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Α΄  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή ………………………………………………………….. 
Τάξη………… Ηλικία µαθητή…………………………………………….. 
Σχολείο…………………………………………………………………………….. 
Ηµεροµηνία αξιολόγησης………………………………………………………… 

Α= Άριστα,  Β= Πολύ καλά,   Γ= Καλά,   ∆= Αρκετά,  Ε= Καθόλου 

 1η αξιολόγηση 2η αξιολόγηση 3η αξιολόγηση 4η αξιολόγηση 
 Σεπτέµβριος ∆εκέµβριος Μάρτιος Ιούνιος 
Είναι φωνολογικά 
ενήµερος/η 

    

Γνωρίζει τα γράµµατα 
 

    

Γράφει τα γράµµατα 
 

    

∆ιαβάζει λέξεις τύπου ΣΦ 
 

    

Γράφει λέξεις τύπου ΣΦ 
 

    

∆ιαβάζει λέξεις τύπου 
ΣΦΣΦ 

    

Γράφει λέξεις τύπου 
ΣΦΣΦ 

    

∆ιαβάζει λέξεις τύπου ΦΣ 
 

    

Γράφει λέξεις τύπου ΦΣ 
 

    

∆ιαβάζει λέξεις τύπου 
ΦΣΦ 

    

Γράφει λέξεις τύπου ΦΣΦ 
 

    

∆ιαβάζει λέξεις τύπου 
ΣΦΣΦΣΦ 

    

Γράφει λέξεις τύπου 
ΣΦΣΦΣΦ 

    

∆ιαβάζει λέξεις τύπου 
ΦΣΦΣΦ 

    

Γράφει λέξεις τύπου 
ΦΣΦΣΦ 

    

Γράφει ορθογραφηµένα 
απλή πρόταση καθ’ 
υπαγόρευση 

    

∆ηµιουργεί µόνος/η απλή 
πρόταση και την 
καταγράφει 

    

Γράφει µικρό κείµενο έως 
3 προτάσεων 

    

Γράφει µικρό κείµενο έως 
5 προτάσεων 

    



Β΄  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή ………………………………………………………….. 
Τάξη………… Ηλικία µαθητή…………………………………………….. 
Σχολείο…………………………………………………………………………….. 
Ηµεροµηνία αξιολόγησης………………………………………………………… 
 
 1η αξιολόγηση 2η αξιολόγηση 3η αξιολόγηση 4η αξιολόγηση 
 Σεπτέµβριος ∆εκέµβριος Μάρτιος Ιούνιος 
Γνωρίζει τα δίψηφα 
φωνήεντα 

    

∆ιαβάζει λέξεις µε δίψηφα 
φωνεντα 

    

Γράφει λέξεις µε δίψηφα 
φωνήεντα 

    

Γνωρίζει τα δίψηφα 
σύµφωνα 

    

∆ιαβάζει λέξεις µε δίψηφα 
σύµφωνα 

    

Γράφει λέξεις µε δίψηφα 
σύµφωνα 

    

Γνωρίζει τους 
συνδυασµούς 

    

∆ιαβάζει λέξεις µε 
συνδυασµούς 

    

Γράφει λέξεις µε 
συνδυασµούς 

    

∆ιαβάζει λέξεις µε 
διαλυτικά 

    

Γράφει λέξεις µε 
διαλυτικά 

    

∆ιαβάζει λέξεις µε διπλά 
συµπλέγµατα συµφώνων 

    

Γράφει λέξεις µε διπλά 
συµπλέγµατα συµφώνων 

    

∆ιαβάζει λέξεις µε τριπλά 
συµπλέγµατα συµφώνων 

    

Γράφει λέξεις µε τριπλά 
συµπλέγµατα συµφώνων 

    

Γράφει ορθογραφηµένα 
απλή πρόταση καθ’ 
υπαγόρευση 

    

