
ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ 
 

Βιβλία:              
Μιλώ και γράφω Ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου 
Επίπεδο 2 Μέρος 1 Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μαργαρίτα 3 Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Εμείς και οι άλλοι Επίπεδο 3  Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μαθαίνω Ελληνικά 3Α και 3Β Υπουργείο Παιδείας Ελλάδος  

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

ΑΚΡΟΑΣΗ 

ΟΜΙΛΙΑ 

Ομιλία με δάσκαλο και συμαθητές στα ελληνικᾳ χρησιμοποιώντας διᾳφορα θἑματα, και 

μεταχειρἱζοντας κανοὑργιο λεξιλὁγιο.Δραματοποἱηση:   Φανταστικᾳ και καθημερινᾳ 

θἑματα.Παρουσιᾳσεις στα ελληνικᾳ:   Ατομικἑς, ομαδικἑς, πᾳνω σε διᾳφορα θἑματα 

Βοηθητικᾳ: τραγοὑδια, ποιἠματα, λεκτικἑς ασκἠσεις 

Ελληνικᾳ βἱντεο: μυθολογικᾳ θἑματα 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ Αναγνὡσματα απὁ βιβλία που αναφέρονται στην αρχή. 

Λεξιλὁγιο: Τακτικἠ εξἑταση, χρἠση λεξικοὑ, οι λἑξεις σε καινοὑργια πλαἱσια 

ΓΡΑΦΗ Αντιγραφἠ: Βελτἱωση γραφής και ορθογραφἱας 

Ημερολὁγιο: 2-3 προτᾳσεις γραμἑνες πὁτε  στο σχολεἱο πὁτε στο σπἱτι 
(Η ἑμφαση θα εἱναι στην ἑκφραση και ὁχι στην ορθογραφἱα ἠ στην γραμματικἠ) 

Εκθεση: Παρᾳγραφοι που αποτελοὑνται απὁ 4 - 6 προτᾳσεις 

Ορθογραφἱα: 2 – 3 προτᾳσεις απὁ το μᾳθημα 

Ορθογραφἱα: Επιμἑνουμε στην ορθἠ ορθογραφἱα των καταλἠξεων  

  Π.χ..  Διαβᾳζω - βιβλἱο / ᾳνθρωποι - πἱνει - αδελφἠ, etc. 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Λἑξεις με αλφαβητικἠ σειρᾳ  

Ουσιαστικᾳ: ισοσὑλλαβα/ανισοσὑλλαβα  αρσενικά ος, ας, ης, ους, ες 
                                                                 Θηλυκά α, η, ου 
                                                                 Ουδέτερα ο, ι, ος, μα, μο 

Κλἱσεις: με προτᾳσεις.  Το αμᾳξι της  μητἑρας εἱναι κὁκκινο 

         Φιλὡ τη μητἑρα μου πριν κοιμηθὡ, κλπ. 

Επἱθετα: Παραθετικᾳ:   μικρὁς, μικρὁτερος, κλπ., αριθμὁς, κλἱσεις με ουσιαστικᾳ 

Ρἠματα:  επανάληψη βοηθιτικών ρημάτων, είμαι, έχω Χρὁνοι:   Eνεστὡτας και 

Παρατατικὁς  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Η σημασἱα του εθνικοὑ ὑμνου 

Μυθολογἱα:   Αρχαἱοι ἠρωες:   Ιᾳσωνας, Περσἑας, Οδυσσἑας 

Αλλοι μὑθοι:  Πὡς ονομᾳστηκε η Αθἠνα, ο Δαἱδαλος και ο Ικαρος, η Αρᾳχνη, ο 

Μἠδας,    Ο Τρωικὁς πὁλεμος και ο δοὑριος ἱππος, κλπ. 

Ανᾳλυση και αιτιολογἱα των μὑθων:  Οι Ολυμπιακοἱ αγὡνες: Ιστορἱα, οι μοντἑρνοι 

αγὡνες.  Γεωγραφἱα: τα διαμερἱσματα, Σὑνορα,  πρωτεὑουσες, βουνᾳ, θᾳλασσες, νησιᾳ 

Βἱντεο: Ελληνικἠ μυθολογἱα Α  Β  Γ  , Οδὑσσεια 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ομαδικᾳ, οι μαθητἑς εξηγούν ενα μὑθο που διδᾳσκει ηθικἠ, που μας κᾳνει 

υπερἠφανους για ενα αγαπητὁ ἠρωα. 

Η παρουσἱαση θα γἱνει με εικὁνες, διἠγηση, δραματοποἱηση, μᾳσκες, στολἑς, διᾳφορα 

αντικεἱμενα . Η εργασἱα θα συμπεριλαμβᾳνει γραπτὁ μἑρος, οπτικὁ μἑρος,  και 

προφορικὁ μἑρος 

ΧΟΡΟΣ Χοροἱ με ζευγᾳρια: Καλαματιανὁς, Αντικριστὁς, Μπᾳλλος, Τσᾳμικος, Μπαϊδοὑσκα, 

Κοφτὁς  

 
 


