

δυσαρεστεί. 

-να οργανώνει τις 

πληροφορίες που 

δίνονται σε ένα 

κείμενο σε 

εννοιολογικά 

διαγράμματα, πίνακες. 

 

Συλλαβισμός λέξεων με 

όμοια γράμματα. 

Δομή πρότασης: Υ-Ρ-Α. 

Ουσιαστικά (γενική 

πτώση).  

Κύρια ονόματα. 

Το επίθετο. 

Ενεστώτας (οριστική 

ενεργητικής και παθητικής 

φωνής). 

Τα βοηθητικά ρήματα είμαι 

και έχω (οριστική 

Ενεστώτα). 

Λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις, 

οικογένειες λέξεων, 

αντίθετα). 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Α3. Στη γη και 

στη θάλασσα 

 

1. Σπίτι με κήπον 

2. Γάτος από 

σπίτι ζητά νέα 

οικογένεια 

3. Οι ακροβάτες 

4. Γη και 

θάλασσα 

5. Οι μικροί 

ταξιδιώτες 

ανεβαίνουν στο 

βουνό 

 

Διάρκεια 12 

ώρες 

 

Ο άνθρωπος στη 

φύση. 

Κατοικίδια ζώα. 

Απειλούμενα είδη 

ζώων. 

 

Ι. Αναφορικός λόγος: 

περιγραφή 

 

ΙΙ. Λογοτεχνικά 

κείμενα, ενημερωτικά 

κείμενα, 

μικρές αγγελίες, 

μύθοι, 

ημερολογιακά 

κείμενα. 

 

ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση: 

-να περιγράφει ζώα 

και τοπία 

αξιοποιώντας 

πληροφοριακό υλικό. 

-να αναγνωρίζει τη 

δομή μιας περιγραφής. 

-να συμπληρώνει 

έντυπα και 

ερωτηματολόγια. 

 

 

Το αόριστο άρθρο. 

Ουσιαστικά (αιτιατική, 

κλητική πτώση). 

Η λειτουργία του επιθέτου 

σε περιγραφικά κείμενα. 

Σημεία στίξης (κόμμα, 

αποσιωπητικά). 

Ορθογραφικά σημάδια  

(απόστροφος). 

Η παρομοίωση. 

Διάκριση της παρομοίωσης 

από τις χρονικές προτάσεις. 

Λεξιλόγιο (ορισμοί λέξεων, 

οικογένειες λέξεων, 

συνώνυμα). 

Κυριολεκτική και 

μεταφορική σημασία 

λέξεων ή φράσεων σε ένα 

κείμενο. 

Παράγραφος και τίτλος της 

παραγράφου. 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Α4. Ο κόσμος 

γύρω μας 

 

1. Πώς 

υιοθετήσαμε ένα 

κομμάτι γης 

2. Τα χαρτιά 

ανακυκλώνονται! 

3. Το τετράδιο 

ζωγραφικής 

 

Διάρκεια 10 

ώρες  

 

 

 

 

Το φυσικό 

περιβάλλον γύρω 

μας. 

Η ανακύκλωση. 

Περιβαλλοντική 

μόλυνση. 

 

Ι. Εισαγωγή στον 

κατευθυντικό λόγο: 

επιχειρηματολογία, 

οδηγία. 

 

ΙΙ. Λογοτεχνικά 

κείμενα, 

πληροφοριακά 

κείμενα, 

ειδησεογραφικά 

κείμενα, θεατρικός 

διάλογος. 

 
ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση: 

-να διατυπώνει 

απόψεις σχετικά με 

τοπικά 

περιβαλλοντικά 

προβλήματα. 

-να επιχειρηματολογεί 

για τις επιλογές του. 

-να παράγει χρηστικά 

κείμενα σε  

 

Κλίση ουδέτερων 

ουσιαστικών σε –ο. 

Ρήματα γνώμης. 

Το τελικό –ν. 

Τονισμός των 

μονοσύλλαβων λέξεων ή, 

πού, πώς. 

Ορθογραφία του 

καταληκτικού μέρους των 

ουδετέρων ουσιαστικών σε 

–ι και –ο. 

Ορθογραφία των ρημάτων 

σε  

-ίζω και –ώνω. 

Λεξιλόγιο (λόγιες λέξεις, 

σύνθετες λέξεις). 



2009-D-579-el-6  119/155 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Α4. Ο κόσμος 

γύρω μας 

(συνέχεια) 

  

συνεργασία με τα 

μέλη της ομάδας του 

σχετικά με προτάσεις 

και ιδέες για την 

επίλυση ενός 

περιβαλλοντικού 

προβλήματος. 

 

 

Α5. Η πατρίδα 

μας γιορτάζει 

 

1. Η σημαία 

2. Στον πόλεμο 

του 1940 

3. Για το 

Πολυτεχνείο 

 

Διάρκεια 5 ώρες 

 

 

 

Ιστορικά γεγονότα 

και επέτειοι: 

Η γιορτή της 

σημαίας. 

Η 28η Οκτωβρίου 

1940. 

Γιορτή του 

Πολυτεχνείου. 

 

Ι. Αναφορικός λόγος: 

αφήγηση. 

 

ΙΙ. Λογοτεχνικά 

κείμενα, 

ημερολογιακά 

κείμενα, άρθρα 

εφημερίδας. 

 

ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση: 

-να διατυπώνει 

απορίες σχετικές με τα 

συγκεκριμένα 

ιστορικά γεγονότα. 

-να συγκεντρώνει. 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

  πληροφορίες για τα 

γεγονότα αυτά. 

-να αξιοποιεί τις 

μαρτυρίες για το πώς 

έζησαν τα γεγονότα 

παλαιότερες γενιές 

 

 

 

 

 

(2Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Β1. Πολιτείες 

ντυμένες στα 

λευκά 

 

1. Η πόλη 

χάθηκε στο 

χιόνι 

 

 

Ανθρώπινοι 

χαρακτήρες. 

Στιγμιότυπα 

καθημερινής ζωής. 

Αλλαγές στη φύση και 

στη ζωή των 

ανθρώπων. 

 

Ι. Αναφορικός λόγος: 

αφήγηση. 

 

ΙΙ. Λογοτεχνικά 

κείμενα, άρθρα 

εφημερίδων, 

ρεπορτάζ. 

 

 

 

Παραθετικά επιθέτων. 

Ο Αόριστος και ο 

Παρατατικός στην 

ενεργητική φωνή. 

Η λειτουργία των ρημάτων 

δράσης σε μια αφήγηση. 

Χρονικά επιρρήματα. 

Ελλειπτικές προτάσεις 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Β1. Πολιτείες 

ντυμένες στα 

λευκά 

(συνέχεια) 

 

 

2. Η πόλη 

χάθηκε στο 

χιόνι 

(συνέχεια) 

3. Τόσο χιόνι 

δεν ξανάγινε! 

 

Διάρκεια 9 

ώρες 

 

  

ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση : 

-να αναδιηγείται 

ιστορίες. 

-να συνδέει χρονικά 

και αιτιακά τα 

συμβάντα μιας 

αφήγησης. 

-να προβλέπει την 

πλοκή μιας ιστορίας. 

-να περιγράφει 

χαρακτήρες και 

συμπεριφορές. 

-να συντάσσει τους 

τίτλους αφηγημένων 

ιστοριών. 

-να οργανώνει το 

πλάνο μιας ιστορίας. 

-να συμπληρώνει μια 

ημιτελή ιστορία. 

 

 

 

 

 

Η υποτακτική σύνδεση στην 

αφήγηση με χρονικούς και 

αιτιολογικούς συνδέσμους. 

Αρκτικόλεξα. 

Λεξιλόγιο (σημασίες 

λέξεων-φράσεων, 

αντιστοίχιση λέξης με 

εικόνα, οικογένειες λέξεων, 

σύνθετες). 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Β2. Ιστορίες 

του χειμώνα 

 

1. Ο 

χιονάνθρωπος 

και το κορίτσι 

2. Κάτω απ’ το 

χιόνι 

3. Ο εγωιστής 

γίγαντας 

 

Διάρκεια 9 

ώρες 

  

 

Ανθρώπινες σχέσεις 

σε φανταστικές 

ιστορίες. 

Αλλαγές στη φύση 

ανάλογα με την 

εποχή. 

