
ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ 
 
Βιβλία:       
Βλέπω και διαβάζω, Επίπεδο Πρώτο, Τεύχος 3,  Πανεπιστήμιο Κρήτης(Επανάληψη)  
Μαθαίνω να διαβάζω, Επίπεδο Πρώτο, Τεύχος 4, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μαργαρίτα 3, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες, Πρώτο Τεύχος, Υπουργείο Παιδείας Ελλάδος 
Μαθαίνω Ελληνικά 1 Τεύχος Β, Υπυργείο Παιδείας Ελλάδος 

*Συνιστοὑμε στους γονείς να χρησιμοποιούν ελληνικά όσο το δυνατόν 
περισσότερο στο σπίτι 
 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

ΟΜΙΛΙΑ 

 

Απλή συζήτηση με τον δάσκαλο στα ελληνικᾳ για διᾳφορα θἑματα 

Βελτἱωση ομιλἱας με δραματοποἱηση:  

 -σκηνἑς απὁ το ανᾳγνωσμα ἠ απὁ την καθημερινἠ ζωἠ (π.χ.  Πᾳμε για ψὡνια) 

Βοηθητικᾳ: τραγοὑδια, ποιἠματα, λεκτικἑς ασκἠσεις 

Προφορικἠ ἑκθεση: Θἑματα απο διᾳφορες εικὁνες και φωτογραφἱες. 

Παρουσιᾳσεις: ατομικἑς ἠ ομαδικἑς - διᾳφορα θἑματα 

 Ελληνικᾳ βἱντεο: για συζἠτηση και βελτἱωση λεξιλογἱου 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ Διᾳφορα αναγνὡσματα απὁ τα βιβλία που αναφέρονται στην αρχή.  

 Διάβασμα στην τάξη και στο σπἱτι για εξᾳσκηση 

Λεξιλὁγιο: Επεξεργασἱα, τακτικἠ εξἑταση, τακτική επανάληψη. 

ΓΡΑΦΗ Αντιγραφἠ στο σπἱτι για εξᾳσκηση καλλιγραφἱας και ορθογραφἱας 

Εκθεση γραμἑνη στην τᾳξη:   2-3 προτᾳσεις σχετικἑς με εικὁνες, ἠ ζωγραφιἑς  -διᾳφορα 

θἑματα 

Λεζᾳντες: με ζωγραφικἑς ἠ  φωτογραφἱες 

Συνεργασἱα με ᾳλλους μαθητἑς στο γρᾳψιμο μιας ιστορἱας 

Ορθογραφἱα: Δύο προτάσεις απὁ το μάθημα 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Επανᾳληψη: Αλφᾳβητο, σημεἱα στἱξης   Λεξικό, γράφουμε λἑξεις με αλφαβητικἠ σειρᾳ 

Τα μἑρη του λὁγου: Επανᾳληψη - ουσιαστικᾳ, επἱθετα, ᾳρθρα, βοηθητικά ρήματα 

Ουσιαστικᾳ:  Ισοσὑλλαβα , ενικὁς, πληθυντικὁς, τα 3 γἑνη, διᾳφορες καταλἠξεις 

-Κλἱση ουσιαστικὡν  

(Ο πατἑρας μου εἱναι καλὁς/Το ὁνομα του πατἑρα εἱναι Νἱκος./Αγαπὡ τον πατἑρα μου ) 

Κλἱση ρημᾳτων:   σε προτᾳσεις 

 (Εγὡ γρᾳφω το ὁνομᾳ μου.  Εσὑ τι γρᾳφεις;  Αυτὁς γρᾳφει ἑνα γρᾳμμα.  κλπ. ) 

Βοηθητικᾳ ρἠματα  εἱμαι, ἑχω  - Κλἱση   -σε προτᾳσεις 

Εμπἑδωση: χρόνος ρημάτων, Ενεστώτας  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
 

Επανάληψη εθνικἑς και θρησκευτικἑς γιορτἑς, η πρωινή προσευχἠ, ο εθνικὁς ὑμνος 

Μυθολογἱα: Οι θεοἱ των αρχαἱων Ελλἠνων, οι ἠρωες Ηρακλἠς και Θησἑας 

Βἱντεο:  Ελληνικἠ Μυθολογἱα Α  Β  Γ   
Ιστορικές και Θρησκευτικές ασκήσεις 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ρhoto essay - Εργασἱα με φωτογραφἱες.  Συνεργασἱα με ἑνα ἠ δὑο παιδιᾳ 

Θἑματα: Το χωριὁ του παπποὑ και της γιαγιάς.   Το ταξἱδι μας στην Ελλᾳδα.   

Ενα φανταστικὁ ταξἱδι στην Ελλᾳδα (Ο Σνοὑπη επισκἑπτεται την Αθἠνα) 

Οι μαθητἑς σχεδιᾳζουν και γρᾳφουν μια δικἠ τους καρτ ποστᾳλ 

Παρουσἱαση: Με φωτογραφἱες, αντικεἱμενα,  

Resources: Ιντερνετ, ταξιδιωτικα φυλλᾳδια , καρτ ποστᾳλ, φωτογραφἱες, κλπ. 

ΧΟΡΟΣ Βασικᾳ βἠματα: Καλαματιανὁς, Τσᾳμικος, Καραγκοὑνα, Χασαποσἑρβικος, Συρτὁς 

 
 


