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ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο 

Θ έ μ α : «Τι κάνω κάθε μέρα» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

/ Κατανοούν τα τμήματα της ημέρας (πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, μεσάνυ
χτα) και χρησιμοποιούν σωστά, το αντίστοιχο λεξιλόγιο κσι τα είδη χαιρετισμού. 

/ Κάνουν σωστή χρήση του τόνου. 
/ Εντοπίζουν τα ρήματα μεσσπαθητικής φωνής στον προφορικό και όταν γραπτά 

λόγο και κατανοούν τη λειτουργία τους. 
/ Κατανοούν τη διαφορετική κατάληξη των ουδετέρων (-υ), 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Ο Εκπαιδευτικός επιλέγει ένα απλό κείμενο με οπτικοποιημένες τις λέξεις των 
τμημάτων της ημέρας. Μεγεθύνει το κείμενο και το κολλά στον πίνακα, έτσι 
ώστε οι μαθητές να μπορούν να TD διαβάσουν. 

Στη συνέχεια* ο εκπαιδευτικός, με αφορμή το κείμενο, διδάσκει τα τμήματα της 
ημέρας και τις λέγεις ήλιος, φεγγάρκ αστερία, ημέρα, νύχια, χρησιμοποιώντας 
την υδρόγειο σφαίρα κι έναν φακό που υποκαθιστά τον ήλιο. Εξηγεί στους μα
θητές τις διαδρομές τους και τη σχέση τους με την ημέρα και τη νύχτα. 

2, Οι μαθητές, σε ομάδες, συνδυάζουν καρτέλες με τους χαιρετισμούς KOL τα 
τμήματα της ημέρας. Ενισχύεται η διδασκαλία των χαιρετισμών με τη δημιουρ
γία απλών επικοινωνιακών καταστάσεων ή με δραματοποίηση. 

3- Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές οε ζεύγη και τους προτρέπει να κάνουν 
ερωτήσεις ο ένας στον άλλο* π.χ. "Τι κάνεις το πρωί;*, *Τι κάνεις το βράδυ;* κ.λπ, 

4. Οι μαθητές χωρίζουν ένα φύλλο χαρτιού σε τέσσερα μέρη. Σε κάθε τέταρτο ταυ 
χαρτιού γράφουν από ένα τμήμα της ημέρας και στη συνέχεια ζωγραφίζουν ή 
κολλούν εικόνες οπό περιοδικά που απεικονίζουν τις σχετικές δραστηριότητες. 

5. Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα ανακατεμένες προτάσεις που αναφέρο
νται σε διάφορες δραστηριότητες μιας ημέρας (στο πρώτο ενικό πρόσωπο) και 
ζητά απο τους μαθητές να τις γράψουν στη σωστή χρονική σειρά (πρωί, μεση
μέρι, απόγευμα, βράδυ), 
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ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο 

Θ έ μ α : «Η καθημερινή ζωή στο χωριά» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

Περιγράφουν τις δραστηριότητες των μελών της οικογένειας και κατανοούν 
τους ρόλους μέθα σ' αυτή. 
Δημιουργούν απλά περιγραφικά κείμενα με θέμα την καθημερινή τους ζωή 
στο σπίτι και στο σχολείο σε σχέση με τα τμήματα της ημέρας. 
Αναγνωρίζουν, προφέρουν, διαβάζουν και γράφουν διφθόγγους, 
Χρησιμοποιούν με ευχέρεια τον ενεστώτα των ρημάτων μεσοπαθητικής φωνής. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές τη φωτοτυπία ενός κειμένου, χωρίς 
τόνους. Διαβάζει το κείμενο, ενώ οι μαθητές ακούν και παρακολουθούν, ϊ τ η 
συνέχεια τους ζητά, αφού διαβάσουν το κείμενο σιωπηλά, να βάλουν τόνους. 
Τέλος, ο Εκπαιδευτικός τους δίνει μια δεύτερη φωτοτυπία όπου υπάρχει το (διό 
κείμενο με τους τόνους και οι μαθητές κάνουν αυτοδιόρθωαη-

2. Ο εκπαιδευτικός ζητά από έναν μαθητή να Ξεκινήσει μια πρόταση χρησιμοποιώ
ντας ένα από τα τμήματα της ημέρας fro πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, τΰ 
βράδυ). Ύστερα, ζητά από άλλον μαθητή να συνεχίσει, έτσι ώστε να ολοκλη
ρωθεί ένα νόημα, ϊ τ η συνέχεια> ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα, π.χ. Το 
απόγευμα / παίζω στον δρόμο με τους φίλους μου. Η διαδικασία συνεχίζεται με 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών. 

3. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές εικόνες των λέξεων: γάιδαρος, ρολόι. 
μαϊμού, αηδόνι, νεράιδα, καΐκι. Ζητά να τις ονομάσουν και γράφει τις λέξεις 
στον πίνακα. Στη συνέχεια, συζητά με τους μαθητές τι παρατηρούν και τους 
ρωτά αν γνωρίζουν κι άλλες τέτοιες λέξεις. Τέλος, εξηγεί στα παιδιά ΐ ι είναι τα 
διαλυτικά και πότε μπαίνουν σε μια λέξη. 

4. 0 εκπαιδευτικός δημιουργεί μια τράπουλα της οποίας σι μισές κάρτες έχουν 
οπτικοποιημένες λέξεις με αι, air au αϊ και οι άλλες μισές τις ονομασίες τους. 
Μοιράζει "ας κάρτες στους μαθητές και τους ζητά να σχηματίσουν τα σωστά 
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ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο 

Θ έ μ α : "Ένα σύννεφα γεμάτα βροχή» 

Διδακτικοί στόχοι 

J Αφηγούνται δραετηριΰτητες ή γεγονότα της καθημερινής ζωής, 
J Αναγνωρίζουν νέες πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάγνωση ή την 

ακρόαση κειμένου. 
J Κατανοούν τους κανόνες συλλαβισμού και χωρίζουν σωστά τις λέξεις. 
J Χρησιμοποιούν με ευχέρεια τα ρήματα μεσοπαθηπκής φΐιϊνης, 
J Κατανοούν τον παροιμιώδη λόγο, μετά από την επαφή τους με ελληνικές πα

ροιμίες. 

Ενδεικτική παρειά ταυ μαθήματος 

1. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές μια σελίδα με σκάσα που αντιστοι
χούν στα τέσσερα τμήματα της ημέρας. Στη συνέχεια, τους ζητά να ακού
σουν με προσοχή την περιγραφή μιας δραστηριότητας κα< να χρωματίσουν 
το σωστά σκίτσο. 