∆ηµιουργεί µόνος/η απλή 
πρόταση και την 
καταγράφει 

    

Γράφει µικρό κείµενο έως 
3 προτάσεων 

    

Γράφει µικρό κείµενο έως 
5 προτάσεων 
 

    



∆ιαβάζει µε ρυθµό… 
 

    

Χρωµατίζει τη φωνή 
του/της 

    

Κάνει σωστή χρήση 
σηµείων στίξης στην 
ανάγνωση (τελεία) 

    

Κάνει σωστή χρήση των 
σηµείων στίξης στο 
γραπτό λόγο (τελεία) 

    

Κάνει σωστή χρήση 
σηµείων στίξης στην 
ανάγνωση (τελεία, 
ερωτηµατικό) 

    

Κάνει σωστή χρήση των 
σηµείων στίξης στο 
γραπτό λόγο (τελεία, 
ερωτηµατικό) 

    

Κάνει σωστή χρήση 
σηµείων στίξης στην 
ανάγνωση (τελεία, 
ερωτηµατικό, 
θαυµαστικό) 

    

Κάνει σωστή χρήση των 
σηµείων στίξης στο 
γραπτό λόγο (τελεία, 
ερωτηµατικό, 
θαυµαστικό) 

    

Παράγει γραπτό λόγο (µία 
παράγραφο) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α= Άριστα,  Β= Πολύ καλά,   Γ= Καλά,   ∆= Αρκετά,  Ε= Καθόλου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γ΄  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή ………………………………………………………….. 
Τάξη………… Ηλικία µαθητή…………………………………………….. 
Σχολείο…………………………………………………………………………….. 
Ηµεροµηνία αξιολόγησης………………………………………………………… 
 
 1η αξιολόγηση 2η αξιολόγηση 3η αξιολόγηση 4η αξιολόγηση 
 Σεπτέµβριος ∆εκέµβριος Μάρτιος Ιούνιος 
Κάνει σωστή χρήση 
σηµείων στίξης στην 
ανάγνωση (τελεία, 
ερωτηµατικό, 
θαυµαστικό) 

    

Κάνει σωστή χρήση των 
σηµείων στίξης στο 
γραπτό λόγο (τελεία, 
ερωτηµατικό, 
θαυµαστικό) 

    

Παράγει γραπτό λόγο 
(µία παράγραφο) 

    

Κατανοεί κείµενο 
αφηγηµατικό (σιωπηρή 
ανάγνωση) 

    

Κατανοεί κείµενο 
αφηγηµατικό 
(µεγαλόφωνη ανάγνωση) 

    

Γνωρίζει τη δοµή της 
παραγράφου 

    

Παράγει αφηγηµατικό 
κείµενο (1 παράγραφο) 

    

Κατανοεί κείµενο 
περιγραφικό (σιωπηρή 
ανάγνωση) 

    

Κατανοεί κείµενο 
περιγραφικό 
(µεγαλόφωνη ανάγνωση) 

    

Παράγει κείµενο 
περιγραφικό (1 
παράγραφο) 

    

Γνωρίζει τη δοµή του 
κειµένου 

    

Παράγει αφηγηµατικό 
κείµενο (2 και πάνω 
παραγράφων) 
 

    

Παράγει κείµενο 
περιγραφικό (2 και άνω 
παραγράφων) 
 

    



Γνωρίζει τη σύνταξη 
τύπου ΥΡΑ 

    

Γνωρίζει τη σύνταξη 
τύπου ΥΡΚ 

    

Γνωρίζει τη σύνταξη 
τύπου ΥΡΑ-
Επιρρηµατικός 
προσδιορισµός 

    

Γνωρίζει να κλίνει 
ουσιαστικά 

    

Αναγνωρίζει τους 
χρόνους των ρηµάτων 
(Ενεστώτας) 

    

Αναγνωρίζει τους 
χρόνους των ρηµάτων 
(Ενεστώτας, Αόριστος) 

