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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

 
Α΄ Μζροσ 

Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ  

Το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ διακρίνεται για τθν 
ιδιαιτερότθτά του, κακϊσ αφορά ζναν βαςικό πανανκρϊπινο βιολογικό και ψυχολογικό 
μθχανιςμό, τθ γλϊςςα, θ οποία, ενϊ κατακτάται ςτισ βαςικζσ τθσ δομζσ με φυςικό τρόπο 
κατά τθν προςχολικι θλικία του παιδιοφ, καλλιεργείται και βελτιϊνεται, ςτθ ςυνζχεια, ςτθ 
ςχολικι πράξθ ωσ αναγκαίο μζςο πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ πολφπλοκθσ 
αντικειμενικισ και υποκειμενικισ πραγματικότθτασ και ωσ δείκτθσ ατομικισ, κοινωνικισ και 
πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. Κάκε μθτρικι γλϊςςα, χωρίσ να υποτιμάται θ ςθμαςία τθσ 
γνϊςθσ και άλλων γλωςςϊν, ζχει κεντρικό ρόλο ςτθν κοινωνία και τθν εκπαίδευςθ. Η 
ελλθνικι γλϊςςα, ειδικότερα, αποτελεί μια ιδιαίτερθ περίπτωςθ, αφοφ διακζτει 
μακραίωνθ προφορικι και γραπτι παράδοςθ ζχοντασ, παράλλθλα, αναπτφξει ζνα ευρφ 
φάςμα γλωςςικϊν ποικιλιϊν. Στθν εκπαίδευςθ, θ γλϊςςα εμπλζκεται ενεργά ςε κάκε 
γνωςτικό αντικείμενο του ςχολείου, τόςο μζςω τθσ ορολογίασ κάκε επιςτιμθσ και των 
γλωςςικϊν πράξεων που επιτελοφνται ςε αυτιν, όςο και μζςω τθσ κατανόθςθσ και 
παραγωγισ λόγου ςε κάκε γνωςτικό πεδίο, ςε ακαδθμαϊκό επίπεδο. Η καλλιζργεια, 
επομζνωσ, τθσ προςλθπτικισ ικανότθτασ και τθσ προφορικισ και γραπτισ ζκφραςθσ 
αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθ γνωςιακι, κοινωνικι και γλωςςικι ανάπτυξθ των 
μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ οι ανεπτυγμζνεσ γλωςςικζσ δομζσ ςυνδζονται και αλλθλεπιδροφν 
με τθν ωρίμαςθ των νοθτικϊν διεργαςιϊν και τθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν ςτθ 
ςχολικι και πολιτιςμικι τουσ κοινότθτα. 

Με δεδομζνθ τθ ςπουδαιότθτα αλλά και τθν πολυπλοκότθτα του αντικειμζνου, θ 
διδαςκαλία του μακιματοσ αποβλζπει ςτον βακμιαίο μεταςχθματιςμό τθσ γλωςςικισ 
διαίςκθςθσ ςε ςυνειδθτοποίθςθ του ςυςτιματοσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και, ειδικότερα, 
των λεξικογραμματικϊν επιλογϊν που προςφζρονται ςτουσ/ςτισ ομιλθτζσ/-τριζσ τθσ για τθ 
δθμιουργία νοθμάτων που πραγματϊνονται με τθ μορφι κειμζνου ςε ποικίλα 
επικοινωνιακά πλαίςια. Επομζνωσ, κφρια ςτοιχεία του περιεχομζνου τθσ γλωςςικισ 
εκπαίδευςθσ ςυνιςτοφν θ παρουςίαςθ και ανάλυςθ των αλλθλεξαρτϊμενων φωνολογικϊν, 
μορφολογικϊν και ςυντακτικϊν δομϊν τθσ ελλθνικισ και των υποςυςτθμάτων τουσ (π.χ. 
ονοματικό, ρθματικό κ.λπ.), θ ανάπτυξθ του βαςικοφ και εξειδικευμζνου λεξιλογίου, θ 
ςυνεχισ βελτίωςθ, μζςω τθσ άςκθςθσ, των βαςικϊν προςλθπτικϊν και παραγωγικϊν 
δεξιοτιτων προφορικοφ και γραπτοφ λόγου και θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων κατανόθςθσ και 
παραγωγισ ποικίλων κειμζνων ςε ζνα κριτικό πλαίςιο, με ζμφαςθ ςτισ γλωςςικζσ 
(ςυγχρονικζσ και διαχρονικζσ) ποικιλίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ λογοτεχνίασ. 

 

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ 

Το μάκθμα τθσ Γλϊςςασ κεωρείται διαχρονικά ωσ το βαςικότερο γνωςτικό 
αντικείμενο τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από τθν πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν 
ςυςτθμάτων. Ο κεμελιακόσ ρόλοσ τθσ Γλϊςςασ ςτθ βακμίδα αυτι πθγάηει από τθ διττι 
φφςθ τθσ, ωσ ατομικοφ γνωρίςματοσ και ωσ κοινωνικοφ αγακοφ. Ωσ ατομικό γνϊριςμα, θ 
γλωςςικι ικανότθτα επιτρζπει ςτον/ςτθ μακθτι/-τρια τθν πρόςλθψθ και παραγωγι 
γλωςςικϊν ερεκιςμάτων, τθν επίτευξθ τθσ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ, τθ ςυγκρότθςθ 
τθσ ςκζψθσ και τθν απόκτθςθ γνϊςεων. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι μακθτζσ/-τριεσ, ωσ μζλθ 
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μιασ κοινότθτασ, επιτυγχάνουν, μζςω των γλωςςικϊν πράξεων, τθν οικειοποίθςθ μιασ 
ςειράσ αντίςτοιχων πολιτιςμικϊν ςτοιχείων, τθν αξιοποίθςθ προγενζςτερων γνϊςεων και 
εμπειριϊν, τθ ςυνεργαςία και τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ εκάςτοτε ςυμμετζχοντεσ για τον 
προςδιοριςμό και τθν επίτευξθ των κοινϊν τουσ ςτόχων.  

 

Γενικοί κοποί 

Με δεδομζνθ τθν κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ από το παιδί πριν τθ ςχολικι θλικία, θ 
διδαςκαλία τθσ μθτρικισ (πρϊτθσ) γλϊςςασ ςε φυςικοφσ/-ζσ ομιλθτζσ/-τριεσ 
επικεντρϊνεται ςτθν εκμάκθςθ του γραπτοφ λόγου (γραφι και ανάγνωςθ), ςτον ευρφτερο 
γραμματιςμό των μακθτϊν/-τριϊν ςε ποικιλία μζςων και περικειμζνων, ςτθν καλλιζργεια 
τθσ προφορικισ ζκφραςθσ ςε πλικοσ επικοινωνιακϊν πλαιςίων, ςτθ βακφτερθ 
ςυνειδθτοποίθςθ των λειτουργιϊν και τθσ ςθμαςίασ τθσ πρότυπθσ ποικιλίασ και των άλλων 
ποικιλιϊν και ςτθν ανάπτυξθ τθσ γλωςςικισ επίγνωςθσ. Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ γλωςςικισ 
διδαςκαλίασ είναι όλοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ να διευρφνουν το πεδίο τθσ ςκζψθσ τουσ και 
να είναι ςε κζςθ να εκφράηονται ςτον προφορικό και γραπτό λόγο με ευχζρεια, ακρίβεια 
και πραγματολογικι καταλλθλότθτα, ϊςτε να μεταδίδουν τισ ιδζεσ και τισ αξιολογιςεισ 
τουσ ςτο περιβάλλον τουσ και να επικοινωνοφν ενεργά μζςω τθσ παραγωγισ και τθσ 
πρόςλθψθσ του λόγου. Ειδικότερα, το γλωςςικό μάκθμα αποςκοπεί ςτα εξισ: 

− Στθν καλλιζργεια του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν/-τριϊν για τθ γλϊςςα ωσ ατομικι 
ικανότθτα και ωσ κοινωνικό αγακό. 

− Στθ βακιά γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ωσ γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και ωσ φορζα 
ςφγχρονων εννοιϊν και διαχρονικϊν αξιϊν. 

− Στθ ςυνειδθτοποίθςθ, ανάκλθςθ και διεφρυνςθ των φωνολογικϊν, μορφολογικϊν, 
ςυντακτικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ.  

− Στθ διεφρυνςθ του λεξιλογικοφ τουσ εξοπλιςμοφ ςε επίπεδο βαςικοφ και εξειδικευμζνου 
λεξιλογίου. 

− Στθν απόκτθςθ τθσ ορκογραφικισ ικανότθτασ. 

− Στθν κατανόθςθ τθσ ςφνδεςθσ των λεξικογραμματικϊν επιλογϊν με τθ δθμιουργία 
ςυγκεκριμζνου, καταςταςιακά και κοινωνικοπολιτιςμικά προςδιοριςμζνου νοιματοσ.  

− Στθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ γλϊςςασ ςτθ δθμιουργικι ζκφραςθ των μακθτϊν/-τριϊν. 

− Στθν αξιοποίθςθ των γλωςςικϊν μζςων ςτθν κριτικι και ςυγκριτικι προςζγγιςθ.  

− Στθν απόκτθςθ μεταγνωςτικϊν και μεταγλωςςικϊν δεξιοτιτων.  

− Στθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν να ςυνκζτουν προφορικά, γραπτά 
και ψθφιακά κείμενα ςε ςυγκεκριμζνο κειμενικό είδοσ με ςυνοχι και ςυνεκτικότθτα, 
καταλλθλότθτα ωσ προσ το φφοσ και τθν ποςότθτα των πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με 
τον/τθν αποδζκτθ/-τρια και το περικείμενο. 

− Στθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν να κατανοοφν προφορικά, γραπτά 
και ψθφιακά κείμενα ωσ προσ το ρθτό και υπόρρθτο περιεχόμενό τουσ. 

− Στον προβλθματιςμό ωσ προσ τον ρόλο, τισ λειτουργίεσ και τα δομικά χαρακτθριςτικά των 
γεωγραφικϊν, κοινωνικϊν κ.ά. ποικιλιϊν μιασ γλϊςςασ, κακϊσ και τθσ πολυγλωςςίασ. 

− Στθ μφθςθ ςτθν αιςκθτικι απόλαυςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων. 

− Στθν καλλιζργεια του ενδιαφζροντοσ για τθν ανάπτυξθ βιβλίων. 

− Στθν καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν να επικοινωνοφν αποτελεςματικά 
ςε μεγάλο εφροσ επικοινωνιακϊν πλαιςίων.  
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− Στθ ςυνειδθτοποίθςθ των αλλαγϊν ςτθ γλϊςςα και τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ ελλθνικισ. 

 

Ειδικοί κοποί 

Στο πλαίςιο των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ οι ειδικοί 
ςκοποί προκφπτουν από τθ φυςιογνωμία του γνωςτικοφ αντικειμζνου και εξαςφαλίηουν 
τθν ενότθτα ςτθ διδαςκαλία του τόςο μεταξφ εκπαιδευτικϊν βακμίδων, όςο και μεταξφ των 
τάξεων, υπθρετϊντασ τουσ ευρφτερουσ ςκοποφσ ωσ ακολοφκωσ: 

α) Από τθ δομικι διάςταςθ τθσ γλϊςςασ, δθλαδι τθ κεϊρθςι τθσ ωσ ςυςτιματοσ δομϊν 
και αλλθλεξαρτϊμενων ςτοιχείων, προκφπτει ο ςτόχοσ τθσ καλλιζργειασ τθσ γλωςςικισ 
ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν, θ οποία νοείται ωσ γνϊςθ και ςυνειδθτοποίθςθ του 
ςυςτθμικοφ χαρακτιρα τθσ γλϊςςασ ςε επίπεδο γραμματικισ, λεξιλογίου και ορκογραφίασ, 
αλλά και ςυντακτικϊν δομϊν και λειτουργιϊν. 

β) Από τθ λειτουργικι διάςταςθ τθσ γλϊςςασ πθγάηει θ διεφρυνςθ τθσ πραγματολογικισ 
και κοινωνιογλωςςικισ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν, θ οποία εςτιάηει αφενόσ ςτθ 
ςυνειδθτοποίθςθ του τρόπου πραγμάτωςθσ ςυγκεκριμζνων λειτουργιϊν μζςω γλωςςικϊν 
επιλογϊν και αφετζρου ςτισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ και υφολογικζσ ςυνιςτϊςεσ κάκε 
γλωςςικισ επιλογισ.  

γ) Από τθν αλλθλεξάρτθςθ και τθ ςυςχζτιςθ των γλωςςικϊν επιλογϊν με τισ λειτουργίεσ τθσ 
γλϊςςασ ςε ςυγκεκριμζνα περικείμενα προκφπτουν δφο ςκοποί: αφενόσ, θ ανάπτυξθ τθσ 
κειμενικισ ικανότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν, θ οποία νοείται ωσ δυνατότθτα δθμιουργίασ 
και πρόςλθψθσ γραπτϊν και προφορικϊν κειμζνων, και αφετζρου θ ανάπτυξθ τθσ 
γλωςςικισ επίγνωςθσ των μακθτϊν/-τριϊν όςον αφορά τθ ςυνειδθτοποίθςθ του ρόλου 
κάκε γλωςςικισ επιλογισ ωσ μζςου ανάδειξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων, τοποκετιςεων και 
ςτάςεων.  

δ) Η γλωςςικι, πραγματολογικι και κειμενικι ικανότθτα των μακθτϊν/-τριϊν ςυνδζεται με 
τθν ανάπτυξθ του λειτουργικοφ και κριτικοφ γραμματιςμοφ ωσ προχποκζςεων ιςότιμθσ 
ςυμμετοχισ ςτθν κοινωνία και αξιοποίθςθσ των κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν ευκαιριϊν.  

Κατ’ επζκταςθ, ςτο πλαίςιο τθσ ατομικισ και κοινωνικισ διάςταςθσ τθσ γλϊςςασ, οι ςκοποί 
τθσ διδαςκαλίασ του γλωςςικοφ μακιματοσ ςτο Δθμοτικό προςδιορίηονται, ςυνοπτικά, ωσ 
εξισ: 

α) Ενίςχυςθ, βελτίωςθ και διεφρυνςθ του γλωςςικοφ κϊδικα. Η παροχι πλοφςιων και 
ποιοτικϊν γλωςςικϊν ερεκιςμάτων με ςτακερι ςυχνότθτα και με ποικιλία τρόπων και 
μεκόδων αφενόσ αντιςτακμίηει τισ ελλείψεισ μακθτϊν/-τριϊν με περιοριςμζνα γλωςςικά 
ειςερχόμενα, αφετζρου ενιςχφει και ςυμβάλλει ςτθν περαιτζρω πρόοδο των μακθτϊν/-
τριϊν με ιςχυρό γλωςςικό υπόβακρο. 

β) Απόκτθςθ των κατάλλθλων γλωςςικϊν δεξιοτιτων που επιτρζπουν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-
τριεσ να ςυμμετζχουν ενεργά και αποτελεςματικά ςε ποικίλεσ κοινωνικζσ περιςτάςεισ 
πραγματοποιϊντασ ςτον μζγιςτο βακμό τουσ επικοινωνιακοφσ τουσ ςτόχουσ. 

γ) Γνωριμία και εξοικείωςθ με τα χαρακτθριςτικά ποικίλων κειμενικϊν ειδϊν και τφπων και 
κατανόθςθ των διαφορετικϊν λειτουργιϊν που επιτελοφν. Απόκτθςθ δε τθσ ικανότθτασ 
παραγωγισ αντίςτοιχων κειμζνων.  

δ) Συνειδθτοποίθςθ του ςυςτθμικοφ χαρακτιρα τθσ γλϊςςασ και των πολλαπλϊν 
εκφραςτικϊν δυνατοτιτων που παρζχει χάρθ ςτθν ιδιαίτερθ διάρκρωςι τθσ και τον πλοφτο 
ςε επίπεδο γραμματικϊν, λεξιλογικϊν και υφολογικϊν επιλογϊν.  

ε) Ρροετοιμαςία ενδιαφερόμενων αναγνωςτϊν/-ςτριϊν που απολαμβάνουν, 
ψυχαγωγοφνται και καλλιεργοφν τθν αιςκθτικι τουσ, ενϊ παράλλθλα αποκτοφν κριτικι 
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ικανότθτα και ευαιςκθςίεσ ςε διαχρονικά και ςφγχρονα πανανκρϊπινα κζματα. Εντρφφθςθ 
ςτον ελλθνικό πολιτιςμό και τα επιτεφγματά του, όπωσ αυτά αναδεικνφονται μζςα από τα 
ζργα λόγου διαφόρων εποχϊν.  

ςτ) Αξιοποίθςθ ςφγχρονων μακθςιακϊν πλαιςίων και ψθφιακϊν μζςων ςτθ γλωςςικι 
διδαςκαλία ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ.  

ε) Ανάδειξθ των διαφορετικϊν γλωςςικϊν δυνατοτιτων και ικανοτιτων των μακθτϊν/-
τριϊν μζςα από τθν υιοκζτθςθ των παιδαγωγικϊν εννοιϊν τθσ διαφοροποιθμζνθσ 
διδαςκαλίασ και τθσ ςυμπεριλθπτικισ τάξθσ. 

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Το γλωςςικό μάκθμα διακρίνεται για τον πολφπλοκο χαρακτιρα του, αφοφ απαιτεί 
τθν εκμάκθςθ και τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ μιασ ςειράσ γλωςςικϊν μζςων που 
εντάςςονται ςε διαφορετικά επίπεδα, ςφμφωνα με τθ γλωςςολογικι κεωρία (π.χ. 
φωνθτικι/φωνολογία, μορφολογία, ςφνταξθ, ςθμαςιολογία, πραγματολογία), κακϊσ και τθ 
ςφνδεςθ ςτοιχείων φαινομενικά αςφμβατων μεταξφ τουσ, όπωσ είναι το ςφςτθμα και θ 
ποικιλία, οι τφποι και οι ςθμαςίεσ, θ παραδειγματικι και θ ςυνταγματικι διάςταςθ, θ 
γλωςςικι ικανότθτα και θ γλωςςικι πραγμάτωςθ, οι γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και θ ςυνειδθτι 
γλωςςικι γνϊςθ. Οι ιδιότθτεσ αυτζσ επιβάλλουν αρχικά τον εντοπιςμό των κφριων αξόνων 
ανάλυςθσ του περιεχομζνου τθσ γλϊςςασ και τθ γενικι κατθγοριοποίθςθ των ςτοιχείων του 
φαινομζνου ςτουσ τομείσ αυτοφσ. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του γλωςςικοφ μακιματοσ 
ςτο Δθμοτικό αναλφεται ςε πζντε κεμελιϊδεισ περιοχζσ, που κακιςτοφν ςαφείσ τουσ 
ςτόχουσ κακϊσ και τα επιδιωκόμενα ςε κάκε τάξθ μακθςιακά αποτελζςματα, μζςω των 
προτεινόμενων ενδεικτικϊν δραςτθριοτιτων. Οι κεμελιϊδεισ αυτζσ περιοχζσ, οι οποίεσ 
ζχουν γενικι εφαρμογι ςτθ διδακτικι των γλωςςϊν, επεκτείνονται και ςτισ επόμενεσ 
βακμίδεσ, πικανόν με διαφορετικι βαρφτθτα, ικανοποιϊντασ τθν ανάγκθ ςυνζχειασ μεταξφ 
διαδοχικϊν βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ. 

Η οργάνωςθ του περιεχομζνου τθσ γλϊςςασ γφρω από τουσ πζντε κεντρικοφσ άξονεσ 
(βλ. τον πίνακα που ακολουκεί), οι οποίοι χαρακτθρίηονται εδϊ ωσ Θεματικά Ρεδία (ΘΡ), 
γίνεται τόςο για λόγουσ μεκοδολογικοφσ, δθλαδι αναλυτικισ εξζταςθσ των γλωςςικϊν 
υποςυςτθμάτων, όςο και για λόγουσ διδακτικισ αποτελεςματικότθτασ, κακϊσ παρζχει τθ 
δυνατότθτα εςτίαςθσ κάκε φορά ςε διαφορετικζσ πλευρζσ του φαινομζνου, ανάλογα με 
τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ που τίκενται. Ο περαιτζρω διαχωριςμόσ και θ εξειδίκευςθ του 
περιεχομζνου των ΘΡ ςε ειδικότερεσ περιοχζσ ι Θεματικζσ Ενότθτεσ (ΘΕ) παρζχει τθ 
δυνατότθτα ακριβζςτερθσ αλλά και επαρκζςτερθσ εξζταςθσ του υλικοφ, ενϊ ταυτόχρονα, 
επιτρζπει τθ ςυγκεκριμενοποίθςθ του περιεχομζνου των ΘΡ με τθ μορφι επιδιωκόμενων 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, τα οποία, ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ μποροφν να μετατραποφν 
και ςε μετριςιμα αποτελζςματα ςυνδεόμενα με τισ διάφορεσ μορφζσ αξιολόγθςθσ. 

Συνοψίηοντασ, ο κακοριςμόσ των ΘΡ ςτο Νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΡΣ-21) εδράηεται 
ςε βαςικζσ παραμζτρουσ τθσ γλωςςικισ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τθν 
Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία και τθ Διδακτικι τθσ γλϊςςασ και επικεντρϊνεται ςτισ πράξεισ 
που επιτελοφνται μζςω τθσ γλϊςςασ, ςτθ γνϊςθ του ςυςτιματοσ και ςτθ δυνατότθτα 
επαρκοφσ εκμετάλλευςισ του, ςτθ διδαςκαλία των κειμζνων ωσ επικοινωνιακϊν, 
κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν προϊόντων ι δομϊν, ςτθν κριτικι ςκζψθ και ςτθν 
κοινωνικοςυναιςκθματικι καλλιζργεια. Ο ενιαίοσ άλλωςτε χαρακτιρασ του φαινομζνου 
οδθγεί ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ωσ διαδικαςίασ πολυδιάςτατθσ και 
όχι γραμμικισ, υιοκετϊντασ τθν αρχι τθσ ολιςτικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ γλϊςςασ, ςφμφωνα 
με τθν οποία το διδαςκόμενο κάκε φορά φαινόμενο δεν προςτίκεται ωσ μεμονωμζνο 
ςτοιχείο, αλλά ςυνδζεται οργανικά τόςο με τα υπόλοιπα φαινόμενα τθσ γλϊςςασ όςο και 
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με διάφορουσ εξωγλωςςικοφσ παράγοντεσ, που ςυνιςτοφν το επικοινωνιακό περιβάλλον. 
Σφμφωνα με τθ κεωρία κατάκτθςθσ τθσ γλϊςςασ, κάκε νζο ςτοιχείο δεν ειςζρχεται με τθ 
μορφι αυτόνομθσ γνϊςθσ αλλά, ανάλογα με τθν ιδιαίτερθ φφςθ του, διαχζεται ςε 
ευρφτερα τμιματα του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και επθρεάηει περιςςότερο ι λιγότερο μια 
ςειρά ςυγγενικϊν και γειτονικϊν φαινομζνων, οδθγϊντασ ςε βελτίωςθ τθσ γλωςςικισ 
ςυμπεριφοράσ ωσ ςυνολικισ ικανότθτασ. Στο παρόν ΡΣ τα Θεματικά Ρεδία και οι Θεματικζσ 
Ενότθτεσ παρουςιάηονται ωσ εξισ: 

 

Θεματικό Πεδίο 1 Θεματικζσ Ενότητεσ 

Ρροςλθπτικζσ και 

παραγωγικζσ δεξιότθτεσ 

1. Ακρόαςθ & κατανόθςθ προφορικοφ λόγου 

2. Ραραγωγι προφορικοφ λόγου 

3. Ανάγνωςθ & κατανόθςθ γραπτοφ λόγου 

4. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου 

Θεματικό Πεδίο 2  Θεματικζσ Ενότητεσ  

Κειμενικοί τφποι – 

Ρολυτροπικότθτα 

1. Ρεριγραφικά κείμενα 

2. Αφθγθματικά κείμενα  

3. Εξθγθτικά
1
 κείμενα  

4. Κείμενα οδθγιϊν  

5. Επιχειρθματολογικά κείμενα 

6. Ρολυτροπικότθτα 

Θεματικό Πεδίο 3  Θεματικζσ Ενότητεσ  

Γραμματικι περιγραφι 

1. Φωνολογία/Φωνθτικι 

2. Κλιτικι μορφολογία & ορκογραφία 

3. Σφνταξθ  

4. Ρραγματολογία 

Θεματικό Πεδίο 4  Θεματικζσ Ενότητεσ  

Λεξιλόγιο 

1. Βαςικό λεξιλόγιο, ςυνάψεισ λζξεων, χριςθ λεξικοφ 

2. Σθμαςιολογικζσ ςχζςεισ 

3. Ραραγωγικοί μθχανιςμοί (παραγωγι-ςφνκεςθ) 

4. Ρροζλευςθ, ετυμολογία, διεκνιςμοί, λεξικι ορκογραφία 

Θεματικό Πεδίο 5  Θεματικζσ Ενότητεσ  

Ανάγνωςθ βιβλίων / 

εκτεταμζνων κειμζνων 

1. Μορφζσ και είδθ βιβλίων, ζντυπων και ψθφιακϊν 

(υλικότθτα) 

2. Δομι, περιεχόμενο, γλϊςςα και αιςκθτικι του λογοτεχνικοφ 

κειμζνου, πεηοφ και ποιθτικοφ  

Ρίνακασ 1. Θεματικά Ρεδία και Θεματικζσ Ενότθτεσ 

                                                           
1
 Επιςτθμονικά, διαδικαςιϊν κ.ά. 
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υνοπτική παρουςίαςη των Θεματικών Πεδίων 

Θεματικό Πεδίο 1: Προςληπτικζσ και παραγωγικζσ δεξιότητεσ (ΘΠ 1) 

Η γλωςςικι δραςτθριότθτα αποτελεί το προϊόν μιασ ςφνκετθσ διαδικαςίασ ςτθν 
οποία μετζχουν δφο ειδϊν παράγοντεσ: δεξιότθτεσ και γνϊςεισ. Ειδικότερα, θ δυνατότθτα 
χειριςμοφ τθσ γλϊςςασ ςε ποικίλεσ επικοινωνιακζσ καταςτάςεισ (γλωςςικι χριςθ) 
προςλαμβάνει τθ μορφι δεξιότθτασ και εμφανίηεται εντζλει ωσ ακρόαςθ/πρόςλθψθ και 
παραγωγι προφορικοφ λόγου, ανάγνωςθ/κατανόθςθ και παραγωγι γραπτοφ λόγου. Οι 
δεξιότθτεσ αυτζσ προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα τθσ εςωτερίκευςθσ, από πλευράσ ομιλθτι/-
τριασ, του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και αντανακλοφν τον βακμό αφομοίωςθσ ςτοιχείων και 
αρχϊν ςτουσ τομείσ τθσ γραμματικισ και του λεξιλογίου, τθν αντίλθψθ των κοινωνικϊν 
παραμζτρων του εκάςτοτε πλαιςίου επικοινωνίασ, κακϊσ και εξωγλωςςικοφσ παράγοντεσ. 
Οι δεξιότθτεσ αυτζσ ςτακεροποιοφνται και βελτιϊνονται με τθ ςυςτθματικι και πολφμορφθ 
δραςτθριοποίθςθ/άςκθςθ μζςω τθσ διδαςκαλίασ και τθσ επαφισ με ποικίλα περιβάλλοντα 
χριςθσ τθσ γλϊςςασ. Συνεπϊσ, θ γλϊςςα ταυτίηεται με τθ λειτουργία των γλωςςικϊν 
δεξιοτιτων με τισ οποίεσ και αποκτά αιςκθτθριακό περιεχόμενο, αφοφ ωσ προφορικόσ 
λόγοσ γίνεται αντιλθπτι μζςω τθσ ακοισ και ωσ γραπτόσ μζςω τθσ όραςθσ. Ρζρα από τθ 
διάκριςθ των δεξιοτιτων με βάςθ τθ μορφι του λόγου ςε γραπτζσ και προφορικζσ ι και 
υβριδικζσ, οι δεξιότθτεσ διακρίνονται επίςθσ με βάςθ τουσ παράγοντεσ τθσ επικοινωνίασ, 
δθλαδι τον πομπό και τον δζκτθ, ςε παραγωγικζσ και προςλθπτικζσ αντίςτοιχα. Γνωρίηουμε 
ςιμερα ότι μεταξφ των δεξιοτιτων του προφορικοφ και του γραπτοφ λόγου, κακϊσ και 
μεταξφ των παραγωγικϊν και των προςλθπτικϊν δεξιοτιτων υπάρχει μια διαλεκτικι ςχζςθ 
που τουσ προςδίδει ενότθτα και τισ κακιςτά λειτουργικό ςφνολο. Στισ δραςτθριότθτεσ για 
τθν κατάκτθςθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων, εκτόσ από αυτι που ενδιαφζρει πρωτίςτωσ, 
ςυνυπάρχουν και άλλεσ. Πμωσ για λόγουσ κακαρά διδακτικοφσ και μεκοδολογικοφσ δίνεται 
ζμφαςθ κάκε φορά ςε μία ι δφο από τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, αποβλζποντασ προφανϊσ 
ςτθν εκ περιτροπισ ικανοποίθςθ όλων.  

 

Θεματικό Πεδίο 2: Κειμενικοί τφποι - Πολυτροπικότητα (ΘΠ 2) 

Στο επίκεντρο τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ τίκεται το κείμενο, κακϊσ ςυνιςτά τθν 
αρτιότερθ μονάδα ςυγκρότθςθσ του νοιματοσ. Βαςικι επιδίωξθ ςτο πλαίςιο τθσ γλωςςικισ 
διδαςκαλίασ είναι θ ουςιαςτικι κατανόθςθ τθσ ςφνκετθσ διαδικαςίασ καταςκευισ ποικίλων 
κειμενικϊν μορφϊν, οι οποίεσ ςτα ςφγχρονα πολυςθμειωτικά επικοινωνιακά περιβάλλοντα 
πραγματϊνονται τόςο με γλωςςικά όςο και με μθ γλωςςικά ςτοιχεία, ςυνδυάηοντασ 
διαφορετικοφσ ενίοτε ςθμειωτικοφσ τρόπουσ (πολυτροπικότθτα). Ωσ προϊόντα κοινωνικϊν 
διεργαςιϊν, τα κείμενα κατθγοριοποιοφνται ςε είδθ και τφπουσ, ανάλογα με τον ςκοπό για 
τον οποίο παράγονται και τθν επικοινωνιακι τουσ λειτουργία. Στο ςχολικό περιβάλλον είναι 
κρίςιμθ θ καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ πρόςλθψθσ και παραγωγισ κειμζνων από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ, αφενόσ για να κατανοοφν ποικίλεσ οπτικζσ του κόςμου που τουσ/τισ 
περιβάλλει και, αφετζρου, για να διατυπϊνουν τισ ςκζψεισ, τισ ιδζεσ και τισ κρίςεισ τουσ, 
καλλιεργϊντασ ζτςι τθν ατομικι τουσ γλϊςςα και ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτθ ςχολικι και 
ευρφτερθ κοινωνικι ηωι. Σθμαντικοί ςτόχοι ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία είναι θ απόκτθςθ τθσ 
γλωςςικισ επίγνωςθσ και τθσ κριτικισ γλωςςικισ επίγνωςθσ, οι οποίεσ επιτυγχάνονται 
μζςω διαφόρων δραςτθριοτιτων με άξονα τα κείμενα. Η κριτικι προςζγγιςθ των 
μθνυμάτων μπορεί να επιτευχκεί μζςω τθσ μελζτθσ, ςε επίπεδο μακθτικισ κοινότθτασ, 
διαφορετικϊν επίκαιρων και αυκεντικϊν κειμζνων που προζρχονται από ποικίλεσ πθγζσ και 
προβάλλουν διαφορετικζσ όψεισ τθσ πραγματικότθτασ. Η διαδικαςία αυτι είναι άρρθκτα 
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ςυνδεδεμζνθ με τθ διαμόρφωςθ ελεφκερα ςκεπτόμενων πολιτϊν που είναι ςε κζςθ να 
αντιλαμβάνονται πολφπλευρα το κοινωνικό γίγνεςκαι.  

Στθ βάςθ των διαφορετικϊν ειδϊν λόγου, του αναφορικοφ και του κατευκυντικοφ, 
αυτό που επιδιϊκεται ςτο Δθμοτικό είναι θ ανάδυςθ των εμπειριϊν γραμματιςμοφ των 
μακθτϊν/-τριϊν και θ ςυςτθματικι επαφι τουσ με ποικίλα κειμενικά είδθ που προζρχονται 
από διαφορετικά περιβάλλοντα κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ. Για μεκοδολογικοφσ λόγουσ, 
τα κείμενα διακρίνονται ςε διαφορετικοφσ τφπουσ –αφθγθματικά, περιγραφικά, εξθγθτικά, 
επιχειρθματολογικά και κείμενα οδθγιϊν–, ενϊ ζμφαςθ δίδεται ςτα δομικά και γλωςςικά 
τουσ χαρακτθριςτικά. Η διδαςκαλία των διαφορετικϊν κειμενικϊν τφπων πρζπει να 
λαμβάνει υπόψθ τθν θλικία των μακθτϊν/-τριϊν, τισ μακθςιακζσ τουσ ανάγκεσ, τα 
ενδιαφζροντά τουσ, κακϊσ και τισ γενικότερεσ εμπειρίεσ γραμματιςμοφ τουσ. Τα κείμενα 
επιλζγονται επίςθσ με κριτιριο τθν ποιότθτα των νοθμάτων, τον λειτουργικό τουσ 
χαρακτιρα και τθν αυκεντικότθτά τουσ. Ενκαρρφνεται, επίςθσ, θ μελζτθ των πολυτροπικϊν 
κειμζνων (κόμικσ, χάρτεσ, εγκυκλοπαίδειεσ, τουριςτικοί οδθγοί, βίντεο κ.ά.) μζςω τθσ 
αξιοποίθςθσ ςτοιχείων από το κεωρθτικό πλαίςιο του οπτικοφ γραμματιςμοφ και των 
πολυγραμματιςμϊν. Με αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ/-τριεσ διερευνοφν ζννοιεσ και 
εφαρμογζσ τισ οποίεσ κα επεξεργαςτοφν ςυςτθματικότερα ςε επόμενεσ βακμίδεσ. Τζλοσ, 
ειςάγεται ςταδιακά και οργανωμζνα θ περιλθπτικι απόδοςθ του νοιματοσ, μζςω τθσ 
καλλιζργειασ ςτρατθγικϊν πφκνωςθσ του λόγου, ενϊ ιδθ από τθ Γϋ τάξθ οι μακθτζσ/-τριεσ 
εξοικειϊνονται με τα δομικά ςτοιχεία τθσ παραγράφου, ϊςτε να ςυνκζτουν κείμενα με 
ςυνοχι, νοθματικι αλλθλουχία (ςυνεκτικότθτα) και δομικι αρτιότθτα. 

 

Θεματικό Πεδίο 3: Γραμματική περιγραφή (ΘΠ 3) 

Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Γραμματικισ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ ςτο Δθμοτικό είναι θ 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ γλϊςςασ ωσ ςυνολικοφ μθχανιςμοφ, αποτελοφμενου 
από επιμζρουσ επίπεδα, των οποίων τα ςτοιχεία αλλθλεξαρτϊνται και αλλθλεπιδροφν για 
τθ δθμιουργία και τθν κατανόθςθ των μθνυμάτων. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν ζνταξθ των 
γλωςςικϊν ςτοιχείων ςε ςυντακτικζσ δομζσ, κακϊσ και ςτον κειμενικό λόγο, προφορικό, 
γραπτό ι υβριδικό. Η ςυνειδθτοποίθςθ/επίγνωςθ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ είναι 
απαραίτθτθ για τθν ζκφραςθ τθσ γλωςςικισ δθμιουργικότθτασ, τθν κατάκτθςθ τθσ 
ανάγνωςθσ, τθσ γραφισ και τθσ ορκογραφίασ, τθν ανάπτυξθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων με 
ποιοτικά χαρακτθριςτικά, μεταξφ των οποίων περιςςότερο ωφελοφμενθ είναι θ διαδικαςία 
παραγωγισ γραπτοφ λόγου. Ραράλλθλα, ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ γραμματικισ, ιδίωσ 
ςε μεγαλφτερεσ τάξεισ, είναι θ μάκθςθ βαςικϊν γραμματικϊν εννοιϊν, θ αντίλθψθ τθσ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και θ γνϊςθ τθσ απαραίτθτθσ μεταγλϊςςασ.  

Το περιεχόμενο τθσ γραμματικισ περιγραφισ προςδιορίηεται από τισ αρχζσ τθσ 
ςφγχρονθσ γλωςςολογίασ και διακρίνεται ςε επιμζρουσ ςυςτιματα, όπωσ το φωνολογικό, 
το μορφολογικό, το ςθμαςιολογικό, το ςυντακτικό, το πραγματολογικό, τα οποία 
υιοκετοφνται ςτο ΡΣ προσ όφελοσ μιασ πλθρζςτερθσ προςζγγιςθσ. Η ςφγχρονθ γραμματικι 
περιγραφι παρουςιάηεται διευρυμζνθ ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι, με τθ ςυμπερίλθψθ 
τθσ λειτουργικισ χριςθσ τθσ γλϊςςασ. Στο πλαίςιο αυτό, θ Σφνταξθ ςυνδζεται λειτουργικά 
με τθ Μορφολογία και τθ Σθμαςιολογία και θ Φωνολογία με τθ Μορφολογία. Αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ γραμματικισ αποτελεί θ ορκογραφία, θ οποία ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
ςθματοδοτεί γραμματικζσ κατθγορίεσ, ςυντακτικοφσ ρόλουσ αλλά και γραμματικοποιθμζνεσ 
ζννοιεσ.  

Η γραμματικι δομι και οι ςυντακτικζσ λειτουργίεσ ςτθρίηονται ςτα ςφγχρονα 
επιςτθμονικά πορίςματα, τα οποία επιδιϊκουν να αναπαραςτιςουν τισ φυςικζσ 
ανκρϊπινεσ νοθτικζσ διεργαςίεσ. Η γραμματικι οργάνωςθ δίνεται ωσ ςχολικι γνϊςθ με 
τρόπο πρακτικό, ςφγχρονο, εφλθπτο, οικονομικό, απαλλαγμζνο από περιττά ςτοιχεία που 
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ενίοτε ςυςκότιηαν τθ δομι του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ και δυςχζραιναν ζτςι τθ μάκθςθ και 
τθ διδαςκαλία του. Ειςάγονται ευρφτερα κακιερωμζνεσ ζννοιεσ και όροι ςτθ γλωςςικι 
περιγραφι (π.χ. φϊνθμα, μόρφθμα, χρονικι βακμίδα, ποιόν ενεργείασ, τροπικότθτα) και 
προτείνονται προςφορότεροι τρόποι οργάνωςθσ των ςυςτθμάτων (π.χ. δικατάλθκτα-
τρικατάλθκτα ουςιαςτικά), ωσ περιςςότερο δθλωτικοί του τρόπου που θ ίδια θ γλϊςςα 
δομεί το ςφςτθμα. Ωσ προσ τθν ορολογία, υιοκετοφνται ςφγχρονοι γλωςςικοί όροι 
(μεταγλϊςςα), κατάλλθλοι για τισ αντιλθπτικζσ δυνατότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν, και 
επιδιϊκεται θ ςυνζχεια από τθ μία βακμίδα ςτθν άλλθ. 

Η διδαςκαλία τθσ γραμματικισ ανανεϊνεται, με τθν υιοκζτθςθ μεκόδων 
παρατιρθςθσ και ανεφρεςθσ/ανακάλυψθσ, κακϊσ και με δραςτθριότθτεσ μορφολογικισ 
επίγνωςθσ. Ρυλϊνεσ τθσ γλωςςικισ λειτουργίασ είναι «ο κόςμοσ του ριματοσ» και «ο 
κόςμοσ των ουςιαςτικϊν», γφρω από τουσ οποίουσ διαρκρϊνονται οι υποχρεωτικοί και 
προαιρετικοί όροι. Η ςυνειδθτοποίθςθ του ςυςτθμικοφ χαρακτιρα των μορφολογικϊν 
δομϊν επιτυγχάνεται με τθ χριςθ πινάκων και διαγραμμάτων, τα οποία προςφζρουν, 
αρχικά, μια ςυνολικι, εποπτικι εικόνα ςτον/τθ μακθτι/-τρια για το ςφςτθμα που πρόκειται 
να διδαχκεί, προτοφ διδαχκεί τμθματικά τισ επιμζρουσ ενότθτεσ. Η μορφολογία ςυνδζεται 
οργανικά με τθ ςφνταξθ, κακϊσ καταδεικνφει ςυχνά τισ ςυντακτικζσ ςχζςεισ ςτθν πρόταςθ, 
μετζχει ςτουσ ςυντακτικοφσ ςχθματιςμοφσ ι μεταςχθματιςμοφσ, όπωσ, παραδείγματοσ 
χάριν, ςτθ μετατροπι τθσ ενεργθτικισ ςφνταξθσ ςε πακθτικι, του ευκφ/ευκζοσ λόγου ςε 
πλάγιο και τθσ ρθματικισ φράςθσ ςε ονοματικι. Η διδαςκαλία τθσ ςφνταξθσ ξεκινά με τθ 
βαςικι δομι τθσ πρόταςθσ, θ οποία εμπλουτίηεται ςταδιακά με περιςςότερεσ 
εξειδικεφςεισ. Στον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ «ΘΡ 3: Γραμματικι περιγραφι» δίνονται 
διευκρινίςεισ ορολογίασ και τυπολογίασ κακϊσ και ςυγκεκριμζνα παραδείγματα 
διδαςκαλίασ όλων των υποενοτιτων τθσ Γραμματικισ.  

 

Θεματικό Πεδίο 4: Λεξιλόγιο (ΘΠ4) 

Ο τομζασ του Λεξιλογίου εξετάηει τα γλωςςικά ςτοιχεία από τθν πλευρά του 
περιεχομζνου, δθλαδι τισ ςθμαςίεσ που διακζτουν ι αποδίδουν οι ποικίλεσ μορφζσ τθσ 
γλϊςςασ. Οι λζξεισ, ςτθν ανκρϊπινθ μνιμθ, είναι ςυγκεντρωμζνεσ γφρω από άξονεσ, των 
οποίων θ φφςθ είναι άλλοτε μορφικι και άλλοτε ςθμαςιακι. Η οργάνωςθ αυτι ςυνκζτει το 
λεξιλογικό ςφςτθμα. Η πρϊτθ ταξινόμθςθ γίνεται με βάςθ τθν ζννοια ι το κζμα, κατά τθν 
οποία οι λζξεισ ςυγκεντρϊνονται γφρω από μια γενικι ζννοια ι κεματικι περιοχι με τθν 
οποία ζχουν κοινά ςθμαςιακά ι βιωματικά ςτοιχεία, ςυγκροτϊντασ ομάδεσ λζξεων που 
χαρακτθρίηονται ωσ Εννοιολογικά ι Λεξικά πεδία (π.χ. φυςικό περιβάλλον). Επιςθμαίνεται 
ότι θ ςυγκρότθςθ των πεδίων αυτϊν μπορεί να εμφανίηει διαφορζσ μεταξφ πολιτιςμϊν, 
κακϊσ ςτο λεξιλόγιο αντανακλϊνται κυρίωσ οι ιδιαιτερότθτεσ κάκε λαοφ. Συνεπϊσ, τα 
λεξικά πεδία που αφοροφν καίρια κζματα μιασ κοινωνίασ κα πρζπει να περιλαμβάνονται 
ςτθ διδαςκαλία του λεξιλογίου ςτο ςχολείο, πάντοτε πλαιςιωμζνα από κατάλλθλα κείμενα. 
Σε κάκε κεματικό-λεξικό πεδίο, οι λζξεισ δε διακζτουν τθν ίδια βαρφτθτα, αλλά 
τοποκετοφνται ςφμφωνα με μια ιεράρχθςθ, που κινείται από τα απλοφςτερα και 
περιςςότερο εφλθπτα προσ τα δυςκολότερα και πιο ςφνκετα. Ειδικότερα, ςτο κζντρο κάκε 
πεδίου υπάρχει μια απλι και λειτουργικι λζξθ που διευκολφνει τθ ςταδιακι ενςωμάτωςθ 
άλλων λζξεων, πιο δφςκολων και απαιτθτικϊν. Το ςφνολο των πυρθνικϊν ι κεντρικϊν 
αυτϊν λζξεων τθσ γλϊςςασ μασ είναι γνωςτό ωσ Βαςικό Λεξιλόγιο (ΒΛ) και αποτελεί τθ 
κεμελιϊδθ λεξιλογικι φλθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, ιδιαίτερα ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του 
Δθμοτικοφ ςχολείου.  

Ρροχωρϊντασ ςτθ βακφτερθ γνϊςθ τθσ λειτουργίασ του λεξιλογίου, ςτον 
παραδειγματικό άξονα τθσ γλϊςςασ, οι λζξεισ ωσ ςθμαςίεσ ςυςχετίηονται με ποικίλουσ 
τρόπουσ, οι οποίοι γενικά καλοφνται ςθμαςιολογικζσ ςχζςεισ. Η ςυμμετοχι των λζξεων ςε 
ομάδεσ ιςχυροποιεί τισ διαδικαςίεσ του ςυνειρμοφ και ςυμβάλλει ςτθν ταχφτερθ ανεφρεςθ 
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και αποτελεςματικότερθ ανάκλθςι τουσ. Επιςθμαίνεται ότι οι λζξεισ διακζτουν ςτθν 
παραδειγματικι διάςταςθ ζνα πρϊτο ςθμαςιολογικό περιεχόμενο, ωςτόςο θ τελικι τουσ 
ςθμαςία προκφπτει ωσ αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ τόςο των παραδειγματικϊν όςο και 
των ςυνταγματικϊν ςχζςεων που αναπτφςςουν ςε επίπεδο χριςθσ. Οι λζξεισ μόνο όταν 
ςυνδυαςτοφν με άλλεσ και λειτουργιςουν ςε δεδομζνο περιβάλλον (γλωςςικό και 
εξωγλωςςικό) αποκτοφν ςυγκεκριμζνο ςθμαςιολογικό περιεχόμενο, ιδιαίτερθ νοθματικι 
απόχρωςθ και επικοινωνιακι ταυτότθτα. Οι ςυνδυαςμοί αυτοί, που καλοφνται ςυνάψεισ 
λζξεων, δε ςυνιςτοφν πάντοτε αποτζλεςμα ελεφκερθσ επιλογισ, αλλά διακρίνονται από 
ςυμβατικοφσ περιοριςμοφσ, πράγμα που ςθμαίνει ότι δεν μποροφμε να τοποκετιςουμε μια 
οποιαδιποτε λζξθ δίπλα ςε οποιαδιποτε άλλθ, π.χ. ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μποροφμε να 
ποφμε βακφσ φπνοσ, δεν μποροφμε όμωσ να ποφμε *ρθχόσ φπνοσ ι *αβακισ φπνοσ.  

Για τθν ανάδειξθ των ςθμαςιολογικϊν ςχζςεων, κακϊσ και για κάκε διάςταςθ τθσ 
λεξιλογικισ γνϊςθσ, πολφ ςθμαντικι είναι θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν/-τριϊν ςτθ 
δθμιουργικι αξιοποίθςθ των Λεξικϊν, ζντυπων ι ψθφιακϊν, και για τον λόγο αυτό 
προβλζπονται ςτοχευμζνεσ εφαρμογζσ. Επίςθσ, θ ομαδοποίθςθ των λζξεων με βάςθ μια 
κοινι ετυμολογικι ρίηα δθμιουργεί μια άλλθ ςειρά πεδίων, τα ετυμολογικά πεδία ι 
οικογζνειεσ λζξεων που ζχουν ωσ βάςθ τθν ομοιότθτα τθσ μορφισ, θ οποία αντανακλά ςε 
μεγάλο βακμό και τθν ομοιότθτα τθσ ςθμαςίασ. Συνακόλουκα, εξετάηονται λεξικζσ μονάδεσ 
οι οποίεσ ζχουν προκφψει ωσ αποτζλεςμα των ιδιαίτερα δθμιουργικϊν μθχανιςμϊν τθσ 
παραγωγισ και τθσ ςφνκεςθσ, χαρακτθριηόμενεσ αντιςτοίχωσ ωσ παράγωγεσ και ςφνκετεσ 
λζξεισ, θ διδαςκαλία των οποίων αρχίηει ςταδιακά από τθν Αϋ Δθμοτικοφ. Επιπλζον, ςτισ 
μεγαλφτερεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ εξετάηεται θ προζλευςθ ιδιαίτερων κατθγοριϊν του 
λεξιλογίου τθσ ελλθνικισ (όπωσ αρχαίων, δάνειων και λόγιων λζξεων), το διαχρονικό και 
διαγλωςςικό κζμα του δανειςμοφ, τα επίπεδα του λεξιλογίου (π.χ. οικείο ι λαϊκό, επίςθμο 
ι απαιτθτικό, ουδζτερο ι περιγραφικό, βιωματικό ι ςυγκινθςιακό, επιςτθμονικό) και, 
τζλοσ, ο τρόποσ με τον οποίο ζχουν δθμιουργθκεί λζξεισ και επιςτθμονικοί όροι με βάςθ 
αρχαίεσ ελλθνικζσ και λατινικζσ ρίηεσ. Ειδικά για τουσ επιςτθμονικοφσ όρουσ, προτείνεται θ 
διεπιςτθμονικι τουσ προςζγγιςθ μζςα από τα διαφορετικά γνωςτικά αντικείμενα που 
διδάςκονται οι μακθτζσ/-τριεσ.  

 

Θεματικό Πεδίο 5: Ανάγνωςη βιβλίων και εκτεταμζνων κειμζνων (ΘΠ5) 

Η αξία τθσ ανάγνωςθσ λογοτεχνικϊν βιβλίων για τθν εκπαίδευςθ είναι 
αδιαμφιςβιτθτθ, όπωσ διαφαίνεται από τθ διαχρονικι τθσ παρουςία ςτθν πλειονότθτα των 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων και Ρρογραμμάτων Σπουδϊν διεκνϊσ. Η επαφι των παιδιϊν 
και των εφιβων με τθ λογοτεχνία πρωτίςτωσ καλλιεργεί τθ φανταςία, τισ γνωςτικζσ, 
ςυναιςκθματικζσ, αιςκθτικζσ και κοινωνικζσ τουσ δεξιότθτεσ, ενϊ παράλλθλα, θ γλϊςςα 
τθσ ποίθςθσ και τθσ πεηογραφίασ, ωσ αυκεντικϊν μορφϊν λόγου, προςφζρει ςτουσ/ςτισ 
νεαροφσ/-ζσ αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ πρότυπα δθμιουργικισ γλωςςικισ ζκφραςθσ.  

Η ανάγνωςθ τθσ λογοτεχνίασ ςτθν εκπαίδευςθ υπθρετεί τθ διεφρυνςθ του 
πολιτιςμικοφ και γλωςςικοφ πλοφτου των μακθτϊν/-τριϊν, βοθκά ςτθν ανάπτυξθ 
επικοινωνιακϊν δυνατοτιτων, κριτικισ ςκζψθσ, δθμιουργικότθτασ και ςυμμετοχισ, 
καλλιεργεί τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ και βελτιϊνει το αιςκθτικό κριτιριο, ενϊ 
παράλλθλα ςυμβάλλει ςτθν υιοκζτθςθ αναγνωςτικϊν ςυνθκειϊν και ςτθν καλλιζργεια 
φιλαναγνωςίασ. Στο παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν γίνεται πρόβλεψθ οι μακθτζσ/-τριεσ να 
προςεγγίηουν ολόκλθρα βιβλία και αναγνϊςματα, ποικίλων μορφϊν και κεματικϊν, ϊςτε 
να αποκτιςουν φιλαναγνωςτικι ςτάςθ, να ανακαλφψουν τα ενδιαφζροντά τουσ, αλλά, 
πρωτίςτωσ, να απολαμβάνουν, να ψυχαγωγοφνται και να ικανοποιοφνται αιςκθτικά.  

Οι ςφγχρονεσ ζρευνεσ ςτον τομζα τθσ γλϊςςασ και τθσ λογοτεχνίασ εςτιάηουν ςτθν 
άρρθκτθ ςχζςθ μεταξφ των δφο, κακϊσ θ λογοτεχνία, ωσ εξαίρετθ μορφι λόγου, 
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αναδεικνφει τθ δφναμθ και τθ δυναμικι του γλωςςικοφ μζςου, τισ απεριόριςτεσ 
δυνατότθτεσ που παρζχει ςτον άνκρωπο για τθν αποτφπωςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ 
ευαιςκθςίασ του. Επιπρόςκετα, θ κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ επιταχφνεται μζςω τθσ επαφισ 
των παιδιϊν με τθ λογοτεχνία, ενϊ ταυτόχρονα το αιςκθτικό τουσ κριτιριο καλλιεργείται 
και ενιςχφεται θ διανοθτικι τουσ ςυγκρότθςθ, παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθ βακφτερθ 
προςπζλαςθ του νοιματοσ των κειμζνων.  

Η Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ αποτελεί τθν καταλλθλότερθ εκπαιδευτικι βακμίδα για 
τθν καλλιζργεια τθσ φιλαναγνωςίασ. Στο Δθμοτικό θ προςζγγιςθ γίνεται πρωτίςτωσ μζςω 
ολόκλθρων λογοτεχνικϊν βιβλίων ςτα οποία οι χαρακτιρεσ, θ πλοκι, ο χϊροσ, ο χρόνοσ και 
θ λογοτεχνικότθτα εξάπτουν τθ φανταςία και προκαλοφν το ενδιαφζρον των μικρϊν 
αναγνωςτϊν/-ςτριϊν εξοικειϊνοντάσ τουσ/τεσ ςυγχρόνωσ με το λογοτεχνικό βιβλίο και τισ 
κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ αξίεσ τισ οποίεσ μοιράηεται με τον/τθν αναγνϊςτθ/-ςτρια. Με 
αυτόν τον τρόπο προωκείται θ περιζργεια και αναπτφςςεται θ φανταςία, κακϊσ οι 
μακθτζσ/-τριεσ παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ του μφκου. Σταδιακά μετακινοφνται από το 
παρόν ςτθ ςχζςθ με τθν επόμενθ ςκθνι, το επόμενο επειςόδιο μζχρι τθν ζκβαςθ τθσ 
υπόκεςθσ και το τζλοσ του ζργου. Ζτςι, «μιλοφν» με το ζργο και για το ζργο, μετζχουν ςτισ 
γλωςςικζσ πράξεισ, αςκοφνται ςτθν προφορικι και γραπτι ζκφραςθ. Είναι ευνόθτο πωσ 
τόςο θ ζκταςθ των κειμζνων όςο και ο βακμόσ γλωςςικισ δυςκολίασ κα διαφοροποιοφνται 
ανά θλικιακι ομάδα και αναγνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν/-τριϊν, με τθν επιλογι μικρϊν 
καλογραμμζνων βιβλίων με απλι διατφπωςθ για τισ μικρζσ τάξεισ και πιο εκτεταμζνων, 
γλωςςικά ςυνκετότερων, για τισ μεγαλφτερεσ τάξεισ. Αντίςτοιχθ διαφοροποίθςθ κα πρζπει 
να ακολουκείται και ςε μακθτζσ/-τριεσ με ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι δυνατότθτεσ 
και ςε παιδιά με διαφορετικι μθτρικι γλϊςςα από τθν ελλθνικι.  

Στο παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν προβλζπεται θ διακριτι εναςχόλθςθ με τθν 
ανάγνωςθ ολόκλθρων βιβλίων (π.χ. λογοτεχνικϊν, βιβλίων γνϊςεων, κόμικ), ςτο πλαίςιο 
του γλωςςικοφ μακιματοσ. Κατά τθ διάρκειά τθσ θ τάξθ, με κακοδθγθτι τον/τθν 
εκπαιδευτικό, είτε εςτιάηει ςτθ γνωριμία με το βιβλίο ωσ τεχνικό και καλλιτεχνικό 
δθμιοφργθμα (βλ. Θεματικι Ενότθτα 1: Μορφζσ και είδθ βιβλίων, ζντυπων και ψθφιακϊν-
υλικότθτα) είτε αφιερϊνεται ςτθν αιςκθτικι απόλαυςθ του κειμζνου και τθν ανάδυςθ 
ςυναιςκθμάτων ςυγκίνθςθσ, χαράσ, αγαλλίαςθσ (βλ. ΘΕ 2: γλϊςςα και αιςκθτικι του 
λογοτεχνικοφ κειμζνου, πεηοφ και ποιθτικοφ). Ραράλλθλα οι μακθτζσ/-τριεσ ενκαρρφνονται 
να διαβάηουν μόνοι/-εσ το βιβλίο τουσ ςτο ςπίτι, αποκτϊντασ ζτςι αυτονομία, επάρκεια ωσ 
αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ και προςωπικά ενδιαφζροντα. 

 

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ 

Η διδακτικι πλαιςίωςθ είναι ςφνκετθ διαδικαςία που εμπλζκει αλλθλεπιδραςτικά 
τουσ ζμψυχουσ και τουσ υλικοφσ παράγοντεσ τθσ διδαςκαλίασ, ενταςςόμενουσ ςτον χϊρο 
και ςτον χρόνο τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ. Ο/Η μακθτισ/-τρια βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και κακορίηει τόςο τθν αρχι (τον ςκοπό) όςο και το τζλοσ (τθν 
επίτευξθ) κάκε διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ. Στο πλαίςιο του ςχολείου, ο όροσ «μακθτισ» 
εκλαμβάνεται ωσ ςυμπεριλθπτικι ζννοια, αναφερόμενθ ςτο ςφνολο των παιδιϊν που 
ανικουν ςτθν ίδια θλικιακά ομάδα και ςυγκροτοφν μια τάξθ. Μζςα ςε μια τάξθ, ακόμθ και 
γενικοφ ςχολείου, θ ζννοια τθσ ομοιογζνειασ είναι μια ουτοπία, κακϊσ οι μακθτζσ/-τριεσ 
φζρουν ατομικά / ιδιοςυγκραςιακά χαρακτθριςτικά μάκθςθσ, κομίηουν διαφορετικζσ 
κοινωνικοπολιτιςμικζσ εμπειρίεσ και μπορεί να ζχουν διαφορετικι πρϊτθ γλϊςςα από τθ 
γλϊςςα εκπαίδευςθσ. Με βάςθ τουσ παράγοντεσ ατομικισ διαφοροποίθςθσ που 
προαναφζρκθκαν, θ μακθτοκεντρικι διδαςκαλία δε ςυνιςτά μια εφκολθ διαδικαςία για 
τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, που καλείται όχι απλϊσ να διαχειριςτεί μια πολυπλθκι 
ομάδα παιδιϊν, αλλά κυρίωσ και πρωτίςτωσ να δθμιουργιςει ςε κάκε παιδί τθν αίςκθςθ 
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ότι ανικει ςε μια ςυγκροτθμζνθ ομάδα, που μακαίνει, δθμιουργεί, χαίρεται και προοδεφει. 
Στόχοσ είναι οι μακθτζσ/-τριεσ να βρίςκουν ενδιαφζρον ςε αυτό που κάνουν, ϊςτε να 
εμπλζκονται ενεργά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Η γλωςςικι διδαςκαλία ζχει τθ 
δυνατότθτα να ενεργοποιιςει κάκε μακθτι/-τρια υιοκετϊντασ μεκόδουσ και αρχζσ τθσ 
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και τθσ ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ, για τισ οποίεσ 
λαμβάνεται μζριμνα τόςο ςτο ΡΣ όςο και ςτουσ Οδθγοφσ Εκπαιδευτικοφ.  

Στο γνωςτικό αντικείμενο του παρόντοσ ΡΣ, θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία υποςτθρίηεται 
μζςα από: 

α) τθν ποικιλία των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων για κάκε ΘΡ και ΘΕ, τα 
οποία καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα δυνατοτιτων, 

β) τθν ευελιξία και τθ δυνατότθτα επιλογισ από ποικίλεσ ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ που 
προτείνονται ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό, 

γ) τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ είτε ομοιογενϊν ομάδων είτε μεικτισ δυναμικισ, αναλόγωσ 
με τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ που τίκενται κάκε φορά,  

δ) τθν πρόβλεψθ περιόδου επαναλιψεων και εμβάκυνςθσ ςτο τζλοσ κάκε διδακτικισ 
ενότθτασ, 

ε) τθν πρόβλεψθ επανάλθψθσ βαςικϊν μακθςιακϊν ςτόχων από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ,  

ςτ) τθν ποικιλία των διδακτικϊν μεκόδων και προςεγγίςεων, ςτισ οποίεσ 
ςυμπεριλαμβάνονται παραδοςιακζσ και ςφγχρονεσ μζκοδοι (π.χ. βιωματικζσ, 
ανακαλυπτικζσ, μεταγνωςτικζσ), ϊςτε να καλφπτονται διαφορετικά μακθςιακά ςτιλ,  

η) τθ δυνατότθτα διαμόρφωςθσ του υλικοφ διδαςκαλίασ από τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ, οι οποίοι/-εσ μποροφν να φζρουν κείμενα των ενδιαφερόντων τουσ και να 
αναδείξουν τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ γραμματιςμοφ,  

θ) τθν πρόβλεψθ για διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ δραςτθριότθτεσ ςτο εκπαιδευτικό υλικό, 

κ) τα μζςα διδακτικισ εφαρμογισ, ςτα οποία ςυγκαταλζγονται εργαλεία τεχνολογίασ, για 
τα οποία πολλοί/-ζσ μακθτζσ/-τριεσ δείχνουν ενδιαφζρον, αλλά και παραδοςιακά μζςα, 
καταξιωμζνα ςτθν εκπαίδευςθ, που μπορεί να είναι πιο οικεία ςε αρκετοφσ/-ζσ μακθτζσ/-
τριεσ και εκπαιδευτικοφσ, 

ι) ποικίλεσ και πολυεπίπεδεσ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ (βλ. ενότθτα Αξιολόγθςθ), 

κ) τουσ Οδθγοφσ Εκπαιδευτικοφ, οι οποίοι προτείνουν για κάκε Θεματικό Ρεδίο 
δραςτθριότθτεσ και εφαρμογζσ κατάλλθλεσ για διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία.  

 Ραράλλθλα, θ ομαδοςυνεργατικι πρακτικι διαφαίνεται μζςα από τισ ποικίλεσ 
προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ ςτο ΡΣ και τουσ Οδθγοφσ Εκπαιδευτικοφ που ξεκινοφν από 
ςφντομεσ αςκιςεισ για ηεφγθ μακθτϊν/-τριϊν (π.χ. διαλογικι ςυηιτθςθ), ςυνεχίηουν με 
δραςτθριότθτεσ μεγαλφτερθσ διάρκειασ και πιο ςφνκετων ςτόχων ςτισ οποίεσ εμπλζκονται 
μεγαλφτερεσ ομάδεσ μακθτϊν/-τριϊν (π.χ. χωριςμόσ ςε τζςςερισ (4) ομάδεσ για ςυμμετοχι 
ςε γλωςςικό παιχνίδι) και φτάνουν ζωσ τθν υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων ςτθν ολομζλεια 
(π.χ. ομαδικι ςυγγραφι κειμζνου) ι ςχεδιαςμζνων εργαςιϊν (π.χ. ςυνκετικι εργαςία κατά 
τθ φάςθ τθσ περιόδου Μετάβαςθσ, βλ. ςχετικι υποενότθτα), όπου ςυμμετζχει θ τάξθ ωσ 
ςφνολο αλλά και κάκε μακθτισ και μακιτρια ανάλογα με τα ενδιαφζροντα και τισ 
ιδιαίτερεσ ικανότθτζσ του/τθσ.  

Ο/Η εκπαιδευτικόσ λειτουργεί ωσ κακοδθγθτισ, ςυντονιςτισ και εμψυχωτισ τθσ 
ομάδασ τθσ τάξθσ του/τθσ γνωρίηοντασ ςε βάκοσ το γνωςτικό αντικείμενο που διδάςκει, 
κακϊσ και τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ που πρζπει να επιτευχκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ. Ραράλλθλα, εξίςου ςθμαντικι είναι θ γνϊςθ του προφίλ των μακθτϊν/-
τριϊν του/τθσ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τον τομζα τθσ μάκθςθσ (ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ, 
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ιδιαίτερεσ ανάγκεσ), θ ενθμζρωςι του/τθσ για ςτοιχεία του χαρακτιρα τουσ που πικανόν να 
επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ομάδα, κακϊσ και θ γνϊςθ του πολιτιςμικοφ 
υποβάκρου, ςτθν περίπτωςθ των μακθτϊν/-τριϊν από άλλεσ χϊρεσ. Στο ςφνκετο και 
απαιτθτικό αυτό ζργο, όςον αφορά το γνωςτικό αντικείμενο, ο/θ εκπαιδευτικόσ 
υποςτθρίηεται αφενόσ από το νζο ΡΣ, το οποίο εκκζτει αναλυτικά, με ακρίβεια και 
ςαφινεια, τα μακθςιακά αποτελζςματα, και, αφετζρου από τουσ Οδθγοφσ Εκπαιδευτικοφ, 
οι οποίοι ζχουν ςχεδιαςτεί ωσ πζντε (5) διακριτοί ςυνοπτικοί τόμοι, ζνασ για κάκε Θεματικό 
Ρεδίο (π.χ. Τόμοσ «Γραμματικι περιγραφι») και μεταξφ άλλων περιλαμβάνουν 
επιςτθμονικι παρουςίαςθ του πεδίου, των ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ του, 
ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ και ςχζδια μακιματοσ, κακϊσ και τεχνικζσ αξιολόγθςθσ των 
γνϊςεων των μακθτϊν/-τριϊν για το αντίςτοιχο πεδίο. Η αναλυτικι παρουςίαςθ των 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και του περιεχομζνου του μακιματοσ αποςκοπεί να 
καταςτιςει τον/τθν εκπαιδευτικό περιςςότερο αυτόνομο/-θ ςε ςχζςθ με το παρελκόν, 
κακϊσ τϊρα ζχει ςτθ διάκεςι του/τθσ όλο το πρωτογενζσ υλικό, προκειμζνου να ςχεδιάςει 
τθν πορεία διδαςκαλίασ για τθν τάξθ του/τθσ και να διαφοροποιιςει τουσ επιδιωκόμενουσ 
ςτόχουσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν του/τθσ.  

Το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Δθμοτικό διδάςκεται 
ολιςτικά μζςα από προςεκτικά ςχεδιαςμζνεσ Διδακτικζσ Ενότθτεσ (ΔΕ) (κεματικοφσ 
κφκλουσ), ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται τα διαφορετικά Θεματικά Ρεδία και οι 
Θεματικζσ Ενότθτεσ, όπωσ ορίηονται ςτο ΡΣ. Κάκε ΔΕ οργανϊνεται γφρω από κζματα 
κατάλλθλα για τθν θλικία και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/-τριϊν, τα οποία μποροφν να 
ανικουν, ενδεικτικά, ςτουσ κεματικοφσ κφκλουσ «εγϊ και ο κόςμοσ μου», «δραςτθριότθτεσ 
του ανκρϊπου», «το περιβάλλον», «ςυναιςκιματα-αξίεσ», «παρελκόν-παρόν», 
«επιςτιμεσ-τεχνολογία-μζλλον», «τζχνεσ και πολιτιςμόσ», «αειφορία», «ο νζοσ/θ νζα ωσ 
μζλοσ τθσ κοινωνίασ», «ποικιλία και εξζλιξθ», «ελλθνικόσ πολιτιςμόσ, αξίεσ και 
παραδόςεισ», «ταξιδεφω-γνωρίηω τον κόςμο». Οι ΔΕ προςεγγίηονται από τθν οπτικι γωνία 
κάκε μακθτι/-τριασ και χωρίηονται ςε υποενότθτεσ προκειμζνου να εξετάςουν ςε ζκταςθ 
και ςε βάκοσ ζνα κζμα, παρουςιάηοντασ διαφορετικζσ πλευρζσ του με απϊτερο ςτόχο τθν 
καλλιζργεια και τθσ κριτικισ ικανότθτασ.  