2 . 0 εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες, τους μοιράζει διάφορα 
περιοδικά κΰι τους ΰγτά να κάψουν φιγούρες και να δημιουργήσουν μια οι
κογένεια, £τη συνέχεια, τους ζητά να περιγράψουν την οικογένεια, να ονο
μάσουν τα μέλη της και να δημιουργήσουν έναν διάλογο που διαδραματίζε
ται μεταξύ τους σε μια ονγκεκριμένη στιγμή της ημέρας ή που αφορά στις 
δραστηριότητες τους (τα μέλη της οικογένειας είναι όσα και οι μαθητές της 
ομάδας}. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποδυθούν τους ρόλους και να πα
ρουσιάσουν τον διάλογο στην υπόλοιπη τάξη. 

3, 0 εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα μια παράγραφο, στην οποία κάποιες 
λέξεις κόβονται και συνεχίζονται στην επόμενη γραμμή KQL ζητά από τους 
μαθητές να πουν τι παρατηρούν. Στη συνέχεια, τους εξηγεί ότι οι λέξεις δεν 
χωρίζονται τυχαία, αλλά ακολουθούν ορισμένους κανόνες, τους οποίους και 
παρουσιάζει. 
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ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο 

Θέμα: «Ο πυρετός υποχωρεί. 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

/ Μαθαίνουν να διαβάζουν σωστά την ώρα τόσο σε αναλογικά άσο και σε ψη

φιακά ρολόγια. 

</ Συνθέτουν και αποδίδουν προφορικά περιγραφές γύρω από την καθημερινή 

τους ζωή. 
/ Ασκούνται περισσότερο στη γραφή σύνθετων προτάσεων, χρησιμοποιώντας 

τον ενεστώτα μεσοπαθηπκής φωνής και τα επίθετα, 
/ Κατανοούν περιγραφικά κείμενα και ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις ποίος. 

που, πστε, τι. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές κατάλογο λέξεων, οι οποίες είναι χω
ρισμένες σε συλλαβές με λάθος τρόπο. Τους ζητά να ττς διαβάσουν και να τις 
χωρίσουν σωστά. 

2. Οι μαθητές διαβάζουν κείμενο βασισμένο στη χρονική διάταξη και διάρκεια γε
γονότων και απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης. 

3. Με ανάρρηση το κείμενο, ο εκπαιδευτικός διδάσκει την ώρα, πρώτα στο ανα
λογικά και μετά στο ψηφιακά ρολόι χρησιμοποιώντας Βύο αντίστοιχα ρολόγια. 
Ο εκπαιδευτικός εισάγει τις έννοιες nptv από το μεσημέρι* μετά το μεσημέρι 
και επιμένει στα λεξιλόγιο α«ρ^3ώς, και μίση, και τέταρτα, παρά τέταρτο, sai... 
παρά.... Στη συνέχεια, ζωγραφίζει στον πίνακα έναν μεγάλο κύκλο και γράφει, 
αναλογικά και ψηφιακά, τις ώρες, τα λεπτά KOL το παραπάνω λεξιλόγιο. 

4. Ο εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας πότε το αναλογικό και πότε το ψηφιακό ρο-
XOL. δείχνει διάφορες ώρες και ζητά από τους μαθητές να τις ονομάσουν. 

5 . 0 εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε τρεις ομάδες και μοιράζει στην πρώ
τη ομάδα κσρτελάκια με αναλογική ώρα, στη δεύτερη ομάδα καρτελάκια με 
ψηφιακή ώρα και στην τρίτη ομάδα καρτελάκια με την ονομασία της ώρας. Στη 
συνέχεια, ζητά από τους μαθητές να σχηματίσουν τριάδες με τις τρεις μορφές 
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ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ So 

Θ έ μ α : «Μια μέρα στη ζωή του Χασάν> 

Δ ι δ α κ τ ι κ ο ί στόχοι 

Οι μαθητές: 

/ Περιγράφουν προφορικά και γραπτά καταστάσεις - γεγονότα της καθημερινής 

τους ζωής που διαδραματίζονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές της ημέ

ρας 

S Κωδικοποιούν και αποκωδικοποιούν ωριαία προγράμματα και δημιουργούν πε-

ριγραφικά κείμενα, προφορικά και γραπτά. 

J Ακούν και διαβάζουν αυθεντικά κείμενα, αντλούν πληροφορίες και απαντούν σε 

ερωτήσεις κατανόησης που σχετίζονται με τον χρόνο. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. OL μαθΥπές ακούν ένα τηλεοπτικά πρόγραμμα, συμπληρώνουν κενά και απα
ντούν σε ερωτήσεις κατανόησης. 

2. Οι μαθητές, σε ομάδες, παρατηρούν εικόνες από το ημερήσιο πρόγραμμα ενός 
μαθητή, τις τοποθετούν στη σειρά και περιγράφουν την καθημερινή του ζωή. 
Στη συνέχεια, γράψουν το ημερήσιο πρόγραμμα του και το τοποθετούν στον 
φανελοπίνακα. 

3- Με αφόρμηση την παραπάνω δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός και at μαθητές 
συζητούν γύρω από την κα&ημερινη ζωή τους και γενικότερα γύρω από την κα
θημερινή ζωή της οικογένειας τους. Η συζήτηση μπορεί να επεκταθεί στην κα
θημερινή ζωή των ανθρώπων του χωριού, της πόλης ή την καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων αε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, 

4, Εφαρμογή της δραστηριότητας «Συνέντευξη*. Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους 
μαθητές σε ομάδες και ζητά από κάθε ομάδα να δημιουργηθεί ένα σύνολο 
ερωτήσεων με θέμα «Η καθημερινή μου ζωή» (Τι ώρα ξυπνάς το πρωί; κ Απ.). 
Στη συνέχεια, χωρίζει πάλι τις ομάοες, έτσι ώστε σε κάθε καινούρια ομάδα να 
υπάρχει ένας μαθητής από προηγούμενες ομάδες. Οι μαθητές παίρνουν συνε-
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ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 60 

Θέμύτ "Μέρα - νύχτα' 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

/ Κατανοούν και χρησιμοποιούντα ρήματα της β' συζυγίας, β' τάξης, ενεστώτα. 
ενεργητικής ψωνής. 

/ Συνειδητοποιούν τη διαφορά της ώρας σε σχέση με τον Μεσημβρινά του 
Γκρήνουιτς, 

/ Ακούν και ανταποκρίνονται προφορικά και γραπτά σε αφηγήσεις γεγονότων. 
/ Χρησιμοποιούν, επαναλαμβάνουν και συμπληρώνουν τις γνώσεις τους γύρω 

από τη χρήση των επιθέτων, ρημάτων. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1 Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε ομάοες ανακατεμένες εικόνες από τις καθημερι
νές ασχολίες δύο εργαζόμενων γονιών, καθώς και ανακατεμένες προτάσεις 
που αντιστοιχούν στις παραπάνω εικόνες. Ζητά από τους μαθητές να ξεχωρί
σουν τις εικόνες* να τις Βάλουν στη σειρά, να διαβάσουν τις προτάσεις και να 
τις ενώσουν με τη σωστή ιστορία. Στη συνέχεια, ζητά από τους μαθητές να δη
μιουργήσουν δυο μικρά περιγραφικά κείμενα χρησιμοποιώντας τις παραπάνω 
προτάσεις. 