Ανθρώπινοι 

χαρακτήρες. 

Ι. Αναφορικός λόγος: 

αφήγηση. 

 

ΙΙ. Λογοτεχνικά 

κείμενα, θεατρικός 

διάλογος, 

δελτίο καιρού. 

 

ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση : 

-να αναδιηγείται 

ιστορίες. 

-να περιγράφει 

χαρακτήρες και 

συμπεριφορές. 

-να συντάσσει 

διαλόγους που 

ενσωματώνονται σε 

ιστορίες. 

-να διαμορφώνει το 

τέλος μιας ιστορίας σε 

σχέση με ένα 

συγκεκριμένο σκοπό. 

-να εκφράζεται με 

ποιητικό τρόπο. 

 

Προσωπικές και κτητικές 

αντωνυμίες. 

Η λειτουργία των ρημάτων 

δράσης σε μια αφήγηση. 

Ονομασία συλλαβών και 

κανόνες συλλαβισμού. 

Η προσωποποίηση. 

Λεξιλόγιο (σημασίες 

λέξεων-φράσεων, 

αντιστοίχιση λέξης με 

εικόνα, οικογένειες λέξεων, 

αντίθετες). 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Β3. Έλα στην 

παρέα μας! 

 

1. Αξέχαστα 

γενέθλια 

2. 

Μικρομαγειρέ-

ματα 

3. Φτιάχνουμε 

προσκλήσεις 

4. Από το 

ημερολόγιο 

του Ελτόν 

5. Το 

χαρούμενο 

λιβάδι 

 

Διάρκεια 13 

ώρες 

 

 

Κοινωνικές και 

φιλικές σχέσεις. 

Δραστηριότητες 

ελεύθερου χρόνου. 

Διοργάνωση 

κοινωνικών 

εκδηλώσεων. 

Ι. Κατευθυντικός 

λόγος: οδηγία, 

επιχειρηματολογία. 

 

ΙΙ. Λογοτεχνικά 

κείμενα, χρηστικά 

κείμενα (συνταγές, 

λίστες, προσκλήσεις, 

χάρτες, προγράμματα, 

διαφημιστικά 

φυλλάδια, έντυπα με 

οδηγίες χρήσης και 

οδηγίες κατασκευών). 

 

ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση : 

-να ακολουθεί οδηγίες,  

να συντάσσει εντολές. 

-να επιχειρηματολογεί 

σε διάφορες 

περιστάσεις. 

-να συντάσσει λίστες. 

-να συντάσσει 

προσκλήσεις ανάλογα  

 με τον παραλήπτη. 

 

Ρήματα που εκφράζουν 

διαδικασίες-οδηγίες. 

Η προστακτική Ενεστώτα 

και Αορίστου. 

Ο Μέλλοντας Στιγμιαίος και 

ο Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας της ενεργητικής 

φωνής. 

Επιρρήματα [που θέτουν τις 

διαδικασίες μιας οδηγίας σε 

χρονική σειρά (χρονικά) και 

δηλώνουν τον τρόπο 

εκτέλεσης μιας οδηγίας 

(τροπικά)]. 

Επαυξημένες προτάσεις. 

Σύνδεση θέσης και 

επιχειρήματος. 

Τα ερωτηματικά πού και 

πώς. 

Σημεία στίξης (παύλα, 

ερωτηματικό, θαυμαστικό). 

Λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις, 

αντίθετες, συνώνυμα). 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Β4. Άνθρωποι 

και μηχανές 

 

1. Φτιάξε μου 

ένα σιδερένιο 

άνθρωπο 

2. Μηχανές 

του μέλλοντος 

3. Το ηλιακό 

λεωφορείο 

4. Στο Αττικό 

Μετρό 

 

Διάρκεια 13 

ώρες 

 

Τεχνολογικά-

επιστημονικά 

επιτεύγματα. 

 

 

Ι. Κατευθυντικός 

λόγος: 

επιχειρηματολογία, 

οδηγία. 

 

ΙΙ. Εγκυκλοπαιδικά 

κείμενα, διαφημιστικά 

έντυπα, άρθρα 

εφημερίδων, απλές 

τεχνικές περιγραφές, 

πληροφοριακά-

επεξηγηματικά σκίτσα, 

κόμικς, λογοτεχνικά 

κείμενα, οδηγοί μέσων 

μαζικής μεταφοράς. 

 

ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση:  

-να εκφράζει και να 

συζητά τη γνώμη του 

για γεγονότα. 

-να συντάσσει οδηγίες. 

-να διατυπώνει 

ερωτήσεις για τη  

 

Ο Παρατατικός της 

ενεργητικής φωνής 

(εμπέδωση). 

Προστακτική Αορίστου. 

Μετοχές ενεργητικής φωνής. 

Ορθογραφία καταλήξεων 

μετοχών (-ώντας, -οντας). 

Διάκριση άρθρων από τους 

αδύνατους τύπους των 

προσωπικών αντωνυμιών. 

Οριστικό και αόριστο άρθρο. 

Λεξιλόγιο (ομώνυμα, 

παραγωγή λέξεων). 

Παράγραφος, πλαγιότιτλοι. 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Β4. Άνθρωποι 

και μηχανές 

(συνέχεια) 

 συλλογή 

πληροφοριών. 

-να συντάσσει 

ανακοινώσεις. 

 

 

Β5. Γιορτάζω 

και θυμάμαι 

 

1. Να ‘μουν 

του στάβλου 

έν’ άχυρο 

2. Να τα 

πούμε; 

3. Απόκριες 

4. Η 

καταστροφή 

των Ψαρών 

5. Ο 

Ευαγγελισμός 

της Θεοτόκου 

 

Διάρκεια 8 

ώρες 

 

 

Ιστορικά και 

θρησκευτικά 

γεγονότα:  

Χριστούγεννα, 

Πρωτοχρονιά, 

Απόκριες, 

Ευαγγελισμός της 

Θεοτόκου, Ελληνική 

Επανάσταση. 

 

Ι. Αναφορικός λόγος: 

αφήγηση, περιγραφή. 

 

ΙΙ. Λογοτεχνικά 

κείμενα, μαρτυρίες. 

 

ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση : 

-να συγκεντρώνει 

πληροφορίες για τα 

ήθη και τα έθιμα μιας 

περιοχής. 

-να αφηγείται τη 

συμμετοχή του σε 

συγκεκριμένες 

εορταστικές 

εκδηλώσεις. 

-να εκφράζει τη γνώμη 

του για την εικαστική 

δημιουργία. 
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     (3Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Γ1. Ήτανε μια 

φορά… 

 

1.Τα ταξίδια 

του παππού 

μου 

2.Τα ταξίδια 

του παππού 

μου (συνέχεια) 

3.Μια αληθινή 

ιστορία   

4.Στο νησί του 

Αιόλου 

5.Γεια σου 

χαρά σου 

Βενετιά 

 

 

Διάρκεια 12 

ώρες 

 

 

Φανταστικά ταξίδια. 

Περιπέτειες. 

Διαγενεακές σχέσεις. 

 

Ι. Αναφορικός λόγος: 

Αφήγηση.15 

ΙΙ. Λογοτεχνικά 

κείμενα, 

κείμενα επιστημονικής 

φαντασίας, 

διαφημιστικοί,  

πληροφοριακοί 

πίνακες. 

 

ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση : 

-να αποδίδει 

περιληπτικά το νόημα 

ενός κειμένου. 

-να τιτλοφορεί 

παραγράφους. 

 

 

 

 

Κύρια εθνικά ονόματα. 

Το επίθετο πολύς. 

Διάκριση Παρατατικού και 

Αορίστου (εμπέδωση). 

Διάκριση Μέλλοντα  

Εξακολουθητικού και 

Μέλλοντα 

Στιγμιαίου(εμπέδωση). 

Ρήματα σε –άβω. 

Λεξιλόγιο (οικογένειες 

λέξεων, σύνθετες λέξεις , 

συνώνυμα). 

Μεταφορική σημασία 

λέξεων-φράσεων. 

Παράγραφος, πλαγιότιτλοι 

                                                 
15 Στο 3ο τεύχος εμπεδώνεται περαιτέρω η δομή και λεξικογραμματική των κειμενικών ειδών που 
αποτέλεσαν αντικείμενο ρητής διδασκαλίας στα δύο προηγούμενα τεύχη. 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Γ1. Ήτανε μια 

φορά… 

(συνέχεια) 

 

 

 

 

  

-να συνθέτει αφήγηση 

με φανταστικά και 

πραγματικά στοιχεία. 