Οι ΔΕ αγγίηουν τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/-τριϊν και εγγράφονται ςτον κόςμο 
τουσ ωσ παιδιϊν και μακθτϊν/-τριϊν. Ωσ κζντρο τίκεται το κείμενο, γραπτό, προφορικό, 
πολυτροπικό, με αφορμι το οποίο πραγματοποιοφνται ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ που 
αποςκοποφν ςτθν καλλιζργεια των γλωςςικϊν δεξιοτιτων και τθσ κριτικισ ςκζψθσ. Σε κάκε 
Διδακτικι Ενότθτα (κεματικό κφκλο) τα κείμενα επιλζγονται με βάςθ τθν ποιότθτα και τθν 
καταλλθλότθτα για τθν θλικία των μακθτϊν/-τριϊν. Τουλάχιςτον το 1/3 των κειμζνων κάκε 
διδακτικισ ενότθτασ προζρχεται από τον ευρφτερο χϊρο τθσ λογοτεχνίασ με αποςπάςματα 
από Ζλλθνεσ και ξζνουσ ςυγγραφείσ, κλαςικοφσ και ςφγχρονουσ, ποικίλων μορφϊν 
λογοτεχνικϊν αναγνωςμάτων, και οπωςδιποτε ςε κάκε ενότθτα περιλαμβάνεται ποιθτικόσ 
λόγοσ, τον οποίο οι μακθτζσ/-τριεσ προςεγγίηουν με ποικίλουσ τρόπουσ (αιςκθτικά, 
νοθματικά, τεχνικά κ.λπ.), οι οποίοι προτείνονται και ςτον Οδθγό Εκπαιδευτικοφ. Τα 
κείμενα είναι διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να υλοποιοφν χωρίσ 
δυςκολία διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθν τάξθ τουσ.  

Τα γραμματικά και ςυντακτικά κζματα αφορμϊνται από τα κείμενα, όπου ο/θ 
μακθτισ/-τρια αρχικά τα εντοπίηει και τα παρατθρεί, ενϊ ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί 
ςυςτθματικι διδαςκαλία και εμβάκυνςθ. Ρροτείνεται, μάλιςτα, θ εμβάκυνςθ και 
εμπζδωςθ των γραμματικϊν και ςυντακτικϊν φαινομζνων να γίνεται μζςω τθσ ςχολικισ 
γραμματικισ, τετραδίων εργαςιϊν με αςκιςεισ/δραςτθριότθτεσ γραμματικισ-
ορκογραφίασ-λεξιλογίου και ςυμπλθρωματικοφ υλικοφ, ψθφιακοφ και ζντυπου. Η 
εξάςκθςθ ςτθ γραμματικι και το ςυντακτικό γίνεται ςυςτθματικά και μεκοδευμζνα με 
ςτοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ ανακαλυπτικοφ και μεταγλωςςικοφ χαρακτιρα. Η διδαςκαλία 
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τθσ γραμματικισ είναι λειτουργικι, υπό τθν ζννοια ότι κάκε διδαςκόμενο φαινόμενο πρζπει 
να εντάςςεται λειτουργικά ςτον λόγο των μακθτϊν/-τριϊν, προφορικό ι γραπτό. Το 
λεξιλόγιο αποτελεί κομβικό πεδίο τθσ γλωςςικισ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν/-τριϊν, για 
αυτό και λαμβάνεται ιδιαίτερθ μζριμνα ςτθν ανάδειξι του, κατά τον ςχεδιαςμό τθσ 
διδαςκαλίασ. Άρρθκτα δεμζνθ με τθ γραμματικι και το λεξιλόγιο είναι και θ εκμάκθςθ τθσ 
ορκογραφίασ, θ οποία ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςυνδζεται τόςο με τισ ςθμαςίεσ των λζξεων 
(λεξικι ορκογραφία) όςο και με τθν κλίςθ (κλιτικι ορκογραφία). Για τθν εμπζδωςθ τθσ 
διδαςκόμενθσ φλθσ και τθν επίτευξθ των προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ, προβλζπεται διακζςιμοσ χρόνοσ για ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ, 
όπωσ και περίοδοσ επαναλιψεων και αξιολόγθςθσ ςε κάκε διδακτικι ενότθτα.  

Ρζραν των βαςικϊν παραμζτρων τθσ διδακτικισ πλαιςίωςθσ που προαναφζρκθκαν, 
τα μζςα και τα υλικά που διατίκενται για το εκπαιδευτικό ζργο ςυμβάλλουν, επίςθσ, ςτθν 
αποτελεςματικότερθ πραγμάτωςι του. Το διδακτικό βιβλίο (ζνα ι περιςςότερα) αποτελεί 
ζνα από τα βαςικά μζςα για τθ διδαςκαλία ςτθ δθμοτικι εκπαίδευςθ. Το βαςικό εγχειρίδιο 
πλαιςιϊνεται από ςυνοδευτικά τετράδια εργαςιϊν με αςκιςεισ και δραςτθριότθτεσ για τθ 
γραμματικι και το λεξιλόγιο, κακϊσ και πλοφςιο ψθφιακό υλικό. Ρροκειμζνου οι μακθτζσ/-
τριεσ να αποκτιςουν αυτενζργεια, αυτάρκεια και ςτρατθγικζσ αυτορρυκμιηόμενθσ 
μάκθςθσ, απαραίτθτθ είναι θ ζνταξθ των βιβλίων αναφοράσ, τθσ Σχολικισ Γραμματικισ και 
του Σχολικοφ Λεξικοφ, ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα των μακθτϊν/-τριϊν. Στο νζο ΡΣ 
προβλζπονται δραςτθριότθτεσ που αποβλζπουν ςτθν καλλιζργεια τθσ δεξιότθτασ 
αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτισ πθγζσ, ζντυπεσ ι ψθφιακζσ (Λεξικά, Γραμματικζσ, Σϊματα 
κειμζνων), ςτθν κριτικι και ςυγκριτικι τουσ προςζγγιςθ. Οι μακθτζσ/-τριεσ αναηθτοφν και 
φζρνουν κείμενα ςτο πλαίςιο του κζματοσ ςυηιτθςθσ με βάςθ τθ δικι τουσ οπτικι γωνία, 
ςυνδιαμορφϊνοντασ ζτςι το υλικό διδαςκαλίασ ι δθμιουργϊντασ δικζσ τουσ πρωτότυπεσ 
εργαςίεσ.  

Στθν εποχι τθσ τεχνολογίασ, θ διδακτικι πρακτικι αξιοποιεί τα πλεονεκτιματα τθσ 
ψθφιακισ μάκθςθσ και τουσ διακζςιμουσ εκπαιδευτικοφσ ψθφιακοφσ πόρουσ, όπωσ τισ 
εκπαιδευτικζσ πλατφόρμεσ αλλά και οποιαδιποτε διαδικτυακι εφαρμογι Ιςτοφ 2.0 που 
είναι διακζςιμθ και προςβάςιμθ, τα εκπαιδευτικά λογιςμικά (ςυννεφόλεξα, εννοιολογικοί 
χάρτεσ, ψθφιακζσ αφθγιςεισ), τα αποκετιρια ψθφιακοφ υλικοφ και εκπαιδευτικϊν 
ςεναρίων, τα πολυμεςικά εργαλεία, τον διαδραςτικό πίνακα, τα μακθτικά τάμπλετ, κακϊσ 
και οποιαδιποτε άλλθ ψθφιακι πθγι ι εργαλείο/πρόγραμμα/εφαρμογι που είτε 
εντάςςεται ςτο ελεφκερο λογιςμικό είτε ςτο λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα. Συνεπϊσ, τα 
ψθφιακά εργαλεία ςυνδιαμορφϊνουν το γνωςτικό αντικείμενο, προςφζροντάσ του νζεσ 
διαςτάςεισ και προοπτικζσ ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ.  

Ο χϊροσ όπου διεξάγεται θ εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι υπό κανονικζσ ςυνκικεσ 
ολόκλθρθ θ ςχολικι μονάδα και ειδικότερα θ τάξθ, οι αίκουςεσ ειδικοτιτων, θ βιβλιοκικθ, 
θ αίκουςα εκδθλϊςεων και είναι πολφ ςθμαντικόσ για τθ διδακτικι πλαιςίωςθ, κακϊσ 
προςφζρει πρωτίςτωσ ζνα πλαίςιο επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ. Αρχικά, μπορεί να 
προςφζρει ποικίλα ερεκίςματα, που λειτουργοφν κετικά ιδίωσ για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
των μικρότερων τάξεων. Ραραδείγματοσ χάριν, οι φωτογραφίεσ των μακθτϊν/-τριϊν ςε ζνα 
ταμπλό μαηί με λεηάντεσ με το όνομά τουσ ι με τθν αγαπθμζνθ τουσ λζξθ ςυμβάλλουν ςτον 
αναδυόμενο γραμματιςμό δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα το αίςκθμα τθσ ομάδασ. Καρτζλεσ 
λζξεων με δφςκολθ ορκογραφία, που ςχεδιάςτθκαν από τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ και αναρτικθκαν ςε εμφανζσ ςθμείο ωσ υπενκφμιςθ, δίνουν τθν αίςκθςθ 
υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ βοθκϊντασ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτθν αυτοδιόρκωςθ. 
Στισ μεγαλφτερεσ τάξεισ, θ ανάρτθςθ των ομαδικϊν εργαςιϊν ενιςχφει τθ ςυνεργατικότθτα 
και τον αλλθλοςεβαςμό, ενϊ ταυτόχρονα τονϊνει τθν αυτοπεποίκθςθ των παιδιϊν για τισ 
ικανότθτζσ τουσ. Εκτόσ από τθ ςχολικι τάξθ, υπάρχουν και άλλοι ςχολικοί χϊροι που 
ενεργοποιοφν το ενδιαφζρον των μακθτϊν/-τριϊν και τουσ/τισ κινθτοποιοφν ςε 
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δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ. Ζνασ τζτοιοσ χϊροσ είναι θ ςχολικι Βιβλιοκικθ, όπου οι 
μακθτζσ/-τριεσ μαηί με τον/τθν εκπαιδευτικό πραγματοποιοφν δραςτθριότθτεσ 
φιλαναγνωςίασ και δθμιουργικισ γραφισ, όπωσ αυτζσ που προτείνονται ςτο ΡΣ και τον 
Οδθγό Εκπαιδευτικοφ.  

Σε περίπτωςθ που επιβάλλεται θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, ο πραγματικόσ 
ςχολικόσ χϊροσ γίνεται εικονικόσ, με ψθφιακζσ αναρτιςεισ ςε εκπαιδευτικζσ πλατφόρμεσ, 
και με διαδικτυακζσ περιθγιςεισ ςε βιβλιοκικεσ του κόςμου, μουςεία και εκκζςεισ. 
Ραράλλθλα, μποροφν να αξιοποιοφνται ψθφιακζσ εξ αποςτάςεωσ ςυνεργατικζσ 
δθμιουργίεσ των μακθτϊν/-τριϊν (π.χ. ψθφιακό βιβλίο ι κόμικ) τισ οποίεσ απολαμβάνουν 
όλοι/-εσ μαηί διατθρϊντασ τουσ δεςμοφσ τθσ ομάδασ. Συμπεραςματικά, ο ςχολικόσ χϊροσ 
μπορεί να εκλθφκεί ςτθν εποχι μασ ωσ μια διευρυμζνθ ζννοια, δυναμικι και όχι ςτατικι, 
κυρίωσ πραγματικι αλλά ενίοτε και εικονικι, θ οποία όμωσ πλαιςιϊνει πάντοτε μια 
κοινότθτα μελϊν που ςυνδζεται με κοινοφσ ςτόχουσ, ομαδικά ζργα, ςχζςεισ φιλίασ ι 
ςυναδελφικότθτασ, αλλθλοςεβαςμό και αλλθλεγγφθ. 

Ο χρόνοσ, ςε ςυνάρτθςθ με τουσ επιδιωκόμενουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, αποτελεί 
ςθμαντικι παράμετρο πλαιςίωςθσ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, θ οποία προςεγγίηεται από 
διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. Ρρϊτον, ο χρόνοσ που χρειάηεται κάκε μακθτισ/-τρια για να 
κατανοιςει ζνα κζμα ι να επιλφςει μια άςκθςθ διαφζρει, και αυτό κα πρζπει να 
λαμβάνεται υπόψθ ςε μια μακθτοκεντρικι προςζγγιςθ. Δεφτερον, οι ομαδοςυνεργατικζσ 
δραςτθριότθτεσ, που προωκοφνται από το Ρρόγραμμα Σπουδϊν, απαιτοφν χρόνο τόςο για 
τθν οργάνωςθ όςο και για τθν υλοποίθςι τουσ. Τρίτον, ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να 
χρειάηεται περιςςότερο χρόνο ςε ςχζςθ με τον γενικό προγραμματιςμό προκειμζνου να 
εξθγιςει κάτι που κεωρεί ςθμαντικό για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριζσ του/τθσ ι για να 
αντιμετωπίςει μια δυςκολία τουσ. Οι λόγοι αυτοί επιβάλλουν τθ δυνατότθτα ευελιξίασ του 
ρυκμοφ τθσ τάξθσ ςε ςχζςθ με τον προτεινόμενο χρονοπρογραμματιςμό, ϊςτε ο χρόνοσ να 
κακορίηεται με βάςθ τισ δυνατότθτεσ, τισ απαιτιςεισ και τισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε 
μακθτικισ κοινότθτασ.  

Στο Ρρόγραμμα Σπουδϊν προτείνεται καταμεριςμόσ του χρόνου διδαςκαλίασ μεταξφ 
των Θεματικϊν Ρεδίων (ΘΡ), προκειμζνου να επιτευχκεί ιςόρροπθ ςτοχοκεςία των 
επιδιωκόμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Ο καταμεριςμόσ αυτόσ διαφζρει ανά τάξθ 
δίνοντασ διαφορετικι βαρφτθτα ςτα ΘΡ ανάλογα με τα εξελικτικά μακθςιακά ςτάδια των 
μακθτϊν/-τριϊν.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο Δθμοτικό ςτισ πρϊτεσ τάξεισ (Αϋ-Βϋ) 
δίνει ζμφαςθ ςτισ δεξιότθτεσ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου και ςτθν κατάκτθςθ του 
μθχανιςμοφ ανάγνωςθσ και γραφισ, ςτισ ενδιάμεςεσ τάξεισ (Γϋ-Δϋ) εςτιάηει περιςςότερο 
ςτο γλωςςικό ςφςτθμα, δθλαδι ςτθ γραμματικι, το λεξιλόγιο και τθν ορκογραφία, ενϊ ςτισ 
μεγαλφτερεσ τάξεισ (Εϋ-Στ’) μελετϊνται πιο ςυςτθματικά τα διαφορετικά είδθ κειμζνων ςτισ 
ποικίλεσ διαςτάςεισ τουσ, καλλιεργοφνται ακαδθμαϊκζσ δεξιότθτεσ, ενϊ αφιερϊνεται 
οριςμζνοσ χρόνοσ για τθν πραγματοποίθςθ ςυνκετικισ ομαδικισ εργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ 
περιόδου Μετάβαςθσ. Τζλοσ, προτείνεται μία (1) ϊρα εβδομαδιαίωσ ςε κάκε τάξθ να 
αφιερϊνεται ςτθν ανάγνωςθ ολόκλθρων βιβλίων και ςτθν καλλιζργεια τθσ φιλαναγνωςίασ, 
ωσ μζρουσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ. 

 

Περίοδοσ Μετάβαςησ 

Το ΡΣ προβλζπει τθν ζνταξθ δφο μεταβατικϊν περιόδων για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
του Δθμοτικοφ, τθν πρϊτθ μεταξφ Νθπιαγωγείου και Δθμοτικοφ και τθ δεφτερθ μεταξφ 
Δθμοτικοφ και Γυμναςίου. Η περίοδοσ μετάβαςθσ ςτο Δθμοτικό κρίνεται απαραίτθτθ, 
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κακϊσ τα παιδιά χρειάηονται χρόνο για να εξοικειωκοφν με ζνα νζο ςχολικό περιβάλλον και 
με διαφορετικά εκπαιδευτικά δεδομζνα.  

 

Η Περίοδοσ Μετάβαςησ ςτο Δημοτικό (ΠΜΔ) 

Για τθν ομαλι μετάβαςθ των παιδιϊν από το Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό, 
προβλζπεται διάςτθμα που δεν ξεπερνά τισ τζςςερισ (4) εβδομάδεσ από τθν ζναρξθ του 
ςχολικοφ ζτουσ, κατά το οποίο ακολουκείται διαφοροποιθμζνο πρόγραμμα ςε ςχζςθ με 
αυτό που προβλζπεται για τθν υπόλοιπθ χρονιά. Ειδικότερα, προτείνονται πρακτικζσ με τισ 
οποίεσ τα παιδιά είναι εξοικειωμζνα από το Νθπιαγωγείο, ενϊ παράλλθλα τουσ δίνεται ο 
χρόνοσ να προςαρμοςτοφν γνωρίηοντασ τουσ χϊρουσ, τουσ κανόνεσ λειτουργίασ, τουσ/τισ 
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ, κακϊσ και το εκπαιδευτικό προςωπικό του ςχολείου. Ο ιδιαίτεροσ 
αυτόσ χρόνοσ που διατίκεται ςτα παιδιά τθσ Αϋ τάξθσ κρίνεται απαραίτθτοσ λόγω τθσ πολφ 
ευαίςκθτθσ θλικίασ και τθσ μεγάλθσ αλλαγισ που ςθματοδοτεί το Δθμοτικό για αυτά. Κατά 
το διάςτθμα αυτό, ο/θ εκπαιδευτικόσ κα ζχει τον χρόνο να παρατθριςει τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ ςε οικείεσ δραςτθριότθτεσ, να εκτιμιςει τισ δυνατότθτεσ ι/και τισ δυςκολίεσ τουσ, τα 
ενδιαφζροντά τουσ, τθ ςτάςθ τουσ ςτθν ομάδα κ.λπ. προκειμζνου να προςαρμόςει τουσ 
διδακτικοφσ ςτόχουσ και τισ μεκόδουσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ του/τθσ. Οι 
δραςτθριότθτεσ που προτείνονται για τθν περίοδο τθσ μετάβαςθσ εντάςςονται ςτα πζντε 
βαςικά Θεματικά Ρεδία του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (βλ. ακόλουκο πίνακα) προκειμζνου 
να επιτευχκεί ςχετικι ιςορροπία ςτθν εναςχόλθςθ των μακθτϊν/-τριϊν και ολιςτικι 
καλλιζργεια των γλωςςικϊν δεξιοτιτων. Ωςτόςο, οι εκπαιδευτικοί προςαρμόηουν τισ 
ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ μακθτικισ ομάδασ.  

Θεματικά Πεδία Δραςτηριότητεσ 

ΘΡ 1 
Ρροςλθπτικζσ και 
παραγωγικζσ 
δεξιότθτεσ 
(ςυνδυαςμόσ με 
καλλιτεχνικά και 
μουςικοκινθτικι) 

 Ακρόαςθ παραμυκιϊν 

 Ακρόαςθ τραγουδιϊν 

 Ακρόαςθ/παρακολοφκθςθ κεατρικϊν  

 Αναδιιγθςθ 

 Τραγοφδι, καραόκε 

 Εντοπιςμόσ κεντρικϊν ςθμείων διαφορετικϊν κειμενικϊν περιβαλλόντων 

 Διατφπωςθ απόψεων, ςκζψεων, ςυναιςκθμάτων 

 Μίμθςθ ρόλων-κεατρικό παιχνίδι 

ΘΡ 2 
Κειμενικοί τφποι – 
πολυτροπικότθτα 

 Αναδυόμενοσ γραμματιςμόσ: χειροτεχνίεσ με τίτλουσ, ονόματα, 
επικεφαλίδεσ, πινακίδεσ, ςυνδυαςμόσ εικόνασ και γραφισ, ςφνδεςθ 
προφορικοφ με γραπτό λόγο 

ΘΡ 3 
Γραμματικι 
περιγραφι  

 Σχθματιςμόσ γραμμάτων και ςυλλαβϊν με πλαςτελίνθ ςε ομάδεσ 

 Φωνολογικι επίγνωςθ-μορφολογικι επίγνωςθ (μόνο προφορικοφ λόγου) 

 Απλά γλωςςικά παιχνίδια (προφορικόσ ι γραπτόσ κϊδικασ) 

ΘΡ 4 
Λεξιλόγιο 

 Λεξιλόγιο ςτον προφορικό λόγο για τον κόςμο του ςχολείου (χϊροσ, 
χρόνοσ, πρόςωπα, ενζργειεσ) 

ΘΡ 5 
Ανάγνωςθ βιβλίων 

 Γωνιά βιβλιοκικθσ ςτθν τάξθ, όπου διατίκενται για εβδομαδιαίο 
δανειςμό βιβλία από τθ ςχολικι βιβλιοκικθ ι βιβλία που φζρνουν οι 
ίδιοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ 

 

Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν με τθ μορφι προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 
εφαρμόηεται ςτθ ςυνζχεια και κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν αναλυτικι απεικόνιςθ του παρόντοσ ΡΣ.  
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Η Περίοδοσ Μετάβαςησ ςτο Γυμνάςιο (ΠΜΓ) 

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαιτοφμενθσ ςυνζχειασ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και 
για τθν ομαλι μετάβαςθ των παιδιϊν ςτθ βακμίδα του Γυμναςίου, θ προετοιμαςία τουσ 
πρζπει να ξεκινά από το Δθμοτικό. Για τον λόγο αυτό προβλζπεται μία περίοδοσ 3-4 
εβδομάδων, κατά τουσ μινεσ Μάιο και Ιοφνιο, όπου οι μακθτζσ/-τριεσ με τον/τθν 
εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ολοκλθρϊνουν τον κφκλο μάκθςθσ και διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ 
ςτο Δθμοτικό, ενϊ παράλλθλα ςτρζφουν το βλζμμα τουσ ςτο Γυμνάςιο, όπου κα ζχουν τθν 
ευκαιρία να διευρφνουν τα πεδία μελζτθσ τθσ γλϊςςασ, αλλά και να εμβακφνουν ςε αυτά 
αξιοποιϊντασ και τθ ςχετικι μεταγλϊςςα. Ρροτείνεται θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν/-τριϊν 
με κζματα μεταγνωςτικά και μεταγλωςςικά γφρω από τθν ελλθνικι γλϊςςα, τα οποία κα 
προςεγγίηουν μζςα από τθ μεκοδολογία μιασ ομαδικισ ςυνκετικισ εργαςίασ (πρότηεκτ). Η 
μεκοδολογία αυτι ςτθρίηεται αφενόσ ςε βαςικζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ, όπωσ ςτθ 
διερευνθτικι διαδικαςία μάκθςθσ, ςτθ διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία, ςτθν ανάλυςθ και τθ 
ςφνκεςθ και, αφετζρου, ςε μεκόδουσ εργαςίασ που προβλζπουν τθ ςυμμετοχι όλων των 
μακθτϊν/-τριϊν, του κακενόσ και τθσ κακεμιάσ ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ και τισ 
ικανότθτζσ τουσ. Μζςω τθσ δθμιουργίασ ομάδων εργαςίασ και τθσ ςυνεργαςίασ των 
εκπαιδευτικϊν, το τελικό προϊόν παρουςιάηεται ςτθν ολομζλεια και αξιολογείται με τθ 
βοικεια κριτθρίων αυτοαξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο των ομάδων.  

Η προςζγγιςθ ενόσ κζματοσ που αφορά τθν ελλθνικι γλϊςςα αποςκοπεί ςτθ 
ςυνειδθτοποίθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ του φαινομζνου τθσ γλωςςικισ μεταβολισ 
και των κυριότερων εξελικτικϊν φάςεων τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, των διάφορων ποικιλιϊν 
τθσ (γεωγραφικι-κοινωνικι), τθσ ςχζςθσ γλϊςςασ και λογοτεχνίασ, τθσ ςχζςθσ τθσ 
ελλθνικισ με άλλεσ γλϊςςεσ, του ρόλου τθσ τεχνολογίασ ςτισ γλωςςικζσ εφαρμογζσ και, 
γενικά, τθσ ςχζςθσ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Επιδιωκόμενοσ ςτόχοσ είναι να φζρει τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ κοντά ςε προβλθματιςμοφσ που κα τεκοφν ςτθν επόμενθ εκπαιδευτικι 
βακμίδα. Ζνα παράδειγμα τζτοιου προβλθματιςμοφ αποτελεί το μάκθμα τθσ Αρχαίασ 
Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ, για το οποίο οι μακθτζσ/-τριεσ δεν ζχουν καμία 
εικόνα. Γνωρίηοντασ όμωσ ιδθ τθν ιςτορία του ελλθνιςμοφ και των Ελλινων, μποροφν να 
αναηθτιςουν εφλθπτα κείμενα διαφορετικϊν ιςτορικϊν περιόδων, όπωσ οι μφκοι του 
Αιςϊπου, αποςπάςματα από τθν Καινι Διακικθ, δθμϊδθ κείμενα τθσ Βυηαντινισ περιόδου, 
τθσ Τουρκοκρατίασ και τθσ Φραγκοκρατίασ, αποςπάςματα κακαρεφουςασ κ.λπ., 
κατανοϊντασ με αυτόν τον τρόπο το ταξίδι τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ μζςα ςτουσ αιϊνεσ.  

Στον πίνακα που ακολουκεί προςδιορίηονται βαςικοί κεματικοί άξονεσ εντόσ των 
οποίων ςχεδιάηονται οι ςυνκετικζσ εργαςίεσ και δίνονται παραδείγματα κεμάτων και 
πθγϊν άντλθςθσ υλικοφ. Το παραγόμενο προϊόν είναι πολυτροπικό και εμπλζκει τόςο τισ 
προςλθπτικζσ όςο και τισ παραγωγικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ. Ο όροσ πολυτροπικό ςτθν 
περίπτωςθ των ςυνκετικϊν εργαςιϊν περιλαμβάνει περιςςότερουσ από ζναν ςθμειωτικοφσ 
τρόπουσ, οι οποίοι κα πρζπει να ςυνδυάηονται: λ.χ. λόγοσ (προφορικόσ ι γραπτόσ), εικόνα 
(φωτογραφίεσ, βίντεο, ηωγραφικι), ιχοι (μουςικι, θχογραφθμζνεσ αφθγιςεισ-
ςυνεντεφξεισ), δρϊμενα (κζατρο, μονόλογοι, αφθγιςεισ).  

Οι ςτόχοι που τίκενται είναι περιοριςμζνοι, ϊςτε να είναι υλοποιιςιμοι, ενϊ κάκε 
μακθτισ/-τρια κα πρζπει να ζχει ενεργό ρόλο μζςα ςτισ επιμζρουσ ομάδεσ. Η εργαςία κα 
απευκφνεται ςε πραγματικοφσ αποδζκτεσ, όπωσ το ίδιο το ςχολείο (παρουςίαςθ ςε κοινό) ι 
τα ςχολεία τθσ περιοχισ (διοργάνωςθ κοινισ θμερίδασ), τθν τοπικι κοινωνία (ςυμμετοχι ςε 
διοργάνωςθ του Διμου), τθν ευρφτερθ κοινωνία (ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου), 
τθν τοπικι τθλεόραςθ (ςφντομθ παρουςίαςθ των μακθτϊν/-τριϊν) ι τθν τοπικι εφθμερίδα 
(δθμοςίευςθ άρκρου) κ.λπ. Η παρουςίαςθ τθσ ςυνκετικισ εργαςίασ από τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ του Δθμοτικοφ μπορεί να γίνει, επίςθσ, ςτο μακθτικό κοινό του Γυμναςίου, εφόςον 
ενταχκεί ςτο πλαίςιο δράςεων που αποςκοποφν ςτο να φζρουν ςε επαφι τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ των δφο εκπαιδευτικϊν βακμίδων.  
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Θεματικοί 
άξονεσ 

Παραδείγματα 
θεμάτων 

Πηγζσ 

Εξζλιξθ και 
ιςτορία τθσ 
ελλθνικισ 
γλϊςςασ  

 Η ελλθνικι γλϊςςα μζςα από τισ φάςεισ 
τθσ ιςτορίασ τθσ και του πολιτιςμοφ τθσ. 
Επιλογι όλων των φάςεων ι κάποιων 
χρονικϊν περιόδων τθσ (π.χ. ελλθνιςτικι, 
βυηαντινι, νεότερθ ελλθνικι). 
Ραραδείγματα υλοποίθςθσ: αναηιτθςθ 
κειμζνων-δειγμάτων λόγου ςε ςχζςθ με 
τθν τζχνθ, τα πρόςωπα και τα ςθμαντικά 
τουσ ζργα, τθ ηωι και τισ ςυνικειεσ των 
ανκρϊπων, όπωσ αποτυπϊνονται μζςω 
τθσ γλϊςςασ κ.λπ.  

 Ζμφαςθ ςτθν εξζλιξθ και τισ μεταβολζσ 
που ςυμβαίνουν ςτθ γλϊςςα: ςφγκριςθ 
τθσ ομιλίασ παλαιότερων γενιϊν με τθ 
ςφγχρονθ γενιά των μακθτϊν/-τριϊν 
(γλϊςςα των νζων), λζξεισ και φράςεισ 
αρχαίασ και λόγιασ προζλευςθσ, 
επίδραςθ άλλων γλωςςϊν ςτθ γλωςςικι 
ζκφραςθ, παγκοςμιοποίθςθ, γλωςςικόσ 
δανειςμόσ. 

 Σχετικι διδακτικι ενότθτα ςτο 
διδακτικό βιβλίο τθσ γλϊςςασ (Εϋ 
ι Στϋ) 

 Διδακτικά βιβλία Ιςτορίασ Δϋ-Στϋ 

 Ψθφιακζσ εκπαιδευτικζσ 
πλατφόρμεσ και ιςτοςελίδεσ 
ςχετικζσ με τθ γλϊςςα (π.χ. Ρφλθ 
για τθν Ελλθνικι γλϊςςα) 

 Ψθφιακά ςϊματα κειμζνων 

 Εκπαιδευτικοί πόροι: 
Φωτόδενδρο, Εκπαιδευτικι 
Τθλεόραςθ, Ντοκιμαντζρ 

 Επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ και 
πλατφόρμεσ αναγνωριςμζνων 
φορζων και Ιδρυμάτων (π.χ. 
Ρανεπιςτθμίων, Ερευνθτικϊν 
κζντρων) 

Ροικιλίεσ τθσ 
ελλθνικισ 
γλϊςςασ ςτον 
γεωγραφικό 
χϊρο 

 Επιλογι μίασ ι περιςςότερων ςφγχρονων 
γεωγραφικϊν ποικιλιϊν (ιδιϊματα-
διάλεκτοι: π.χ. κυπριακι διάλεκτοσ, 
τςακωνικι διάλεκτοσ, κρθτικό ιδίωμα, 
βορειοελλαδίτικα, ποντιακι διάλεκτοσ).  
Ραραδείγματα υλοποίθςθσ:  

 Τοποκζτθςθ ςτον γεωγραφικό χϊρο, 
ςφνδεςθ με τθν ιςτορία, τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
γλωςςικισ μορφισ μζςω δειγμάτων 
λόγου.  

 Σφγκριςθ με τθν κοινι, μελζτθ τθσ 
ςτάςθσ των ομιλθτϊν/-τριϊν, 
επεξεργαςία ςυνεντεφξεων και 
θχογραφιςεων. Σκζψεισ για τθν 
αναγκαιότθτα τθσ φπαρξθσ των ποικιλιϊν 
και τθσ αξίασ τουσ. 

 Σχετικι διδακτικι ενότθτα ςτο 
διδακτικό βιβλίο τθσ γλϊςςασ (Εϋ 
ι Στϋ) 

 Διδακτικά βιβλία Γεωγραφίασ-
Ιςτορίασ-χάρτεσ 

 Ψθφιακζσ εκπαιδευτικζσ 
πλατφόρμεσ και ιςτοςελίδεσ 
ςχετικζσ με τθ γλϊςςα (π.χ. Ρφλθ 
για τθν Ελλθνικι γλϊςςα) 

 Εκπαιδευτικοί πόροι: 
Φωτόδενδρο, Εκπαιδευτικι 
Τθλεόραςθ, Ντοκιμαντζρ 

 Επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ και 
πλατφόρμεσ αναγνωριςμζνων 
φορζων και Ιδρυμάτων (π.χ. 
Ρανεπιςτθμίων, Ερευνθτικϊν 
κζντρων) 

Γλϊςςα και 
λογοτεχνία 

 Αφιζρωμα ςε ζναν/μία λογοτζχνθ/ 
(ποιθτι/ ποιιτρια-πεηογράφο) με 
ζμφαςθ ςτισ γλωςςικζσ του/τθσ επιλογζσ, 
το φφοσ, τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γραφισ 
του/τθσ, ςε ςχζςθ με τθν εποχι, τον 
τόπο, τθν προςωπικι ηωι, τον χαρακτιρα 
(βιογραφία, βαςικά ζργα, 
χαρακτθριςτικά αποςπάςματα, 
μαγνθτοςκοπθμζνεσ ςυνεντεφξεισ κ.λπ.). 

 Διερεφνθςθ ενόσ κζματοσ (π.χ. 
ελευκερία, ετερότθτα) μζςα από 
διάφορεσ λογοτεχνικζσ δθμιουργίεσ.  
Συμβολιςμοί, ςχιματα λόγου, εικόνεσ, 
μορφζσ ζκφραςθσ κ.λπ.  

 Τοπικι λογοτεχνικι παραγωγι, 

 Εκπαιδευτικοί πόροι: Λογοτεχνικά 
βιβλία, περιοδικά (ζντυπα-
ψθφιακά), Φωτόδενδρο, 
Εκπαιδευτικι Τθλεόραςθ, 
Ντοκιμαντζρ, Ομιλίεσ, 
ςυνεντεφξεισ 

 Οδθγόσ του/τθσ Εκπαιδευτικοφ 
για τθν ανάγνωςθ βιβλίων 

 Ψθφιακζσ εκπαιδευτικζσ 
πλατφόρμεσ και ιςτοςελίδεσ 
ςχετικζσ με τθ γλϊςςα και τθ 
λογοτεχνία 

 Λζςχεσ ανάγνωςθσ – κφκλοι 
φιλαναγνωςίασ, Ρεριοδικά 

 Δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ και 
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παλαιότερθ ι ςφγχρονθ (π.χ. 
Μικραςιάτεσ λογοτζχνεσ, Επτανιςιοι 
ποιθτζσ). 

 Σφγκριςθ κλαςικϊν ζργων που ζχουν 
εκδοκεί πολλζσ φορζσ (χαρακτθριςτικά 
ζκδοςθσ, αλλαγζσ ι μθ ςε επίπεδο λόγου, 
ςφνδεςθ με τθν εποχι, εικονογράφθςθ-
ςφνδεςθ εικόνασ και λόγου). 

μουςεία, τοπικά αρχεία και 
ςυλλογζσ 

Γλϊςςα και 
πολυγλωςςία 
ι γλωςςικι 
τεχνολογία 

 Διαιςκθτικι και απλουςτευμζνθ 
επιςτθμονικι προςζγγιςθ των γλωςςικϊν 
ικανοτιτων των μονόγλωςςων και 
πολφγλωςςων ομιλθτϊν/-τριϊν, τθσ 
ςθμαςίασ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ και τθσ 
μάκθςθσ άλλων γλωςςϊν.  

 Τεχνολογία και γλωςςικι επικοινωνία: 
τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα των 
γλωςςϊν (π.χ. ψθφιακι αφιγθςθ, 
ςφνκεςθ φωνισ, αυτόματθ μετάφραςθ). 

 Σχετικι διδακτικι ενότθτα ςτο 
διδακτικό βιβλίο τθσ γλϊςςασ (Ε’ 
ι Στ’) 

 Ψθφιακζσ εκπαιδευτικζσ 
πλατφόρμεσ και ιςτοςελίδεσ 
ςχετικζσ με τθ γλϊςςα και τθν 
πολυγλωςςία 

 Ιςτοςελίδεσ και πλατφόρμεσ 
Ρανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων, 
Ερευνθτικϊν κζντρων και 
Ινςτιτοφτων (π.χ. Ρολυτεχνείο, 
ΙΕΛ) 

 Εκπαιδευτικοί πόροι: περιοδικά 
(ζντυπα-ψθφιακά), Φωτόδενδρο, 
Εκπαιδευτικι Τθλεόραςθ, 
Ντοκιμαντζρ, Ομιλίεσ, 
Συνεντεφξεισ 

 

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ 
ακολουκεί ςε κεωρθτικό και πρακτικό επίπεδο τα πορίςματα ςφγχρονων ερευνϊν ςτον 
χϊρο τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και είναι ςε κζςθ να αναπροςαρμόηει τισ 
αξιολογικζσ διαδικαςίεσ εφόςον τα επιςτθμονικά δεδομζνα το απαιτοφν. Η αξιολόγθςθ 
αφορά το ςφνολο των εμπλεκόμενων παραγόντων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, που 
μποροφν να διακρικοφν ςε άμεςα εμπλεκόμενουσ, δθλαδι μακθτζσ/-τριεσ, εκπαιδευτικοφσ, 
διδακτικι μεκοδολογία, εκπαιδευτικό υλικό κ.ά. και ςε ζμμεςα εμπλεκόμενουσ, δθλαδι 
Ρρογράμματα Σπουδϊν, φορείσ εκπαίδευςθσ, οικογζνεια κ.λπ. Στον κζντρο των 
διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ τίκεται ο/θ μακθτισ/-τρια. Η αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα τθσ 
γλϊςςασ από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ωσ βαςικό ςτόχο ζχει τθν εκτίμθςθ γνϊςεων 
και ικανοτιτων και τθν παρακολοφκθςθ του τρόπου διαμόρφωςθσ ςυμπεριφορϊν και 
ςτάςεων που κρίνονται κομβικζσ για το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Γλϊςςασ, κακϊσ 
ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ των γλωςςικϊν, κοινωνικϊν, κριτικϊν και μεταγνωςτικϊν 
δεξιοτιτων γλωςςικισ επικοινωνίασ. Ραράλλθλα, μζςω τθσ αξιολόγθςθσ παρζχεται 
ςτουσ/ςτισ διδάςκοντεσ/-ουςεσ και τουσ/τισ διδαςκόμενουσ/-εσ πλθροφόρθςθ για τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, τον βακμό επίτευξθσ των ςτόχων, τισ 
ελλείψεισ και τισ ανάγκεσ που πικανόν υπάρχουν αλλά και τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ των 
μακθτϊν/-τριϊν. Ειδικότερα, θ αξιολόγθςθ που πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του 
γλωςςικοφ μακιματοσ αποδεικνφεται ιδιαίτερα ςθμαντικι για τον λόγο ότι παρζχει επαρκι 
πλθροφόρθςθ για τθ γλωςςικι ικανότθτα του/τθσ μακθτι/-τριασ, ιδιότθτα που ςυνδζεται 
οργανικά με τθν όλθ μακθςιακι του/τθσ πορεία και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
απόκτθςθ κάκε μορφισ γνϊςθσ. Εν ολίγοισ, ο βακμόσ κατάκτθςθσ και το επίπεδο κατοχισ 
τθσ γλϊςςασ από τθν πλευρά του/τθσ μακθτι/-τριασ διευκολφνει τθν προςζγγιςθ και 
αφομοίωςθ και των υπόλοιπων γνωςτικϊν αντικειμζνων που διδάςκονται ςτο ςχολείο και 
τα οποία χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα τόςο ωσ μζςον όςο και ωσ τρόπο ζκφραςθσ του 
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εκάςτοτε περιεχομζνου τουσ. Συμπεραςματικά, θ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ από το ζνα 
μζροσ ςυμβάλλει ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των κενϊν 
και των ελλείψεων του/τθσ μακθτι/-τριασ ςτο αντικείμενο τθσ γλϊςςασ, ενϊ από το άλλο 
κακιςτά πιο λειτουργικι και ταυτόχρονα πιο αποτελεςματικι τθ μακθςιακι διαδικαςία ςε 
ολόκλθρο το φάςμα τθσ ςχολικισ γνϊςθσ. 

ΟΙ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ προςδιορίηονται από τον ςκοπό (γιατί/τι), τον χρόνο 
(πότε και πόςο), τον τρόπο και τα κριτιρια (με τι) που κα χρθςιμοποιθκοφν.  

 

Ο χρόνοσ αξιολόγηςησ 

Ωσ προσ τθν παράμετρο του χρόνου, ακολουκείται το τρίπτυχο αρχικι (ι 
διαγνωςτικι) – ςυνεχισ (ι διαμορφωτικι) – τελικι (ι ακροιςτικι), που αποςκοπεί ςτθν 
παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ τόςο τθσ τάξθσ ωσ ςυνόλου όςο και κάκε μακθτι/-τριασ 
ατομικά, κακϊσ και ςτθν εφαρμογι διαφόρων τρόπων ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν, ϊςτε 
να ςυνεκτιμάται το ςφνολο ι ζνα μεγαλφτερο εφροσ των ατομικϊν δεξιοτιτων των 
μακθτϊν/-τριϊν.  

Η αρχικι αξιολόγθςθ κάκε διδακτικοφ ζτουσ ςτο μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ 
είναι διαγνωςτικι και πραγματοποιείται κατά τισ πρϊτεσ τρεισ εβδομάδεσ, οι οποίεσ 
αποτελοφν άτυπθ περίοδο προςαρμογισ των μακθτϊν/-τριϊν ςτθ νζα τάξθ. Ωσ γενικοί 
ςτόχοι αναφζρονται: α) θ εκτίμθςθ του μακθςιακοφ επιπζδου του ςυνόλου των μακθτϊν/-
τριϊν τθσ τάξθσ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ (π.χ. αναγνωςτικι ικανότθτα, λεξικι επάρκεια), οι 
οποίεσ δε ςυνδζονται απαραιτιτωσ με ςυγκεκριμζνθ φλθ προθγοφμενων ετϊν, αλλά κυρίωσ 
με το μακθςιακό επίπεδο ςε ςχζςθ με τθν τάξθ φοίτθςθσ, β) ο εντοπιςμόσ μακθτϊν/-τριϊν 
με ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ι δυνατότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν θλικία τουσ, γ) θ εκτίμθςθ του 
βακμοφ αφομοίωςθσ περιεχομζνου του μακιματοσ που κεωρείται κατακτθμζνο από τα 
προθγοφμενα ζτθ (π.χ. ρθματικοί χρόνοι, ςφνκεςθ κειμζνων, ορκογραφία, μεταγλϊςςα). Το 
αποτζλεςμα τθσ αρχικισ αξιολόγθςθσ αφορά αποκλειςτικά τον/τθν εκπαιδευτικό και τθ 
ςχολικι μονάδα, δεν κατθγοριοποιεί τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και χρθςιμοποιείται μόνο ωσ 
αφετθρία ελζγχου και δείκτθσ εξζλιξισ τουσ κατά τουσ επόμενουσ μινεσ. Ωςτόςο, θ 
διαγνωςτικι αξιολόγθςθ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ 
ζτουσ, κάκε φορά που οι μακθτζσ/-τριεσ ειςάγονται ςε μια νζα διδακτικι ενότθτα ι πεδίο 
δραςτθριότθτασ, με ςκοπό, ςτθν περίπτωςθ αυτι, τθ διερεφνθςθ του υποβάκρου επάνω 
ςτο οποίο κα «χτιςτεί» θ νζα μάκθςθ.  

Η ςυνεχισ ι διαμορφωτικι αξιολόγθςθ πραγματοποιείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
ςχολικοφ ζτουσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ και μζςα αξιολόγθςθσ που εναλλάςςονται, ϊςτε 
κάκε μακθτισ/-τρια να αξιολογείται με πολλοφσ ςυνδυαςτικοφσ τρόπουσ. Ακολουκεί 
πλθροφόρθςθ και ανατροφοδότθςθ με ςτόχο τθν αυτορρφκμιςθ, τθν αυτοςυνειδθςία και 
τθν αυτονομία ςτθ μάκθςθ. Από τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ διαπιςτϊνει ο/θ 
εκπαιδευτικόσ τθν αποτελεςματικότθτα των διδακτικϊν-παιδαγωγικϊν μεκόδων, ϊςτε να 
τισ επαναπροςδιορίηει προσ όφελοσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ. Η διαμορφωτικι αξιολόγθςθ 
πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν τελικι/ακροιςτικι αξιολόγθςθ. 

Η τελικι ι ακροιςτικι αξιολόγθςθ διενεργείται ςε δφο φάςεισ, ενδιάμεςθ και τελικι, 
με βαςικό ςτόχο τον ζλεγχο τθσ απόκτθςθσ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων που 
αποτελοφςαν ςτόχουσ για τθν τάξθ που ολοκλιρωςαν οι μακθτζσ/-τριεσ. Θα πρζπει να 
διευκρινιςτεί εδϊ ότι επιμζρουσ τελικζσ αξιολογιςεισ μποροφν να διενεργοφνται και κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ με τθν ολοκλιρωςθ μιασ διδακτικισ ενότθτασ ι ενόσ 
κεφαλαίου, όταν ο ςκοπόσ είναι θ αποτίμθςθ του βακμοφ επίτευξθσ των ςτόχων, χωρίσ 
διαμορφωτικι/ανατροφοδοτικι πρόκεςθ.  
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Ο τρόποσ αξιολόγηςησ 

Οι τρόποι και τα μζςα αξιολόγθςθσ είναι ποικίλα δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτον/ςτθν 
εκπαιδευτικό να επιλζγει αυτά που κρίνει ωσ περιςςότερο κατάλλθλα για κάκε περίςταςθ.  

Καταρχάσ, για τθν αρχικι ι διαγνωςτικι αξιολόγθςθ μποροφν να εφαρμοςτοφν:  

α) Σχάρα ατομικισ παρατιρθςθσ για κάκε μακθτι/-τρια, τθν οποία ςυμπλθρϊνει ο/θ 
εκπαιδευτικόσ μετά από παρακολοφκθςθ δφο εβδομάδων, κατά τον πρϊτο μινα κάκε 
ςχολικοφ ζτουσ. Οι άξονεσ παρατιρθςθσ αφοροφν γενικά τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, οι 
οποίεσ ςυμπλθρϊνονται από άλλεσ δεξιότθτεσ και ςτάςεισ των μακθτϊν/-τριϊν, όπωσ θ 
ςυμμετοχι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ, τα ενδιαφζροντά τουσ, θ επικοινωνιακι 
τουσ ικανότθτα κ.λπ.  

β) Άτυπο κριτιριο αξιολόγθςθσ (τεςτ) που καταςκευάηει ο/θ εκπαιδευτικόσ με βάςθ τουσ 
κεντρικοφσ ςτόχουσ τουσ οποίουσ οι μακθτζσ/-τριεσ αναμζνεται να ζχουν κατακτιςει, 
ςφμφωνα με τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα του ΡΣ για τα προθγοφμενα ζτθ. 

γ) Στακμιςμζνα διαγνωςτικά κριτιρια εγκεκριμζνα από το Υ.ΡΑΙ.Θ., τα οποία ελζγχουν 
ποικίλεσ παραμζτρουσ τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ και πραγμάτωςθσ. Τα αποτελζςματά τουσ 
προςφζρουν ενδείξεισ ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό και δε κα πρζπει να αξιοποιοφνται ωσ 
γνωμάτευςθ, κακϊσ αυτι αποτελεί διαδικαςία επίςθμων φορζων. 

Στθ ςυνζχεια, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεχοφσ ι διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ μποροφν να 
αξιοποιθκοφν:  

1. Ημερολόγια παρατιρθςθσ  
2. Σχζδια εργαςίασ ωσ μζςα αξιολόγθςθσ 
3. Φάκελοσ εργαςιϊν με ανακεωρθμζνεσ εργαςίεσ  
4. Εννοιολογικοί χάρτεσ 
5. Εβδομαδιαία / Μθνιαία κριτιρια αξιολόγθςθσ (τεςτ) 
6. Ερωτθματολόγια αυτοαξιολόγθςθσ ι αυτοδιόρκωςθσ (ατομικι του μακθτι) 
7. Ερωτθματολόγια αυτοαξιολόγθςθσ ι αυτοδιόρκωςθσ – ετεροδιόρκωςθσ (ομαδικι των 

μακθτϊν/-τριϊν) 
8. Ραρατιρθςθ και αξιολόγθςθ από τον/τθν εκπαιδευτικό (θμερολόγια παρακολοφκθςθσ_) 

 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο εναλλακτικϊν τεχνικϊν διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ μποροφν 
να χρθςιμοποιθκοφν θ περιγραφικι αξιολόγθςθ, θ αξιολόγθςθ μζςω μιασ αυκεντικισ 
δθμιουργίασ του/τθσ μακθτι/-τριασ, θ αξιολόγθςθ μζςω κεατρικϊν δράςεων, θ αξιολόγθςθ 
μζςω τθσ γραφισ κειμζνων για δεδομζνεσ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ κ.λπ.  

Θα πρζπει να διευκρινιςτεί ότι τα αποτελζςματα των κριτθρίων αξιολόγθςθσ (τεςτ) 
ςυνεκτιμϊνται και ςυμπλθρϊνονται από τθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ από μζρουσ του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ ποικίλων παραμζτρων τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςε μια προςπάκεια 
ολιςτικισ προςζγγιςθσ τθσ πορείασ και προόδου των μακθτϊν/-τριϊν. Ωςτόςο, υπό τθν 
κακοδιγθςθ εκπαιδευτικϊν επιμορφωμζνων ςτθν εφαρμογι ςτακμιςμζνων κριτθρίων, και 
με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των γονζων και κθδεμόνων, μποροφν να εφαρμοςτοφν εργαλεία 
πρϊιμθσ ανίχνευςθσ μακθςιακϊν δυςκολιϊν, ιδίωσ ςτισ μικρζσ τάξεισ, με ςτόχο τθν ζγκαιρθ 
και κατάλλθλθ εφαρμογι παρεμβάςεων. 

Η αυτοαξιολόγθςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ είναι ςθμαντικι διαδικαςία, που οδθγεί 
ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ πορείασ τθσ μάκθςθσ και του αποτελζςματόσ τθσ. Ωςτόςο, δε κα 
πρζπει να αποτελεί μθχανιςτικι διαδικαςία που εφαρμόηεται επιφανειακά χωρίσ τθ 
ςυνειδθτι εμπλοκι του/τθσ μακθτι/-τριασ. Για τον λόγο αυτό, τα ερωτιματα κα πρζπει να 
είναι ςυγκεκριμζνα και άμεςα ςυνδεόμενα με το αντικείμενο διδαςκαλίασ. Στισ μικρζσ 
τάξεισ (Αϋ, Βϋ, Γϋ) οι ερωτιςεισ τίκενται πιο γενικά (π.χ. Τι ςου άρεςε περιςςότερο, αυτό ι το 
άλλο; / Τι κα ικελεσ να ξαναδιαβάςεισ για να το μάκεισ καλφτερα…;/ Τι είναι πιο εφκολο 
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για ςζνα, θ ανάγνωςθ ι θ ορκογραφία; κ.λπ.). Στισ υπόλοιπεσ τάξεισ (Δϋ, Εϋ, Στϋ) οι 
ερωτιςεισ εξειδικεφονται ανάλογα με το ειδικό αντικείμενο διδαςκαλίασ και απορρζουν 
από κατθγορίεσ/κριτιρια τα οποία ζχουν τθ μορφι καταφατικϊν φράςεων, δθλαδι 
δθλϊςεων τθσ αναμενόμενθσ επικυμθτισ επίδοςθσ ι ςυμπεριφοράσ (π.χ. Διζκρινα 
παραγράφουσ ςτο κείμενό μου: ελάχιςτα, κανονικά, υπερβολικά). Εντοφτοισ, ςε φφλλο 
αυτοαξιολόγθςθσ που δθμιουργεί ο/θ εκπαιδευτικόσ με ςτόχο τον αυτοζλεγχο των 
μακθτϊν/-τριϊν ςτθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων ηθτοφμενων ι διαδικαςιϊν μπορεί να 
κζςει ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου (π.χ. Χρθςιμοποίθςεσ ςυνδετικζσ λζξεισ ςτο κείμενό ςου; 
Ροιεσ είναι αυτζσ; / Ροια ορκογραφικά λάκθ μπορείσ να εντοπίςεισ ςτισ καταλιξεισ; 
Μπορείσ να τα διορκϊςεισ;). Στουσ Οδθγοφσ του/τθσ Εκπαιδευτικοφ κάκε ΘΡ εμπεριζχονται 
ενδεικτικά δελτία/φφλλα αυτοαξιολόγθςθσ, για διαφορετικζσ θλικιακζσ ομάδεσ μακθτϊν/-
τριϊν. Επιπλζον, τα φφλλα αυτοαξιολόγθςθσ μποροφν είτε να ζχουν ολιςτικό χαρακτιρα 
επιτρζποντασ τθν παράλλθλθ αξιολόγθςθ διαφορετικϊν Θεματικϊν Ρεδίων ι/και 
γραμματικϊν επιπζδων είτε να ζχουν επικοινωνιακό και κειμενοκεντρικό χαρακτιρα, αφοφ 
μποροφν να προςαρμόηονται κατάλλθλα από τθν πλευρά του/τθσ εκπαιδευτικοφ, 
εςτιάηοντασ κάκε φορά ςτα πεδία και τισ ενότθτεσ τθσ επιλογισ του, ανάλογα με το τι 
επεξεργάςτθκε με τουσ/τισ μακθτζσ/-τριζσ του ςτθν τάξθ. Τζλοσ, τα δελτία/φφλλα μποροφν 
να αξιοποιθκοφν και από τισ ομάδεσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ (ι 
ετεροδιόρκωςθσ) ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ.  

Ολοκλθρϊνοντασ τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν ςτο τζλοσ κάκε 
ζτουσ, θ τελικι ι ακροιςτικι αξιολόγθςθ ζχει ωσ ςτόχο να αποτυπϊςει ςυγκεντρωτικά τθ 
ςχολικι πορεία του/τθσ μακθτι/-τριασ κακ’ όλο το ζτοσ, εςτιάηοντασ ςτθν πρόοδο που ζχει 
επιτφχει ςε ατομικό επίπεδο ςε ςχζςθ με τουσ προκακοριςμζνουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ του 
γνωςτικοφ αντικειμζνου. Θα πρζπει να είναι ςαφζσ ότι οι πρόοδοι, οι διάφορεσ μορφζσ 
αξιολόγθςθσ κυρίωσ διαμορφωτικοφ χαρακτιρα και οι φάκελοι των μακθτϊν/-τριϊν ζχουν 
αποκλειςτικό ςκοπό τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ ελλείψεων, τθν ενδυνάμωςι τουσ με 
ςτοχευμζνεσ δράςεισ, αλλά και τθν περαιτζρω αφξθςθ του βακμοφ δυςκολίασ ςτισ 
περιπτϊςεισ μακθτϊν/-τριϊν με πολφ καλζσ επιδόςεισ.  

 

Σα κριτήρια αξιολόγηςησ (γενικά) 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν τίκενται με βάςθ τουσ ςτόχουσ του 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ανά εκπαιδευτικι βακμίδα, ενϊ τα μζςα πραγματοποίθςθσ τθσ 
αξιολόγθςθσ λαμβάνουν διάφορεσ μορφζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων δραςτθριοτιτων που 
ομοιάηουν ςε μορφι και περιεχόμενο με αντίςτοιχεσ παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ του ΡΣ 
(π.χ. θ αξιολόγθςθ τθσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου γίνεται ςτθν τάξθ μζςω ατομικισ 
ςυγγραφισ κειμζνου, ςε ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό πλαίςιο). Είναι εξίςου ςθμαντικό να 
αξιολογείται ο προφορικόσ λόγοσ με προφορικά διατυπωμζνεσ ερωτιςεισ, κατευκυνόμενο 
ι ελεφκερο διάλογο, ςυςτθματικι παρατιρθςθ ι/και ςυνδυαςμό τεχνικϊν μεταξφ τουσ.  

Η επικοινωνιακι/κειμενοκεντρικι προςζγγιςθ εςτιάηει το ενδιαφζρον τθσ πρωτίςτωσ 
ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ και ςτισ ςυνκικεσ επικοινωνίασ υπό τισ οποίεσ παράγεται το 
μινυμα. Συγκεκριμζνα, ο/θ μακθτισ/-τρια, πζρα από τθ γνϊςθ τθσ γραμματικισ που 
κρίνεται απολφτωσ απαραίτθτθ, πρζπει να είναι ικανόσ/-ι να χρθςιμοποιεί κατάλλθλα τθ 
γλϊςςα για τθν επιτζλεςθ ποικίλων λειτουργιϊν επικοινωνιακοφ τφπου με ςτόχο τθν 
επίτευξθ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ. Για να χαρακτθριςτεί, επομζνωσ, ωσ επαρκισ μια 
ςυγκεκριμζνθ μορφι αξιολόγθςθσ κα πρζπει, ςφμφωνα με τθν επικοινωνιακι προςζγγιςθ, 
να παρζχει τθ δυνατότθτα αντικειμενικισ διακρίβωςθσ και μζτρθςθσ τόςο τθσ γνϊςθσ των 
τυπικϊν κανόνων τθσ γραμματικισ (πράγμα που επιδίωκαν τα παλαιότερα μοντζλα), όςο 
και τθσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ των κανόνων αυτϊν ςε επίπεδο γλωςςικισ χριςθσ ςτα 
εκάςτοτε δεδομζνα τθσ περίςταςθσ επικοινωνίασ (διάςταςθ που προςκζτει θ τρζχουςα 
διδακτικι μεκοδολογία). Η αξιολόγθςθ μζςω αυκεντικϊν επικοινωνιακϊν καταςτάςεων 
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καλείται αυκεντικι αξιολόγθςθ. Η διςδιάςτατθ αυτι αντίλθψθ που προωκεί θ 
επικοινωνιακι προςζγγιςθ προςδίδει ζναν ιδιαίτερο χαρακτιρα ςτθν αξιολόγθςθ του 
μακιματοσ, θ οποία από διαδικαςία μζτρθςθσ τθσ δυνατότθτασ για αποςτικιςθ τφπων και 
κανόνων μετατρζπεται ςε μζςο εκτίμθςθσ τθσ ικανότθτασ για αποτελεςματικι χριςθ τθσ 
γλϊςςασ. Κατ’ επζκταςθ, κεωρείται ςιμερα ότι τα πλζον κατάλλθλα και αποτελεςματικά 
κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι αυτά που προτείνονται από τον ίδιο/τθν ίδια τον/τθ 
διδάςκοντα/-ουςα, κακϊσ είναι ςε κζςθ  γνωρίηει τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ τάξθσ του/τθσ, τισ 
εμπειρίεσ, τισ γνϊςεισ, τισ δυνατότθτεσ ι/και τισ αδυναμίεσ των μακθτϊν/-τριϊν του/τθσ, 
αλλά και από τα ίδια τα μζλθ τθσ τάξθσ που ςτοχάηονται και διαμορφϊνουν ςταδιακά τα 
δικά τουσ κριτιρια αξιολόγθςθσ.  

Σε γενικζσ γραμμζσ πάντωσ, θ διαπίςτωςθ, μζςω τθσ αξιολόγθςθσ, ότι υπάρχουν κενά 
και ελλείψεισ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ πρζπει να μασ οδθγεί ςτθν αναηιτθςθ των αιτίων 
που τισ προκάλεςαν, που μπορεί να είναι, μεταξφ άλλων, οι διαφορετικοί τρόποι ςκζψθσ, οι 
παρανοιςεισ, οι προςωπικζσ προςεγγίςεισ. Ζχοντασ ωσ βάςθ όλεσ τισ ςχετικζσ 
διαπιςτϊςεισ, είμαςτε ζτςι ςε κζςθ να ςχεδιάηουμε για κάκε περίπτωςθ τθν πλζον 
κατάλλθλθ διδακτικι παρζμβαςθ. 

Εκτόσ από τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν, εξίςου ςθμαντικό ρόλο για τθν 
επιτυχι ζκβαςθ τθσ ςυνολικισ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ζχει θ αυτοαξιολόγθςθ/ο 
αναςτοχαςμόσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ πρζπει να αφορά εξίςου ςτισ μεκόδουσ 
που ακολοφκθςε και ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που είχε κζςει. Ωσ βαςικό μζςο 
αυτοαξιολόγθςθσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ πρζπει να λειτουργεί ο αναςτοχαςμόσ επί των 
αποτελεςμάτων των μακθτϊν/-τριϊν του/τθσ κατά τισ διάφορεσ φάςεισ αξιολόγθςθσ, 
κακϊσ και ο προβλθματιςμόσ του/τθσ ςχετικά με τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν/-τριϊν ςτα 
διάφορα κριτιρια αξιολόγθςθσ που υιοκετεί. Στο πλαίςιο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, οι 
εκπαιδευτικοί μποροφν να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και να ετεροαξιολογοφν το υλικό 
που δθμιουργοφν, τισ διδακτικζσ τουσ προςεγγίςεισ, τισ παρεμβάςεισ που ςχεδιάηουν για τθ 
ςτοχευμζνθ αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων ελλείψεων (π.χ. ελλιπισ κατανόθςθ γραπτοφ 
λόγου). Η αυτοαξιολόγθςθ και θ ετεροαξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν μπορεί να λαμβάνει 
τθ μορφι ςφντομου ερωτθματολογίου ι να καταχωρίηεται ςε θμερολόγιο παρατιρθςθσ 
που τθρείται από τον/τθν ίδιο/-α.  
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Β΄ Μζροσ 

Β1. υγκεντρωτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδών 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
Θεματικά 

Πεδία  
Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκώμενα Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Α΄ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Β΄ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Γ΄ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Δ΄ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Ε΄ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

τ΄ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

  Οι μαθητζσ/-
τριεσ να είναι 
ςε θζςη: 

Οι μαθητζσ/-τριεσ 
να είναι ςε θζςη: 

Οι μαθητζσ/-
τριεσ να είναι ςε 
θζςη: 

Οι μαθητζσ/-
τριεσ να είναι ςε 
θζςη: 

Οι μαθητζσ/-
τριεσ να είναι 
ςε θζςη: 

Οι μαθητζσ/-
τριεσ να είναι ςε 
θζςη: 

ΘΠ 1  
Προςλη-
πτικζσ και 
παραγω-
γικζσ 
δεξιότητεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Ακρόαςθ & 
κατανόθςθ 
προφορικοφ 
λόγου  

 Να εςτιάηουν 
τθν προςοχι 
τουσ και να 
αντλοφν 
πλθροφορίεσ 
από 
κακθμερινζσ 
ςυνομιλίεσ, 
παραμφκια, 
τραγοφδια, 
πολυτροπικά 
ςτοιχεία. 

 Να αντλοφν 
πλθροφορίεσ 
(κζμα, 
ςυμμετζχοντεσ, 
ςειρά γεγονότων, 
χωροχρόνοσ) από 
ποικίλα κείμενα, 
αξιοποιϊντασ 
προγενζςτερθ 
γνϊςθ και 
επικοινωνιακό 
πλαίςιο.  

 Να 
επιςθμαίνουν 
τρόπουσ 
διατφπωςθσ 
ερωτιςεων και 
απαντιςεων, 
αιτθμάτων 
διευκρινίςεων, 
παρεμβάςεων 
και ςυμμετοχισ 
ςτθ ςυηιτθςθ. 

 Να κάνουν 
υποκζςεισ για 
τισ προκζςεισ 
των 
ςυνομιλθτϊν/-
τριϊν. 

 Να αξιοποιοφν 
προχπάρχουςεσ 
γνϊςεισ και 
εμπειρίεσ για τθν 
κατανόθςθ του 
κειμζνου και τθν 
κριτικι του 
προςζγγιςθ.  

 Να 
αξιολογοφν τθ 
διεξαγωγι 
ςυηιτθςθσ που 
ακροϊνται ωσ 
προσ τθν 
επίτευξθ του 
ςτόχου τθσ.  

 Να 
εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ 
κατανόθςθσ 
πριν, κατά και 
μετά τθν 
ακρόαςθ. 

 Να 
διακρίνουν 
μεταξφ 
διαφορετικϊν 
τφπων 
κειμζνων που 
ακροϊνται 
επιςθμαίνοντασ 
τισ διαφορζσ 
τουσ.  

 Να κατανοοφν 
τισ απόψεισ των 
ομιλθτϊν/-τριϊν 
αξιοποιϊντασ 
γνϊςεισ και 
εμπειρίεσ  για το 
κζμα ςυηιτθςθσ. 

 Να 
ςυγκρίνουν 
ανακοινϊςεισ 
του ίδιου 
κζματοσ από 
διαφορετικζσ 
πθγζσ 
εντοπίηοντασ τα 
γλωςςικά μζςα 
και τον 
επιδιωκόμενο 
ςτόχο. 

1.2 
Ραραγωγι 
προφορικοφ 
λόγου 

 Να 
ςυμμετζχουν 
ςε διάλογο 
ηθτϊντασ και 
δίνοντασ 
πλθροφορίεσ.  

 Να 
διατυπϊνουν 
απλζσ 
περιγραφζσ και 
αφθγιςεισ με 
ολοκλθρωμζνεσ 
προτάςεισ. 

 Να 
ςυνδιαλζγονται 
εκφράηοντασ 
προςωπικζσ 
απόψεισ, 
εντυπϊςεισ και 
ςυναιςκιματα.  

 Να τθροφν τισ 
ςυμβάςεισ 
ςυμμετοχισ ςε 
καταςτάςεισ 
προφορικοφ 
λόγου.  

 Να απαγγζλουν 
ποίθμα και να 
αναλαμβάνουν 
κεατρικοφσ 
ρόλουσ. 

 Να παράγουν 
κείμενα με 
πλθρότθτα 
πλθροφοριϊν, 
ςαφινεια και 
οργάνωςθ, που 
να ανταποκρίνο-
νται ςε 
δεδομζνο 
επικοινωνιακό 
πλαίςιο. 

 Να 
αναδιθγοφνται 
γεγονότα και 
ιςτορίεσ. 

 Να 
ςυμμετζχουν 
ςτθν προφορικι 
ανάλυςθ 
κεμάτων ωσ 
προετοιμαςία 
για τον γραπτό 
λόγο. 

 Να εκφράηουν 
ςυμφωνία ι 
αντίρρθςθ ςε 
ςυηιτθςθ 
αιτιολογϊντασ 
τθ κζςθ/άποψθ. 

 Να 
ακολουκοφν τθ 
δομι των 
κειμενικϊν 
τφπων που 
ζχουν διδαχκεί 
κατά τθ διάρκεια 
ςφντομθσ 
προφορικισ 
παρουςίαςθσ 
ςτθν τάξθ. 

 Να 
μεταβαίνουν 
από τθν 
προφορικι 
ςυηιτθςθ ςτον 
γραπτό λόγο. 

 Να 
αφθγοφνται 
ςτθν τάξθ 
ιςτορίεσ, 
βιϊματα και 
εμπειρίεσ.  

