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Α/Α 

(Ονοματεπώνυμο ,) 

τάξη μαθητή / 

μαθήτριας 

Αρχική  

αξιολόγηση  

Τελική  

αξιολόγηση  

Υλικό που 

αξιοποιήθηκε στη 

διδασκαλία 

Παρατηρήσεις 

1  Α΄   

 
Ικανότητες – δεξιότητες 

Ο μαθητής μπορεί να διηγηθεί 

προφορικά ιστορία που άκουσε. 

Δυσκολίες που παρουσιάζει 

Ο μαθητής δυσκολεύεται  

 να αναγνωρίσει τα 

γράμματα του 

αλφαβήτου και  να 

διαβάσει απλές 

συλλαβές. 

 να παρακολουθήσει το 

ωρολόγιο πρόγραμμα 

της γενικής τάξης και 

της τάξης υποδοχής 

Ο μαθητής κατάφερε ως το τέλος 

του πρώτου τριμήνου να 

αναγνωρίζει τα γράμματα του 

αλφαβήτου,  να διαβάζει και να 

κατανοεί λέξεις, προτάσεις και 

σύντομα κείμενα 5 σειρών.  

Επίσης κατάφερε ως το τέλος της 

χρονιάς να αναγνωρίζει τα δίψηφα 

φωνήεντα και σύμφωνα και τους 

συνδυασμούς και να διαβάζει και 

να κατανοεί κείμενα του επιπέδου 

της Α΄ Δημοτικού. 

1.Μπάνος, 

Μ.(1993).Πρώτη 

γραφή και 

ανάγνωση. Αθήνα: 

Πατάκης (α ΄ , β ΄ 

τόμος) 

2. Ράντος, 

Η.(1992).Έτσι 

γράφω και διαβάζω. 

Σέρρες (α ΄ , β ΄ 

τόμος) 

(Η διδασκαλία των 

γραμμάτων και των 

δίψηφων έγινε με 

χρήση 

πολυαισθητηριακής 

μεθόδου) 
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3.Κοινωνικές 

ιστορίες και 

δραστηριότητες για 

την ενσυναίσθηση, 

την ευγένεια, τους 

κανόνες  και τις 

αποδεκτές 

συμπεριφορές στα 

πλαίσια του σχολείου 

και της τάξης 

2 Α΄  

 
Ικανότητες – δεξιότητες 

Η μαθήτρια μπορεί να διηγηθεί 

προφορικά ιστορία που άκουσε.  

Δυσκολίες που παρουσιάζει 

Η μαθήτρια  δυσκολεύεται να 

αναγνωρίσει τα γράμματα του 

αλφαβήτου και  να διαβάσει 

απλές συλλαβές. 

 

Η μαθήτρια κατάφερε ως το τέλος 

του πρώτου τριμήνου να 

αναγνωρίζει τα γράμματα του 

αλφαβήτου,  να διαβάζει και να 

κατανοεί λέξεις, προτάσεις και 

σύντομα κείμενα 5 σειρών.  

Επίσης κατάφερε ως το τέλος της 

χρονιάς να αναγνωρίζει τα δίψηφα 

φωνήεντα και σύμφωνα και τους 

συνδυασμούς και να διαβάζει και 

να κατανοεί κείμενα του επιπέδου 

της Α΄ Δημοτικού. 

1.Μπάνος, 

Μ.(1993).Πρώτη 

γραφή και 

ανάγνωση. Αθήνα: 

Πατάκης (α ΄ , β ΄ 

τόμος) 

2. Ράντος, 

Η.(1992).Έτσι 

γράφω και διαβάζω. 

Σέρρες (α ΄, β ΄ 

τόμος) 

(Η διδασκαλία των 

γραμμάτων και των 

δίψηφων έγινε με 

χρήση 

πολυαισθητηριακής 

μεθόδου) 
3.Κοινωνικές 

ιστορίες και 

δραστηριότητες για 

την ενσυναίσθηση, 

την ευγένεια, τους 

κανόνες  και τις 

 



 

 
 

αποδεκτές 

συμπεριφορές στα 

πλαίσια του σχολείου 

και της τάξης 

3 Α΄  Ικανότητες – δεξιότητες 

Ο μαθητής μπορεί να διηγηθεί 

προφορικά ιστορία που άκουσε.  