-να εκφράζει τη 

συναισθηματική του 

αντίδραση σε μια 

αφήγηση. 

-να κάνει προβλέψεις 

για την εξέλιξη της 

πλοκής μιας ιστορίας. 

 

 

. 

 

Γ2. Του 

κόσμου το 

ψωμί 

 

1. Το πιο 

γλυκό ψωμί 

2. Το πιο 

γλυκό ψωμί 

(συνέχεια) 

3. Ψωμί 

4. Καλή όρεξη! 

 

Λαϊκός πολιτισμός. 

Αγροτικές εργασίες-

παραδοσιακά 

επαγγέλματα. 

Υγιεινές διατροφικές 

συνήθειες. 

 

 

Ι. Αφήγηση, 

περιγραφή, οδηγία, 

επιχειρηματολογία. 

 

ΙΙ. Λαϊκά παραμύθια, 

παροιμίες, λαϊκό 

θέατρο, μαρτυρίες, 

λεζάντες, 

διαγραμματικοί 

πίνακες, 

πληροφοριακά  

 

 

 

Θηλυκά ουσιαστικά σε  

–ισσα. 

Ουδέτερα ουσιαστικά σε 

 –είο. 

Ευθύς και πλάγιος λόγος. 

Ο υπερθετικός βαθμός των 

επιθέτων. 

Επιφωνήματα. 

Σημεία στίξης (διπλή τελεία, 

εισαγωγικά, θαυμαστικό). 

Λεξιλόγιο (σημασία λέξεων,  
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Γ2. Του 

κόσμου το 

ψωμί 

(συνέχεια) 

 

5. Ο 

Καραγκιόζης 

φούρναρης 

 

Διάρκεια 14 

ώρες 

 

  

κείμενα. 

 

ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση : 

-να διατυπώνει, 

προφορικά και γραπτά, 

σε πλάγιο λόγο ένα 

διάλογο που άκουσε. 

-να αφηγείται μια 

ιστορία σε 

αλληλεπίδραση με τα 

μέλη μιας ομάδας. 

-να επιχειρηματολογεί 

αξιοποιώντας 

πληροφορίες από 

ενημερωτικά κείμενα. 

-να χρησιμοποιεί 

σωστά τους 

ρηματικούς χρόνους 

στην αφήγηση ενός 

περιστατικού. 

 

 

 

αντίθετα, σύνθετες λέξεις) 

Μεταφορική σημασία 

φράσεων. 

Υποκοριστικά. 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Γ3. Όλοι μια 

αγκαλιά  

 

1. Του κόσμου 

τα παιδιά 

2. Βοηθάμε να 

γίνει 

καλύτερος ο 

κόσμος μας. 

3. Η πτήση των 

γερανών. 

4. Ένα παιδί 

γράφει στο 

Θεό 

 

Διάρκεια 10 

ώρες 

 

 

Εθελοντισμός-

εθελοντικές 

οργανώσεις. 

Ειρήνη. 

Δικαιώματα του 

παιδιού. 

 

Ι. Αφήγηση, 

περιγραφή, οδηγία, 

επιχειρηματολογία. 

 

ΙΙ. Λογοτεχνικά 

κείμενα, οδηγίες, 

μαρτυρίες, πίνακες, 

έντυπο ενημερωτικό 

υλικό εθελοντικών 

οργανώσεων. 

 

ΙΙΙ. Ο μαθητής 

ασκείται βαθμιαία 

ώστε να είναι σε θέση : 

-να διατυπώνει 

προβλήματα που 

σχετίζονται με τα 

δικαιώματα του 

παιδιού και να 

προτείνει λύσεις. 

-να εκφράζει 

φιλειρηνικά (γλωσσικά 

και εικονικά) 

μηνύματα. 

-να παράγει 

 

Αριθμητικά επίθετα. 

Επαυξημένες προτάσεις. 

Αρκτικόλεξα. 

Λεξιλόγιο (σημασία λέξεων, 

αντίθετα, σύνθετες λέξεις). 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

 

      ΘΕΜΑΤΑ 

Ι.  ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΙΙΙ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

Γ3. Όλοι μια 

αγκαλιά  

(συνέχεια) 

  

προφορικές και 

γραπτές αναφορές με 

χρήση δοσμένου 

πληροφοριακού 

υλικού. 

 

  

Γ4. Γιορτή 

και ξενοιασιά 

 

1. Πάσχα, 

Κυρίου 

Πάσχα! 

2. Ο Μάης με 

τα στεφάνια 

3. Το 

καλοκαίρι 

 

Διάρκεια 6 

ώρες 

 

 

Ήθη και έθιμα του 

Πάσχα. 

Φυσιολατρία 

(Πρωτομαγιά). 

Καλοκαιρινές 

διακοπές. 

 

 

Αφήγηση, οδηγία. 

 

Λογοτεχνικά κείμενα, 

μαρτυρίες, κατάλογοι. 

 

Ο μαθητής ασκείται 

βαθμιαία ώστε να είναι 

σε θέση : 

-να αναφέρει ήθη και 

έθιμα. 

-να εκφράζει τις 

εντυπώσεις του από 

μια επίσκεψη στη 

φύση. 

-να περιγράφει ένα 

ομαδικό παιχνίδι. 
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3.3.2. Προτάσεις επεξεργασίας κειμένων από το Ανθολόγιο 
 

Η επιλογή των κειμένων είναι ενδεικτική. Αν και προτείνεται και συγκεκριμένη στιγμή 

ενασχόλησης με τα κείμενα του Ανθολογίου, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να καθορίσει μια 

άλλη χρονική στιγμή που θα εξυπηρετεί κάποιον ειδικό στόχο, αλλά πάντα μέσα στο 

πλαίσιο της εκάστοτε ενότητας,. Οι ώρες που θα αφιερωθούν στο Ανθολόγιο δεν έχουν 

συνυπολογιστεί στις ενδεικτικές ώρες διδασκαλίας που παρατίθενται στον προηγούμενο 

πίνακα.   

 

Α΄ ΤΕΥΧΟΣ 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«΄Ενας περίπατος στην πόλη» του Ν. Έλατου (μετά το μάθημα «Το σχολείο ταξιδεύει 

στο χρόνο»). 

«Λούνα Παρκ, παππούλη μου!» της Θ. Χορτιάτη (μετά το μάθημα «Ένα αστείο 

περιστατικό»). 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ένας αλλιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας» του Π. Καλιότσου (μετά το μάθημα «Τα 

παιδικά μου παιχνίδια»). 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Το τραγούδι της φάλαινας» της Ν. Σέλντον (μετά το μάθημα «Γάτος από σπίτι ζητά νέα 

οικογένεια»). 

«Η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν» του Χ. Μπουλώτη (μετά 

το μάθημα «Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό»). 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο εφιάλτης της Περσεφόνης» του Ν. Γκάτσου (μετά το μάθημα «Το τετράδιο 

ζωγραφικής»). 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Οι Γερμανοί και οι πρόκες» της Ά. Ζέη (μετά το μάθημα «Στον πόλεμο του 1940»). 

 

Β΄ ΤΕΥΧΟΣ 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ 
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«Η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντυ» του Λ. Μπουσκάλια (μετά το μάθημα 

«Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε»). 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ 

     - 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Το περιβόλι του Σαχίμ» της Λ. Ψαραύτη (μετά το μάθημα «Φτιάχνουμε προσκλήσεις»). 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Άντζελμαν» του Ν. Λεβύ (μετά το μάθημα «Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο») 

«Έκτακτα μέτρα στη Λιλιπούπολη για το νέφος» των Μ. Κριεζή και Ρ. Καπετανάκη 

(μετά το μάθημα «Το ηλιακό λεωφορείο»). 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Το μικρό κλεφτόπουλο» (μετά το μάθημα «Η καταστροφή των Ψαρών»). 

 

Γ΄ ΤΕΥΧΟΣ 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Παππούς κι εγγονή» της Φ. Φραγκούλη (μετά το μάθημα «Τα ταξίδια του παππού μου –

συνέχεια-»). 

