
ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ 
 
Βιβλία:              
Μιλώ και γράφω Ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου 
Επίπεδο 2 Μέρος 1 Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μαργαρίτα 4 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 

Εκθἑσεις γραμἑνες στην τᾳξη, 1-2 παρᾳγραφοι. Θἑματα: φανταστικἑς ιστορἱες , μὑθοι, 

ποιἠματα 

Ημερολὁγιο: 4-6 προτᾳσεις γραμμἑνες πὁτε  στο σχολεἱο πὁτε στο σπἱτι 
(Η ἑμφαση θα εἱναι στην ἑκφραση και ὁχι στην ορθογραφἱα ἠ στην γραμματικἠ) 

Ορθογραφἱα: 2 – 3 προτᾳσεις απὁ το μᾳθημα 

Ορθογραφἱα: Επιμἑνουμε στην ορθἠ ορθογραφἱα των καταλἠξεων  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ολα τα μἑρη του λὁγου. Ουσιαστικᾳ: ισοσὑλλαβα/ανισοσὑλλαβα 

Ολες οι κλἱσεις, ενικὁς και πληθυντικὁς αριθμὁς 

Επἱθετα: Παραθετικᾳ, κλἱσεις επιθέτων ός, ή, ό, ιά 

Ρἠματα: Ενεργετικἠ πρὡτη και δεὑτερη συζηγἱα 

Χρὁνοι:  Αὁριστος, μἑλλοντας στιγμιαἱος, μἑλλοντας εξακολουθητικὁς 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Αρχαἱοι ελληνικοἱ πολιτισμοἱ: Μινωικὁς, Μυκηναϊκὁς.  Αθἠνα, Σπᾳρτη. 

Αλλα θἑματα: Πελοπονησιακὁς πὁλεμος, ο χρησμὁς των Δελφὡν 

Βἱντεο: Μυθολογἱα Α  Β  Γ   
Ιστορία και Θρησκευτικά εργασίες και κείμενα. 

Γεωγραφἱα: Ελληνικᾳ σὑνορα,  διαμερἱσματα, κὑρια νησιᾳ, κὑριες πὁλεις, βουνᾳ, 

ποταμοἱ, θᾳλασσες, αρχαἱες τοποθεσἱες.  Τα προϊὁντα της Ελλᾳδας για εμπὁριο 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ατομικἠ εργασἱα:   Οι ρἱζες μου 

Αναλυτικἠ εξἑταση μἱας περιοχἠς της Ελλᾳδας: Η σχετικἠ πατρἱδα του μαθητἠ,  

-γεωγραφικἠ θἑση στον χᾳρτη, ....... 

-ιστορικᾳ σημεἱα της περιοχἠς 

-εργασἱες, τρὁπος ζωἠς, προϊὁντα για εμπὁριο 

-πληθυσμὁς, κλἱμα,    Κλπ. 

Πηγἑς:   Ιντερνετ, συνεντευξεις με συγγενεἱς ἠ φἱλους, φυλλᾳδια ταξιδιωτικᾳ 

Η εργασἱα  συμπεριλαμβᾳνει γραπτὁ, και οπτικὁ κεἱμενο 

Εκθεση:  Ο μαθητης περιγρᾳφει τις σκἑψεις του για τις ρἱζες του 

Γραπτὁ, οπτικὁ, προφορικὁ κεἱμενο 

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

Κοφτὁς  

 
 