 Να 
πραγματοποι-
οφν 
ςυνεντεφξεισ 
αναλαμβάνο-
ντασ 
διαφορετικοφσ 
ρόλουσ.  

 Να 
ςυμμετζχουν 
ςε κεατρικοφσ 
διαλόγουσ. 

 Να 
παρουςιάηουν 
κείμενα 
κεατρικοφ και 
δθμοςιογραφι-
κοφ λόγου 
ςυνοδευόμενα 
από  
παραγλωςςικά 
και εξωγλωςςικά 
ςτοιχεία. 

 Να ςχεδιάηουν 
και να 
παρουςιάηουν 
ομιλίεσ μικρισ 
ζκταςθσ και 
ποικίλων 
κεμάτων ςε 
ςχολικό 
ακροατιριο. 

 Να 
ςυμμετζχουν ςε 
καλλιτεχνικά 
δρϊμενα και 
ρθτορικοφσ 
αγϊνεσ.  

1.3 
Ανάγνωςθ & 
κατανόθςθ 
γραπτοφ 
λόγου  

 Να 
διαβάηουν 
ςταδιακά 
οικείεσ λζξεισ 
ολικά, φράςεισ 

*Αναγνωςτικι 
επάρκεια+  

 Να διαβάηουν 
μεγαλόφωνα και 
με επιτονιςμό 

*Αναγνωςτικι 
ευχζρεια+  

 Να 
προςλαμβάνουν 
το κεντρικό 

*Αναγνωςτικι 
ευχζρεια+ 

 Να εντοπίηουν 
ρθτά και 
υπόρρθτα 

*Αναγνωςτικι 
ευχζρεια και 
ταχφτθτα+ 

 Να 
προςδιορίηουν 

*Αναγνωςτικι 
ευχζρεια και 
ταχφτθτα+ 

 Να επιλζγουν 
τισ κατάλλθλεσ 
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ΘΠ 1  
Προςλη-
πτικζσ και 
παραγω-
γικζσ 
δεξιότητεσ 

και προτάςεισ 
με ςυλλαβιςμό, 
μικρά κείμενα, 
πεηά και 
ποιθτικά,  με 
ςωςτι 
προφορά, 
κατάλλθλο 
ρυκμό και 
επιτονιςμό.  

αποδίδοντασ τα 
ςθμεία ςτίξθσ και 
το νόθμα του 
κειμζνου.  

 Να αξιοποιοφν 
προχπάρχουςα 
γνϊςθ, 
προβλζψεισ, 
εςτιαςμζνθ 
ανάγνωςθ για τον 
εντοπιςμό 
πλθροφοριϊν ι 
τθσ γενικισ ιδζασ. 

νόθμα και τα 
βαςικά 
κειμενικά 
χαρακτθριςτικά 
ανάλογα με τον 
τφπο του 
κειμζνου, κατά 
τθν εςωτερικι ι 
εξωτερικι 
ανάγνωςθ. 

 Να διακρίνουν 
παραγράφουσ/ 
ενότθτεσ του 
κειμζνου ςε 
ςυςχετιςμό  με 
τθν εναλλαγι 
νοιματοσ. 

νοιματα, τα 
οποία να 
τεκμθριϊνουν 
με ςτοιχεία από 
το κείμενο. 

 Να διακρίνουν 
παραγράφουσ, 
να ξεχωρίηουν 
τισ ςθμαντικζσ 
από τισ μθ 
ςθμαντικζσ 
πλθροφορίεσ και 
να ςυντάςςουν 
πλαγιότιτλουσ. 

 Να εντοπίηουν 
μθχανιςμοφσ 
ςυνοχισ τθσ 
παραγράφου.  

τθ βαςικι 
ιδζα/ιδζεσ και 
τα επιμζρουσ 
γλωςςικά 
ςτοιχεία 
κειμζνων, ςτο 
πλαίςιο τθσ 
κριτικισ 
προςζγγιςθσ. 

 Να 
προςδιορίηουν 
τθ λειτουργία, 
τισ ςυμβάςεισ 
και τα 
γλωςςικά 
χαρακτθριςτικά 
υβριδικϊν 
κειμζνων ςε 
ψθφιακά 
περιβάλλοντα. 

πλθροφορίεσ 
από ποικίλα είδθ 
κειμζνων για τθν 
ερμθνεία και τθν 
απόδοςθ του 
νοιματοσ από 
διαφορετικι 
οπτικι. 

 Να 
προςεγγίηουν, 
γλωςςικά και 
νοθματικά, 
κείμενα 
παλαιότερθσ 
γλωςςικισ 
περιόδου ι 
γεωγραφικισ ι  
κοινωνικισ 
ποικιλότθτασ. 

1.4 
Ραραγωγι 
γραπτοφ 
λόγου 

 Να 
αντιγράφουν 
με ακρίβεια 
λζξεισ, φράςεισ 
και προτάςεισ.  

 Να 
ςυντάςςουν 
δικοφσ τουσ 
τίτλουσ και 
μικρά κείμενα 
(ευχζσ, 
προςκλιςεισ, 
περιγραφζσ).  

 Να 
ςυντάςςουν, 
ατομικά ι 
ομαδικά,  μικρά 
κείμενα 
κατάλλθλα για 
τθν επικοινωνιακι 
περίςταςθ,  
τθρϊντασ βαςικζσ 
ςυμβάςεισ του 
γραπτοφ λόγου. 

 Να γράφουν 
μια παράγραφο, 
ατομικά ι 
ομαδικά, 
αναπτφςςοντασ 
ελεφκερα τθ 
κεματικι 
πρόταςθ που 
ζχουν 
προςδιορίςει 
ςτθν τάξθ.  

 Να 
ςυντάςςουν ζνα 
ολοκλθρωμζνο 
κείμενο με 
βαςικι δομι, 
χωρίηοντάσ το ςε 
παραγράφουσ. 

 Να 
οργανϊνουν τισ 
ςκζψεισ τουσ 
ακολουκϊντασ 
τθ δομι του 
κειμενικοφ 
τφπου και 
αποκωδικοποιϊ-
ντασ τθν 
εκάςτοτε 
περίςταςθ 
επικοινωνίασ. 

 Να παράγουν 
δθμιουργικό 
γραπτό λόγο 
ενεργοποιϊντασ 
τθ φανταςία 
τουσ. 

 Να 
εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ 
ςχεδιαςμοφ και 
οργάνωςθσ των 
ιδεϊν πριν από 
τθ ςυγγραφι. 

 Να 
πυκνϊνουν το 
περιεχόμενο 
ενόσ κειμζνου 
αξιολογϊντασ 
τισ 
πλθροφορίεσ.  

 Να γράφουν 
ςε ελεφκερο 
κείμενο 
βιωματικζσ 
εμπειρίεσ 
εντάςςοντασ, 
πολιτιςμικά 
ςτοιχεία.  

 Να 
αναπτφςςουν 
παραγράφουσ 
ακολουκϊντασ 
τθ δομι και να 
τισ εμπλουτίηουν 
χρθςιμοποιϊ-
ντασ 
παραδείγματα, 
ςφγκριςθ-
αντίκεςθ ι 
αιτιολόγθςθ.  

 Να 
βελτιϊνουν 
αναςτοχαηόμε-
νοι ςθμεία των 
κειμζνων τουσ 
μζςω 
αλλθλεπίδραςθσ 
και 
ανατροφοδότθ-
ςθσ. 

ΘΠ 2: 
Κειμενικοί 
τφποι - 
Πολυτρο-
πικότητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
Ρεριγραφικά 
  
2.2 
Αφθγθμα-
τικά  
 
2.3 
Εξθγθτικά 
(επιςτθμο-
νικά) 
 
2.4 
Οδθγιϊν  
 
2.5 
Επιχειρθ-
ματολογικά 
 
2.6 
Ρολυτροπι-

 Να 
ςυντάςςουν 
απλζσ 
προτάςεισ ωσ 
περιγραφι 
αντικειμζνου, 
ηϊου ι 
προςϊπου. 

 Να 
γνωρίηουν τα 
δομικά μζρθ 
των 
αφθγιςεων 
(αρχι - μζςθ - 
τζλοσ). 

 Να ςυνδζουν 
ζνα κείμενο με 
μια εικόνα ςτο 
πλαίςιο ενόσ 
γεγονότοσ/ 

 Να ςυντάςςουν 
απλζσ περιγραφζσ 
για οικεία 
αντικείμενα, 
πρόςωπα, χϊρουσ 
με αναφορά ςε 
ςυναιςκιματα/ 
ςκζψεισ/ 
εντυπϊςεισ. 

 Να 
δθμιουργοφν, 
ατομικά και 
ομαδικά, 
αφθγθματικά 
κείμενα 
υιοκετϊντασ τα 
δομικά ςτοιχεία. 

 Να 
εικονογραφοφν τα 
αφθγθματικά και 

 Να εντοπίηουν 
τα γλωςςικά 
μζςα μιασ 
περιγραφισ,  
όπωσ ριματα 
αιςκιςεωσ, 
ςυνδετικά, 
επίκετα, 
επιρριματα. 

 Να εςτιάηουν 
ςτα γλωςςικά 
μζςα μιασ 
αφιγθςθσ, όπωσ 
ριματα δράςθσ, 
παροντικοί και 
παρελκοντικοί 
χρόνοι. 

 Να εντοπίηουν 
τα βαςικά 
δομικά 

 Να 
ςυςχετίηουν 
πολυτροπικά 
ςτοιχεία και 
λεκτικζσ 
πλθροφορίεσ ςε 
περιγραφικά 
κείμενα.  

 Να 
δθμιουργοφν 
αφθγθματικζσ 
ιςτορίεσ με δομι 
ενεργοποιϊντασ 
τθ φανταςία 
τουσ.  

 Να 
εφαρμόηουν τα 
δομικά 
χαρακτθριςτικά 
ςε ςφνταξθ 

 Να 
παράγουν 
αφθγθματικζσ 
ιςτορίεσ με 
περιεχόμενο 
μυκολογικό ι 
ιςτορικό 
εντάςςοντασ 
και 
περιγραφικά 
ςτοιχεία.  

 Να 
παράγουν 
ςφντομα ι 
αναλυτικά 
εξθγθτικά 
κείμενα που 
ςχετίηονται με 
τα γνωςτικά 
αντικείμενα τθσ 

 Να παράγουν 
ςε ομαδικι 
γραφι (π.χ. 
πρότηεκτ) 
περιγραφικά 
κείμενα για μθ 
οικεία πρόςωπα 
και χϊρουσ (π.χ. 
ιςτορικά 
μνθμεία).  

 Να αλλάηουν 
τθν εςτίαςθ ι τθ 
κζαςθ ενόσ 
ςυμβάντοσ ι 
βιϊματοσ κατά 
τθν αναδιιγθςθ 
ενόσ 
αφθγθματικοφ 
κειμζνου. 

 Να εντοπίηουν 
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ΘΠ 2: 
Κειμενικοί 
τφποι - 
Πολυτρο-
πικότητα 
 

κότθτα κατάςταςθσ. περιγραφικά 
κείμενα που 
ςυντάςςουν. 

χαρακτθριςτικά 
ενόσ κειμζνου 
οδθγιϊν. 

 Να 
αναγνωρίηουν τθ 
λειτουργία των 
πολυτροπικϊν 
ςτοιχείων. 

οδθγιϊν. 

 Να 
αναγνωρίηουν τθ 
μορφι (δομι, 
γλϊςςα) και τθ 
λειτουργία των 
εξθγθτικϊν 
κειμζνων. 

τάξθσ τουσ. 

 Να 
αξιοποιοφν 
ςτοχευμζνα τθ 
γραμματικι τθσ 
επιχειρθματολο
γίασ. 

 Να 
αναπτφςςουν 
δεξιότθτεσ 
οπτικοφ 
γραμματιςμοφ 
διαβάηοντασ 
κριτικά εικόνεσ. 

ςτα εξθγθτικά 
κείμενα τθ 
διαδοχι 
γεγονότων, τα 
ςτάδια 
φαινομζνων και 
τθν αλλθλουχία 
εννοιϊν. 

 Να εντοπίηουν 
ςε κείμενα 
επιχειρθματολο-
γίασ 
διαφορετικά 
μζςα πεικοφσ. 

 Να 
μετατρζπουν ζνα 
μονοτροπικό 
αφθγθματικό 
κείμενο ςε 
πολυτροπικό 
επιλζγοντασ 
ποικίλουσ 
ςθμειωτικοφσ 
πόρουσ. 

ΘΠ 3: 
Γραμμα-
τική περι-
γραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
Φωνολογία/ 
Φωνθτικι 

 Να 
προφζρουν 
ορκά όλουσ 
τουσ φκόγγουσ 
και τισ 
ακολουκίεσ 
φκόγγων τθσ 
ν.ε.  

 Να επιλφουν 
αςκιςεισ 
φωνολογικισ 
επίγνωςθσ.  

 Να 
αποκωδικοποι-
οφν τον γραπτό 
κϊδικα 
χρθςιμοποιϊ-
ντασ τισ 
φωνογραφθμι-
κζσ 
αντιςτοιχίςεισ 
και 
ςχθματίηοντασ 
ςυλλαβζσ. 

 Να εντοπίηουν 
τισ αναντιςτοιχίεσ, 
π.χ. [s] <ςς>, [e] 
<αι>. 

 Να εντοπίηουν 
ςυμφωνικά 
ςυμπλζγματα 2-3 
ςυμφϊνων και να 
αποδίδουν τθν 
προφορά και τθ 
γραφι τουσ. 

 Να αποδίδουν 
τον τονιςμό  
πολυςφλλαβων 
λζξεων. 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν 
τθ λειτουργία των 
ςθμείων ςτίξθσ. 

 Να 
χρθςιμοποιοφν 
επιτονιςμό, 
ζνταςθ και 
ρυκμό ανάλογο 
με τθν 
επικοινωνιακι 
περίςταςθ.  

 Να 
αναγνωρίηουν 
ςυλλαβζσ και 
ρίμεσ. 

 Να 
επιτυγχάνουν 
ρζουςα 
ανάγνωςθ με 
ςτακερό ρυκμό 
και κατάλλθλο 
επιτονιςμό. 

 Να εντοπίηουν 
τα φαινόμενα 
ςυνεκφοράσ ςε 
επίπεδο φράςθσ. 

 Να 
ακολουκοφν 
κανόνεσ 
ορκοφωνίασ 
ςτθν ομιλία και 
τθ μεγαλόφωνθ 
ανάγνωςθ. 

 Να 
εφαρμόηουν τθ 
μετακίνθςθ του 
τόνου ςε ζνα 
κλιτικό 
παράδειγμα και 
ςτθ φράςθ 
(κανόνεσ 
τονιςμοφ). 

 Να 
γνωρίηουν τα 
φωνιματα τθσ 
ν.ε. 

 Να 
διαχωρίηουν τισ 
λζξεισ με 
ςυνίηθςθ του 
<ι> από τισ 
λζξεισ χωρίσ 
ςυνίηθςθ 
(ςχζςθ 
προφοράσ και 
γραφισ). 

 Να 
γνωρίηουν τουσ 
φωνθτικοφσ/ 
ορκογραφικοφσ 
κανόνεσ που 
εφαρμόηονται 
ςτα όρια των 
μορφθμάτων 
κατά τθν 
παραγωγι.   

 Να 
«διαβάηουν» τον 
πίνακα 
ταξινόμθςθσ των 
φκόγγων ςε 
βαςικό επίπεδο 
και να τον 
αξιοποιοφν για 
τισ ανάγκεσ τθσ 
προφοράσ. 

 Να διακρίνουν 
διαφορετικζσ 
προφορζσ ςε 
διαλεκτικά 
κείμενα 
προφορικά ι 
γραπτά. 

 Να 
επεξεργάηονται 
τα ελάχιςτα 
ηεφγθ αντίκεςθσ 
(π.χ. γόμα-χϊμα) 
με ςτόχο τθν 
επίγνωςθ τθσ 
διαφοροποιθτι-
κισ λειτουργίασ. 

3.2 
Κλιτικι 
μορφολογία 
& 
ορκογραφία 

Ρήματα 

 Να 
ςχθματίηουν 
γραπτϊσ τθν α’ 
ςυηυγία ςτισ 
δφο φωνζσ, ςτο 
παρόν και το 
μζλλον ςτο 
εξακολουκθ-
τικό ποιόν 
ενεργείασ.  
 

Ρήματα  

 Να 
αναγνωρίηουν τισ 
τρεισ (3) χρονικζσ 
βακμίδεσ (παρόν, 
παρελκόν, 
μζλλον). 

 Να χωρίηουν 
τον ρθματικό 
τφπο ςε κζμα και 
κατάλθξθ. 

 Να ςχθματίηουν 

Ρήματα  

 Να 
ςυνειδθτοποι-
οφν ότι, όταν 
αλλάηει το κζμα, 
αλλάηει το ποιόν 
ενεργείασ, π.χ. 
ζτρεχ-α, ζτρεξ-α. 

 Να 
ςχθματίηουν 
ρθματικοφσ 
τφπουσ ςτο 

Ρήματα 

 Να κατανοοφν 
τθ λειτουργία 
των εγκλίςεων 
(ζννοια τθσ 
τροπικότθτασ). 

 Να 
ςχθματίηουν και 
να 
χρθςιμοποιοφν 
το ςφνολο του 
κλιτικοφ 

Ρήματα 

 Να 
εντοπίηουν τισ 
ιδιαιτερότθτεσ 
ςτθν κλίςθ 
λόγιασ 
προζλευςθσ 
ρθμάτων ςε 
-οφμαι, -ϊμαι 
και ςφνκετων 
των άγω, 
βάλλω, ςτζλλω. 

Ρήματα 

 Να 
αναγνωρίηουν το 
ςφνολο των 
ρθματικϊν 
καταλιξεων για 
τα νεοελλθνικά 
και λόγια 
ριματα ςτισ δφο 
φωνζσ. 

 Να διακρίνουν 
μεταξφ των 
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ΘΠ 3: 
Γραμμα-
τική περι-
γραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ουςιαςτικά 

  Να 
ςχθματίηουν 
δικατάλθκτα 
αρςενικά, 
κθλυκά και 
ουδζτερα. 
 
Αντωνυμίεσ 

 Να 
χρθςιμοποιοφν 
τθν προςωπικι 
αντωνυμία 
(ςτθν 
ονομαςτικι). 

γραπτϊσ τθν αϋ 
και β’ ςυηυγία. 
 
Ουςιαςτικά 

 Να ςχθματίηουν 
δικατάλθκτα 
ανιςοςφλλαβα και 
των τριϊν γενϊν. 
 
Επίθετα  

  Να 
αναγνωρίηουν τα 
επίκετα 
διακρίνοντάσ τα 
από τα 
ουςιαςτικά. 
 
Αντωνυμίεσ  

 Να 
χρθςιμοποιοφν τισ 
προςωπικζσ και 
ερωτθματικζσ 
αντωνυμίεσ.  

ςυντελεςμζνο 
ποιόν ενεργείασ. 
 
Ουςιαςτικά 

 Να 
ςχθματίηουν 
τρικατάλθκτα 
ουςιαςτικά. 

 Να διακρίνουν 
το κζμα από τθν 
κατάλθξθ.  
 
Επίθετα  

 Να 
χρθςιμοποιοφν 
μεγεκυντικά και 
υποκοριςτικά, 
αρικμθτικά: 
απόλυτα και 
τακτικά. 
 
Αντωνυμίεσ 

 Να γνωρίηουν 
τισ κτθτικζσ, 
αυτοπακείσ, 
οριςτικζσ, 
δεικτικζσ 
αντωνυμίεσ. 

παραδείγματοσ. 

 Να 
ςχθματίηουν 
περιόδουσ λόγου 
αξιοποιϊντασ 
τθν ακολουκία 
των χρόνων και 
ςυνδυάηοντασ 
διαφορετικό 
ποιόν ενεργείασ.  

 Να 
ςχθματίηουν τθν 
κλιτι και τθν 
άκλιτθ μετοχι. 
 
Ουςιαςτικά 

 Να 
ςχθματίηουν τα 
δικατάλθκτα 
ιςοςφλλαβα 
ουδζτερα.  
 
Επίθετα 

 Να 
ςχθματίηουν 
κλιτοφσ τφπουσ, 
όπωσ βακφσ, 
ςταχτισ. 

 Να 
ςχθματίηουν τα 
ομαλά και μθ 
ομαλά 
παρακετικά. 
 
Αντωνυμίεσ 

 Να γνωρίηουν 
τισ αναφορικζσ 
αντωνυμίεσ.  

 Να 
ςχθματίηουν 
ςυχνόχρθςτα 
ελλειπτικά 
ριματα. 
 
Ουςιαςτικά 

 Να 
γνωρίηουν τον 
ςχθματιςμό 
των κθλυκϊν 
ουςιαςτικϊν ςε 
-ωσ, -ω και 
ουδετζρων ςε  
 -ρ (πυρ) και ςε 
-σ (φωσ). 
 
Επίθετα 

 Να κλίνουν 
λόγιασ 
προζλευςθσ 
επίκετα.  

 Να 
ςχθματίηουν τα 
παρακετικά 
των 
επιρρθμάτων.  
 

γραμματικϊν 
κατθγοριϊν και 
να 
αντιλαμβάνονται 
τθ λειτουργία 
τουσ ςτον λόγο  
-βαίνω,  
-λαμβάνω 
-τα αποκετικά 
(διάκριςθ 
διάκεςθσ  
- φωνισ). 
 
Ουςιαςτικά  

 Να 
αναγνωρίηουν 
τθν ορκογραφία 
των επικθμάτων 
των κθλυκϊν 
ουςιαςτικϊν ςε  
-ια, -εια, -οια, -ιά 
ανάλογα με τθ 
κζςθ του τόνου. 
 
Επίθετα 

 Να 
αναγνωρίηουν τα 
λόγια και μθ 
ομαλά επίκετα. 

3.3 
Σφνταξθ 

 Να 
μεταβαίνουν 
από τον 
προφορικό 
ςτον γραπτό 
λόγο 
ςχθματίηοντασ 
φράςεισ και 
απλζσ 
προτάςεισ. 

 Να 
ςυντάςςουν 
προτάςεισ με 
τουσ βαςικοφσ 
όρουσ          (, 
Υ-, Υ--Α). 

 Να 
ςχθματίηουν 
ερωτθματικζσ 
προτάςεισ 
μερικισ 
άγνοιασ (ποιοσ, 
πϊσ, ποφ, 
πότε).  

 Να ςυντάςςουν 
απλζσ προτάςεισ 
πλιρουσ 
νοιματοσ, 
προφορικά και 
γραπτά, κζτοντασ 
ωσ πυρινα το 
ριμα και το 
όνομα. 

 Να ςυντάςςουν 
καταφατικζσ, 
ερωτθματικζσ και 
αρνθτικζσ 
προτάςεισ. 

 Να παρατθροφν 
τον ςυντακτικό 
ρόλο των 
πτϊςεων.  

 Να 
χρθςιμοποιοφν τα 
ςθμεία ςτίξθσ. 

 Να 
ςυντάςςουν 
προτάςεισ 
ποικίλων δομϊν. 

 Να 
ςυνειδθτοποι-
οφν τισ κζςεισ 
των όρων ςτθν 
πρόταςθ 
ςφμφωνα με τθν 
εςτίαςθ του 
νοιματοσ. 

 Να διακρίνουν 
ριματα με ι 
χωρίσ 
αντικείμενο  
(μεταβατικά, 
αμετάβατα). 

 Να γνωρίηουν 
διαιςκθτικά  ότι 
κάποια ριματα 
δζχονται 
ςυμπλιρωμα 
άλλθ πρόταςθ 

 Να διακρίνουν 
τουσ κφριουσ 
όρουσ τθσ 
πρόταςθσ ωσ 
δομικά 
ςυςτατικά 
(Υ//Α/Κ). 

 Να 
αντιλαμβάνονται 
ότι το 
κατθγοροφμενο 
αποδίδει μια 
ιδιότθτα ςτο 
υποκείμενο. 

 Να 
ςυνειδθτοποι-
οφν τον 
λειτουργικό 
ρόλο των  
αιτιολογικϊν, 
χρονικϊν και 
αποτελεςματι-
κϊν 
δευτερευουςϊν 

 Να 
γνωρίηουν 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ 
ςφνδεςθσ των 
προτάςεων. 

 Να 
μεταςχθματί-
ηουν από τθν 
ενεργθτικι 
ςτθν πακθτικι 
ςφνταξθ και 
αντίςτροφα. 

 Να 
μεταςχθματί-
ηουν τον ευκφ 
λόγο ςε πλάγιο 
επιφζροντασ τισ 
απαραίτθτεσ 
αλλαγζσ.  

 Να 
χρθςιμοποιοφν 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ 

 Να 
αναγνωρίηουν τθ 
μεταγλϊςςα τθσ 
ςφνταξθσ (π.χ. 
υποκείμενο, 
κατθγοροφμενο, 
προςδιοριςμόσ). 

 Να 
χρθςιμοποιοφν 
με 
αποτελεςματικό 
τρόπο 
απρόςωπα 
ριματα και 
απρόςωπεσ 
εκφράςεισ.  

 Να διακρίνουν 
μεταξφ 
ονοματικϊν και 
επιρρθματικϊν 
δευτερευουςϊν 
προτάςεων. 

 Να 
αναγνωρίηουν τθ 
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(ειδικζσ, 
βουλθτικζσ και 
ενδοιαςτικζσ 
προτάςεισ). 

προτάςεων. 

 Να 
ςυνειδθτοποι-
οφν τθ 
λειτουργία των 
προςδιοριςμϊν 
ςτθν πρόταςθ. 

ςφνδεςθσ των 
προτάςεων και 
να εκφράηουν 
εναντίωςθ, 
πλάγια 
ερϊτθςθ, 
υπόκεςθ. 

ςθμαςιολογικι 
και 
πραγματολογικι 
διαφορά μεταξφ 
ρθματικισ και 
ονοματικισ 
ςφνταξθσ. 

3.4 
Ρραγματολο-
γία 

 Να 
εφαρμόηουν 
κοινωνικζσ 
ςυμβάςεισ ςτθν 
εκάςτοτε 
περίςταςθ 
επικοινωνίασ 
(π.χ. 
χαιρετιςμόσ). 

 Να 
ςυνκζτουν 
μικρά κείμενα 
που εκφράηουν 
ευχζσ, 
προςκλιςεισ 
κ.ά. 

 Να 
χρθςιμοποιοφν 
τον πλθκυντικό 
ευγενείασ, κακϊσ 
και ςχετικζσ 
φράςεισ. 

 Να 
χρθςιμοποιοφν τισ 
βεβαιωτικζσ 
γλωςςικζσ 
πράξεισ (διλωςθ). 

 Να 
χρθςιμοποιοφν 
λεκτικζσ πράξεισ 
για τθν ζκφραςθ 
φιλικισ 
διάκεςθσ, 
ευχαριςτίασ, 
απολογίασ, 
ςυγγνϊμθσ. 

 Να 
ςυνειδθτοποι-
οφν τθν αρχι τθσ 
ποιότθτασ και 
τθσ ποςότθτασ 
ςτθν 
επικοινωνία 
τουσ. 

 Να εντοπίηουν 
το χιοφμορ και 
τον γλωςςικό 
του κϊδικα ςε 
γραπτά κείμενα. 

 Να 
χρθςιμοποιοφν 
τισ λεκτικζσ 
πράξεισ ωσ 
αποτελεςμα-
τικά μζςα 
πεικοφσ. 

 Να 
αναγνωρίηουν 
τθ λειτουργία 
του χιοφμορ 
εςτιάηοντασ 
ςτισ γλωςςικζσ 
επιλογζσ του 
πομποφ. 

 Να κατανοοφν 
τθν ζννοια τθσ 
τροπικότθτασ και 
να τθν 
αξιοποιοφν για 
τθν απόδοςθ 
λεκτικϊν 
πράξεων 
(διλωςθ ευχισ, 
υπόςχεςθσ, 
απαγόρευςθσ 
κ.ά.).  

ΘΠ 4 
Λεξιλόγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  
Βαςικό 
λεξιλόγιο, 
ςυνάψεισ 
λζξεων, 
χριςθ 
λεξικοφ 

 Να 
εντοπίηουν το 
κεματικό 
λεξιλόγιο των 
κειμζνων τθσ 
διδακτικισ 
ενότθτασ. 

 Να 
ςχθματίηουν 
ςυνάψεισ 
λζξεων 
ςυνδυάηοντασ 
επίκετα με 
ονόματα.  

 Να ζρκουν 
ςε επαφι με το 
παιδικό λεξικό. 

 Να 
(ανα)γνωρίηουν 
τθ ςθμαςία των 
λζξεων του 
βαςικοφ 
λεξιλογίου κάκε 
ενότθτασ. 

 Να 
δθμιουργοφν 
ςυνικεισ 
ςυνάψεισ οικείων 
λζξεων. 

 Να γνωρίηουν 
τον τρόπο 
αναηιτθςθσ 
λζξεων ςε ζντυπα 
ι θλεκτρονικά 
ςχολικά λεξικά. 

 Να 
δθμιουργοφν 
ποικιλία λεξικϊν 
ςυνάψεων ςτον 
γραπτό λόγο με 
το βαςικό 
λεξιλόγιο τθσ 
ενότθτασ. 

 Να εςτιάηουν 
ςτο λιμμα ενόσ 
λεξικοφ και να 
εντοπίηουν τα 
δομικά του 
ςτοιχεία 
(γραμματικι 
κατθγορία, 
ερμθνεία ςε 
αρίκμθςθ κ.ά.). 

 Να 
εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ για 
να κατακτιςουν 
το κεματικό 
λεξιλόγιο τθσ 
κάκε ενότθτασ 
(π.χ. ανάλυςθ 
ςυνκζτων). 

 Να 
ςυγκρίνουν τα 
δομικά ςτοιχεία 
του λιμματοσ ςε 
διαφορετικά 
είδθ λεξικϊν 
(γραμματικι 
κατθγορία, 
οριςμόσ, 
ςθμαςία/-εσ 
κ.ά.). 

 Να 
εντοπίηουν 
λζξεισ που  
αποκτοφν 
ιδιαίτερθ 
ςθμαςία ςτο 
πλαίςιο του 
ειδικοφ 
λεξιλογίου. 

 Να 
ςυγκρίνουν το 
περιεχόμενο 
λθμμάτων από 
διαφορετικά 
είδθ ζντυπων 
και 
θλεκτρονικϊν 
λεξικϊν. 

 Να 
διευρφνουν το 
λεξιλόγιό τουσ 
με λιγότερο 
ςυχνζσ λζξεισ  
ακολουκϊντασ 
ατομικζσ 
ςτρατθγικζσ 
μάκθςθσ. 

 Να αξιοποιοφν 
τα λεξικά: α) για 
τθν επαλικευςθ 
των υποκζςεϊν 
τουσ για τισ 
άγνωςτεσ λζξεισ 
β) για τθ 
βελτίωςθ τθσ 
παραγωγισ 
γραπτοφ και 
προφορικοφ 
λόγου. 

4.2 
Σθμαςιολο-
γικζσ ςχζςεισ 

 Να 
δθμιουργοφν 
ςθμαςιολογικά 
πεδία,  
αναγνωρίηο-
ντασ, 
διαιςκθτικά, τθ 
ςχζςθ 
υπερωνυμίασ – 
υπωνυμίασ. 

 Να 
προςδιορίηουν τισ 
ςχζςεισ των 
λζξεων με βάςθ 
τθ ςθμαςία τουσ: 
ςυνϊνυμα και 
αντϊνυμα. 

 Να 
προςδιορίηουν 
τισ ςχζςεισ των 
λζξεων με βάςθ 
τθ ςθμαςία 
τουσ:  

 ςυνωνυμία-
αντωνυμία, 

 υπερωνυμία-

υπωνυμία. 
 Να εντοπίηουν 
τθ μεταφορικι 
χριςθ των 
λζξεων, να 
δθμιουργοφν 
ςχιματα λόγου.  

 Να 
χρθςιμοποιοφν 
αποτελεςματικά 
ςχζςεισ: 

 ομωνυμίασ-
παρωνυμίασ,  

 αντωνυμίασ-
ςυνωνυμίασ, 

 μεταφοράσ-

κυριολεξίασ.            

 Να 
διαςυνδζουν 
τισ λεξικζσ 
επιλογζσ τουσ 
με διαφορετικά 
επίπεδα φφουσ, 
περιςτάςεισ 
επικοινωνίασ 
και κειμενικοφσ 
τφπουσ. 

 Να 
εντοπίηουν 
φαινόμενα 
ομοθχίασ και 
πολυςθμίασ. 

 Να δθλϊνουν 
αντίκετεσ 
ζννοιεσ με τα 
κατάλλθλα 
αντϊνυμα ςε 
ςχζςθ με το 
περιβάλλον και 
το φφοσ του 
κειμζνου.  

 Να αξιοποιοφν 
τα ςχιματα 
λόγου (π.χ. 
ομοθχία, 
επανάλθψθ, 
παρομοίωςθ) 
ςτθ δθμιουργικι 
γραφι. 

4.3  Να  Να εντοπίηουν  Να εντοπίηουν  Να εντοπίηουν  Να  Να 
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ΘΠ 4 
Λεξιλόγιο 

Ραραγωγικοί 
μθχανιςμοί 
(παραγωγι-
ςφνκεςθ) 

ςυγκρίνουν τθν 
παράγωγθ λζξθ 
με τθν αρχικι 
(π.χ. ςπίτι-
ςπιτάκι) και να 
εφαρμόηουν 
αναλογικοφσ 
ςχθματιςμοφσ.  

τισ ςφνκετεσ 
λζξεισ και να τισ  
αναλφουν ςτα 
ςυνκετικά τουσ. 

 Να ςχθματίηουν 
ςφνκετεσ λζξεισ 
με βάςθ το 
κεματικό 
λεξιλόγιο. 

ςυχνόχρθςτα 
παραγωγικά 
μορφιματα (π.χ. 
αντι-, περι-, δια- 
προς-). 

 Να 
ςχθματίηουν 
ςφνκετεσ λζξεισ 
με βάςθ το 
κεματικό 
λεξιλόγιο ςε 
διάφορουσ 
ςυνδυαςμοφσ.  

τα παραγωγικά 
μορφιματα 
διακρίνοντασ το 
κζμα από το 
επίκθμα μζςω 
κατάτμθςθσ. 

 Να εντοπίηουν 
το ςυνδετικό 
φωνιεν ςτισ 
ςφνκετεσ λζξεισ 
και να 
επιςθμαίνουν τισ 
εξαιρζςεισ. 

διακρίνουν τθ 
λειτουργία και 
τθ ςθμαςία 
λόγιασ 
προζλευςθσ 
λεξικϊν 
προκθμάτων 
και 
επικθμάτων. 

 Να 
ςυνειδθτοποι-
οφν ότι με τθν 
παραγωγι και 
τθ ςφνκεςθ 
δθμιουργείται 
εφροσ 
λεξιλογίου. 

χρθςιμοποιοφν 
τα επικιματα 
για τον 
μεταςχθματιςμό 
των  
γραμματικϊν 
κατθγοριϊν. 

 Να 
αναγνωρίηουν  
διάφορεσ 
κατθγορίεσ 
ςυνκζτων και 
τον τρόπο 
ςχθματιςμοφ 
τουσ (π.χ. 
πολυςφνκετα, 
πολυλεκτικά 
ςφνκετα). 

4.4 
Ρροζλευςθ, 
ετυμολογία, 
διεκνιςμοί, 
λεξικι 
ορκογραφία 

 Να 
παρατθροφν 
και να 
ομαδοποιοφν 
λζξεισ με όμοια 
λεξικι 
ορκογραφία 
(ομόρριηα) για 
τθν κατάκτθςθ 
τθσ 
ορκογραφίασ. 

 Να διακρίνουν 
ςτθ  διδακτικι 
ενότθτα 
ετυμολογικά 
ςυγγενείσ λζξεισ 
(με βάςθ το κοινό 
τουσ κζμα) και να 
αποδίδουν τθν 
ορκογραφία τουσ.  

 Να 
δθμιουργοφν 
οικογζνειεσ 
λζξεων με βάςθ 
το όμοιο κζμα 
και εςτιάηοντασ 
ςτθ ςθμαςία. 

 Να διακρίνουν 
ςτο λεξιλόγιο τθσ 
διδακτικισ 
ενότθτασ 
ετυμολογικά 
ςυγγενείσ λζξεισ. 

 Να κατανοοφν 
ότι θ ορκι 
γραφι των 
λζξεων 
ςυνδζεται ςυχνά 
με το ιςτορικό 
τουσ παρελκόν. 

 Να εντοπίηουν 
ξζνεσ λζξεισ ςε 
δεδομζνθ 
κεματικι 
ενότθτα ςε 
προφορικό και 
γραπτό λόγο. 

 Να 
αναγνωρίηουν 
ότι κάποιεσ 
λζξεισ 
δθμιουργοφ-
νται από ρίηεσ 
αρχαίων 
ελλθνικϊν ι 
λατινικϊν 
λζξεων και 
είναι κοινζσ για 
πολλζσ 
γλϊςςεσ. 

 Να κατανοοφν 
τθ ςθμαςία των 
νεολογιςμϊν και 
των δανείων 
ςτθν κάλυψθ 
ςφγχρονων 
επικοινωνιακϊν 
αναγκϊν. 

 Να αναλφουν 
μορφολογικά τισ 
λόγιεσ λζξεισ και 
να αναηθτοφν τθ 
βάςθ τουσ. 

ΘΠ 5: 
Ανάγνωςη 
βιβλίων / 
εκτεταμζ-
νων 
κειμζνων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 
Μορφζσ και 
είδθ βιβλίων, 
ζντυπων και 
ψθφιακϊν 
(υλικότθτα) 

 Να 
αντιλαμβάνο-
νται 
διαιςκθτικά 
τουσ 
διαφορετικοφσ 
τφπουσ βιβλίων 
με βάςθ τθ 
μορφι και τθν 
φλθ τουσ. 

 Να 
παρατθροφν 
τθν 
εικονογράφθςθ 
αντλϊντασ 
ςτοιχεία για τθ 
διατφπωςθ 
υποκζςεων. 

 Να γνωρίηουν 
τα βαςικά 
ςτοιχεία ενόσ 
βιβλίου και τον 
ρόλο τουσ (π.χ. 
τίτλοσ, 
εικονογράφοσ, 
αφιζρωςθ). 

 Να επιλζγουν 
μεταξφ τφπων 
βιβλίων με βάςθ 
τθ μορφι, το 
περιεχόμενο και 
τθν φλθ τουσ (π.χ. 
γνϊςεων, 
εικονογραφθμζ-
να, παραμφκια). 

 Να μελετοφν 
όςα περιζχονται 
ςτο 
οπιςκόφυλλο 
και να κάνουν 
υποκζςεισ για το 
περιεχόμενο. 

 Να εντοπίηουν 
βιβλία γνϊςεων-
πλθροφορικά 
και να τα 
διακρίνουν από 
άλλεσ 
κατθγορίεσ. 

 Να 
αναγνωρίηουν τα 
διαφορετικά 
είδθ βιβλίων με 
βάςθ τα 
μορφικά 
χαρακτθριςτικά 
τουσ. 

 Να 
δθμιουργοφν 
δικά τουσ 
εξϊφυλλα. 

 Να υλοποιοφν 
δραςτθριότθτεσ 
δθμιουργικισ 
ανάγνωςθσ και 
γραφισ. 

 Να 
εντοπίηουν 
ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ 
ανάμεςα ςε 
βιβλία με το 
ίδιο κζμα με 
βάςθ το 
εξϊφυλλο και 
τα ςτοιχεία τθσ 
ζκδοςισ τουσ. 

 Να 
αναηθτοφν 
διαφορετικϊν 
ειδϊν 
λογοτεχνικά 
βιβλία με βάςθ 
μία κεματικι 
που εμπίπτει 
ςτα 
ενδιαφζροντά 
τουσ. 

 Να γνωρίςουν 
τθ διαδικαςία 
ζκδοςθσ ενόσ 
βιβλίου, ζντυπθσ 
ι ψθφιακισ 
μορφισ. 

 Να 
ομαδοποιοφν 
βιβλία, ζντυπθσ 
ι ψθφιακισ 
μορφισ, για 
μακθτικό κοινό 
ανάλογα με το 
κζμα. 

5.2 
Δομι, 
περιεχόμενο,  
γλϊςςα και 
αιςκθτικι 
του 
λογοτεχνικοφ 
κειμζνου, 

 Να 
ακροϊνται 
προςεκτικά τθν 
ανάγνωςθ από 
τον/τθν 
εκπαιδευτικό ι 
άλλθ πθγι. 

 Να 

 Να παράγουν 
απλοφσ 
ποιθτικοφσ 
ςτίχουσ, 
ομοιοκατάλθ-
κτουσ. 

 Να 
δθμιουργοφν μια 

 Να διαβάηουν 
ζνα ολόκλθρο 
βιβλίο γνϊςεων 
(λογοτεχνικισ 
μορφισ).  

 Να διακρίνουν 
το φανταςτικό 
από το 

 Να 
απολαμβάνουν 
τθν ανάγνωςθ, 
να 
ςυνειδθτοποι-
οφν τθ 
ςυναιςκθματικι 
και αιςκθτικι 

 Να 
αναπτφςςουν 
δεξιότθτεσ 
αναπλαιςίωςθσ 
τμθμάτων του 
λογοτεχνικοφ 
κειμζνου.  

 Να 

 Να 
αναγιγνϊςκουν 
εκφραςτικά, να 
ακροϊνται, να 
αναλφουν 
προφορικά ι 
γραπτά, νοιματα 
που βρίςκονται 
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ΘΠ 5: 
Ανάγνωςη 
βιβλίων / 
εκτεταμζ-
νων 
κειμζνων 

πεηοφ και 
ποιθτικοφ 

εκφράηονται 
για τα 
ςυναιςκιματα 
που τουσ 
προκαλεί θ 
επαφι με τα 
βιβλία. 

 Να ςυνδζουν 
τθ λογοτεχνικι 
ανάγνωςθ με 
άλλεσ μορφζσ 
τζχνθσ 
(εικαςτικά, 
μουςικι, 
κζατρο). 

απλι ιςτορία, 
ατομικά ι 
ομαδικά, και να 
τθν 
εικονογραφοφν. 

 Να 
απολαμβάνουν 
αιςκθτικά τθ 
λογοτεχνικι 
ανάγνωςθ. 

 Να διαβάηουν 
αυτόνομα το 
λογοτεχνικό 
κείμενο ςτο ςπίτι. 

πραγματικό.  

 Να μελετοφν 
ποιθτικά κείμενα 
και να μιλοφν 
για τα νοιματά 
τουσ και τα 
ςυναιςκιματα 
που τουσ 
προκαλοφν.  
 

αξία του 
κειμζνου. 

 Να 
αναγνωρίηουν 
ςτοιχεία του 
ποιθτικοφ λόγου, 
όπωσ: ρυκμόσ, 
ομοιοκαταλθξία, 
ςτροφι, ςτίχοσ.  

 Να γράφουν 
δικοφσ τουσ 
ςτίχουσ 
ελεφκερα ι ςε 
πρότυπο. 

αναγνωρίηουν 
το 
χιουμοριςτικό 
ςτοιχείο ςε ζνα 
αφθγθματικό 
λογοτεχνικό 
κείμενο και 
τουσ τρόπουσ 
με τουσ 
οποίουσ 
δθμιουργείται. 

 Να 
γνωρίηουν 
δθμοτικά 
τραγοφδια του 
τόπου μασ από 
διάφορεσ 
εποχζσ και 
περιοχζσ τθσ 
και να τα 
εντάςςουν ςτο 
χωροχρονικό 
πλαίςιο. 

ςε λογοτεχνικά 
κείμενα.  

 Να 
απολαμβάνουν 
τθν ανάγνωςθ 
ενόσ ςθμαντικοφ 
λογοτεχνικοφ 
ζργου (πεηοφ ι 
ποιθτικοφ) και 
να εκφράηουν τισ 
ςκζψεισ και τα 
ςυναιςκιματά 
τουσ. 

 Να 
αναπτφςςουν 
κριτικι ςκζψθ 
ςυγκρίνοντασ και 
εμβακφνοντασ 
ςτα κείμενα. 

 Να 
ανακαλφπτουν 
τθ διακειμενικι 
ςφνδεςθ των 
λογοτεχνικϊν 
βιβλίων με άλλα 
βιβλία και με 
άλλεσ μορφζσ 
τζχνθσ. 
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Β2. Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδών  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Α΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκώμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ να 
είναι ςε θζςη: 

 

1. 
Προςληπτικζσ 
και 
παραγωγικζσ 
δεξιότητεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  
Ακρόαςθ & κατανόθςθ 
προφορικοφ λόγου 

 Να αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ 
κατανόθςθσ, όπωσ θ 
αξιοποίθςθ του 
επικοινωνιακοφ 
πλαιςίου, θ μελζτθ 
του ρόλου των 
πολυτροπικϊν 
ςτοιχείων (μουςικι, 
εικόνα), θ 
προγενζςτερθ γνϊςθ 
κ.ά., κατά τθν 
ακρόαςθ παραμυκιοφ 
ι τθν 
παρακολοφκθςθ 
βίντεο.  

 Ακρόαςθ παραμυκιϊν από 
επίςθμεσ βάςεισ ψθφιακϊν 
εγγραφϊν. Ρρόβλεψθ από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ για το 
περιεχόμενο τθσ ιςτορίασ με 
βάςθ τον τίτλο, τθ μουςικι 
και άλλα μθ γλωςςικά 
ςτοιχεία.  

 Να κατανοοφν το 
περιεχόμενο 
ςυηιτθςθσ οικείου 
κζματοσ ι 
κακθμερινϊν 
ςυνομιλιϊν ςε 
ποικίλα περιβάλλοντα 
επικοινωνίασ (π.χ. 
οικογζνεια, γειτονιά, 
ςχολείο). 

 Επιλογι ενόσ κζματοσ 
ςυηιτθςθσ, π.χ. «Ροιο 
ομαδικό παιχνίδι κα 
παίξουμε ςτο προαφλιο;». 
Σχθματιςμόσ δφο ομάδων 
μακθτϊν/-τριϊν, όπου θ μία 
ςυηθτά και θ άλλθ 
παρακολουκεί τθ ςυηιτθςθ 
και ζχει τθ δυνατότθτα να 
κζςει ερωτιςεισ (π.χ. για τον 
ςκοπό του παιχνιδιοφ, τουσ 
ρόλουσ, τα μζςα, τθ 
διάρκεια). Στθ ςυνζχεια οι 
ρόλοι αλλάηουν.  

 Να εντοπίηουν 
ςυγκεκριμζνεσ 
πλθροφορίεσ κατά 
τθν ακρόαςθ 
ςφντομων κειμζνων 
τθσ κακθμερινότθτασ. 

 Ακρόαςθ διαλόγων ι 
μικρϊν αφθγιςεων. 
Απάντθςθ ςε ςτοχευμζνεσ 
ερωτιςεισ περιεχομζνου: 
Ροιοι είναι οι πρωταγωνιςτζσ; 
Τι κάνουν; Ροιο πρόβλθμα 
αντιμετωπίηουν; Ροιοσ τουσ 
βοθκά; Τι ςυμβαίνει ςτο 
τζλοσ; 

1.2  
Ραραγωγι προφορικοφ 
λόγου 

 Να ςυμμετζχουν ςε 
διάλογο ηθτϊντασ και 
δίνοντασ 
πλθροφορίεσ. 

 Να υιοκετοφν αρχζσ 
και καλζσ πρακτικζσ 
του προφορικοφ 
λόγου: Ραίρνοντασ 

 Ραιχνίδι ρόλων ςε 
δυάδεσ/τριάδεσ με εικονικοφσ 
διαλόγουσ ςε περιςτάςεισ 
επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ (π.χ. 
Γνωριμία με ζναν/μία 
ςυνομιλικό/-ι μου ςτο 
πάρκο). 
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1. 
Προςληπτικζσ 
και 
παραγωγικζσ 
δεξιότητεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τον λόγο με τθ ςειρά, 
απαντοφν εφςτοχα 
ςτα ερωτιματα, 
προετοιμάηουν τισ 
απαντιςεισ τουσ 
ατομικά ι ςε 
ςυνεργαςία, όταν 
χρειάηεται. 

 Ρροφορικι επεξεργαςία 
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
και καταγραφι από τον/τθν 
εκπαιδευτικό των κανόνων 
ςυνομιλίασ και ανάρτθςι 
τουσ ςε εμφανζσ ςθμείο ςτθν 
τάξθ. 

 Να ςυνκζτουν μια 
ιςτορία 
ακολουκϊντασ ςειρά 
εικόνων. 

 Να παρουςιάηουν 
μια εικόνα ι 
φωτογραφία που να 
ςχετίηεται με 
προςωπικά τουσ 
βιϊματα. 

 Ραραγωγι προφορικοφ 
λόγου με βάςθ δοςμζνεσ 
εικόνεσ ςε κζμα που 
ςυνδζεται με τθ διδακτικι 
ενότθτα.  

 Ραρουςίαςθ από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ τθσ 
οικογζνειάσ τουσ, με αφορμι 
μια φωτογραφία που ζφεραν 
από το ςπίτι τουσ. Ο/Η 
εκπαιδευτικόσ γράφει ςτον 
πίνακα τουσ άξονεσ: ποιοι; 
ποφ; πότε; τι ςκζφτομαι ι τι 
αιςκάνομαι;  

1.3 
Ανάγνωςθ & 
κατανόθςθ γραπτοφ 
λόγου 

 Να 
αποκωδικοποιοφν τον 
γραπτό κϊδικα τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ 
αναπτφςςοντασ 
ςταδιακά τισ 
ςτρατθγικζσ 
διαφορετικϊν 
ςταδίων κατάκτθςθσ 
τθσ ανάγνωςθσ (ολικι 
ανάγνωςθ οικείων 
λζξεων, αλφαβθτικι, 
ςυλλαβικι, 
μορφθμικι, φραςτικι 
ανάγνωςθ). 

 Σταδιακι ανακάλυψθ του 
γραπτοφ κϊδικα τθσ 
ελλθνικισ με τθ ςυχνι επαφι 
των παιδιϊν με λζξεισ απλισ 
ςυλλαβικισ δομισ (π.χ. 
καπζλο, γάλα), με λζξεισ που 
ζχουν όμοια μορφιματα (π.χ. 
παιδί, παιδάκι, παιδικό) και 
με λζξεισ που μακαίνονται 
ολικά (π.χ. είναι, ζχω, και, 
πίςω, Δευτζρα…). Σταδιακι 
εξάςκθςθ ςτθ φραςτικι 
ανάγνωςθ με βάςθ τθν ολικι 
μζκοδο 
(π.χ. Το πρωί // θ μαμά 
πθγαίνει ςτθ δουλειά). 

 Να 
αποκωδικοποιοφν και 
να κατανοοφν το 
περιεχόμενο: 

 προτάςεων 

 παραγράφων 

 διαλόγων 

 μικρϊν ιςτοριϊν. 

 Εξάςκθςθ ςτθν ανάγνωςθ 
μζςω μεγαλόφωνθσ 
ανάγνωςθσ ςτθν τάξθ. 

 Ζλεγχοσ τθσ κατανόθςθσ 
μζςω ςυμπλιρωςθσ θμιτελϊν 
προτάςεων ι παραγράφων 
με λζξεισ ι φράςεισ που τουσ 
δίνονται από τθ διδακτικι 
ενότθτα. 

 Να διαβάηουν 
μόνοι/-εσ τουσ μικρό 
κείμενο (ζντυπο ι 
ψθφιακό), κατάλλθλο 
για τθν θλικία τουσ, 
και να κατανοοφν το 
περιεχόμενο 
ενεργοποιϊντασ 
προγενζςτερθ 

 Ραρατιρθςθ τθσ εικόνασ 
και του τίτλου από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ και ανάκλθςθ 
ςχετικϊν προςωπικϊν 
βιωμάτων ι πικανισ γνϊςθσ 
του κζματοσ με τθν τεχνικι 
τθσ ιδεοκφελλασ. Ανάγνωςθ 
του κειμζνου και ζλεγχοσ τθσ 
κατανόθςθσ. 
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1. 
Προςληπτικζσ 
και 
παραγωγικζσ 
δεξιότητεσ 
 

εμπειρία/γνϊςθ από 
διάφορα ερεκίςματα.  

1.4 
Ραραγωγι γραπτοφ 
λόγου 

 Να αντιγράφουν με 
ακρίβεια λζξεισ, 
φράςεισ και 
προτάςεισ τθρϊντασ 
τισ ςωςτζσ 
αποςτάςεισ ανάμεςα 
ςτα γράμματα και τισ 
λζξεισ. 

 Εξάςκθςθ ςτθ γραφι και 
τθν ορκογραφία μζςω 
αντιγραφισ ςφντομων 
αποςπαςμάτων από το 
ςχολικό βιβλίο. 

 Να παράγουν 
λειτουργικά χρθςτικά 
κείμενα (π.χ. τίτλουσ, 
λεηάντεσ, λίςτεσ). 

 Με αφορμι τθν ανάγνωςθ 
ςτθν τάξθ ενόσ λογοτεχνικοφ 
βιβλίου, οι μακθτζσ/-τριεσ ςε 
μικρζσ ομάδεσ επιλζγουν από 
το διαδίκτυο ι από περιοδικά 
ςχετικζσ εικόνεσ και 
ςυντάςςουν τίτλουσ. 
Συνκζτουν ζνα πόςτερ για να 
προβάλουν το βιβλίο αυτό. 

 Να ςυντάςςουν 
μικρά κείμενα, λίγων 
απλϊν προτάςεων, ςε 
δεδομζνθ περίςταςθ 
επικοινωνίασ (π.χ. 
κάρτα, μινυμα, 
πρόςκλθςθ). 

 Με αφορμι μια 
εκπαιδευτικι εκδρομι που 
πραγματοποιικθκε, οι 
μακθτζσ/-τριεσ ηωγραφίηουν 
μια εικόνα και τθ ςυνοδεφουν 
με ζνα ςφντομο κείμενο 
(ελεφκερο). Το απευκφνουν 
ςτθν οικογζνειά τουσ ι ςε 
ζναν/μία φίλο/-θ τουσ. Αν 
υπάρχουν ςυμβάςεισ 
επικοινωνιακοφ πλαιςίου, 
δίνονται ζτοιμεσ ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/-τριεσ. 

2. Κειμενικοί 
τφποι και 
πολυτροπικό-
τητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  
Ρεριγραφικά κείμενα 

 Να εντοπίηουν 
διαιςκθτικά τα 
βαςικά ςτοιχεία του 
αντικειμζνου που 
πρόκειται να 
περιγράψουν και να 
εκφράηουν 
εντυπϊςεισ και 
ςυναιςκιματα. 

 Ρροφορικι περιγραφι από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
προςϊπου, ηϊου ι 
αντικειμζνου από το 
περιβάλλον τουσ (π.χ. ο 
αδερφόσ μου, θ καςετίνα 
μου) και απόδοςθ των 
βαςικϊν του ιδιοτιτων. Η 
περιγραφι ςυμπλθρϊνεται 
με ζνα ςυναίςκθμα ι μια 
εντφπωςθ. 

 Να ςυντάςςουν 
απλζσ προτάςεισ, 
ολιγάρικμεσ, με τισ 
οποίεσ να αποδίδουν 
τα βαςικά ςθμεία του 
περιγραφόμενου 
αντικειμζνου, ηϊου ι 
προςϊπου, με τθ 
χριςθ βοθκθτικϊν 
ρθμάτων και 
επικζτων βαςικοφ 
λεξιλογίου. 

 Ομαδικι περιγραφι ςτθν 
τάξθ ενόσ μικροφ ηϊου που 
γνωρίηουν οι μακθτζσ/-τριεσ 
ι ζχουν δει ςε ζνα παραμφκι.  

2.2   Να προςδιορίηουν  Ραρουςίαςθ από τον/τθν 
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2. Κειμενικοί 
τφποι και 
πολυτροπικό-
τητα 

Αφθγθματικά κείμενα τα δομικά μζρθ των 
αφθγθματικϊν 
κειμζνων (αρχι-μζςθ-
τζλοσ). 

εκπαιδευτικό εικόνων ςε 
τυχαία ςειρά με βάςθ μια 
αφιγθςθ. Τοποκζτθςι τουσ 
ςε ςειρά από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ, με ςκοπό τθν 
απόδοςθ τθσ χρονικισ 
αλλθλουχίασ των γεγονότων, 
ςφμφωνα με το αρχικό 
κείμενο.  

 Να εντοπίηουν 
βαςικά ςτοιχεία των 
αφθγθματικϊν 
κειμζνων (ιρωεσ, 
χϊροσ, χρόνοσ, κζμα). 

 Επιλογι από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ 
διαφορετικϊν θρϊων τθσ 
ιςτορίασ. Δθμιουργία τθσ 
ταυτότθτάσ τουσ 
ςυνοδευμζνθ με απεικόνιςθ 
(π.χ. ηωγραφικι, κολλάη) και 
παρουςίαςθ ςτθν ολομζλεια.  

 Να δθμιουργοφν 
δικζσ τουσ ιςτορίεσ 
φανταςίασ και να 
αναδιθγοφνται 
ιςτορίεσ και 
γεγονότα. 

 Επιλογι 3-4 φιγοφρων ι 
άλλων αντικειμζνων μζςα 
από κουτί με παιχνίδια και 
δθμιουργία αυκόρμθτθσ 
φανταςτικισ ιςτορίασ, με 
αρχι - μζςθ - τζλοσ. 
Υλοποίθςθ ςε μικρζσ ομάδεσ 
ι ατομικά. 

2.3  
Ρολυτροπικότθτα 

 Να ςυνδζουν ζνα 
κείμενο με μια εικόνα 
ςτο πλαίςιο ενόσ 
επικοινωνιακοφ 
γεγονότοσ. 

 Σφνταξθ απλϊν προτάςεων 
για τθν παρουςίαςθ 
κατοικίδιων ηϊων και 
ςφνδεςι τουσ με 
φωτογραφίεσ, ςτο πλαίςιο 
μιασ δράςθσ τθσ φιλοηωικισ 
εταιρείασ (εικονικισ ι 
πραγματικισ).  

3. Γραμματική 
περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
Φωνολογία / Φωνθτικι 

 Να προφζρουν 
ορκά όλουσ τουσ 
φκόγγουσ και τισ 
ακολουκίεσ φκόγγων 
τθσ νζασ ελλθνικισ 
γλϊςςασ αλλά και 
των ιδιωμάτων τθσ ςε 
περιοχζσ όπου 
χρθςιμοποιοφνται 
γεωγραφικζσ 
ποικιλίεσ (διάλεκτοι). 

 Ρροβολι εικόνων που 
αναπαριςτοφν λζξεισ ςτισ 
οποίεσ περιλαμβάνεται ο 
φκόγγοσ - ςτόχοσ (π.χ. ρόδα 
 ρ). Κατονομαςία των 
εικόνων από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ μζςω 
παιγνιϊδουσ 
δραςτθριότθτασ. 
Ραρατιρθςθ και καταγραφι 
από τον/τθν εκπαιδευτικό 
πικανϊν αποκλίςεων ςτθν 
προφορά των μακθτϊν/-
τριϊν. Εςτίαςθ ςτουσ 
φκόγγουσ με τθ μεγαλφτερθ 
δυςκολία. 

 Να επιλφουν 
αςκιςεισ 
φωνολογικισ 
επίγνωςθσ, ςε 
επίπεδο ςυλλαβισ και 
φωνιματοσ (ςτον 
προφορικό λόγο). 

 Ανάλυςθ και ςφνκεςθ 
λζξεων ςε ςυλλαβζσ και 
φωνιματα: κατάτμθςθ, 
απαλοιφι, αλλαγι κζςθσ, 
προςκικθ ςυλλαβϊν και 
φκόγγων (ι γραμμάτων ςτθ 
γραπτι εκδοχι). 
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3. Γραμματική 
περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Να εντοπίηουν τθ 
ρίμα διαιςκθτικά. 

 Εντοπιςμόσ τθσ ρίμασ δφο ι 
περιςςότερων λζξεων ςε 
προφορικό και γραπτό λόγο. 
Αξιοποίθςθ ςτθ δθμιουργικι 
ποιθτικι ζκφραςθ.  

 Να επιτυγχάνουν τθ 
φωνογραφθμικι 
αντιςτοίχιςθ, 
αντιςτοιχίηοντασ 
ςωςτά γραφι και 
προφορά), π.χ. φ [f], β 
[v], μπ [b], ντ [d]). 

 Να προφζρουν 
λζξεισ και φράςεισ και 
να τισ αποδίδουν ςτον 
γραπτό λόγο.  

 Δραςτθριότθτα ςφνδεςθσ 
φκόγγων με γράμματα. 
Ρροφορά διαφόρων φκόγγων 
από τον/τθν εκπαιδευτικό και 
επιλογι του αντίςτοιχου 
γράμματοσ/δίψθφου από τα 
παιδιά.  

 Σχεδιαςμόσ κάκε 
γράμματοσ με εναλλακτικοφσ 
τρόπουσ (π.χ. πλαςτελίνθ, 
ξυλάκια, τουβλάκια). 
Εντοπιςμόσ των γραμμάτων 
ςε ζντυπα ι ψθφιακά 
κείμενα.  

 Γραφι των γραμμάτων και 
των ςυνδυαςμϊν τουσ ςε 
ειδικά τετράδια με 
διαγραμμίςεισ. Χριςθ 
χρωματιςτϊν μολυβιϊν.  

 Να 
αποκωδικοποιοφν τον 
γραπτό κϊδικα τθσ 
ελλθνικισ 
αξιοποιϊντασ τισ 
φωνογραφθμικζσ 
αντιςτοιχίςεισ και 
ςχθματίηοντασ 
ςυλλαβζσ (ςυλλαβικι 
ανάγνωςθ). 

 Να διαβάηουν ολικά 
ολιγοςφλλαβεσ λζξεισ, 
οικείεσ και μθ (π.χ. 
και, είναι, ζχει, παίηω, 
ονόματα ανκρϊπων, 
μζρεσ τθσ 
εβδομάδασ). 

 Με αφορμι τθ διδαςκαλία 
ενόσ γράμματοσ/γραφιματοσ, 
δθμιουργοφνται ςυλλαβζσ με 
ςφμφωνα και φωνιεντα τθσ 
ελλθνικισ (ΣΦ=Σφμφωνο 
Φωνιεν) ςε όλουσ τουσ 
πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ. Στθ 
ςυνζχεια, εντοπίηονται ςε 
λζξεισ τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ, τισ οποίεσ τα 
παιδιά διαβάηουν.  

 Γραφι ςε καρτζλεσ 
ςυχνόχρθςτων λζξεων με 
ςφνκετθ ορκογραφία και 
ανάρτθςθ ςε περίοπτθ κζςθ 
ςτον τοίχο τθσ τάξθσ. 
Ψθφιακό παιχνίδι με 
καρτζλεσ ςτον διαδραςτικό 
πίνακα.  

 Να διαβάηουν με 
ςυνεχι ροι γνωςτά 
τουσ κείμενα, να 
διαβάηουν και να 
απαγγζλλουν 
ποιιματα. 

 Ηχογράφθςθ τθσ 
ανάγνωςθσ του/τθσ μακθτι/-
τριασ ι τθσ απαγγελίασ ςτο 
ςπίτι μζςω υπολογιςτι ι 
άλλου ψθφιακοφ μζςου. 
Επαναλιψεισ μζχρι να 
επιτευχκεί ικανοποιθτικό 
αποτζλεςμα.  

 Να αναγνωρίηουν 
τα ςθμεία ςτίξθσ 
τελεία, ερωτθματικό, 
καυμαςτικό, και να τα 
αποδίδουν κατά τθν 

 Επιλογι και «κεατρικι» 
ανάγνωςθ από τον/τθν 
εκπαιδευτικό κειμζνου με 
ποικιλία ςθμείων ςτίξθσ. Σε 
κάκε ςθμείο ςτίξθσ ο/θ 
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3. Γραμματική 
περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ανάγνωςθ. εκπαιδευτικόσ ςταματά και 
τουσ ανακοινϊνει ποιο είναι 
(π.χ. Ρόςο όμορφοσ ιταν ο 
κιποσ! καυμαςτικό). Οι 
μακθτζσ/-τριεσ 
επαναλαμβάνουν. Στθ 
ςυνζχεια ανακοινϊνουν 
μόνοι/-εσ τουσ τα ςθμεία 
ςτίξθσ. Η άςκθςθ λαμβάνει 
παιγνιϊδθ χαρακτιρα. 

3.2  
Κλιτικι μορφολογία & 
ορκογραφία 

ιμα 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν ότι: 

 το κλιτικό μόρφθμα 
δθλϊνει το 
πρόςωπο, το 
πλικοσ των 
προςϊπων 

 τα κλιτικά 
μορφιματα ενόσ 
ριματοσ διαφζρουν 
ςτθν ενεργθτικι και 
τθν πακθτικι φωνι. 

 Αναγραφι ςτισ πλευρζσ 
ενόσ ηαριοφ των τριϊν 
προςϊπων τθσ προςωπικισ 
αντωνυμίασ ςτουσ δφο 
αρικμοφσ και ςε ζνα άλλο 
ηάρι αναγραφι ρθμάτων 
δράςθσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ 
καλοφνται, αφοφ ρίξουν τα 
δφο ηάρια, να ςυνδυάςουν 
τθν προςωπικι αντωνυμία με 
τον κατάλλθλο τφπο του 
ριματοσ.  

 Να ςχθματίηουν 
ρθματικοφσ τφπουσ αϋ 
ςυηυγίασ με 
εξακολουκθτικό 
ποιόν ενεργείασ ςτο: 

 παρόν  

 μζλλον (με χριςθ 
του «κα»). 

 Αναφορά ςτο κακθμερινό 
τουσ πρόγραμμα με χριςθ 
εξακολουκθτικοφ ποιοφ 
ενεργείασ για 
επαναλαμβανόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ. 

 Να ςχθματίηουν 
τουσ ρθματικοφσ 
τφπουσ των «είμαι» 
και «ζχω» και να τουσ 
χρθςιμοποιοφν ςε 
απλζσ προτάςεισ για 
να αναφερκοφν ςτον 
εαυτό τουσ ι ςε 
κάποιο πρόςωπο. 

 Συμπλιρωςθ προτάςεων ςε 
κείμενο παρουςίαςθσ ενόσ 
προςϊπου ι των ίδιων των 
μακθτϊν/-τριϊν με επιλογι 
μεταξφ των ρθμάτων ζχω και 
είμαι. (π.χ. Η Μαρία …………… 
ςυμμακιτριά μου. ……………… 
μια μπλε τςάντα.) 

Πνομα  

 Να ςυνειδθτοποι-
οφν ότι το κλιτικό 
μόρφθμα δθλϊνει το 
γζνοσ, το πλικοσ, τθ 
ςυντακτικι ςχζςθ του 
ονόματοσ με το ριμα.  

 Συμπλιρωςθ κενϊν ςε 
κείμενο ςχετικό με τθ 
κεματικι ενότθτα. Επιλογι 
ουςιαςτικϊν από λίςτα και 
ςχθματιςμόσ τουσ 
διαιςκθτικά, ςε κατάλλθλο 
αρικμό και πτϊςθ, ϊςτε το 
κείμενο να ζχει νόθμα. 

 Να ςχθματίηουν 
ενικό και πλθκυντικό 
δικατάλθκτων 
ονομάτων, 
αρςενικϊν, κθλυκϊν 
και ουδετζρων, όπωσ 
«ο ακλθτισ», «ο 
άντρασ», «θ 

 Μετατροπι ςτον άλλον 
αρικμό επιλεγμζνων λζξεων 
από τθ διδακτικι ενότθτα με 
εςτίαςθ ςτα κλιτικά 
μορφιματα. Συνδυαςμόσ με 
τον κατάλλθλο τφπο του 
οριςτικοφ άρκρου. 
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3. Γραμματική 
περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κάλαςςα», «θ 
αδελφι», «το 
βουνό», «το πόδι». 