«Το ξύλινο άλογο» της Κ. Σφαέλλου (μετά το μάθημα «Μια αληθινή ιστορία»). 

«Παροιμίες-Παροιμιόμυθοι-Αινίγματα» (μετά το μάθημα «Γεια σου χαρά σου Βενετιά»). 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ο ωραίος Δαρείος» της Σ. Ζαραμπούκα (μετά το μάθημα «Καλή όρεξη!»). 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά» του Ν. Χικμέτ (μετά το μάθημα «Του κόσμου τα 

παιδιά»). 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 - 

Για τις ενότητες 2 του Β΄ τεύχους και 4 του Γ΄ τεύχους ο/η εκπαιδευτικός έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει κείμενα από το κυπριακό Ανθολόγιο, άλλα λογοτεχνικά κείμενα 

ανάλογα με τις θεματικές ενότητες που έχουν προηγηθεί, τις θεματικές που μπορεί να 

προσεγγίστηκαν σε άλλα μαθήματα (Ανακαλύπτω τον κόσμο, Εικαστικά, Ευρωπαϊκές 

ώρες,…) και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών του.  
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3.4. Δ΄ Τάξη 
 

                     3.4.1. Εγχειρίδιο Γλώσσας 
     

(1Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

 ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

1. Ένα ακόμη σκαλί 

1. Ο Σεπτέμβρης 

2. Αναμνήσεις του 

καλοκαιριού 

3. Ένα ακόμα σκαλί 

4. Ξημερώνει μια νέα 

μέρα… ώρα για 

σχολείο 

5. Αστραδενή 

 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

 

 Αναφορικός λόγος 

(βιωματική αναδιήγηση, 

περιγραφή κτιρίου)  

 

Λογοτεχνικά κείμενα 

(ποίημα, πεζά) 

Πληροφοριακό κείμενο 

Άρθρο εφημερίδας 

Χρηστικό κείμενο 

 

Χρόνοι του ρήματος (ενεστώτας, 

παρατατικός, εξακολουθητικός 

μέλλοντας) 

Επίθετα 

Υποκείμενο, αντικείμενο ρήματος 

της πρότασης 

Στίξη 

 

Λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις)  

Ορθογραφία 

2. Ρώτα το νερό… τι 

τρέχει 

1. Το νερό συστήνεται 

2. Το ποτάμι τρέχει να 

συναντήσει τη 

θάλασσα 

3. Το νερό στη 

θρησκεία, στους 

μύθους και στις 

παραδόσεις 

4. Ο Νερουλάς 

5. Το νερό ταξιδεύει 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

 

Αναφορικός λόγος 

(αφήγηση, περιγραφή 

επαγγέλματος) 

 

Λογοτεχνικά κείμενα 

(ποίημα, πεζά) 

Ηλεκτρονικό κείμενο 

Πληροφοριακά κείμενα 

Χρηστικά κείμενα 

Συνέντευξη 

Ρήματα β΄ συζυγίας (κυλάω/ώ) 

Ανισοσύλλαβα αρσενικά 

ουσιαστικά 

Κατηγορούμενο 

Στίξη (κόμμα, παρένθεση, διπλή 

παύλα) 

 

Λεξιλόγιο (θεματικό λεξιλόγιο, 

προέλευση και σημασία λέξεων, 

παρομοίωση, εκφράσεις) 

Ορθογραφία (συντομογραφίες, 

αρτικόλεξα) 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

 ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

3. Εμένα με νοιάζει 

 

1. Βροχοσταλίδες 

2. Βροχοσταλίδες 

(συνέχεια) 

3. Χρησιμοποίησέ το 

ξανά… και ξανά… 

και ξανά… 

4. Σκουπίδια στη 

θάλασσα 

 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

Αναφορικός λόγος 

(αφήγηση) 

Λογοτεχνικό κείμενο 

Ενημερωτικό κείμενο 

Ηλεκτρονικό κείμενο 

Άρθρο περιοδικού 

Ενημερωτικό φυλλάδιο 

Προπαροξύτονα αρσενικά σε –ος 

Διάκριση αδύνατων τύπων 

προσωπικών αντωνυμιών και 

οριστικού άρθρου 

Σύνθετες προτάσεις 

Ουσιαστικά ως συμπληρώματα 

άλλων ουσιαστικών 

 

Λεξιλόγιο (παραγωγή ρημάτων 

από ονόματα) 

Ορθογραφία 

4. Ασφαλώς 

κυκλοφορώ 

 

1.Μάθημα 

Κυκλοφοριακής 

Αγωγής 

2. Στο δρόμο με το 

Σωτήρη 

3. Ένα αλλιώτικο 

Πάρκο! 

4. Ρόδα είναι και 

γυρίζει 

 

Διάρκεια 8-10 ώρες 

 

 

 

Κατευθυντικός λόγος 

(κανόνες, οδηγίες) 

Αναφορικός λόγος 

(περιγραφή ατυχήματος) 

 

Λογοτεχνικό κείμενο 

Ειδησεογραφικό άρθρο 

διαδικτύου 

Σήματα Τροχαίας 

Φυλλάδιο οδικής 

κυκλοφορίας 

 

 

Ελλειπτικές προτάσεις 

Εγκλίσεις (οριστική, υποτακτική 

και προστακτική του ενεστώτα της 

ενεργητικής φωνής) 

Ουδέτερα ανισοσύλλαβα 

ουσιαστικά σε –μα 

 

Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων) 

Ορθογραφία (προστακτική 

ρημάτων) 
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5. Το σχολείο 

γιορτάζει την 

ελευθερία 

 

1. Οκτώβρης 1940 

2. Ημερολόγιον από 

τον πόλεμον του 1940 

3. Για γέλια και για 

κλάματα 

4. Αντίσταση 

5. Ένα στεφάνι για 

τους ήρωες 

 

Διάρκεια 2- 4 ώρες 

 

 

Eπετειακό 

 

 

 
 

(2Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

 ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

6. Ιστορίες παιδιών 

 

1. Κορίτσι  

2. Ο 6χρονος ήρωας 

της Ορλεάνης 

3. Το μεγάλο μυστικό 

4. Ο αδελφός της 

Ασπασίας 

 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

 

Αναφορικός λόγος 

(αφήγηση του ίδιου 

γεγονότος από διαφορετική 

οπτική γωνία, αφήγηση μιας 

περιπέτειας) 

 

Λογοτεχνικά κείμενα 

(ποίημα, πεζά) 

Ενημερωτικά κείμενα 

Άρθρα εφημερίδας 

Αριθμητικά επίθετα (απόλυτα, 

τακτικά) 

Χρόνοι του ρήματος (αόριστος, 

συνοπτικός μέλλοντας 

ενεργητικής φωνής και ενεστώτας 

παρατατικός, εξακολουθητικός 

μέλλοντας παθητικής φωνής) 

Λεξιλόγιο (συνώνυμα) 

Ορθογραφία (σύνθετες λέξεις με 

αριθμητικά, το τελικό ν ) 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

 ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

7. Το σχολείο 

γιορτάζει τη 

δημοκρατία.  