2, Οι μαθητές ακούν έναν διάλογο μεταξύ δύο ατόμων που βρίσκονται σε διαφο
ρετική χρονοζώνη και απαντούν προφορικά σε ερωτήσεις που εστιάζουν την 
προσοχή τους στη διαφορά της ώρας. 

3, Με αψόρμηση τον διάλογο και με τη Βοήθεια της υδρογείου σφαίρας, ενός φα
κού και εικόνων της περιστροφής της γης, ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους 
μαθητές για τις διαφορετικές χρονοζώνες και τον Μεσημβρινά του Γκρήνουας. 
Όλοι μαζί διαπιστώνουν ότι οι περισσότερες χώρες έχουν διαφορετική ώρα. 

4, Οι μαθητές, σε ομάδεςΓ παρατηρούν χάρτη με χρονικές ζώνες και διαπιστώ
νουν τις αλλαγές της ώρας με βάση τον Μεσημβρινά του Γκρήνουιτς. Στη συ
νέχεια, εντοπίζουν ης χώρες προέλευσης τους, γράφουν τι ώρα είναι εκεί, πό
σες ώρες διαφορά έχουν με την Ελλάδα κατ ανακοινώνουν τις διαπιστώσεις 
τους. 
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ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 7ο (επαναληπτικό) 
Θ έ μ α : «Ο Ήλιος, η Σελήνη και ο Κικιρίκος» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

J Χρησιμοποιούν με ευχέρεια ρήματα μεσοπαθηττκής φωνής και ρήματα ενεργη
τικής φωνής Ρ' συζυγίας, β' τάξης στον ενεστώτα. 

/ Τονίζουν και χωρίζουν σωστά τις λέξεις στον γραπτό λόγο. 
J Ερμηνεύουν σωστά την ώρα τόσο οε αναλογικά άσο και σε ψηφιακό ρολόι 
/ Συνθέτουν περιγραφικά κείμενα γύρω από την καθημερινή τους ζωή με τη 

βοήθεια εικόνων, της ώρας κ.λπ. 
/ Αντλούν πληροφορίες από αυθεντικά κείμενα και συμπληρώνουν έντυπα με 

Βάση τη χρονική παρουσίαση γεγονότων της καθημερινής ζωής, 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν στον παγκόσμιο χάρτη 
ή στην υδρόγειο σφαίρα τις χώρες προέλευσης τους και, στη συνέχεια, να 
προσδιορίσουν την αντίστοιχη εκεί ώρα σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, 
π.χ. Τι ώρα είναι οτη Ρωσία, όταν στην Ελλάδα είναι Β.00 π.μ; ή Τι ώρα είναι 
στην Αυστραλία, αταν σχολάμε το μεσημέρι (1,30 μ.μ.); 

2. Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες KOL ζητά να σχεδιάσουν ένα 
διαφορετικά, απροσδόκητο, φανταστικό καθημερινό πρόγραμμα και να το γρά
ψουν χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο των τμημάτων της ημέρας και της ώρας. 
Οι ομάδες παρουσιάζουν το φανταστικό πρόγραμμα που δημιούργησαν, με λό
γο, κίνηση και παντομίμα. 

3. 0 εκπαιδευτικός κολλά στον πίνακα 3 - Α εικόνες με σκηνές της καθημερινής 
ζωής και χάρτινα ρολόγια που δείχνουν την αντίστοιχη ώρα κατά την οποία αυ
τές διαδραματίζονται Στη συνέχεια, γράφει στην άκρη του πίνακα τις ερωτή
σεις ποιος; πότε; πού; π,1, που πρέπει να λαβαίνουν υπόψη τους αι μαθητές κά
θε φορά που γράφουν ένα περιγραφικά κείμενο, και τους ζητά να γράψουν μια 
ιστορία σχετική με τις εικόνες, 
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ΜΑΘΗΜΑ 8ο 

Θ έ μ α : «Τι πρόγραμμα έχεις;» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

/ 

Αποκωδικοποιούν με ακρίβεια ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 
Κατανοούν και ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις πΐΝος, παύΓ πότε, η. 
Κατανοούν την έννοια του χθες σε σχέση με το οήμερσ. 
Ακολουθούν με ακρίβεια το εβδομαδιαίο σχολικό και εξωσχολικό πρόγραμμα. 
Εξοικειώνονται στη χρήση των βοηθητικών ρημάτων στον παρατατικό. 
Κατανοούν και χρησιμοποιούν το καινούριο λεξιλόγια τόσο στον προφορικό 
όσο και στον γραπτό λόγο. 
Ασκούνται στη γραφή συνθέτων προτάσεων στο παρόν ή στο παρελθόν. 
Κρατούν σημειώσεις από ακουστικές ασκήσεις, 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Οι μαθητές ακούν κείμενο με θέμα *ό^στηριόττπ/ες κατά τη διάρκεια μιας ημέ-
ρας~. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές νο σημειώσουν σε χαρτί που 
έχει από πριν ετοιμάσει όσες δραστηριότητες ακούν. 

2. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να του ονομάσουν τη συγκεκριμένη 
ημέρα καθώς και την προηγούμενη και την επόμενη. Ύστερα, παρουσιάζει συ
νολικά τις ημέρες της εβδομάδος και τους ζητά να επιλέξουν μία και να 
περιγράψουν σύντομα τις δραστηριότητες τους. 

3. Στη συνέχεια, παρουσιάζει στους μαθητές εικόνες που δείχνουν καταστάσεις 
στο πριν και στο τώρα (π.χ. μπουμπούκι λουλουδιού λουλούδι ώριμο, διάλειμ
μα - μάθημα). Παρακινεί τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα δύο βοηθητικά 
ρήματα για να περιγράψουν τις εικόνες του τώρα. Στη συνέχεια, ζητά από τους 
μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα βοηθητικά ρήματα στον παρατατικό {είχα -
ήμουν) για να περιγράψουν αυτές τις εικόνες και άλλες στο πριν KOL στο χθες. 
Μοιράζει σε καρτελάκια και τα υπόλοιπα πρόσωπα των δύο ρημάτων και καλεί 
τους μαθητές να σχηματίσουν προτάσεις που αφορούν το χθες. 

4. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούντοι να παρατηρήσουν ανακατεμέ
νες εικόνες από την καθημερινή ζωή ενός μαθητή και να τις βάλουν σε σίικπτί 
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ΜΑΘΗΜΑ ft 

Θέμα: «ο Ηρακλής» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

/ Ακούν και ανταποκρίνονται σε ο/ρηγήσεις γεγονότων. 
/ Αντλούν πληροφορίες από ένα κείμενο και συμπληρώνουν έντυπα με Βάση την 

περιγραφή χαρακτήρων και την οφήγηση γεγονότων στο παρελθόν. 
/ Χρησιμοποιούν και εμπεδώνουν τη δομή μιας περιγραφικής έκθεσης. 
/ Χρησιμοποιούν ρήματα της β' συζυγίας, Β' τάξης στον αόριστο. 
/ Αναγνωρίζουν και κατανοούν περιγραφές μυθικών προσώπων KOL αφηγήσεις 

μύθων. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Ακρόαση κειμένου και συμπλήρωση κενών. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους 
μαθητές το καθημερινό ή το εβδομαδιαία πρόγραμμα ενός μαθητή με κενά 
και τους ζητά να το διαβάσουν, Στη συνέχεια, καλεί τους μαθητές να ακού
σουν το πρόγραμμα και να συμπληρώσουν τα κενά. 

2. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές μια απλή ιστορία, παραμύθι ή 
μύθο σε καρτέλες με εικόνες μπερδεμένες. Τους ζητά να τις παρατηρήσουν 
και να τις βάλουν σε σωστή χρονική σειρά- Ετη συνέχεια και δίνοντας τους 
επιρρηματικές φράσεις ή λέξεις, όπως «Μια φορά κι έναν καιρό·•. «Κάποτε", 
«Στα πολύ παλιά χρόνια» κ.λπ., βοηθά τους μαθητές να ΰιηγηθούν την ιστο
ρία. Πα να το πετύχει αυτό, τους δίνει σε φανελοπίνοκα καρτέλες με διάφορα 
ρήματα στον ενεστώτα μαζί με τον τύπο ταυς στον αόριστο. 

3. Ετη συνέχεια, οι μαθητές χαρίζονται σε τρεις ομάδες, Κάθε ομάδα αναλαμβά
νει να αλλάξει την αρχή, το μέσο ή το τέλος της προηγούμενης ιστορίας. 
Οι ιστορίες παυ 9α προκύψουν γίνονται στο τέλος ζωγραφιές, που συνοδεύο
νται από έναν καινούριο τίτλο. Ολες οι εργασίες αναρτώνται σε πίνακα ή σε 
χάρτινο ταμπλά. 

4. OL μαθητές ακούν ένα μικρό κείμενο με στοιχεία από την καθημερινή ζωή ενός 
προσώπου KOL κάνουν υποθέσεις για το πρόγραμμα του. Τις σημειώνουν σε 
μια σελίδα εβδομαδιαίου προγράμματος. 

22 



ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

23 



ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 10ο 

Θ έ μ α : «Το ρολόι δεν χτύπησε...» 

Δ ι δ α κ τ ι κ ο ί στόχοι 

Οι μαθητές: 

/ Χρησιμοποιούν όλα τα πρόσωπα των ρημάτων της β' συζυγίας στον αάριστσ-
/ Χρησιμοποιούν επιρρημστικές φράσεις για το παρελθόν. 
/ Γράφουν πιο σύνθετες περιγραφικές προτάσεις, 
/ Γράφουν απλές περιγραφικές ιστορίες. 
/ Κατανοούν και χρησιμοποιούν την οριστική αντωνυμία μονας-η-ο, 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει στους μαθητές την αρχή μιας ιστορίας. Ζητά να τη 
συνεχίσουν γραπτά και να της δώσουν έναν τ ι τλά 

2. Με αφορμή την προηγούμενη διαδικασίαπ οι μαθητές παρακινούνται να θυμη
θούν ποια βιβλία έχουν διαβάσει μαζί με τους γονείς τους ή μόνοι τους. Με τη 
συφιτηση αυτή, θα δοθούν στους μαθητές πληροφορίες για τα βιβλία, τα είδη 
τους, τους συγγραφείς, τον τίτλο, την εικονογράφηση,.. 

3. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές περιοδικό με εικόνες 
που δείχνουν δραστηριότητες, ομαδικές και ατομικές Δίνει τις έννοιες «μόνος-
η-ο* και -μαζί" και παρακινεί τους μαθητές να κόψουν και να δημιουργήσουν 
δύο κολάζ, το ένα με ανθρώπους που είναι «μόνοι τους» και το άλλο με ανθρώ' 
πους που είναι *μαζί«. Ζητά από τους μαθητές να περιγράψουν τις δραστηριό
τητες από όποιες φιγούρες θέλουν και από τις δύο κατηγορίες. 

4. Οι μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, καλούνται να συμπληρώσουν 
ένα ημερήσιο πρόγραμμα, καταγράφοντας σε δύο στήλες τα πράγματα που 
κάνουν μόνοι τους KOL μαζί με άλλους. Γίνεται συζήτηση για τις κοινές και δια
φορετικές δραστηριότητες των μαθητών. 

5. Οι μαθητές μοιράζονται σε δύο ομάδες, Ο εκπαιδευτικός δίνει τη φωτοτυπία 
ενός ανθρώπου σ' ένα νησί. 2ητύ από τους μαθητές να ζωγραφίσουν ό τ ι θέ
λουν πάνω στη φωτοτυπία και να δημιουργήσουν μια φανταστική ιστορία. Η μία 
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ΜΑΘΗΜΑ 11ο 

Θ έ μ α : ««Εκδρομή on ς Πρέοττες» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

/ CH μαθητές κατανοούν τη διαφορετικότητα του Σαββατοκύριακου ή των αργιών 
και συνειδητοποιούν την έννοια του ελεύθερου χρόνου. 

/ Αντλούν πληροφορίες από εικόνες και κείμενα KOL δημιουργούν περιγραφικά 
κείμενα με Οαση τις πληροφορίες αυτές. 

J Κατανοούν και χρησιμοποιούν τον αόριστο βασικών και συχνόχρηοτων ανωμά
λων ρημάτων. 

·/ Κατανοούν και χρησιμοποιούν τη δομή ενός κειμένου που περιγράφει δραστη
ριότητες σε μια συγκεριμένη χρονική περίοδο, 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1 Οι μαθητές παρατηρούν το αναρτημένο σχολικό πρόγραμμα και ανακαλύπτουν 
τις ημέρες της εβδομάδας που λείπουν. Με αφορμή τις παρατηρήσεις τους, 
συζητούν για το Σαββατοκύριακο KOL τις έννοιες της αργίας, του ελεύθερου 
χρόνου, της ξεκούρασης και της διασκέδασης. Ο εκπαιδευτικός, στα πλαίσια 
της συζήτησης, αναφέρει άτι οι ημέρες αργίας ενδέχεται να είναι διαφορετικές 
σε άλλες χώρες ή σε άλλους λαούς. 

2. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές καρτελάκια με δραστηριότητες που 
γίνονται σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Στη συνέχεια, χωρίζει τον πίνακα 
σε δύο μέρη (εργάσιμες ημέρες - Σαββατοκύριακο) και ζητά από τους μαθη
τές να κολλήσουν τα καρτελάκια στη σωστή πλευρά του πίνακα. 

3. Εφαρμογή της δραστηριότητας «Συνέντευξη* με, θέμα «Τι κάνω το Σάββατο* 
κύριακο;». 