Δυσκολίες που παρουσιάζει 

Ο μαθητής δυσκολεύεται να 

αναγνωρίσει τα γράμματα του 

αλφαβήτου και  να διαβάσει 

απλές συλλαβές. 

 

Ο μαθητής κατάφερε ως το τέλος 

του πρώτου τριμήνου να 

αναγνωρίζει τα γράμματα του 

αλφαβήτου,  να διαβάζει και να 

κατανοεί λέξεις, προτάσεις και 

σύντομα κείμενα 5 σειρών.  

Επίσης κατάφερε ως το τέλος της 

χρονιάς να αναγνωρίζει τα δίψηφα 

φωνήεντα και σύμφωνα και τους 

συνδυασμούς και να διαβάζει και 

να κατανοεί κείμενα του επιπέδου 

της Α΄ Δημοτικού. 

1.Μπάνος, 

Μ.(1993).Πρώτη 

γραφή και 

ανάγνωση. Αθήνα: 

Πατάκης (α ΄ , β ΄ 

τόμος) 

2. Ράντος, 

Η.(1992).Έτσι 

γράφω και διαβάζω. 

Σέρρες (α ΄, β ΄ 

τόμος) 

(Η διδασκαλία των 

γραμμάτων και των 

δίψηφων έγινε με 

χρήση 

πολυαισθητηριακής 

μεθόδου) 
3.Κοινωνικές 

ιστορίες και 

δραστηριότητες για 

την ενσυναίσθηση, 

την ευγένεια, τους 

κανόνες  και τις 

αποδεκτές 

συμπεριφορές στα 

πλαίσια του σχολείου 

και της τάξης 

 

4 Α΄  Ικανότητες – δεξιότητες 

Ο μαθητής μπορεί να διηγηθεί 

Ο μαθητής διαβάζει απλές 

συλλαβές και κάποιες φορές 

1.Μπάνος, 

Μ.(1993).Πρώτη 

 



 

 
 

προφορικά ιστορία που άκουσε.  

Δυσκολίες που παρουσιάζει 

Ο μαθητής  

 δυσκολεύεται να 

παρακολουθήσει το 

ωρολόγιο πρόγραμμα 

της γενικής τάξης και 

της τάξης υποδοχής 

 δυσκολεύεται να 

αναγνωρίσει τα 

γράμματα του 

αλφαβήτου και να 

διαβάσει απλές 

συλλαβές 

 παρουσιάζει πολύ 

αργούς ρυθμούς 

μάθησης και εκτέλεσης 

απλών εντολών 

δισύλλαβες δισύλλαβες λέξεις. γραφή και 

ανάγνωση. Αθήνα: 

Πατάκης (α ΄ τόμος) 

2. Ράντος, 

Η.(1992).Έτσι 

γράφω και διαβάζω. 

Σέρρες (α ΄ τόμος) 

(Η διδασκαλία των 

γραμμάτων και των 

δίψηφων έγινε με 

χρήση 

πολυαισθητηριακής 

μεθόδου) 
3.Κοινωνικές 

ιστορίες και 

δραστηριότητες για 

τους κανόνες  και τις 

αποδεκτές 

συμπεριφορές στα 

πλαίσια του σχολείου 

και της τάξης 

5 Β΄  Ικανότητες - δεξιότητες 

Η μαθήτρια μπορεί να διηγηθεί 

προφορικά ιστορία που άκουσε. 

Δυσκολίες που παρουσιάζει 

Η μαθήτρια  

 δυσκολεύεται να 

αναγνωρίσει τα 

γράμματα του 

αλφαβήτου και  να 

διαβάσει απλές 

συλλαβές 

Η μαθήτρια 

 κατανοεί και παράγει 

προφορικό λόγο στα Νέα 

Ελληνικά 

 κάνει ανάγνωση και 

αποκωδικοποίηση 

πολυσύλλαβων λέξεων και 

σύντομων προτάσεων 

1.Μπάνος, 

Μ.(1993).Πρώτη 

γραφή και 

ανάγνωση. Αθήνα: 

Πατάκης (α ΄ , β΄ 

τόμος) 

2. Ράντος, 

Η.(1992).Έτσι 

γράφω και διαβάζω. 