Γενική έκκληση, 

 Τα κάγκελα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Η ελιά  

 

1.Η ελιά  

2. Οι μύθοι και η ελιά 

3. Η ελιά στην Ελλάδα 

και τη Μεσόγειο 

4. Μαγειρεύουμε με 

ελαιόλαδο 

 

Διάρκεια 10 ώρες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κατευθυντικός λόγος 

(επιχειρηματολογικά κείμενα, 

συνταγές) 

Λογοτεχνικό κείμενο 

(ποίημα) 

Πραγματολογικά κείμενα 

Ενημερωτικό κείμενο (άρθρο 

διαδικτύου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε  

-α και σε –η 

Κύρια και κοινά ονόματα 

Χρόνοι του ρήματος (αόριστος  

παθητικής φωνής) 

Πάθη φωνηέντων 

Αυτοπαθείς αντωνυμίες 

Ασύνδετο σχήμα 

 

Λεξιλόγιο (θεματικό λεξιλόγιο, 

προέλευση και σημασία λέξεων, 

προσωποποίηση)  

Ορθογραφία (οικογένειες λέξεων, 

περιεκτικά ουσιαστικά) 
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9. Η παράσταση 
αρχίζει 
 

1. Μια περιπέτεια για 

το Ρωμαίο 

2. Ένας Αρλεκίνος 
από χαρτί 

3. Όρνιθες 

4. Πρώτη φορά στο 

θέατρο 

5.Ο Κεραμιδοτρέχαλος 

 

Διάρκεια 12-14 ώρες 

 

Κατευθυντικός λόγος 

(οδηγίες κατασκευής, 

επιχειρηματολογικά κείμενα, 

πρόσκληση) 

Αναφορικός λόγος (σύνθεση 

παραμυθιού) 

Λογοτεχνικά κείμενα (πεζά, 

θεατρικό κείμενο) 

Κείμενα εφημερίδων (στήλες 

«Θεάματα») 

Αστεία εικονογραφημένη 

ιστορία (κόμικ) 

Κείμενα ιστοσελίδων 

διαδικτύου 

Διαφημιστική αφίσα 

Πρόσκληση θεατρικής 

παράστασης 

 

Χρονικά επιρρήματα 

Ευθύς και πλάγιος λόγος 

Ερωτηματικές αντωνυμίες 

Χρόνοι του ρήματος 

(παρακείμενος, υπερσυντέλικος 

ενεργητικής και παθητικής φωνής) 

Ρήματα (εγκλίσεις) 

Σημεία στίξης 

 

Λεξιλόγιο (θεματικό λεξιλόγιο) 

Ορθογραφία (σύνθεση λέξεων) 

10. Χριστός γεννάται 

1. Η νύχτα τις 

γεννήσεως 

2. Χριστουγεννιάτικα 

κάλαντα Κύπρου 

3. Ζωγραφίστε τις 

ευχές τις 

4. Η μπουγάδα του Αϊ-

Βασίλη 

5. Η μοσχομυριστή 

βασιλόπιτα 

Διάρκεια 4 ώρες 
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11. Λέξεις φτερουγί- 

ζουν πέρα, ταξιδεύ- 

ουν στον αγέρα  

1. Παιχνίδια με τις 

λέξεις 

2. Γλωσσική 

αυτοβιογραφία 

3. Χορεύοντας… με 

ανήκουστους ήχους 

4. Γραφή, η μνήμη των 

ανθρώπων  

Διάρκεια 10 ώρες 

Αναφορικός λόγος (αφήγηση) 

 

Λογοτεχνικά κείμενα 

(ποίημα, αυτοβιογραφία) 

Ενημερωτικά κείμενα (άρθρο 

εφημερίδας, άρθρα 

διαδικτύου) 

Πραγματολογικά κείμενα 

(εγκυκλοπαιδικά, ιστορικά) 

Αόριστες αντωνυμίες 

Τροπικά επιρρήματα, ενεργητικές 

μετοχές, εμπρόθετοι προσδιορισμοί 

Χρονικές προτάσεις 

Το αχώριστο μόριο α (αν) 

 

Λεξιλόγιο (προέλευση και σημασία 

λέξεων, μεταφορικός λόγος, 

αντίθετα) 

Ορθογραφία (συλλαβισμός) 

 

(3Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

 ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  

 

12. Γελάσαμε με την 

ψυχή μας 

 

1. Ο Μπελάς κι ο 

Ρουμποτύρης 

2. Ο Αργύρης και το 

πρόβλημα 

3. Φρουτοπία 

4. Τρύπωνας ο 

φαφαγάλος 

 

Διάρκεια 10 ώρες 

 

 

Αναφορικός λόγος 

(περιγραφή ζώου) 

 

Λογοτεχνικά κείμενα  

Αστείες εικονογραφημένες 

ιστορίες (κόμικς)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ουδέτερα ουσιαστικά σε –ος 

Επιφωνήματα 

Επίθετα 

Ουδέτερα ουσιαστικά σε –μα 

Χρόνοι του ρήματος (αόριστος 

ενεργητικής και παθητικής φωνής) 

Ανώμαλα ρήματα 

 

Λεξιλόγιο (ορισμοί λέξεων, οι ήχοι 

σαν λέξεις) 

Ορθογραφία (στίξη) 
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13. Όλοι 
διαφορετικοί όλοι 
ίδιοι 
1. Όλου του κόσμου τα 

παιδιά 

2. Το σχολείο του 

κόσμου 

3. Τα Δικαιώματα των 

παιδιών 

4. Η 5η Βασική Αρχή 

των Δικαιωμάτων των 

παιδιών 

 

Διάρκεια 10 ώρες 

 

 

 

 

Κατευθυντικός λόγος 

 

Πληροφοριακά κείμενα 

(άρθρο διαδικτύου) 

Εγκυκλοπαιδικά κείμενα 

Λογοτεχνικά κείμενα 

Αφίσα 

 

Οριστικές αντωνυμίες 

Ειδικοί σύνδεσμοι 

Χρόνοι ρημάτων 

Υποκείμενο του ρήματος της 

πρότασης 

 

Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων) 

Ορθογραφία (πού-που, πώς-πως) 
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15. Χαίρε, ω χαίρε, 
Ελευθεριά! 
 

1. Έτσι σώθηκε το 

έθνος 

2. Εμείς δεν 

προσκυνούμε 

3. Ο τρελός 

μπουρλοτιέρης 

4. Του Διάκου 

 

Διάρκεια 2-4 ώρες 

 

  

 
 

16. Ταξίδια στην 
Ελλάδα 
 

 

Αναφορικός λόγος (αφήγηση 

με στοιχεία περιγραφής) 

 

Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το 

πολύ 

 

14. Το ανθρώπινο 

θαύμα 

 

1. Ύμνος στον 

άνθρωπο 

2. Από το πρώτο 

τηλεφώνημα στο 

πρώτο ηλεκτρονικό 

μήνυμα 

3. Μια παράξενη 

παραγγελία 

4. Το διαδίκτυο 

 
Διάρκεια 10 ώρες 

 

Αναφορικός λόγος 

(περιγραφή) 

Κατευθυντικός λόγος 

(επιχειρηματολογία) 

 

Κείμενα από παιδικές 

εγκυκλοπαίδειες 

Λογοτεχνικά κείμενα 

Κείμενα από διάφορες 

ιστοσελίδες 

 

 

 

 

Σύνδεσμοι  

(συμπλεκτικοί-αντιθετικοί) 

Παθητική μετοχή 

Αναφορικές αντωνυμίες 

Χρόνοι του ρήματος 

(συντελεσμένος μέλλοντας) 

Οι μελλοντικοί χρόνοι 

 

Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων, 

θεματικό λεξιλόγιο) 

Ορθογραφία (ρημάτων, μετοχών) 
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1. Το παραδεισένιο 

Πήλιο 

2. Η Ρόδος 

3. Ταξιδιωτικές 

εντυπώσεις 

4. Άνοιξα του Αιγαίου 

τη θύρα 

 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

 

Λογοτεχνικά κείμενα 

Τουριστικός χάρτης 

Ταξιδιωτικός οδηγός 

Βαθμοί επιθέτων 

Ανώμαλα παραθετικά, επίθετα που 

δε σχηματίζουν παραθετικά 

Εθνικά ουσιαστικά 

Η λειτουργία του επιθέτου 

Διάκριση επιθέτων-μετοχών 

Κλίση ουσιαστικών 

Τα μέρη του λόγου 

 

Λεξιλόγιο (παρομοιώσεις, 

αντίθετα) 

Ορθογραφία 

 
17. Χριστός Ανέστη! 
1. Ανάσταση 

2. Πρωτότυπα 

πασχαλινά αυγά 

3. Πασχαλινά έθιμα 

 

Διάρκεια 2-4 ώρες 

 

  

        
Εγχειρίδιο Γλώσσας Ε΄ τάξης (1Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 
 

18. Ο φίλος μας το 

περιβάλλον 

1.Ο φίλος μας το 

δάσος 

2. Η φίλη μας η 

θάλασσα 

3. Ο φίλος μας ο 

 

Ι. Αναφορικός λόγος: αφήγηση 

ιστορίας και περιγραφή 

γεγονότος. 

ΙΙ. Κείμενο λογοτεχνικό, 

ειδησεογραφικό άρθρο 

εφημερίδας και διαδικτύου, 

δημοσιογραφική ανταπόκριση 

 

Χρόνοι του ρήματος 

Εξαρτημένες χρονικές προτάσεις 

Επιρρηματικοί προσδιορισμοί 

χρόνου 
 

Ορθογραφία 

Λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις, 
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άνεμος 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

(ρεπορτάζ), ενημερωτικό άρθρο 

περιοδικού. 