    

Αναγνωρίζει τους 
χρόνους των ρηµάτων 
(Ενεστώτας, Αόριστος, 
Μέλλοντας) 

    

Αναγνωρίζει τους 
χρόνους των ρηµάτων 
(Ενεστώτας, Αόριστος, 
Μέλλοντας, 
Παρατατικός) 

    

Αναγνωρίζει τους 
χρόνους των ρηµάτων 
(Ενεστώτας, Αόριστος, 
Μέλλοντας, 
Παρατατικός, 
Παρακείµενος) 

    

Αναγνωρίζει τους 
χρόνους των ρηµάτων 
(Ενεστώτας, Αόριστος, 
Μέλλοντας, 
Παρατατικός, 
Παρακείµενος, 
Υπερσυντέλικος) 

    

Γνωρίζει να κλίνει 
ρήµατα 

    

 
 
Α=Άριστα,  Β= Πολύ καλά,   Γ= Καλά,   ∆= Αρκετά,  Ε= Καθόλου 
 
 
 
 
 
 
 



Α΄  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή ………………………………………………………….. 
Τάξη………… Ηλικία µαθητή…………………………………………….. 
Σχολείο…………………………………………………………………………….. 
Ηµεροµηνία αξιολόγησης………………………………………………………… 
 
 1η αξιολόγηση 2η αξιολόγηση 3η αξιολόγηση 4η αξιολόγηση 
 Σεπτέµβριος ∆εκέµβριος Μάρτιος Ιούνιος 
Κατανοεί βασικές χωρικές 
σχέσεις  

    

Κατανοεί βασικές χρονικές 
σχέσεις 

    

Γνωρίζει τα βασικά 
χρώµατα 

    

Γνωρίζει τα βασικά 
σχήµατα και τα 
κατονοµάζει 

    

Απαριθµεί έως 5 
αντικείµενα 

    

Αντιστοιχίζει έως 5 ζεύγη 
αντικειµένων 

    

Γράφει τα αριθµητικά 
σύνολα ως το 5 

    

Απαγγέλλει προφορικά 1-1 
ως το 5 

    

∆ιαβάζει τα αριθµητικά 
σύµβολα ως το 5 

    

Απαγγέλλει προφορικά 
αντίστροφα από το 5 

    

Βρίσκει τον προηγούµενο 
και τον επόµενο αριθµό (1-
5) 

    

Αναγνωρίζει γρήγορα 
ποσότητες µε δοµηµένη 
µορφή 1, 2, 3 στοιχείων 
(άµεση εκτίµηση) 

    

Αναλύει σε αθροίσµατα 
τους αριθµούς ως το 5 

    

Υπολογίζει αθροίσµατα ως 
το 5 

    

Κάνει χρήση των 
συµβόλων (+) και (=) 

    

Κάνει χρήση των 
συµβόλων (<) και (>) 

    

Λύνει προβλήµατα 
πρόσθεσης (1-5) 

    

Απαριθµεί έως 10 
αντικείµενα 
 

    



Αντιστοιχίζει έως 10 ζεύγη 
αντικειµένων 

    

Γράφει τα αριθµητικά 
σύνολα ως το 10 

    

Απαγγέλλει προφορικά 1-1 
ως το 10 

    

∆ιαβάζει τα αριθµητικά 
σύµβολα ως το 10 

    

Απαγγέλλει προφορικά 
αντίστροφα από το 10 

    

Βρίσκει τον προηγούµενο 
και τον επόµενο αριθµό (1-
10) 

    

Αναπαριστάνει µε 
ποσότητες και αναλύει 
τους αριθµούς από το 6 ως 
το 10 µε βάση την πεντάδα 
και τα διπλά (ν+ν) 

    

Κάνει προσθέσεις (1-10) 
χρησιµοποιώντας τα διπλά 
και την πεντάδα 

    