Άρκρο 

 Να ςυνδζουν το 
όνομα με το οριςτικό 
άρκρο του. 

 Συμπλιρωςθ κενϊν με το 
οριςτικό άρκρο ςε ςφντομο 
κείμενο. 

Αντωνυμία 

 Να χρθςιμοποιοφν 
τθν προςωπικι 
αντωνυμία (ςτθν 
ονομαςτικι) όταν 
μιλοφν για τον εαυτό 
τουσ και για τουσ 
άλλουσ, ςε 
κακθμερινοφσ 
διαλόγουσ.  

 Χωριςμόσ των μακθτϊν/-
τριϊν ςε δυάδεσ. Καταςκευι 
καρτελϊν με τισ προςωπικζσ 
αντωνυμίεσ. Επιλογι μιασ 
τυχαίασ καρτζλασ από κάκε 
μακθτι/-τρια και χριςθ τθσ 
ςε διάλογο.  

Επίρρθμα 

 Να χρθςιμοποιοφν 
τα επιρριματα (πϊσ, 
ποφ, πότε, πόςο) για 
τθν άντλθςθ 
πλθροφοριϊν (ςε 
προφορικό και 
γραπτό λόγο). 

 Συνομιλίεσ ςε ςυγκεκριμζνα 
περιβάλλοντα ανά ηεφγθ 
μακθτϊν/-τριϊν (π.χ. γνωρίηω 
τον/τθ ςυμμακθτι/-τριά μου, 
ηθτϊ πλθροφορίεσ για μια 
διαδρομι). Επιλογι 
δειγματικϊν διαλόγων και 
καταγραφι ςτον πίνακα. 

Ορκογραφία 

 Να ακολουκοφν τισ 
ςυμβάςεισ του 
γραπτοφ λόγου (π.χ. 
κενά μεταξφ των 
λζξεων, κεφαλαία-
πεηά, τελικό <σ>). 

 Να γράφουν 
ορκογραφθμζνα τισ 
ςυχνόχρθςτεσ λζξεισ 
«και», «ναι», «πϊσ», 
«ποφ», «γιατί», 
«ποιοσ/-α/-ο». 

 Συμπλιρωςθ πεηϊν ι 
κεφαλαίων που ζχουν 
αφαιρεκεί από λζξεισ 
αποςπάςματοσ τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ, με 
ζμφαςθ ςτο κεφαλαίο 
γράμμα ςτθν αρχι τθσ 
πρόταςθσ και ςτα κφρια 
ονόματα. 

 Καταςκευι καρτελϊν από 
ομάδεσ μακθτϊν/-τριϊν όπου 
αναγράφονται τα <Σ>, <ς> και 
<σ>. Στον διαδραςτικό πίνακα 
γράφονται λζξεισ με κενά, τισ 
οποίεσ ςυμπλθρϊνουν οι 
μακθτζσ/-τριεσ με τθν 
κατάλλθλθ καρτζλα (π.χ. 
_οφία, Τά_ο_, _ακί).  

Τονιςμόσ 

 Να βάηουν τον τόνο 
ςτθ ςωςτι ςυλλαβι 
κατά τθ γραφι τθσ 
λζξθσ. 

 Μετατροπι λζξεων που 
είναι γραμμζνεσ με κεφαλαία 
γράμματα ςε πεηά. Ακολουκεί 
μεγαλόφωνθ ανάγνωςι τουσ 
με ζμφαςθ ςτον τονιςμό. 

3.3 
Σφνταξθ 

 Να μεταβαίνουν 
από τον προφορικό 
ςτον γραπτό λόγο 
ςχθματίηοντασ 
φράςεισ και απλζσ 
προτάςεισ. 

 Σφνδεςθ προφορικοφ λόγου 
με γραπτό λόγο κατά τθ 
γραφι οικείων ςυντακτικϊν 
δομϊν του παιδικοφ λόγου 
(π.χ. τίτλων ςε ηωγραφιζσ, 
ευχζσ, μθνφματα). 

 Να ςυντάςςουν 
προτάςεισ με τουσ 

 Σχθματιςμόσ προτάςεων 
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
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3. Γραμματική 
περιγραφή 

βαςικοφσ όρουσ (, Υ-
, Υ--Α) 
χρθςιμοποιϊντασ 
διαιςκθτικά: 

 το ριμα ωσ πυρινα 
τθσ πρόταςθσ 

 το ουςιαςτικό ςε 
κζςθ υποκειμζνου 
και αντικειμζνου.  

με λζξεισ δοςμζνεσ ςε 
καρτζλεσ. Επιδιϊκεται να 
γίνουν οι περιςςότεροι 
δυνατοί ςυνδυαςμοί. Στο 
τζλοσ ελζγχεται ομαδικά θ 
ςυμφωνία των καταλιξεων 
των όρων.  

 Να ςχθματίηουν 
ερωτθματικζσ 
προτάςεισ 
χρθςιμοποιϊντασ 
επιρριματα, τθν 
προςωπικι 
αντωνυμία και το 
ερωτθματικό.  

 Αξιοποίθςθ προςωπικϊν 
αντωνυμιϊν και επιρρθμάτων 
ςε πλαιςιωμζνεσ διαλογικζσ 
ςυηθτιςεισ από τισ εκάςτοτε 
διδακτικζσ ενότθτεσ. Ρ.χ. Εςφ 
ποφ μζνεισ; Αυτόν πϊσ τον 
λζνε; Εςείσ, κυρία, ποφ 
μζνετε; 

3.4 
Ρραγματολογία 

 Να εφαρμόηουν 
κοινωνικζσ ςυμβάςεισ 
ςτθν εκάςτοτε 
περίςταςθ 
επικοινωνίασ (π.χ. 
χαιρετιςμόσ, 
απόφανςθ, άρνθςθ, 
ερϊτθςθ, ευχι). 

 Να αναγνωρίηουν 
και να ςυνκζτουν 
μικρά κείμενα που 
εκφράηουν ευχζσ, 
προςκλιςεισ ςε 
γιορτι ι ςφντομα 
μθνφματα, 
χειρόγραφα ι 
θλεκτρονικά. 

 Ραιχνίδι ρόλων μεταξφ των 
μακθτϊν/-τριϊν, ζπειτα από 
περιγραφι του πλαιςίου 
επικοινωνίασ από τον/τθν 
εκπαιδευτικό. Ρ.χ. Τρόποι 
χαιρετιςμοφ και εκφράςεισ 
ευγζνειασ ςε πρόςωπα 
διαφορετικισ θλικίασ και με 
διαφορετικό βακμό 
οικειότθτασ ςε ςχζςθ με 
τον/τθν ομιλθτι/-τρια. 

 Καταςκευι κάρτασ και 
ςφνταξθ ευχϊν ςε γραπτό 
λόγο, ςε κατάλλθλεσ 
περιςτάςεισ, π.χ. «Χρόνια 
Ρολλά…», «Καλό μινα», 
«Καλζσ διακοπζσ». 

 Με αφορμι μια διδακτικι 
ενότθτα ι πραγματικι 
περίςταςθ επικοινωνίασ, 
ςυντάςςεται ζνα μικρό 
μινυμα από κάκε παιδί για το 
ηευγάρι του. Ακολουκεί 
ανταλλαγι μθνυμάτων κι 
αμοιβαία ανάγνωςθ.  

4. Λεξιλόγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  
Βαςικό λεξιλόγιο, 
ςυνάψεισ λζξεων, 
χριςθ λεξικοφ 

 Να εντοπίηουν το 
κεματικό λεξιλόγιο 
κατά τθ διάρκεια τθσ 
ανάγνωςθσ των 
κειμζνων τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ. 

 Να ςχθματίηουν 
ςυνάψεισ λζξεων 
ςυνδυάηοντασ 
επίκετα με ονόματα 
που αντλοφνται από 
τθ διδακτικι ενότθτα 
(εςτίαςθ ςε επίκετα 
χρϊματοσ, μεγζκουσ, 

 Εντοπιςμόσ των νζων 
λζξεων ςε άλλα κείμενα από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και 
ανάρτθςθ ςτον τοίχο τθσ 
τάξθσ.  

 Σχθματιςμόσ και γραφι 
ονοματικϊν φράςεων (π.χ. 
κόκκινθ καςετίνα). 
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4. Λεξιλόγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ςχιματοσ). 

 Να χρθςιμοποιοφν 
αλφαβθτικά λεξιλόγια 
και απλά λεξικά. 

 Ανάγνωςθ, από τον/τθν 
εκπαιδευτικό, ερμθνευμάτων 
του λεξικοφ για 
ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ και 
μάντεμα τθσ λζξθσ από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ (π.χ. 
…Είναι ζνα κομμάτι μάρμαρο, 
μζταλλο ι άλλο υλικό που το 
ζχουμε κάνει να μοιάηει με 
άνκρωπο, ηϊο ι πράγμα. Τι 
είναι;…). 

 Να γνωρίηουν τον 
τρόπο οργάνωςθσ 
των λζξεων ςε ζνα 
λεξικό (κατά 
αλφαβθτικι ςειρά). 

 Χωριςμόσ των μακθτϊν/-
τριϊν ςε δφο ομάδεσ και 
αναηιτθςθ ςτο λεξικό τουσ 
όςων περιςςότερων λζξεων 
μποροφν ςε πζντε λεπτά, οι 
οποίεσ να ξεκινοφν από 
κάποιο γράμμα ι από 
δίψθφα ςφμφωνα (π.χ. <ντ> 
και <η> [z]. Ραρατθροφν και 
ανακαλφπτουν τθν οργάνωςθ 
των λζξεων ςε ζνα λεξικό.  

4.2  
Σθμαςίεσ λζξεων, 
ςθμαςιολογικζσ 
ςχζςεισ/πεδία 

 Να δθμιουργοφν 
ςθμαςιολογικά πεδία, 
αναγνωρίηοντασ, 
διαιςκθτικά, τθ ςχζςθ 
υπερωνυμίασ – 
υπωνυμίασ. 

 Δθμιουργία από τον/τθν 
εκπαιδευτικό, με αφορμι τισ 
διδακτικζσ ενότθτεσ, 
κεματικϊν πεδίων ςτον 
πίνακα και αναγραφι του 
υπερϊνυμου ωσ τίτλου, π.χ. 
«ςχολικά είδθ» – 
«παιχνίδια». Οι μακθτζσ/-
τριεσ ςε ομάδεσ αναηθτοφν 
λζξεισ τθσ ενότθτασ και τισ 
τοποκετοφν ςτθν κατάλλθλθ 
ςτιλθ.  

4.3 
Ραραγωγικοί 
μθχανιςμοί (παραγωγι-
ςφνκεςθ) 

 Να ςυγκρίνουν 
μορφικά τθν 
παράγωγθ λζξθ με 
τθν αρχικι (π.χ. ςπίτι-
ςπιτάκι) και να 
εφαρμόηουν 
αναλογικοφσ 
ςχθματιςμοφσ (π.χ. 
κορίτςι-………..). 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τθ 
διαφοροποίθςθ που 
επιφζρουν ςτθ 
ςθμαςία τα 
μεγεκυντικά και τα 
υποκοριςτικά 
μορφιματα. 

 Αξιοποίθςθ των 
παράγωγων λζξεων ςε 
ποιθτικι ςφνκεςθ ι ςε 
περιγραφι (π.χ. περιγραφι 
ποδοςφαιρικοφ αγϊνα με τθ 
βοικεια μεγεκυντικϊν και 
υποκοριςτικϊν μορφθμάτων: 
παιχνίδι, παιχνιδάκι, 
παιχταράσ, ομαδάρα κ.λπ.). 

 Να ξεχωρίηουν τισ 
ςφνκετεσ λζξεισ από 
τισ απλζσ. 

 Κατθγοριοποίθςθ 
επιλεγμζνων λζξεων τθσ 
ενότθτασ ςε ςφνκετεσ και 
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4. Λεξιλόγιο απλζσ (λζξεισ που κρφβουν 
μζςα τουσ δφο άλλεσ και 
λζξεισ που δεν κρφβουν). 
Καταγραφι τουσ ςε 
ςυννεφάκια και ανάλυςθ 
προφορικά των ςφνκετων 
λζξεων ςτα ςυνκετικά τουσ. 

4.4 
Ρροζλευςθ, 
ετυμολογία, διεκνιςμοί, 
λεξικι ορκογραφία 

 Να ομαδοποιοφν 
λζξεισ με όμοια λεξικι 
ορκογραφία 
(ομόρριηα) με ςτόχο 
τθ ςταδιακι 
κατάκτθςθ τθσ 
ορκογραφίασ τουσ.  

 Αναηιτθςθ ςτο λεξικό 
(ζντυπο ι ψθφιακό) λζξεων 
που ανικουν ςτθν ίδια 
οικογζνεια και ομαδοποίθςι 
τουσ ςε «ςπιτάκια» όπου 
αναγράφεται θ ρίηα/κζμα.  

5. Ανάγνωςη 
βιβλίων / 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  
Μορφζσ και είδθ 
βιβλίων, ζντυπων και 
ψθφιακϊν 
(υλικότθτα) 

 Να ενεργοποιοφν 
τισ αιςκιςεισ τουσ για 
να διακρίνουν τουσ 
διαφορετικοφσ 
τφπουσ βιβλίων με 
βάςθ τθ μορφι και 
τθν φλθ τουσ (π.χ. 
παραμφκια, 
εικονοβιβλία, 
παιδικζσ 
εγκυκλοπαίδειεσ, 
μουςικά βιβλία). 

 Να παρατθροφν τθν 
εικονογράφθςθ 
αντλϊντασ ςτοιχεία 
που ςυμβάλλουν ςτθ 
διατφπωςθ 
υποκζςεων. 

 Ραρατιρθςθ των βιβλίων 
τθσ βιβλιοκικθσ τθσ τάξθσ. 
Ομαδοποίθςθ των βιβλίων με 
διαιςκθτικό τρόπο. Συηιτθςθ 
για τα κριτιρια που 
χρθςιμοποιικθκαν. 
Δθμιουργία καρτελϊν με 
κατθγορίεσ και ταξινόμθςθ 
των βιβλίων.  

 Ραρατιρθςθ βιβλίου από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και 
διατφπωςθ υποκζςεων για το 
περιεχόμενό του. Ανάγνωςι 
του από τον/τθν εκπαιδευτικό 
και επαλικευςθ ι όχι των 
προβλζψεϊν τουσ. 

5.2 
Δομι, περιεχόμενο, 
γλϊςςα και αιςκθτικι 
του λογοτεχνικοφ 
κειμζνου, πεηοφ και 
ποιθτικοφ 

 Να ακροϊνται 
προςεκτικά τθν 
ανάγνωςθ από 
τον/τθν εκπαιδευτικό. 

 Να εκφράηουν 
προφορικά τα 
ςυναιςκιματα που 
προκαλεί θ επαφι με 
τα λογοτεχνικά ζργα 
που απευκφνονται 
ςτθν θλικία τουσ. 

 Ακρόαςθ ςτθν τάξθ με 
ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ 
των νοθμάτων του κειμζνου. 

 Ακρόαςθ με ςτόχο τθν 
απόλαυςθ του λογοτεχνικοφ 
κειμζνου. Συμμετοχι ςε 
ςυηιτθςθ και αναςτοχαςμόσ 
με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ.  

 Να διαβάηουν το 
βιβλίο ςτο ςπίτι 
μόνοι/-εσ τουσ 
(εςωτερικι ι 
εξωτερικι ανάγνωςθ 
ςτο πλαίςιο κάποιασ 
ομαδικισ 
δραςτθριότθτασ). 

 Ορίηονται κάκε εβδομάδα 
οι ςελίδεσ από το βιβλίο που 
μποροφν να διαβάςουν τα 
παιδιά ςτο ςπίτι. Μποροφν να 
δοκοφν απλά φυλλάδια 
παρατιρθςθσ για μετά τθν 
ανάγνωςθ ι να τεκοφν ςτθν 
τάξθ ερωτιςεισ 
προβλθματιςμοφ και κριτικισ 
προςζγγιςθσ, π.χ. Ροιο ιταν 
το δίλθμμα του ιρωα; Ήταν, 
κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςωςτι θ 
απόφαςι του; (Ρροςφζρεται 
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5. Ανάγνωςη 
βιβλίων / 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 

για εργαςία ςε ομάδεσ.)  

 Να ςυνδζουν τθ 
λογοτεχνικι 
ανάγνωςθ με άλλεσ 
μορφζσ τζχνθσ 
(εικαςτικά, μουςικι, 
κζατρο). 

 Ακρόαςθ και τραγοφδι 
μελοποιθμζνθσ ποίθςθσ. 

 Γνωριμία με είδθ κεατρικισ 
ζκφραςθσ και μφθςθ ςτο 
κεατρικό παιχνίδι.  
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Β΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκώμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ να 
είναι ςε θζςη: 

 

1. 
Προςληπτικζσ 
και 
παραγωγικζσ 
δεξιότητεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Ακρόαςθ & κατανόθςθ 
προφορικοφ λόγου 

 Να αξιοποιοφν μθ 
γλωςςικά ςτοιχεία 
του επικοινωνιακοφ 
πλαιςίου (ιχουσ, 
μουςικι, εικόνεσ), 
κακϊσ και τθν 
προγενζςτερθ γνϊςθ 
πάνω ςτο κζμα. 

 Ρρόβλεψθ του 
περιεχομζνου του κειμζνου 
με βάςθ τθν εικόνα ι το 
βίντεο που το ςυνοδεφει και 
αιτιολόγθςθ-ςυηιτθςθ. 
Ακρόαςθ του κειμζνου και 
ζλεγχοσ των υποκζςεων.  

 Να αντλοφν 
πλθροφορίεσ (κζμα, 
ςυμμετζχοντεσ/-
ουςεσ, ςειρά 
γεγονότων ι 
δράςεων, τόποσ κ.ά.) 
από τθν ακρόαςθ 
ποικίλων κειμζνων 
(ιςτορίεσ, 
αναδιθγιςεισ, 
οδθγίεσ, ςυνομιλίεσ). 

 Μετά από ακρόαςθ 
προφορικϊν κειμζνων, όπωσ 
παραµυκιϊν, αφθγθματικϊν 
κειμζνων, διαλόγων, οδθγιϊν 
ι ανακοινϊςεων, αςκιςεισ α) 
ςειροκζτθςθσ ανακατεμζνων 
εικόνων ςφμφωνα με τθ 
χρονικι ακολουκία των 
γεγονότων, β) αντιςτοίχιςθσ ι 
ςωςτοφ-λάκουσ με ςκοπό τθν 
εςτίαςθ ςε πλθροφορίεσ για 
τον χϊρο, τον χρόνο, τα 
πρόςωπα, τα γεγονότα, τα 
βαςικά χαρακτθριςτικά των 
πρωταγωνιςτϊν. 

 Να αναγνωρίηουν 
ςε μια ςυνομιλία τισ 
διαφορετικζσ 
απόψεισ των 
ςυνομιλθτϊν/-τριϊν 
και ςε μια ιςτορία τισ 
ςκζψεισ και τουσ 
προβλθματιςμοφσ 
των θρϊων. 

 Aκρόαςθ θχογραφθμζνου 
αποςπάςματοσ από 
ςυνομιλία δφο παιδιϊν με 
κζμα π.χ. «Η αγαπθμζνθ μου 
παιδικι ταινία». Απάντθςθ ςε 
ερωτιςεισ που αποςκοποφν 
ςε επαρκι κατανόθςθ των 
λεγομζνων και κριτικι 
προςζγγιςθ (π.χ. Ροιο είναι 
το κζμα ςυηιτθςθσ, ποιεσ 
διαφορετικζσ απόψεισ 
εκφράηουν τα παιδιά; Με 
ποιο ςυμφωνείσ περιςςότερο 
και γιατί; Θα ςου άρεςε να 
δεισ τθν ταινία αυτι;). 

1.2 
Ραραγωγι προφορικοφ 
λόγου 

 Να εκφράηονται 
προφορικά ςε 
ςυμβατικό ι ψθφιακό 
επικοινωνιακό 
πλαίςιο 
ακολουκϊντασ τον 
κατάλλθλο 
επιτονιςμό, ϊςτε να 
γίνονται κατανοθτοί/-
ζσ από τθν ομάδα. 

 Αναδιιγθςθ ιςτορίασ μετά 
από ακρόαςθ. Εκφορά δφο 
τριϊν προτάςεων από κάκε 
μακθτι/-τρια μζχρι να 
ολοκλθρωκεί θ ιςτορία. 
Επιδιϊκεται κατάλλθλοσ 
επιτονιςμόσ, ρυκμόσ και 
χρωματιςμόσ τθσ φωνισ. 
Ραροχι οδθγιϊν από τον/τθν 
εκπαιδευτικό ςχετικά με τον 
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 Να τθροφν τισ 
ςυμβάςεισ 
ςυμμετοχισ ςε 
προφορικό λόγο 
περιμζνοντασ τθ 
ςειρά τουσ. 

επιτονιςμό, τον ρυκμό 
αναδιιγθςθσ, τον 
χρωματιςμό τθσ φωνισ, τθ 
χριςθ ςυνδετικϊν λζξεων ι 
φράςεων για τθν ομαλι 
νοθματικι μετάβαςθ, τθν 
αποφυγι μεγάλων παφςεων 
και φωνθτικϊν γεμιςμάτων. 

 Να υιοκετοφν αρχζσ 
και καλζσ πρακτικζσ 
του προφορικοφ 
λόγου (βλ. Αϋ 
Δθμοτικοφ).  

 Δθμιουργία από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ, με τθ 
ςυμβολι του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ, λίςτασ καλϊν 
πρακτικϊν του διαλόγου, με 
εικόνεσ ι/και κείμενο και 
ανάρτθςθ ςε εμφανζσ 
ςθμείο. Σε ατομικό φφλλο 
αξιολόγθςθσ κάκε μακθτισ/-
τρια ςθμειϊνει τθν πρόοδό 
του/τθσ.  

 Να παράγουν 
διαλόγουσ ςε 
ςυμβατικό ι ψθφιακό 
επικοινωνιακό 
πλαίςιο εκφράηοντασ 
προςωπικζσ 
ςκζψεισ/απόψεισ, 
ςυναιςκιματα και 
εντυπϊςεισ πάνω ςε 
διάφορα κζματα 
ςυηιτθςθσ. 

 Ανακοίνωςθ ςτθν τάξθ τθσ 
ςκζψθσ/άποψθσ των 
μακθτϊν/-τριϊν πάνω ςε 
ζναν προβλθματιςμό που 
τίκεται. Χωριςμόσ τθσ τάξθσ 
ςε τζςςερισ «γωνιζσ», όπου 
τοποκετοφνται οι «ετικζτεσ»: 
«Συμφωνϊ», «Δεν ξζρω», «Το 
ςκζφτομαι ακόμθ» και 
«Διαφωνϊ». Επιλογι κζςθσ 
ςε μία από τισ γωνιζσ από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και 
διαιςκθτικι αιτιολόγθςθ.  

 Να 
ανταποκρίνονται 
αυκόρμθτα ςε ζνα 
ερζκιςμα 
ενεργοποιϊντασ τθ 
φανταςία τουσ.  

 Ρροφορικι παρουςίαςθ 
ςφντομθσ φανταςτικισ 
ιςτορίασ με αφορμι μια λζξθ 
(ι μια εικόνα ι ζνα 
αντικείμενο) που επιλζγεται 
μζςα από τθ κεματικι 
ενότθτα.  

1.3 
Ανάγνωςθ & 
κατανόθςθ γραπτοφ 
λόγου 

 Να διαβάηουν 
μεγαλόφωνα 
αποδίδοντασ τον 
επιτονιςμό ςφμφωνα 
με τα ςθμεία ςτίξθσ 
και το νόθμα του 
κειμζνου. 

 Να διαβάηουν 
ςιωπθλά ςτθν τάξθ, 
ςε ςυγκεκριμζνο 
χρόνο με ςτόχο τθν 
εξαγωγι νοιματοσ. 

 Εξάςκθςθ ςτθ μεγαλόφωνθ 
ανάγνωςθ ςε διάφορα 
κειμενικά είδθ που 
προςφζρει θ εκάςτοτε 
διδακτικι ενότθτα. Ζνταξθ τθσ 
ανάγνωςθσ ςε δράςεισ που 
ζχουν νόθμα για τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ, π.χ. διάλογοσ, 
παρουςίαςθ ενόσ κζματοσ 
ςτθν ομάδα. 

 Ατομικι ςιωπθλι 
ανάγνωςθ μικροφ κειμζνου 
και ςτθ ςυνζχεια ςυηιτθςθ με 
τον/τθ διπλανό/-ι τουσ για το 
βαςικό νόθμά του.  
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 Να χρθςιμοποιοφν 
ςτρατθγικζσ για τθν 
κατανόθςθ του 
γραπτοφ λόγου π.χ. 
προχπάρχουςα 
γνϊςθ, προβλζψεισ, 
εςτιαςμζνθ 
ανάγνωςθ για 
εντοπιςμό 
πλθροφοριϊν ι τθσ 
γενικισ ιδζασ. 

 Με αφορμι μια εικόνα 
ςχετικι με το κείμενο, 
ηθτείται από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ, δουλεφοντασ 
ςε ομάδεσ ι κατά ηεφγθ ι ςε 
ολομζλεια, να ςκεφτοφν 
ςχετικζσ λζξεισ ϊςτε να 
δθμιουργθκεί ζνα ψθφιακό 
ςυννεφόλεξο. Ακολουκεί θ 
ανάγνωςθ του κειμζνου, κατά 
τθ διάρκεια τθσ οποίασ 
εντοπίηονται τα 
ςθμεία/λζξεισ-κλειδιά. 

1.4 
Ραραγωγι γραπτοφ 
λόγου 

 Να αντιγράφουν με 
ακρίβεια και ςχετικι 
ταχφτθτα προτάςεισ 
και μικρά κείμενα 
ορκογραφθμζνα και 
ευανάγνωςτα, 
τθρϊντασ τισ ςωςτζσ 
αποςτάςεισ ανάμεςα 
ςτα γράμματα και τισ 
λζξεισ. 

 Να γράφουν κακ’ 
υπαγόρευςθ 
προτάςεισ και μικρά 
κείμενα. 

 Εξάςκθςθ ςτθ γραφι και 
τθν ορκογραφία μζςω 
αντιγραφισ αποςπαςμάτων 
από το ςχολικό βιβλίο ι 
άλλεσ πθγζσ. 

 Εξάςκθςθ ςτθ ςφνδεςθ 
προφορικοφ-γραπτοφ λόγου 
μζςω υπαγόρευςθσ 
αποςπάςματοσ από το 
διδακτικό βιβλίο. Ζλεγχοσ τθσ 
ορκογραφθμζνθσ γραφισ. 

 Να ςυντάςςουν, 
ατομικά, μικρά 
κείμενα (ψθφιακά ι 
ςυμβατικά), 
κατάλλθλα για τθν 
επικοινωνιακι 
περίςταςθ, τθρϊντασ 
βαςικζσ ςυμβάςεισ 
του γραπτοφ λόγου 
(π.χ. αρχίηω τθν 
πρόταςθ με κεφαλαίο 
και κλείνω με τελεία). 

 Να ςυντάςςουν, 
ομαδικά ςτθν τάξθ, 
κείμενα βιωματικοφ 
περιεχομζνου για 
πραγματικοφσ 
αποδζκτεσ/-τριεσ, 
αφοφ τα αναπτφξουν 
ςτον προφορικό λόγο. 

 Σφνταξθ ενόσ ςφντομου 
γράμματοσ ι μιασ ευχετιριασ 
κάρτασ (ςυμβατικισ ι 
ψθφιακισ) για τα γενζκλια 
του φίλου/τθσ φίλθσ που ηει 
ςτο εξωτερικό. Εςτίαςθ ςτθν 
επιλογι κατάλλθλου φφουσ 
και ςχετικι προςαρμογι των 
λεκτικϊν επιλογϊν (π.χ. ςτθν 
αρχι και ςτο τζλοσ του 
γράμματοσ ι τθσ κάρτασ).  

 Σφνταξθ βιωματικοφ 
κειμζνου με κζμα «Η 
επίςκεψθ τθσ τάξθσ μασ ςε 
ζναν πορτοκαλεϊνα», που κα 
αναρτθκεί ςτο μακθτικό 
ιςτολόγιο, ςτον διαδικτυακό 
τόπο του ςχολείου κ.ά. Το 
κείμενο μπορεί να 
ςυνοδεφεται από 
φωτογραφίεσ.  

 Να αξιοποιοφν 
ςτοιχεία προφορικισ 
ςυηιτθςθσ/ανάπτυξθσ 
ςτθν τάξθ για τθ 
ςφνκεςθ μικρϊν 
κειμζνων ςτον γραπτό 
λόγο. 

 Επιλογι ενόσ κζματοσ από 
τθ διδακτικι ενότθτα για 
ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ. Τιρθςθ 
ςθμειϊςεων από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ με τθ βοικεια 
θμιδομθμζνου φφλλου 
εργαςίασ. Οι μακθτζσ/-τριεσ 
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ςε ηευγάρια γράφουν ζνα 
ςφντομο κείμενο με βάςθ τισ 
ςθμειϊςεισ τουσ. 

2. Κειμενικοί 
τφποι και 
πολυτροπικό-
τητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
Ρεριγραφικά κείμενα 

 Να παράγουν 
ςφντομα περιγραφικά 
κείμενα, με ελεφκερθ 
διατφπωςθ, 
προφορικά και 
γραπτά, για 
πρόςωπα, 
αντικείμενα και 
χϊρουσ ςε 
ςυγκεκριμζνο πλαίςιο 
επικοινωνίασ. 

 Ρεριγραφι του 
αγαπθμζνου αντικειμζνου 
που οι μακθτζσ/-τριεσ ζφεραν 
από το ςπίτι και διατφπωςθ 
ςχετικϊν ερωτιςεων από τθν 
υπόλοιπθ τάξθ. Ακολουκεί 
ζκκεςθ με τα αντικείμενά 
τουσ, κάτω από τα οποία 
ζχουν γράψει ςε καρτζλεσ-
λεηάντεσ τα απαραίτθτα 
ςτοιχεία (ονομαςία 
αντικειμζνου, ιδιοκτιτθσ, 
χρόνοσ απόκτθςθσ κ.ά.). 

 Να εντοπίηουν τα 
βαςικά δομικά 
χαρακτθριςτικά ενόσ 
περιγραφικοφ 
κειμζνου (γενικι 
παρουςίαςθ του 
περιγραφόμενου, 
κφρια γνωρίςματα, 
ςυναιςκιματα, 
ςκζψεισ, εντυπϊςεισ). 

 Ρροςδιοριςμόσ των 
δομικϊν ςτοιχείων μιασ 
περιγραφισ μζςω των 
απαντιςεων που δίνουν οι 
μακθτζσ/-τριεσ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ, 
π.χ. Ροιο είναι το 
περιγραφόμενο; Ροια είναι 
τα χαρακτθριςτικά του; Ρϊσ 
αιςκάνεται γι’ αυτό ο 
ςυγγραφζασ του κειμζνου;  

 Να ςυμμετζχουν 
ςτον ομαδικό 
ςχεδιαςμό και τθ 
ςφνταξθ 
περιγραφικοφ 
κειμζνου, ςε ζντυπθ 
ι/και ψθφιακι 
μορφι.  

 Σχεδιαςμόσ 
οργανογράμματοσ ςε ζνα 
μεγάλο χαρτόνι ι ςε 
θμιτελείσ ψθφιακοφσ 
εννοιολογικοφσ χάρτεσ από 
τον/τθν εκπαιδευτικό και 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ για 
τθν περιγραφι ενόσ οικείου 
χϊρου. Ιδεοκφελλα, εφρεςθ 
ςχετικοφ λεξιλογίου, 
οργάνωςθ των δεδομζνων 
(λζξεισ που δείχνουν τόπο, 
αντικείμενα, εντυπϊςεισ, 
ςυναιςκιματα). Ακολουκεί 
ομαδικι ςφνταξθ του 
κειμζνου.  

 Να γράφουν ςε 
ατομικό επίπεδο 
απλά περιγραφικά 
κείμενα (για οικεία 
αντικείμενα, 
πρόςωπα, χϊρουσ) με 
αναφορά ςε 
ςυναιςκιματα / 
ςκζψεισ / εντυπϊςεισ. 

 Στο πλαίςιο τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ, ςφνταξθ ατομικά 
ενόσ περιγραφικοφ κειμζνου 
φροντίηοντασ να 
ςυμπεριλάβουν τθν ζκφραςθ 
ςυναιςκθμάτων, ςκζψεων ι 
εντυπϊςεων. Αξιολογοφν 
ομαδικά τισ εργαςίεσ ωσ προσ 
τθν παράμετρο αυτι. Ο/Η 
εκπαιδευτικόσ προτρζπει 
κάκε μακθτι/-τρια να 
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ετοιμάςει μια βελτιωμζνθ 
εκδοχι τθσ εργαςίασ του/τθσ, 
ενςωματϊνοντασ τισ 
διορκϊςεισ-παρατθριςεισ.  

2.2 
Αφθγθματικά κείμενα 

 Να παράγουν 
προφορικά, ςε 
ομαδικι 
δραςτθριότθτα, 
αναδιθγιςεισ, 
αφθγθματικζσ 
ιςτορίεσ, παραμφκια, 
φανταςτικζσ ιςτορίεσ, 
ανζκδοτα. 

 Να γράφουν 
ςφντομα 
αφθγθματικά 
κείμενα, με ελεφκερθ 
διατφπωςθ, για δικζσ 
τουσ εμπειρίεσ και 
βιϊματα. 

 Αναδιιγθςθ μιασ ιςτορίασ 
με παραλλαγζσ: Οι μακθτζσ/-
τριεσ κάκονται ςε κφκλο, ςτθ 
μζςθ του κφκλου υπάρχουν 
καρτζλεσ με βοθκθτικζσ 
λζξεισ ι φράςεισ (ςτθν αρχι, 
όταν, ακόμθ, ζπειτα, κάκε 
φορά, τζλοσ κ.ά.). Ξεκινάει 
ζνα παιδί να διθγείται και ςτθ 
ςυνζχεια «δίνει τθ ςκυτάλθ» 
ςτο επόμενο. Η διαδικαςία 
ςυνεχίηεται μζχρι να 
μιλιςουν όλα τα παιδιά. 

 Να προςδιορίηουν 
το αφθγθματικό 
πλαίςιο και να 
εντοπίηουν τα βαςικά 
δομικά 
χαρακτθριςτικά του 
αφθγθματικοφ 
κειμζνου (αρχι-μζςθ-
τζλοσ, ςκθνικό, 
χαρακτιρεσ, κζμα-
πρόβλθμα). 

 Ραρουςίαςθ ςτθν τάξθ 
πρότυπου μακθτικοφ 
αφθγθματικοφ κειμζνου ωσ 
προσ τα δομικά ςτοιχεία και 
εντοπιςμόσ από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ των ςτοιχείων 
αυτϊν. Συμπλιρωςθ φφλλου 
εργαςίασ με τθν κακοδιγθςθ 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ και 
ςυηιτθςθ.  

 Εξάςκθςθ ςτα δομικά 
ςτοιχεία και ςτθν τοποκζτθςθ 
των γεγονότων μιασ ιςτορίασ 
ςτθ γραμμι του χρόνου 
(αρχι, μζςθ, τζλοσ). 

  Να δθμιουργοφν, 
ομαδικά ι ατομικά 
ςτθν τάξθ, 
αφθγθματικά κείμενα 
υιοκετϊντασ τα 
δομικά ςτοιχεία τουσ. 

 Χωριςμόσ των μακθτϊν/-
τριϊν ςε τζςςερισ ομάδεσ: Η 
1θ αναλαμβάνει το ςκθνικό 
και τουσ χαρακτιρεσ, θ 2θ να 
ςυνκζςει τθν αρχι τθσ 
ιςτορίασ, θ 3θ τθν εξζλιξθ και 
θ 4θ το τζλοσ. Κάκε ομάδα 
γράφει διαδοχικά το μζροσ 
τθσ ιςτορίασ που ζχει 
αναλάβει. Στθ ςυνζχεια 
διαβάηεται ςυνολικά θ 
ιςτορία και γίνονται οι 
απαιτοφμενεσ ςυμπλθρϊςεισ. 
Στο τζλοσ προςκζτουν 
εικονιςτικά ςτοιχεία και 
δθμοςιεφουν τθν εργαςία 
τουσ.  

  Να αναγνωρίηουν 
διαιςκθτικά τθ 

 Συμβολικι απεικόνιςθ των 
περιγραφικϊν κειμζνων με 
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2. Κειμενικοί 
τφποι και 
πολυτροπικό-
τητα 

λειτουργία 
περιγραφικϊν και 
αφθγθματικϊν 
κειμζνων. 

κφκλο (ςυμβολίηει κάτι που 
μπορεί να ηωγραφιςτεί μζςα) 
και των αφθγθματικϊν με μια 
γραμμι (ςυμβολίηει τθν 
εξζλιξθ μιασ ιςτορίασ). 
Δίνονται ςε κάκε μακθτι/-
τρια δφο καρτζλεσ με τα 
ςφμβολα αυτά. Μετά τθν 
ακρόαςθ μικρϊν κειμζνων, οι 
μακθτζσ/-τριεσ ςθκϊνουν το 
αντίςτοιχο καρτελάκι. Εάν 
υπάρχει διαφωνία, ακολουκεί 
ςυηιτθςθ. 

2.3 
Κείμενα οδθγιϊν  

 Να διακρίνουν τα 
μορφικά 
χαρακτθριςτικά που 
ζχουν τα κείμενα 
οδθγιϊν και τθ 
λειτουργία τουσ 
(αρικμοφσ, ςφμβολα, 
εικονιςτικά ςτοιχεία). 

 Επιλογι αγαπθμζνου 
παιχνιδιοφ, π.χ. επιτραπζηιου 
ι καταςκευισ ι 
ςυναρμολόγθςθσ, από 
διαφορετικζσ ομάδεσ 
μακθτϊν/-τριϊν. 
Ραρατιρθςθ του κειμζνου 
των οδθγιϊν και ςυηιτθςθ 
για τισ ομοιότθτεσ και τισ 
διαφορζσ μεταξφ τουσ.  

2.4 
Ρολυτροπικότθτα 

 Να εικονογραφοφν 
με δικζσ τουσ 
ηωγραφιζσ ι με 
εικόνεσ από το 
διαδίκτυο τα 
αφθγθματικά και 
περιγραφικά κείμενα 
που ςυντάςςουν. 

 Ρροςκικθ εικόνων ςε 
αφθγθματικι ιςτορία και 
ςυηιτθςθ για τα κριτιρια 
επιλογισ ανάλογα με τον 
ςτόχο που κζλουμε να 
επιτφχουμε. 

 Να δθμιουργοφν 
πολυτροπικά κείμενα 
για πραγματικοφσ 
αποδζκτεσ/-τριεσ 
αξιοποιϊντασ 
εκπαιδευτικοφσ 
πόρουσ (ςυμβατικοφσ 
ι ψθφιακισ 
τεχνολογίασ). 

 Αυτοπαρουςίαςθ με μικρό 
κείμενο ι εικαςτικι 
παρουςίαςθ με λεηάντα. 

3. Γραμματική 
περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
Φωνολογία /Φωνθτικι 

 Να επιλφουν 
διαβακμιςμζνθσ 
δυςκολίασ αςκιςεισ 
φωνολογικισ 
επίγνωςθσ (ςτον 
προφορικό και τον 
γραπτό λόγο) με 
ςτόχο τθν εμπζδωςθ 
και τθν αντιμετϊπιςθ 
δυςκολιϊν. 

 Να επιλφουν 
αςκιςεισ ςφνδεςθσ 
προφοράσ-γραφισ 
που εμφανίηουν 

 Κατάτμθςθ των λζξεων ςε 
φωνιματα ι/και ςυλλαβζσ.  

 Εντοπιςμόσ τθσ ρίμασ ςε 
παιδικά ποιιματα και 
αξιοποίθςθ ςτθ δθμιουργικι 
ζκφραςθ, προφορικι και 
γραπτι. 

 Γλωςςικά παιχνίδια με 
ελάχιςτα ηεφγθ και 
διαιςκθτικι αντίλθψθ του 
φωνιματοσ (π.χ. φζςι-κζςθ, 
πεσ-μπεσ). 

 Συμπλιρωςθ 
γραμμάτων/γραφθμάτων ςε 
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αναντιςτοιχίεσ, π.χ. 
[s] <ςς>, [e] <αι>. 

λζξεισ με κενά (π.χ. __όδι, 
__όδι, __όδι (π, ς, τ, ρ, β, λ)).  

 Να αποδίδουν ορκά 
ςτθ γραφι λζξεισ και 
φράςεισ που 
εμφανίηουν 
φωνογραφθμικι 
αναντιςτοιχία, 
οφειλόμενθ ςε 
φωνολογικά 
φαινόμενα. 

 Ρροφορά και γραφι λζξεων 
με ςυνδυαςμοφσ <αυ, ευ> 
βάςει εικόνων (π.χ. [avli] / 
[afti]). 

 Ρροφορά και γραφι των 
<ς, π, τ, κ> ςε διάφορεσ λζξεισ 
και φράςεισ (π.χ. [zvolos] 
<ςβόλοσ> / [stobinaka] <ςτον 
πίνακα>). 

 Να εντοπίηουν 
ςυμφωνικά 
ςυμπλζγματα δφο και 
τριϊν ςυμφϊνων και 
να αποδίδουν τθν 
προφορά και τθ 
γραφι τουσ (π.χ. τς, 
τη, ςτ, κρ, κλ, χκρ). 

 Να γνωρίηουν τισ 
διφκόγγουσ τθσ νζασ 
ελλθνικισ και τα 
ορκογραφικά ςθμεία 
που τισ ςυνοδεφουν 
και να τισ διακρίνουν 
από τα δίψθφα 
φωνιεντα. 

 Εντοπιςμόσ και 
υπογράμμιςθ του 
ςυμφωνικοφ ςυμπλζγματοσ 
με το οποίο αρχίηουν λζξεισ 
που δείχνουν οι εικόνεσ. 
Συλλαβιςμόσ των λζξεων. 
Σχθματιςμόσ και ανάγνωςθ 
προτάςεων με τισ λζξεισ 
αυτζσ.  

 Εξάςκθςθ ςτθ γραφι, τθν 
ορκογραφία και τθν 
ανάγνωςθ των διφκόγγων. 
Σχεδιαςμόσ κολλάη με τισ 
διφκόγγουσ και τα δίψθφα 
φωνιεντα ςε λζξεισ και 
ανάρτθςθ ςε εμφανζσ ςθμείο 
ςτθν τάξθ. (π.χ. <αι> παιδάκι / 
παϊδάκι, <ει> κζικ / εκεί ). 

 Να γνωρίηουν τθ 
ςειρά των γραμμάτων 
ςτθν αλφάβθτο. 

 Ακρόαςθ και μάκθςθ 
τραγουδιοφ για τθν 
αλφαβιτα (εκπαιδευτικι 
τθλεόραςθ, ψθφιακό 
ςχολείο, Ζνα γράμμα μια 
Ιςτορία κ.λπ.). 

 Εντοπιςμόσ ι διόρκωςθ τθσ 
λζξθσ που δε βρίςκεται ςτθ 
ςωςτι αλφαβθτικι ςειρά ςε 
μια ακολουκία λζξεων με 
βάςθ το κεματικό λεξιλόγιο 
τθσ ενότθτασ, π.χ. τα 
φκινοπωρινά φροφτα.  

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τον 
τονιςμό των 
πολυςφλλαβων 
λζξεων και να τον 
αποδίδουν ςτον 
γραπτό λόγο. 

 Τοποκζτθςθ ςυλλαβϊν ςτθ 
ςωςτι ςειρά για τον 
ςχθματιςμό πολυςφλλαβων 
λζξεων, μεγαλόφωνθ 
ανάγνωςθ και 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 
ςυλλαβισ που λαμβάνει τον 
τόνο (θ τονιςμζνθ ςυλλαβι 
επιμθκφνεται). 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τθ 
λειτουργία των 

 Κάκε δυάδα μακθτϊν/-
τριϊν ηωγραφίηει και κόβει τα 
ςθμεία ςτίξθσ που ζχει 
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ςθμείων ςτίξθσ 
τελεία, ερωτθματικό, 
καυμαςτικό, και να τα 
αποδίδουν κατά τθν 
ανάγνωςθ. 

 Να διαβάηουν 
διαλογικά κείμενα με 
τον κατάλλθλο 
επιτονιςμό. 

διδαχκεί. Κάκε μακθτισ/-τρια 
διαβάηει ζνα απόςπαςμα και, 
όταν ςταματά, ο/θ άλλοσ/-θ 
ςθκϊνει το κατάλλθλο ςθμείο 
ςτίξθσ. Αλλάηουν ρόλουσ.  

 Μεγαλόφωνθ ανάγνωςθ ςε 
ομάδεσ, με κατάλλθλο 
επιτονιςμό, διαλογικϊν 
κειμζνων ι διαφόρων ειδϊν 
προτάςεων που δθλϊνουν 
ζκπλθξθ, απορία, καυμαςμό 
κ.λπ. 

3.2 
Κλιτικι μορφολογία 
 & ορκογραφία 

ιμα 
(επανάλθψθ των 
προςδοκϊμενων τθσ 
Αϋ Δθμοτικοφ) 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν ότι: 

 το κλιτικό μόρφθμα 
δθλϊνει και τθ 
διαφορετικι 
χρονικι βακμίδα 
(παρόν- παρελκόν) 

 υπάρχουν τρεισ (3) 
χρονικζσ βακμίδεσ 
(παρόν, παρελκόν, 
μζλλον) 

 ο ρθματικόσ τφποσ 
χωρίηεται ςε κζμα 
και κατάλθξθ και 
ότι είναι δυνατόν 
να παραμζνει το 
ίδιο κζμα και να 
αλλάηει μόνο θ 
κατάλθξθ (μζςω 
κατάτμθςθσ) 

 όταν αλλάηει το 
κζμα, αλλάηει το 
ποιόν ενεργείασ, 
π.χ. ζτρεχ-α, ζτρεξ-
α (εξακολουκθτικό-
ςυνοπτικό). 

 Να ςχθματίηουν 
ρθματικοφσ τφπουσ αϋ 
ςυηυγίασ 
(εξακολουκθτικό και 
ςυνοπτικό ποιόν 
ενεργείασ) και βϋ 
ςυηυγίασ 
(εξακολουκθτικό) ςτισ 
τρεισ χρονικζσ 
βακμίδεσ και να τουσ 
ςυνδζουν με 
επιρριματα. 

 Να ςχθματίηουν τα 

 Τοποκζτθςθ προτάςεων 
ςτθ ςωςτι χρονικι βακμίδα. 
Οι μακθτζσ/-τριεσ είναι 
χωριςμζνοι/-εσ ςε τρεισ 
ομάδεσ που 
αντιπροςωπεφουν μία 
χρονικι βακμίδα (παρόν, 
παρελκόν, μζλλον). Ο/Η 
εκπαιδευτικόσ δείχνει 
καρτζλεσ με προτάςεισ και 
ο/θ μακθτισ/-τρια από τθν 
ομάδα τθσ αντίςτοιχθσ 
χρονικισ βακμίδασ τρζχει να 
παραλάβει τθν καρτζλα.  

 Δραςτθριότθτεσ 
μορφολογικισ επίγνωςθσ: 
κατάτμθςθ των ρθματικϊν 
τφπων ςε κζμα και κατάλθξθ 
και ςτθ ςυνζχεια 
αναςφνκεςθ. Ραρατιρθςθ 
των πικανϊν ςυνδυαςμϊν 
μεταξφ κεμάτων και 
καταλιξεων. Δυνατότθτα 
δθμιουργίασ προτάςεων ςτθ 
ςυνζχεια.  

 Σχθματιςμόσ ρθματικϊν 
τφπων (ενεργθτικισ-
πακθτικισ φωνισ) για τθν 
αφιγθςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων, τθν αναδιιγθςθ 
μφκων και τθ ςφνκεςθ 
φανταςτικϊν ιςτοριϊν. 
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βοθκθτικά ριματα 
«ζχω» και «είμαι» 
ςτισ τρεισ χρονικζσ 
βακμίδεσ και να τα 
εντάςςουν ςε 
προτάςεισ. 

Πνομα 
(επανάλθψθ των 
προςδοκϊμενων τθσ 
Αϋ Δθμοτικοφ) 

 Να ςχθματίηουν 
ενικό και πλθκυντικό 
δικατάλθκτων 
ανιςοςφλλαβων 
ονομάτων, και των 
τριϊν γενϊν, όπωσ τα 
ουςιαςτικά «ο 
βαςιλιάσ», «ο 
παπποφσ», «θ μαμά», 
«θ αλεποφ», «το 
όνομα», «το τζρασ». 

 Να αναγνωρίηουν 
τα επίκετα (ιδιότθτα 
των τριϊν γενϊν) και 
να τα διακρίνουν από 
τα ουςιαςτικά. 

 Να ςχθματίηουν 
φράςεισ με επίκετο + 
ουςιαςτικό 
αποδίδοντασ τθ 
ςυμφωνία γζνουσ, 
αρικμοφ και πτϊςθσ.  

 Να κατανοοφν 
διαιςκθτικά τθ 
διαφορά του 
αόριςτου από το 
οριςτικό άρκρο κατά 
τθ χριςθ. 

 Να ςχθματίηουν 
μορφολογικά το 
οριςτικό και αόριςτο 
άρκρο.  

 Σχθματιςμόσ ουςιαςτικϊν 
με μορφολογικό ςυνδυαςμό. 
Ο/Η εκπαιδευτικόσ φτιάχνει 
ζναν τροχό ςτον οποίο 
γράφει τα άρκρα ςε όλεσ τισ 
πτϊςεισ. Χωρίηει τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ και 
ςε κάκε ομάδα δίνει καρτζλεσ 
με ουςιαςτικά (χωρίσ 
κατάλθξθ). Ζνα παιδί από 
κάκε ομάδα επιλζγει μια 
καρτζλα ουςιαςτικοφ, γυρίηει 
τον τροχό και ανάλογα με το 
άρκρο που κα δείξει θ πυξίδα 
μετατρζπει το ουςιαςτικό 
ςτθν πτϊςθ που 
υποδεικνφεται. Τζλοσ, 
γράφουν με τα ουςιαςτικά 
μια ςφντομθ αςτεία ιςτορία. 

 Αντιςτοίχιςθ επικζτων με 
ουςιαςτικά που δίνονται ςε 
εικόνεσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ 
διαλζγουν για κάκε 
ουςιαςτικό δφο επίκετα (από 
δοςμζνο ςφνολο) και 
ςχθματίηουν προτάςεισ 
προςζχοντασ τθ ςυμφωνία 
γζνουσ, αρικμοφ και πτϊςθσ 
ςτο επίκετο-ουςιαςτικό.  

 Συμπλιρωςθ του οριςτικοφ 
ι αόριςτου άρκρου ςε 
δοςμζνεσ προτάςεισ ι 
ςφντομα κείμενα. Οι 
μακθτζσ/-τριεσ επιλζγουν το 
κατάλλθλο άρκρο και 
διαβάηουν μεγαλόφωνα. 
Συηθτοφν για τθ διαφορετικι 
λειτουργία τουσ. 

Αντωνυμία 

 Να ςχθματίηουν τθν 
προςωπικι 
αντωνυμία ςτισ 
διάφορεσ πτϊςεισ και 
να αναγνωρίηουν 
τουσ αδφνατουσ 
τφπουσ τθσ. 

 Να αναγνωρίηουν 
τισ ερωτθματικζσ 
αντωνυμίεσ και να τισ 

 Συμπλιρωςθ προςωπικϊν 
αντωνυμιϊν ςε προτάςεισ με 
κενά (π.χ. Ο Νίκοσ δίνει το 
τθλζφωνο ςε εμζνα. Ο Νίκοσ 
………δίνει το τθλζφωνο). Οι 
μακθτζσ/-τριεσ ςθκϊνουν τθν 
καρτζλα με τον ςωςτό τφπο 
τθσ αντωνυμίασ που λείπει 
(μασ, μου, τθσ, ςου κ.λπ.). 

 Στο πλαίςιο κειμζνου, 
αντικατάςταςθ των ονομάτων 
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χρθςιμοποιοφν όταν 
ηθτοφν διευκρινίςεισ 
για 
πρόςωπα/πράγματα 
(ποιοσ/-α/-ο), 
ποςότθτα (πόςοσ/-θ/-
ο), ποιότθτα (τι). 

με αντωνυμίεσ για τθν 
οικονομία τθσ ζκφραςθσ. 

 Εξάςκθςθ ςτον ςχθματιςμό 
ερωτθματικϊν προτάςεων με 
τθ χριςθ των αντωνυμιϊν, 
μζςω παιγνιϊδουσ 
δραςτθριότθτασ (μάντεψε 
ποιοσ;) ι ςε εικονικοφσ 
διαλόγουσ ςε κατάλλθλο 
επικοινωνιακό πλαίςιο (π.χ. 
διάλογο για τθν αγορά 
προϊόντοσ).  

Επίρρθμα 

 Να ςυνδζουν τα 
επιρριματα του 
χρόνου με τισ 
χρονικζσ βακμίδεσ 
κατά τθν αφιγθςθ 
ιςτορίασ βάςει 
εικόνων ι κατά τθν 
περιγραφι τθσ 
κακθμερινότθτασ 
του/τθσ μακθτι/-
τριασ.  

 Να ςυνδζουν τα 
επιρριματα του 
τόπου με τθν 
περιγραφι χϊρου 
(προφορικι ι/και 
γραπτι εφαρμογι).  

 Τοποκζτθςθ των 
επιρρθμάτων ςτθ ςωςτι 
κζςθ. Συμπλιρωςθ ςφντομου 
κειμζνου από το οποίο ζχουν 
ςβθςτεί οι λζξεισ που 
δθλϊνουν το πότε. 
Συνεργαςία ςε ομάδεσ και 
επιλογι τθσ ςωςτισ λζξθσ 
από καρτζλεσ που ζχει 
μοιράςει ο/θ εκπαιδευτικόσ. 

 Ατομικι περιγραφι του 
δωματίου των μακθτϊν/-
τριϊν (ςε ποιο ςθμείο του 
ςπιτιοφ βρίςκεται, τι ζχει 
μζςα) με τθ χριςθ 
επιρρθμάτων που ζχει γράψει 
ο/θ εκπαιδευτικόσ ςτον 
πίνακα (πάνω, κάτω, 
αριςτερά, δεξιά κ.λπ.).  

Ορκογραφία 

 Να γράφουν 
ορκογραφθμζνα τα 
λθκτικά μορφιματα 
των ρθμάτων και των 
ονομάτων που 
διδάχκθκαν. 

 Να επιλφουν 
αςκιςεισ 
μορφολογικισ 
επίγνωςθσ. 

 Ραηλ μορφθμάτων: Ο/Η 
εκπαιδευτικόσ μοιράηει ςε 
ομάδεσ μακθτϊν/-τριϊν δφο 
φακζλουσ που περιζχουν 
καρτζλεσ με μορφιματα ςε 
διαφορετικά χρϊματα 
(κζματα ςε μπλε καρτζλεσ και 
λθκτικά μορφιματα ςε 
κίτρινεσ). Σχθματίηουν οικείεσ 
λζξεισ κάνοντασ 
ςυνδυαςμοφσ. 

Τονιςμόσ 

 Να μθν 
παραλείπουν τον 
λεξικό τόνο. 

 Τοποκζτθςθ των τόνων ςτισ 
λζξεισ ενόσ ςφντομου 
κειμζνου και μεγαλόφωνθ 
ανάγνωςι τουσ. Οι μακθτζσ/-
τριεσ ξεχωρίηουν ποιεσ λζξεισ 
δεν παίρνουν τόνο. 

3.3 
Σφνταξθ  

 Να εντοπίηουν τισ 
προτάςεισ ςτον λόγο, 
προφορικό και 
γραπτό, αξιοποιϊντασ 
ςτοιχεία επιτονιςμοφ 
και ςυμβάςεων του 

 Σχθματιςμόσ προτάςεων 
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
με βάςθ μια εικόνα που 
περιλαμβάνει πολλζσ ςκθνζσ. 
Δίνεται προςοχι ςτισ 
απαραίτθτεσ μορφολογικζσ 
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3. Γραμματική 
περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γραπτοφ λόγου. 

 Να ςυντάςςουν 
απλζσ προτάςεισ 
πλιρουσ νοιματοσ, 
προφορικά και 
γραπτά, κζτοντασ ωσ 
πυρινα το ριμα και 
το όνομα. 

 Να παρατθροφν τθ 
λειτουργία τθσ 
μορφολογίασ 
(μορφολογικζσ 
καταλιξεισ) ςτο 
πλαίςιο τθσ ςφνταξθσ. 

  Να χρθςιμοποιοφν 
τουσ παρατακτικοφσ 
ςυνδζςμουσ. 

αλλαγζσ ςτθ δομι τθσ 
πρόταςθσ. Ζνωςθ των 
προτάςεων με δοςμζνουσ 
παρατακτικοφσ ςυνδζςμουσ 
και επιρριματα και 
δθμιουργία μικρισ ιςτορίασ. 

 Να ςυντάςςουν 
καταφατικζσ, 
ερωτθματικζσ και 
αρνθτικζσ προτάςεισ. 

 Ομαδικό παιχνίδι με ςτόχο 
τθ διατφπωςθ ερωτιςεων και 
απαντιςεων ςτο πλαίςιο τθσ 
κεματικισ ενότθτασ. Οι 
μακθτζσ/-τριεσ είναι 
τοποκετθμζνοι/-εσ ςε κφκλο 
και ςτθ μζςθ υπάρχουν 
καρτζλεσ με ερωτθματικζσ 
αντωνυμίεσ και επιρριματα. 
Κάκε μακθτισ/-τρια επιλζγει 
μια καρτζλα, διατυπϊνει 
ερϊτθςθ και πετάει το 
μπαλάκι ςτον/ςτθ 
ςυμμακθτι/-τριά του/τθσ, 
αυτόσ/-ι απαντάει και 
διατυπϊνει νζα ερϊτθςθ.  

 Να χρθςιμοποιοφν 
τα ςθμεία ςτίξθσ 
τελεία, καυμαςτικό, 
ερωτθματικό, παφλα.  

  Συμπλιρωςθ των ςθμείων 
ςτίξθσ που απουςιάηουν από 
μικρό κείμενο που ζχει 
γράψει ο/θ εκπαιδευτικόσ 
ςτον πίνακα ι ζχει δϊςει 
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ. 
Διαβάηει μεγαλόφωνα, ενϊ 
τα παιδιά ςθκϊνουν τθν 
καρτζλα με το ςωςτό ςθμείο 
ςτίξθσ κάκε φορά που 
ςυναντοφν ζνα κενό πλαίςιο. 

3.4 
Ρραγματολογία 

 Να χρθςιμοποιοφν 
τον πλθκυντικό 
ευγενείασ, κακϊσ και 
φράςεισ ευγενείασ.  

 Να απευκφνουν 
αιτιματα, να κζτουν 
ερωτιςεισ και να 
απαντοφν καταφατικά 
ι αρνθτικά κατά τθν 
επικοινωνία τουσ με 
διαφορετικά 

 Επιτζλεςθ ςυγκεκριμζνων 
γλωςςικϊν πράξεων ςε 
προςχεδιαςμζνουσ διαλόγουσ 
– με ςυνομθλίκουσ, με 
μεγαλφτερουσ κ.ά., π.χ. 
αναηιτθςθ ςυγκεκριμζνων 
πλθροφοριϊν από ζναν/μία 
ςυμμακθτι/-τριά τουσ, από 
τον/τθν εκπαιδευτικό ι 
τον/τθ διευκυντι/-τρια του 
ςχολείου. 
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3. Γραμματική 
περιγραφή 

πρόςωπα και ςε 
διαφορετικζσ 
ςυνκικεσ. 

 Να χρθςιμοποιοφν 
τισ βεβαιωτικζσ 
γλωςςικζσ πράξεισ 
(διλωςθ).  

 Στο πλαίςιο ςυηιτθςθσ ςτθν 
τάξθ ςε ςυγκεκριμζνο κζμα, 
οι μακθτζσ/-τριεσ 
διατυπϊνουν δθλωτικζσ 
προτάςεισ. Ρ.χ. Δε κα ζρκω 
ςτθν εκδρομι. / Το 
αγαπθμζνο μου παιχνίδι είναι 
θ Μονόπολθ.  

4. Λεξιλόγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
Βαςικό λεξιλόγιο, 
ςυνάψεισ λζξεων, 
χριςθ λεξικοφ 

 Να (ανα)γνωρίηουν 
τθ ςθμαςία των 
λζξεων του βαςικοφ 
λεξιλογίου κάκε 
ενότθτασ. 

 Να ομαδοποιοφν 
κεματικά το λεξιλόγιο 
που προκφπτει από 
τα κείμενα τθσ 
ενότθτασ 
ςυμβουλευόμενοι/-εσ 
και λεξικά (ζντυπα και 
θλεκτρονικά). 

 Δραςτθριότθτεσ 
αντιςτοίχιςθσ εικόνων με 
λζξεισ, ςυμπλιρωςθσ κενϊν 
ςε μικρά κείμενα ι προτάςεισ 
και διατφπωςθ οριςμοφ 
λζξεων διαιςκθτικά. 

 Δθμιουργία του 
«Λεξόκουτου», όπου ρίχνουν 
μζςα καρτζλεσ με τισ 
καινοφριεσ λζξεισ τθσ 
ενότθτασ από κείμενα που 
άκουςαν ι διάβαςαν. Στο 
τζλοσ ανοίγουν το κουτί, 
ομαδοποιοφν τισ λζξεισ 
κεματικά και προτείνουν 
δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςισ 
τουσ ςτον λόγο ι παίηουν με 
τισ λζξεισ (παιχνίδια 
παντομίμασ, ςκραμπλ, 
δθμιουργία ςταυρόλεξου με 
ψθφιακι εφαρμογι κ.ά.). 

 Να δθμιουργοφν 
ςυνικεισ ςυνάψεισ 
οικείων λζξεων. 

 Δίνονται ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/-τριεσ οικεία 
επίκετα (π.χ. ψθλόσ, πλατφσ) 
με ςτόχο να ςχθματίςουν 
αποδεκτζσ ςυνάψεισ (π.χ. 
ψθλόσ πφργοσ, πλατφ 
χαμόγελο). Συηθτοφν για τισ 
ποικίλεσ ςθμαςίεσ/χριςεισ 
του επικζτου (π.χ. πλατφ 
χαμόγελο, πλατφσ δρόμοσ, 
πλατιά κάλαςςα).  

 Να γνωρίηουν τον 
τρόπο αναηιτθςθσ 
λζξεων ςε ζντυπα ι 
θλεκτρονικά λεξικά. 

 Να παρατθροφν τον 
τρόπο οργάνωςθσ του 
λιμματοσ. 

 Αναηιτθςθ ςτο λεξικό 
λζξεων ςχετικϊν με το βαςικό 
λεξιλόγιο που διδάχκθκαν. 

 Εντοπιςμόσ και καταγραφι 
των βαςικϊν πλθροφοριϊν 
τουσ ςε καρτζλα με 
ξεχωριςτά χρωματιςτά 
κουτάκια: {λιμμα}, {τι είναι} 
(γραμματικι κατθγορία), {τι 
ςθμαίνει} (ερμθνεία), 
{παράδειγμα}.  

4.2 
Σθμαςίεσ λζξεων, 
ςθμαςιολογικζσ 

 Να προςδιορίηουν 
τισ ςχζςεισ των 
λζξεων με βάςθ τθ 

  Αναηιτθςθ των λζξεων που 
ζχουν περίπου τθν ίδια 
ςθμαςία από ζνα πλικοσ 
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4. Λεξιλόγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ςχζςεισ/πεδία  ςθμαςία τουσ: 
ςυνϊνυμα και 
αντϊνυμα. 

δοςμζνων λζξεων ςε 
καρτζλεσ και δθμιουργία 
ηευγαριϊν που 
τοποκετοφνται ςτο ταμπλό 
τθσ τάξθσ, π.χ. κόρυβοσ-
φαςαρία, κατάςτθμα-μαγαηί, 
πλοίο-καράβι. Εναλλακτικά 
δθμιουργία ηευγαριϊν με 
αντίκετθ ςθμαςία. 

4.3 
Ραραγωγικοί 
μθχανιςμοί (παραγωγι-
ςφνκεςθ) 

 Να ςχθματίηουν 
ουςιαςτικά και 
επίκετα με τα 
παραγωγικά 
μορφιματα 
(επικιματα) που 
δθλϊνουν 
υποκοριςμό και 
μεγζκυνςθ. 

  Ρροςκικθ των 
παραγωγικϊν μορφθμάτων 
των υποκοριςτικϊν και 
μεγεκυντικϊν ςε 
ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ ενόσ 
μικροφ ποιιματοσ ι άλλου 
κειμζνου μετατρζποντάσ το 
ςε αςτείο ποιθματάκι με ρίμα 
ι ςε χιουμοριςτικό κείμενο. 

 Να εντοπίηουν τισ 
ςφνκετεσ λζξεισ και 
να τισ αναλφουν ςτα 
ςυνκετικά τουσ. 

 Να ςχθματίηουν 
ςφνκετεσ λζξεισ με 
βάςθ το κεματικό 
λεξιλόγιο. 

 Επιλογι των ςφνκετων 
λζξεων από το κείμενο τθσ 
ενότθτασ και ανάλυςι τουσ: 
Οι μακθτζσ/-τριεσ γράφουν 
τισ ςφνκετεσ λζξεισ ςε 
χαρτόνια, τισ κόβουν με 
ψαλίδι και τισ αναλφουν ςτα 
δφο ςυνκετικά τουσ. Με τα αϋ 
και βϋ ςυνκετικά ςχθματίηουν 
νζεσ λζξεισ, φανταςτικζσ και 
μθ, και δθμιουργοφν ζνα 
ποίθμα για τθ νζα λζξθ, π.χ. 
εξϊ/φυλλο, πυρο/τζχνθμα = 
*φυλλοτζχνθμα. 

 Δθμιουργία νζων ςφνκετων 
λζξεων με διαφορετικοφσ 
ςυνδυαςμοφσ των 
ςυςτατικϊν, όπου είναι 
εφικτό. 

4.4 
Ρροζλευςθ, 
ετυμολογία, διεκνιςμοί, 
λεξικι ορκογραφία 

 Να διακρίνουν ςτο 
λεξιλόγιο τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ 
ετυμολογικά 
ςυγγενείσ λζξεισ (με 
βάςθ το κοινό τουσ 
κζμα) και να 
αποδίδουν τθν 
ορκογραφία τουσ. 

 Να 
αντιλαμβάνονται 
ςταδιακά τθ ςτακερι 
γραφι του κζματοσ 
των λζξεων που 
ανικουν ςτθν ίδια 
οικογζνεια. 

 Δθμιουργία του δζντρου 
τθσ ετυμολογικισ 
οικογζνειασ. Στον κορμό 
γράφεται θ λζξθ-βάςθ και 
ςτα κλαδιά οι ομόρριηεσ 
λζξεισ. Το δζντρο ςτολίηει το 
ταμπλό τθσ τάξθσ ι τθν πόρτα 
και ανανεϊνεται ςε κάκε νζα 
κεματικι ενότθτα. 