Σέρρες (α ΄, β ΄ 

τόμος) 

(Η διδασκαλία των 

 



 

 
 

 δυσκολεύεται στην 

κατανόηση και  

παραγωγή λόγου  

 παρουσιάζει πολύ 

αργούς ρυθμούς 

μάθησης και εκτέλεσης 

απλών εντολών 

γραμμάτων και των 

δίψηφων έγινε με 

χρήση 

πολυαισθητηριακής 

μεθόδου) 
3.Κοινωνικές 

ιστορίες και 

δραστηριότητες για 

την ενσυναίσθηση, 

την ευγένεια, τους 

κανόνες  και τις 

αποδεκτές 

συμπεριφορές στα 

πλαίσια του σχολείου 

και της τάξης  

6 Β΄  Ικανότητες – δεξιότητες 

Η μαθήτρια μπορεί να διηγηθεί 

προφορικά και γραπτά ιστορία 

που άκουσε ή διάβασε. 

Δυσκολίες που παρουσιάζει 

 Συγχέει μεταξύ τους τα 

γράμματα ψ- χ, φ- θ, γ-ξ, 

β-δ. 

 Παρουσιάζει δυσκολία 

στο να αντιγράψει ορθά 

λέξεις , προτάσεις και 

κείμενα. 

 Παραλείπει γράμματα 

ενώ γράφει. 

 Παραλείπει παντελώς 

τους τόνους και τα 

σημεία στίξης. 

Μετά τις παρεμβάσεις η 

μαθήτρια : 

 Χρησιμοποιεί ορθά τα 

γράμματα που μπέρδευε 

μεταξύ τους. 

 Έχει βελτιώσει λίγο τη 

χρήση των τόνων και 

των βασικών σημείων 

της στίξης. 

 Γνωρίζει θεωρητικά 

βασικούς 

ορθογραφικούς κανόνες. 

Ωστόσο: 

 Παρουσιάζει δυσκολία 

στην αντιγραφή. 

 Συνεχίζει κάποιες φορές 

1.Διδασκαλία 

γραμμάτων που η 

μαθήτρια συγχέει με 

χρήση 

πολυαισθητηριακής 

μεθόδου 

2.Μπάνος, 

Μ.(1993).Πρώτη 

γραφή και 

ανάγνωση. Αθήνα: 

Πατάκης (α ΄ , β΄ , γ΄ 

τόμος) 

3. Ράντος, 

Η.(1992).Έτσι 

γράφω και διαβάζω. 

Σέρρες (α ΄, β ΄, γ΄  

τόμος) 

4.Διδασκαλία 

 



 

 
 

 Αγνοεί την ορθογραφία 

βασικών λέξεων και 

βασικούς ορθογραφικούς 

κανόνες. 

 Στην ανάγνωση 

παραλείπει γραμμές. 

 Στα Μαθηματικά 

παρουσιάζει δυσκολία 

στην εκμάθηση της 

προπαίδειας 

να παραλείπει γράμματα 

ενώ γράφει. 

 Παρουσιάζει τις 

περισσότερες φορές 

δυσκολία στο να 

εφαρμόσει τους 

ορθογραφικούς κανόνες 

που ήδη γνωρίζει. 

 Στην ανάγνωση 

συνεχίζει να παραλείπει 

γραμμές. 

 Στα Μαθηματικά 

συνεχίζει να 

παρουσιάζει δυσκολία 

στην εκμάθηση της 

προπαίδειας. 

