
39η Περιφέρεια Π.Α. (Π.Ε.Δράμας)
Κατερίνα Σαραφίδου

1 

 
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Όνομα:………………………………
Ημερονηνία………………………………. 

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ K Λ Π K Λ Π K Λ Π 
ΓΛΩΣΣΑ 
Δεν επικοινωνεί με τους άλλους          
Επικοινωνεί μόνο με ενήλικες             
Επικοινωνεί μόνο με λίγα παιδιά            
Επικοινωνεί με όλους τους 
συνομιλήκους 

         

Κάνει προτάσεις, σχόλια, κριτική          
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
 προβλήματα στην άρθρωση          
Δε μιλά (δυσκολία να εντοπιστεί το 
επίπεδο του) 

         

Χρησιμοποιεί απλές φράσεις σε α' 
πρόσωπο 

         

Έχει πλούσιο λεξιλόγιο-σύνταξη          
Διηγείται/αφηγείται          
Περιγράφει/εξηγεί          
Επιχειρηματολογεί          
Αναγνωρίζει οικείες λέξεις          
ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
Ενδιαφέρεται για το γραπτό λόγο          
Ενδιαφέρεται ενίοτε για τα βιβλία          
Προσδίδει πάντα νόημα στο γραπτό          

Παράγει κείμενα με  υπαγόρευση          

Γράφει το όνομα τους στις εργασίες 
(κεφαλαία ή πεζά) 

         

Αντιγράφει λέξεις          

          

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Ομαδοποιεί, ταξινομεί          

Κάνει αντιστοιχήσεις          

Αριθμεί, απαριθμεί          

γνωρίζει την ακολουθία αριθμών          

κατανοεί απλές χωροχρονικές σχέσεις 
και τις περιγράφει  

         

εκτελεί απλές μαθηματικές πράξεις          

διατυπώνει απορίες θέτει προβλήματα          

επινοεί στρατηγικές,λύνει προβλήματα          

προσεγγίζει την έννοια της μέτρησης 
(του χρόνου, μήκους, ύψους)  
με αυθαίρετες και μη  μονάδες  

         

αναγνωρίζει και  ονομάζει  απλά          
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στερεά και ευθύγραμμα σχήματα απλά 
στερεά και ευθύγραμμα σχήματα 
αναγνωρίζει    συμμετρικά σχήματα 
ως προς άξονα 

         

αντιλαμβάνεται και  αναπαράγει 
δεδομένα μοτίβα 

         

 
 

         

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Ενδιαφέρεται να μάθει για τα έμβια 
όντα και τον κόσμο που τον 
περιβάλλει 

         

Πειραματίζεται          
Παρατηρεί          
κάνει υποθέσεις          
εξάγει συμπεράσματα          
περιγράφει την πορεία του πειράματος          
κατανοεί ορισμένα φαινόμενα          
ανακαλύπτει τις ιδιότητες των 
διαφόρων υλικών και τη δομή τους 
(μαγνήτες) 

         

γνωρίζει διάφορα είδη υλικών(ξύλινα, 
γυάλινα κλπ) 

         

αναγνωρίζει μορφολογικά χ/κα του 
φυσ. περιβάλλοντος (χρώματα κλπ) 

         

αναγνωρίζει βασικές ιδιότητες των 
φυσικών  στοιχείων (χρώματα κλπ) 

         

προσεγγίζει και κατανοεί τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα 

         

 
 

         

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ  
προσαρμόζεται στη ζωή της ομάδας          
σέβεται τους κανόνες της τάξης           
αυτοοργανώνεται και δουλεύει μόνος 
του  

         

συνεργάζεται με τους άλλους για να 
καταστρώσει ένα σχέδιο 
δράσης  

         

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
θέλει να μαθαίνει και εκδηλώνει 
περιέργεια  

         

συγκεντρώνεται σε όλη τη διάρκεια 
μιας δραστηριότητας  

         

ακούει προσεκτικά όταν κάποιος μιλά          
καταλαβαίνει και υπακούει στις 
οδηγίες 

         

ολοκληρώνει μια δουλειά           
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ενδιαφέρεται για την ποιότητα της 
δουλειάς του 

         

συγκρατεί ποιήματα, στίχους, 
τραγούδια 

         

          
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ 
 έχει ενδιαφέρον για κάποια 
δραστηριότητα 

         

αρχίζει τα πάντα αλλά κουράζεται 
εύκολα και τα αφήνει στη μέση 

         

τελειώνει τη δουλειά του μόνο όταν 
πιέζεται από έναν ενήλικα 

         

κάνει προσπάθεια όταν ενισχύεται 
και νιώθει ευχαρίστηση για αυτό που 
κάνει 

         

οργανώνει και ολοκληρώνει αυτό που 
ξεκινά 

         

εκφράζει τις σκέψεις και τις 
προτιμήσεις του 

         

αναπτύσσει ιδέες και συναισθήματα          
επιλέγει και χρησιμοποιεί διάφορα  
υλικά και τεχνικές  

         

χρησιμοποιεί με φαντασία διάφορα 
υλικά 

         

χρησιμοποιεί την τεχνολογία          
πρωτοτυπεί          
          
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Συγκεντρώνει την προσοχή του          
Συχνά διασπάται η προσοχή του            
Καλό επίπεδο προσοχής αλλά μικρή 
διάρκεια 

         

Καλό επίπεδο αλλά παθητική στάση          
           
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

Κλαίει πολύ ή απομονώνεται          
Αποχωρίζεται τους γονείς του με 
δυσκολία 

         

Θέλει να εξαρτάται από έναν ενήλικα          
Συγκρούεται με τους συνομιλήκους          
Ελέγχει τα συναισθήματά του          
Αυτοοργανώνεται χωρίς να 
διαφοροποιεί τις δραστηριότητες του 
από αυτές των άλλων 

         

Αυτοοργανώνεται διαφοροποιώντας 
τη δραστηριότητα του  από  τις 
δραστηριότητες του από αυτές των 
άλλων 
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K:Καθόλου Λ:Λίγο Π:Πολύ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (αδρή-λεπτή) 
Πετάει την μπάλα με τα χέρια, πόδια          
Βαδίζει ανεξάρτητα          
τρέχει          
ισορροπεί          
εκτελεί συντονισμένες κινήσεις          
αναρριχάται          
Χρησιμοποιεί αυτόνομα τα παιγνίδια 
της παιδικής χαράς 

         

Ανεβαίνει κατεβαίνει τις σκάλες xωρίς 
να κρατιέται 

         

Ντύνεται-ξεντύνεται χωρίς βοήθεια          
Δένει κορδόνια, κουμπώνει 
φερμουάρ 

         

Κρατάει τους μαρκαδόρους με τα 
δάκτυλα σωστά 

         

Χρησιμοποιεί ψαλίδι          
Χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο Η/Υ          
 
 

         

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
Ενδιαφέροντα του παιδιού          
1.          
2.          
3.          
Παιγνίδι σε γωνιές:          
1.          
2.          
3.          
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
 
 
 

   

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
 
 
 

   

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
 
 

   

 
 

   

 
 

   