 Αναγραφι ςε καρτζλεσ δφο 
ομόθχων κεμάτων, π.χ. φυλλ- 
φιλ-, και ςε διαφορετικζσ 
καρτζλεσ των μορφολογικϊν 
καταλιξεων π.χ. -ϊ, -οσ, -ου, -
ικοσ, -α -ωςιά. Οι μακθτζσ/-
τριεσ ςυνεργάηονται και 
φτιάχνουν λζξεισ 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 
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4. Λεξιλόγιο ορκογραφία και τθ ςθμαςία. 
Χρθςιμοποιοφν και το λεξικό 
για επιβεβαίωςθ.  

5. Ανάγνωςη 
βιβλίων/ 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 

5.1 
Μορφζσ και είδθ 
βιβλίων, ζντυπων και 
ψθφιακϊν (υλικότθτα) 

 Να διακρίνουν 
μεταξφ τφπων 
βιβλίων με βάςθ τθ 
μορφι, το 
περιεχόμενο και τθν 
φλθ τουσ (γνϊςεων, 
εικονογραφθμζνα, 
κόμικσ, παραμφκια, 
ςειρζσ, εκπαιδευτικά 
κ.ά.). 

 Μετατροπι ενόσ μικροφ 
βιβλίου από μία μορφι ςε 
κάποια άλλθ (βιβλίο 
ακορντεόν) και μετατροπι 
ςφντομου αποςπάςματοσ 
βιβλίου ςε κόμικ.  

 Να γνωρίηουν τα 
βαςικά ςτοιχεία ενόσ 
βιβλίου (π.χ. τίτλοσ, 
εικονογράφοσ, 
περίλθψθ, 
αφιζρωςθ), τθ 
ςθμαςία και τθ 
λειτουργία τουσ.  

 Εντοπιςμόσ τθσ αφιζρωςθσ 
ςτο εςϊφυλλο του βιβλίου 
και δθμιουργία υποκζςεων 
για το προφίλ αυτοφ του 
προςϊπου και τθ ςχζςθ του 
με τον/τθ ςυγγραφζα. 
Επινόθςθ μιασ ςφντομθσ 
ιςτορίασ για το πρόςωπο 
αυτό ςυνοδευόμενθ από 
απεικόνιςθ. 

5.2 
Δομι, περιεχόμενο, 
γλϊςςα και αιςκθτικι 
του λογοτεχνικοφ 
κειμζνου, πεηοφ και 
ποιθτικοφ 

 Να παράγουν 
απλοφσ ποιθτικοφσ 
ςτίχουσ, 
ομοιοκατάλθκτουσ. 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ ζρχονται 
ςε επαφι με ομοιοκατάλθκτα 
ποιιματα παιδικισ ποίθςθσ 
ςτο πλαίςιο του 
αναδυόμενου γραμματιςμοφ. 
Αφοφ ακοφςουν ζνα ποίθμα, 
γράφουν ςε χαρτί μια λζξθ 
ςχετικι με αυτό και, ςτθ 
ςυνζχεια, ςυνκζτουν ζναν 
δικό τουσ ςτίχο. Το 
διπλϊνουν και το δίνουν 
ςτον/ςτθ διπλανό/-ι τουσ. 
Στο ίδιο χαρτί, κάκε 
μακθτισ/-τρια γράφει τον 
δικό του/τθσ ςτίχο. Στο τζλοσ 
όλοι οι ςτίχοι ενϊνονται και 
δθμιουργείται το ποίθμα τθσ 
τάξθσ με ρίμα ι ςε ελεφκερο 
ςτίχο.  

 Να απολαμβάνουν 
αιςκθτικά το κείμενο 
και να το ςυνδζουν 
με άλλα είδθ τζχνθσ. 

 Δραματοποίθςθ μιασ 
ςκθνισ του βιβλίου με 
ελεφκερθ παρζμβαςθ ςτο 
κείμενο. Χωριςμόσ ςε ομάδεσ 
με κακεμία να προετοιμάηει 
μια διαφορετικι ςκθνι του 
βιβλίου και να παρουςιάηει 
ςτθν ολομζλεια τθ ςκθνι που 
ετοίμαςε. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Γ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκώμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ να 
είναι ςε θζςη: 

 

1. 
Προςληπτικζσ 
και 
παραγωγικζσ 
δεξιότητεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Ακρόαςθ & κατανόθςθ 
προφορικοφ λόγου 

 Να εντοπίηουν 
πλθροφορίεσ που 
αναφζρονται ρθτά 
μζςα ςε αφθγθματικό 
κείμενο. 

 Να επιςθμαίνουν 
ςε προφορικζσ 
ςυνομιλίεσ τρόπουσ 
διατφπωςθσ 
ερωτιςεων και 
απαντιςεων, 
διόρκωςθσ ι 
αναδιατφπωςθσ, 
αιτιματοσ 
διευκρινίςεων.  

 Να κάνουν 
υποκζςεισ για τισ 
προκζςεισ των 
ςυνομιλθτϊν/-τριϊν. 

 Να διαχωρίηουν ςε 
μια ομιλία / 
ανακοίνωςθ 
διαιςκθτικά τθν 
πλθροφορία από το 
ςχόλιο.  

 Ακρόαςθ 
θχογραφθμζνων 
κειμζνων 
(λογοτεχνικϊν 
αποςπαςμάτων, 
μφκων, παραμυκιϊν) 
και ςυμπλιρωςθ 
φφλλου εργαςίασ 
όπου ηθτείται 
εντοπιςμόσ 
πλθροφοριϊν που 
αφοροφν ςτα 
πρόςωπα και ςτθ 
δράςθ τουσ, ςτουσ 
τόπουσ και ςτισ 
μετακινιςεισ, ςτουσ 
χρόνουσ, ςτα 
αντικείμενα κ.λπ.  

 Ακρόαςθ 
ςυνομιλίασ των 
μελϊν μιασ 
οικογζνειασ για τθν 
επιλογι του τόπου 
των διακοπϊν τουσ. 
Επιςιμανςθ και 
καταγραφι από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ των τρόπων που 
τίκενται οι ερωτιςεισ 
και δίνονται 
απαντιςεισ, ανάλογα 
με το ποιοσ/-α μιλάει, 
ςε ποιον/-α 
απευκφνεται και ςε τι 
αποςκοπεί.  

 Ακρόαςθ 
ανακοίνωςθσ του/τθσ 
διευκυντι/-τριασ του 
ςχολείου ι 
αποςπάςματοσ 
ενθμερωτικισ 
εκπομπισ και 
εντοπιςμόσ των 
πλθροφοριϊν (τι 
ζγινε, πότε και πϊσ 
ςυνζβθ, ποιοι ιταν 
παρόντεσ). Αναηιτθςθ 
μθ πλθροφοριακϊν 
ςτοιχείων (απόψεων, 
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κρίςεων, 
ςυναιςκθμάτων κ.ά.) 
και ςυηιτθςθ για τον 
τρόπο αναγνϊριςισ 
τουσ.  

1.2 
Ραραγωγι προφορικοφ 
λόγου 

 Να παράγουν 
προφορικά κείμενα 
με πλθρότθτα 
πλθροφοριϊν, 
ςαφινεια και 
οργάνωςθ, που να 
ανταποκρίνονται ςε 
δεδομζνο 
επικοινωνιακό 
πλαίςιο, ςεβόμενοι/-
εσ τον χρόνο που ζχει 
προςδιοριςτεί. 

 Να διατυπϊνουν 
ερωτιςεισ και 
απαντιςεισ, να 
ηθτοφν διευκρινίςεισ, 
να αναδιατυπϊνουν 
τισ απαντιςεισ τουσ, 
με βάςθ όςα 
ακροϊνται. 

 Να παρουςιάηουν 
μια μικρι εργαςία 
ςτθν τάξθ, με ρζοντα 
λόγο, ακολουκϊντασ 
τθν προβλεπόμενθ 
δομι και το χρονικό 
πλαίςιο. 

 Να παράγουν 
αυκόρμθτο 
προφορικό λόγο 
αξιοποιϊντασ τθ 
φανταςία και τθ 
δθμιουργικότθτά τουσ 
(ςτο πλαίςιο 
κεατρικϊν και 
κιναιςκθτικϊν 
δραςτθριοτιτων). 

 Ρεριγραφι ενόσ 
ςυμβάντοσ τθσ 
επικαιρότθτασ ι τθσ 
ςχολικισ ηωισ ςε 3’, 
φςτερα από 
ολιγόλεπτθ 
προετοιμαςία του/τθσ 
μακθτι/-τριασ. Μετά 
τθν περιγραφι 
ενδεχόμενθ 
διατφπωςθ 
διευκρινιςτικϊν 
ερωτιςεων από το 
μακθτικό κοινό.  

 Με αφορμι ζνα 
κζμα τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ, οι 
μακθτζσ/-τριεσ ςε 
ομάδεσ 
αναπαριςτοφν 
διαλόγουσ όπου 
ηθτοφν και δίνουν 
πλθροφορίεσ, π.χ. 
παιχνίδι ρόλων για τθ 
διοργάνωςθ ενόσ 
ταξιδιοφ.  

 Εργαςία 
λαογραφικοφ 
περιεχομζνου για τον 
τόπο καταγωγισ των 
μακθτϊν/-τριϊν και 
ςτοιχεία του 
πολιτιςμοφ τουσ. 
Ρροφορικι 
παρουςίαςθ με τθ 
βοικεια 
προγράμματοσ 
παρουςίαςθσ ι 
αυκεντικοφ 
φωτογραφικοφ 
υλικοφ. Συηιτθςθ για 
τθν πολιτιςμικι 
ποικιλία. 

 Στο πλαίςιο τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ 
και με αφορμι 
κάποιο κείμενο πεηοφ 
ι ποιθτικοφ λόγου ι 
μια εικόνα, 
αξιοποίθςθ 
κεατρικϊν τεχνικϊν, 
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όπωσ πάγωμα 
εικόνασ, παιχνίδια 
ρόλων κ.ά.  

1.3 
Ανάγνωςθ και 
κατανόθςθ γραπτοφ 
λόγου 

 Να διαβάηουν 
μεγαλόφωνα 
αποδίδοντασ τον 
ςωςτό επιτονιςμό, 
ςφμφωνα με τα 
ςθμεία ςτίξθσ και το 
νόθμα του κειμζνου. 

 Να διαβάηουν 
ςιωπθλά και να 
εντοπίηουν το 
επικοινωνιακό 
πλαίςιο (κζμα, 
πομπόσ, αποδζκτθσ, 
ςκοπόσ) με βάςθ τον 
τφπο και το είδοσ του 
κειμζνου. 

 Να διακρίνουν τισ 
παραγράφουσ ενόσ 
κειμζνου από τα 
εξωτερικά 
χαρακτθριςτικά τουσ 
ςυςχετίηοντάσ τεσ με 
τθν εναλλαγι 
νοιματοσ. 

 Από κοινοφ 
ανάγνωςθ ενόσ 
βιβλίου ςτθ 
βιβλιοκικθ του 
ςχολείου. Ραιχνίδι 
ρόλων «Κριτικι 
Επιτροπι για τον 
Καλφτερο 
Αναγνϊςτθ». 
Διαιςκθτικά, 
προςδιοριςμόσ των 
κριτθρίων 
αξιολόγθςθσ από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ. 

 Σιωπθλι ανάγνωςθ 
κειμζνου τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ 
και αξιοποίθςθ τθσ 
πρότερθσ ςυηιτθςθσ 
ςτθν τάξθ για εςτίαςθ 
ςτον τφπο του 
κειμζνου, ςτο κζμα 
του, ςτον ςκοπό, 
ςτον/ςτθ ςυγγραφζα, 
ςτουσ/ςτισ 
αποδζκτεσ/-τριεσ 
κ.λπ. Αξιοποίθςθ τθσ 
προχπάρχουςασ 
γνϊςθσ για τουσ 
τφπουσ κειμζνων. 

 Αρίκμθςθ των 
παραγράφων του 
κειμζνου τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ 
και ςυηιτθςθ για τθν 
αλλαγι νοιματοσ ςε 
κάκε παράγραφο και 
για τθν εξελικτικι 
πορεία τθσ ιςτορίασ 
με τθ βοικεια των 
παραγράφων. 

 Αντιςτοίχιςθ 
ζτοιμων πλαγιότιτλων 
με τισ παραγράφουσ 
του κειμζνου. 

1.4 
Ραραγωγι γραπτοφ 
λόγου 

 Να γράφουν κακ’ 
υπαγόρευςθ 
παραγράφουσ και 
μικρά κείμενα. 

 Να ςυντάςςουν ζνα 
ολοκλθρωμζνο 
κείμενο χωρίηοντάσ το 

 Εξάςκθςθ ςτθ 
ςφνδεςθ 
προφορικοφ-γραπτοφ 
λόγου μζςω 
υπαγόρευςθσ 
κειμζνου ι γενικά 
ςχολικοφ λόγου (π.χ. 
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ςε παραγράφουσ, με 
τθν αξιοποίθςθ του 
ςχεδιαγράμματοσ. 

 Να διατυπϊνουν 
ελεφκερα τισ ςκζψεισ 
και τθν κρίςθ τουσ 
πάνω ςε κζματα που 
τουσ/τισ αφοροφν 
(προςωπικι, ςχολικι, 
κοινωνικι ηωι). 

 Να γράφουν μια 
παράγραφο, ατομικά 
ι ομαδικά, 
αναπτφςςοντασ 
ελεφκερα τθ κεματικι 
πρόταςθ που ζχουν 
προςδιορίςει ςτθν 
τάξθ. 

 Να αντιγράφουν τα 
ανακεωρθμζνα 
γραπτά τουσ 
ορκογραφθμζνα, με 
ακρίβεια και 
ευανάγνωςτθ γραφι 
τθρϊντασ όλεσ τισ 
ςυμβάςεισ του 
γραπτοφ λόγου και 
τθσ δομισ του 
κειμζνου (π.χ. 
παραγραφοποίθςθ). 

κανόνων, 
μακθματικϊν 
προβλθμάτων, 
ςυμπεραςμάτων). 
Ζλεγχοσ τθσ 
ορκογραφθμζνθσ 
γραφισ και των 
ςυμβάςεων του 
γραπτοφ λόγου. 

 Επιλογι κζματοσ με 
βάςθ τθ διδακτικι 
ενότθτα. Καταιγιςμόσ 
ιδεϊν, δθμιουργία 
ςχεδιαγράμματοσ με 
τθ βοικεια του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ. 
Ομαδικι ςυγγραφι 
του κειμζνου ςε 
παραγράφουσ, βάςει 
του 
ςχεδιαγράμματοσ. 
Ατομικι ςυγγραφι ςε 
επόμενο ςτάδιο.  

 Με αφορμι ζνα 
ηιτθμα τθσ ςχολικισ 
ηωισ, κάκε μακθτισ/-
τρια εκκζτει 
ελεφκερα τθ ςκζψθ 
και τθν κρίςθ του/τθσ 
ςε μια ςφντομθ 
παράγραφο. 
Διαβάηουν τα κείμενά 
τουσ ςτθν τάξθ και 
ομαδοποιοφν τισ 
διαφορετικζσ 
απόψεισ που 
διατυπϊκθκαν. Οι 
μακθτζσ/-τριεσ που 
είχαν τθν ίδια άποψθ 
δθμιουργοφν μια νζα 
ομάδα… (θ 
δραςτθριότθτα 
ςυνεχίηεται κατά τθν 
επικυμία των 
μακθτϊν/-τριϊν). 

 Ομαδικι ςφνταξθ 
παραγράφου ςτθν 
τάξθ με τθν τεχνικι 
τθσ ιδεοκφελλασ, με 
δεδομζνο το κζμα και 
τθ κεματικι πρόταςθ. 

 Δθμιουργία 
θμερολογίου 
ςχολικισ ηωισ όπου 
οι μακθτζσ/-τριεσ, 
φςτερα από 
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ςυηιτθςθ, 
καταγράφουν 
γεγονότα ι κζματα 
που προκφπτουν, 
κακϊσ και τισ 
ςκζψεισ/ 
ςυναιςκιματά τουσ. 

 Δθμιουργία 
φακζλου, όπου οι 
μακθτζσ/-τριεσ 
ςυγκεντρϊνουν τθν 
αρχικι και τθν τελικι 
εκδοχι του κειμζνου 
που ζχουν παραγάγει 
ςε ομαδικό ι ατομικό 
επίπεδο.  

2: Κειμενικοί 
τφποι και 
πολυτροπικό-
τητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
Ρεριγραφικά κείμενα 

 Να αναγνωρίηουν 
τα περιγραφικά 
κείμενα από τα 
δομικά ςτοιχεία τουσ 
(αρχικι παρουςίαςθ, 
πλθροφορίεσ και 
λεπτομζρειεσ, 
ςκζψεισ και 
ςυναιςκιματα). 

 Να εντοπίηουν τα 
γλωςςικά μζςα μιασ 
περιγραφισ, όπωσ 
ριματα αιςκιςεωσ 
και ςυνδετικά, 
επίκετα και 
ουςιαςτικά 
(μεγεκυντικά και 
υποκοριςτικά), 
φράςεισ με προκετικά 
ςφνολα, επιρριματα 
κ.ά.  

 Να ςυγγράφουν 
περιγραφικά κείμενα 
με τθ χριςθ 
κατάλλθλων δομικϊν 
και γλωςςικϊν μζςων 
προςαρμοςμζνων 
ςτθν περίςταςθ 
επικοινωνίασ. 

 Σφγκριςθ 
περιγραφικϊν 
κειμζνων ίδιασ 
κεματικισ (π.χ. 
περιγραφζσ 
προςϊπων, 
περιγραφζσ χϊρων) 
και εντοπιςμόσ 
ομοιοτιτων και 
διαφορϊν τθσ δομισ 
και των δομικϊν 
ςτοιχείων τθσ 
περιγραφισ. 

 Εμπλουτιςμόσ με 
ποικίλα γλωςςικά 
μζςα (ποικιλία 
ρθμάτων, επικζτων, 
επιρρθμάτων) ενόσ 
απλοφ περιγραφικοφ 
κειμζνου, το οποίο 
μπορεί να 
ςυνοδεφεται από 
εικόνα.  

 Ρεριγραφι από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ οικείου χϊρου 
(π.χ. το ςχολείο μου), 
ακολουκϊντασ τθ 
χωρικι ςυςχζτιςθ, με 
διατφπωςθ βιωμάτων 
και ςυναιςκθμάτων, 
ςτο πλαίςιο των 
διαςχολικϊν ςχζςεων 
με ελλθνικά ςχολεία 
του εξωτερικοφ.  

2.2 
Αφθγθματικά κείμενα 

 Να αναγνωρίηουν 
τα αφθγθματικά 
κείμενα από τα 
δομικά ςτοιχεία τουσ 
(ιρωεσ, χϊροσ, 

 Τοποκζτθςθ ςε 
ςειρά ανακατεμζνων 
παραγράφων 
αφθγθματικοφ 
κειμζνου, με βάςθ τθ 
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χρόνοσ, 
ςυμβάντα/επειςόδια 
κ.ά.) και τθ δομι τθσ 
αφιγθςθσ (άξονασ 
του χρόνου). 

 Να εςτιάηουν ςτα 
γλωςςικά μζςα που 
ςυνκζτουν μια 
αφιγθςθ και να 
κατανοοφν τθ 
λειτουργία τουσ 
(ριματα δράςθσ, 
παροντικοί και 
παρελκοντικοί 
χρόνοι, περιγραφικά 
ουςιαςτικά και 
επίκετα). 

 Να ςυντάςςουν 
αφθγθματικό κείμενο 
πραγματικό ι 
φανταςτικό, με 
αφορμι ζνα βίωμα ι 
ζνα ερζκιςμα, ςτο 
πλαίςιο τθσ κεματικισ 
ενότθτασ. 

χρονικι / λογικι τουσ 
αλλθλουχία. 

 Εντοπιςμόσ των 
γλωςςικϊν μζςων 
μιασ αφιγθςθσ. 
Σφγκριςθ αφθγιςεων 
ίδιασ κεματικισ 
μεταξφ τουσ και 
ςυγκζντρωςθ 
ομοιοτιτων και 
διαφορϊν (π.χ. 
μυκολογικζσ 
αφθγιςεισ, 
παραμφκια, 
βιωματικζσ ιςτορίεσ, 
ανζκδοτα). 

 Συγγραφι μικρισ 
ιςτορίασ από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ, ςτο 
πλαίςιο τθσ 
δθμιουργικισ 
γραφισ, ζχοντασ ωσ 
βάςθ ζνα μόνο 
ςτοιχείο, π.χ. μία 
εικόνα, ζναν τίτλο 
ταινίασ, ζνα τραγοφδι, 
ζναν χάρτθ. 

2.3  Κείμενα οδθγιϊν  Να εντοπίηουν τα 
βαςικά δομικά 
χαρακτθριςτικά ενόσ 
κειμζνου οδθγιϊν. 

 Να ςυντάςςουν 
ομαδικά ςτθν τάξθ 
ζνα ςφντομο κείμενο 
οδθγιϊν, το οποίο 
εμπλουτίηουν και με 
πολυτροπικά 
ςτοιχεία.  

 Αξιοποίθςθ 
διαγραμμάτων ροισ 
για τθν οργάνωςθ των 
οδθγιϊν ενόσ 
επιτραπζηιου 
παιχνιδιοφ. 
Τοποκζτθςθ των 
οδθγιϊν ςε ςειρά και 
προφορικι 
παρουςίαςθ του 
παιχνιδιοφ ςτθν τάξθ. 

 Δθμιουργία 
ψθφιακισ ι ζντυπθσ 
αφίςασ (με κείμενο 
οδθγιϊν και εικόνεσ) 
για τθν κακοδιγθςθ 
τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ ςτθ 
φροντίδα των φυτϊν 
του ςχολείου ι τθν 
κακαριότθτα του 
προαυλίου. Ανάρτθςθ 
τθσ αφίςασ ςτο 
ιςτολόγιο του 
ςχολείου και ςτθν 
θλεκτρονικι 
εφθμερίδα, εφόςον 
υπάρχει.  

2.4  Να προςδιορίηουν  Εντοπιςμόσ τθσ 
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Ρολυτροπικότθτα τθ λειτουργία των 
ςθμειωτικϊν πόρων: 
εικόνα, χρϊμα, 
γραμματοςειρζσ, 
διαςτιματα, 
υπογραμμίςεισ κ.ά. 
για τθ μετάδοςθ του 
μθνφματοσ με ζντυπο 
ι ψθφιακό μζςο. 

ςφνδεςθσ των 
ςθμειωτικϊν πόρων 
διαφορετικϊν 
πολυτροπικϊν 
κειμζνων με τον τφπο, 
το είδοσ κειμζνου και 
τθν περίςταςθ 
επικοινωνίασ. 
Συηιτθςθ ςε ομάδεσ 
και δθμιουργία 
αντίςτοιχων 
πολυτροπικϊν 
κειμζνων (π.χ. 
διαφιμιςθ, 
ανακοίνωςθ, 
πρόςκλθςθ ςε ζντυπθ 
και ψθφιακι μορφι). 

 Να παρατθροφν 
διάφορα είδθ 
πολυτροπικϊν 
κειμζνων, να τα 
ςυγκρίνουν μεταξφ 
τουσ και να τα 
διακρίνουν από τα 
μονοτροπικά. 

 Συλλογι 
πολυτροπικϊν 
κειμζνων, όπωσ 
χάρτεσ, ετικζτεσ, 
λίςτεσ, πινακίδεσ, 
πίνακεσ δρομολογίων 
και ομαδοποίθςι 
τουσ με βάςθ το 
επικοινωνιακό τουσ 
πλαίςιο και τθν 
προκετικότθτά τουσ 
(Ροφ ςυναντάμε τα 
κείμενα αυτά; Τι 
πλθροφορίεσ μασ 
δίνουν;).  

3. Γραμματική 
περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
Φωνολογία / Φωνθτικι 

 Να εκφζρουν 
προφορικό λόγο ςε 
επικοινωνιακι 
περίςταςθ 
υιοκετϊντασ τον 
κατάλλθλο 
επιτονιςμό, ζνταςθ 
και ρυκμό. 

 Να προφζρουν τα 
ςυμφωνικά 
ςυμπλζγματα ςε 
πολυςφλλαβεσ λζξεισ 
κατά τθ ροι τθσ 
ανάγνωςθσ. 

 Να τοποκετοφν 
λζξεισ ςε απόλυτθ 
αλφαβθτικι ςειρά. 

 Να κάνουν 
κατάτμθςθ των 
λζξεων ςε ςυλλαβζσ 
και να χαρακτθρίηουν 
τισ λζξεισ ανάλογα με 
τον αρικμό των 
ςυλλαβϊν 

 Ηχογράφθςθ από 
τον/τθν εκπαιδευτικό 
ομιλίασ των 
μακθτϊν/-τριϊν ςε 
διαφορετικά ρυκμικά 
ςχιματα (πολφ 
γριγορθ, πολφ αργι, 
ςιγανι, δυνατι, με 
μεγάλεσ παφςεισ, 
χωρίσ παφςεισ). 
Συηιτθςθ με τα 
παιδιά για τθν 
κατάλλθλθ ροι. 
Εξάςκθςθ των 
μακθτϊν/-τριϊν ςε 
ομάδεσ με τθν 
επίβλεψθ του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ. 

 Εξάςκθςθ με τα 
ςυμφωνικά 
ςυμπλζγματα 2-3 
ςυμφϊνων ςε οικείεσ 
και μθ οικείεσ λζξεισ. 

 Η ςειρά των 
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(μονοςφλλαβεσ, 
διςφλλαβεσ κ.λπ.). 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τα 
φαινόμενα 
ςυνεκφοράσ ςε 
επίπεδο φράςθσ (π.χ. 
τθν Ρζμπτθ 
[tibemti]/[timbemti]) 
και τα φαινόμενα 
αποκοπισ φωνιεντοσ 
(ζκκλιψθ, αφαίρεςθ, 
αποκοπι) χωρίσ 
εςτίαςθ ςτθν 
ορολογία. 

επωνφμων των 
μακθτϊν/-τριϊν ζχει 
ανακατευτεί. Θα 
πρζπει μόνοι/-εσ τουσ 
να τα βάλουν ςτθ 
ςωςτι ςειρά. 
Μποροφν να 
χωριςτοφν ςε ομάδεσ 
ανάλογα με το πρϊτο 
ι τα δφο πρϊτα 
γράμματα. 

 Ομαδοποίθςθ 
λζξεων τθσ κεματικισ 
ενότθτασ ςε 
μονοςφλλαβεσ, 
διςφλλαβεσ, 
τριςφλλαβεσ και 
πολυςφλλαβεσ, και 
τοποκζτθςι τουσ ςε 
κουτιά με τισ 
αντίςτοιχεσ 
κατθγορίεσ λζξεων. 

 Ηχογράφθςθ 
ςφντομου ςυνεχοφσ 
προφορικοφ λόγου 
και εντοπιςμόσ 
φράςεων που 
εμπεριζχουν 
φαινόμενα 
ςυνεκφοράσ. Γραπτι 
απόδοςθ του 
κειμζνου με βάςθ τισ 
ςυμβάςεισ του 
γραπτοφ λόγου. 

3.2 
Κλιτικι μορφολογία 
& ορκογραφία 

ιμα 

 Να ςχθματίηουν 
μορφολογικά 
ρθματικοφσ τφπουσ 
τθσ οριςτικισ ςτισ 
τρεισ χρονικζσ 
βακμίδεσ, ςτο 
εξακολουκθτικό και 
ςυνοπτικό ποιόν 
ενεργείασ ςτθν 
ενεργθτικι και τθν 
πακθτικι φωνι και 
να ςυνειδθτοποιοφν 
τθ διαφορά ωσ προσ 
τθ κεϊρθςθ τθσ 
πράξθσ. 

 Να ςχθματίηουν 
μορφολογικά τουσ 
ρθματικοφσ τφπουσ 
του ςυντελεςμζνου 
ποιοφ ενεργείασ, 
Ραρόν Συντελεςμζνο 

 Χωριςμόσ ςε 
ομάδεσ και επιλογι 
ενόσ είδουσ 
μεταςχθματιςμοφ του 
κειμζνου (είτε ςτον 
άξονα του χρόνου 
είτε ςτον άξονα του 
ποιοφ ενεργείασ). 
Συηιτθςθ ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ 
για τθ 
διαφοροποίθςθ που 
επιφζρει θ 
τροποποίθςθ αυτι 
ςτο κείμενο. 

 Καταςκευι από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ καταλόγων 
ςυχνόχρθςτων 
ρθμάτων, ομαλϊν και 
μθ, ανεφρεςθ του 
άκλιτου ρθματικοφ 
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(Ραρακείμενοσ), ςτθν 
ενεργθτικι φωνι 
(εςτίαςθ ςε ριματα 
βαςικοφ λεξιλογίου αϋ 
και βϋ ςυηυγίασ) με το 
βοθκθτικό ριμα 
«ζχω» και τον άκλιτο 
ρθματικό τφπο. 

 Να ςχθματίηουν τθν 
άκλιτθ μετοχι και να 
τθ χρθςιμοποιοφν ςε 
προτάςεισ για να 
εξειδικεφςουν τον 
τρόπο επιτζλεςθσ 
μιασ ενζργειασ. 
 
Ουςιαςτικό 

 Να ςχθματίηουν τα 
τρικατάλθκτα 
ουςιαςτικά, όπωσ «ο 
γζροσ», «ο 
καλόγεροσ», «ο 
αδερφόσ», «θ 
λεωφόροσ». 

 Να διακρίνουν το 
κζμα από τθν 
κατάλθξθ 
(κατάτμθςθ). 
 
Επίκετα 

 Να ςχθματίηουν 
τριγενι και 
δικατάλθκτα/τρικατά
λθκτα επίκετα, όπωσ 
«όμορφοσ, -θ, -ο», 
«ωραίοσ, -α, -ο», 
«μζτριοσ,-α, -ο». 

 Να χρθςιμοποιοφν 
το επίκετο «πολφσ». 

 Να ςχθματίηουν τα 
ομαλά παρακετικά 
των επικζτων. 

 Να εςτιάηουν ςτα 
βαςικά 
χαρακτθριςτικά του 
επικζτου και ςτθ 
ςυμφωνία του με το 
προςδιοριηόμενο 
ουςιαςτικό, π.χ. 
«μεγάλοσ δρόμοσ», 
«ωραία θμζρα», 
«μζτριο 
αποτζλεςμα». 

 Να ςχθματίηουν τα 
απόλυτα και τα 
τακτικά αρικμθτικά 

τφπου τουσ από το 
ςυνοπτικό ποιόν 
ενεργείασ και ζνταξθ 
ςε προτάςεισ (π.χ. 
απαντάω  
απάντθςα  
απαντιςει Ζχω 
απαντιςει ςωςτά ςτισ 
ερωτιςεισ). 
Ραρατιρθςθ για τουσ 
μθ ομαλοφσ 
ςχθματιςμοφσ (π.χ. 
τρϊω  ζφαγα  
φάει).  

 Αναλογικοί 
ςχθματιςμοί 
προτάςεων από το 
παρόν ςτο 
ςυντελεςμζνο παρόν, 
π.χ. Ραίηουμε 
Μονόπολθ / Ζχουμε 
παίξει Μονόπολθ, 
Κάκε καλοκαίρι 
αγοράηουμε 
εξοπλιςμό για τθ 
κάλαςςα / Ζχουμε 
αγοράςει εξοπλιςμό 
για τθ κάλαςςα. 
Σχεδιαςμόσ 
πλαιςιωμζνθσ 
δραςτθριότθτασ. 

 Κατθγοριοποίθςθ 
ρθμάτων αϋ και βϋ 
ςυηυγίασ και 
παρατιρθςθ του 
τρόπου ςχθματιςμοφ 
τθσ άκλιτθσ μετοχισ 
τουσ. Ζνταξθ των 
μετοχϊν ςε προτάςεισ 
που αναδεικνφουν 
τον τρόπο επιτζλεςθσ 
μιασ ενζργειασ.  

 Αςκιςεισ 
μορφολογικισ 
επίγνωςθσ 
ςυνδυαςμοφ 
κεμάτων με 
καταλιξεισ και ζνταξθ 
ςε προτάςεισ ι μικρά 
κείμενα για να 
αναδεικνφεται ο 
ςυντακτικόσ ρόλοσ 
των πτϊςεων.  

 Άςκθςθ 
μορφολογικισ 
επίγνωςθσ: Δίνονται 
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επίκετα και να τα 
χρθςιμοποιοφν ςε 
λειτουργικά κείμενα. 
 
Αντωνυμίεσ 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τον 
μορφολογικό 
ςχθματιςμό των 
κτθτικϊν, δεικτικϊν, 
αυτοπακϊν 
αντωνυμιϊν και να 
τον ςυνδζουν με τον 
ςυντακτικό τουσ 
ρόλο. 
 
Ορκογραφία 

 Να γράφουν 
ορκογραφθμζνα: 

 τα κλιτικά 
μορφιματα των 
ρθμάτων με 
ζμφαςθ ςτο αϋ και 
βϋ πλθκυντικό 
ενεργθτικισ και 
πακθτικισ φωνισ 

 τα ριματα που 
τελειϊνουν ςε 
-ϊνω, -ίηω, -αίνω,  
-άβω, -εφω και τισ 
βαςικζσ τουσ 
εξαιρζςεισ 

 τα ςυχνόχρθςτα και 
μθ ομαλά ριματα 
ςτο ςυνοπτικό 
ποιόν ενεργείασ 
που αναφζρονται 
ςτο παρελκόν, π.χ. 
«είπα», «ιρκα», 
«είδα» 

 τα ουδζτερα 
ουςιαςτικά ςε -ο 
και -ι ςτον ενικό και 
πλθκυντικό αρικμό 
και τισ βαςικζσ τουσ 
εξαιρζςεισ π.χ. 
«βράδυ», «δάκρυ»  

 το επίρρθμα 
«πολφ» 

 τα εκνικά ονόματα 
και τα παραγόμενα 
επίκετά τουσ (π.χ. 
Ζλλθνασ-ελλθνικόσ) 

 τα επίκετα που 
τελειϊνουν ςε  
-ινοσ, -ικοσ, -ιμοσ 

κλιτοί τφποι μιασ 
λζξθσ και γίνεται 
παρατιρθςθ και 
εντοπιςμόσ του 
όμοιου μζρουσ τουσ, 
το οποίο ςυνιςτά το 
κζμα. 

 Άςκθςθ 
μορφολογικισ 
επίγνωςθσ για τον 
ςχθματιςμό τουσ, ςε 
ςφνδεςθ με 
ουςιαςτικά. Ζνταξθ ςε 
προτάςεισ ι κείμενα. 

 Άςκθςθ με 
ςφγκριςθ 
αντικειμζνων και 
χαρακτθριςτικϊν 
ατόμων για τθ 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 
λειτουργίασ των 
παρακετικϊν ςτον 
λόγο. 

 Καταςκευι ενόσ 
τροχοφ με δείκτθ που 
περιλαμβάνει τα 
άρκρα ςτα τρία γζνθ 
και ςε όλεσ τισ 
πτϊςεισ. Αναγραφι 
επικζτων ςε καρτζλεσ 
και ςχθματιςμόσ από 
μακθτι/-τρια του 
κατάλλθλου τφπου 
του επικζτου, 
ανάλογα με το άρκρο 
που κάκε φορά κα 
δείχνει ο δείκτθσ του 
τροχοφ. Επιλογι ςτθ 
ςυνζχεια ενόσ 
ουςιαςτικοφ και 
ςυνδυαςμόσ του με 
το επίκετο, ϊςτε να 
δθμιουργείται φράςθ. 

 Καταγραφι των 
ονομάτων των 
μακθτϊν/-τριϊν και 
τθσ ςειράσ διάκριςισ 
τουσ ςε ςχολικοφσ 
ακλθτικοφσ αγϊνεσ. 
Με βάςθ τθν 
κατάςταςθ των 
ονομάτων δθμιουργία 
ρεπορτάη ςε 
ςυνεχόμενο λόγο και 
ανάρτθςι του ςτθν 
ιςτοςελίδα του 
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και τισ βαςικζσ τουσ 
εξαιρζςεισ, π.χ. 
φωτεινόσ, δανεικόσ. 

 Να κατανοοφν 
ςυμβάςεισ του 
γραπτοφ λόγου και να 
χρθςιμοποιοφν τα 
διαλυτικά, τθν 
απόςτροφο, το 
ενωτικό εντοπίηοντασ 
τθ λειτουργία τουσ. 

 Να αποδίδουν τον 
δεφτερο τόνο ςε μια 
λζξθ κατά τθ 
ςυνεκφορά τθσ ςε 
φράςθ. 

 Να γνωρίηουν τθ 
χριςθ του τελικοφ -ν. 

ςχολείου. 

 Δθμιουργία 
ςτοχευμζνων 
ορκογραφικϊν 
αςκιςεων με 
παιγνιϊδθ χαρακτιρα 
(π.χ. ςυμπλιρωςθσ, 
πολλαπλισ επιλογισ, 
κρυπτόλεξα, 
ςταυρόλεξα) 
αξιοποιϊντασ τισ 
λειτουργίεσ τθσ e-me 
content. 

 Ραρατιρθςθ 
ρθμάτων που 
τελειϊνουν ςε -ίηω. 
Αναηιτθςθ των 
κοινϊν τουσ 
ςτοιχείων. 
Αντιςτοίχιςθ ςε 
ςτιλεσ του κζματοσ 
του ριματοσ με τθν 
κατάλλθλθ κατάλθξθ. 
Εςτίαςθ ςτθ ςυηυγία 
και αναφορά ςτισ 
εξαιρζςεισ. 

 Εντοπιςμόσ ςε 
κείμενο και διάκριςθ 
του επιρριματοσ 
«πολφ» (παίξαμε 
πολφ) από το επίκετο 
«πολφ» (πολφ 
παιχνίδι)/ «πολλι» 
(πολλι όρεξθ), 
ςυηιτθςθ για τισ 
διαφορζσ ςτθ χριςθ 
τουσ και εφαρμογι ςε 
άλλα παραδείγματα.  

 Αναγραφι λζξεων 
του κειμζνου ςε 
καρτζλεσ χωρίσ τόνο 
ι/και διαλυτικά. 
Μεγαλόφωνθ 
ανάγνωςθ των λζξεων 
με όλουσ τουσ 
πικανοφσ τρόπουσ, 
τοποκζτθςθ των 
κατάλλθλων ςθμείων 
και εκ νζου ανάγνωςι 
τουσ. 

3.3 
Σφνταξθ 

 Να ςυντάςςουν 
προτάςεισ ποικίλων 
δομϊν αξιοποιϊντασ 
τισ γραμματικζσ 
κατθγορίεσ και τουσ 
μορφολογικοφσ 

 Σχιμα ςυντακτικισ 
δομισ πλιρουσ 
πρόταςθσ. 
Εμπλουτιςμόσ των 
προτάςεων των 
μακθτϊν/-τριϊν με 
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τφπουσ που ζχουν 
διδαχκεί. 

 Να παρατθροφν τισ 
μορφολογικζσ 
μεταβολζσ των όρων 
ςτο πλαίςιο του 
ςυντακτικοφ τουσ 
ρόλου (λειτουργία 
των πτϊςεων). 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν ότι 
οι κζςεισ των όρων 
ςτθν πρόταςθ 
μεταβάλλονται 
ςφμφωνα με τθν 
εςτίαςθ του 
νοιματοσ. 

 Να εντοπίηουν τον 
ρόλο του 
αντικειμζνου ςτθν 
πρόταςθ και να 
διακρίνουν ριματα με 
ι χωρίσ αντικείμενο 
(μεταβατικά, 
αμετάβατα). 

 Να ςχθματίηουν 
προτάςεισ που 
δθλϊνουν ςφγκριςθ 
και παρομοίωςθ. 
 
Ρροκζςεισ 

 Να εντοπίηουν 
διαιςκθτικά τισ 
προκζςεισ και να τισ 
ςυνδζουν με το 
κατάλλθλο 
ςυντακτικό 
περιβάλλον. 
 
Επιρριματα 

 Να εντοπίηουν ςε 
προτάςεισ τα 
επιρριματα χρόνου, 
τόπου, τρόπου και 
ποςοφ, να κατανοοφν 
τθ λειτουργία τουσ 
και να τα 
χρθςιμοποιοφν 
αποτελεςματικά ςτον 
λόγο τουσ.  
 
Σφνδεςμοι 

 Να 
ςυνειδθτοποιιςουν 
τον ςυνδετικό ρόλο 
που επιτελοφν οι 

δομικά ςτοιχεία που 
απουςιάηουν. 

 Μελζτθ 
προταςιακϊν δομϊν 
όπωσ: «Ο ςκφλοσ 
κυνθγάει τθ γάτα», 
«Η γάτα κυνθγάει τον 
ςκφλο». Ραρατιρθςθ 
των πτϊςεων και 
εντοπιςμόσ τθσ 
λειτουργίασ τουσ. Στθ 
ςυνζχεια, δθμιουργία 
νζων παραδειγμάτων. 

 Επιλογι προτάςεων 
από το κείμενο και 
αλλαγι τθσ ςειράσ 
των όρων τουσ, π.χ. 
«Ο/Η μακθτισ/-τρια 
διαβάηει». / 
«Διαβάηει ο/θ 
μακθτισ/-τρια». 
Υποβολι ερωτιςεων 
όπωσ «Ροιοσ/-α 
διαβάηει;», «Τι κάνει 
ο/θ μακθτισ/-τρια;» 
και αντιςτοίχιςι τουσ 
με μία απάντθςθ, 
ανάλογα με τθν 
εςτίαςθ. Στθ ςυνζχεια 
δθμιουργία νζων 
παραδειγμάτων ςε 
δεδομζνα 
επικοινωνιακά 
πλαίςια. 

 Εντοπιςμόσ 
ρθμάτων με 
αντικείμενο ι χωρίσ, 
μζςα ςε κείμενα τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ. 
Ραρατιρθςθ των 
ςυντακτικϊν τουσ 
διαφορϊν και 
ομαδοποίθςθ ςε 
μεταβατικά και 
αμετάβατα.  

 Ανάδειξθ του ρόλου 
τθσ πρόκεςθσ ςτθν 
πρόταςθ. Επιλογι 
προτάςεων από το 
κείμενο τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ. 
Ραρατιρθςθ των 
προκζςεων από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ και καταγραφι 
τουσ. 
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ςφνδεςμοι 
(παρατακτικοί-
υποτακτικοί) και να 
τουσ χρθςιμοποιοφν 
ςε ςφνκετεσ 
προτάςεισ 
 
Δευτερεφουςεσ 
προτάςεισ 

 Να γνωρίςουν 
διαιςκθτικά ότι 
κάποια ριματα, 
ανάλογα με τθ 
ςθμαςία τουσ, 
δζχονται 
ςυμπλιρωμα μία 
άλλθ πρόταςθ 
(ειδικζσ, βουλθτικζσ 
και ενδοιαςτικζσ 
προτάςεισ) χωρίσ 
εςτίαςθ ςτθν 
ορολογία. 
 
Σθμεία ςτίξθσ 

 Να αποδίδουν τα 
ςθμεία ςτίξθσ κατά 
τθν ανάγνωςθ. 

 Να τοποκετοφν τα 
κατάλλθλα ςθμεία 
ςτίξθσ ςε προτάςεισ 
και κείμενα, 
ςφμφωνα με τθ 
ςυντακτικι δομι και 
το νόθμά τουσ. 

Συνειδθτοποίθςθ ότι 
το νόθμά τουσ 
προκφπτει από τθ 
ςφνδεςι τουσ με 
ουςιαςτικά μαηί με τα 
οποία προςδιορίηουν 
ςυνικωσ το ριμα, 
π.χ. «διαβάηω με 
προςοχι» (τρόποσ). 

 Εντοπιςμόσ 
επιρρθμάτων ςε 
κείμενο που 
διδάχκθκαν και 
ζνταξι τουσ ςε 
αντίςτοιχεσ 
κατθγορίεσ, ανάλογα 
με το ςθμαςιολογικό 
τουσ περιεχόμενο 
(επιρριματα του 
χρόνου, του τόπου, 
του τρόπου και του 
ποςοφ). 

 Αναγραφι ςτον 
πίνακα τθσ τάξθσ 
ςυνδζςμων του 
κειμζνου τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ. 
Εντοπιςμόσ τουσ από 
τα παιδιά, ανεφρεςθ 
των ςτοιχείων που 
ςυνδζουν και 
ανακάλυψθ τθσ 
λειτουργίασ που 
επιτελοφν. 
 Ραρουςίαςθ από 
τον/τθν εκπαιδευτικό 
ςυντακτικϊν δομϊν 
από τθ διδαςκόμενθ 
ενότθτα, με 
κατθγορίεσ ρθμάτων 
που ςθμαίνουν 
γνϊςθ, ζκφραςθ, 
βοφλθςθ, φόβο και 
παρατιρθςθ από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ του τρόπου 
ςφνδεςθσ των 
προτάςεων. 
Δθμιουργία 
ανάλογων νζων 
παραδειγμάτων.  

 Μεγαλόφωνθ 
ανάγνωςθ με ζμφαςθ 
ςτα ςθμεία ςτίξθσ. 

3.4 
Ρραγματολογία 

 Να 
πραγματοποιοφν 

 Διατφπωςθ ευχϊν, 
ςυμβουλϊν, 
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3. Γραμματική 
περιγραφή 

διάφορεσ πράξεισ 
χρθςιμοποιϊντασ τον 
λόγο. 

 Να απευκφνουν 
αιτιματα, να ηθτοφν 
διευκρινίςεισ, να 
εκφράηουν υπόςχεςθ 
και παράκλθςθ κατά 
τθν επικοινωνία τουσ 
με διαφορετικά 
πρόςωπα και ςε 
διαφορετικζσ 
περιςτάςεισ 
επικοινωνίασ. 

 Να χρθςιμοποιοφν 
λεκτικζσ πράξεισ για 
τθν ζκφραςθ φιλικισ 
διάκεςθσ, 
ευχαριςτίασ, 
απολογίασ, 
ςυγγνϊμθσ. 

προςταγϊν με 
αποτελεςματικό 
τρόπο, ανάλογα με το 
επικοινωνιακό 
πλαίςιο. 

 Ραιχνίδι ρόλων ςε 
ομάδεσ 2-3 ατόμων 
ςτο πλαίςιο 
κατάλλθλθσ 
διδακτικισ ενότθτασ 
για ανάπτυξθ 
διαλόγων, π.χ. 
«Ταξιδεφω και 
γνωρίηω τθν Ελλάδα». 

 Ανάρτθςθ ςτο 
ιςτολόγιο 
δραςτθριότθτασ για 
τθ ςυμπλιρωςθ 
διαλόγων ςε κόμικ 
που του ζχουν 
αφαιρεκεί τα κείμενα, 
με αξιοποίθςθ 
λεκτικϊν πράξεων. 

4. Λεξιλόγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
Βαςικό λεξιλόγιο, 
ςυνάψεισ λζξεων, 
χριςθ λεξικοφ 

 Να γνωρίηουν και 
να χρθςιμοποιοφν 
ςτον λόγο τουσ, 
προφορικό και 
γραπτό, επιλεγμζνο 
κεματικό λεξιλόγιο 
τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ. 

 Να δθμιουργοφν 
ποικιλία λεξικϊν 
ςυνάψεων ςτον 
γραπτό λόγο με το 
βαςικό λεξιλόγιο τθσ 
ενότθτασ. 

 Να εςτιάηουν ςτθν 
οργάνωςθ τθσ 
ςελίδασ ενόσ λεξικοφ 
κατά τθν αναηιτθςθ 
ερμθνείασ μιασ λζξθσ. 

 Να εςτιάηουν ςτο 
λιμμα ενόσ λεξικοφ 
και να εντοπίηουν τα 
δομικά του ςτοιχεία 
(γραμματικι 
κατθγορία, ερμθνεία 
ςε αρίκμθςθ, 
ςυνϊνυμα / 
αντϊνυμα, 
παραδείγματα 
χριςθσ). 

 Δθμιουργία μικρϊν 
ιςτοριϊν ςτο 
ιςτολόγιο από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ ςε ομάδεσ, που 
να περιλαμβάνουν το 
επιλεγμζνο λεξιλόγιο 
τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ.  

 Με βάςθ 
ςυχνόχρθςτα 
ουςιαςτικά τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ 
(π.χ. ποδιλατο, 
κράνοσ), δθμιουργία 
ςυνάψεων από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ (π.χ. 
θλεκτροκίνθτο 
ποδιλατο, 
πολφχρωμο κράνοσ) 
και ζνταξθ ςε 
παράγραφο κατά τθν 
παραγωγι λόγου με 
ςχετικό κζμα (π.χ. τθν 
αςφαλι μετακίνθςθ 
ςτθ γειτονιά). 

 Ραρατιρθςθ τθσ 
ςελίδασ ενόσ λεξικοφ, 
με αφορμι τθν 
αναηιτθςθ μιασ 
λζξθσ: λζξεισ που 
προθγοφνται ι 
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ζπονται, πρϊτθ και 
τελευταία λζξθ τθσ 
ςελίδασ. Εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων για 
τον τρόπο οργάνωςθσ 
των λθμμάτων ενόσ 
λεξικοφ. 

 Μελζτθ του τρόπου 
παρουςίαςθσ των 
δομικϊν ςτοιχείων 
του λιμματοσ, με 
αφορμι τθν 
αναηιτθςθ τθσ 
ερμθνείασ άγνωςτων 
λζξεων τθσ νζασ 
διδακτικισ ενότθτασ. 

4.2  
Σθμαςίεσ λζξεων, 
ςθμαςιολογικζσ 
ςχζςεισ/πεδία 

 Να προςδιορίηουν 
τισ ςχζςεισ των 
λζξεων με βάςθ τθ 
ςθμαςία τουσ:  

 ςυνωνυμία-
αντωνυμία 

 υπερωνυμία-
υπωνυμία 

 Να εντοπίηουν τθ 
μεταφορικι χριςθ 
των λζξεων, να 
δθμιουργοφν 
ςχιματα λόγου και να 
τα εντάςςουν 
λειτουργικά ςτον 
λόγο τουσ (π.χ. κατά 
τθν περιγραφι). 

 Σχθματιςμόσ δφο 
κφκλων ςτον πίνακα 
με τίτλο ςτον κακζναν 
υπερϊνυμεσ 
λζξεισ/ζννοιεσ τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ, 
π.χ. ηϊα, ζπιπλα. 
Αναηιτθςθ και 
εντοπιςμόσ των 
αντίςτοιχων 
υπωνφμων 
λζξεων/εννοιϊν του 
κειμζνου και 
τοποκζτθςι τουσ 
ςτον κατάλλθλο 
κφκλο, π.χ. ςκφλοσ, 
γάτα, κρανίο, 
καρζκλα. Με 
παρόμοιο τρόπο 
μπορεί να 
πραγματοποιθκεί 
αναηιτθςθ 
ςυνωνφμων είτε μζςα 
από το κείμενο είτε 
με τθ χριςθ λεξικοφ. 

 Εντοπιςμόσ 
φράςεων με 
μεταφορικι ςθμαςία 
ςτο κείμενο τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ, 
ςχολιαςμόσ των 
λζξεων που είναι 
φορείσ τθσ 
μεταφοράσ και 
ςφνδεςι τθσ με το 
ςτοιχείο που 
ςυμβάλλει ςτθ 
δθμιουργία τθσ. 
Αναηιτθςθ 
περιςτάςεων 
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επικοινωνίασ ςτισ 
οποίεσ κα μποροφςαν 
να χρθςιμοποιθκοφν 
οι μεταφορικζσ 
φράςεισ κυριολεκτικά 
και καταγραφι τουσ. 

4.3  
Ραραγωγικοί 
μθχανιςμοί (παραγωγι-
ςφνκεςθ) 

 Να διακρίνουν και 
να κατανοοφν τθ 
ςθμαςία 
ςυχνόχρθςτων 
παραγωγικϊν 
μορφθμάτων 
(προκθμάτων), όπωσ 
αντί-, περί-, δια-,  
προ-, προς-. 

 Να γνωρίηουν τθ 
λειτουργία των 
παραγωγικϊν 
μορφθμάτων 
(επικθμάτων) ςε 
ςχζςθ με τθ ςθμαςία 
τουσ. 

 Να ςχθματίηουν 
ςφνκετεσ λζξεισ με 
βάςθ το κεματικό 
λεξιλόγιο ςτουσ 
ςυνδυαςμοφσ (ριμα + 
ριμα, επίκετο + 
επίκετο, επίκετο + 
ουςιαςτικό, επίρρθμα 
+ ριμα). 

 Χωριςμόσ των 
μακθτϊν/-τριϊν ςε 
ομάδεσ. Τοποκζτθςθ 
ςε μία ςτιλθ του 
(διαδραςτικοφ) 
πίνακα ςυχνόχρθςτων 
προκθμάτων και ςε 
μία δεφτερθ λζξεων 
τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ. 
Αντιςτοίχιςθ 
μορφθμάτων με 
λζξεισ, όπου αυτό 
είναι εφικτό, και 
παραγωγι νζων 
λζξεων. Καταγραφι 
τουσ και αναηιτθςθ 
τθσ ςθμαςίασ τθσ 
νζασ λζξθσ. 

 Εντοπιςμόσ και 
υπογράμμιςθ λζξεων 
του κειμζνου που 
περιζχουν 
ςυγκεκριμζνα 
επικιματα, όπωσ  
-ςτισ, -είο, -ιά. 
Καταγραφι τουσ και 
ομαδοποίθςθ με 
βάςθ τθ ςθμαςία του 
επικιματοσ (π.χ. 
πρόςωπο, επάγγελμα, 
τόποσ, κατάςταςθ 
κ.ά.) και εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων. 

 Στο πλαίςιο 
παιχνιδιοφ, χωριςμόσ 
ςε ομάδεσ και 
ςχθματιςμόσ 
προφορικά ςφνκετων 
λζξεων με βάςθ το 
κεματικό λεξιλόγιο 
και ςφμφωνα με 
δοςμζνουσ 
ςυνδυαςμοφσ. 

4.4  
Ρροζλευςθ, 
ετυμολογία, διεκνιςμοί, 
λεξικι ορκογραφία 

 Να διακρίνουν ςτο 
λεξιλόγιο τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ 
ετυμολογικά 
ςυγγενείσ λζξεισ με 
ςτόχο τθν 

 Επιλογι λζξεων με 
το ίδιο κζμα από τθ 
κεματικι ενότθτα και 
δθμιουργία 
καταλόγου, π.χ. 
παιδικόσ, παιδίατροσ, 
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4. Λεξιλόγιο επιςιμανςθ τθσ 
ορκογραφίασ τουσ. 

 Να δθμιουργοφν 
οικογζνειεσ λζξεων με 
βάςθ το όμοιο κζμα 
και εςτιάηοντασ ςτθ 
ςθμαςία. 

παιδότοποσ.  

 Εντοπιςμόσ του 
ςτακεροφ τμιματοσ 
τθσ λζξθσ (κζμα) και 
διάκριςθ από άλλα 
ομόθχα κζματα, π.χ. 
πεδιάδα, πεδινόσ, 
βάςει τθσ 
ορκογραφίασ του 
κζματοσ.  

5: Ανάγνωςη 
βιβλίων/ 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 
Μορφζσ και είδθ 
βιβλίων, ζντυπων και 
ψθφιακϊν 
(υλικότθτα) 

 Να αναγνωρίηουν 
το βιογραφικό 
ςθμείωμα του/τθσ 
ςυγγραφζα/-ζωσ, να 
μελετοφν όςα 
περιζχονται ςτο 
οπιςκόφυλλο και να 
κάνουν υποκζςεισ για 
το περιεχόμενο του 
βιβλίου. 

 Να εντοπίηουν 
βιβλία γνϊςεων-
πλθροφορικά και να 
τα διακρίνουν από 
άλλεσ κατθγορίεσ.  

 Διαχωριςμόσ των 
μακθτϊν/-τριϊν ςε 
ομάδεσ των 2-3 
ατόμων και επιλογι 
ενόσ βιβλίου από 
κάκε ομάδα. Μετά 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ανάγνωςθσ του 
οπιςκόφυλλου και 
του βιογραφικοφ 
ςθμειϊματοσ, 
διατυπϊνονται 
υποκζςεισ για το 
είδοσ και το 
περιεχόμενο του 
βιβλίου. Ανάγνωςθ 
του βιβλίου και 
διαπίςτωςθ του 
βακμοφ επαλικευςθσ 
των προβλζψεων. 

 Δθμιουργία νζου 
εξωφφλλου από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ, ατομικά ι ςε 
ομάδεσ, για το βιβλίο 
που προςζγγιςαν. 
Ανάρτθςθ ςτθν 
ιςτοςελίδα του 
ςχολείου ι ςε 
εφαρμογι Ιςτοφ 2.0, 
ςτθν ενότθτα «Τα 
βιβλία που 
διαβάςαμε», ωσ 
πρόταςθ για τα άλλα 
τμιματα. 

5.2 
Δομι, περιεχόμενο, 
γλϊςςα και αιςκθτικι 
του λογοτεχνικοφ 
κειμζνου, πεηοφ και 
ποιθτικοφ 

 Να διαβάηουν ζνα 
ολόκλθρο βιβλίο 
γνϊςεων 
(λογοτεχνικισ 
μορφισ) ςε 
ςυγκεκριμζνο χρονικό 
διάςτθμα. 

 Να διακρίνουν τα 
δομικά 
χαρακτθριςτικά του 
κειμζνου και να 

 Χωριςμόσ των 
μακθτϊν/-τριϊν ςε 
ομάδεσ και επιλογι 
ςκθνισ από το ζργο 
που διαβάςτθκε. 
Ανάλθψθ ρόλων 
προςϊπου ι 
αντικειμζνου τθσ 
δεδομζνθσ ςκθνισ. 
Ανάδειξθ τθσ οπτικισ 
γωνίασ των 
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5: Ανάγνωςη 
βιβλίων/ 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 

διατυπϊνουν κρίςεισ 
για τθν 
αποτελεςματικότθτά 
του. 

 Να διακρίνουν το 
φανταςτικό από το 
πραγματικό. 

 Να μελετοφν 
ποιθτικά κείμενα και 
να μιλοφν για τα 
νοιματά τουσ και τα 
ςυναιςκιματα που 
τουσ προκαλοφν. 

 Να εντοπίηουν τθν 
ομοιοκαταλθξία, τισ 
ςτροφζσ, τουσ 
ςτίχουσ, τον 
διαςκελιςμό, τισ 
επαναλιψεισ. 

μακθτϊν/-τριϊν που 
παραμζνουν 
ακίνθτοι/-εσ και 
αμίλθτοι/-εσ μζχρι να 
ερωτθκοφν από 
τον/τθν εκπαιδευτικό 
ςχετικά με πτυχζσ τθσ 
ιςτορίασ και των 
ρόλων των θρϊων ι 
ςχετικά με ζκφραςθ 
των ςυναιςκθμάτων 
και των ςκζψεϊν τουσ 
που πικανόν δεν 
διατυπϊνονται ςε 
αυτι (π.χ. Ροιοσ 
είςαι; Τι κάνεισ εδϊ; 
Ρϊσ νιϊκεισ; Τι κεσ 
να πεισ;) ςε ςχζςθ με 
πτυχζσ τθσ ιςτορίασ 
και του ρόλου, 
ζκφραςθ 
ςυναιςκθμάτων και 
ςκζψεων που 
πικανόν δεν 
εμφανίηονται ςτθν 
ιςτορία. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Δ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκώμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ να 
είναι ςε θζςη: 

 

1. 
Προςληπτικζσ 
και 
παραγωγικζσ 
δεξιότητεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  
Ακρόαςθ και 
κατανόθςθ προφορικοφ 
λόγου 

 Να ακοφν 
προςεκτικά κατά τθ 
ςυνομιλία και να 
κζτουν 
διευκρινιςτικζσ 
ερωτιςεισ με ςτόχο 
τθν πλιρθ κατανόθςθ 
του λόγου του/τθσ 
ςυνομιλθτι/-τριασ. 

 Συμμετοχι ςε 
ςυνομιλίεσ/ςυηθτιςεισ (π.χ. 
προετοιμαςία μιασ ςχολικισ 
γιορτισ ι ενόσ πρότηεκτ) και 
διατφπωςθ ερωτιςεων για 
διευκρινίςεισ, επαναλιψεισ, 
επιβεβαιϊςεισ: Δεν 
καταλαβαίνω. Μπορείσ να το 
επαναλάβεισ; Συγγνϊμθ, δεν 
το άκουςα αυτό. Μπορείσ να 
το ξαναπείσ, ςε παρακαλϊ; 
Είπεσ ότι. . . ; Συγγνϊμθ που 
διακόπτω, αλλά κα 
μποροφςατε να το 
επαναλάβετε αυτό;  

 Να ςυνδζουν τισ 
προχπάρχουςεσ 
γνϊςεισ και εμπειρίεσ 
τουσ με το κείμενο 
που ακροϊνται και να 
τισ αξιοποιοφν ςτθν 
κριτικι προςζγγιςι 
του. 

 Να εκτιμοφν τα 
δεδομζνα τθσ 
περίςταςθσ 
επικοινωνίασ ςτθν 
κατανόθςθ του 
κειμζνου.  

 Σε θμιδομθμζνο φφλλο 
εργαςίασ, οι μακθτζσ/-τριεσ 
κάνουν υποκζςεισ (προ τθσ 
ακρόαςθσ) αξιοποιϊντασ τθν 
πρότερθ γνϊςθ τουσ για το 
κζμα, τθν περίςταςθ 
επικοινωνίασ, κακϊσ και 
άλλεσ ενδείξεισ (π.χ. μορφι 
τίτλου, εικόνεσ, μουςικι).  

 Να ακροϊνται και 
να αξιολογοφν τθ 
διεξαγωγι ςυηιτθςθσ 
και τισ απόψεισ / 
τοποκετιςεισ των 
ομιλοφντων.  

 Ρραγματοποίθςθ δθμόςιασ 
ςυηιτθςθσ μεταξφ ομάδασ 
μακθτϊν/-τριϊν ςε δεδομζνο 
κζμα. Ραρακολοφκθςι τθσ 
από ομάδα άλλων μακθτϊν/-
τριϊν-κριτϊν που αξιολογοφν 
με κριτιρια τα οποία 
αφοροφν τθ δομι τθσ 
ομιλίασ, τθν εκφορά (φφοσ, 
οπτικι επαφι…), το 
περιεχόμενο (Ήταν οι 
κζςεισ/γνϊμεσ διακριτζσ; 
Αιτιολογικθκαν;). 
Συντονιςμόσ από τον/τθν 
εκπαιδευτικό (παράδειγμα 
ετεροαξιολόγθςθσ).  

 Να εςτιάηουν ςε 
πλθροφορίεσ του 
κειμζνου που 
βρίςκονται ςτον 

 Ακρόαςθ τθσ αρχισ ενόσ 
κειμζνου και αναγνϊριςθ του 
κζματοσ από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ. Κατά τθν 
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πυρινα του 
μθνφματοσ/νοιματοσ 
και πραγματϊνουν 
τον επικοινωνιακό 
του ςκοπό.  

ακρόαςθ, εντοπιςμόσ των 
βαςικϊν ςθμείων που 
ςυνδζονται με το κζμα του 
κειμζνου. Διάκριςθ μεταξφ 
ςθμαντικϊν και μθ 
ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν (οι 
μακθτζσ/-τριεσ εργάηονται ςε 
ομάδεσ). 

1.2 
Ραραγωγι προφορικοφ 
λόγου 

 Να ςυμμετζχουν ςε 
διαλογικζσ 
ςυηθτιςεισ 
εκφράηοντασ 
ςυμφωνία ι 
αντίρρθςθ 
αιτιολογϊντασ τθ 
κζςθ/άποψι τουσ. 

 Στο πλαίςιο τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ, επιλογι κζματοσ 
προσ ςυηιτθςθ, όπου 
διατυπϊνονται διαφορετικζσ 
απόψεισ από ομάδεσ 
μακθτϊν/-τριϊν. 
Αναγράφονται ςτον πίνακα 
ριματα και φράςεισ που 
βοθκοφν τουσ/τισ μακθτζσ/-
τριεσ ςτθ διατφπωςθ 
απόψεων, ςυμφωνίασ και 
διαφωνίασ (λ.χ. κατά τθ 
γνϊμθ μου, δε ςυμφωνϊ 
διότι, ςυμφωνϊ με τθν 
άποψθ αυτι γιατί…). 

 Να ακολουκοφν 
ςυνειδθτά τουσ 
κανόνεσ ενεργοφ 
ςυμμετοχισ ςε 
προφορικι ςυηιτθςθ 
πάνω ςε 
ςυγκεκριμζνο κζμα.  

 Με βάςθ κείμενο οδθγιϊν 
με κανόνεσ ορκισ 
ςυμμετοχισ ςε προφορικι 
ςυηιτθςθ που ζχει 
δθμιουργθκεί από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ (π.χ. κατανοϊ 
το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ κ.λπ.) 
γίνεται είτε αυτοζλεγχοσ 
παρακολοφκθςθσ των 
οδθγιϊν είτε ζλεγχοσ ςτο 
πλαίςιο τθσ ομάδασ. 

 Να εκφράηονται 
αυκόρμθτα ςτον 
προφορικό λόγο 
αξιοποιϊντασ τθ 
φανταςία και τθ 
δθμιουργικότθτά τουσ 
κατά τθ ςυμμετοχι 
τουσ ςε κεατρικζσ και 
κιναιςκθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ.  

 Με αφορμι ζνα ζργο 
τζχνθσ ι ζνα λογοτεχνικό 
απόςπαςμα γίνεται ελεφκερθ 
διατφπωςθ ςυναιςκθμάτων, 
ςκζψεων, ςτάςεων από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτο 
πλαίςιο κεατρικϊν τεχνικϊν, 
όπωσ «ανακριτικι καρζκλα», 
«παγωμζνεσ εικόνεσ», 
«ανίχνευςθ ςκζψθσ», 
«περίγραμμα χαρακτιρα» 
κ.λπ. 

 Να ακολουκοφν τθ 
δομι και τα δομικά 
ςτοιχεία των 
κειμενικϊν τφπων 
που ζχουν διδαχκεί 
κατά τθ διάρκεια 
ςφντομθσ προφορικισ 
παρουςίαςθσ ςτθν 
τάξθ. 

 Διαςφνδεςθ διδακτικϊν 
αντικειμζνων του ΡΣ με 
εςτίαςθ ςτθ γλϊςςα: 
πραγματοποίθςθ πειραμάτων 
με αφορμι διδακτικι ενότθτα 
ςτθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ 
(π.χ. Ροφ υπάρχει αζρασ;). 
Ραρουςίαςι τουσ από 
ομάδεσ μακθτϊν/-τριϊν. 
Αξιοποίθςθ του ειδικοφ 
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λεξιλογίου τθσ κεματικισ. 

 Να αξιοποιοφν 
βαςικζσ πλθροφορίεσ 
και τεχνικζσ από τθν 
προφορικι ςυηιτθςθ 
ςτθν τάξθ 
προκειμζνου να 
παράγουν 
αποτελεςματικό 
γραπτό λόγο. 

 Δραςτθριότθτα ςυηιτθςθσ 
με εκμαίευςθ από τθν 
πλευρά του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ βαςικϊν 
πλθροφοριϊν. Οι μακθτζσ/-
τριεσ κρατοφν ςθμειϊςεισ 
προκειμζνου να ςυντάξουν το 
κείμενο είτε ατομικά είτε 
ομαδικά. Ραράδειγμα, 
περιγραφι προςϊπου: «Ρϊσ 
κα το χαρακτθρίηατε αυτό το 
παιδί και γιατί (επζκταςθ); Σε 
τι είδουσ χαρακτθριςτικά 
γνωρίςματα αντιςτοιχεί αυτόσ 
ο χαρακτθριςμόσ; (π.χ. ςε 
εςωτερικά). Μπορείτε να 
αναφζρετε ζνα άλλο 
παράδειγμα από όπου να 
φαίνεται ότι κάποιοσ είναι 
π.χ. υποχωρθτικόσ; 
(επιβεβαίωςθ κατανόθςθσ).  