Αναλύει σε αθροίσµατα 
τους αριθµούς ως το 10 

    

Υπολογίζει αθροίσµατα ως 
το 10 

    

Λύνει προβλήµατα 
πρόσθεσης (1-10) 

    

Επαληθεύει αποτελέσµατα 
της πρόσθεσης µε την 
αφαίρεση και της 
αφαίρεσης µε την 
πρόσθεση 

    

Χρησιµοποιεί 
εναλλακτικούς τρόπους 
υπολογισµών (ανάδειξη 
αντιµεταθετικής 
ιδιότητας) 

    

Κάνει αφαιρέσεις και 
χρησιµοποιεί το σηµάδι 
της αφαίρεσης (-) 

    

Λύνει προβλήµατα 
αφαίρεσης 

    

 
 
Α=Άριστα,  Β= Πολύ καλά,   Γ= Καλά,   ∆= Αρκετά,  Ε= Καθόλου 
 
 
 
 



 
Β΄  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Ονοµατεπώνυµο µαθητή ………………………………………………………….. 
Τάξη………… Ηλικία µαθητή…………………………………………….. 
Σχολείο…………………………………………………………………………….. 
Ηµεροµηνία αξιολόγησης………………………………………………………… 
 
 

 1η αξιολόγηση 2η αξιολόγηση 3η αξιολόγηση 4η αξιολόγηση 
 Σεπτέµβριος ∆εκέµβριος Μάρτιος Ιούνιος 
Αναγνωρίζει, διαβάζει και 
γράφει αριθµητικά σύµβολα 
ως το 20 

    

Αναλύει τους διψήφιους 10-
20 σε µονάδες και δεκάδες 

    

Μετράει προφορικά 5-5 και 
10-10 ως το 20 

    

Μετράει αντίστροφα 
προφορικά από το 20 

    

Κάνει χρήση των συµβόλων 
(>) και (<) 

    

Βρίσκει τον προηγούµενο και 
τον επόµενο αριθµό (1-20) 

    

Αναπαριστάνει µε ποσότητες 
και αναλύει τους αριθµούς 
από το 6 ως το 20 µε βάση 
την πεντάδα και τα διπλά 
(ν+ν) 

    

Κάνει προσθέσεις (1-20) 
χρησιµοποιώντας τα διπλά 
και την πεντάδα 

    

Κάνει πρόσθεση αριθµών ως 
το 20 

    

Κάνει αφαίρεση αριθµών ως 
το 20 

    

Ελέγχει αποτελέσµατα 
προσθέσεων και αφαιρέσεων 
µε την αντίστροφη πράξη 

    

Λύνει προβλήµατα 
πρόσθεσης 

    

Λύνει προβλήµατα 
αφαίρεσης 

    

Ξεχωρίζει τα δεδοµένα του 
προβλήµατος που είναι 
απαραίτητα για τη λύση 

    

Χρησιµοποιεί εναλλακτικούς 
τρόπους υπολογισµών 

    

 
Α=Άριστα,  Β= Πολύ καλά,   Γ= Καλά,   ∆= Αρκετά,  Ε= Καθόλου 



Γ΄  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή ………………………………………………………….. 
Τάξη………… Ηλικία µαθητή…………………………………………….. 
Σχολείο…………………………………………………………………………….. 
Ηµεροµηνία αξιολόγησης………………………………………………………… 
 

 1η αξιολόγηση 2η αξιολόγηση 3η αξιολόγηση 4η αξιολόγηση 
 Σεπτέµβριος ∆εκέµβριος Μάρτιος Ιούνιος 
Αναγνωρίζει, διαβάζει και 
γράφει αριθµητικά σύµβολα ως 
το 50 

    

Αναλύει τους διψήφιους 10-50 
σε µονάδες και δεκάδες 

    

Μετράει προφορικά 5-5 και 10-
10 ως το 50 

    