παροιμίες) 

 

 
19.  Η ζωή στην 

πόλη 

1. Η παλιά γειτονιά-

Ξανθίππου 5 

2. Παιχνίδια 

πολιτισμού 

3. Η πολιτιστική ζωή 

της Θεσ/νίκης 

4. Υπόγειες διαδρομές 

 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

Ι. Κατευθυντικός λόγος: 

Καθοδηγητικά κείμενα. 

 

ΙΙ. Λογοτεχνική περιγραφή, 

ενημερωτικά κείμενα (αφίσα 

του ΥΠΠΟ, Νομαρχία 

Θεσ/νίκης και παιδικού 

περιοδικού), οδηγίες, χάρτες. 

 

Εγκλίσεις 

Αριθμητικά 

Επιρρηματικοί προσδιορισμοί 

χρόνου, τόπου, τρόπου 

 Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε –

ος και επιθέτων σε –ης, ης, ες 

(λόγια κλίση) 
 

Ορθογραφία 

Λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις,) 

 
 
 

20. Τα ζώα που ζουν 

κοντά μας 

 

1. Ο Μάγκας 

2. Ο Τεντέν και ο 

Μιλού 

3. Τα χαρακτηριστικά 

των ζώων 

4. Αγάπες… με ουρά 

5. Οι δύο φίλοι 

6. Τα ζώα της εξοχής 

 

 

Διάρκεια 10 ώρες 

 

Ι. Αναφορικός λόγος: 

περιγραφή ζώου. 

 

ΙΙ. Λογοτεχνία, 

εικονογραφημένη ιστορία 

(κόμικ), μύθος, ενημερωτικά 

κείμενα, άρθρα εφημερίδων, 

περιοδικών και διαδικτύου, 

μικρές αγγελίες. 

 

Επίθετα και επιθετικοποιημένες 

μετοχές 

Αιτιολογικές προτάσεις 

Απλές-επαυξημένες προτάσεις 

Ρόλος και λειτουργία των άρθρων 

(οριστικών και αορίστων) 

Κλίση: επίθετα σε –ής, -ιά, -ί και σε 

–ύς, -ιά, -ύ 

 

Ορθογραφία 

Λεξιλόγιο (κυριολεξία- μεταφορά, 

παροιμίες και εκφράσεις) 
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3.4.2. Προτάσεις επεξεργασίας κειμένων από το Ανθολόγιο 
 

Η επιλογή των κειμένων είναι ενδεικτική. Ο/η εκπαιδευτικός καθορίζει τη χρονική 

στιγμή ενασχόλησης με τα κείμενα του Ανθολογίου μέσα στο πλαίσιο της εκάστοτε 

ενότητας. Οι ώρες που θα αφιερωθούν στο Ανθολόγιο δεν έχουν συνυπολογιστεί στις 

ενδεικτικές ώρες διδασκαλίας που παρατίθενται στον προηγούμενο πίνακα.   

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

«Ο μαύρος ήλιος» του Τ. Ροντάρι 

 «Όπου η τρελούτσικη γίνεται ένας ήλιος αρμυρός, ήλιος θαλασσινός» της Ζ. Βαλάση 

 «Εδώ Πολυτεχνείο…» της Μ. Δούκα 

«Αιγιαλούσα» του Κ. Χαραλαμπίδη 

 «Το πορτοκάλι και μια ηλιαχτίδα» του Μ. Κοντολέων 

 «Η αιμοδοσία» της Λ. Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 

 «Χαρούμενοι χαρταετοί» της Μ. Πυλιώτου 

«Η Κατερίνα και ο Αόρατος στο σκοτάδι» της Μ. Λοΐζου 

 «Η Δόνα Τερηδόνα» του Ε. Τριβιζά 

 «Είσαι ο ουρανός ο απέραντος» του Ρ. Ταγκόρ 

«Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα της Κεφαλονιάς»   

 «Το τραγούδι του κλόουν» του Γ. Μαρίνου 

 «Γλωσσοδέτης» - «Λογοπαίχνιδο» της Ν. Νικολάου 

 «Λιοντάρι και αγριόχοιρος» του Αισώπου 

«Λιοντάρι και αγριογούρουνο» του Τ. Αποστολίδη 

 «Θούριος» του Ρήγα Βελεστινλή 

«Ελεύθεροι πολιορκημένοι» του Δ. Σολωμού  

 «Ο γλάρος» του Ο. Ελύτη 

 «Συνάντηση στο διάστημα» της Κ. Σίνου 

 «Τότε που πήγαμε βόλτα τον Επιτάφιο» της Β. Μάστορη 

«Η μάνα του Χριστού» του Κ. Βάρναλη 

 «Περίπατος στο βυθό της θάλασσας» του Ι. Βερν  
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3.5. Ε΄ Τάξη 
 

                     3.5.1. Εγχειρίδιο Γλώσσας 
 
 

      (1Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

ΘΕΜΑ 

Ι. ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 
1. Οι φίλοι μου, οι 

φίλες μου  
1. Φίλοι από άλλες 
χώρες 
2. Ιστορίες με φίλους 
3. Οι φίλοι 
τραγουδάνε 
4. Οι φίλοι 
γιορτάζουν 
 
Διάρκεια 10 ώρες 

Ι. Κατευθυντικός λόγος. 
 
ΙΙ. Επιστολές, λογοτεχνικά 
κείμενα (πεζά, διαλογικά, 
ποιήματα, τραγούδια), 
προσκλήσεις. 
 

Ευθύς – πλάγιος λόγος 
Είδη ανεξάρτητων προτάσεων 
Τελικές-αποτελεσματικές 
προτάσεις 
Αντωνυμίες (λειτουργία, κλίση): 
Ορθογραφία 
Στίξη 
Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων, 

ομώνυμα, παρώνυμα) 

 

                                              (2Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

2. Μουσική 

1. Εγώ σε συναυλία; 

2. Μουσικά όργανα 

(κουδουνίστρα, 

ποτηρόφωνο) 

3. Τραγούδια και 

στίχοι 

4. Μουσική και άλλες 

τέχνες 

Διάρκεια  10 ώρες 

 

Αναφορικός λόγος: 

αφήγηση, περιγραφή 

αντικειμένου, κατασκευής  

 

ΙΙ. Λογοτεχνικά κείμενα 

(πεζά, στίχοι τραγουδιών), 

εγκυκλοπαιδικά και 

ενημερωτικά κείμενα   

 

Μεταβατικά - αμετάβατα ρήματα 

Υ-Ρ-Α και Υ-Ρ-Κ 

Μονοτονικό 

Ορθογραφία 

Στίξη 

Λεξιλόγιο (Θεματικό λεξιλόγιο, 

οικογένειες λέξεων) 
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3. Βιβλία – 

Βιβλιοθήκες 

1.Ο μαγικός κόσμος 

των βιβλίων 

2. Ποιοι είναι οι 

συγγραφείς; 

3. Βιβλιοθήκες 

4. Σκυταλοδρο- 

μία ανάγνωσης 

5. Ανασκαφές στα 

τυφλά 

 

Διάρκεια 10 ώρες 

 

Ι. Αναφορικός λόγος: 

Αφηγήσεις, περιγραφές. 

 

ΙΙ. Λογοτεχνικά κείμενα, 

συνεντεύξεις, βιογραφικά 

σημειώματα, 

βιβλιοπαρουσιάσεις, 

βιβλιογραφικό δελτίο, 

κανονισμός λειτουργίας 

βιβλιοθήκης,  

κείμενα ενημερωτικών 

εντύπων, σενάρια, έπαινοι. 

 

Ονοματικές και ρηματικές 

φράσεις 

 Παράταξη-υπόταξη 

Ασύνδετο σχήμα 

 

Ορθογραφία 

Στίξη 

Λεξιλόγιο (σημασίες λέξεων, 

σύνθεση με λόγιες προθέσεις) 

 

  

4.Μυστήρια- 

επιστημονική 

φαντασία 

1. Όνειρα για ταξίδια 

στ’ αστέρια 

2. Χαμένοι 

Πολιτισμοί- 

Ατλαντίδα 

3. Πέτρινοι γίγαντες 

4. Η μηχανή του 

χρόνου 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

 

Ι. Αναφορικός λόγος: 

αφήγηση, περιγραφή. 