1.3  
Ανάγνωςθ και 
κατανόθςθ γραπτοφ 
λόγου 

 Να διαβάηουν 
μεγαλόφωνα με 
ακρίβεια και ευχζρεια 
αλλά και ςιωπθλά 
ποικίλουσ τφπουσ 
ςυμβατικϊν και 
ψθφιακϊν κειμζνων. 

 Ρολλζσ και ποικίλεσ 
δραςτθριότθτεσ ανάγνωςθσ 
διαφόρων κειμενικϊν τφπων 
με διαφορετικό αναγνωςτικό 
ςκοπό. Συςτθματικι 
ςυμμετοχι των μακθτϊν/-
τριϊν ςτθν κακοδθγοφμενθ 
πρακτικι ανάγνωςθσ 
«κεατρικό αναλόγιο». 

 Να αναπτφςςουν 
αναγνωςτικζσ 
ςτρατθγικζσ ϊςτε να 
κατανοοφν ςε 
ςφντομο χρόνο τα 
βαςικά νοιματα του 
κειμζνου. 

 Αξιοποίθςθ ςτρατθγικϊν 
αναγνωςτικισ κατανόθςθσ: α) 
ςιωπθλι ανάγνωςθ, χωρίσ 
διακοπι, ολόκλθρου του 
κειμζνου ζςτω κι αν 
υπάρχουν άγνωςτεσ λζξεισ, β) 
εκ νζου ανάγνωςθ των 
δφςκολων ςθμείων. Τιρθςθ 
ςθμειϊςεων για ό,τι δεν είναι 
κατανοθτό. Στθν περίπτωςθ 
του ψθφιακοφ κειμζνου 
χριςθ ζντονθσ γραφισ ι/και 
χρϊματοσ.  

 Να εντοπίηουν ρθτά 
και υπόρρθτα 
νοιματα, τα οποία 
τεκμθριϊνουν με 
ςτοιχεία από το 
κείμενο. 

 Ανάγνωςθ κειμζνων τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ με ρθτζσ 
πλθροφορίεσ και υπόρρθτα 
νοιματα. Συηιτθςθ μζςα 
ςτθν τάξθ για τον τρόπο 
αναηιτθςθσ και κατανόθςθσ 
των υπόρρθτων νοθμάτων.  

 Να διακρίνουν τισ 
παραγράφουσ ενόσ 
κειμζνου, να 
ξεχωρίηουν τισ 
ςθμαντικζσ από τισ μθ 

 Ανάγνωςθ κειμζνου τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ και 
διάκριςθ των παραγράφων. 
Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ 
αναλαμβάνουν από μία 
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ςθμαντικζσ 
πλθροφορίεσ και να 
ςυντάςςουν 
πλαγιότιτλουσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
λζξεισ-κλειδιά και 
κατάλλθλθ ςφνταξθ 
(προςτάδιο πφκνωςθσ 
κειμζνου).  

παράγραφο, ςτθν οποία 
διαχωρίηουν τισ πρωτεφουςεσ 
από τισ δευτερεφουςεσ 
πλθροφορίεσ. Συντάςςουν 
ζναν πλαγιότιτλο για κάκε 
παράγραφο, τουσ αξιολογοφν 
ςτθν ολομζλεια και τζλοσ 
ςυνκζτουν με αυτοφσ μια 
περίλθψθ.  

 Να εντοπίηουν 
μθχανιςμοφσ ςυνοχισ 
τθσ παραγράφου ςτον 
γραπτό λόγο. 

 Σφγκριςθ δφο 
παραγράφων: με ςυνοχι και 
χωρίσ. Καταγραφι 
μθχανιςμϊν ςυνοχισ 
(αναφοράσ, ςφηευξθσ) με 
παραδείγματα ςε ςυμβατικό 
ι ψθφιακό εννοιολογικό 
χάρτθ. Ραρατθριςεισ, 
ςυμπεράςματα, εμπζδωςθ. 

 Να προςεγγίηουν 
κριτικά το κείμενο 
διαχωρίηοντασ τθν 
είδθςθ από το ςχόλιο.  

 Διάκριςθ τθσ 
πλθροφορίασ/είδθςθσ από το 
ςχόλιο με αξιοποίθςθ 
εφςτοχων παραδειγμάτων, 
π.χ. από τίτλουσ εφθμερίδων: 
«Εγκαινιάςτθκε επιτζλουσ το 
νζο γυμναςτιριο του 
ςχολείου μασ!» ι «Άδικθ θ 
ποινι που επιβλικθκε ςτθν 
ομάδα…». 

1.4  
Ραραγωγι γραπτοφ 
λόγου 

 Να οργανϊνουν ςε 
γραπτό κείμενο τισ 
ςκζψεισ τουσ 
ακολουκϊντασ τθ 
δομι του κειμενικοφ 
τφπου και 
αποκωδικοποιϊντασ 
τθν εκάςτοτε 
περίςταςθ 
επικοινωνίασ. 

 Αξιοποίθςθ του 
οργανωτικοφ ςχιματοσ του 
κειμενικοφ τφπου που 
ςυηθτικθκε ςτθν τάξθ και των 
πλθροφοριϊν που 
αποκτικθκαν μζςω 
διαδικαςιϊν (διευκρινίςεων, 
επεκτάςεων, ερμθνειϊν κ.ά.) 
και προςαρμογι ςτθν 
περίςταςθ επικοινωνίασ. 

 Να διακρίνουν τα 
μζρθ τθσ 
παραγράφου 
(κεματικι πρόταςθ-
λεπτομζρειεσ). 

 Να ςυντάςςουν 
ατομικά ι ομαδικά 
παράγραφο με 
ςυνοχι, με βάςθ μια 
δεδομζνθ κεματικι 
πρόταςθ. 

 Δθμιουργία παραγράφου 
κζτοντασ μια κεματικι 
πρόταςθ και ανάπτυξθ ιδεϊν 
(λεπτομζρειεσ) με τθ βοικεια 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ, με 
ςυνοχι για ομαλι ροι των 
ιδεϊν από πρόταςθ ςε 
πρόταςθ.  

 Να παράγουν 
δθμιουργικό γραπτό 
λόγο ενεργοποιϊντασ 
τθ φανταςία τουσ. 

 Δθμιουργία πλαιςίου για 
δθμιουργικι γραφι: 
περιγραφι και 
εικονογράφθςθ 
ανατρεπτικϊν επειςοδίων, 
ςυμπλιρωςθ θμιτελοφσ 
ιςτορίασ, απόδοςθ 
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περιεχομζνου μονοτροπικοφ 
κειμζνου με άλλα ςθμειωτικά 
ςυςτιματα, διαφοροποίθςθ 
τθσ πλοκισ μιασ ιςτορίασ, 
δθμιουργία ποιθμάτων, 
αποτφπωςθ ςχεδίων και 
ονείρων. 

 Να ανακεωροφν 
ατομικά και ομαδικά 
τα γραπτά τουσ με 
ςυγκεκριμζνα 
κριτιρια. 

 Ατομικι ι ομαδικι ςτθν 
τάξθ ανακεϊρθςθ του 
γραπτοφ λόγου με 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια: α) 
αναδόμθςθ ςτοιχείων δομισ, 
β) βελτίωςθ ςτθ διατφπωςθ 
κατά περίοδο, γ) ανάπτυξθ 
παραγράφου, δ) επιςιμανςθ 
ορκογραφικϊν λακϊν, ε) 
ςυνοχι και ςυνεκτικότθτα 
κ.λπ. 

 Να αντιγράφουν τα 
ανακεωρθμζνα 
γραπτά τουσ με 
ευανάγνωςτθ γραφι, 
τθρϊντασ όλεσ τισ 
ςυμβάςεισ του 
γραπτοφ λόγου και 
τθσ δομισ του 
κειμζνου (π.χ. 
παραγραφοποίθςθ, 
ορκογραφία). 

 Δθμιουργία φακζλου, όπου 
οι μακθτζσ/-τριεσ 
ςυγκεντρϊνουν τθν αρχικι 
και τθν τελικι εκδοχι του 
κειμζνου που ζχουν 
παραγάγει ςε ομαδικό ι 
ατομικό επίπεδο. 

 Να αντιγράφουν 
μικρά αποςπάςματα 
με καλλιγραφικά 
γράμματα. 

 Αςκιςεισ καλλιγραφίασ για 
τθ βελτίωςθ του γραφικοφ 
χαρακτιρα που λαμβάνει 
παιγνιϊδθ μορφι (χριςθ 
χρωμάτων, ςχεδίων, 
ηωγραφιάσ). 

 Δθμιουργία ςυμβατικοφ ι 
ψθφιακοφ πόςτερ 
αξιοποιϊντασ τθν 
καλλιγραφία (ζντυπθ ι 
ψθφιακι). Για παράδειγμα 
πόςτερ με φράςεισ 
ανατροφοδότθςθσ τθσ 
ςυνομιλίασ ι με κανόνεσ 
ςυμμετοχισ ςε ηιτθςθ: 
«ακοφω με προςοχι», 
«περιμζνω τθ ςειρά μου», 
«παίρνω τον λόγο τθν 
κατάλλθλθ ςτιγμι». 

2. Κειμενικοί 
τφποι και 
πολυτροπικό-
τητα 
 
 
 
 

2.1 
Ρεριγραφικά κείμενα 

 Να παρατθροφν ςε 
ςφνκετεσ περιγραφζσ 
τον τρόπο με τον 
οποίο τα 
πλθροφοριακά 
ςτοιχεία 
οργανϊνονται 
δομικά. 

 Εντοπιςμόσ του 
ειδικότερου άξονα χωρικισ 
ςυςχζτιςθσ ςφμφωνα με τον 
οποίο οργανϊνονται οι 
πλθροφορίεσ: από ζξω προσ 
τα μζςα, από πάνω προσ τα 
κάτω, από το όλο ςτο μζροσ. 
Εφαρμογι ςε ποικίλουσ 
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τφπουσ περιγραφϊν. 

 Να εντοπίηουν 
αποςπάςματα 
πλιρουσ περιγραφισ 
(π.χ. αντικειμζνων, 
προςϊπων, χϊρων ι 
καταςτάςεων) μζςα 
ςε άλλουσ 
κειμενικοφσ τφπουσ, 
όπωσ ςτθ λογοτεχνικι 
αφιγθςθ. 

 Εντοπιςμόσ από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ 
αποςπαςμάτων περιγραφισ 
ςε κείμενα τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ ι ςτο λογοτεχνικό 
βιβλίο που διαβάηουν. 
Συμπλιρωςθ δομθμζνου 
ςχεδίου παρατιρθςθσ και 
ςφγκριςθ ςτθν τάξθ μεταξφ 
του αυτοτελοφσ και του 
«εγκιβωτιςμζνου» 
περιγραφικοφ κειμζνου. 
Ραρατθριςεισ για τον τρόπο 
ενςωμάτωςισ τουσ. 

 Να χρθςιμοποιοφν 
ςυνειδθτά τθ 
γραμματικι τθσ 
περιγραφισ (ριματα, 
επίκετα, επιρριματα, 
ςυντακτικζσ δομζσ). 

 Σφνταξθ περιγραφικοφ 
κειμζνου ςτο πλαίςιο μιασ 
βιωματικισ δράςθσ (π.χ. 
προςϊπου, αντικειμζνου, 
χϊρου) ωσ ομαδικι εργαςία. 
Αυτοζλεγχοσ ςτο πλαίςιο τθσ 
ομάδασ για τθν τιρθςθ τθσ 
γραμματικισ τθσ περιγραφισ 
(π.χ. χρθςιμοποιικθκε θ 
προταςιακι δομι Υ--Κ; 
Χρθςιμοποιικθκαν τα 
ςυνδετικά ριματα είμαι, 
γίνομαι, φαίνομαι; 
Χρθςιμοποιικθκαν επίκετα; 
Εκφράηονται ςκζψεισ, 
ςυναιςκιματα; κ.λπ.). 

 Να ςυςχετίηουν 
πολυτροπικά ςτοιχεία 
και λεκτικζσ 
πλθροφορίεσ ςε 
περιγραφικά κείμενα 
και να 
αποκωδικοποιοφν τθ 
λειτουργία τουσ. 

 Συηιτθςθ ςτθν τάξθ: Ρϊσ 
ςυνδζεται θ κάκε ςθμειωτικι 
επιλογι (εικόνα, χρϊμα, ιχοσ, 
παρουςίαςθ ςτον χϊρο) με τθ 
δόμθςθ νοιματοσ ςτο 
περιγραφικό κείμενο; 

 Να ςυντάςςουν 
περιγραφικά κείμενα 
ενεργοποιϊντασ τθ 
φανταςία τουσ και 
εμπλουτίηοντάσ τα με 
πολυτροπικά 
ςτοιχεία. 

 Συγγραφι ςυμβατικι ι 
ψθφιακι κειμζνων όπωσ 
περιγραφι ταινιϊν, 
κεατρικϊν παραςτάςεων ι 
ειδικότερα, ςυγγραφι 
περιγραφικϊν κειμζνων 
ενςωματωμζνων ςε γράμμα, 
ςε διαφθμιςτικό ζντυπο, ςε 
τουριςτικό οδθγό κ.ά. Για τα 
πολυτροπικά ςτοιχεία 
αξιοποιοφνται 
γραμματοςειρζσ, χρϊματα, 
εικόνεσ κ.λπ. 

2.2 
Αφθγθματικά κείμενα  

 Να προςδιορίηουν 
τα βαςικά δομικά 
χαρακτθριςτικά και τθ 
δομι του 

 Αναδιιγθςθ ιςτορίασ με τθν 
τεχνικι «ο κφβοσ τθσ 
πλοκισ»: Σε κάκε πλευρά του 
κφβου αναγράφεται τόποσ, 
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αφθγθματικοφ 
κειμζνου και να τα 
εφαρμόηουν ςτα 
κείμενά τουσ. 

χρόνοσ, ιρωεσ, πρόβλθμα, 
λφςθ, ςυναιςκιματα. 
Οργάνωςθ τθσ δομισ του 
αφθγθματικοφ κειμζνου ςτον 
πίνακα. Εντοπιςμόσ του 
άξονα χρονικισ ςυςχζτιςθσ. 

 Να αναγνωρίηουν 
και να αξιοποιοφν τθ 
γραμματικι τθσ 
αφιγθςθσ. 

 Επιςιμανςθ των ςχετικϊν 
λεξικϊν και γραμματικο-
ςυντακτικϊν επιλογϊν: 
χρονικοί δείκτεσ, απρόςωπα ι 
τριτοπρόςωπα ριματα 
δράςθσ, αςφνδετο ςχιμα, 
επιρριματα. 

 Να αφθγοφνται 
βιωματικά 
αφθγθματικά κείμενα 
για ςυγκεκριμζνουσ 
αποδζκτεσ. 

  Να δθμιουργοφν 
αφθγθματικζσ 
ιςτορίεσ 
ενεργοποιϊντασ τθ 
φανταςία τουσ.  

 Συγγραφι βιωματικϊν 
ιςτοριϊν: Τρεισ γενιζσ 
αφθγοφνται ςχολικζσ 
εμπειρίεσ. Ηχογράφθςθ τθσ 
αφιγθςθσ των θλικιωμζνων 
ςυγγενϊν αλλά και των 
γονζων για τα ςχολικά τουσ 
χρόνια. Δομθμζνθ αφιγθςθ 
τθσ ςθμερινισ ςχολικισ 
πραγματικότθτασ από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςε 
μια εκδιλωςθ για γονείσ. 

 Συγγραφι φανταςτικϊν 
ιςτοριϊν ι διατφπωςθ 
εναλλακτικϊν εκδοχϊν για τθ 
ςυνζχιςθ μιασ αφιγθςθσ (π.χ. 
από τθ μζςθ τθσ ιςτορίασ) ι 
δθμιουργία μεικτϊν κειμζνων 
αφιγθςθσ και περιγραφισ. 

2.3  
Εξθγθτικά κείμενα  

 Να αναγνωρίηουν 
διαιςκθτικά τθ μορφι 
(δομι, γλϊςςα) και τθ 
λειτουργία των 
εξθγθτικϊν κειμζνων 
(π.χ. επιςτθμονικά, 
φαινομζνων, 
διαδικαςιϊν). 

 Να διατυπϊνουν 
μια εξιγθςθ για ζνα 
κζμα που γνωρίηουν 
ςε ελεφκερθ 
προφορικι ι/και 
γραπτι ζκφραςθ. 

 Να διακρίνουν τα 
δομικά μζρθ ενόσ 
εξθγθτικοφ κειμζνου: 
ειςαγωγικι 
περιγραφι 
φαινομζνου και 
διαδοχικά βιματα 
εξιγθςισ του. 

 Με αφορμι επιςτθμονικά 
κείμενα των ςχολικϊν 
εγχειριδίων, παρατιρθςθ και 
ανακάλυψθ του τρόπου 
δόμθςθσ των εξθγθτικϊν 
κειμζνων και των γλωςςικϊν 
τουσ χαρακτθριςτικϊν.  

 Ελεφκερθ διατφπωςθ τθσ 
εξιγθςθσ του φαινομζνου 
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
ατομικά ι ςε μικρζσ ομάδεσ. 

 Ομαδικι ςυγγραφι 
ςφντομων εξθγθτικϊν 
κειμζνων, ακολουκϊντασ τα 
δομικά τουσ μζρθ. Εξάςκθςθ 
με αφορμζσ που δίνονται ςτα 
γνωςτικά αντικείμενα των 
κετικϊν επιςτθμϊν (π.χ. 
διατφπωςθ απάντθςθσ ςε 
πρόβλθμα, περιγραφι 
φυςικοφ φαινομζνου).  

 Να αναγνωρίηουν 
και να αξιοποιοφν 

 Διερεφνθςθ ςτα ςχολικά 
εγχειρίδια των γραμματικϊν 
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ςτοχευμζνα τθ 
γραμματικι τθσ 
εξιγθςθσ. 

 Να χρθςιμοποιοφν 
ειδικό λεξιλόγιο.  

επιλογϊν που απαντοφν ςε 
εξθγιςεισ (π.χ. ρθματικοί 
τφποι, προςδιοριςμοί 
τρόπου, χρόνου, 
επιρριματα).  

 Να γράφουν απλό 
κείμενο εξιγθςθσ με 
ςυγκεκριμζνο ςκοπό.  

 Δθμιουργία πολυμεςικισ 
παρουςίαςθσ ενόσ γνωςτικοφ 
αντικειμζνου του ωρολογίου 
προγράμματοσ ι μιασ 
καταςκευισ του εργαςτθρίου 
ρομποτικισ και on-line 
παρουςίαςθ ςε διαδικτυακι 
ςυνάντθςθ με ελλθνόπουλα 
του εξωτερικοφ ςτο πλαίςιο 
προγράμματοσ «μακθτικισ 
κινθτικότθτασ». 

2.4 
Κείμενα οδθγιϊν  

 Να εφαρμόηουν τα 
δομικά 
χαρακτθριςτικά του 
κειμζνου οδθγιϊν. 

 Διεξαγωγι παιχνιδιϊν με 
προφορικζσ οδθγίεσ. 
Αποκωδικοποίθςθ των 
κανόνων. Οπτικοποίθςθ τθσ 
δομισ του κειμζνου οδθγιϊν 
ςε διάγραμμα. 

  Να αναγνωρίηουν 
και να αξιοποιοφν 
ςτοχευμζνα τθ 
γραμματικι των 
οδθγιϊν. 

 Εντοπιςμόσ λειτουργικισ 
διαφοροποίθςθσ των 
εγκλίςεων και των ρθματικϊν 
υποκειμζνων ςτθ ςφνταξθ 
χρθςτικϊν κειμζνων. 

 Να δομοφν οδθγίεσ 
ι κανόνεσ ςε μθ 
ςυνεχι λόγο με τθ 
βοικεια αρίκμθςθσ. 

 Δθμιουργία πόςτερ με 
οδθγίεσ ςυγγραφισ ενόσ 
κειμζνου. Χωριςμόσ των 
μακθτϊν/-τριϊν ςε τρεισ 
ομάδεσ που αντιςτοιχοφν ςτα 
τρία (3) ςτάδια 
(προςυγγραφικό, 
ςυγγραφικό, 
μεταςυγγραφικό) και ςφνταξθ 
των αντίςτοιχων κανόνων 
από κάκε ομάδα. 
Καλλιτεχνικι επιμζλεια και 
ανάρτθςθ ςε εμφανζσ ςθμείο 
ςτθν τάξθ. 

2.5 
Επιχειρθματολογικά 
κείμενα 

 Να αιτιολογοφν τθ 
γνϊμθ τουσ 
προφορικά ι γραπτά, 
εκφράηοντασ ζνα 
κατάλλθλο για τθν 
περίςταςθ 
επιχείρθμα.        

 Να αναγνωρίηουν 
διαιςκθτικά τθ 
λειτουργία των 
επιχειρθματολογικϊν 
κειμζνων. 

 Να προςδιορίηουν 
τα επιμζρουσ δομικά 
χαρακτθριςτικά του 

 Διατφπωςθ ςυμφωνίασ, 
διαφωνίασ ι/και ζκφραςθ 
προςωπικϊν απόψεων με 
αιτιολόγθςθ, ςε κζμα 
ςυηιτθςθσ που κζτει ο/θ 
εκπαιδευτικόσ ςτο πλαίςιο 
τθσ διδακτικισ ενότθτασ.  

 Ανάγνωςθ ποικίλων 
κειμενικϊν μορφϊν 
επιχειρθματολογικοφ λόγου, 
όπωσ ζκφραςθ παρακλιςεων 
ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ, 
γράμμα αιτθμάτων των 
μακθτϊν/-τριϊν προσ τθ 
διεφκυνςθ του ςχολείου, 
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επιχειριματοσ 
(αιτιολόγθςθ κζςθσ). 

προσ τον Διμο κ.λπ. 
Ανακάλυψθ τθσ βαςικισ 
δομισ των 
επιχειρθματολογικϊν 
κειμζνων. Οπτικοποίθςθ ςε 
διάγραμμα ζντυπθσ ι 
ψθφιακισ μορφισ. 

 Ακρόαςθ προφορικοφ 
κειμζνου για ζνα επίκαιρο 
κζμα. Συηιτθςθ ςτθν τάξθ και 
διάκριςθ κζςθσ από τθν 
αιτιολόγθςι τθσ. 

2.6  
Ρολυτροπικότθτα 

 Να αξιοποιοφν τθν 
πολυτροπικότθτα ωσ 
τρόπο ανάγνωςθσ και 
κατανόθςθσ του 
μθνφματοσ. 

 Να δθμιουργοφν 
ζνα πολυτροπικό 
κείμενο (φυλλάδιο) 
ςτο πλαίςιο ενόσ 
ςχολικοφ ςυμβάντοσ. 

 Ανάγνωςθ ψθφιακοφ 
δελτίου καιροφ επόμενθσ 
μζρασ και εςτίαςθ ςτθ 
λειτουργία του ςθμειωτικοφ 
τουσ κϊδικα: Ρϊσ ςυμβάλλει 
ςτθν κατανόθςθ. 

 Ραρατιρθςθ 
διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων, 
π.χ. για παιχνίδια, 
αντικείμενα τεχνολογίασ κ.ά. 
ωσ προσ τα γλωςςικά και 
πολυτροπικά χαρακτθριςτικά. 
Καταςκευι φυλλαδίου με 
ψθφιακά εργαλεία (ι 
ςυμβατικά) δίνοντασ ζμφαςθ 
ςτθν ευρθματικότθτα των 
μθνυμάτων, τθν πρωτοτυπία, 
τθ ςχζςθ εικόνασ-λόγου, 
γραμματοςειράσ, χρϊματοσ, 
ιχου. 

3. Γραμματική 
περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
Φωνολογία /Φωνθτικι 

 Να γνωρίηουν τουσ 
βαςικοφσ κανόνεσ 
ςυλλαβιςμοφ, οι 
οποίοι διαφζρουν 
ςτον προφορικό από 
τον γραπτό λόγο 
(τυπογραφικόσ), π.χ. 
Σάβ-βα-το [sa.va.to], 
Εφ-α [e.va]. 

 Να γνωρίηουν τθν 
ονομαςία των 
ςυλλαβϊν ανάλογα 
με τθ κζςθ τουσ ςε 
ςχζςθ με τισ άλλεσ 
ςυλλαβζσ ςτθ λζξθ 
(π.χ. λιγουςα, 
παραλιγουςα). 

 Να εφαρμόηουν τθ 
μετακίνθςθ του τόνου 
ςε ζνα κλιτικό 
παράδειγμα. 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν 
ςτον προφορικό και 

 Αςκιςεισ ςυλλαβιςμοφ 
ςχεδιαςμζνεσ ςτθν e-me για 
εξάςκθςθ των μακθτϊν/-
τριϊν ςτο ςπίτι.  

 Συλλαβιςμόσ ςτον 
προφορικό και τον γραπτό 
λόγο των ίδιων λζξεων και 
παρατιρθςθ των διαφορϊν. 

 Δθμιουργία καρτελϊν με 
τουσ όρουσ <λιγουςα>, 
<παρα->, <προ->. Σε 
τριςφλλαβεσ λζξεισ (και άνω) 
κάκε μακθτισ/-τρια 
τοποκετεί τα καρτελάκια ςτισ 
αντίςτοιχεσ ςυλλαβζσ (π.χ. 
δια-βά(προ)-ηου(παρα)-
με(λιγουςα)). 

 Δθμιουργία ζντυπων ι 
ψθφιακϊν διαδραςτικϊν 
δραςτθριοτιτων από τα 
Ηλεκτρονικά Σϊματα 
Κειμζνων ςχετικά με τον 
τονιςμό και τθν ονομαςία των 
λζξεων ανάλογα με τθ 
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ςτον γραπτό λόγο το 
φαινόμενο τθσ 
ζγκλιςθσ του τόνου.  

ςυλλαβι που τονίηεται. 

 Δθμιουργία αςκιςεων με 
ςυντακτικζσ δομζσ όπου 
απαιτείται να μπει εγκλιτικόσ 
τόνοσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε 
ηεφγθ λφνουν και διορκϊνουν 
τισ αςκιςεισ με τθ διαδικαςία 
τθσ ετεροαξιολόγθςθσ. 

3.2 
Κλιτικι μορφολογία & 
ορκογραφία 

ιμα 

 Να αναγνωρίηουν 
ςε δεδομζνο 
ςυγκείμενο τθ 
λειτουργία των 
εγκλίςεων τθσ 
υποτακτικισ και τθσ 
προςτακτικισ (ζννοια 
τθσ τροπικότθτασ). 

 Να ςχθματίηουν 
τουσ εγκλιτικοφσ 
τφπουσ. 

 Σφνταξθ οδθγιϊν (π.χ. 
κανονιςμοφ εργαςτθρίου 
Ρλθροφορικισ ι Σχολικισ 
Βιβλιοκικθσ) ςε υποτακτικι 
και προςτακτικι. Ανάδειξθ 
τθσ τροπικότθτασ ςτθν 
καταγραφι των οδθγιϊν. Η 
ςυμβολι τθσ ςτο φφοσ. Ρ.χ.: – 
Κλείςτε τον Η/Υ και ςβιςτε τα 
φϊτα. – Να κλείςετε τον Η/Υ 
και να ςβιςετε τα φϊτα. 

 Να ςχθματίηουν 
περιόδουσ λόγου 
αξιοποιϊντασ τθν 
ακολουκία των 
χρόνων και 
ςυνδυάηοντασ 
διαφορετικό ποιόν 
ενεργείασ και ςτισ 
δφο φωνζσ. 

 Αναλογικοί ςχθματιςμοί 
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
περιόδων λόγου 
ςυνδυάηοντασ χρονικζσ 
βακμίδεσ και διαφορετικό 
ποιόν ενεργείασ (π.χ. Είχα 
ξυπνιςει νωρίσ το πρωί και 
κακόμουν ςτο κρεβάτι, όταν 
άκουςα τον ςκφλο να γαβγίηει 
ςτον κιπο. Βγαίνω ζξω...).  

  Αξιοποίθςθ τθσ διαφοράσ 
του ποιοφ ενεργείασ κατά τθν 
αφιγθςθ γεγονότων. 

Μετοχι 

 Να ςχθματίηουν τθν 
άκλιτθ μετοχι   
(-οντασ /-ϊντασ) και 
να τθ χρθςιμοποιοφν 
για να προςδιορίςουν 
τθν ενζργεια του 
ριματοσ. 

 Να ςχθματίηουν τθν 
κλιτι μετοχι (-μενοσ) 
και να προςεγγίηουν 
διαιςκθτικά τον 
λειτουργικό ρόλο τθσ. 

 Δραςτθριότθτα 
μορφοςυντακτικοφ 
περιεχομζνου, όπου οι 
μακθτζσ/-τριεσ 
ςυμπλθρϊνουν προτάςεισ με 
άκλιτεσ μετοχζσ 
προςδιορίηοντασ τθν ενζργεια 
του ριματοσ, όπωσ ςτο 
παράδειγμα: Η Μαρία 
ζφταςε ςτο ςπίτι 
…………………., γιατί είχε ζνα 
ευχάριςτο νζο για τον 
μπαμπά τθσ 
(τρζχω/χοροπθδϊ κ.ά).  

 Δραςτθριότθτα 
μορφοςυντακτικοφ 
περιεχομζνου, όπου οι 
μακθτζσ/-τριεσ 
ςυμπλθρϊνουν προτάςεισ με 
κλιτζσ μετοχζσ προςδίδοντασ 
χαρακτθριςτικά ςτα ονόματα, 
όπωσ ςτο παράδειγμα: Το 
ςπίτι κακαρό, ………………………. 
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(περιποιοφμαι / φροντίηω / 
ςυγυρίηω) περίμενε τθν 
οικογζνεια για τισ 
καλοκαιρινζσ διακοπζσ. 

Πνομα 

 Να διακρίνουν το 
κζμα από τθν 
κατάλθξθ ςε 
ουςιαςτικά όπωσ 
«κίνδυνοσ», «δάκρυ», 
«κρζασ», 
«ενδιαφζρον», και να 
τα ςχθματίηουν. 

 Να ςχθματίηουν τα 
δικατάλθκτα 
ιςοςφλλαβα 
ουδζτερα ςε -οσ, π.χ. 
«το δάςοσ». 

 Κατάτμθςθ κλιτϊν λζξεων 
ςε κζμα και κατάλθξθ. 
Αναγραφι κεμάτων (π.χ. κρζ-, 
κίνδυν-, δας-) και 
γραμματικϊν καταλιξεων 
(π.χ. -ασ, -ατοσ, -ατων, -οσ,  
-ου, -θ, -οι) ςε χωριςτζσ 
καρτζλεσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ 
ςε ομάδεσ φτιάχνουν τουσ 
δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ. 
Επαγωγικι διατφπωςθ 
κανόνα για τθ ςτακερότθτα 
του κζματοσ και τθν ποικιλία 
των καταλιξεων ςτουσ 
κλιτοφσ τφπουσ.  

Επίκετο 

 Να ςχθματίηουν 
κλιτοφσ τφπουσ 
επικζτων όπωσ 
«βακφσ», «ςταχτισ», 
«γκρινιάρθσ/-ικο», 
«υπναράσ/-οφδικο», 
«καβγατηισ». 

 Διαμοιραςμόσ κειμζνου με 
υπογραμμιςμζνα ουςιαςτικά. 
Εμπλουτιςμόσ του 
αποςπάςματοσ με επίκετα 
επιλογισ των παιδιϊν. 
Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων: α) 
δθμιουργία ονοματικϊν 
φράςεων, β) θ νοθματικι 
ςυμβολι του επικζτου ςτο 
κείμενο (βλ. Λεξιλόγιο, 
ςυνάψεισ λζξεων). 

 Να ςχθματίηουν τα 
ομαλά και μθ ομαλά 
παρακετικά του 
επικζτου 
(μονολεκτικόσ και 
περιφραςτικόσ 
ςχθματιςμόσ) και να 
τα εντάςςουν 
κατάλλθλα ςε 
κειμενικό 
περιβάλλον. 

 Σχθματιςμόσ ςυγκριτικϊν 
προτάςεων με τισ λζξεισ των 
παρενκζςεων, όπωσ ςτο 
παράδειγμα: (ποδιλατο-
γριγορο-πατίνι) Το 
ποδιλατο είναι γρθγορότερο 
από το πατίνι. 
Μεταςχθματιςμόσ των 
προτάςεων ζτςι ϊςτε να 
δθλϊςουν ότι ο πρϊτοσ όροσ 
ζχει μια ιδιότθτα ςτον 
μζγιςτο βακμό ςτθν 
κατθγορία του: π.χ. Το 
ποδιλατο είναι το 
γρθγορότερο μζςο 
μετακίνθςθσ. 

Αντωνυμία 

 Να ςχθματίηουν και 
να χρθςιμοποιοφν 
κατάλλθλα ςε 
προταςιακζσ δομζσ 
τισ αόριςτεσ 
αντωνυμίεσ. 

 Να ςχθματίηουν τισ 
αντωνυμίεσ «ο ίδιοσ, 
θ ίδια, το ίδιο» και 

 Εντοπιςμόσ ςε λογοτεχνικά 
αναγνϊςματα αόριςτων 
αντωνυμιϊν και ςυηιτθςθ για 
τθ λειτουργία τουσ ςτο 
κείμενο. Ρ.χ. 
Χτφπθςε κάποιοσ τθν πόρτα. / 
Ήρκε ζνασ και άνοιξε τθν 
πόρτα. / Μερικοί ςθκϊκθκαν 
και ρωτοφςαν τι είχε ςυμβεί. 
Κάποιοι άλλοι ιταν 
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«μόνοσ, μόνθ, μόνο» 
(του) (οριςτικζσ ι 
προςωπικζσ-
εμφατικζσ) και να τισ 
εντάςςουν ςτθν 
προφορικι και 
γραπτι τουσ 
ζκφραςθ. 

αδιάφοροι.  «Γιατί δεν 
ονομάηονται τα άτομα ι τα 
πράγματα;». 

 Σχθματιςμόσ προτάςεων 
όπου διαφαίνεται θ εμφατικι 
λειτουργία των «οριςτικϊν» 
αντωνυμιϊν: π.χ. Στθν 
εκδιλωςθ του ςχολείου 
ζλαβε μζροσ ο ίδιοσ ο 
διμαρχοσ (όχι εκπρόςωπόσ 
του), Αυτό το παιχνίδι κα το 
αγοράςω μόνθ μου, με το 
χαρτηιλίκι μου (δε κα μου το 
αγοράςετε εςείσ). 

Επίρρθμα 

 Να χρθςιμοποιοφν 
ςυνειδθτά τα 
προταςιακά 
επιρριματα (π.χ. 
ευτυχϊσ, δυςτυχϊσ) 
και τα επιρριματα 
που εξαςφαλίηουν τθ 
ςυνοχι του κειμζνου 
(π.χ. επομζνωσ, ζτςι).  

 Εντοπιςμόσ επιρρθμάτων 
ςε διδαγμζνα κείμενα και 
ζνταξι τουσ ςε αντίςτοιχεσ 
κατθγορίεσ ανάλογα με το 
ςθμαςιολογικό τουσ 
περιεχόμενο (επιρριματα του 
χρόνου, του τόπου, του 
τρόπου και του ποςοφ ι 
προταςιακά).  

Σφνδεςμοι 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τον 
λειτουργικό ρόλο των 
χρονικϊν, 
αιτιολογικϊν και 
αποτελεςματικϊν 
ςυνδζςμων και να 
τουσ χρθςιμοποιοφν 
ςτθ ςφνδεςθ 
προτάςεων. 

 Αναγραφι ςτον πίνακα των 
ςυχνότερων ςυνδζςμων από 
τθ γραμματικι. Εντοπιςμόσ 
τουσ από τα παιδιά ςε 
κείμενα τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ, ανεφρεςθ των 
ςτοιχείων που ςυνδζουν και 
ανακάλυψθ τθσ λειτουργίασ 
που επιτελοφν. Δθμιουργία 
δικϊν τουσ παραδειγμάτων 
με βάςθ όςα εντόπιςαν ςτα 
κείμενα. Κάκε ομάδα μπορεί 
να αναλάβει μία κατθγορία 
ςυνδζςμων τθν οποία κα 
παρουςιάςει ςτθν ολομζλεια. 

Ορκογραφία 

 Να αποκτοφν 
ςταδιακά 
μορφολογικι 
επίγνωςθ. 
 Να γράφουν 
ορκογραφθμζνα:  

α) ομόθχεσ 

καταλιξεισ, όπωσ:  

-φςτε, -ιςτε, -είςτε 
(προςτακτικισ) 
-μαι, -με, -ςαι, -ςε,  
-ται, -τε 
ουςιαςτικά με 
παραγωγικό επίκθμα  
-ϊνασ/-όνασ (π.χ. 
αγϊνασ, κανόνασ) 

 Αναςφνκεςθ και 
ορκογραφθμζνθ γραφι 
ρθμάτων, π.χ. ςε -ίηω. 
Σχθματιςμόσ ρθμάτων με 
ςυνδυαςμό τφπων από δφο 
ςτιλεσ. Συμπλιρωςθ 
προτάςεων ι κειμζνων, π.χ. 
Στιλθ αϋ: ςφφρ-, δακρ-, δαν-, 
ακρ-. Στιλθ β΄: -ιξε, -είηουν,  
-οίηουμε, -υςαν. 

 Ραρατιρθςθ 
υπογραμμιςμζνων ρθμάτων 
ςε προτάςεισ, εντοπιςμόσ και 
κφκλωςθ ομόθχου μζρουσ, 
π.χ.: απαντιςτε, ρωτιςτε, 
ςυηθτιςτε, ποτίςτε, 
κακαρίςτε. Συμπεράςματα 
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β) λθκτικά 
μορφιματα ςε -εφω 
/-εφομαι,  
-ζρνω  
γ) τθ μετοχι -οντασ/-
ϊντασ, ανάλογα με το 
ριμα 
δ) τθ μετοχι του 
πακθτικοφ 
παρακειμζνου ςε -μ/ 
-μμζνοσ 
ε) το επίκετο «πολφσ» 
και το επίρρθμα 
«πολφ»  
ςτ) τθν ερωτθματικι 
αντωνυμία «ποιο» 
διαφοροποιϊντασ τθν 
από το ποςοτικό 
επίρρθμα «πιο» 
η) τα μθ ομαλά 
παρακετικά των 
επικζτων. 

για τθ διαφορετικι γραφι 
των καταλιξεων. 

 Αξιοποίθςθ του 
ορκογράφου για τθν άμεςθ 
αναγνϊριςθ των λακϊν κατά 
τθν ψθφιακι ςυγγραφι 
(ορκογράφοσ: μοχλόσ 
παρακίνθςθσ). 

Τονιςμόσ 

 Να ακολουκοφν 
τουσ βαςικοφσ 
κανόνεσ τονιςμοφ. 

 Τοποκζτθςθ του τόνου ςτθ 
ςωςτι ςυλλαβι ςτον γραπτό 
λόγο ςε ουςιαςτικά όπωσ: 
του ανκρϊπου, των 
ανκρϊπων, τουσ ανκρϊπουσ, 
αλλά του ανκόκθπου. 

Σθμεία ςτίξθσ 

 Να χρθςιμοποιοφν 
ορκά τα ςθμεία 
ςτίξθσ. 

 Αφαίρεςθ των ςθμείων 
ςτίξθσ από διαλογικό κείμενο. 
Ανάγνωςθ από τον/τθν 
εκπαιδευτικό και τοποκζτθςθ 
των ςθμείων ςτίξθσ από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ.  

3.4 
Σφνταξθ  

 Να διακρίνουν τουσ 
κφριουσ όρουσ τθσ 
πρόταςθσ ωσ δομικά 
ςυςτατικά (Υ//Α/Κ). 

 Να κατανοοφν 
διαιςκθτικά ότι το 
κατθγοροφμενο 
αποδίδει μια ιδιότθτα 
ςτο υποκείμενο. 

 Δίνονται πλιρεισ προτάςεισ 
με όλουσ τουσ κφριουσ όρουσ 
ςε καρτζλεσ. Αφαιρείται ζνασ 
ζνασ όροσ και οι μακθτζσ/-
τριεσ παρατθροφν τι αλλάηει 
ςτθν πρόταςθ ωσ δομι και ωσ 
λειτουργία. Ακολουκεί 
ςυηιτθςθ για τα δομικά 
ςτοιχεία τθσ πρόταςθσ. 

 Χριςθ του 
κατθγορουμζνου για 
απόδοςθ χαρακτθριςτικϊν 
προςϊπων, πραγμάτων, 
χϊρων κ.λπ. 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τον 
λειτουργικό ρόλο των 
αιτιολογικϊν, 
χρονικϊν και 
αποτελεςματικϊν 
δευτερευουςϊν 
προτάςεων. 

 Διερεφνθςθ 
δευτερευουςϊν προτάςεων 
ςε τφπουσ κειμζνων του 
βιβλίου τουσ, ονομαςία και 
ςυςχζτιςθ με τον τφπο 
κειμζνου: π.χ. αφιγθςθ 
χρονικζσ, αιτιολογικζσ - 
επιχείρθμα αιτιολογικζσ, 
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ςυμπεραςματικζσ. 

 Υπογράμμιςθ μζςα ςε 
ςυντακτικζσ δομζσ τθσ 
δευτερεφουςασ/εξαρτθμζνθσ 
πρόταςθσ και αναγνϊριςθ 
του είδουσ τθσ, π.χ. 
αιτιολογικι, χρονικι, 
αποτελεςματικι. 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τθ 
λειτουργία των 
προςδιοριςμϊν ςτθν 
πρόταςθ. 

 Εντοπιςμόσ ςε ςφντομα 
κείμενα των προςδιοριςμϊν 
του χρόνου, του τόπου, τθσ 
αιτίασ, του ποςοφ. Συηιτθςθ 
για τον τρόπο διλωςι τουσ 
και μεταςχθματιςμοί ςε 
άλλουσ τρόπουσ. Ρ.χ. Ήρκε 
ςτο ςπίτι μου με τα πόδια. 
Ήρκε ςτο ςπίτι μου 
περπατϊντασ.  

 Να ςυνδυάηουν τισ 
γραμματικζσ 
κατθγορίεσ ςε 
προταςιακζσ δομζσ, 
εμπλουτίηοντάσ τεσ με 
προςδιοριςμοφσ και 
άλλα ςυμπλθρϊματα. 

 Σε δοςμζνεσ απλζσ 
προτάςεισ οι μακθτζσ/-τριεσ 
προςκζτουν προςδιοριςμοφσ 
(ςτο όνομα ι ςτο ριμα). 
Ραρατθροφν και βγάηουν 
ςυμπεράςματα για τον ρόλο 
των προςδιοριςμϊν ςτθν 
πρόταςθ, π.χ. Οι γλάροι 
πετοφν ςτον ουρανό Οι 
λευκοί γλάροι πετοφν ςτον 
γαλάηιο ουρανό Κάκε πρωί, 
οι λευκοί γλάροι πετοφν 
αμζριμνοι ςτον γαλάηιο 
ουρανό.  

3.5 
Ρραγματολογία 

 Να χρθςιμοποιοφν 
τισ λεκτικζσ πράξεισ 
ωσ αποτελεςματικά 
μζςα πεικοφσ. 

 Να χρθςιμοποιοφν 
τισ δεςμευτικζσ 
λεκτικζσ πράξεισ. 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τθν 
αρχι τθσ ποιότθτασ 
και τθσ ποςότθτασ 
ςτθν επικοινωνία 
τουσ. 

 Επιςτολι με ςτόχο τθν 
πεικϊ μζςω υποςχζςεων, 
παρακλιςεων, πρόκλθςθσ 
ςυναιςκθμάτων ςτουσ/ςτισ 
αποδζκτεσ/-τριεσ ι με 
αναφορά ςτθν προςωπικι 
εμπειρία. 

 Ραιχνίδι ρόλων μεταξφ 
ομάδων μακθτϊν/-τριϊν για 
τθ διαπραγμάτευςθ των όρων 
με τουσ οποίουσ κα παίξουν 
ζνα νζο παιχνίδι.  

 Ακρόαςθ διαλόγων με 
απουςία των αρχϊν τθσ 
ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ 
των ανταλλαςςόμενων 
μθνυμάτων (φλυαρία, 
παρζκκλιςθ από τον ςτόχο, 
πλατειαςμόσ). Ακρόαςθ 
επιτυχθμζνων διαλόγων με 
ςαφινεια, λιτότθτα, 
επάρκεια. Σφγκριςθ μεταξφ 
των δφο περιπτϊςεων, 
ςυηιτθςθ και ςυμπεράςματα. 
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 Να διακρίνουν το 
χιοφμορ και τον 
γλωςςικό του κϊδικα, 
να διευρφνουν τισ 
χιουμοριςτικζσ τουσ 
δυνατότθτεσ. 

 Ακρόαςθ π.χ. 
αποςπαςμάτων από 
ελλθνικζσ ταινίεσ ι 
αφθγιςεων ι 
διαςκεδαςτικϊν βιωματικϊν 
ιςτοριϊν ι ανζκδοτων. 
Εξοικείωςθ με τθν 
ανακάλυψθ χιουμοριςτικϊν 
ςτοιχείων, όπωσ παρθχιςεισ, 
επαναλιψεισ, μεταφορικζσ 
λζξεισ και φράςεισ κ.ά. 
ςχιματα λόγου ι οπτικά 
ςτοιχεία.  

 Να εντοπίηουν το 
χιοφμορ και τον 
γλωςςικό του κϊδικα 
ςε γραπτά κείμενα. 

 Σιωπθλι και μεγαλόφωνθ 
ανάγνωςθ χιουμοριςτικϊν 
κειμζνων από ομάδεσ 
μακθτϊν/-τριϊν. Εντοπιςμόσ 
τθσ πθγισ του αςτεϊςμοφ και 
των γλωςςικϊν μζςων με τα 
οποία αυτι διατυπϊνεται 
(φφοσ, λεξιλόγιο, ςχιματα 
λόγου). Βιωματικι ςυμμετοχι 
ςε χιουμοριςτικό διάλογο με 
τθν αξιοποίθςθ ψθφιακϊν 
εφαρμογϊν. 

4. Λεξιλόγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
Βαςικό λεξιλόγιο, 
ςυνάψεισ λζξεων, 
χριςθ λεξικοφ 

 Να εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ για να 
κατακτιςουν το 
κεματικό λεξιλόγιο 
τθσ κάκε ενότθτασ 
(π.χ. ανάλυςθ 
ςφνκετων λζξεων). 

 Ανάγνωςθ κειμζνου τθσ 
νζασ διδακτικισ ενότθτασ. 
Αξιοποίθςθ γλωςςικϊν και 
εξωγλωςςικϊν ςτοιχείων, 
κακϊσ και κειμενικϊν 
χαρακτθριςτικϊν ςτθ 
διατφπωςθ υποκζςεων για τθ 
ςθμαςία άγνωςτων λζξεων.  

 Να επεξεργάηονται 
το κεματικό λεξιλόγιο 
για τθ δθμιουργία 
ςυνάψεων λζξεων 
ςχετικϊν με τθν 
ενότθτα. 

 Οργάνωςθ λζξεων τθσ 
κεματικισ/διδακτικισ 
ενότθτασ ςε ψθφιακό πίνακα 
ανακοινϊςεων και 
δθμιουργία ονοματικϊν και 
ρθματικϊν φράςεων, π.χ. 
λζξεισ «εςωτερικϊν» 
χαρακτθριςτικϊν των θρϊων 
μιασ αφιγθςθσ: 
μεγαλόκαρδοσ, επίμονοσ  ο 
μεγαλόκαρδοσ βαςιλιάσ, τθν 
επίμονθ κόρθ  Ο 
μεγαλόκαρδοσ βαςιλιάσ 
ακοφει τθν επίμονθ κόρθ του.  

 Να ςυγκρίνουν τα 
δομικά ςτοιχεία του 
λιμματοσ ςε 
διαφορετικά είδθ 
λεξικϊν (γραμματικι 
κατθγορία, οριςμόσ, 
ςθμαςία/-εσ κ.ά.).  

 Εργαςία ςε ομάδεσ: 
Σφγκριςθ λθμμάτων ςε 
ςχολικό και ςε επιςτθμονικό 
λεξικό. Εντοπιςμόσ 
διαφορετικϊν ςτοιχείων 
λθμμάτων (π.χ. υπογράμμιςθ, 
χρωματιςμόσ, γλϊςςα). 
Ραρουςίαςι τουσ από κάκε 
ομάδα ςτθν ολομζλεια. 
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4. Λεξιλόγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δθμιουργία ψθφιακοφ ι 
ςυμβατικοφ ευρετθρίου 
λζξεων ανά κεματικι ενότθτα 
από διαφορετικζσ ομάδεσ.  

4.2 

Σθμαςίεσ λζξεων, 
ςθμαςιολογικζσ 
ςχζςεισ/πεδία 

 Να χρθςιμοποιοφν 
αποτελεςματικά 
ςχζςεισ: 

 ομωνυμίασ-
παρωνυμίασ  

 αντωνυμίασ-
ςυνωνυμίασ 

 μεταφοράσ-
κυριολεξίασ κατά 
περίπτωςθ για το 
βαςικό λεξιλόγιο 
κάκε ενότθτασ, 
λαμβάνοντασ 
υπόψθ τθν 
περίςταςθ 
επικοινωνίασ. 

 Με βάςθ τθ κεματικι 
ενότθτα δθμιουργία corpus 
πολλαπλϊν τφπων αςκιςεων 
(αντιςτοίχιςθσ, 
αντικατάςταςθσ, επιλογισ 
ςωςτισ απάντθςθσ για 
ομϊνυμα, παρϊνυμα, 
μεταφορζσ, κυριολεξίεσ κ.ά. 
με τθν αξιοποίθςθ 
λειτουργιϊν τθσ e-me 
content). 

 Εςτίαςθ ςε ςυνϊνυμεσ 
λζξεισ ςε δεδομζνθ κεματικι 
ενότθτα π.χ. «Φυςικζσ 
Καταςτροφζσ». Ραρουςίαςθ 
εικόνων μετά από ςειςμό και 
καταγραφι των ςκζψεων των 
παιδιϊν ςτον ψθφιακό 
εννοιολογικό χάρτθ «Η γθ 
τρζμει». Ειςαγωγι νζου 
λεξιλογίου και ςφνδεςι του 
με το φφοσ και με τθν 
περίςταςθ επικοινωνίασ, π.χ. 
«Η γθ ταλαντεφεται», «Ο 
Εγκζλαδοσ ξφπνθςε». 

4.3 
Ραραγωγικοί 
μθχανιςμοί (παραγωγι-
ςφνκεςθ) 

 Να διακρίνουν τα 
ςυχνόχρθςτα 
παραγωγικά 
μορφιματα 
(προκιματα), όπωσ: 
α/αν-(ςτερθτικό), ξε-, 
αντι-, απο-, δια-,  
προ-, προς-, περι-, και 
να κατανοοφν τισ 
διαφορετικζσ 
ςθμαςίεσ λζξεων με 
τθν ίδια βάςθ.  

 Αναγραφι ςτον πίνακα ςε 
μια ςτιλθ ςυχνόχρθςτων 
προκθμάτων και ςε μια 
δεφτερθ λζξεων τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ. 
Ραραγωγι νζων λζξεων με 
αντιςτοίχιςθ και αναηιτθςθ 
τθσ ςθμαςίασ των νζων 
λζξεων. 

 Να εντοπίηουν τα 
παραγωγικά 
μορφιματα 
(επικιματα) 
διακρίνοντασ το κζμα 
από το επίκθμα μζςω 
κατάτμθςθσ. 

 Εντοπιςμόσ και 
υπογράμμιςθ λζξεων του 
κειμζνου που περιζχουν 
ςυγκεκριμζνα επικιματα, 
όπωσ -ϊνασ -ζασ, -ινοσ -εινοσ, 
-φτθτα. Αναηιτθςθ ςτο 
Αντίςτροφο Λεξικό τθσ Ρφλθσ 
για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα των 
επικθμάτων αυτϊν (π.χ. -ζασ) 
και παρατιρθςθ των 
αποτελεςμάτων. Αναγνϊριςθ 
των γραμματικϊν 
κατθγοριϊν.  

 Να αναλφουν 
ςφνκετεσ λζξεισ (ριμα 

 Εντοπιςμόσ ςφνκετων 
λζξεων κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=561364
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=561364
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4. Λεξιλόγιο + ριμα, επίκετο + 
επίκετο, επίκετο + 
ουςιαςτικό, επίρρθμα 
+ ριμα) 
χρθςιμοποιϊντασ το 
κεματικό λεξιλόγιο 
τθσ ενότθτασ. 

 Να εντοπίηουν το 
ςυνδετικό φωνιεν. 

τθσ κεματικισ ενότθτασ. 
Δθμιουργία ςυννεφόλεξων με 
επίκετα, ουςιαςτικά, ριματα 
και ανάλυςθ των ςυνκετικϊν 
τουσ. Συηιτθςθ για τθ 
λειτουργία του ςυνδετικοφ 
φωνιεντοσ –ο-.  

4.4 
Ρροζλευςθ, 
ετυμολογία, διεκνιςμοί, 
λεξικι ορκογραφία 

 Να κατανοοφν ότι θ 
ορκι γραφι των 
λζξεων ςυνδζεται 
ςυχνά με το ιςτορικό 
τουσ παρελκόν. 

 Σε ςυνεργατικό εργαλείο 
παρουςιάςεων 
τοποκετοφνται κατά 
διαφάνεια λζξεισ λόγιασ 
προζλευςθσ με μεγάλθ 
παραγωγικι δυνατότθτα. Με 
βάςθ τα ςυμφραηόμενα 
διατυπϊνονται υποκζςεισ για 
τθ ςθμαςία κάκε λζξθσ. Σε 
θλεκτρονικό λεξικό 
εντοπίηεται θ ετυμολογία τθσ. 
Εμπλουτίηονται κατά 
περίπτωςθ οι διαφάνειεσ τθσ 
πολυμεςικισ παρουςίαςθσ με 
εικόνεσ από το διαδίκτυο. 
Εξάγεται προφορικά 
ςυμπζραςμα για τθν 
οργανικι ςχζςθ ανάμεςα ςτθ 
ςυγχρονία και τθ διαχρονία 
τθσ γλϊςςασ μασ.  

 Να εντοπίηουν 
ξζνεσ λζξεισ ςε 
δεδομζνθ κεματικι 
ενότθτα ςτον 
προφορικό και τον 
γραπτό λόγο. 

 Χριςθ θχογραφθμζνθσ 
αναμετάδοςθσ ακλθτικοφ 
γεγονότοσ και εντοπιςμόσ 
ξζνων λζξεων. Διερεφνθςθ 
τθσ ςθμαςίασ τουσ ι/και 
αναηιτθςθ αντίςτοιχθσ 
ελλθνικισ. 

5. Ανάγνωςη 
βιβλίων / 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 
Μορφζσ και είδθ 
βιβλίων, ζντυπων και 
ψθφιακϊν (υλικότθτα) 

 Να αναγνωρίηουν 
τα διαφορετικά είδθ 
βιβλίων με βάςθ τα 
μορφικά 
χαρακτθριςτικά τουσ. 

 Να αντλοφν 
πλθροφόρθςθ από το 
εξϊφυλλο. 

 Να υλοποιοφν 
δραςτθριότθτεσ 
δθμιουργικισ 
ανάγνωςθσ και 
γραφισ. 

 Κατθγοριοποίθςθ των 
βιβλίων με κριτιρια και 
ταξινόμθςθ ςτθ ςχολικι 
βιβλιοκικθ (π.χ. 
εικονογραφθμζνα βιβλία, 
βιβλία γνϊςεων, λογοτεχνικά 
βιβλία γνϊςεων, διθγιματα, 
μυκιςτοριματα, κόμικσ, 
ακουςτικά βιβλία).  

 Δθμιουργία νζου 
εξωφφλλου από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ, ατομικά ι ςε 
ομάδεσ, για το βιβλίο που 
προςζγγιςαν. Ανάρτθςθ ςτθν 
ιςτοςελίδα του ςχολείου ι ςε 
εφαρμογι Ιςτοφ 2.0, ςτθν 
ενότθτα «Τα βιβλία που 
διαβάςαμε», ωσ πρόταςθ για 
τα άλλα τμιματα. 

 Αξιοποίθςθ λογοτεχνικϊν 
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5. Ανάγνωςη 
βιβλίων / 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 

τρόπων για δθμιουργικι 
ανάγνωςθ και γραφι: π.χ. 
«πακζτο εξερεφνθςθσ» 
(ςαςπζνσ, μάντεμα, εικαςία), 
«κφβοσ πλοκισ». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ διατυπϊνουν 
εικαςίεσ και επιχειροφν να 
μαντζψουν τθν εξζλιξθ τθσ 
πλοκισ, ενιςχφουν τθν 
αυτοδιθγθτικι τουσ 
ικανότθτα, πειραματίηονται 
ςε παιχνίδια ρόλων και 
αυτοςχεδιαςμοφ ςκθνϊν, 
εκφράηουν ςκζψεισ και 
ςυναιςκιματα.  

 Να ςυγκρίνουν 
ψθφιακό και ζντυπο 
βιβλίο. 

 Διερεφνθςθ των διαφορϊν 
των δφο ειδϊν βιβλίου και 
παρουςίαςι τουσ (π.χ. 
ψθφιακό: δωρεάν 
δθμοςίευςθ, πρόςβαςθ ςε 
ολόκλθρα βιβλία, φπαρξθ 
υπερςυνδζςμων κ.ά., ζντυπο: 
οςμι, αιςκθτικι απόλαυςθ, 
απόκτθςθ προςωπικισ 
αφιζρωςθσ από τον/τθ 
ςυγγραφζα). 

5.2 
Δομι περιεχόμενο, 
γλϊςςα και αιςκθτικι 
του λογοτεχνικοφ 
κειμζνου, πεηοφ και 
ποιθτικοφ  

 Να απολαμβάνουν 
τθν ανάγνωςθ, να 
ςυνειδθτοποιοφν τθ 
ςυναιςκθματικι και 
αιςκθτικι αξία του 
κειμζνου. 

 Ανάγνωςθ διαφόρων ειδϊν 
βιβλίων γνϊςεων και 
γνωριμία με τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τουσ. 
Δθμιουργία βιβλίου για το 
αγαπθμζνο κζμα με 
πλθροφορίεσ για τθν προσ 
διαπραγμάτευςθ ενότθτα.  

 Να αναγνωρίηουν 
ςτοιχεία του 
ποιθτικοφ λόγου, 
όπωσ: μζτρο, ρυκμόσ, 
ομοιοκαταλθξία, 
ςτροφι, ςτίχοσ 
ζμμετροσ ι 
ελεφκεροσ, 
παριχθςθ. 

 Χωριςμόσ ςε ομάδεσ των 2-
3 ατόμων. Επιλογι μιασ 
ψθφιακισ ι ζντυπθσ 
ποιθτικισ ςυλλογισ. 
Εντοπιςμόσ ςτοιχείων που 
χαρακτθρίηουν τον ποιθτικό 
λόγο. Ανάγνωςθ ςκθνϊν που 
προκαλοφν εντφπωςθ και 
εικαςτικι απόδοςθ.  
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκώμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ να 
είναι ςε θζςη: 

 

1. 
Προςληπτικζσ 
και 
παραγωγικζσ 
δεξιότητεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Ακρόαςθ και 
κατανόθςθ προφορικοφ 
λόγου 

 Να εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ 
κατανόθςθσ του 
προφορικοφ λόγου 
πριν, κατά και μετά 
τθν ακρόαςι του. 

 Διατφπωςθ υποκζςεων για 
το κζμα τθσ ακρόαςθσ με 
βάςθ αρχικζσ ενδείξεισ, όπωσ 
ο τίτλοσ, το κεματικό πλαίςιο 
ςυηιτθςθσ, το κειμενικό είδοσ 
κ.ά. Τιρθςθ ςθμειϊςεων και 
καταγραφι λζξεων-κλειδιϊν 
κατά τθ διάρκεια τθσ 
ακρόαςθσ. Αξιοποίθςθ 
προγενζςτερων εμπειριϊν 
των μελϊν τθσ τάξθσ ϊςτε να 
αξιολογιςουν, να κρίνουν και 
να εμβακφνουν ςε αυτό το 
κζμα. 

 Να διακρίνουν 
μεταξφ των 
διαφορετικϊν τφπων 
κειμζνων που 
ακροϊνται (π.χ. 
διάκριςθ εξθγθτικϊν 
από περιγραφικά 
κείμενα), 
επιςθμαίνοντασ τισ 
διαφορζσ τουσ και 
εντοπίηοντασ τουσ 
ςκοποφσ που επιτελεί 
το κακζνα. 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ, 
χωριςμζνοι/-εσ ςε μικρζσ 
ομάδεσ, ακροϊνται 
αποςπάςματα κειμζνων ςε 
ηεφγθ και καλοφνται να 
ςυμπλθρϊςουν φφλλο 
εργαςίασ. Συηθτοφν τισ 
επιλογζσ τουσ ςτθν ολομζλεια 
και λαμβάνουν τισ τελικζσ 
αποφάςεισ με τθν 
κακοδιγθςθ του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ. 

 Να προςδιορίηουν 
κατά τθν ακρόαςθ/ 
παρακολοφκθςθ τθ 
ςθμαςία 
παραγλωςςικϊν και 
εξωγλωςςικϊν 
ςτοιχείων και 
διαφορετικϊν 
ςθμειωτικϊν 
ςυςτθμάτων ςτθν 
κατανόθςθ του 
νοιματοσ. 

 Συμπλιρωςθ φφλλου 
εργαςίασ για ζνα ρεπορτάη με 
άξονα τισ εκφράςεισ 
προςϊπου των ομιλθτϊν/-
τριϊν, τισ χειρονομίεσ τουσ, 
τον επιτονιςμό αλλά και τισ 
θχθτικζσ και οπτικζσ 
πλθροφορίεσ που 
ςυνοδεφουν τθν είδθςθ και 
τον ςχολιαςμό τθσ. Συηιτθςθ 
ςτθν τάξθ για τθ λειτουργία 
των ςτοιχείων αυτϊν (π.χ. Ο 
ρεπόρτερ ζδειχνε τα 
ςυναιςκιματά του; Ζκανε 
χειρονομίεσ; Η μουςικι 
ταίριαηε με το περιεχόμενο 
τθσ είδθςθσ;). 

 Να εντοπίηουν ςε 
προφορικά 
πολυτροπικά κείμενα 
ςτοιχεία από 
γεωγραφικζσ 

 Ακρόαςθ κειμζνων με 
διαλεκτικά ςτοιχεία από 
εκπαιδευτικά αποκετιρια 
από διαφορετικζσ περιοχζσ 
τθσ χϊρασ (τραγοφδια, 
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1. 
Προςληπτικζσ 
και 
παραγωγικζσ 
δεξιότητεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ποικιλίεσ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ. 

μαντινάδεσ, κάλαντα, 
παραμφκια, ςυνεντεφξεισ με 
διαλεκτόφωνουσ, κεατρικά 
αποςπάςματα, ςυνταγζσ) και 
εντοπιςμόσ τθσ περιοχισ ςτον 
χάρτθ. Σφγκριςθ των 
διαλζκτων με τθν πρότυπθ 
ποικιλία ωσ προσ τθ γλϊςςα. 
Τι προςφζρουν τα διαλεκτικά 
ςτοιχεία ςτα κείμενα που 
ακοφςαμε; 

 Να αναπτφςςουν 
μεταγνωςτικζσ 
ςτρατθγικζσ 
κατανόθςθσ και 
αξιολόγθςθσ τθσ 
ακρόαςθσ. 

 Επεξεργαςία μιασ 
ραδιοφωνικισ κριτικισ 
κεατρικοφ ι 
κινθματογραφικοφ ζργου ςε 
επίπεδο τάξθσ (ζλεγχοσ των 
γλωςςικϊν/υφολογικϊν 
επιλογϊν, των αξιολογικϊν 
ςτοιχείων και ςυνολικά τθσ 
αποτελεςματικότθτάσ τθσ ςτθ 
βάςθ του επικοινωνιακοφ τθσ 
πλαιςίου): Ροια ςτοιχεία για 
το ζργο μάσ δίνει ο ομιλθτισ; 
Από ποια ςθμεία φαίνεται θ 
άποψι του για το ζργο; Ροια 
ςτοιχεία του ζργου 
ςχολιάηονται; Τι εντφπωςθ 
ςασ αφινει αυτι θ κριτικι;  

1.2  
Ραραγωγι προφορικοφ 
λόγου 

 Να εκφζρουν 
προφορικό λόγο, 
αυκόρμθτο ι 
προςχεδιαςμζνο, ςε 
ψθφιακό ι ςυμβατικό 
επικοινωνιακό 
πλαίςιο, 
ακολουκϊντασ τουσ 
κανόνεσ ςυμμετοχισ 
ςε ςυηιτθςθ. 

 Διοργάνωςθ «ςτρογγυλισ 
τράπεηασ» για ςυγκεκριμζνο 
κζμα ςτο πλαίςιο τθσ 
διδακτικισ ενότθτασ. Μια 
ομάδα μακθτϊν/-τριϊν ζχει 
οριςτεί να προετοιμάςει τουσ 
βαςικοφσ άξονεσ του κζματοσ 
και ςυμμετζχει ςτθν 
«τράπεηα». Οι υπόλοιποι/-εσ 
κζτουν ερωτιςεισ και 
διατυπϊνουν τισ απόψεισ 
τουσ για τισ βαςικζσ κζςεισ 
των ομιλθτϊν. Ο/Η 
εκπαιδευτικόσ ςυντονίηει με 
τθ βοικεια ενόσ μακθτι/μιασ 
μακιτριασ. 

 Να αφθγοφνται 
ςτθν τάξθ ιςτορίεσ, 
βιϊματα και 
εμπειρίεσ τθσ 
κακθμερινότθτασ από 
το οικείο περιβάλλον 
τουσ. 

 Βιωματικι αφιγθςθ από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
προςωπικϊν εμπειριϊν και 
ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων, 
ςκζψεων και ςχεδίων. 
Ενκάρρυνςθ για ζνταξθ 
ςτοιχείων από το γλωςςικό 
και πολιτιςμικό τουσ 
ρεπερτόριο. 

 Να 
πραγματοποιοφν 
ςυνεντεφξεισ 

 Διενζργεια ςυνζντευξθσ για 
κζματα κοινωνικοφ 
ενδιαφζροντοσ τθσ 
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αναλαμβάνοντασ 
διαφορετικοφσ 
ρόλουσ 
(ςυνεντευξιαςτι-
ςυνεντευξιαηόμενου) 
αναλόγωσ τθσ 
περίςταςθσ 
επικοινωνίασ. 

κοινότθτασ: Ρροτιμάτε τα διά 
ηϊςθσ ι τα εξ αποςτάςεωσ 
μακιματα; τα θλεκτρονικά ι 
τα παραδοςιακά παιχνίδια; 
Για ποιουσ λόγουσ; Εναλλαγι 
των γλωςςικϊν πράξεων 
ανάλογα με τον βακμό 
οικειότθτασ των 
ςυμμετεχόντων (λ.χ. 
ςυνζντευξθ με τον/τθ 
δάςκαλο/-α ι τουσ/τισ 
ςυμμακθτζσ/-τριεσ).  