4. Ο εκπαιδευτικός αναρτά έναν πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερις ι«τπτγο-
ρίες λέξεων. Οι μαθητές διαλέγουν μία λέξη από κάθε κατηγορία και συνθέ
τουν προτάσεις* σχετικές με δραστηριότητες του £αββστοκύριακου, που 
ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις -ποιος, πού, πότε, τι*. 
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ττ.χ. 
την Κυριακή 
TG Σάββατο 
κάθε Σαββατοκύριακο 
κάθε Σάββατο πρωί 
κ. Απ, 

εγώ 
εμείς 
η μαμά 
η ΐΐ&ερφή μου 

πηγαίνουμε 
παίζω 
βλέπει 
πηγαίνει 

στην αγορά 
τηλεόραση 
μπάσκετ 
εφημερίδα. 

Στη συνέχεια, με βάση τις προτάσεις που προέκυψαν από την προηγούμενη 
οραστηριοτητο, οι μαθητές δημιουργούν στον πίνακα μικρό περιγραφικό κεί
μενο που αναφέρεται στις δραστηριότητες ενός προηγούμενου Σαββατοκύ
ριακου. Με αυτή τη δραστηριότητα παρουσιάζεται • αόριστος ορισμένων 
ανωμάλων ρημάτων. 

Ύστερα. Οι μαθητές, σε ομάδες, δημιουργούν διαφορετικές ιστορίες διατυπω* 
μένες στο παρόν ή στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας καρτέλες με ρήματα ή ει
κόνες. 

Ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές τη χαρτογράφηση διαδρομών που 
έκαναν ή που ονειρεύοντοι να κάνουν. Με βάοη χάρτες περιοχών ή και χω
ρών, οι μαθητές χαρτογραφούν τις αγαπημένες τους γειτονίες, εντός ή εκτός 
πόλης, μετά από βόλτες ή εκδρομές. 

Οι μαθητές, σε ομάδες, καλούνται να φτιάξουν προτάσεις με αφορμή μια Λέ
ξη σχετική μζ ταξίδια, εκδρομές, βόλτες... 

Εχοντας σχεδιάσει μικρές ή μεγάλες διαδρομές πάνω σε χάρτες, οχ μαθητές 
προχωρούν στη δραστηριστητο «Εδώ κι Εκεί". Το «εδώ» είναι το μέρος όπου 
βρίσκονται τώρα και το «εκεί» το μέρος όπου βρέθηκαν οτο παρελθόν {κατά 
τη διάρκεια ενός TQ^LBLOU) ή η χώρα προέλευσης τους. 
Σημαντικό στοιχείο της δραστηριότητος είναι οι ενδιάμεσοι σταθμοί που μπο
ρεί να είναι στοιχεία της φύσης/αντικειμενα (θάλασσα, καράβι}, πράξεις/ορα-
στηριότπτες (ξεκινήσαμε., θαυμάσαμε, φτάσαμε.) ή συναισθήματα (ήμουν χα-
ρούμενος/η, ήμουν λυπημένος/η. ένιωσα φόβο, ένιωσα άσχημσ). 
Οι ενδιάμεσοι σταθμοί βοηθούν τους μαθητές να περιγράψουν το ταξίδι τους 
κοι να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. 
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10. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη δραστηριότητα -(Εκδρομή με άλλα μάτια*. 
Αυτή τη φορά, ί α ταξίδια, οι εκδρομές, οι βόλτες πραγματοποιούνται με τα 
«μάπα» ενός αντικειμένου {ένας χαρταετός ταξιδεύει) ή ενός ζώου (ένας σκύ
λος ταξιδεύει). 

11. Οι μαθητές καλούνται, στη συνέχεια, να σκεφτούν και να αναπαραστήσουν θε
ατρικά «Το ταξίδι του νερού* fro νερά ξεκίνησε από τη θάλασσα, έγινε σύννε
φο στον ουρανό..,). 

12. Ανάγνωση κειμένου και ερωτήσεις κατανόησης. 

13. Συμπλήρωση ασκήσεων. 

Άσκηση θ {ακουστικής κατανόησης) 
;**<*& 

'°rot 

Την Κυριακή το πρωί έμε^α στο κρεβάτι ως αργά. Κατά τις δέκα ένιωσα τη μα
μά να με σκουντάει. Αφησα το ζεστό μου κρεβατάκι και πήρα, το πρωινό μου στο 
ξύλινο μπαλκόνι του ξενώνα. Ήπια γάλα από την κατσίκα και έφαγσ τραγανά κου
λουράκια κανέλας. 

Μετά πήραμε το αυτοκίνητο και πήγαμε στα γύρω χωριά. 
Είδαμε το νησάκι του Αγιου Αχίλλειου, στη Μικρή Πρέσπα, μετά ερείπια του αρ

χαίου οικισμού KOL τις βυζαντινές εκκλησίες. Ζτον Αγια Αχίλλειο πηγαίνεις από μια 
γέφυρα που έχτισαν πρόσφατα. Κατά τις δύο τα μεσημέρι φτάσαμε στους Ψαρά
δες της Μεγάλης Πρέσπας* ένα καταπληκτικά χωριό, κανιά στα σύνορα με την 
Αλβανία. Φάγαμε σε ένα από τα ταβερνάκια του χωριού, ήπιαμε κρασάκι από το 
Αμύνταιο και κουβεντιάσαμε ως αργά το απόγευμα. Φύγαμε και γυρίσαμε στον 
Αγιο Γερμανό σης εφτά. 

Από το μπαλκόνι του ξρνώνα βαυμάσαμε ένα υπέροχο ηλιαβασίλεμο. 
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ΜΑΘΗΜΑ 12ο 

Θ έ μ α : « Ο κύκλος με τους καινούριους φίλους» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

/ Ανταποκρίνονται σε αφηγήοεις γεγονότων. 
/ Περιγράφουν δραστηριότητες που διαδραματίζονται στα πλαίσια του Σαββατο

κύριακου. 
S Αντλούν πληροφορίες από εικόνες και δημιουργούν περιγραφικό κείμενο με βά

ση τις πληροφορίες αυτές. 
S Σχεδιάζουν και γράφουν σύνβετες εκθέσεις. 
J Κατανοούν και χρησιμοποιούν τον αόριστο {-σα, -ξα, -ψα}. 
/ Αντλούν πληροφορίες από κείμενα που έχουν σχέση με ψυχαγωγικές δραστη-

ριάτητΕς. 
/ Παράγουν προφορικό λόγο μέσα από θεατρικό παιχνίδι. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Οι μαθητές ακούν με προσοχή ένα αφηγηματικά κείμενο με τις δραστηριότη
τες του Χαοάν, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οι προτάσεις του κειμένου 
εΐναι ανακατεμένες και οι μαθητές καλούνται να τις βάλουν στη σειρά. 

2. Οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός συζητούν τις ιδέες τους για το Σαββατοκύρια
κο (κινηματογράφος, θέατροΓ μουσείο), τις σημειώνουν στον πίνακα και περι
γράφουν τ ι μπορούν να κάνουν στο κάθε μέρος, ποιους μπορεί να συναντή
σουν κ.λπ. 
Προτείνεται στον εκπαιδευτικό να έχει ετοιμάσει εκ των προτέρων καρτέλες 
με πιθανές δραστηριότητες, ώστε να συμπληρώσει πιθανές ελλείψεις στις 
ιδέες των μαθητών. 

3. Οι μαθητές κόβουν από περιοδικά κοι εφημερίδες φίυτογραφιες σχετικές με 
ρπορ κοι αυλητές KQL φτιάχνουν κολάζ, γράφοντας σχετικά περιγραφικά κεί
μενο. Τέλος, αναρτούν τα κολάζ στον φανελοπίνακα της τάξης. 

4. Χτη συνέχειαΓ ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε τρεις ομάδες. Δίνει 
σ" έναν μαθητή ένα νήμα και αυτός αρχίζει να μιλά για το αγαπημένο του 
σπορ. Μετά. παίρνει το νήμα ένας άλλος μαθητής, ο οποίος μιλά επίσης για 
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το ίδιο σπορ. Οι μαθητές με κοινές προτιμήσεις ενώνονται με το νήμα και αι
τιολογούν κάθε φορά γιατί προτιμούν το συγκεκριμένο σπορ. 
Ο τελευταίος μαθητής που θα κρατήσει το νήμα προτείνει ένα κοινούριο 
σπορ KOL η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται. Οι μαθητές, με τη δραστηριό
τητα αυτή. ανακαλύπτουν κοινές προτιμήσεις και ομοιότητες μεταξύ τους. 

5. Με αφορμή καρτέλες με λέξεις τιου μοιράζει ο εκπαιδευτικός (θάλασσα, χιό
νι, μπάλα...}, οι μαθητές βρίσκουν και ονομάζουν ta αντίστοιχα σπορ (κολύμ
βηση, θαλάσσιο σκι, πόλο, ψάρεμα, ιστιοπλοΐα, χειμερινά σκι...). 

6. Στη συνέχεια, OL μαθητές, σε ομάδες, καλούνται να φτιάξουν απλό κείμενο 
από μια λέξη σχετική με σπορ ή ψυχαγωγία γενικότερα, σε μορφή ακροστιχί
δας. π.χ. 

Μου αρέσει να παίζω μπάσκετ το Σαββατοκύριακο. 
Πολλές φορές... 
Α Θέλω να πηγαίνω συχνά στο θέατρο. 
Ι Εκεί... 
Κ Α 
Ε Τ 
Τ Ρ 

7. Οι μαθητές παίζουν τΰ παιχνίδι «Βρες τι είσαι*. 
Κάρφιτσώνουν μια καρτέλα στην πλάτη ενός συμμαθητή τους με κατηγορίες 
αθλητών {κολυμβητής, ποδηλάτης, σκιέρ...) ή επαγγελματιών (ταβερνιάρης, 
φύλακας μουσείου, ηθοποιός..-). 
Ο μαθητής με την καρτέλα στην πλάτη κάνει ερίιπήσεις για να ανακαλύψει τι 
είναι> ενώ οι υπόλοιποι μαθητές απαντούν με ναι ή όχι. 

3. Εφαρμογή της δ^στηρίότητας -Φτιάχνω μια ομαδική ιστορία*. 
Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα σκέφτεται την αρχή 
μιας ιστορίας και την ανακοινώνει μέσα στην τάξη (Χθες το απόγευμα παίξα
με σκάκι.). 
Η δεύτερη ομάδα συνεχίζει την ιστορία από εκεί που σταμάτησε η πρώτη. 
Σιγά σιγά4 οι ομάδες ^χτίζουν» μ:α κοινή ιστορία, 

9. Με αφορμή ένα αντικείμενο σχετικό με σπορ ή θεάματα (ένα Είσττήριο κινη
ματογράφου, θεάτρου ή μουσείου, μια φωτογραφία με παγοπέδιλα κΛη.)Γ 

οι μαθητές φαντάζονται το «ταξίδι» ή το «μυστικό* του αντικειμένου αυτού. 
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ΜΑΘΗΜΑ τ3ο 

Θ έ μ ο : «Εδώ τα καλά πορτοκάλια» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

S Ασκούνται στην προφορική και γραπτή αφήγηση γεγονότων. 
S Ασκούνται στην ανάγνωση, κατανόηση και ανταπόκριση σε σύνθετες περιγρα

φές με θέμα -Το Σαββατοκύριακο™ και "Τα ψώνια στα διάφορα καταστήματα 
τροφίμων^. 

·/ Μαθαίνουν να ανταποκρίνονται εύστοχα σε επικοινωνιακές περιστάσεις του τύ
που «Ζητώ κάτΐ", «Κάνω ψώνιθ"Γ ^Εκφράζω πρστιμήσεις=. 

/ Χρησιμοποιούντο επίθετα σε -ύ%. -ιά, -ύ και συμπληρώνουν τις γνώσεις τους γύ' 
ρω από τη χρήση των επιθέτων. 

/ Αντλούν πληροφορίες από κείμενα. 
/ Κατανοούν και χρησιμοποιούν το καινούριο λεξιλόγιο τόσο στον προφορικό 

άσο και στον γραπτό λόγο. 
/ Αναπτύσσουν διαπολιπσμιιοές δεξιότητες. 

Ενδεικτική πορεία ταυ μαθήματος 

1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην τάξη σκίτσα ή εικόνες, στα οποία περιγρά
φονται στιγμιότυπα από τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. Το θέμα της δρα
στηριότητας είναι «Ο ΜανόΛο και η Νατάσα είναι φίλοι-. Κάτω απά κάθε σκίτσο 
υπάρχει χώρος για λεζάντα, την οποία οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν 
(π.χ- πηγαίνουν μαφ στην παιδική χαρά, αγαπούν τα ίδια βιβλία κ.λτι,)Γ 

2. Οι μαθητές ακούν μαγνητοφωνημένους ήχους από τη λαϊκή αγορά και προσπα
θούν να εντοπίσουν απά πού προέρχονται. 
Στη συνέχεια, α εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές φωττογραφίες από λαϊκή 
αγορά και τους προτρέπει να μιλήσουν σχετικά με τη λαϊκή, κάνοντας τους 
εραπήσεις (πού γίνεται, γιατί, τι βρίσκουμε εκεί κ.λπ.). 
Η δραστηριότητα μπορεί να επαναληφθεί και για καταστήματα ^κρεοπϋίλείο, 
φούρνος^ μανάβικο, περίπτερο, ψιλικατζίδικο κ.λπ.), 

3> Ο εκπαιεευτικος παρουσιάζει στην τάξη σκίτσο με ένα παιδί που μαγειρεύει για 
τους φίλους ταυ. Γε μ α μεγάλη φούσκα υπάρχει αυτό που σκέφτεται; «Δεν 
έχω ντομάτες, δεν έχω πατάτες, δεν έχω μελαζάνες ούτε κολοκύθια ούτε λεμό
νια ούτε φασόλια, δεν έχω καρπούζι ούτε πεπόνι ούτε σταφύλι... Πάμε στη λαΐ-
κ ή Κ 
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Δίπλα σης λέξεις του σκίτσου, όπου απεικονίζονται φρούτα και λαχανικά, 
υπάρχουν κενά. Οι μαθητές κολλάνε αντίστοιχες φαττογραφίες που κόβουν 
οπό περιοδικά με διαφημίσεις τροφίμων. 
Τα κολάζ που θα προκύψει μπορεί να αναρτηθεί στην τάξη. 