 Γενικά η επίδοσή της 

δεν είναι σταθερή  
 

ορθογραφικών 

κανόνων με 

οπτικοποιήσεις, 

ποιηματάκια, 

παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, 

μνημονικούς 

κανόνες και 

πίνακες  
5.παιχνίδια για την 

εκμάθηση της 

προπαίδειας (παζλ, 

τραγούδια, 

«μάντης», 

«βεντάλια», διάφορα 

παιχνίδια με 

καρτέλες, καρτέλες 

αυτοδιόρθωσης, 

καρτέλες 

σειροθέτησης, 

τόμπολα, μνημονικοί 

κανόνες για την 

προπαίδεια του 9, 

μαθηματικοί 

λαβύρινθοι, κ.λπ. ) 

6. παιγνιώδεις 

δραστηριότητες για 

την ενσυναίσθηση  

7 Γ΄  Ικανότητες-δεξιότητες 

Ο μαθητής μπορεί να διηγηθεί 

προφορικά και γραπτά ιστορία 

που άκουσε ή διάβασε. 

Δυσκολίες που παρουσιάζει 

Ο μαθητής τους τελευταίους τρεις 

μήνες της σχολικής χρονιάς 

ακολουθεί τους ορθογραφικούς 

κανόνες που διδάχτηκε, ακολουθεί 

τις εντολές των εκπαιδευτικών και 

1.Μιλώ και γράφω 

Ελληνικά, δεύτερο 

επίπεδο διδασκαλίας, 

πρόγραμμα  «Ένταξη 

τσιγγανοπαίδων στο 

 



 

 
 

Ο μαθητής : 

 Δυσκολεύεται να 

ακολουθήσει 

ορθογραφικούς κανόνες 

που έχει διδαχθεί. 

 Παραλείπει εντελώς τους 

τόνους και τα σημεία 

στίξης. 

 Παραλείπει γράμματα 

ενώ γράφει. 

 Δυσκολεύεται να 

αντιγράψει ορθά λέξεις, 

προτάσεις και κείμενα. 

 Στην ανάγνωση 

παραλείπει γραμμές. 

 

Συμπεριφορές που 

προβληματίζουν: 

 Χάνει ή ξεχνά 

αντικείμενα απαραίτητα 

για την εργασία του (π.χ. 

μολύβι, γόμα). 

 Παρουσιάζει 

παρορμητική 

συμπεριφορά, πάντα 

βιάζεται να απαντά 

προτού ολοκληρωθεί η 

ερώτηση, επιθυμεί να 

τελειώνει πρώτος τις 

εργασίες κι απαντά 

χωρίς να σκέπτεται τις 

δεν παρουσιάζει πια τάσεις 

επιθετικότητας προς τους 

συμμαθητές του . Ωστόσο οι 

υπόλοιπες δυσκολίες που 

παρουσιάζει παραμένουν . 

σχολείο», Βόλος, 

2007 

2. Σειρά «Νέα 

Λογομάθεια». 

Διδασκαλία της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας, 

Ορθογραφία. Ι.Ε.Λ. 

3.Διδασκαλία 

ορθογραφικών 

κανόνων με 

οπτικοποιήσεις, 

ποιηματάκια, 

παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, 

μνημονικούς 

κανόνες και 

πίνακες 

4.Κοινωνικές 

ιστορίες και 

δραστηριότητες για 

την ενσυναίσθηση, 

την ευγένεια, τους 

κανόνες  και τις 

αποδεκτές 

συμπεριφορές στα 

πλαίσια του σχολείου 

και της τάξης 



 

 
 

περισσότερες φορές. 

 Διακόπτει τους 

συμμαθητές του και 

παίρνει το λόγο χωρίς να 

του δίνεται τις 

περισσότερες φορές. 

 Η προσοχή του 

διασπάται πολλές φορές 

την ώρα του μαθήματος. 

 Είναι ανταγωνιστικός σε 

σχέση με τα άλλα παιδιά, 

θέλει πάντα να παίρνει 

καλύτερους βαθμούς και 

ρωτά επίμονα για την 

επίδοσή του.  

 Μιλά αδιάκοπα.  

 Είναι αεικίνητος, 

αλλάζει συνεχώς θέση 

όταν βρίσκεται στην 

καρέκλα του, σηκώνεται 

κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος χωρίς να έχει 

λόγο και δυσκολεύεται 

να παραμείνει ακίνητος.  