  Να παράγουν λόγο 
με φανταςία και 
δθμιουργικότθτα 
εφαρμόηοντασ 
κεατρικζσ τεχνικζσ, 
προςχεδιαςμζνεσ ι 
αυκόρμθτεσ. 

 Δραματοποιιςεισ, 
παιχνίδια ρόλων, δθμιουργία 
δυναμικϊν εικόνων από 
ςτατικζσ, αυτοςχεδιαςμόσ ςε 
ςκθνζσ ι διαλογικά μζρθ 
κεατρικϊν δθμιουργιϊν από 
μακθτικζσ παραςτάςεισ. 

1.3 
Ανάγνωςθ & 
κατανόθςθ γραπτοφ 
λόγου  

 Να εφαρμόηουν 
ποικίλεσ ςτρατθγικζσ 
κατανόθςθσ του 
γραπτοφ λόγου πριν 
από τθν ανάγνωςι 
του. 

 Διατφπωςθ υποκζςεων ςτο 
πλαίςιο τθσ τάξθσ για το 
περιεχόμενο ενόσ κειμζνου 
με βάςθ τον τίτλο και τα 
ςυνοδευτικά ςτοιχεία, 
παρατιρθςθ των εξωτερικϊν 
δομικϊν χαρακτθριςτικϊν 
του: π.χ. ποιο πιςτεφετε ότι 
είναι το κζμα του κειμζνου; Τι 
ςασ οδιγθςε ςε αυτι τθ 
ςκζψθ; Η εικόνα που 
ςυνοδεφει το γραπτό κείμενο 
ταιριάηει με τον τίτλο;  

 Να αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ 
κατανόθςθσ ενόσ 
κειμζνου κατά τθ 
διάρκεια τθσ 
ανάγνωςισ του. 

 Ρροςδιοριςμόσ του 
κειμενικοφ τφπου και του 
τρόπου ανάπτυξθσ των 
νοθμάτων του. Εντοπιςμόσ 
των άγνωςτων λζξεων και 
προςπάκεια ερμθνείασ τουσ 
με βάςθ τα ςυμφραηόμενα. 
Υπογράμμιςθ βαςικϊν 
ςθμείων του κειμζνου με 
άξονα δοςμζνεσ ερωτιςεισ 
κατανόθςθσ και ομαδοποίθςθ 
των ιδεϊν του.  

 Να προςδιορίηουν 
τθ βαςικι ιδζα/ιδζεσ 
και επιμζρουσ 
γλωςςικά ςτοιχεία 
ενόσ κειμζνου ςτο 
πλαίςιο τθσ κριτικισ 
κατανόθςισ του. 

 Διατφπωςθ απαντιςεων 
(απαντθτικι ετοιμότθτα) 
ςχετικά με το περιεχόμενο 
του κειμζνου, τθ γλωςςικι 
του ζκφραςθ, το 
επικοινωνιακό και 
κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο 
αλλά και διαφορζσ ι 
ομοιότθτεσ που παρουςιάηει 
με άλλα κείμενα ςτο πλαίςιο 
μιασ διακειμενικισ 
προςζγγιςθσ. 
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  Να προςδιορίηουν 
τθ λειτουργία, τισ 
ςυμβάςεισ και τα 
γλωςςικά 
χαρακτθριςτικά 
υβριδικϊν κειμζνων 
που αναπτφςςονται 
ςε ψθφιακά 
περιβάλλοντα 
επικοινωνίασ. 

 Μελζτθ αυκεντικϊν 
κειμζνων από ψθφιακά 
περιβάλλοντα (chat, email). 
Απάντθςθ ερωτιςεων για:  
α) τα ςυμβατικά 
χαρακτθριςτικά των 
περιβαλλόντων: παρουςίαςθ 
και διακριτικά ιςτοςελίδασ, 
δυνατότθτεσ 
αλλθλεπίδραςθσ, 
μορφοποίθςθσ και 
εμπλουτιςμοφ των κειμζνων 
με εικονιςτικά ςτοιχεία 
(ενςωμάτωςθ smileys, gif, 
εικονιδίων, θχθτικϊν 
ςτοιχείων) 
β) τα γλωςςικά 
χαρακτθριςτικά τουσ (χριςθ 
ςυντομογραφιϊν και ξζνων 
χαρακτιρων, ελλειπτικόσ 
λόγοσ, ςυλλειτουργία τθσ 
γλϊςςασ με άλλα 
πολυτροπικά ςτοιχεία). 

1.4 
Ραραγωγι γραπτοφ 
λόγου 

 Να εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ 
ςχεδιαςμοφ και 
οργάνωςθσ των ιδεϊν 
του κειμζνου πριν 
από τθ ςυγγραφι 
του. 

 Δθμιουργία 
ςχεδιαγράμματοσ ςε ομάδεσ 
με τισ βαςικζσ ιδζεσ του 
κειμζνου, λ.χ. επιςτολι: Ρϊσ 
ξεκινάμε; Ρϊσ ςυνεχίηουμε; 
Ρϊσ αναπτφςςουμε τθν 
πρόςκλθςθ; Ρϊσ 
ολοκλθρϊνουμε τθν επιςτολι 
μασ;  

 Να ακολουκοφν τθ 
δομι τθσ 
παραγράφου 
(κεματικι πρόταςθ, 
λεπτομζρειεσ, 
κατακλείδα) και να 
προςκζτουν 
ςυνδετικζσ 
λζξεισ/φράςεισ για 
τθν επίτευξθ τθσ 
εςωτερικισ ςυνοχισ. 

 Ανακεϊρθςθ παραγράφων 
που ζχουν ςυντάξει οι 
μακθτζσ/-τριεσ ςτο πλαίςιο 
τθσ παραγωγισ γραπτοφ 
λόγου πάνω ςε ζνα κζμα, με 
ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 
παραγράφου ωσ προσ τθ 
δομι τθσ και τθν εςωτερικι 
ςυνοχι. Επαναςφνταξθ των 
παραγράφων.  

 Να οργανϊνουν τισ 
πλθροφορίεσ/ιδζεσ ςε 
παραγράφουσ 
ςφμφωνα με τον τφπο 
του κειμζνου που 
ςυντάςςουν, 
μεριμνϊντασ για τθ 
ςυνοχι και τθ 
ςυνεκτικότθτά του. 

 Δθμιουργία πινάκων από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ με 
διαρκρωτικζσ λζξεισ/φράςεισ 
(ςε νοθματικζσ και 
λειτουργικζσ κατθγορίεσ), 
κακϊσ και με κειμενικοφσ 
δείκτεσ που ςυμβάλλουν ςτθ 
ςυνοχι. Επανζλεγχοσ του 
παραγόμενου κειμζνου από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και 
ςυμπλιρωςθ διαρκρωτικϊν 
λζξεων/φράςεων, όπου 
χρειάηεται, για τθ βελτίωςθ 
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του γραπτοφ. Εναλλακτικά, 
ομαδικι ςυγγραφι κειμζνων.  

 Να πυκνϊνουν το 
περιεχόμενο ενόσ 
κειμζνου 
αξιολογϊντασ τισ 
πλθροφορίεσ που 
φζρουν διαφορετικά 
δομικά και γλωςςικά 
ςτοιχεία του. 

 Σφνταξθ περιλιψεων ςε 
ομάδεσ ςτθν τάξθ για ςχολικά 
ι εξωςχολικά αναγνϊςματα 
(π.χ. Ιςτορία) ςτο πλαίςιο 
ανακεφαλαιϊςεων 
διδαγμζνων ενοτιτων 
(διάκριςθ βαςικισ και 
επιμζρουσ πλθροφορίασ, 
εντοπιςμόσ παραδειγμάτων, 
καταγραφι βαςικϊν όρων ι 
εννοιϊν κ.ά.).  

 Να γράφουν ςε 
ελεφκερο κείμενο 
βιωματικζσ εμπειρίεσ 
εντάςςοντασ, 
προαιρετικά, 
πολιτιςμικά ςτοιχεία 
του τόπου καταγωγισ 
τουσ. 

 Με αφορμι ανάγνωςθ 
βιωματικισ ιςτορίασ, οι 
μακθτζσ/-τριεσ ςυγγράφουν 
ελεφκερα ςε κείμενο τισ 
αναμνιςεισ τουσ/τα βιϊματά 
τουσ και τα μοιράηονται με 
τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/-τριζσ 
τουσ (οι αλλόγλωςςοι 
μακθτζσ/-τριεσ μποροφν να 
γράψουν το αρχικό κείμενο 
ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα, 
εφόςον το επικυμοφν).  

 Να διαμορφϊνουν 
κριτιρια αξιολόγθςθσ 
για διαφορετικοφσ 
κειμενικοφσ τφπουσ 
και είδθ. 

 Δθμιουργία πινάκων με 
κριτιρια αξιολόγθςθσ για τα 
παραγόμενα κείμενα φςτερα 
από ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ (π.χ. 
χρθςιμοποιιςαμε ςυνϊνυμα, 
διαρκρωτικζσ λζξεισ/φράςεισ, 
ριματα αιςκιςεωσ, 
δευτερεφουςεσ προτάςεισ; 
(π.χ. αναφορικζσ). Συγγραφι 
εκ νζου των κειμζνων με 
αξιοποίθςθ των 
ςυμπεραςμάτων που 
εξιχκθςαν ςε επίπεδο 
ολομζλειασ.  

 Να προβαίνουν ςε 
ανακεωριςεισ των 
κειμζνων που 
ςυγγράφουν 
εντάςςοντασ ςε αυτά 
νζεσ ιδζεσ και 
γλωςςικζσ επιλογζσ. 

 Δθμιουργία από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ –ςτο πλαίςιο 
τθσ διαμορφωτικισ 
αξιολόγθςθσ– φακζλου 
εργαςιϊν με διαφορετικζσ 
εκδοχζσ κειμζνου φςτερα από 
τθν επεξεργαςία του κζματοσ 
ςε επίπεδο τάξθσ ι τθ μελζτθ 
και άλλων ςχετικϊν κειμζνων. 

 Να αντιγράφουν τα 
ανακεωρθμζνα 
κείμενά τουσ με 
ευανάγνωςτθ γραφι 
και τθρϊντασ όλεσ τισ 
ςυμβάςεισ του 
γραπτοφ λόγου και 
τθσ δομισ του 

 Αντιγραφι τθσ τελικισ 
μορφισ του κειμζνου και 
ςφγκριςθ με τθν αρχικι ωσ 
προσ τθ δομι, τθν τιρθςθ 
των ορκογραφικϊν 
ςυμβάςεων, τθ μορφοποίθςθ 
και τθ ςυνολικι παρουςίαςθ 
του γραπτοφ. 
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κειμζνου (π.χ. 
ορκογραφία, 
παραγραφοποίθςθ). 

2. Κειμενικοί 
τφποι και 
πολυτροπικό-
τητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
Ρεριγραφικά κείμενα 

 Να χρθςιμοποιοφν 
ποικίλα 
ςθμαςιοςυντακτικά 
ςτοιχεία (αξιολογικά 
επίκετα, 
ςυναιςκθματικά 
φορτιςμζνο λεξιλόγιο, 
δείκτεσ τροπικότθτασ) 
για τθν ζκφραςθ 
ςυναιςκθμάτων, 
ςκζψεων και 
αξιολογιςεων κατά 
τθν παραγωγι 
περιγραφικϊν 
κειμζνων. 

 Βιωματικι περιγραφι τθσ 
πόλθσ ι του χωριοφ όπου 
διαμζνει ο/θ μακθτισ/-τρια 
ςε ζνα γράμμα προσ ζναν/μια 
φίλο/-θ με ςτόχο τθν 
πρόςκλθςθ και τθ φιλοξενία 
του/τθσ κατά τθ διάρκεια των 
καλοκαιρινϊν διακοπϊν: Ροφ 
βρίςκεται το μζροσ αυτό; 
Ροια είναι τα πιο γνωςτά του 
αξιοκζατα; Ροιεσ κοινζσ 
δραςτθριότθτεσ μποροφν να 
οργανωκοφν; Ροια τα 
ςυναιςκιματα για τθ 
ςυνάντθςθ αυτι;  

 Να παράγουν 
περιγραφικά κείμενα 
ςτα οποία εντάςςουν 
με δθμιουργικό τρόπο 
ςτοιχεία από άλλουσ 
κειμενικοφσ τφπουσ 
(π.χ. ζνταξθ 
αφθγθματικϊν 
ςτοιχείων ςτθν 
περιγραφι 
προςϊπων). 

 Αφιγθςθ ιςτοριϊν για τθ 
δράςθ προςϊπων ςε ζναν 
χϊρο κατά τθν περιγραφι του 
(π.χ. ςτθν τοπικι ιςτορία: 
Ροια ιταν θ δράςθ των 
ιπποτϊν ςτο Ραλάτι του 
Μεγάλου Μαγίςτρου των 
Ιπποτϊν τθσ όδου; 
Γνωρίηουμε κάποια ιςτορία 
για τθ δράςθ τουσ ςτον 
χϊρο;). 

 Να εντοπίηουν τθ 
λειτουργία 
διαφορετικϊν 
ςθμειωτικϊν 
ςυςτθμάτων ςτθ 
λεπτομερι απόδοςθ 
των χαρακτθριςτικϊν 
ενόσ περιγραφόμενου 
προςϊπου, 
αντικειμζνου, χϊρου 
ι διαδικαςίασ. 

 Λεπτομερισ ςκιαγράφθςθ 
(ιδιότθτεσ, λειτουργία, 
χρθςιμότθτα) ενόσ 
αντικειμζνου που 
εμφανίηεται ςε ζνα 
πολυτροπικό κείμενο. Ροιεσ 
πλθροφορίεσ για το 
αντικείμενο δίνονται μζςω 
τθσ γλϊςςασ; Ροιεσ μζςω τθσ 
εικόνασ;  

2.2 
Αφθγθματικά κείμενα  

 Να εντοπίηουν τα 
δομικά ςτοιχεία ενόσ 
αφθγθματικοφ 
κειμζνου, τα βαςικά 
ςθμεία εξζλιξθσ τθσ 
ιςτορίασ, τθν κφρια 
και τισ επιμζρουσ 
ιδζεσ του. 

 Ανάγνωςθ αφθγθματικισ 
ιςτορίασ μζςα από τθ 
διδακτικι ενότθτα και 
εντοπιςμόσ των δομικϊν 
ςτοιχείων τθσ αφιγθςθσ 
(χρόνοσ, χϊροσ, πρόςωπα). 
Επιςιμανςθ των φάςεων 
εξζλιξθσ τθσ ιςτορίασ και 
ςφνταξθ πλαγιότιτλων. 
Ρροφορικι περιλθπτικι 
απόδοςθ από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ ςε δυάδεσ και 
αμοιβαία αξιολόγθςθ βάςει 
κριτθρίων. 

 Να προςδιορίηουν 
επιμζρουσ δομικά 

 Ανάγνωςθ ενόσ διδακτικοφ 
λαϊκοφ παραμυκιοφ και 
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ςυςτατικά των 
αφθγθματικϊν 
κειμζνων (περίλθψθ, 
προςανατολιςμόσ, 
εξζλιξθ τθσ δράςθσ, 
αποτελζςματα, 
αξιολόγθςθ, 
κλείςιμο). 

εντοπιςμόσ ςε φφλλο 
εργαςίασ των φράςεων, 
προτάςεων ι τμθμάτων του 
κειμζνου που δθλϊνουν το 
κζμα, τον χϊρο και τον χρόνο 
τθσ δράςθσ, τθν εξζλιξθ και τα 
αποτελζςματά τθσ, τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αφιγθςθσ, 
κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ εκ 
μζρουσ του/τθσ 
αφθγθτι/αφθγιτριασ πτυχϊν 
τθσ διδακτικισ ιςτορίασ. 

 Να παράγουν 
αφθγθματικζσ 
ιςτορίεσ με 
περιεχόμενο 
μυκολογικό ι 
ιςτορικό. 

 Με αφορμι ζνα ιςτορικό 
γεγονόσ που ζχουν διδαχκεί, 
οι μακθτζσ/-τριεσ αναηθτοφν 
πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο 
για τθ δράςθ ςυγκεκριμζνων 
προςϊπων και αφθγοφνται 
τθν εξζλιξθ των γεγονότων ςε 
αϋ πρόςωπο από τθ ςκοπιά 
των προςϊπων αυτϊν. 

2.3 
Εξθγθτικά κείμενα  

 Να προςδιορίηουν 
τα βαςικά δομικά 
χαρακτθριςτικά ενόσ 
κειμζνου που εξθγεί 
ακολουκίεσ ι 
φαινόμενα ςτα 
γνωςτικά αντικείμενα 
τθσ τάξθσ αυτισ. 

 Επιλογι διαφορετικϊν 
γνωςτικϊν αντικειμζνων από 
ομάδεσ μακθτϊν/-τριϊν. 
Ανάλυςθ ενόσ κειμζνου από 
ζνα διακριτό γνωςτικό 
αντικείμενο, εντοπιςμόσ των 
δομικϊν χαρακτθριςτικϊν και 
των λεξιλογικϊν-
γραμματικοςυντακτικϊν 
επιλογϊν (ειδικό λεξιλόγιο, 
γραμματικοί τφποι, 
ςυντακτικζσ δομζσ). 
Ραρουςίαςθ ςτθν ολομζλεια, 
ςφγκριςθ των γλωςςικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των 
διαφορετικϊν γνωςτικϊν 
αντικειμζνων, ςυηιτθςθ και 
ςυμπεράςματα. 

 Να παράγουν 
ςφντομα ι αναλυτικά 
εξθγθτικά κείμενα 
που ςχετίηονται με τα 
γνωςτικά αντικείμενα 
που διδάςκονται.  

 Επιλογι μιασ ζννοιασ ενόσ 
γνωςτικοφ αντικειμζνου (π.χ. 
«θ Ικαγζνεια», Κοινωνικι και 
Ρολιτικι Αγωγι), θ οποία ζχει 
κάποια ςφνδεςθ με ανάλογθ 
διδακτικι ενότθτα ςτο 
μάκθμα τθσ Γλϊςςασ, γραπτι 
παρουςίαςθ και ανάλυςθ τθσ 
ζννοιασ από τον/τθ μακθτι/-
τρια ι μικρζσ ομάδεσ και 
ανάρτθςθ ςτον τοίχο τθσ 
τάξθσ ι ςε πόςτερ. 

2.4 
Κείμενα οδθγιϊν 

 Να γράφουν 
λειτουργικά 
διαδικαςτικά κείμενα 
(π.χ. προςκλιςεισ, 
κανόνεσ, μθνφματα) 

 Σφνταξθ προςκλιςεων ςε 
οικείο και επίςθμο φφοσ για 
διαφορετικοφσ παραλιπτεσ 
και περιςτάςεισ επικοινωνίασ.  

 Σφνταξθ κανόνων 
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για διαφορετικζσ 
περιςτάςεισ 
επικοινωνίασ. 

ςυμπεριφοράσ ςε ζντυπθ ι 
θλεκτρονικι μορφι για τθ 
ςχολικι και κοινωνικι ηωι με 
αποδζκτεσ ςυμμακθτζσ/-τριεσ 
ι το ευρφ κοινό.  

 Να 
μεταςχθματίηουν 
γλωςςικά με χριςθ 
ιςοδφναμων 
γραμματικϊν μζςων 
τθν απόδοςθ οδθγιϊν 
με ςτόχο τθν αλλαγι 
του φφουσ. 

 Επαναςφνταξθ των οδθγιϊν 
λειτουργίασ ενόσ 
μθχανιματοσ από το 
περιβάλλον του ςχολείου με 
χριςθ επιρρθμάτων του 
τρόπου, προκετικϊν 
ςυνόλων, ενεςτωτικϊν 
μετοχϊν κ.λπ.  

 Να ςυγγράφουν 
οδθγίεσ επιλζγοντασ 
εναλλακτικά 
γλωςςικά ι 
εικονιςτικά μζςα και 
να αξιολογοφν τθν 
αποτελεςματικότθτά 
τουσ. 

 Δθμιουργία οδθγιϊν ςτο 
πλαίςιο περιβαλλοντικϊν 
δράςεων φςτερα από 
ςυηιτθςθ για τα γλωςςικά ι 
πολυτροπικά μζςα που οι 
μακθτζσ/-τριεσ κεωροφν πιο 
αποτελεςματικά: επιλογι 
χρϊματοσ γραμματοςειράσ, 
τρόπου αρίκμθςθσ των 
οδθγιϊν, ςυνοδευτικϊν 
εικόνων αλλά και ζγκλιςθσ-
προςϊπου ανάλογα με το 
επικυμθτό φφοσ. 

2.5 
Κείμενα επιχειρθμάτων 

 Να προςδιορίηουν 
τα επιμζρουσ δομικά 
χαρακτθριςτικά του 
επιχειριματοσ 
(αιτιολόγθςθ κζςθσ). 

 Ρρόκλθςθ ςυηιτθςθσ ςτθν 
τάξθ με αφορμι κάποιο 
επίκαιρο γεγονόσ. Ζκφραςθ 
γνϊμθσ, άποψθσ, κζςθσ. 
Αιτιολόγθςθ με επιχειριματα. 
Αντιςτοίχιςθ εκάςτου 
τμιματοσ τθσ δεδομζνθσ 
ςυηιτθςθσ με το κατάλλθλο 
δομικό ςτοιχείο του 
επιχειριματοσ. Σχεδιαςμόσ 
τθσ δομισ ςτον πίνακα. 

 Ανάγνωςθ ποικίλων 
κειμενικϊν ειδϊν 
κατευκυντικοφ λόγου, όπωσ: 
διαφθμίςεισ, εκςτρατείεσ 
ενθμζρωςθσ, γράμματα 
αιτθμάτων/πεικοφσ, 
δθμοςιογραφικά άρκρα με 
επιχειριματα. Ανακάλυψθ 
των βαςικϊν δομικϊν και 
γλωςςικϊν τουσ 
χαρακτθριςτικϊν και 
οπτικοποίθςι τουσ ςε 
διάγραμμα. 

 Να αξιοποιοφν 
ςτοχευμζνα τθ 
γραμματικι τθσ 
επιχειρθματολογίασ. 

 Επιςιμανςθ των ςχετικϊν 
λεξιλογικϊν και γραμματικο-
ςυντακτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν ςε 
προφορικό και γραπτό λόγο: 
ριματα και φράςεισ διλωςθσ 
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γνϊμθσ, αξιολογικά επίκετα, 
απόδοςθ τεκμθρίων, 
ςυνδετικζσ λζξεισ-φράςεισ. 

 Να παράγουν ςε 
ομάδεσ κείμενα 
επιχειρθμάτων 
αναλαμβάνοντασ τθν 
αντικετικι 
παρουςίαςθ ενόσ 
κζματοσ που εμπίπτει 
ςτα ενδιαφζροντα 
των μελϊν τθσ τάξθσ.  

 Διοργάνωςθ ςτθν τάξθ 
λογομαχιϊν (debate) ςε 
ομάδεσ. Κάκε ομάδα επιλζγει 
μία από τισ δφο διαςτάςεισ 
του κζματοσ και αναηθτά 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Κρατά 
ςθμειϊςεισ με τα 
επιχειριματά τθσ, οργανϊνει 
τθ ςειρά παρουςίαςισ τουσ 
και ςυμμετζχει ενεργά ςτον 
διάλογο. Στο τζλοσ, 
πραγματοποιείται ςφνκεςθ 
των επιχειρθμάτων και 
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 
ςτθν ολομζλεια.  

2.6 
Ρολυτροπικότθτα 

 Να αναπτφςςουν 
δεξιότθτεσ οπτικοφ 
γραμματιςμοφ 
διαβάηοντασ κριτικά 
εικόνεσ. 

 Να διερευνοφν τισ 
μορφζσ 
πολυτροπικότθτασ 
που εμφανίηονται ςτα 
ςχολικά βιβλία τουσ. 

 Ανάγνωςθ εικόνων για τθν 
αςφάλεια ςτον δρόμο και τθν 
τιρθςθ κανόνων ςτισ 
μετακινιςεισ και ςφγκριςι 
τουσ ωσ προσ τισ γλωςςικζσ 
και εικονιςτικζσ διαςτάςεισ 
τουσ: Τι αναπαρίςταται κάκε 
φορά; Ροια χρϊματα ζχουν 
επιλεγεί; Το πλάνο είναι 
κοντινό ι μακρινό; Ροια 
ςχζςθ διατθροφν τα 
εικονιηόμενα πρόςωπα με τον 
κεατι; 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε 
ομάδεσ αναλαμβάνουν μια 
κεματικι ενότθτα ενόσ 
γνωςτικοφ αντικειμζνου και 
διερευνοφν τον ρόλο των 
εικόνων, των πθγϊν, των 
παρακεμάτων κ.λπ. 
Καταλιγουν ςε 
ςυμπεράςματα ςχετικά με τα 
πολυτροπικά ςτοιχεία που 
αξιοποιοφνται  ςτον 
επιςτθμονικό λόγο. 

3. Γραμματική 
περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
Φωνολογία/ Φωνθτικι 

 Να εντοπίηουν τα 
φωνιματα τθσ νζασ 
ελλθνικισ και να 
χρθςιμοποιοφν το 
φωνθτικό αλφάβθτο 
για να δθλϊςουν τθν 
προφορά τουσ. 

 Να διακρίνουν τα 
ςφμφωνα ανάλογα με 
τον τρόπο άρκρωςθσ 
(κλειςτά, τριβόμενα 
κ.λπ.) και τον τόπο 
άρκρωςθσ (χειλικά, 

 Χριςθ του φωνθτικοφ 
αλφαβιτου για τθν 
παρουςίαςθ τθσ προφοράσ 
ορκογραφικά περίπλοκων 
λζξεων ςε ζναν/μία ξζνο/-θ 
μακθτι/-τρια (π.χ. /ine/ 
<είναι>).  

 Αξιοποίθςθ ςτοιχείων του 
φωνθτικοφ αλφαβιτου από 
αλλόγλωςςουσ μακθτζσ/-
τριεσ, για να δείξουν ςτθν 
τάξθ τθν προφορά λζξεων τθσ 
μθτρικισ τουσ γλϊςςασ. Η 
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οδοντικά κ.λπ.). 

 Να διακρίνουν τα 
φωνιματα ςε 
ςφμφωνα και 
φωνιεντα και τα 
ςφμφωνα ακολοφκωσ 
ςε θχθρά και άθχα. 

δραςτθριότθτα ζχει 
ανακαλυπτικό και παιγνιϊδθ 
χαρακτιρα.  

 Απεικόνιςθ του 
αναπνευςτικοφ και του 
αρκρωτικοφ ςυςτιματοσ ςε 
ψθφιακό περιβάλλον και 
τοποκζτθςθ των φκόγγων με 
βάςθ το φωνθτικό αλφάβθτο. 
Άντλθςθ ςτοιχείων από το 
μάκθμα των Φυςικϊν 
(ενότθτα «Ήχοσ»). 

 Βιωματικι διάκριςθ των 
θχθρϊν από τουσ άθχουσ 
φκόγγουσ με τοποκζτθςθ των 
δαχτφλων ςτον λαιμό, ςτο 
φψοσ του «μιλου του Αδάμ». 
Ρροφορά κάκε φκόγγου και 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 
θχθρότθτασ. 

 Να διαχωρίηουν τισ 
λζξεισ με ςυνίηθςθ 
του <ι> από τισ λζξεισ 
χωρίσ ςυνίηθςθ (π.χ. 
δια-βάηω – δι-α-κζτω, 
κακο-ποι-όσ - ποιοσ) 
διερευνϊντασ 
ςυγχρόνωσ τθ ςχζςθ 
προφοράσ και γραφισ 
τουσ. 

 Ρροφορά και γραφι λζξεων 
ςτισ οποίεσ παρατθρείται 
ςυμπροφορά δφο ςυλλαβϊν 
ςε μία (λ.χ. καμία/καμιά, 
εννζα/εννιά). Συηιτθςθ για 
τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου 
θ ςυνίηθςθ επιφζρει διαφορά 
ςτον τονιςμό (βία-βια, μία-
μια, δφο-δυο) ι ςτθ ςθμαςία 
κάποιων λζξεων (πρβλ: γονικι 
άδεια /άδεια δωμάτια). 

 Να αναγνωρίηουν 
το φαινόμενο τθσ 
απαλοιφισ 
φωνιεντοσ ςε λζξθ 
και μεταξφ λζξεων 
(φαινόμενο 
ςυνεκφοράσ), π.χ. 
δεκαζξι δεκάξι, με 
ζριξε μ’ ζριξε.  

 Διερεφνθςθ του 
φαινομζνου από ομάδεσ 
μακθτϊν/-τριϊν ςε ποιιματα 
(π.χ. Β. ϊτα, «Ξφπνθςεσ 
κοριτςάκι;») ςε δεδομζνο 
δικτυακό τόπο (ςυλλογι 
«Ανκολόγιο παιδικό»). 
Αναγνϊριςθ των ίδιων 
φαινομζνων και ςε 
προφορικό καταγεγραμμζνο 
λόγο (π.χ. Ζφυγε απ’ τθν 
παραλία). Ομαδοποίθςθ ςε 
ψθφιακό εννοιολογικό χάρτθ.  

 Να διακρίνουν τισ 
φωνθτικζσ/ 
ορκογραφικζσ 
αλλαγζσ που 
υφίςταται ζνα 
φϊνθμα αναλόγωσ 
του περιβάλλοντοσ 
εμφάνιςισ του (κατά 
τθ ςφνκεςθ). 

 Εντοπιςμόσ ςυχνόχρθςτων 
λζξεων ςτον προφορικό ι 
γραπτό λόγο που ζχουν 
υποςτεί αφομοίωςθ. 
Ραρατιρθςθ του τρόπου 
προφοράσ και γραφισ τουσ: 
ςυμφωνϊ (ςυν+φωνϊ), 
ςφςςωμοσ (ςυν+ςϊμα), 
ςφγχρονοσ (ςυν+χρόνοσ). 

3.2 
Κλιτικι μορφολογία και 
ορκογραφία 

 Να εντοπίηουν τισ 
ιδιαιτερότθτεσ που 
εμφανίηουν ςτθν 

 Εντοπιςμόσ και κλίςθ 
ρθμάτων ι ουςιαςτικϊν 
λόγιασ προζλευςθσ με ςτόχο 

http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=2&cat_id=1
http://www.snhell.gr/kids/category.asp?id=1
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κλίςθ, λόγω τθσ 
λόγιασ προζλευςισ 
τουσ:  

 τα ριματα που 
λιγουν ςε  
-οφμαι και -ϊμαι 
και όςα ζχουν ωσ βϋ 
ςυνκετικό άγω και 
βάλλω 

 τα κθλυκά 
ουςιαςτικά ςε -ωσ 
και -ω 

 τα ανιςοςφλλαβα 
δικατάλθκτα 
ουδζτερα ςε -ρ 
(πυρ, φδωρ) και ςε  
-σ (φωσ). 

τθν εξοικείωςθ των 
μακθτϊν/-τριϊν με ιςτορικζσ 
διαςτάςεισ τθσ γλϊςςασ 
(ςφγκριςθ κακαρεφουςασ και 
δθμοτικισ με βάςθ ςφντομα 
αποςπάςματα από ιςτορικζσ 
πθγζσ).  

 Κλίςθ ςυχνόχρθςτων 
κθλυκϊν ονομάτων ςε -ωσ 
και -ω ι μεταφορά τουσ ςτθν 
αντίςτοιχθ πτϊςθ του άλλου 
αρικμοφ ςυνοδεία άρκρου 
και προςδιοριςτικοφ 
επικζτου: θ αιδϊσ και θ 
πεικϊ. 

 Να κλίνουν λόγιασ 
προζλευςθσ επίκετα 
και να τα 
χρθςιμοποιοφν ςτα 
κείμενά τουσ. 

 Να ςχθματίηουν τα 
παρακετικά των 
επιρρθμάτων και να 
τα αξιοποιοφν ςτον 
λόγο τουσ. 

 Συμπλιρωςθ κενϊν, 
αντιςτοιχίςεων ι 
ςταυρολζξων με κλιτικά 
παραδείγματα επικζτων 
λόγιασ προζλευςθσ (επίκετα 
ςε -θσ, -θσ, -εσ / -ων, -ουςα,  
-ον, / -υσ, -ια,-υ / -ων, (-ονασ), 
-ον , π.χ. ο, θ ευγνϊμων, το 
ευγνϊμον) και ςχολιαςμόσ 
των τφπων που 
παρουςιάηουν μεγαλφτερεσ 
δυςκολίεσ ςτθν κλίςθ μζςω 
αυκεντικϊν κειμζνων, ςτο 
πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ ι τθσ 
αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ. 

 Να κλίνουν ριματα 
μθ ομαλοφ 
ςχθματιςμοφ (φταίω, 
λζω, πάω, κλαίω, 
τρϊω) παρατθρϊντασ 
τισ διαφορζσ που 
εμφανίηουν από 
γνωςτά ομαλά 
ριματα (ςυναίρεςθ). 

 Ρεριγραφι κακθμερινϊν 
δραςτθριοτιτων ςτο παρόν 
και ςτο παρελκόν: ζνταξθ ςτο 
κείμενο ςυνθρθμζνων 
ρθμάτων και ςφγκριςι τουσ 
με ςυνικθ ριματα ωσ προσ 
το κλιτικό τουσ παράδειγμα 
(λζεισ-λεσ/ τρϊεισ-τρωσ αλλά 
και καίω, ζκαιγα). 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τθν 
φπαρξθ ρθμάτων που 
δε ςχθματίηουν όλουσ 
τουσ χρόνουσ, και να 
αναπλθρϊνουν όςουσ 
λείπουν με άλλουσ 
ρθματικοφσ τφπουσ. 

 Αλλαγι του χρόνου 
ςυχνόχρθςτων ελλειπτικϊν 
ρθμάτων (όπωσ τα είμαι, ζχω, 
ξζρω, περιμζνω) ςε δεδομζνο 
κείμενο, εντοπιςμόσ των 
χρόνων που λείπουν 
(ςυνικωσ ςε ςυνοπτικό ποιον 
ενεργείασ) και επιλογι άλλων 
ρθμάτων για τθν κάλυψθ των 
επικοινωνιακϊν αναγκϊν.  

Ορκογραφία 
Να γράφουν 
ορκογραφθμζνα: 

 τθ ςυνοπτικι 
υποτακτικι και τθ 

 Συμπλιρωςθ ρθμάτων ςε 
προτάςεισ οδθγιϊν για τθν 
επίςκεψθ ςτθ δθμοτικι 
βιβλιοκικθ. Ρ.χ. Οφείλετε 
(μπαίνω) ……………. (ςυνοπτ. 
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ςυνοπτικι 
προςτακτικι μθ 
ομαλϊν ρθμάτων τθσ 
ενεργθτικισ φωνισ 
(π.χ. βγαίνω-να βγω-
βγεσ/βγείτε, μπαίνω, 
πίνω, βλζπω, λζω, 
βρίςκω, παίρνω κ.ά.)  

 τα κλιτικά 
μορφιματα των 
ρθμάτων τθσ 
πακθτικισ φωνισ ςε  
-ιζμαι, -οφμαι και  
-ϊμαι  

 τα κλιτικά 
επικιματα των 
επικζτων ςε -θσ, -θσ,  
-εσ / -φσ, -εία, -φ και  
-ων, -ουςα, -ον. 

υποτακτ.) με θςυχία ςτον 
χϊρο. ………………. με θςυχία 
ςτον χϊρο (ςυνοπτ. 
προςτακτ.). Θα πρζπει 
(βρίςκω).................. ςφντομα 
το βιβλίο που κζλετε 
(δανείηομαι)............ Εργαςία 
των μακθτϊν/-τριϊν ςε ηεφγθ 
και αλλθλοδιόρκωςθ. Οι 
λανκαςμζνοι τφποι 
ξαναγράφονται ορκά με 
χρϊμα ςε καρτζλεσ. 

 Κατάτμθςθ και αναςφνκεςθ 
ςε κζμα και κατάλθξθ λόγιων 
ρθμάτων ι επικζτων (παηλ με 
καρτζλεσ). Σχθματιςμόσ 
ρθμάτων (ι επικζτων) με 
ςυνδυαςμό μορφθμάτων 
(κζμα-κατάλθξθ). 
Συμπλιρωςθ προτάςεων ι 
κειμζνων. 

3.3 
Σφνταξθ 

 Να διακρίνουν τθ 
λειτουργία 
απρόςωπων ρθμάτων 
και εκφράςεων 
παρατθρϊντασ το 
πλαίςιο χριςθσ τουσ. 

 Δραςτθριότθτεσ 
παραγωγισ κειμζνων 
οδθγιϊν με χριςθ 
απρόςωπων ρθμάτων και 
εκφράςεων αναλόγωσ του 
επικυμθτοφ φφουσ (λ.χ. 
αντιπαραβολι του πρζπει με 
τα καλό είναι, ςυνιςτάται). 

 Να 
μεταςχθματίηουν τθν 
ενεργθτικι ςφνταξθ 
ςε πακθτικι 
παρατθρϊντασ τισ 
μεταβολζσ ςτθ 
λειτουργία των 
ςυντακτικϊν όρων. 

 Ρεριγραφι κτίςματοσ και 
εναλλαγι τθσ ενεργθτικισ και 
τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ 
αναλόγωσ των πλθροφοριϊν 
που διατίκενται ι ζχουν 
ςυλλεγεί ςε επίπεδο τάξθσ 
(π.χ. επιλογι τθσ πακθτικισ 
ςφνταξθσ για περιπτϊςεισ 
όπου ο/οι δράςτθσ/δράςτεσ 
είναι άγνωςτοσ/-οι: λ.χ. Το 
κτίςμα οικοδομικθκε το 
1878).  

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν ότι 
θ επιλογι 
ενεργθτικισ ι 
πακθτικισ ςφνταξθσ 
ενδζχεται να 
ςυνδζεται με 
ςυνειδθτζσ επιλογζσ 
του/τθσ ομιλθτι/-
τριασ ι ςυγγραφζα 
(παρουςίαςθ ι μθ 
του δράςτθ, απόδοςθ 
ι μθ αιτιότθτασ ςε 
αυτόν ι αυτιν). 

 Μελζτθ ειδθςεογραφικϊν 
κειμζνων από διαφορετικζσ 
πθγζσ και εντοπιςμόσ 
παραδειγμάτων χριςθσ τθσ 
πακθτικισ και τθσ 
ενεργθτικισ ςφνταξθσ: Τι 
προςφζρουν ςε ςχζςθ με τθν 
παρουςίαςθ τθσ είδθςθσ; Ρϊσ 
ςχετίηεται θ επιλογι τουσ με 
τθν άποψθ του/τθσ 
δθμοςιογράφου;  

 Να  Μεταφορά του 
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μεταςχθματίηουν τον 
ευκφ λόγο ςε πλάγιο 
επιφζροντασ τισ 
απαραίτθτεσ αλλαγζσ 
ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ τθσ 
επικοινωνίασ. 

περιεχομζνου μιασ 
ςυνζντευξθσ από τον ευκφ ςε 
πλάγιο λόγο επιλζγοντασ 
προτάςεισ ι περιόδουσ όπου 
το νόθμα πρζπει να 
μεταφερκεί πιςτά –ι 
αντίςτοιχα ςε ελεφκερθ 
απόδοςθ– για να γίνει πιο 
κατανοθτό το περιεχόμενο 
τθσ ςυνζντευξθσ.  

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τισ 
διαφορετικζσ 
ςυντακτικζσ επιλογζσ 
με τισ οποίεσ 
δθλϊνονται 
επιρρθματικζσ 
λειτουργίεσ και να τισ 
επιλζγουν ςυνειδθτά. 

 Μεταςχθματιςμόσ των 
προτάςεων ενόσ κειμζνου 
μζςω τθσ προςκικθσ, 
αφαίρεςθσ και επιλογισ 
διαφορετικϊν επιρρθματικϊν 
προςδιοριςμϊν (προςκικθ 
επιρρθμάτων του τρόπου για 
απόδοςθ ακρίβειασ ςε 
οδθγίεσ, αφαίρεςθ χρονικϊν 
ι τοπικϊν προςδιοριςμϊν με 
ςτόχο τθν πφκνωςθ κ.λπ.). 

 Να προςδιορίηουν 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ ςφνδεςθσ 
(παρατακτικι και 
υποτακτικι) των 
προτάςεων. 

 Χωριςμόσ των προτάςεων 
μίασ περιόδου ενόσ κειμζνου, 
εντοπιςμόσ των ςυνδετικϊν 
ςτοιχείων (παρατακτικϊν ι 
υποτακτικϊν ςυνδζςμων) και 
διάκριςθ των κφριων από τισ 
εξαρτθμζνεσ προτάςεισ.  

 Να εκφράηουν 
ζμμεςθ ερϊτθςθ και 
απορία με τθ βοικεια 
εξαρτθμζνων πλάγιων 
ερωτθματικϊν 
προτάςεων. 

 Μεταςχθματιςμόσ 
κωμικογραφιματοσ ςε πλάγιο 
λόγο. Οι μακθτζσ/-τριεσ ςε 
ηεφγθ διαβάηουν τθν ιςτορία 
(μιςι-μιςι) και τθν 
αφθγοφνται ο ζνασ/θ μία 
ςτον άλλο/ςτθν άλλθ 
εςτιάηοντασ ςτθ μεταφορά 
των λόγων των προςϊπων. 
Ο/Η εκπαιδευτικόσ δίνει 
φφλλο εργαςίασ ςτο οποίο 
υπάρχει θ απόδοςθ τθσ 
ιςτορίασ ςε πλάγιο λόγο. 
Ακολουκεί ςυηιτθςθ με 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ για 
τα ριματα εξάρτθςθσ, τθν 
επιλογι των κατάλλθλων 
ςυμπλθρωματικϊν δεικτϊν-
ςυνδζςμων και γενικότερα 
για τισ τεχνικζσ τθσ 
μεταφοράσ από τον ευκφ 
ςτον πλάγιο. 

 Να εκφράηουν 
εναντίωςθ/παραχϊρθ
ςθ ι ςκοπό με τθ 
βοικεια ανάλογων 
εξαρτθμζνων 
προτάςεων. 

 Σφνταξθ θμερολογίου ι 
γράμματοσ για προςωπικά 
ςχζδια και επιδιϊξεισ αλλά 
και για τισ δυςκολίεσ 
επίτευξισ τουσ με χριςθ 
τελικϊν, εναντιωματικϊν και 
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παραχωρθτικϊν προτάςεων. 

 Να εντοπίηουν τον 
ρόλο των 
αναφορικϊν 
αντωνυμιϊν ι του 
άκλιτου «που» ωσ 
ςυνδετικϊν 
ςτοιχείων. 

 Εντοπιςμόσ των 
αναφορικϊν προτάςεων που 
υπάρχουν ςε ζνα 
περιγραφικό κείμενο και 
αναηιτθςθ του όρου 
αναφοράσ τουσ (π.χ. ο 
Γιάννθσ ο οποίοσ/που…..). 
Αντικατάςταςθ του άκλιτου 
που από τθν αναφορικι 
αντωνυμία ο οποίοσ, θ οποία, 
το οποίο και ςχολιαςμόσ των 
διαφορϊν που εμφανίηουν οι 
δφο επιλογζσ. 

 Να εξθγοφν τθν 
επιρρθματικι 
λειτουργία του 
αναφορικοφ 
επιρριματοσ «όπου» 
διαχωρίηοντάσ το από 
το άκλιτο αναφορικό 
«που». 

 Συμπλιρωςθ κενϊν ςε 
αναφορικζσ προτάςεισ με 
χριςθ του που ι του όπου και 
παρατιρθςθ του όρου 
αναφοράσ, αν υπάρχει: λ.χ. 
Ράμε ςτθν πλατεία όπου 
είχαμε ςυναντθκεί το 
Σάββατο/Ράμε όπου κζλεισ 
αλλά και Το μολφβι που ςου 
ζδωςα…  

 Να διατυπϊνουν 
υποκζςεισ με χριςθ 
ανάλογων 
υποκετικϊν 
ςυνδζςμων 
διακρίνοντασ τθν 
υπόκεςθ από τθν 
απόδοςθ. 

 Συγγραφι φανταςτικισ 
ιςτορίασ όπου κα 
αξιοποιοφνται υποκετικζσ 
προτάςεισ για τθν 
αποτφπωςθ των ςκζψεων 
των πρωταγωνιςτϊν/-ςτριϊν.  

 Να αξιοποιοφν 
γλωςςικά μζςα για 
τον ςχολιαςμό του 
προταςιακοφ 
περιεχομζνου, κακϊσ 
και δείκτεσ ςυνοχισ 
κατά τθν ζκφραςθ 
των νοθμάτων. 

 Ρροςκικθ ι αντικατάςταςθ 
προταςιακϊν επιρρθμάτων 
(λ.χ. ευτυχϊσ, δυςτυχϊσ) 
κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ 
(μεταγνϊςθ) κειμζνων με 
επιχειριματα. 

 Ρροςκικθ κειμενικϊν 
δεικτϊν (λ.χ. αντίκετα, 
ςυμπεραςματικά, ςυνεπϊσ) 
κατά τθν επεξεργαςία των 
μακθτικϊν γραπτϊν για τθν 
επίτευξθ ςυνοχισ. 

 Να διακρίνουν τισ 
διαφορετικζσ μορφζσ 
του κατθγορουμζνου 
χρθςιμοποιϊντασ 
εναλλακτικά 
μεγαλφτερο εφροσ 
ςυνδετικϊν ρθμάτων. 

 Αντικατάςταςθ των 
ςυνδετικϊν ρθμάτων με άλλα 
λειτουργικά ιςοδφναμα κατά 
τθ διαδικαςία τθσ 
αυτοαξιολόγθςθσ (λ.χ. ζγινε 
πρόεδροσ, εκλζχκθκε 
πρόεδροσ). 

3.4 
Ρραγματολογία  

 Να χρθςιμοποιοφν 
ςε εναλλαγι 
γραμματικοφσ τφπουσ 
(εγκλίςεισ, απρόςωπα 

 Ραιχνίδια ρόλων με ςτόχο 
τθν επιτζλεςθ διαφορετικϊν 
γλωςςικϊν πράξεων (διλωςθ 
ευχισ, απαγόρευςθσ κ.ά.) ι 
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ριματα) ι 
λεξιλογικοφσ τφπουσ 
για τθν απόδοςθ 
λεκτικϊν πράξεων. 

τθσ ίδιασ γλωςςικισ πράξθσ 
με εναλλακτικά γλωςςικά 
μζςα.  

 Ραιχνίδια με άξονα τισ 
ποικίλεσ πραγματολογικζσ 
λειτουργίεσ κάκε τφπου 
πρόταςθσ (π.χ. ερωτθματικι 
πρόταςθ που δθλϊνει 
απορία, αίτθςθ ςυγγνϊμθσ, 
παράκλθςθ, πεικϊ). 

 Να χρθςιμοποιοφν 
τισ κατευκυντικζσ 
λεκτικζσ πράξεισ 
(προςταγι άμεςθ και 
ζμμεςθ). 

 Να αναγνωρίηουν 
τθ λειτουργία του 
χιοφμορ εςτιάηοντασ 
ςτισ γλωςςικζσ 
επιλογζσ του πομποφ. 

 Υλοποίθςθ προςταγϊν και 
διαβάκμιςθ ςε διάφορα 
επίπεδα ευγενείασ με τισ 
αντίςτοιχεσ γραμματικζσ και 
λεξιλογικζσ επιλογζσ, π.χ. 
Φζρε μου ζνα ποτιρι νερό. / 
Μου φζρνεισ ζνα ποτιρι 
νερό; / Θα μποροφςεσ να μου 
φζρεισ ζνα ποτιρι νερό, ςε 
παρακαλϊ;  

 Εξζταςθ διαφορετικϊν 
χιουμοριςτικϊν κειμζνων και 
αναηιτθςθ του 
επικοινωνιακοφ τουσ 
πλαιςίου. Επιςιμανςθ των 
γλωςςικϊν επιλογϊν του 
πομποφ με τισ οποίεσ το 
κείμενο επιτυγχάνει τον 
ςτόχο του. 

4. Λεξιλόγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
Βαςικό λεξιλόγιο, 
ςυνάψεισ λζξεων, 
χριςθ λεξικοφ 

 Να επεξεργάηονται 
το κεματικό λεξιλόγιο 
ομαδοποιϊντασ 
περιςςότερο 
εφχρθςτεσ (πυρθνικό 
λεξιλόγιο) και πιο 
ειδικζσ λζξεισ 
αναλόγωσ του 
πλαιςίου χριςθσ 
τουσ. 

 Ταξινομιςεισ ςε ευρετιρια 
λζξεων και φράςεων με τθν 
αξιοποίθςθ των 
υπολογιςτικϊν φφλλων ανά 
κεματικζσ ενότθτεσ, όπωσ το 
άτομο ωσ πολίτθσ (λ.χ. πόλθ, 
πολίτθσ, πολιτικόσ αλλά και 
πολιτογράφθςθ, πολιοφχοσ) 
με αναφορά ςτθ ςυχνότθτα 
και το πλαίςιο χριςθσ τουσ ςε 
διαφορετικά κειμενικά 
περιβάλλοντα. 

 Να εντοπίηουν 
λζξεισ που 
χρθςιμοποιοφνται 
μόνο ςε ειδικό 
πλαίςιο ι αποκτοφν 
μια ιδιαίτερθ 
ςθμαςία ςτο πλαίςιο 
του ειδικοφ 
λεξιλογίου. 

 Δθμιουργία λεξικοφ ειδικοφ 
λεξιλογίου με βάςθ τα 
διαφορετικά διδαςκόμενα 
αντικείμενα του 
προγράμματοσ και 
διερεφνθςθ του ειδικοφ 
πλαιςίου χριςθσ του (λ.χ. 
αντίςταςθ ςτθ Φυςικι και τθν 
Ιςτορία, ςφνολο ςτα 
Μακθματικά και ςτθ 
Γλϊςςα). 

 Να ςυγκρίνουν το 
περιεχόμενο 
λθμμάτων από 
διαφορετικά είδθ 

 Αναηιτθςθ του ίδιου 
λιμματοσ ςε λεξικά 
ερμθνευτικά, ετυμολογικά, 
ορκογραφικά, θλεκτρονικά ι 
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ζντυπων και 
θλεκτρονικϊν λεξικϊν 
προςδιορίηοντασ τθ 
χρθςιμότθτά τουσ. 

ζντυπα, και δθμιουργία ενόσ 
ςφντομου κειμζνου με 
βαςικζσ πλθροφορίεσ για 
αυτό.  

4.2  
Σθμαςίεσ λζξεων, 
ςθμαςιολογικζσ 
ςχζςεισ/πεδία  

 Να διαςυνδζουν τισ 
λεξιλογικζσ επιλογζσ 
τουσ με διαφορετικά 
επίπεδα φφουσ, 
περιςτάςεισ 
επικοινωνίασ και 
κειμενικοφσ τφπουσ. 

 Χριςθ ζντυπων ι 
θλεκτρονικϊν λεξικϊν για τθν 
εφρεςθ ςυνωνφμων και 
αντικζτων, ομωνφμων και 
παρωνφμων με ςθμείο 
αναφοράσ παραδείγματα από 
αυκεντικά κείμενα. 

 Αντικατάςταςθ ςτα 
μακθτικά κείμενα λζξεων ι 
φράςεων με άλλεσ 
ςυνϊνυμεσ και ςφγκριςι τουσ 
ωσ προσ τθν 
αποτελεςματικότθτα, τθν 
κοινωνικι και πολιτιςμικι 
τουσ διάςταςθ (λ.χ. 
θλικιωμζνοσ/γζροσ).  

 Να εντοπίηουν 
φαινόμενα ομοθχίασ 
και πολυςθμίασ και 
να τα διακρίνουν 
μεταξφ τουσ. 

 Εντοπιςμόσ ςε λογοπαίγνια, 
παροιμίεσ, ανζκδοτα και 
ποιιματα λζξεων (λ.χ. τόνοσ: 
μεγάλο ψάρι, τρόποσ 
ζκφραςθσ, ςθμάδι ςτθ γραφι 
ι μονάδα βάρουσ) ι 
φράςεων με αμφιςθμία ςε 
θλεκτρονικζσ 
εφθμερίδεσ/περιοδικά και 
ςχολιαςμόσ τθσ λειτουργίασ 
τουσ. 

 Να ςυνδζουν τον 
μεταφορικό λόγο με 
το φαινόμενο τθσ 
πολυςθμίασ 
εντοπίηοντασ λζξεισ 
που μπορεί να ζχουν 
περιςςότερεσ τθσ 
μιασ ςθμαςίεσ. 

 Γραπτι ι προφορικι 
εξιγθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 
μεταφοράσ ςε λαϊκά 
διδακτικά παραμφκια μζςω 
τθσ αναηιτθςθσ 
κυριολεκτικϊν ςθμαςιϊν για 
λζξεισ ι φράςεισ του 
κειμζνου.  

4.3 
Ραραγωγικοί 
μθχανιςμοί 
(παραγωγι-ςφνκεςθ)  

 Να διακρίνουν τθ 
λειτουργία και τθ 
ςθμαςία λόγιασ 
προζλευςθσ λεξικϊν 
προκθμάτων και 
επικθμάτων. 

 Εντοπιςμόσ λζξεων που 
περιζχουν λόγιασ προζλευςθσ 
προκιματα και επικιματα ςε 
ψθφιακά λεξικά (τθλε-, γεω-, 
υδρο- αλλά και -ςκοπθςθ,  
-κομία, -λογία, -αλγία) και 
εξιγθςθ των ςθμαςιϊν τουσ 
ςε αυκεντικά παραδείγματα 
λόγου από Ηλεκτρονικά 
Σϊματα Κειμζνων. 

 Να προςδιορίηουν 
τον τρόπο 
ςχθματιςμοφ των 
ςυνκζτων 
(γραμματικι 
κατθγορία αϋ και βϋ 
ςυνκετικοφ). 

 Συλλογι ςφνκετων 
ονομάτων, ρθμάτων και 
επικζτων από ςϊματα 
κειμζνων και διαχωριςμόσ 
των ςυνκετικϊν τουσ ςε 
πίνακεσ με βάςθ τισ 
γραμματικζσ τουσ κατθγορίεσ. 
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4. Λεξιλόγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν ότι 
με τουσ μθχανιςμοφσ 
παραγωγισ και 
ςφνκεςθσ 
δθμιουργείται εφροσ 
λεξιλογικϊν 
επιλογϊν.  

 Μεταςχθματιςμόσ 
τμθμάτων ενόσ κειμζνου με 
επιλογι παράγωγων ι 
ςφνκετων λζξεων, όπου είναι 
εφικτό (λ.χ. μετατροπι 
ρθματικϊν φράςεων ςε 
ονοματικζσ, προςκικθ 
ςφνκετων λζξεων ςτθ κζςθ 
απλϊν). Σφγκριςθ των 
διατυπϊςεων ςε ςχζςθ με 
τθν ακρίβεια που 
εξαςφαλίηουν οι αλλαγζσ 
ςτθν απόδοςθ/προοπτικι του 
νοιματοσ, το επικυμθτό φφοσ 
και τισ εκφραςτικζσ 
δυνατότθτεσ που 
προςφζρουν οι παραγωγικοί 
μθχανιςμοί. 

 Να παρατθροφν τισ 
αλλαγζσ που επιφζρει 
ςε ορκογραφικό και 
μορφολογικό επίπεδο 
θ χριςθ λόγιων 
προκζςεων (όπωσ θ 
ςυν, θ εκ και θ εν) 
αναγνωρίηοντασ και 
τθ ςθμαςία τουσ. 

 Μελζτθ παγιωμζνων 
λόγιων εκφράςεων από 
λεξικά με διαφορετικζσ 
προκζςεισ, εξιγθςθ του 
νοιματόσ τουσ και 
εντοπιςμόσ των αλλαγϊν που 
ςυνδζονται με τθ χριςθ τουσ 
ςτον γραπτό λόγο (λ.χ. εκ 
γενετισ, εξ αποςτάςεωσ/ εισ 
βάροσ μου, εισζρχομαι/ ςυν 
τω χρόνω αλλά ςυμψθφίηω 
από το ςυν+ψθφίηω/ εν 
ψυχρϊ αλλά εγγραφι από το 
εν+γράφω).  

 Να εντοπίηουν 
γλωςςικά ςτοιχεία 
που προκφπτουν από 
τθ διαδικαςία τθσ 
ςυντόμευςθσ ςε 
λειτουργικά κείμενα 
(αρκτικόλεξα, 
ακρωνφμια, 
ςυντομογραφίεσ). 

 Συλλογι, ομαδοποίθςθ και 
ανάπτυξθ ςυντομευμζνων 
ςτοιχείων που απαντοφν ςτθν 
κακθμερινι μασ ηωι (ΕΤ, 
ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ κ.ά.). 
Συνειδθτοποίθςθ των 
μθχανιςμϊν ςχθματιςμοφ 
τουσ. 

 Να αναγνωρίηουν 
τθ ςθμαςία των 
νεολογιςμϊν και των 
δανείων ςτθν κάλυψθ 
ςφγχρονων 
επικοινωνιακϊν 
αναγκϊν. 

 Συλλογι λζξεων για τθ 
γλϊςςα του διαδικτφου και 
αναηιτθςθ ςτο λεξικό του 
τρόπου δθμιουργίασ τουσ 
(λ.χ. ποντίκι, υπολογιςτισ, 
διαδίκτυο, ςερφάρω). 

 Υπογράμμιςθ των 
γλωςςικϊν δανείων που 
περιγράφουν ι κατονομάηουν 
ακλιματα ςε άρκρα 
εφθμερίδων, ανάδειξθ τθσ 
πλθροφοριακισ τουσ αξίασ 
ςτθν επικοινωνία και 
ανεφρεςθ των ελλθνικϊν 
ιςοδφναμων (π.χ. 
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4. Λεξιλόγιο υδατοςφαίριςθ/πόλο).  

4.4 
Ρροζλευςθ, 
ετυμολογία, διεκνιςμοί, 
λεξικι ορκογραφία 

 Να ςυνδζουν τθν 
ετυμολογία τθσ λζξθσ 
με τθν ορκογράφθςι 
τθσ δθμιουργϊντασ 
οικογζνειεσ λζξεων με 
τθν ίδια ρίηα. 

 Να αναγνωρίηουν 
ότι κάποιεσ λζξεισ 
δθμιουργοφνται από 
ρίηεσ αρχαίων 
ελλθνικϊν ι 
λατινικϊν λζξεων και 
είναι κοινζσ για 
πολλζσ γλϊςςεσ 
(διεκνιςμοί ι λζξεισ 
«ςταρ»). 

 Εντοπιςμόσ ςτο υπό 
διδαςκαλία κείμενο 
άγνωςτων λζξεων για 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και 
διατφπωςθ εικαςιϊν για τθ 
ςθμαςία τουσ βάςει τθσ 
ορκογράφθςισ τουσ.  

 Εξοικείωςθ με τισ 
ςυμβάςεισ των ετυμολογικϊν 
λεξικϊν, ςτοχευμζνθ 
αναηιτθςθ τθσ ετυμολογίασ 
λζξεων ςε λεξικά και 
καταγραφι των ομόρριηϊν 
τουσ.  

 Διερεφνθςθ διεκνιςμϊν ςτα 
βιβλία των κετικϊν 
επιςτθμϊν και ςτα λεξικά 
ξζνων γλωςςϊν. 

5. Ανάγνωςη 
βιβλίων/ 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 
Μορφζσ και είδθ 
βιβλίων, ζντυπων και 
ψθφιακϊν (υλικότθτα) 

 Να αξιοποιοφν 
ςτοιχεία από τθ 
μορφι ενόσ βιβλίου 
για τθ διατφπωςθ 
ςκζψεων και 
προςδοκιϊν για το 
περιεχόμενό του. 

 Διατφπωςθ εικαςιϊν για το 
περιεχόμενο ι τθν ιςτορία 
που αφθγείται ζνα 
λογοτεχνικό βιβλίο από το 
εξϊφυλλο ι το οπιςκόφυλλό 
του (ςχολιαςμόσ τθσ 
γραμματοςειράσ, των 
χρωμάτων φόντου, των 
ςυνοδευτικϊν πλθροφοριϊν 
και μελζτθ των εικονιςτικϊν 
ςτοιχείων).  

 Δθμιουργία τίτλων για ζνα 
βιβλίο με βάςθ τθν εικόνα 
του εξωφφλλου του 
(ςυηιτθςθ για τισ ςυμβάςεισ 
που διζπουν τουσ τίτλουσ, 
επιλογι πρωτότυπων και 
δθμιουργικϊν ςυνκζςεων).  

 Να εντοπίηουν 
ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ ανάμεςα ςε 
βιβλία με το ίδιο 
κζμα με βάςθ το 
εξϊφυλλο και τα 
ςτοιχεία τθσ ζκδοςισ 
τουσ. 

 Αναηιτθςθ ςτθ βιβλιοκικθ 
του ςχολείου ι ςτο διαδίκτυο 
γνωςτϊν ζργων παιδικισ 
λογοτεχνίασ, ςυλλογι των 
εξωφφλλων διαφορετικϊν 
εκδόςεων και διατφπωςθ 
εικαςιϊν για τισ διαφορζσ 
που εμφανίηουν ςτον τρόπο 
παρουςίαςθσ τθσ γνωςτισ 
ςτα μζλθ τθσ τάξθσ ιςτορίασ.  

 Να προβαίνουν ςε 
αναηθτιςεισ 
διαφορετικϊν ειδϊν 
λογοτεχνικϊν βιβλίων 
με βάςθ μία κεματικι 
που εμπίπτει ςτα 
ενδιαφζροντα ι ςτα 
κοινωνικά και 
πολιτιςμικά 

 Αναηιτθςθ ςε ςυμβατικζσ ι 
ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ 
λογοτεχνικϊν βιβλίων που 
ςχετίηονται με ιςτορικζσ, 
λαογραφικζσ και πολιτιςμικζσ 
διαςτάςεισ του τόπου 
διαμονισ των 
μακθτϊν/τριϊν. Διάκριςθ των 
λογοτεχνικϊν ειδϊν με βάςθ 
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5. Ανάγνωςη 
βιβλίων/ 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χαρακτθριςτικά τουσ. τον τίτλο, τον/τθ ςυγγραφζα, 
τον τόπο και χρόνο ζκδοςθσ: 
βιογραφία, δθμοτικό 
τραγοφδι, διιγθμα, ιςτορικό 
μυκιςτόρθμα, 
απομνθμονεφματα. 

5.2 
Δομι, περιεχόμενο, 
γλϊςςα και αιςκθτικι 
του λογοτεχνικοφ 
κειμζνου, πεηοφ και 
ποιθτικοφ  

 Να αναπτφςςουν 
δεξιότθτεσ 
αναπλαιςίωςθσ 
τμθμάτων του 
λογοτεχνικοφ 
κειμζνου 
προςεγγίηοντάσ το 
βιωματικά. 

 Αναδιιγθςθ τμθμάτων ι 
κεφαλαίων ενόσ λογοτεχνικοφ 
βιβλίου με χριςθ 
προςωπικϊν ςχολίων ι 
αξιολογιςεων για τουσ ιρωεσ 
και τθ δράςθ τουσ.  

 Δραματοποίθςθ των 
διαλόγων των θρϊων του 
βιβλίου και δθμιουργία 
κόμικσ με τθ χριςθ εργαλείων 
ψθφιακισ αφιγθςθσ.  

 Να 
μεταςχθματίηουν 
τμιματα ενόσ 
κειμζνου 
καταςκευάηοντασ 
δικζσ τουσ 
εκδοχζσ/όψεισ τθσ 
πραγματικότθτασ. 

 Αλλαγι τθσ πλοκισ μιασ 
ιςτορίασ (ςυγγραφι μιασ 
αφθγθματικισ ιςτορίασ ι 
παραμυκιοφ από τθν πλευρά 
ενόσ άλλου χαρακτιρα). 
Συηιτθςθ ςτθν τάξθ για τισ 
διαφορετικζσ αυτζσ οπτικζσ 
και τθ γλωςςικι τουσ 
ζκφραςθ ςτο πλαίςιο 
ελεφκερθσ ανταλλαγισ 
απόψεων.  

 Να αναγνωρίηουν 
τουσ τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ παράγεται το 
χιουμοριςτικό 
ςτοιχείο ςε ζνα 
αφθγθματικό 
λογοτεχνικό κείμενο. 

 Ρροςκικθ και αφαίρεςθ 
ςκθνϊν και χαρακτιρων από 
το κείμενο για ενίςχυςθ ι για 
εξάλειψθ του χιουμοριςτικοφ 
ςτοιχείου.  

 Να προςδιορίηουν 
τισ δυνατότθτεσ που 
παρζχει θ γραπτι και 
θ οπτικοακουςτικι 
αφιγθςθ. 

 Επεξεργαςία τθσ 
κινθματογραφικισ 
μεταφοράσ ενόσ 
μυκιςτοριματοσ και 
εντοπιςμόσ των διαφορϊν 
που εμφανίηει από το 
λογοτεχνικό βιβλίο ςτο οποίο 
αυτι βαςίςτθκε: λειτουργία 
εικονιςτικϊν και θχθτικϊν 
ςτοιχείων, παρουςίαςθ 
ςκθνικοφ, ςκιαγράφθςθ των 
θρϊων και των 
ςυναιςκθμάτων τουσ, 
προςκικθ ι αφαίρεςθ 
ςτοιχείων τθσ πλοκισ. 

 Να καλλιεργοφν τθ 
φανταςία με τθν 
ανάγνωςθ κειμζνων 
αξιοποιϊντασ 
ςχετικοφσ 
ευρθματικοφσ 

 Δθμιουργία ιςτορίασ 
επιςτθμονικισ φανταςίασ 
(λ.χ. για ζνα ταξίδι ςτο 
διάςτθμα ι τθ χαμζνθ 
Ατλαντίδα) φςτερα από τθν 
επεξεργαςία ςχετικισ 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

113 |  Νεοελλθνικι Γλϊςςα Δθμοτικοφ 

 

 

5. Ανάγνωςη 
βιβλίων/ 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 

τρόπουσ. κεματικισ που ενδιαφζρει 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
(ταξίδι ςτον χρόνο, ρομπότ, 
εξωγιινοι): αναηιτθςθ 
πλθροφοριϊν για το κζμα 
από ζντυπεσ ι ψθφιακζσ 
εγκυκλοπαίδειεσ και 
παρακολοφκθςθ ςχετικϊν 
ταινιϊν μικροφ μικουσ.  

 Να εντοπίηουν 
διαφορζσ ανάμεςα ςε 
ποιθτικά κείμενα ωσ 
προσ το είδοσ τουσ 
(αφθγθματικά, 
λυρικά, ςκωπτικά, 
δθμϊδθ), τα 
γλωςςικά τουσ μζςα, 
τθν ζκταςθ και τθ 
δομι τουσ. 

 Εκφραςτικι ανάγνωςθ, 
άςκθςθ ςτθν ακρόαςθ, 
διατφπωςθ εικαςιϊν και 
ελεφκερθ απόδοςθ του 
περιεχομζνου ενόσ ποιιματοσ 
με βάςθ τθν ζκταςθ, τον 
τίτλο, το ειςαγωγικό 
ςθμείωμα ι άλλεσ 
περικειμενικζσ πλθροφορίεσ. 
Σφγκριςθ ποιθμάτων ίδιασ 
κεματικισ και εντοπιςμόσ των 
διαφορϊν τουσ μετά από τθν 
ανάγνωςι τουσ.  

 Να γνωρίηουν 
δθμοτικά τραγοφδια 
του τόπου μασ από 
διάφορεσ εποχζσ και 
περιοχζσ τθσ Ελλάδασ 
και να τα ςυνδζουν 
με ιςτορικζσ 
περιόδουσ και 
γεγονότα. 