4. Ο εκπαιδευτικός δίνει ah έναν μαθητή - δημοσιογράφο μια σελίδα με ερωτή
σεις, π.χ. 

• Πηγαίνεις στη λαϊκή; 
• Με ποιον; 
• Τι βλέπεις εκεί; 
• Τι ακούς; 
• Τι αγοράζεις; 
Ο μαθητής - δημοσιογράφος απευθύνεται σε όποιον συμμαθητή του θέλει να 
δώσει συνέντευξη και καταγράφει τις απαντήσεις. 
Ι τ η συνέχεια η συνέντευξη γίνεται αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού στην 
τάξη. 

5. Οι μαθητές επιλέγουν ένα κατάστημα που θα ήθελαν να «στήσουν- μέσα στην 
τάξη (π.χ. έναν φούρνο). Επάνω σε ραφάκια τοποθετούν τα αντίστοιχα αντικεί
μενα (πραγματικά ή κστοσκευασμένα με χαρτόνι και ζωγραφισμένα). 
Οι μαθητές, με φόντο το «μαγαζάκι* τους αλλά και άλλα καταστήματα που πα
ρουσιάζονται σε σκίτσα, προχωρούν σε δραματοποιηθείς (πωλητής/τρια, πελά-
της/ισσα), 

6. Οι μαθητές κατασκευάζουν στην τάξη μια τηλεόραση από χαρτόνι. Πίσω από 
την τηλεόραση αυτή τα παιδιά παρουσιάζουν διαφημίσεις τροφίμων που έχουν 
ετοιμάσει από πριν σε ομάδες. Ενθαρρύνονται να περιγράψουν και να διαφημί
σουν τα προϊόντα τους με τη χρήση όλων των επιθέτων που γνωρίζουν και κυ
ρίως ίων επιθέτων σε -ύς, -ία, -ιλ 

7 0 εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην τάξη την εικόνα ενός προϊόντος και ^ττά 
από τους μαθητές να περιγράψουν το ^ταξίδΊ* του. Πληροφοριακό υλικά μπο
ρούν να πάρουν από το μάθημα ^Μελέτη του περιβάλλοντος^. 

8. Οι μαθητές βρίσκουν φωτογραφίες καταστημάτων και παζαριών απά διάφορα 
μέρη του κόσμου σε διαφορετικές εποχές. 
Οι εικόνες αγορών απ' όλο τον κόσμο προσφέρονται για να. συζητήσουν τις δι
κές τους εμπειρίες από την «αγορά - ψώνια^ αλλά και να «παίξουν» σε μορφή 
θεατρικού παιχνιδιού τις αγορές του κόσμου μέσα στην τάξη. Με αφόρμηση, 
λοιπόν, τα παραπάνω, προτείνεται η αναπαράσταση μιας -(παλυπολπισμικής 
αγοράς* στην οποία θα περιλαμΒάνονται στοιχεία από όλες τις αγορές του κό
σμου που παρουσιάστηκαν στην τάξη. 
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ΜΑΘΗΜΑ 14ΰ 

Θ έ μ Ο : «Παροιμίες για τους μήνες» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

s Προσδιορίζουν τους μήνες σε σχέση με το ΓώραΓ το πριν και το μετά, 
/ Περιγράφουν προφορικά ιδιαίτερες κοινωνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιού

νται σε κάποιους μήνες. 
/ Απαντούν στην ερώτηση "Τι έκανα χθες;» και κατανοούν τη χρήση του αορίστου 

σε ρήματα ενεργητικής φωνης. 
/ Απαντούν στην ερώτηση "Τι ημερομηνία έχουμε σήμερα;*. 
/ Χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο των μηνών του έτους. 
J Κατανοούν τη σχέση ώρας, ημέρας, εβδομάδας, μήνα, έτους, ως μερών και ως 

όλου. 
S Αντλούν πληροφορίες από αυθεντικά κείμενα προσδιορίζοντας τον μήνα 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1 Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες, ανάλογα με τα ημερολόγια 
που έχει μαζί του και με έμφαση στους μήνες. 
Δίνει σε κάθε ομάδα ένα ημερολόγιο και ζητάει από τους μαθητές να υπογραμμί
σουν την ημέρα και τον μήνα που γιορτάφυν (γενέθλια ή ονομαστική γιορτή). 
Ετη συνέχεια, μαζεύει τα ημερολόγια και γράψει στον πίνακα αυτές τις ημερομη
νίες. 
Ζητά απά τους μαθητές να αναγνωρίσουν ο καθένας τη δική του και, ύστερα, 
απευθύνει σχετικές ερωτήσεις στον καθένα ξεχωριστά. 

2- Με αφάρμηση τις ημερομηνίες που έχει γράψει στον πίνακα εισάγει τα χρονικά 
επιρρήματα πριν, τώρα, μεζό. 

3- Οι μαθητές παρατηρούν φωτιατυπημένα ένα πρόγραμμα δρομολογίων {τρένων, 
πλοίων, αεροπλάνων...) και καλούνται να υπογραμμίσουν ή να χρωματίσουν την 
ημέρα, την ώρα αναχώρησης και τον προορισμό. Η \£.ξη αναχώρηση συνδέεται 
με το ρήμα φεύγω και η λέξη άφιξη με το ρήμα φτάνω. Στη συνέχεια, οι μαθητές, 
με τη Βοήθεια του εκπαιδευτικούς αποκωδικοποιούν το πρόγραμμα ίων δρομολο
γίων, π.χ. Την Τρπη στις εννιά παρά δέκα το τρένο φεύγει για τη θεσσαλονίκη. 
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ΜΑΘΗΜΑ 15ο 

Θ έ μ α : «Ο καιρός - Οι εποχές» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

/ Διακρίνουν, προφέρουν, γράφΰυν τις τέσσερις εποχές ΤΟυ χρόνου, 
J Αντιλαμβάνονται συνολικά τον χρόνο {ώρα, ημέρα, εβδομάδα, μήνας, εποχή, 