 Αρνείται κάποιες φορές 

να ακολουθήσει τις 

εντολές των 

εκπαιδευτικών  

 Παρουσιάζει συχνά 

τάσεις επιθετικότητας 

προς τους συμμαθητές 



 

 
 

του 

8 Γ΄  Ικανότητες-δεξιότητες 

Ο μαθητής μπορεί να διηγηθεί 

προφορικά και γραπτά ιστορία 

που άκουσε ή διάβασε. 

Δυσκολίες που παρουσιάζει 

Ο μαθητής : 

 Δυσκολεύεται να 

ακολουθήσει 

ορθογραφικούς κανόνες  

 Παραλείπει γράμματα. 

 Έχει περιορισμένο 

λεξιλόγιο 

Ο μαθητής ακολουθεί τους 

ορθογραφικούς κανόνες που 

διδάχτηκε, έχει βελτιώσει το 

γραφικό του χαρακτήρα, γράφει 

ορθογραφημένα και έχει αναπτύξει 

το λεξιλόγιό του. 

1.Μιλώ και γράφω 

Ελληνικά, δεύτερο 

επίπεδο διδασκαλίας, 

πρόγραμμα  «Ένταξη 

τσιγγανοπαίδων στο 

σχολείο», Βόλος, 

2007 

2. Σειρά «Νέα 

Λογομάθεια». 

Διδασκαλία της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας, 

Ορθογραφία. Ι.Ε.Λ. 

3.Διδασκαλία 

ορθογραφικών 

κανόνων και 

λεξιλογίου με 

οπτικοποιήσεις, 

ποιηματάκια, 

παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, 

μνημονικούς 

κανόνες και 

πίνακες 
4. Το μικρό μου 

λεξικό (4 τεύχη) 

5. Λέξεις και εικόνες, 

εικονογραφημένο 

λεξικό, Αθήνα, 2004 

 

9 Δ΄  Ικανότητες - δεξιότητες 

 Ο μαθητής κατανοεί και 

αναδιηγείται κείμενο 

Ο μαθητής κάνει ευχερή ανάγνωση 

κειμένου πέντε σειρών και απαντά 

σύντομα σε γραπτές ή προφορικές 

ερωτήσεις κατανόησης  

Μπάνος, 

Μ.(1993).Πρώτη 

γραφή και 

ανάγνωση. Αθήνα: 

 



 

 
 

που άκουσε  

 Ο μαθητής αναγνωρίζει 

τα γράμματα , τα δίψηφα 

φωνήεντα και σύμφωνα 

και τους συνδυασμούς 

σε συλλαβές 

Δυσκολίες που παρουσιάζει: 

Ο μαθητής  

 δυσκολεύεται να κάνει 

ευχερή ανάγνωση και να 

κατανοήσει σύντομο 

κείμενο πέντε σειρών 

 παρουσιάζει πολύ 

αργούς ρυθμούς 

μάθησης 

 η προσοχή του 

διασπάται αρκετές φορές 

κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος  

Πατάκης (α ΄ , β ΄ 

τόμος) 

 

10 Δ΄  Ικανότητες - δεξιότητες 

Η μαθήτρια κατανοεί και 

αναδιηγείται σύντομο κείμενο 

που άκουσε  

Δυσκολίες που παρουσιάζει: 

Η μαθήτρια  

 δυσκολεύεται να 

αναγνωρίσει τα 

γράμματα του 

αλφαβήτου και να 

διαβάσει απλές 

συλλαβές 

Η μαθήτρια κάνει ανάγνωση και 

αποκωδικοποίηση τρισύλλαβων 

λέξεων 

1.Μπάνος, 

Μ.(1993).Πρώτη 

γραφή και 

ανάγνωση. Αθήνα: 

Πατάκης (α ΄ τόμος) 

2. Ράντος, 

Η.(1992).Έτσι 

γράφω και διαβάζω. 