 Μελζτθ των διαφορετικϊν 
παραλλαγϊν ενόσ δθμοτικοφ 
τραγουδιοφ και ςφνδεςι του 
με τον τόπο εμφάνιςισ του 
και τθν ιςτορικι του περίοδο: 
εντοπιςμόσ των γλωςςικϊν 
μζςων που 
διαφοροποιοφνται από 
παραλλαγι ςε παραλλαγι και 
των διαφορϊν που 
εμφανίηουν ςτθν παρουςίαςθ 
των γεγονότων και τθσ 
πλοκισ.  

 Να αξιοποιοφν 
δθμιουργικά 
εκφραςτικά μζςα και 
τεχνικά 
χαρακτθριςτικά 
ποιθτικϊν κειμζνων 
(ςχιματα λόγου, 
ομοιοκαταλθξία, 
μζτρο, εικόνεσ). 

 Ακρόαςθ μελοποιθμζνθσ 
ποίθςθσ και απόδοςθ 
ποιθτικϊν τθσ εικόνων μζςω 
τθσ ηωγραφικισ. 

 Σφνκεςθ, ατομικά ι ςε 
ομάδεσ, ποιθμάτων που 
εγγράφονται ςτθν ίδια 
κεματικι με ποιιματα που 
μελετικθκαν ςτθν τάξθ και 
αξιοποίθςθ προςωπικϊν 
βιωμάτων και εμπειριϊν κατά 
τθ ςυγγραφι τουσ, παιχνίδι 
υπόδυςθσ ρόλων, ανάδειξθ 
χαρακτιρων.  
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ – Σ΄ ΣΑΞΗ 

Θεματικά 
πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκώμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ να 
είναι ςε θζςη: 

 

1. 
Προςληπτικζσ 
και 
παραγωγικζσ 
δεξιότητεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Ακρόαςθ και 
κατανόθςθ προφορικοφ 
λόγου 

 Να 
κατθγοριοποιοφν τα 
δθμοςιογραφικά 
κείμενα που 
ακροϊνται ςε 
ειδιςεισ, 
ενθμερωτικά, 
προςωπικι 
ςυνζντευξθ, ςυηιτθςθ 
ςε επίκαιρα 
κοινωνικοπολιτικά 
ηθτιματα, 
παρουςιάςεισ 
καλλιτεχνικϊν 
κεμάτων, ρεπορτάη. 

 Να κατανοοφν τισ 
απόψεισ των 
ομιλθτϊν/-τριϊν κατά 
τθ διάρκεια ακρόαςθσ 
ι παρακολοφκθςθσ 
ςυηιτθςθσ 
αξιοποιϊντασ γνϊςεισ 
και εμπειρίεσ για το 
κζμα ςυηιτθςθσ. 

 Ακρόαςθ διαφορετικϊν 
προφορικϊν κειμενικϊν 
ειδϊν από ζγκυρεσ πθγζσ 
(π.χ. αρχείο ΕΤ, 
αδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ, 
Εκνικό Θζατρο κ.ά.) κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ και 
εντοπιςμόσ, από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ, των 
ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν 
κάκε είδουσ. 

 Στο πλαίςιο τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ που μελετά ζνα 
κοινωνικό κζμα (π.χ. τθν 
αλλθλεγγφθ ςε καιρό 
κρίςεων), γίνεται ακρόαςθ 
μιασ ςυηιτθςθσ μακθτϊν/-
τριϊν πάνω ςτο κζμα αυτό. 
Εργαςία ςε ομάδεσ για τον 
εντοπιςμό βαςικϊν κζςεων, 
επιχειρθμάτων, κετικϊν ι 
αρνθτικϊν ςτάςεων. Σφνδεςθ 
τθσ ςυηιτθςθσ που άκουςαν 
με άλλεσ πλθροφορίεσ-
απόψεισ που ςυνάντθςαν ςτθ 
διδακτικι ενότθτα και κριτικι 
προςζγγιςθ-ςυμπεράςματα 
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ.  

 Να ςυγκρίνουν 
ανακοινϊςεισ του 
ίδιου κζματοσ από 
διαφορετικζσ πθγζσ 
εντοπίηοντασ τα 
γλωςςικά μζςα και 
τον επιδιωκόμενο 
ςτόχο.  

 Ακρόαςθ ενόσ 
δθμοςιογραφικοφ κζματοσ 
από διαφορετικζσ πθγζσ, 
εςτίαςθ ςτα διαφορετικά 
γλωςςικά μζςα που 
χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε 
εκδοχι και ανάδειξθ των 
ςτόχων που επιδιϊκονται. 

1.2 
Ραραγωγι προφορικοφ 
λόγου 

 Να παρουςιάηουν 
κείμενα 
λογοτεχνικοφ/ 
κεατρικοφ λόγου και 
δθμοςιογραφικοφ 
(ακολουκϊντασ 
θχογραφθμζνα 
παραδείγματα ορκισ 
εκφοράσ από 
θκοποιοφσ και 
δθμοςιογράφουσ) 
επιλζγοντασ τα 
κατάλλθλα 

 Απαγγελία/ανάγνωςθ 
ποιθμάτων και ςκθνϊν από 
κεατρικά ζργα για τθν 
καλλιζργεια τθσ προφοράσ 
και του επιτονιςμοφ από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. 

 Σφνταξθ και παρουςίαςθ 
ειδιςεων ι ρεπορτάη ωσ 
παιχνίδι ρόλων ςτο πλαίςιο 
τθσ διδακτικισ ενότθτασ «Τα 
μζςα ενθμζρωςθσ». 

 Με αφορμι τθν επικείμενθ 
επίςκεψθ ςε ζνα μουςείο ι 
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παραγλωςςικά και 
εξωγλωςςικά 
χαρακτθριςτικά για 
κάκε περίςταςθ. 

 Να ςχεδιάηουν 
ομιλίεσ μικρισ 
ζκταςθσ ποικίλων 
κεμάτων και να τισ 
παρουςιάηουν ςτο 
ςχολικό ακροατιριο. 

εκκεςιακό χϊρο, οι μακθτζσ/-
τριεσ επιλζγουν ζνα ςχετικό 
κζμα (π.χ. Ιςτορία του 
κτιρίου, Δωρθτζσ, Είδοσ 
εκκεμάτων), αναηθτοφν 
πλθροφορίεσ, ετοιμάηουν μια 
ςφντομθ παρουςίαςθ και τθν 
εκκζτουν ςτουσ/ςτισ 
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ. 

 Να αξιολογοφν 
δραςτθριότθτεσ 
παραγωγισ 
προφορικοφ λόγου 
ςτο πλαίςιο τθσ 
αυτοαξιολόγθςθσ και 
ετεροαξιολόγθςθσ. 

 Συμπλιρωςθ φόρμασ 
αξιολόγθςθσ μιασ 
παρουςίαςθσ που 
παρακολοφκθςαν, με 
κριτιρια ςχετικά με τθ 
ςαφινεια τθσ παρουςίαςθσ, 
τθ χριςθ των δεικτϊν λόγου, 
τθν αξιοποίθςθ ιχου και 
εικόνασ ςτο κείμενο. 

1.3 
Ανάγνωςθ & 
κατανόθςθ γραπτοφ 
λόγου 

 Να επεξεργάηονται 
ποικίλα κείμενα 
ζντυπθσ ι/και 
ψθφιακισ μορφισ 
αξιοποιϊντασ τισ 
προχπάρχουςεσ 
γνϊςεισ και τισ 
κοινωνικζσ τουσ 
εμπειρίεσ. 

 Διερεφνθςθ ενόσ 
ενδιαφζροντοσ κζματοσ για 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ (π.χ. 
Ολυμπιακοί Αγϊνεσ) με 
κείμενα ζντυπθσ ι ψθφιακισ 
μορφισ και με τθ 
ςυμπλιρωςθ του πίνακα από 
τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ: «Τι 
γνωρίηω – Τι κζλω να μάκω – 
Τι ζμακα».  

 Να επιλζγουν τισ 
κατάλλθλεσ 
πλθροφορίεσ, κφριεσ 
και δευτερεφουςεσ, 
από διαφορετικά είδθ 
κειμζνων για τθν 
ερμθνεία και τθν 
απόδοςθ του 
νοιματοσ από 
διαφορετικι οπτικι. 

 Συλλογι κειμζνων –
παλαιότερων και ςφγχρονων– 
που εκφράηουν διαφορετικζσ 
απόψεισ, π.χ. ςχετικά με τθν 
τζλεςθ των Ολυμπιακϊν 
Αγϊνων αποκλειςτικά ςτθν 
Ελλάδα ι ςε διάφορεσ χϊρεσ 
του κόςμου, αξιοποιϊντασ 
ιςτοςελίδεσ εκπαιδευτικοφ 
περιεχομζνου ςτο πλαίςιο τθσ 
ιςτοεξερεφνθςθσ. Εντοπιςμόσ 
διαφορετικϊν οπτικϊν και 
επιχειρθμάτων και κριτικι 
προςζγγιςθ.  

 Να διαβάηουν και 
να προςεγγίηουν 
νοθματικά κείμενα 
μιασ παλαιότερθσ 
περιόδου 
εντοπίηοντασ 
γλωςςικζσ αλλαγζσ ι 
κείμενα που 
αξιοποιοφν 
διαφορετικζσ 
γεωγραφικζσ ι 
κοινωνικζσ ποικιλίεσ 
τθσ ελλθνικισ. 

 Αναηιτθςθ άρκρου από 
τοπικι εφθμερίδα όπου 
περιγράφεται βιωματικά ζνα 
ζκιμο από διαλεκτόφωνο/-θ 
κάτοικο τθσ περιοχισ ι 
περιγραφι εκίμου ι 
ιδιωματικι λογοτεχνικι 
γραφι (π.χ. Ραπαδιαμάντθσ, 
Καηαντηάκθσ, Λαςκαράτοσ). 
Εντοπιςμόσ και εξιγθςθ των 
λεξιλογικϊν και γλωςςικϊν εν 
γζνει επιλογϊν του: Ροια 
ςτοιχεία του λόγου είναι 
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 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τθ 
ςθμαςία τθσ 
γλωςςικισ εξζλιξθσ 
και ποικιλότθτασ, 
αντιπαραβάλλοντασ 
διαφορετικζσ 
γλωςςικζσ μορφζσ με 
τθν πρότυπθ ποικιλία. 

διαφορετικά από τθ γλϊςςα 
που χρθςιμοποιοφμε 
τϊρα/ςτο ςχολείο; Τι 
διαφορετικό προςφζρουν τα 
ςτοιχεία αυτά ςτο 
περιγραφικό κείμενο;  

1.4 
Ραραγωγι γραπτοφ 
λόγου 

 Να ςχεδιάηουν τα 
υπό δθμιουργία 
κείμενά τουσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
διάφορεσ ςτρατθγικζσ 
ανάλογα με τον τφπο 
του κειμζνου, το 
επικοινωνιακό 
πλαίςιο και το 
προςωπικό τουσ 
φφοσ. 

 Να αναπτφςςουν 
παραγράφουσ 
ακολουκϊντασ τα 
δομικά μζρθ 
(κεματικι πρόταςθ, 
λεπτομζρειεσ, 
κατακλείδα) και να τισ 
εμπλουτίηουν 
χρθςιμοποιϊντασ 
παραδείγματα, 
ςφγκριςθ-αντίκεςθ ι 
αιτιολόγθςθ, ανάλογα 
με τθ κεματικι 
πρόταςθ και τον τφπο 
του κειμζνου. 

 Να χρθςιμοποιοφν 
ςυνδετικζσ 
λζξεισ/φράςεισ ςε 
επίπεδο παραγράφου 
ςυνδζοντασ με 
ανάλογο τρόπο τισ 
παραγράφουσ ενόσ 
κειμζνου μεταξφ τουσ 
με ςτόχο τθν επίτευξθ 
τθσ ςυνοχισ του. 

 Δθμιουργία διαγραμμάτων, 
ζντυπων ι ψθφιακϊν 
(κειμενογράφοσ) για τθν 
καταγραφι βαςικϊν δομικϊν 
ςτοιχείων του κειμζνου, 
εφρεςθ βαςικϊν ιδεϊν, 
λζξεων-κλειδιϊν, διατφπωςθ 
προςωπικϊν ςκζψεων κ.λπ.  

 Δραςτθριότθτεσ για 
ανάπτυξθ ορκά δομθμζνων 
παραγράφων και 
εμπλουτιςμζνων με 
παραδείγματα (π.χ. ςε 
κείμενα περιγραφϊν), με 
ςφγκριςθ – αντίκεςθ (π.χ. ςε 
κείμενα αφθγιςεων), με 
αιτιολόγθςθ (π.χ. ςε κείμενα 
επιχειρθμάτων). 
Συνειδθτοποίθςθ ομοιοτιτων 
και διαφορϊν μεταξφ 
προφορικισ και γραπτισ 
ζκφραςθσ. 

 Σε δθμοςιογραφικό άρκρο 
με επίκαιρο κζμα (π.χ. Ο 
εκελοντιςμόσ και θ 
αλλθλεγγφθ ςε φυςικζσ 
καταςτροφζσ) ζχουν 
αφαιρεκεί οι διαρκρωτικζσ 
λζξεισ/φράςεισ και οι 
παράγραφοι ζχουν 
ανακατευτεί. Οι μακθτζσ/-
τριεσ αναδομοφν το κείμενο 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
διαρκρωτικζσ λζξεισ.  

 Να εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ 
πφκνωςθσ του 
κειμζνου, 
καλλιεργϊντασ τθν 
ικανότθτα 
αφαιρετικισ και 
ςυνκετικισ ςκζψθσ. 

 Να βελτιϊνουν 
αναςτοχαηόμενοι/-εσ 
ςθμεία των κειμζνων 

 Καταγραφι των κεματικϊν 
κζντρων των παραγράφων 
(με πλαγιότιτλουσ) και 
ςφνδεςι τουσ ςε ςυνεχι λόγο 
για τθ δθμιουργία τθσ 
περίλθψθσ ενόσ κειμζνου, 
ενόσ άρκρου, ζντυπου και 
ψθφιακοφ. 

 Συμπλιρωςθ φόρμασ με 
κριτιρια αυτοαξιολόγθςθσ 
ςχετικά με τθ δομι, το 
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τουσ μζςω 
αλλθλεπίδραςθσ και 
ανατροφοδότθςθσ. 

περιεχόμενο, τισ λεξιλογικζσ 
και γραμματικο-ςυντακτικζσ 
επιλογζσ.  

  Να αντιγράφουν τα 
ανακεωρθμζνα 
κείμενά τουσ με 
ευανάγνωςτθ γραφι 
ςε ςυμβατικό ι ςε 
ψθφιακό περιβάλλον, 
τθρϊντασ όλεσ τισ 
ςυμβάςεισ του 
γραπτοφ λόγου και 
τθσ δομισ του 
κειμζνου (π.χ. 
ορκογραφία, 
παραγραφοποίθςθ, 
τίτλο). 

 Αντιγραφι τθσ τελικισ 
μορφισ του κειμζνου και 
ςφγκριςθ με τθν αρχικι ωσ 
προσ τθ δομι, τθν τιρθςθ 
των ορκογραφικϊν 
ςυμβάςεων, τθ μορφοποίθςθ 
και τθ ςυνολικι παρουςίαςθ 
του γραπτοφ.  

 Τιρθςθ φακζλων (ζντυπου 
και ψθφιακοφ) ςτθ διάρκεια 
όλθσ τθσ χρονιάσ με τθν 
αρχικι και τελικι εκδοχι των 
κειμζνων, που προζρχονται 
από δραςτθριότθτεσ 
παραγωγισ γραπτοφ λόγου. 

2. Κειμενικοί 
τφποι και 
πολυτροπικό-
τητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
Ρεριγραφικά κείμενα 

 Να αναπαριςτοφν 
πρόςωπα, 
αντικείμενα, 
γεγονότα, χϊρουσ 
/τόπουσ κ.ά. 
αξιοποιϊντασ τθ δομι 
των περιγραφικϊν 
κειμζνων και 
εντάςςοντασ 
βιωματικά ςτοιχεία, 
ςυναιςκιματα, 
ςκζψεισ αλλά και 
αφθγθματικά μζρθ 
(εάν το κζμα το 
επιτρζπει).    

 Ρεριγραφι ενόσ γεγονότοσ, 
π.χ. «Διάςωςθ ορειβατϊν 
ςτον Πλυμπο», το οποίο οι 
μακθτζσ/-τριεσ ζηθςαν, 
παρακολοφκθςαν ςτο 
διαδίκτυο ι διάβαςαν. 
Τιρθςθ τθσ δομισ τθσ 
περιγραφισ, ζνταξθ 
ςτοιχείων αφιγθςθσ, ζμφαςθ 
ςτισ λεπτομζρειεσ, ζκφραςθ 
ςυναιςκθμάτων και 
διατφπωςθ ςκζψεων.  

 Να αξιοποιοφν 
ςυνειδθτά ποικίλεσ 
γλωςςικζσ επιλογζσ 
(ριματα γνϊμθσ, 
αιςκιςεωσ, επίκετα 
αξιολογικά) για τθν 
ανάδειξθ τθσ 
υποκειμενικισ 
οπτικισ του/τθσ 
ομιλθτι/-τριασ, 
ςυγγραφζα/-ζωσ και 
τθσ διαπροςωπικισ 
ςχζςθσ του/τθσ με 
τον/τθν αποδζκτθ/-
κτρια. 

 Ραραγωγι βιωματικισ 
περιγραφισ, ζντυπθσ ι 
ψθφιακισ μορφισ, (π.χ. ςε 
ζνα θμερολόγιο ι ζνα 
ιςτολόγιο ι wiki) προςϊπων 
και καταςτάςεων με χριςθ 
αξιολογικϊν επικζτων και 
ςυναιςκθματικά 
φορτιςμζνου λεξιλογίου.  

 Να παράγουν ςε 
ομαδικι γραφι (π.χ. 
πρότηεκτ) 
περιγραφικά κείμενα 
για μθ οικεία 
πρόςωπα και χϊρουσ 
(π.χ. ιςτορικά 
μνθμεία) 

 Ρεριγραφι προϊόντοσ τθσ 
τεχνολογίασ με χριςθ 
επιχειρθμάτων για τθν 
αναγκαιότθτα ι μθ 
απόκτθςισ του. 

 Ρεριγραφι ιςτορικοφ 
προςϊπου με αναφορά ςτθ 
δράςθ του και ςε ςτιγμιότυπα 
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εντάςςοντασ με 
δθμιουργικό τρόπο 
ςτοιχεία από άλλουσ 
κειμενικοφσ τφπουσ 
(π.χ. αφιγθςθ). 

τθσ ηωισ του. 

2.2 
Αφθγθματικά κείμενα  

 Να 
κατθγοριοποιοφν τα 
αφθγθματικά κείμενα 
ςε προςωπικζσ 
αφθγιςεισ, 
διθγιματα, 
φανταςτικζσ ιςτορίεσ, 
απομνθμονεφματα, 
ιςτορικζσ αφθγιςεισ 
κ.λπ.  

 Συλλογι αφθγθματικϊν 
κειμζνων από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ και ζνταξι 
τουσ ςε κατθγορίεσ μζςα από 
μια ομαδικι εργαςία. 
Συηιτθςθ για τα κριτιρια 
κατθγοριοποίθςθσ και τθν 
ανάγκθ προςδιοριςμοφ νζων 
κατθγοριϊν.  

 Να αλλάηουν τθν 
εςτίαςθ ι τθ κζαςθ 
ενόσ ςυμβάντοσ ι 
βιϊματοσ κατά τθν 
αναδιιγθςθ ενόσ 
αφθγθματικοφ 
κειμζνου. 

 Να διακρίνουν και 
να μεταςχθματίηουν 
τθν οπτικι γωνία 
του/τθσ ςυγγραφζα/-
ζωσ. 

 Συγγραφι αφθγθματικοφ 
κειμζνου. Με αφορμι τθν 
ακρόαςθ μιασ ιςτορίασ 
δθμιουργία μίασ νζασ, με 
βάςθ μια υποκετικι ι/και 
αντιςυμβατικι κατάςταςθ 
(π.χ. «Τι κα γινόταν αν…»). 

 Αξιολόγθςθ από τθ δικι 
τουσ οπτικι τθσ πρόκεςθσ, 
του ςκοποφ, των ενεργειϊν, 
των χαρακτιρων τθσ 
αφιγθςθσ. 

 Να εντοπίηουν 
ςτοιχεία τθσ 
γεωγραφικισ και 
κοινωνικισ 
ποικιλότθτασ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ ςε 
αφθγιςεισ/ 
μαρτυρίεσ. 

 Δθμιουργία πολυμεςικϊν 
αφθγιςεων και ενςωμάτωςθ 
θχογραφθμζνων μαρτυριϊν 
θλικιωμζνων για ιςτορικά 
γεγονότα, οικογενειακζσ 
ςτιγμζσ, εμπειρίεσ από 
ςυμμετοχι ςε πανθγφρια. 
Γλωςςάρι με ιδιωματιςμοφσ 
και ντοπιολαλιζσ (προτείνεται 
για εργαςία κατά τθν περίοδο 
Μετάβαςθσ). 

 Να 
μεταςχθματίηουν ζνα 
αφθγθματικό κείμενο 
ςε κεατρικό, 
χρθςιμοποιϊντασ 
μονολόγουσ και 
διαλόγουσ, όπωσ και 
άλλουσ κειμενικοφσ 
τφπουσ. 

 Μετατροπι ςκθνϊν μιασ 
αφθγθματικισ ιςτορίασ ςε 
κεατρικά δρϊμενα (με 
μονόλογο ι διάλογο) από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςε 
ομάδεσ και παρουςίαςθ ςτθν 
τάξθ. 

2.3 
Εξθγθτικά κείμενα  

 Να εντοπίηουν ςτα 
εξθγθτικά κείμενα τθ 
διαδοχι γεγονότων, 
τα ςτάδια 
φαινομζνων και τθν 
αλλθλουχία εννοιϊν, 
ςε ςχζςθ με τθ 
χρονικότθτα ι/και τθν 
αιτιότθτά τουσ. 

 Δθμιουργία εννοιολογικοφ 
χάρτθ (ζντυπου ι ψθφιακοφ) 
ι ςχεδιαγραμμάτων που 
απεικονίηουν τθν ακολουκία 
ενόσ φαινομζνου, των αιτιϊν 
και των ςυνεπειϊν του ςτο 
πλαίςιο μιασ ςχολικισ 
εργαςίασ (π.χ. Η όξινθ βροχι 
και οι ςυνζπειεσ ςτα μνθμεία 
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πολιτιςμοφ). 

 Να παράγουν 
ςφντομα ι αναλυτικά 
εξθγθτικά κείμενα 
που ςχετίηονται με τισ 
κοινωνικζσ 
πραγματικότθτεσ που 
βιϊνουν. 

 Δθμιουργία άρκρου 
ςχολικισ εφθμερίδασ με κζμα 
φαινόμενα του 
περιβάλλοντοσ. Δθμιουργία 
ςχεδιαγραμμάτων που 
απεικονίηουν τθν 
ακολουκία/ςτάδια ενόσ 
ςχετικοφ φαινομζνου (π.χ. 
του φαινομζνου του 
κερμοκθπίου), κακϊσ και των 
αιτιϊν και των ςυνεπειϊν 
του. 

 Να διακρίνουν τθ 
διαφορά τθσ 
ρεαλιςτικισ από τθ 
φανταςτικι εξιγθςθ 
φαινομζνων ι 
γεγονότων ςε 
διαφορετικά είδθ 
κειμζνων.  

 Συλλογι πλθροφοριακϊν 
κειμζνων (άρκρα, παιδικζσ 
εγκυκλοπαίδειεσ) και 
ςφγκριςι τουσ με άλλα ίδιασ 
κεματικισ (λ.χ. λογοτεχνικά) 
ωσ προσ τον τρόπο 
παρουςίαςθσ των 
πλθροφοριϊν: ρεαλιςτικι ι 
φανταςτικι εξιγθςθ των 
αιτιϊν και ςυνεπειϊν ενόσ 
ιςτορικοφ γεγονότοσ (λ.χ. τθσ 
άλωςθσ τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ). 

2.4 
Κείμενα οδθγιϊν 

 Να δθμιουργοφν 
κείμενα οδθγιϊν για 
κζματα που τουσ 
ενδιαφζρουν, 
επιλζγοντασ το 
επίπεδο φφοσ που 
αρμόηει ςτο 
επικοινωνιακό 
πλαίςιο. 

 Δθμιουργία οδθγιϊν 
χριςθσ και λειτουργίασ ςτο 
πλαίςιο καταςκευισ ενόσ 
ρομπότ ι ενόσ μθ 
επανδρωμζνου αεροςκάφουσ 
(drone).  

 Δθμιουργία οδθγιϊν 
προετοιμαςίασ ι/και 
κανόνων ςυμπεριφοράσ για 
τθν εκδρομι του ςχολείου. 

2.5 
Κείμενα επιχειρθμάτων 

 Να προςδιορίηουν 
τα δομικά ςτοιχεία 
των 
επιχειρθματολογικϊν 
κειμζνων ςτον 
προφορικό και ςτον 
γραπτό λόγο. 

 Να δθμιουργοφν 
κείμενα 
επιχειρθματολογίασ 
γφρω από τθν 
υποςτιριξθ μιασ 
ςυγκεκριμζνθσ 
κρίςθσ/κζςθσ ι τθν 
αξιολόγθςθ μιασ 
κεωρίασ/πεποίκθςθσ. 

 Συγγραφι ςε μορφι 
ςχεδιαγράμματοσ τθσ δομισ 
ενόσ κειμζνου 
επιχειρθματολογίασ ςε 
ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι: 
παρουςίαςθ κζματοσ, 
επιχειρθμάτων, 
ςυμπεραςμάτων, προτάςεων. 

 Δραςτθριότθτα παραγωγισ 
επιχειρθματολογικοφ λόγου 
ςε κζμα που ενδιαφζρει τθ 
μακθτικι κοινότθτα (π.χ. Η 
επιλογι και θ διοργάνωςθ 
των ςχολικϊν εκδρομϊν, 
μονοιμερων ι πολυιμερων). 
Ραρουςίαςθ ποικίλων 
προτάςεων από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ και 
επεξεργαςία ςε ομάδεσ των 
επιχειρθμάτων ςτιριξθσ κάκε 
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πρόταςθσ. Σφνταξθ κειμζνου 
με τισ τελικζσ προτάςεισ, το 
οποίο απευκφνουν ςτον 
διευκυντι/ςτθ διευκφντρια 
του ςχολείου.  

 Να οργανϊνουν ςε 
παραγράφουσ ζνα 
κείμενο 
επιχειρθμάτων και να 
τισ αναπτφςςουν με 
παραδείγματα, 
ςφγκριςθ-αντίκεςθ 
και αιτιολόγθςθ, 
υιοκετϊντασ τα 
δομικά 
χαρακτθριςτικά τθσ 
παραγράφου. 

 Σφνταξθ θλεκτρονικισ 
επιςτολισ προσ τον Σφλλογο 
Γονζων και Κθδεμόνων με 
κζμα «Τρόποι ςτιριξθσ 
οικογενειϊν με οικονομικζσ 
δυςκολίεσ», όπου 
αναπτφςςεται κατάλλθλθ 
επιχειρθματολογία. Σε 
επόμενο ςτάδιο, ςυηιτθςθ με 
τουσ/τισ αποδζκτεσ/-κτριεσ 
για τθν αποτελεςματικότθτα 
των επιχειρθμάτων.  

 Να εντοπίηουν ςε 
κείμενα 
επιχειρθματολογίασ 
διαφορετικά μζςα 
πεικοφσ 
(παραδείγματα, 
ςτατιςτικά ςτοιχεία, 
εμπειρικζσ αλικειεσ, 
παρακζματα, 
μαρτυρίεσ). 

 Ανάγνωςθ κειμζνου 
επιχειρθματολογίασ που 
ζχουν ςυντάξει μακθτζσ/-
τριεσ για τισ κετικζσ και τισ 
αρνθτικζσ όψεισ του 
διαδικτφου: Εντοπιςμόσ των 
επιχειρθμάτων μζςα από τισ 
καταγεγραμμζνεσ εμπειρίεσ 
των παιδιϊν και εξιγθςθ 
ςτθν τάξθ τθσ ςθμαςίασ των 
μαρτυριϊν κατά τθν εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων για το κζμα.  

2.6 
Ρολυτροπικότθτα 

 Να ςυνδυάηουν 
ποικίλα πολυτροπικά 
ςτοιχεία ςε ςφνκετεσ 
ψθφιακζσ 
παρουςιάςεισ. 

 Να εκφράηονται 
πολυτροπικά και να 
αξιολογοφν κριτικά τισ 
δυνατότθτεσ των 
ψθφιακϊν εργαλείων. 

 Ενίςχυςθ του 
επικοινωνιακοφ μθνφματοσ 
με αξιοποίθςθ των 
πολυτροπικϊν δυνατοτιτων 
ψθφιακϊν εργαλείων, όπωσ 
πολυμεςικϊν παρουςιάςεων, 
διαδραςτικϊν αφιςϊν, 
βίντεο, ψθφιακϊν 
μουςειακϊν χϊρων. Κριτικι 
αξιοποίθςθ τθσ παγκόςμιασ 
χριςθσ του ςυμβολικοφ 
εικονιςτικοφ κϊδικα, π.χ. ςτισ 
οδθγίεσ χριςθσ του μετρό. 
Εντοπιςμόσ των ςθμειωτικϊν 
πόρων.  

 Κριτικι αξιολόγθςθ 
ψθφιακϊν εργαλείων: Η 
χρθςιμότθτά τουσ, θ ευρεία ι 
όχι χριςθ τουσ, θ 
εναλλακτικι παρουςία άλλων 
ψθφιακϊν μζςων. 

 Να 
αποκωδικοποιοφν τθ 
ςθμειωτικι 
λειτουργία τθσ 
εικόνασ και του ιχου 
ςτα πολυτροπικά 

 Αναηιτθςθ κειμζνων ςτο 
πλαίςιο τθσ διδακτικισ 
ενότθτασ (π.χ. Μόδα και 
κατανάλωςθ) αξιοποιϊντασ 
ιςτοςελίδεσ εκπαιδευτικοφ 
περιεχομζνου ςτο πλαίςιο τθσ 
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κείμενα, ζντυπα και 
ψθφιακά. 

ιςτοεξερεφνθςθσ. Εντοπιςμόσ 
ποικίλων ςθμειωτικϊν πόρων 
και αναςτοχαςμόσ των 
μακθτϊν/-τριϊν για τον 
τρόπο ανάδυςθσ τθσ 
πλθροφορίασ από τα κείμενα 
ςε ςχζςθ με τθν επιλογι 
διαφορετικϊν ςθμειωτικϊν 
τρόπων. 

  Να μετατρζπουν 
ζνα μονοτροπικό 
αφθγθματικό κείμενο 
(μυκοπλαςτικισ, 
ιςτορικισ ι 
ρεαλιςτικισ 
αφιγθςθσ) ςε 
πολυτροπικό 
επιλζγοντασ 
ποικίλουσ 
ςθμειωτικοφσ 
τρόπουσ. 

 Μεταςχθματιςμόσ μιασ 
προφορικισ ι γραπτισ 
ιςτορικισ αφιγθςθσ ςε 
podcast ι ςε βίντεο ςε κζμα 
γενικότερου ενδιαφζροντοσ 
(π.χ. Μικραςιατικι 
καταςτροφι, Γενοκτονία 
Ροντίων και Αρμενίων). 

3. Γραμματική 
περιγραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
Φωνολογία/ Φωνθτικι 

 Να «διαβάηουν» 
τον πίνακα 
ταξινόμθςθσ των 
φκόγγων ςε βαςικό 
επίπεδο και να τον 
χρθςιμοποιοφν για 
τθν απόδοςθ τθσ 
προφοράσ λζξεων και 
φράςεων (ελλθνικισ 
και άλλθσ γλϊςςασ). 

 Να διακρίνουν 
διαφορετικζσ 
προφορζσ ςε 
διαλεκτικά κείμενα 
προφορικά ι γραπτά 
και να χρθςιμοποιοφν 
το απλοποιθμζνο 
φωνθτικό αλφάβθτο 
για να τισ 
αποτυπϊςουν ςτθ 
γραφι. 

 Να επεξεργάηονται 
ελάχιςτα ηεφγθ 
αντίκεςθσ (χϊρα-
τϊρα, γόμα-χϊμα, 
μφκοσ-μικοσ) με 
ςτόχο τθν επίγνωςθ 
τθσ διακριτικισ/ 
διαφοροποιθτικισ 
λειτουργίασ των 
φωνθμάτων. 

 Να ςυγκρίνουν 
ςυμφωνικά 
ςυμπλζγματα 
νεοελλθνικισ και 

 Δραςτθριότθτα ψθφιακισ 
μορφισ για τθν αντιςτοίχιςθ 
φκόγγων-φωνθτικοφ 
ςυμβόλου και αλφαβθτικισ 
γραφισ τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ με τθν αξιοποίθςθ 
Κωδικϊν Γριγορθσ 
Ανταπόκριςθσ (QR codes).  

 Εντοπιςμόσ φκόγγων που 
προφζρονται διαφορετικά ςε 
διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ 
Ελλάδασ και αναηιτθςθ τθσ 
εμπλεκόμενθσ γεωγραφικισ 
περιοχισ με τθ βοικεια ενόσ 
χάρτθ και του διαδικτφου. 

 Εντοπιςμόσ των αλλαγϊν 
ςτισ λζξεισ ςυμπλθρϊνοντασ 
το κατάλλθλο γράμμα ςε 
επιτραπζηια ι ψθφιακά 
παιχνίδια (π.χ.: παηλ, τηζνγκα, 
ςκραμπλ, κρεμάλα). 

 Ακρόαςθ ενόσ θχθτικοφ 
αποςπάςματοσ από τον 
Καραγκιόηθ με λζξεισ οι 
οποίεσ διαφοροποιοφνται 
ςθμαςιολογικά με βάςθ ζνα 
και μόνο φϊνθμα (π.χ. τόνοσ-
πόνοσ).  

 Εντοπιςμόσ ςε θλεκτρονικά 
ςϊματα κειμζνων και 
προφορά λζξεων όπου είναι 
δυνατι θ εμφάνιςθ 
εναλλακτικά δφο 
διαφορετικϊν ςυμφωνικϊν 
ςυμπλεγμάτων (χκ-χτ, φτ-πτ, 
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λόγιασ προζλευςθσ 
που μποροφν να 
εναλλάςςονται ςε μία 
λζξθ.  

κτ-χτ, ςκ-ςτ) είτε ςτθν αρχι 
(χκεσ/χτεσ) είτε ςτο μζςο τθσ 
λζξθσ (επτά/εφτά). 
Ραρατιρθςθ του 
περιβάλλοντοσ χριςθσ τουσ 
(οικείο ι επίςθμο). 

3.2 
Κλιτικι μορφολογία & 
ορκογραφία 

 Να κωδικοποιοφν 
το ςφνολο των 
ρθματικϊν 
καταλιξεων για τα 
νεοελλθνικά και λόγια 
ριματα ςτισ δφο 
φωνζσ. 

 Να κωδικοποιοφν 
αντιπροςωπευτικά 
κλιτικά ςχιματα για 
κάκε γραμματικι 
κατθγορία (άρκρου, 
νεοελλθνικοφ και 
λόγιου ουςιαςτικοφ, 
αντωνυμίασ, 
νεοελλθνικοφ και 
λόγιου επικζτου, 
κλιτισ μετοχισ) ςτα 
τρία γζνθ.  

 Να διακρίνουν 
μεταξφ τουσ τισ 
γραμματικζσ 
κατθγορίεσ και να 
αντιλαμβάνονται τθ 
λειτουργία τουσ ςτον 
λόγο.  
 
Ορκογραφία 

 Εμπζδωςθ τθσ 
ορκογραφίασ: 

 των μορφολογικϊν 
καταλιξεων τθσ 
ςυνοπτικισ 
υποτακτικισ και τθσ 
ςυνοπτικισ 
προςτακτικισ  

 των κλιτικϊν 
επικθμάτων των 
λόγιων ρθμάτων  

 των κλιτικϊν 
επικθμάτων των 
λόγιων επικζτων 
και ουςιαςτικϊν  

 των επικθμάτων 
των κθλυκϊν 
ουςιαςτικϊν ςε -ια, 
-εια, -οια, -ιά, 
ανάλογα με τθ κζςθ 
του τόνου 
(προπαροξφτονα, 

 Δθμιουργία διαδραςτικϊν 
ψθφιακϊν δραςτθριοτιτων 
εξάςκθςθσ και εφαρμογισ με 
παιχνίδια μνιμθσ (Memory 
games) αξιοποιϊντασ τισ 
εκπαιδευτικζσ πλατφόρμεσ. 

 Δθμιουργία 
δραςτθριοτιτων εξάςκθςθσ 
για τθν κλίςθ ςτοιχείων από 
διαφορετικζσ γραμματικζσ 
κατθγορίεσ με ςυμπλιρωςθ 
κενϊν, αντιςτοιχίςεισ, 
αςκιςεισ πολλαπλισ 
επιλογισ. Αξιοποίθςθ των 
ψθφιακϊν εργαλείων του 
διαδραςτικοφ πίνακα ι Quiz 
(Question Set) ςτθν e-me.  

 Δθμιουργία 
κειμενοκεντρικϊν 
διαδραςτικϊν ψθφιακϊν 
δραςτθριοτιτων εξάςκθςθσ 
και εφαρμογισ για τισ 
γραμματικζσ κατθγορίεσ με 
κάρτεσ μνιμθσ (flashcards) 
ςτθν e-me. 
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παροξφτονα, 
οξφτονα) και μελζτθ 
των εξαιρζςεων. 

3.3 
Σφνταξθ 

 Να αναγνωρίηουν 
τθ μεταγλϊςςα τθσ 
ςφνταξθσ (π.χ. 
υποκείμενο, 
κατθγοροφμενο, 
προςδιοριςμόσ). 

 Να χρθςιμοποιοφν 
με αποτελεςματικό 
τρόπο απρόςωπα 
ριματα και 
απρόςωπεσ 
εκφράςεισ 
προςαρμόηοντάσ τα 
ςτο αντίςτοιχο 
επικοινωνιακό 
πλαίςιο. 

 Ομαδικό παιχνίδι 
εξάςκθςθσ ςτθ μεταγλϊςςα 
«Οι καρτζλεσ τθσ ςφνταξθσ». 
Σε καρτζλεσ γράφονται οι 
ςυντακτικοί όροι που οι 
μακθτζσ/-τριεσ ζχουν 
διδαχκεί (π.χ. Υποκείμενο, 
Μεταβ/Αμετ., Αντικ., Κατθγ. 
κ.λπ.) Δίνονται προτάςεισ 
ςτον πίνακα και οι μακθτζσ/-
τριεσ τοποκετοφν ςε κάκε 
όρο τθ ςωςτι καρτζλα. 
Επαναλαμβάνεται με πολλζσ 
προτάςεισ. 

 Δραςτθριότθτεσ 
παραγωγισ οδθγιϊν 
(παραινετικϊν, 
ςυμβουλευτικϊν, 
αποτρεπτικϊν) για τθν 
αςφαλι μετακίνθςθ των 
μακθτϊν/-τριϊν μζςα ςτθν 
πόλθ. 

 Να προςφεφγουν 
ςυνειδθτά ςε 
διαφορετικζσ 
ςυντακτικζσ επιλογζσ, 
με ονοματικζσ ι 
επιρρθματικζσ 
λειτουργίεσ.  

 Να δικαιολογοφν 
τθν υιοκζτθςθ από 
τθν πλευρά του/τθσ 
ομιλθτι/-τριασ των 
απαραίτθτων 
γλωςςικϊν μζςων για 
τθ μετατροπι του 
ευκφ/ευκζοσ λόγου 
ςε πλάγιο. 

 Να επιλζγουν 
άλλοτε τθν 
ενεργθτικι και άλλοτε 
τθν πακθτικι ςφνταξθ 
ανάλογα με το είδοσ 
των πλθροφοριϊν 
που διακζτουν και 
τουσ επικοινωνιακοφσ 
ςτόχουσ που κζτουν. 

 Να διερευνοφν τθ 
ςθμαςία των 
αποκετικϊν ρθμάτων 
ςε ςχζςθ με τθ 
μορφολογία και τθ 
ςφνταξι τουσ. 

 Μεταςχθματιςμόσ των 
προτάςεων ενόσ κειμζνου 
μζςω τθσ προςκικθσ ι τθσ 
αντικατάςταςθσ ι τθσ 
επιλογισ διαφορετικϊν 
προςδιοριςμϊν, ονοματικϊν 
και επιρρθματικϊν. 

 Μεταςχθματιςμόσ 
ςυγκεκριμζνου χωρίου του 
κειμζνου, ζντυπου ι 
ψθφιακοφ, από τον ευκφ 
ςτον πλάγιο λόγο και 
ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια για 
τισ αλλαγζσ που 
παρατθροφνται ςε 
ςυντακτικό επίπεδο. 

 Αναηιτθςθ άρκρων ςε 
εφθμερίδεσ όπου 
παρουςιάηονται επίκαιρα 
γεγονότα. Αναγνϊριςθ του 
είδουσ τθσ ςφνταξθσ και 
μεταςχθματιςμόσ ςτθν άλλθ 
φωνι. Ραρατιρθςθ των 
μεταβολϊν ςε επίπεδο φφουσ 
και των γλωςςικϊν επιλογϊν 
ςε ςχζςθ με τθν 
επικοινωνιακι λειτουργία του 
κειμζνου.  

 Δθμιουργία βιωματικοφ 
κειμζνου με τθ μορφι 
θμερολογίου, με τθ χριςθ 
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μεταβατικϊν ι αμετάβατων 
αποκετικϊν ρθμάτων (π.χ. 
υπόςχομαι, αιςκάνομαι, 
εργάηομαι, ονειρεφομαι). 

 Να εντοπίηουν τουσ 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ ςφνδεςθσ 
(παρατακτικι, 
υποτακτικι, αςφνδετο 
ςχιμα) των 
προτάςεων. 

 Να διακρίνουν 
μεταξφ ονοματικϊν 
δευτερευουςϊν 
προτάςεων και 
επιρρθματικϊν 
δευτερευουςϊν 
προτάςεων. 

 Να αναγνωρίηουν 
τισ ονοματικζσ 
προτάςεισ 
(αναφορικζσ, πλάγιεσ 
ερωτθματικζσ, 
ςυμπλθρωματικζσ -
ενδοιαςτικζσ, 
βουλθτικζσ, ειδικζσ) 
ςυνδζοντάσ τεσ και με 
τα ριματα εξάρτθςθσ 
και να 
αντιλαμβάνονται τθ 
λειτουργία τουσ. 

 Να αναγνωρίηουν 
τισ επιρρθματικζσ 
προτάςεισ 
(αιτιολογικζσ, τελικζσ, 
αποτελεςματικζσ, 
υποκετικζσ, χρονικζσ, 
εναντιωματικζσ, 
αναφορικζσ) 
ςυνδζοντάσ τεσ και με 
τα ριματα εξάρτθςθσ 
και να 
αντιλαμβάνονται τθ 
λειτουργία τουσ.  

 Να διακρίνουν τα 
είδθ των προτάςεων 
ωσ προσ το 
περιεχόμενο 
(αποφαντικι/ 
κρίςεωσ, 
ερωτθματικι, 
επιφωνθματικι, 
προςτακτικι), και ωσ 
προσ τουσ όρουσ τουσ 
(απλι, επαυξθμζνθ, 
ελλειπτικι, ςφνκετθ). 

 Σφγκριςθ του τρόπου 
ςφνδεςθσ διαφορετικϊν 
προτάςεων του κειμζνου και 
ςχολιαςμόσ τθσ λειτουργίασ 
που επιτελοφν (ςαφινεια του 
λόγου, ενάργεια, ακολουκία 
νοθμάτων κ.λπ.).  

 Δίνονται διάφορα ριματα 
εξάρτθςθσ π.χ. αναρωτιζμαι, 
επικυμϊ, πιςτεφω, κ.ά. και οι 
μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται να 
τα χρθςιμοποιιςουν 
ςχθματίηοντασ 
δευτερεφουςεσ ονοματικζσ 
προτάςεισ που να ςχετίηονται 
με τθ κεματικι «Τα αδζςποτα 
ηϊα». Ακολουκεί ςυηιτθςθ. 

 Δραςτθριότθτα παραγωγισ 
προφορικοφ 
επιχειρθματολογικοφ λόγου 
μεταξφ ομάδων με τθ χριςθ 
κατάλλθλων ρθμάτων 
εξάρτθςθσ για τθ διατφπωςθ 
αιτιολόγθςθσ, ςκοποφ (κζλω, 
ςκζφτομαι) (ανταλλαγι 
απόψεων, τελικι κζςθ, 
ςυμπεράςματα) για κζμα 
ενδιαφζροντοσ τθσ 
κοινότθτασ. 

 Μεταςχθματιςμόσ (ςε 
ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι) 
επιλεγμζνων προτάςεων του 
κειμζνου ςτα άλλα είδθ με 
ςτόχο τθ ςωςτι χριςθ των 
ςθμείων ςτίξθσ.  
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3. Γραμματική 
περιγραφή 

3.4 
Ρραγματολογία  

 Να κατανοοφν τθν 
ζννοια τθσ 
τροπικότθτασ και να 
τθν αξιοποιοφν για 
τθν απόδοςθ 
λεκτικϊν πράξεων 
(διλωςθ ευχισ, 
υπόςχεςθσ, 
απαγόρευςθσ κ.ά.) 
ανάλογα με τισ 
επικοινωνιακζσ 
ςυνκικεσ.  

 Συγγραφι μονόπρακτων ι 
ςκετσ ςε μονολογικι/ 
διαλογικι μορφι με ποικίλεσ 
πραγματολογικζσ λειτουργίεσ 
(π.χ. ζκφραςθ παράκλθςθσ, 
απειλισ, ανακοίνωςθσ, 
απορίασ) που αναφζρονται 
ςε κζματα τθσ 
κακθμερινότθτασ. 

 Να εντάςςουν το 
χιοφμορ ςτθν 
επικοινωνία τουσ. 

 Να χρθςιμοποιοφν 
διακθρυκτικζσ 
λεκτικζσ πράξεισ (π.χ. 
παραίτθςθ, εμπλοκι). 

 Εξάςκθςθ ςτθ διατφπωςθ 
αιτθμάτων, παρακλιςεων και 
αρνιςεων με χιουμοριςτικό 
τρόπο. 

 Ραιχνίδι ρόλων διεξαγωγισ 
ςυμβουλίου με ςτόχο τθ 
χριςθ διακθρυκτικϊν 
γλωςςικϊν πράξεων (π.χ. 
αναλαμβάνω, ανακθρφςςω, 
παραιτοφμαι, ορκίηομαι). 

4. Λεξιλόγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
Βαςικό λεξιλόγιο, 
ςυνάψεισ λζξεων, 
χριςθ λεξικϊν 

 Να διευρφνουν το 
λεξιλόγιό τουσ, 
(πακθτικό, 
ενεργθτικό) με 
λιγότερο ςυχνζσ 
λζξεισ ακολουκϊντασ 
ατομικζσ ςτρατθγικζσ 
μάκθςθσ. 

 Να δθμιουργοφν 
αποδεκτζσ λεξικζσ 
ςυνάψεισ με 
κυριολεκτικι ι 
μεταφορικι ςθμαςία 
αξιοποιϊντασ τθν 
πολυςθμία των 
λζξεων.  

 Να αξιοποιοφν τα 
λεξικά:  
α) για τθν 
επαλικευςθ των 
υποκζςεϊν τουσ για 
τισ άγνωςτεσ λζξεισ ι 
φράςεισ 
(προςλθπτικι χριςθ) 
β) για τθ βελτίωςθ 
τθσ παραγωγισ 
γραπτοφ και 
προφορικοφ λόγου 
(παραγωγικι χριςθ) 
αναηθτϊντασ 
ςυνϊνυμεσ λζξεισ. 

 Εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ 
κατανόθςθσ των λζξεων από 
τα ςυμφραηόμενα: 1) 
Κυκλϊνω τθν άγνωςτθ λζξθ. 
2) Ελζγχω τθ ςυμβολι των 
ςυμφραηόμενων ςτθ ςθμαςία 
τθσ. 3) Φαντάηομαι μια 
εικόνα για αυτι τθ λζξθ. 4) 
Ανατρζχω ςτο λεξικό. 5) 
Λαμβάνω τθν ερμθνεία τθσ. 
6) Αξιοποιϊ τθ ςθμαςία τθσ 
ςε προτάςεισ ι ςε κείμενα 
προφορικοφ ι γραπτοφ 
λόγου.  

 Διαδοχικι αντικατάςταςθ 
κακενόσ από τουσ δφο όρουσ 
λεξικϊν ςυνάψεων (π.χ. 
ιςυχθ κάλαςςα) ωσ εξισ: (α) 
του ενόσ (π.χ. ιςυχθ 
κάλαςςα) με διάφορεσ 
ςυνϊνυμεσ λζξεισ (π.χ. 
ςιωπθλόσ 
/ιρεμοσ/ακόρυβοσ/ιπιοσ 
κ.ά.) και (β) του άλλου (π.χ. 
ιςυχθ κάλαςςα) με ςειρά 
επιλεγμζνων από τον/τθ 
διδάςκοντα/-ουςα (ι και 
τυχαίων) λζξεων, όπωσ: 
δρόμοσ, χαμόγελο, ηωι κ.ά. 
και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 
ςχετικά με τον βακμό 
αποδοχισ κακεμιάσ από τισ 
ςυνάψεισ που κάκε φορά 
προκφπτουν. 
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 Δθμιουργία ζντυπων ι 
ψθφιακϊν πολυμεςικϊν 
ευρετθρίων-λεξικϊν με τθν 
αξιοποίθςθ του λεξιλογίου 
κειμζνων, ζντυπθσ ι 
ψθφιακισ μορφισ 
(Ηλεκτρονικά Σϊματα 
Κειμζνων).  

 Εβδομαδιαία (προφορικά ι 
γραπτά) λεκτικά παιχνίδια με 
τθν αξιοποίθςθ μονόγλωςςου 
ι δίγλωςςου λεξικοφ, 
ζντυπθσ ι ψθφιακισ μορφισ 
(Λεξικό τθσ Κοινισ 
Νεοελλθνικισ, Αντίςτροφο 
Λεξικό) ςε ςχζςθ με 
διαφορετικά επίπεδα φφουσ 
(εκνευρίςτθκα – νευρίαςα 
κ.ά.). 

4.2 
Σθμαςίεσ λζξεων, 
ςθμαςιολογικζσ 
ςχζςεισ/πεδία 

 Να δθλϊνουν 
αντίκετεσ ζννοιεσ 
επιλζγοντασ τα 
κατάλλθλα αντϊνυμα 
(λζξεισ/φράςεισ) ςε 
ςχζςθ με το κειμενικό 
περιβάλλον και το 
φφοσ του κειμζνου. 

 Να δθμιουργοφν 
λεξικά πεδία 
πολυςθμίασ, 
ομωνυμίασ, 
παρωνυμίασ, 
υπωνυμίασ. 

  Να αξιοποιοφν τα 
ςχιματα λόγου (π.χ. 
ομοθχία, επανάλθψθ, 
παρομοίωςθ, 
προςωποποίθςθ, 
υπερβολι) ςτθ 
δθμιουργικι γραφι 
κειμζνων ι 
ποιθμάτων  
(προτείνεται και για 
τθν εργαςία τθσ 
περιόδου 
Μετάβαςθσ). 

 Δραςτθριότθτα για τθ 
δθμιουργία ςθμαςιολογικισ 
κλίμακασ ςυνωνφμων ι 
αντωνφμων βάςει 
επιλεγμζνων λζξεων του 
κειμζνου. 

 Αναηιτθςθ των ποικίλων 
ςθμαςιϊν/χριςεων μιασ 
λζξθσ ι φράςθσ μζςα ςε 
ζντυπα ι ψθφιακά κείμενα 
(Ηλεκτρονικά Σϊματα 
Κειμζνων, ςυλλογζσ), 
λογοπαίγνιων, παροιμιϊν, 
ανεκδότων και ποιθμάτων και 
δθμιουργία του «δικτφου των 
ςθμαςιϊν» μιασ πολφςθμθσ 
λζξθσ.  

 Δραςτθριότθτα παραγωγισ 
λόγου με τθ χριςθ ςχθμάτων 
λόγου ςε κείμενα 
επιςτθμονικισ φανταςίασ ι 
ςε ποιιματα (παραδοςιακισ 
ι νεοτερικισ μορφισ). 

4.3  
Ραραγωγικοί 
μθχανιςμοί (παραγωγι-
ςφνκεςθ) 

 Να διακρίνουν τθ 
λειτουργία των 
προκθμάτων 
(προκζςεων, λόγιων 
και νεοελλθνικϊν) 
ςτθν αλλαγι τθσ 
ςθμαςίασ των 
ρθμάτων.  

 Δραςτθριότθτα 
καταγραφισ παράγωγων 
ρθμάτων με μία ι 
περιςςότερεσ προκζςεισ και 
αξιοποίθςι τουσ ςε 
προφορικι ςυηιτθςθ με 
ςυγκεκριμζνο κζμα (π.χ. 
διατυπϊνω 
αναδιατυπϊνω, γράφω  
αναγράφω, διαγράφω…, 
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βλζπω επιβλζπω, 
διαβλζπω…). 

 Να διακρίνουν τθ 
λειτουργία των 
επικθμάτων για τθν 
παραγωγι ριματοσ 
από άλλεσ 
γραμματικζσ 
κατθγορίεσ. 

 Δραςτθριότθτα 
ςυμπλιρωςθσ πίνακα με 
παράγωγα ριματα από 
ουςιαςτικά, επίκετα, 
επιρριματα π.χ. ςτζγθ  
ςτεγάηω, κόκκινοσ  
κοκκινίηω, γφρω  γυρεφω. 

 Να διακρίνουν τθ 
λειτουργία των 
προκθμάτων 
(προκζςεων, λόγιων 
και νεοελλθνικϊν) για 
τθν παραγωγι 
ουςιαςτικϊν και 
επικζτων.  

 Δραςτθριότθτα 
ςυμπλιρωςθσ πίνακα με 
λζξεισ του κειμζνου που 
ζχουν προκιματα αντίκετα 
ωσ προσ τθ ςθμαςίασ τουσ 
(π.χ. ειςαγωγι/εξαγωγι 
ειςαγωγικόσ/εξαγωγικόσ). 

 Να διακρίνουν τθ 
λειτουργία των 
επικθμάτων με βάςθ 
τθ ςθμαςία τουσ για 
τθν παραγωγι 
ουςιαςτικϊν από 
ποικίλεσ γραμματικζσ 
κατθγορίεσ. 

 Δραςτθριότθτα 
ταξινόμθςθσ ανάλογα με το 
επίκθμά τουσ ςε ομάδεσ που 
δθλϊνουν: α) πρόςωπα ι 
επαγγζλματα, β) όργανα ι 
ςκεφθ, γ) ενζργεια ι 
αποτζλεςμα, δ) κατάςταςθ ι 
ιδιότθτα, ε) κεωρία ι ςε 
τζχνθ ι ςε επιςτιμεσ, ςτ) 
φυτά, η) χρϊματα. 

 Να διακρίνουν τθ 
λειτουργία των 
επικθμάτων με βάςθ 
τθ ςθμαςία τουσ για 
τθν παραγωγι 
επικζτων από 
ποικίλεσ γραμματικζσ 
κατθγορίεσ.  

 Δραςτθριότθτα 
παιχνιδοποίθςθσ για τθν 
κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ των 
επικθμάτων ςτα επίκετα, 
αξιοποιϊντασ ψθφιακά 
εργαλεία, π.χ. ουςία 
(ουςιαςτικό) + ϊδθσ 
(παραγωγικό επίκθμα)= 
ουςιϊδθσ (παραγόμενο 
επίκετο). 

 Να αναγνωρίηουν 
διάφορεσ κατθγορίεσ 
ςυνκζτων και τον 
τρόπο ςχθματιςμοφ 
τουσ (π.χ. 
πολυςφνκετα, 
πολυλεκτικά ςφνκετα, 
παραςφνκετα). 

 Αναηιτθςθ ςτον 
δθμοςιογραφικό λόγο 
ςφνκετων λζξεων ποικίλων 
κατθγοριϊν και ταξινόμθςι 
τουσ με βάςθ τον τρόπο 
ςχθματιςμοφ τουσ. 
Συνειδθτοποίθςθ του τρόπου 
ςχθματιςμοφ και ςφνδεςθ με 
τθ ςχετικι ορολογία. 

4.4 
Ρροζλευςθ, 
ετυμολογία-οικογζνειεσ 
λζξεων, διεκνιςμοί, 
λεξικι ορκογραφία 

 Να εντοπίηουν 
ςφγχρονουσ 
νεολογιςμοφσ και 
δάνειεσ λζξεισ-
φράςεισ, 
ςυνειδθτοποιϊντασ 
τθ δφναμθ τθσ 
γλωςςικισ 
δθμιουργικότθτασ. 

 Να αναλφουν 

 Συλλογι λζξεων από τθ 
γλϊςςα τθσ τεχνολογίασ και 
αναηιτθςθ των λόγων για 
τουσ οποίουσ εμφανίηονται 
ςτθ γλϊςςα μασ με τθ μορφι 
νεολογιςμϊν και δανείων. 

 Συγκζντρωςθ από τθ 
διδακτικι ενότθτα ι από 
άλλα γνωςτικά αντικείμενα 
δφςκολων λζξεων, 
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4. Λεξιλόγιο μορφολογικά (μζςω 
κατάτμθςθσ) λόγιεσ 
λζξεισ δθμιουργϊντασ 
οικογζνειεσ λζξεων με 
βάςθ τθ ρίηα τουσ. 

 Να 
ςυνειδθτοποιοφν τον 
ρόλο των γλωςςικϊν 
δανείων και 
αντιδανείων ωσ 
προϊόντων τθσ 
πολιτιςμικισ επαφισ 
των κοινωνιϊν.  

εντοπιςμόσ τθσ ρίηασ τουσ με 
κατάτμθςθ (όπου είναι 
δυνατόν) και καταγραφι ςε 
«ετυμολογικό χάρτθ» 
ομόρριηων λζξεων, με τθ 
βοικεια λεξικοφ. Εκμάκθςθ 
τθσ ορκογραφίασ τουσ. 

 Δθμιουργία Κωδικϊν 
Γριγορθσ Ανταπόκριςθσ (QR) 
με πλθκϊρα επιςτθμονικϊν 
κειμζνων ςτθν αγγλικι 
γλϊςςα (ιατρικισ, 
ψυχολογίασ, βιολογίασ, 
ιςτορίασ) με κφριο ςτόχο τθν 
αναηιτθςθ και τθν 
καταγραφι αγγλικϊν λζξεων 
(και διεκνιςμϊν) με ελλθνικι 
ρίηα.  

 Ακρόαςθ τραγουδιοφ (π.χ. 
λαϊκό, ζντεχνο, ραπ) για τον 
εντοπιςμό δανείων και 
ςυηιτθςθ για τον ςφγχρονο 
τρόπο ηωισ.  

5. Ανάγνωςη 
βιβλίων/ 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 
Μορφζσ και είδθ 
βιβλίων, ζντυπων και 
ψθφιακϊν (υλικότθτα) 

 Να γνωρίςουν τθ 
διαδικαςία ζκδοςθσ 
ενόσ βιβλίου, ζντυπθσ 
ι ψθφιακισ μορφισ 
(προτείνεται και για 
τθν εργαςία τθσ 
Μετάβαςθσ). 

 Με αφορμι τθν Ραγκόςμια 
Ημζρα Ραιδικοφ Βιβλίου 
πραγματοποιείται ςυνάντθςθ 
των μακθτϊν/-τριϊν με 
ςυντελεςτζσ των εκδόςεων 
και διενεργοφνται 
ςυνεντεφξεισ. Εργαςία ςε 
ομάδεσ για τθν προετοιμαςία 
των ερωτιςεων, τθν 
πραγματοποίθςθ των 
ςυνεντεφξεων, τθν τιρθςθ 
των ςθμειϊςεων, τθ 
ςυγγραφι του άρκρου.  

 Να ομαδοποιοφν 
βιβλία, ζντυπθσ ι 
ψθφιακισ μορφισ, 
για μακθτικό κοινό 
ανάλογα με το κζμα.  

 Δθμιουργία μιασ 
πραγματικισ ι εικονικισ 
προκικθσ με βιβλία, ζντυπα 
και ψθφιακά, για τθ 
βιβλιοκικθ του ςχολείου ι 
τθσ τάξθσ με κζμα τον 
ςχολικό εκφοβιςμό.  

5.2 
Δομι, περιεχόμενο, 
γλϊςςα και αιςκθτικι 
του λογοτεχνικοφ 
κειμζνου, πεηοφ και 
ποιθτικοφ  

 Να αναγιγνϊςκουν 
εκφραςτικά, να 
ακροϊνται, να 
ερμθνεφουν, να 
αναλφουν ςτον 
προφορικό και τον 
γραπτό λόγο νοιματα 
που βρίςκονται ςε 
λογοτεχνικά κείμενα. 

  Να απολαμβάνουν 
τθν ανάγνωςθ ενόσ 
ςθμαντικοφ 
λογοτεχνικοφ ζργου 

 Αναηιτθςθ ςθμαντικϊν 
νοθμάτων ςε λογοτεχνικά 
ζργα που διαβάηουν και 
διατφπωςθ των απόψεϊν 
τουσ ςτον προφορικό λόγο ςε 
ςυντονιςμζνθ ςυηιτθςθ ι ςε 
γραπτό λόγο. 

 Ελεφκερθ αποτφπωςθ των 
ςυναιςκθμάτων/εντυπϊςεων 
που δθμιουργεί ζνα 
λογοτεχνικό ζργο (π.χ. 
ακρόαςθ ενόσ 
μελοποιθμζνου ποιιματοσ) 
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5. Ανάγνωςη 
βιβλίων/ 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(πεηοφ ι ποιθτικοφ) 
και να εκφράηουν τισ 
ςκζψεισ και τα 
ςυναιςκιματά τουσ.  

αξιολογϊντασ τα ωσ οπτικά, 
καλλιγραφιματα, 
ςχθματοποιιματα, ζντυπθσ ι 
ψθφιακισ μορφισ, και 
αναπλαιςιϊνοντάσ τα με 
κίνθςθ-χορό ι με 
δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ 
γραφισ κ.ά.  

 Αποςτολι θλεκτρονικοφ 
μθνφματοσ ςε μια/ζναν 
λογοτζχνθ ι μια 
ποιιτρια/ζναν ποιθτι με 
αφορμι τον τίτλο ι μια 
φράςθ που προκαλεί απορία 
ι εξάπτει τθ φανταςία. 

 Να ςυμμετζχουν 
ςτον μεταςχθματιςμό 
ενόσ λογοτεχνικοφ 
κειμζνου 
αναπτφςςοντασ τθν 
ικανότθτα 
δθμιουργικισ 
αναδιιγθςθσ, 
μεταγραφισ και 
παρζμβαςθσ ςε αυτό. 

 Δθμιουργία ψθφιακισ 
αφιγθςθσ, ςυνεργατικισ και 
διαδοχικισ γραφισ ςε ζντυπο 
ι ςε ψθφιακό περιβάλλον 
(Wikis).  

 Δραςτθριότθτα προςκικθσ 
ι αφαίρεςθσ ιρωα/θρϊων 
από τθν υπόκεςθ. 

 Να διερευνοφν 
ποιθτικζσ δθμιουργίεσ 
τθσ ελλθνικισ και τθσ 
παγκόςμιασ 
λογοτεχνίασ που 
ςυνδζονται με 
ιςτορικά, πολιτικά ι 
κοινωνικά γεγονότα 
(προτείνεται και για 
τθν εργαςία τθσ 
περιόδου 
Μετάβαςθσ). 

 Να πειραματίηονται 
ςτθν ποιθτικι γραφι 
ακολουκϊντασ 
ςφγχρονεσ μορφζσ 
ποίθςθσ. 

 Αναηιτθςθ και επιλογι 
ποιθμάτων ι ςτιχουργθμάτων 
που δθμιουργικθκαν εν 
μζςω ςθμαντικϊν ιςτορικο-
πολιτικϊν ι κοινωνικϊν 
καταςτάςεων. Ανακάλυψθ 
των ςυμβολιςμϊν από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και 
ελεφκερθ διατφπωςθ 
απόψεων ςτθν τάξθ. 

 Ραιγνιϊδεισ φωνολογικζσ 
αςκιςεισ ςχετικά με τισ 
ςυλλαβζσ και δθμιουργία 
ποιθμάτων χαϊκοφ (3ςτιχα: 5-
7-5 ςυλλαβζσ), τάνκα (5ςτιχα: 
5-7-5 + 7-7), γουάκα (5ςτιχα: 
5-7-5-7 ςυλλαβζσ), λίμερικ 
(5ςτιχα: αα-ββ-α).  

 Να ανακαλφπτουν 
τθ διακειμενικι 
ςφνδεςθ των 
λογοτεχνικϊν βιβλίων 
με άλλα βιβλία και με 
άλλεσ μορφζσ τζχνθσ. 

 Συηιτθςθ και ςυςχζτιςθ του 
κοινοφ κζματοσ ενόσ 
λογοτεχνικοφ βιβλίου με μια 
ταινία, ζνα κεατρικό ζργο, 
ζναν πίνακα ηωγραφικισ, ζνα 
τραγοφδι που οι μακθτζσ/-
τριεσ ζχουν παρακολουκιςει, 
ζχουν παρατθριςει ι ζχουν 
ακοφςει.  

 Να υλοποιοφν 
ςχζδια εργαςίασ 
(project) με αφορμι 
τθ μελζτθ 

 Δθμιουργία και ανάρτθςθ 
θλεκτρονικοφ λογοτεχνικοφ 
περιοδικοφ ςτθν ιςτοςελίδα ι 
ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου. 
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5. Ανάγνωςη 
βιβλίων/ 
εκτεταμζνων 
κειμζνων 

λογοτεχνικϊν ζργων, 
πεηϊν ι ποιθτικϊν 
(προτείνεται για 
εργαςία κατά τθν 
περίοδο Μετάβαςθσ). 

  Δθμιουργία Λζςχθσ 
Ανάγνωςθσ μεταξφ των 
τάξεων τθσ ίδιασ ςχολικισ 
μονάδασ ι Δίκτυο Ανάγνωςθσ 
με άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ. 

  Να γνωρίηουν 
δθμοτικά τραγοφδια 
του τόπου μασ από 
διάφορεσ εποχζσ και 
περιοχζσ του 
ελλθνιςμοφ, να τα 
ςυγκρίνουν μεταξφ 
τουσ ςυνδζοντάσ τα 
με τθν ιςτορία και τισ 
παραδόςεισ του 
ελλθνιςμοφ.  

 Να παραλλθλίηουν 
δθμοτικά τραγοφδια 
του τόπου τουσ με 
αυτά άλλων 
πολιτιςμϊν ωσ προσ 
τθ κεματολογία, τουσ 
εκφραςτικοφσ 
τρόπουσ κ.λπ. 

 Συγκρότθςθ ομάδων 
μελζτθσ δθμοτικοφ 
τραγουδιοφ. Μελζτθ των 
βαςικϊν ςυνιςτωςϊν του 
(λόγοσ, ρυκμόσ, μελωδία, 
χορόσ) και ςφνδεςθ με 
μνιμεσ και παραδόςεισ του 
λαοφ μασ. Σφγκριςθ με 
ανάλογα τραγοφδια άλλων 
χωρϊν.  

 