ΙΙ. Κείμενα ενημερωτικά, 

εγκυκλοπαιδικά, ιστορικά, 

άρθρα εφημερίδων και 

περιοδικών. 

 

 

Υποθετικές προτάσεις 

Μελλοντικοί χρόνοι 

Επιρρηματικοί προσδιορισμοί 

χρόνου 

Ορθογραφικά σημεία (διαλυτικά, 

κ.λπ.) 

Λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις, 

συνώνυμα-αντίθετα, οικογένειες 

λέξεων) 
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(1Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

5. 28η Οκτωβρίου 

 

1.Η πορεία προς το 

μέτωπο 

2. Η Ιταλία μάς κήρυξε 

τον πόλεμο! 

3. Η πείνα 

4. Κατοχή 

 

Διάρκεια 2 ώρες 

 

  

 

Επετειακό 

 

                                                

 

                                                        (2Ο ΤΕΥΧΟΣ)  

 

6. Παιχνίδια 

1. Παραδοσιακά  

παιχνίδια 

2. Επιτραπέζια 

παιχνίδια 

3. Ηλεκτρονικά 

παιχνίδια 

4. Πνευματικά 

παιχνίδια 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

 

Ι. Κατευθυντικός λόγος: 

(οδηγίες). 

 

ΙΙ. Κείμενα 

εγκυκλοπαιδικά, 

ενημερωτικά, λογοτεχνικά, 

άρθρα διαδικτύου. 

 

Απρόσωπη σύνταξη 

Εγκλίσεις (επανάληψη) 

Κλίση: λόγιοι σχηματισμοί 

επιθέτων σε-ων, -ουσα, -ον 

Ορθογραφία, συλλαβισμός 

Λεξιλόγιο (απόδοση ξένων 

λέξεων) 

Παρομοίωση – μεταφορά 
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                                                 (1Ο ΤΕΥΧΟΣ)                                 

7. 17η Νοέμβρη 

1. 17 Νοεμβρίου 1973 

2. Τριήμερο στα 

κάγκελα 

3. Μικρός τύμβος 

4. Κοίτα με στα μάτια 

5. Άγνωστος 

αγωνιστής 

6. Ο Φωκίων ήταν 

ελάφι 

Διάρκεια 2 ώρες 

Επετειακό  

 

(3Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

 

8. Κατασκευές 

1.Κατασκευές της 

φύσης 

2. Κατασκευές των 

ανθρώπων 

(μοναστήρι) 

3. Μαθηματικές 

κατασκευές 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

 

Ι. Κατευθυντικός λόγος: 

οδηγίες. 

 

ΙΙ. Κείμενα ενημερωτικά και 

επιστημονικά, οδηγίες 

κατασκευής. 

 

Ενεργητική – παθητική σύνταξη 

 

Υ-Ρ-Α και Υ-Ρ-Κ (επανάληψη)  

Μεταβατικά και αμετάβατα 

ρήματα (επανάληψη) 

Αριθμητικά 

 Ορθογραφία 

Στίξη 

Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων, 

σύνθεση με λόγιες προθέσεις) 

 

9. Τηλεόραση 

 

 

Ι. Κατευθυντικός λόγος: 

κείμενα επιχειρημάτων. 

 

Ευθύς – πλάγιος λόγος 

(επανάληψη) 



2009-D-579-el-6  148/155 

1. Τα θετικά και τα 

αρνητικά 

2. Τηλεόραση και 

διαφήμιση 

3. Προγράμματα 

τηλεόρασης 

 

 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

 

ΙΙ. Ενημερωτικά κείμενα, 

άρθρα εφημερίδων και 

περιοδικών, κείμενα 

σχολικών εργασιών, 

διαφημιστικά κείμενα, 

προγράμματα. 

Απλές-επαυξημένες προτάσεις 

Αιτιολογικές προτάσεις 

Κλίση:  λόγιοι σχηματισμοί 

ρημάτων σε -ούμαι, - ώμαι 

Ορθογραφία 

Αρκτικόλεξα – συντομογραφίες 

Λεξιλόγιο (καταγωγή και σημασία 

των λέξεων) 

 

(2Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

10 . Χριστούγεννα 

1.Χριστούγεννα 

2.Χριστουγεν-νιάτικο 

δώρο 

3. Φρικαντέλα η 

μάγισσα 

4. Κάλαντα 

Πελοποννήσου, 

Κέρκυρας, 

Καππαδοκίας 

5. Τα Χριστού- 

γεννα στον κόσμο 

6.Το δάσος που 

ταξίδευε 

Διάρκεια 2 ώρες  
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      (3Ο ΤΕΥΧΟΣ) 

 

ΘΕΜΑ 

Ι. ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ 

ΙΙ. ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

11. Αθλήματα -  σπορ 

 

1.Ο αθλητισμός στην 

αρχαία Ελλάδα 

2. Σύγχρονος 

αθλητισμός 

3. Και τα παιδιά 

αθλούνται 

 

 

Διάρκεια 10 ώρες 

 

Ι. Αναφορικός λόγος: 

αφήγηση, περιγραφή. 

 

ΙΙ. Κείμενα λογοτεχνικά, 

ιστορικά, ειδησεογραφικά, 

δημοσιογραφικές 

ανταποκρίσεις (ρεπορτάζ 

 

Είδη ανεξάρτητων προτάσεων 

Τελικές προτάσεις & 

Αποτελεσματικές προτάσεις 

Παραθετικά επιθέτων / 

επιρρημάτων 

 

Ορθογραφία 

Λεξιλόγιο (μία ή δύο λέξεις, 

συνώνυμα-αντίθετα) 

 

 

12. Ταξίδια στο 

διάστημα 

1.Ο άνθρωπος στο 

διάστημα 

 2. Τι βλέπουμε από το 

διάστημα 

3. Φανταστικά ταξίδια 

στο διάστημα 

4. Ταξίδι στο διάστημα 

 

Διάρκεια 10 ώρες 

 

Ι. Αναφορικός λόγος: 

αφήγηση, περιγραφή. 

 

 

 

ΙΙ. Κείμενα λογοτεχνικά, 

Ενημερωτικά, 

επιστημονικά, άρθρα 

εγκυκλοπαίδειας. 

 

Ενεργητική – παθητική σύνταξη 

(επανάληψη) 

Ονοματικές – ρηματικές φράσεις 

(επανάληψη) 

Ρόλος και λειτουργία των άρθρων 

 

Ορθογραφία. 

Συλλαβισμός. 

Λεξιλόγιο (συμφράσεις, 
εκφράσεις) 

                                                  

 



2009-D-579-el-6  150/155 

   Εγχειρίδιο ΣΤ΄τάξης (1ο τεύχος) 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

 ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

 

13.Ταξίδια τόποι 

1. Ο θαλασσοπόρος 

2. Τα ψάθινα καπέλα 

3.Ταξιδεύοντας με 

ελέφαντα 

4. 2 μέρες στο βουνό. 

Διάρκεια 10  ώρες 

 

Αφηγηματικά, λογοτεχνικά, 

περιγραφικά , ενημερωτικά, 

πληροφοριακά κείμενα. 

  

 

 

Χρόνοι του ρήματος 

Εξαρτημένες χρονικές προτάσεις 

Επιρρηματικοί προσδιορισμοί 

χρόνου 

 

14. Κατοικία 

1. Το σπίτι μου 

(ποιήμα) 

2. Το σπίτι του ποιητή 

Καβάφη  

3. Μικρές αγγελίες 

4. Κύριε μας 

ενοχλείτε. 

 

Διάρκεια 10  ώρες 

 

Αφηγηματικά, λογοτεχνικά, 

περιγραφικά , ενημερωτικά, 

πληροφοριακά κείμενα. 

Μικρές αγγελίες, άρθρα, 

σχόλια. 