Σέρρες (α ΄ τόμος) 

 

 



 

 
 

 παρουσιάζει πολύ 

αργούς ρυθμούς 

μάθησης 

11 Δ΄  Ικανότητες - δεξιότητες 

Η μαθήτρια κατανοεί και 

αναδιηγείται σύντομο κείμενο 

που άκουσε  

Δυσκολίες που παρουσιάζει: 

Η μαθήτρια  

 δυσκολεύεται να 

αναγνωρίσει τα 

γράμματα του 

αλφαβήτου και  να 

διαβάσει απλές 

συλλαβές 

 παρουσιάζει πολύ 

αργούς ρυθμούς 

μάθησης 

Η μαθήτρια κάνει ανάγνωση και 

αποκωδικοποίηση πολυσύλλαβων 

λέξεων, προτάσεων και κειμένων 

πέντε σειρών  

Μπάνος, 

Μ.(1993).Πρώτη 

γραφή και 

ανάγνωση. Αθήνα: 

Πατάκης (α ΄ τόμος) 

 

 

12 Ε΄  Ικανότητες - δεξιότητες 

Η μαθήτρια κατανοεί και 

αναδιηγείται σύντομο κείμενο 

που άκουσε  

Δυσκολίες που παρουσιάζει: 

Η μαθήτρια  

 δυσκολεύεται να 

αναγνωρίσει τα 

γράμματα του 

αλφαβήτου και να 

διαβάσει απλές 

συλλαβές 

 παρουσιάζει πολύ 

Η μαθήτρια κάνει ανάγνωση και 

αποκωδικοποίηση δισύλλαβων 

λέξεων 

Μπάνος, 

Μ.(1993).Πρώτη 

γραφή και 

ανάγνωση. Αθήνα: 

Πατάκης (α ΄ τόμος) 

 

 



 

 
 

αργούς ρυθμούς 

μάθησης 

13 Στ΄  Ικανότητες - δεξιότητες 

Ο μαθητής αναγνωρίζει τα 

περισσότερα γράμματα της 

αλφαβήτου, διαβάζει και γράφει 

απλές συλλαβές 

Δυσκολίες που παρουσιάζει: 

Ο μαθητής  

 παρουσιάζει δυσκολία 

στην κατανόηση και  

παραγωγή προφορικού 

και γραπτού λόγου, 

εντολών, κ.λπ. 

 

Περιγραφική αξιολόγηση  

Ο μαθητής μετά από 

συστηματική διδασκαλία του 

μαθήματος της Νεοελληνικής 

Γλώσσας κατάφερε σταδιακά 

να αποκτήσει τις παρακάτω 

δεξιότητες: 

1.Κατανόηση προφορικού 

λόγου 

 Να κατανοεί και να 

ακολουθεί σύντομες και 

απλές προφορικές 

εντολές 

 Να αναγνωρίζει βασικές 

πληροφορίες όταν 

ακούει μία ιστορία   

2.Παραγωγή προφορικού 

λόγου  

 Να κάνει διάλογο σε 

περιστάσεις 

καθημερινής 

επικοινωνίας 

χρησιμοποιώντας 

βασικό αλλά και 

θεματικό λεξιλόγιο  

 Να χαιρετά, να 

αποχαιρετά, να 

συστήνεται 

 Να κάνει ερωτήσεις που 

1. Μπάνος, 

Μ.(1993).Πρώτη 

γραφή και 

ανάγνωση. Αθήνα: 

Πατάκης (β΄, γ΄ 

τόμος) 

2. Ράντος, 

Η.(1992).Έτσι 

γράφω και διαβάζω. 

Σέρρες (και οι τρεις 

τόμοι) 

3. Γεια σας 2,3,4 

4. Σειρά «Νέα 

Λογομάθεια». 

Διδασκαλία της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας, 

Ορθογραφία. Ι.Ε.Λ. 

5.Σειρά «Νέα 

Λογομάθεια». 

Διδασκαλία της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας, 

Συντακτικό. Ι.Ε.Λ. 

6. Το μικρό μου 

λεξικό (4 τεύχη) 

7. Λέξεις και εικόνες, 

εικονογραφημένο 

λεξικό, Αθήνα, 2004 

8.Διηγούμαι και 

γράφω ιστορίες. 