Μετράει αντίστροφα προφορικά 
από το 50 

    

Κάνει χρήση των συµβόλων (>) 
και (<) 

    

Βρίσκει τον προηγούµενο και 
τον επόµενο αριθµό (1-50) 

    

Αναπαριστάνει µε ποσότητες και 
αναλύει τους αριθµούς ως το 50 
µε βάση την πεντάδα και τα 
διπλά (ν+ν) 

    

Κάνει προσθέσεις (1-50) 
χρησιµοποιώντας τα διπλά και 
την πεντάδα 

    

Κάνει πρόσθεση µε βάση τη 
δεκάδα (20+6), ασκείται στη 
φωνολογία των αριθµών 

    

Κάνει πρόσθεση αριθµών ως το 
50 

    

Κάνει αφαίρεση αριθµών ως το 
50 

    

Ελέγχει αποτελέσµατα 
προσθέσεων και αφαιρέσεων µε 
την αντίστροφη πράξη 

    

Λύνει προβλήµατα πρόσθεσης 
 

    

Λύνει προβλήµατα αφαίρεσης 
 

    

Ξεχωρίζει τα δεδοµένα του 
προβλήµατος που είναι 
απαραίτητα για τη λύση 

    

Χρησιµοποιεί εναλλακτικούς 
τρόπους υπολογισµών 

    

Α=Άριστα,  Β= Πολύ καλά,   Γ= Καλά,   ∆= Αρκετά,  Ε= Καθόλου 
 



∆΄  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή ………………………………………………………….. 
Τάξη………… Ηλικία µαθητή…………………………………………….. 
Σχολείο…………………………………………………………………………….. 
Ηµεροµηνία αξιολόγησης………………………………………………………… 
 

 1η αξιολόγηση 2η αξιολόγηση 3η αξιολόγηση 4η αξιολόγηση 
 Σεπτέµβριος ∆εκέµβριος Μάρτιος Ιούνιος 
Αναγνωρίζει, διαβάζει και 
γράφει αριθµητικά 
σύµβολα ως το 100 

    

Αναλύει τους διψήφιους 
10-100 σε µονάδες και 
δεκάδες 

    

Μετράει προφορικά 1-1, 5-
5 και 10-10 ως το 100 

    

Μετράει αντίστροφα 
προφορικά από το 100 

    

Κάνει χρήση των 
συµβόλων (>) και (<) 

    

Βρίσκει τον προηγούµενο 
και τον επόµενο αριθµό (1-
100) 

    

Αναπαριστάνει µε 
ποσότητες και αναλύει 
τους αριθµούς ως το 100 
µε βάση τη δεκάδα, την 
πεντάδα και τα διπλά (ν+ν) 

    

Κάνει προσθέσεις (1-100) 
χρησιµοποιώντας τη 
δεκάδα, τα διπλά και την 
πεντάδα 

    

Κάνει πρόσθεση µε βάση 
τη δεκάδα (20+6), 
ασκείται στη φωνολογία 
των αριθµών 

    

Κάνει πρόσθεση 
µονοψήφιου µε διψήφιο 
ως το 100 χωρίς 
κρατούµενο 

    

Κάνει πρόσθεση 
µονοψήφιου µε διψήφιο 
ως το 100 µε κρατούµενο 

    

Κάνει πρόσθεση διψήφιου 
µε διψήφιο ως το 100 
χωρίς κρατούµενο 

    

Κάνει πρόσθεση διψήφιου 
µε διψήφιο ως το 100 µε 
κρατούµενο 

    



Κάνει αφαίρεση 
µονοψήφιου από διψήφιο 
ως το 100 χωρίς δανεισµό 

    

Κάνει αφαίρεση 
µονοψήφιου από διψήφιο 
ως το 100 µε δανεισµό 
δεκάδας 

    

Κάνει αφαίρεση διψήφιου 
από διψήφιο ως το 100 
χωρίς δανεισµό 

    