 

Επίθετα 

Τοπικοί  προσδιορισμοί  

Ελλειπτικές προτάσεις 

Κλίση ,  λόγιος σχηματισμός 

θηλυκών ουσιαστικών ( -ος και –η 

πληθ. –εις) 

Αριθμητικά  

Λεξιλόγιο 

Ορθογραφία (συντομογραφίες, 

αρτικόλεξα) 
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                                          Εγχειρίδιο Ε΄τάξης ( 2Ο τεύχος) 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

 ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

15. 25η Μαρτίου 

1.Κολοκοτρώνης 

2. Ο Γέρος του Μοριά 

3. Μαντώ 

Μαυρογένους 

Διάρκεια 2 ώρες 

Επετειακό  

 

 

                                                 
                                                  Εγχειρίδιο ΣΤ΄ τάξης (1Ο τεύχος )    
                       
 

16. Διατροφή 

1. Η πολύ λαίμαργη 

φάλαινα (ποιήμα) 

2. Συνταγές 

μαγειρικής 

3. Διαφημίσεις 

4. Η χελώνα και ο 

ρεβυθάκης 

 

Διάρκεια 

διδασκαλίας: 10 ώρες 

 

 

Καθοδηγητικά 

(κατευθυντικός λόγος ) 

 

Λογοτεχνικά κείμενα  

οδηγίες ,συνταγές, 

διαφημιστικά κείμενα 

 

 

 

Εγκλίσεις 

Αποτελεσματικές προτάσεις 

Κλίση προστακτικής 

Παραθετικά, υποθετικές προτάσεις, 

έναρθρο και άναρθρο ουσιαστικό 

Ορθογραφία Προστακτικής, 

Ορθογραφικά  σημεία 

 Στίξη 

Λεξιλόγιο: εκφράσεις και 

συμφράσεις , συνώνυμα -αντώνυμα 

(αντίθετα) 

 
 
                                           
 
 



2009-D-579-el-6  152/155 

 
                                        Εγχειρίδιο Ε΄ τάξης (3ο τεύχος) 
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ   ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

 ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

17. Πάσχα 

1. Η ημέρα της 

Λαμπρής 

2. Ανάσταση 

3. Μαριάμ 

4. Έθιμα του Πάσχα 

Διάρκεια 2 ώρες 

 

  

 

 

 

                                            
Εγχειρίδιο ΣΤ΄ τάξης (1ο τεύχος) 

 
 

18. Η ζωή σε άλλους 

τόπους 

1. Ποιήματα με 

ζωγραφιές. 

2. Αυθόχθονες λαοί-

Σπίτι μας είναι η γη. 

3. Αιολική  γη.  

4. Πορτογαλία 

 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

 

 

 

Επιχειρηματολογικά 

(κατευθυντικός λόγος) 

 

Λογοτεχνικά κείμενα 

(ποίημα, πεζά) 

Πληροφοριακά κείμενα 

 

 

 

 

 

Αιτιολογικές προτάσεις 

Τοπικοί προσδιορισμοί 

Χρόνοι του ρήματος 

 

Ορθογραφία  
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Εγχειρίδιο ΣΤ΄ τάξης  (2ο τεύχος) 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

 ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

 ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

 

19. Η ζωή έξω από 

την πόλη 

1. Το σκιάχτρο 

(ποίημα) 

2. Ολική καταστροφή 

στις καλλιέργειες. 

3. Τριάντα εννιά 

καφενεία κι ένα 

κουρείο. 

4. Καλοκαίρι με 

δρεπάνι ,τσουγκράνα 

κι αμίλητο νερό. 

 

Διάρκεια 10 ώρες 

 

 Αφηγηματικά, 

περιγραφικά. 

Ημερολόγιο, 

 άρθρα-ειδήσεις 

λογοτεχνικά κείμενα. 

 

 

Ονοματική- ρηματική φράση. 

Μετοχή παθητικού Παρακειμένου 

ως επίθετο. 

Απλή -επαυξημένη πρόταση 

Χρόνοι του ρήματος. 

Κλίση:  επίθετα σε –ης,-ης,-ες 

Oρθογραφία 

Στίξη 

Λεξιλόγιο: Κυριολεξία -μεταφορά 

 

 

20. Συσκευές 

1. Λιλιπούπολη 

(τραγούδι) 

2. Οδηγίες χρήσης 

3. Πάμε μιαβόλτα 

στον Γουέμπι 

4. To μηχάνημα 

 

Διάρκεια 10-12 ώρες 

 

Καθοδηγητικά 

(κατευθυντικός λόγος) 

Λογοτεχνικά κείμενα. 

Κείμενα οδηγιών χρήσης  

Ενημερωτικά κείμενα 

 

 

 

Εγκλίσεις  

Τελικές προτάσεις και προτάσεις ως 

συμπλήρωμα του ρήματος 

Χρόνοι του ρήματος  

Ορθογραφία Προστακτικής 

Λεξιλόγιο κατανόηση και χρήση 

ορολογίας απόδοση λέξεων ξένης  

προέλευσης στα ελληνικά 
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3.5.2. Προτάσεις επεξεργασίας κειμένων από το Ανθολόγιο 

 

Η επιλογή των κειμένων έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντα. Προτείνονται 

ορισμένα κείμενα του Ανθολογίου σχετικά με την όλη θεματολογία των ενοτήτων. Ο/η 

εκπαιδευτικός μπορεί να καθορίσει τη χρονική στιγμή ενασχόλησης με τα κείμενα του 

Ανθολογίου μέσα στο πλαίσιο της εκάστοτε ενότητας, καλό όμως είναι να φροντίσει 

ώστε να γίνεται επεξεργασία κειμένων του Ανθολογίου μια φορά την εβδομάδα. Οι ώρες 

που θα αφιερωθούν στο Ανθολόγιο δεν έχουν συνυπολογιστεί στις ενδεικτικές ώρες 

διδασκαλίας που παρατίθενται στον προηγούμενο πίνακα.   

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

 «Ο ασημένιος δρόμος» του Γ. Μπόντη. 

«Η Ασπρούδα» της Ε. Χωρεάνθη. 

«Η Χιονάτη της Πάρνηθας» του Η. Βενέζη. 

 «Η πολιτεία της λίμνης» του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου. 

«Δρακοπαραμύθι» της Α. Βαρελλά.  

 «Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο» του Ν. Βρεττάκου. 

«Στα βουνά της Αλβανίας» του Γ. Μπεράτη. 

«Η παρέλαση» της Ά. Ζέη. 

«Τα κουλουράκια» της Ζ. Σαρή. 

 «Ένας σκύλος σωτήρας» του Τ. Λόντον. 

«Η καρδιά ενός ποντικού» του Ρ. Νταλ. 

«Η θλιμμένη αγελάδα» του Ε. Τριβιζά.  

 «Η εξέγερση» της Μ. Λυμπεράκη. 

 «Το χαμογελαστό συννεφάκι» της Μ. Λοΐζου. 

«Οι φίλοι μας οι τσιγγάνοι» της Ε. Σαραντίτη.   

 «Λιανοτράγουδα» 
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 «Τα Χριστούγεννα του Τα Κι Κο» της Ε. Μάρρα. 

 «Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» του Μ. Λουντέμη. 

«Η βιβλιοθήκη μας» του Φ. Μπαρμπώ. 

 «Η καλλονή με το φιδίσιο κορμί» της Ε. Μάρρα. 

«Ταξίδια γεμάτα περιπέτειες» του Λουκιανού. 

 «Όνειρα με χαρταετούς και περιστέρια» του Φ. Φαριάντ. 

 «Είμαστε το “εμείς” του Γ. Μακρυγιάννη. 

«Ο μικρός μπουρλοτιέρης» της Γ. Γρηγοριάδου-Σουρέλη. 

 «Στρατός για…κλάματα» των Ρ. Γκοσινύ και Α. Ουντερζό. 

 «Η Ανάσταση του Ιησού» του Ρωμανού του Μελωδού. 

«Τα γόνατα του Ιησού» του Ν. Βρεττάκου. 

«Τα κόκκινα αυγά» του Γ. Ξενόπουλου. 

 «Ο Θωμάς» της Λ. Ψαραύτη. 

Ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και κείμενα από το κυπριακό 

Ανθολόγιο, άλλα λογοτεχνικά κείμενα ανάλογα με τις θεματικές ενότητες που έχουν 

προηγηθεί, τις θεματικές που μπορεί να προσεγγίστηκαν σε άλλα μαθήματα 

(Ανακαλύπτω τον κόσμο, Εικαστικά, Ευρωπαϊκές ώρες,…) και τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα των μαθητών του. 
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