Πρόγραμμα «Ένταξη 

παιδιών 

παλιννοστούντων και 

 



 

 
 

αφορούν στη λειτουργία 

του σχολείου 

 Να απαντά σε ερωτήσεις 

δίνοντας πληροφορίες 

για τον εαυτό του, τα 

ενδιαφέροντα και το 

οικείο του περιβάλλον   

 Να μιλά ευγενικά στους 

δασκάλους του 

3.Κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού λόγου  

 Να γράφει και να 

διαβάζει με τη βοήθεια 

οπτικών μέσων 

δισύλλαβες λέξεις 

 Να γράφει και να 

διαβάζει πολυσύλλαβες 

λέξεις με κεφαλαία 

γράμματα  

 Να γράφει και να 

διαβάζει με τη βοήθεια 

οπτικών μέσων 

συλλαβές και 

πολυσύλλαβες λέξεις με 

δίψηφα φωνήεντα, 

σύμφωνα και 

συνδυασμούς  

 Να γράφει και να 

διαβάζει λέξεις με 

συμφωνικά 

συμπλέγματα  

αλλοδαπών στο 

σχολείο για την 

Α/βάθμια Εκπ/ση. 

9.Διδασκαλία 

ορθογραφικών 

κανόνων και 

λεξιλογίου με 

οπτικοποιήσεις, 

ποιηματάκια, 

παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, 

μνημονικούς 

κανόνες και 

πίνακες 
10.Κοινωνικές 

ιστορίες και 

δραστηριότητες για 

την ενσυναίσθηση, 

την ευγένεια, τους 

κανόνες  και τις 

αποδεκτές 

συμπεριφορές στα 

πλαίσια του σχολείου 

και της τάξης 

 



 

 
 

 Να διαβάζει, να 

καταλαβαίνει και να 

αποδίδει το νόημα των 

λέξεων (ουσιαστικά, 

ρήματα, επιρρήματα, 

κλπ) 

 Να  χρησιμοποιεί σωστά 

τα διαλυτικά και την 

απόστροφο 

 Να τονίζει σωστά 

πολυσύλλαβες λέξεις 

 Να χωρίζει σωστά σε 

συλλαβές πολυσύλλαβες 

λέξεις  

 Να γράφει να διαβάζει 

και να κατανοεί 

προτάσεις με τρεις 

περίπου λέξεις 

 Να γράφει να διαβάζει 

και να κατανοεί 

προτάσεις με δέκα 

περίπου λέξεις 

 Να διαβάζει και να 

κατανοεί κείμενα 

(έκτασης περίπου τριών 

σελίδων) και να απαντά 

σύντομα σε ερωτήσεις 

κατανόησης  

 Να διαβάζει και να 

κατανοεί μηνύματα για 

καθημερινά θέματα, 



 

 
 

ευχές, επιγραφές 

 Να σχηματίζει απλές 

προτάσεις 

 Να διαβάζει 

εκτενέστερα κείμενα 

(δύο σελίδων) και να 

απαντά σύντομα σε 

ερωτήσεις κατανόησης  

 Να κατανοεί τις 

εκφωνήσεις των 

ασκήσεων χωρίς 

βοήθεια 

 Να γνωρίζει τα βασικά 

μέρη του λόγου  

 Να χρησιμοποιεί τα 

βασικά σημεία στίξης  

 Να κλίνει το οριστικό 

και το αόριστο άρθρο  

 Να γνωρίζει τα τρία 

γένη των ονομάτων 

 Να κλίνει ουσιαστικά 

και επίθετα στον ενικό 

και πληθυντικό αριθμό 

 Να κλίνει την 

προσωπική αντωνυμία 

και τα ρήματα είμαι και 

έχω 

 Να κλίνει ρήματα α ΄ 

συζυγίας σε όλους τους 

χρόνους στην 

ενεργητική και μέση 



 

 
 

φωνή 

 Να ακολουθεί βασικούς 

ορθογραφικούς κανόνες 

(ορθογραφία 

καταλήξεων  ρημάτων, 

ουσιαστικών, επιθέτων, 

μετοχών) 

 Να γνωρίζει τους 

βασικούς κανόνες του 

συντακτικού(είδη 

προτάσεων ως προς τη 

δομή τους, δομή απλής 

πρότασης, είδη 

προσδιορισμών, 

σύνδεση προτάσεων) 
 

Η δασκάλα της Τάξης Υποδοχής 

Κωσταρή Αντωνία 