Κάνει αφαίρεση 
µονοψήφιου από διψήφιο 
ως το 100 µε δανεισµό 
δεκάδας 

    

Μετράει προφορικά 2-2, 3-
3…10-10 ως το 100 
(προετοιµασία για 
προπαίδεια) 

    

Ασκείται σε τεχνικές 
εκµάθησης της 
προπαίδειας 

    

Κάνει πολ/µούς διψήφιων 
µε µονοψήφιο ως το 100 
χωρίς κρατούµενο 

    

Κάνει πολ/µούς διψήφιων 
µε µονοψήφιο ως το 100 
µε κρατούµενο 

    

Κάνει πολ/µούς διψήφιων 
µε διψήφιο ως το 100 
χωρίς κρατούµενο 

    

Κάνει πολ/µούς διψήφιων 
µε διψήφιο ως το 100 µε 
κρατούµενο 

    

Μαθαίνει τη δοκιµή του 
πολ/µού 

    

Κάνει διαίρεση διψήφιου 
µε µονοψήφιο (τέλεια) ως 
το 100 

    

Κάνει διαίρεση διψήφιου 
µε µονοψήφιο (ατελή) ως 
το 100 

    

Μαθαίνει τη δοκιµή της 
τέλειας διαίρεσης 

    

Μαθαίνει τη δοκιµή της 
ατελούς διαίρεσης 

    

Ελέγχει αποτελέσµατα 
προσθέσεων και 
αφαιρέσεων µε την 
αντίστροφη πράξη 

    



Ελέγχει αποτελέσµατα 
πολ/µών και διαιρέσεων µε 
την αντίστροφη πράξη 

    

Λύνει προβλήµατα 
πρόσθεσης 
 

    

Λύνει προβλήµατα 
αφαίρεσης 
 

    

Λύνει προβλήµατα 
πολ/µού 

    

Λύνει προβλήµατα 
διαίρεσης 

    

Λύνει προβλήµατα 
σύνθετα 

    

Ξεχωρίζει τα δεδοµένα του 
προβλήµατος που είναι 
απαραίτητα για τη λύση 

    

Χρησιµοποιεί 
εναλλακτικούς τρόπους 
υπολογισµών 

    

Μετράει ως το 1000     
Κάνει πρόσθεση 
τριψήφιων αριθµών χωρίς 
κρατούµενο 

    

Κάνει πρόσθεση 
τριψήφιων αριθµών µε 
κρατούµενο 

    

Κάνει αφαίρεση διψήφιου 
από τριψήφιο χωρίς 
δανεισµό 

    

Κάνει αφαίρεση διψήφιου 
από τριψήφιο µε δανεισµό 

    

Κάνει αφαίρεση 
τριψήφιου από τριψήφιο 
χωρίς δανεισµό 

    

Κάνει αφαίρεση 
τριψήφιου από τριψήφιο 
µε δανεισµό 

    

Λύνει προβλήµατα 
πρόσθεσης και αφαίρεσης 
µε τριψήφιους αριθµούς 

    

Κάνει πολ/µό διψήφιου µε 
διψήφιο ως το 1000 

    

Κάνει πολ/µό τριψήφιου 
µε τριψήφιο 

    

Κάνει διαίρεση τριψήφιου 
µε διψήφιο 
 

    



Κάνει διαίρεση τριψήφιου 
µε τριψήφιο 

    

Λύνει προβλήµατα 
πολ/µού και διαίρεσης 

    

Κατανοεί την έννοια της 
κλασµατικής µονάδας 

    

Κατανοεί την έννοια του 
κλασµατικού αριθµού 

    

Κατανοεί την έννοια του 
δεκαδικού αριθµού 

    

 
Α=Άριστα,  Β= Πολύ καλά,   Γ= Καλά,   ∆= Αρκετά,  Ε= Καθόλου 
 