έτος). 
S Χρησιμοποιούν τον αόριστο σε περιγραφές προφορικά και γραπτά. 
^ Απαντούν στην ερώτηση -Τι καιρό κάνει τώρα;- ή «Τι καιρό κάνει το καλοκαίρι;» 

κ.λπ, 
/ Συνθέτουν προτάσεις για να περιγράψουν τις γιορτές που γιορτάζει η οικογέ

νεια τους ή αυτές που προτιμούν. 
• Ανταποκρίνονται στην ανάγνωση κειμένων με θέμα την περιγραφή εποχών και 

των σχετικών γιορτών και γεγονότων. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. Ο εκπαιδευτικός με τη δραστηριότητα «Γκάλοπ^ κάνει επανάληψη για την εξά
σκηση στην κλίση και τη χρήση τΰυ αορίστου. 
Γράφει στον πίνακα την ερώτηση «Τι έκανα χθες το απόγευμα;* και ζητά από 
τους μαθητές; 
α) το όνομα τους 
Β) την ημερομηνία της προηγούμενης μέρας 
γ) να χρησιμοποιήσουν ένα ή δύο απά τα ρήματα ζωγράφισα, διάβασα, έπαι
ξα, ήμουν, αγόρασα. 
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός μαθητή-δημοσιογράφου, συγκεντρώνει τα 
αποτελέσματα1. Χρησιμοποιεί τις απαντήσεις για διάλογο και επανάληψη 
(π.χ. Ο εκπαιδευτικός δίνει πίσω τα αποτελέσματα ανακατεμένα και κάθε μα
θητής διαβάζει αυτό που πήρε, χρησιμοποιώντας το γ' πρόσωπο: 
Ο Ομάρ χθες το απόγευμα έπαιξε μπάλα), 

2, Ο εκπαιδευτικός γράφει όταν πίνακα yma άλλη ομάδα ρημάτων όπως: 
μιλώ/μίλησα 

a Ο ΕΚΠαί&Ι/Τΐίίός, μι οφόρμηση ΓΟ απίΠΈΑίσμρτσ, ynqpej' να κάνρ (ττοΜρλτιψη στην ώρα με έμψα-
07J στο Acnra Tift; tlPOC, PmciMj επίσης «αϊ OTTJ ypavtuq &upv.ua. κάνοντας TTJV ερώΐηΰη fiaar] 
ώρα;» «.Απ. 

37 



ΓΕΙΑ ΣΑΣ 

3-

ξυπνώ/ξύπνησα 
χτυπώ/χτύπησα 
τραγουδώ/τραγοόίησα 
Στη συνέχεια, με ερωτήσεις πάτε, τι. προτρέπει τους; μαθητές να τα χρησιμο
ποιήσουν κοι γράφει στον πίνακα τις απαντήσεις. 

Οι μαθητές παρατηρούν Κάρτες, φωτογραφίες ή εικόνες από περιοδικά KOL 
ανακαλύπτουν σε ποια ^εποχη» αναφέρονται Στη συνέχεια συζητούν και 
ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις τέσσερις εποχές. 

4. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε τέσσερις μαθητές καρτέλες με τις τέσσερις εποχές. 
Η κάθε καρτέλα γράφει την εποχή με μεγάλα γράμματα KQL από κάτω αριθμη
μένους με τη σειρά τους τρεις μήνες. Ο μαθητής διαβάζει- ί τ η συνέχεια, ο εκ
παιδευτικός αλλάζει τις καρτέλες, ώστε οι μαθητές να επαναλάβουν πολλές 
φορές. 

5. Ανάγνωση κειμένου και ερωτήσεις κατανόησης. 

β. Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα την ερώτηση -Τι καιρό κάνει>. 
Χρησιμοποιώντας παντομίμα διδάσκει στα παιδιά τα βασικά καιρικά φαινόμενα 
και τα γράφει στον πίνακα (κάνει κρύο. κάνει ζεοτηΗ βρέχει, ψιχαλίζει, χιονίζει, 
φυσάει κλπ), 
Στη σ υ ν έ χ ε ι χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες ή ζευγάρια, έτσι ώστε ο ένας 
να κάνει παντομίμα και ο άλλος να περιγράφει και το αντίστροφο, 

7. Ανάγνωση κειμένου με σχετικό περιεχόμενο, 

β. Οι μαθητές διαβάζουν αυθεντικά κείμενα (τίτλους εφημερίδων ή περιοδικών, 
άρθρα, γελοιογραφίες, σκίτσα...) με θέμα *Τα καιρικά φαινόμενα στην κοινω
νική ζωή- (π.χ. καύσωνας, τυφώνας, νεροποντή, πλημμύρα κ.λπ.). Με αψόρμτγ-
ση αυτά τα αυθεντικά κείμενα γίνεται συζήτηση στην τσξη. 

9. Οι μαθητές αναΟττοάν σε σχετικά βιβλία πληροφορίες για πς γιορτές που 
αντιστοιχούν σε κάθε εποχή και τις ανακοινώνουν στην τάξη. 

10. Συμπλήρωση γραπτών ασκήσεων. 
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ΜΑΘΗΜΑ 16ο 

Θ έ μ α : «Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι μαθητές: 

J Αναγνωρίζουν, προφέρουν και γράφουν τα είδη ρουχισμού. 
J Κατανοούν τη χρήση των ρούχων σε σχέση με τις εποχές KOL τα καιρικά φαινό

μενα. 
/ Δημιουργούν κείμενα που περιγράφουν τις καιρικές συνθήκες κάθε εποχής και 

αντίστοιχες καταστάσεις KOL γεγονότα. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

1. OL μαθητές, με αφόρυηση φωτογραφίες σχετικές με γιορτές ή εκδηλώσεις 
που έχουν φέρει από το σπίπ τους, μιλούν για αυτές, 
Γτη συνέχεια ανακαλύπτουν κάποιες ημερομηνίες που αποτελούν κοινές γιορ
τές. π.χ. 1η Ιανουορίσυ/Πρωτοχροντά, 1η Μαΐου^Πρωττομαγιά κ.λπ. 

2. Ο εκπαιδευτικός επεκτείνει την προηγούμενη δραστηριότητα με την παρου
σίαση των κυριότερων παγκόσμιων ημερών, η.χ. 2 Απριλίου. Παγκόσμια Ημέ
ρα Παιδικού Βιβλίου. 

3. Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και επιλέγουν μια εποχή. Συζητούν 
και καταγράφουν τα ρούχα που συνήθιυς φοράνε αυτή την εποχή. Ύστερα, 
παρουσιάζουν την εργασία τους στην τάξη. 

4. Οι μαθητές επιλέγουν και κόβουν από περιοδικά εικόνες ρούχων, δημιουρ
γούν τη δική τους φανταστική ντουλάπα και γράφουν πς ονομασίες τους. 

5. Ανάγνωση κειμένου και ερωτήσεις κατανόησης. 

6. Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε δύο ομάδες. H πρώτη ομάδα παίρ
νει καρτέλες με χρώματα και η δεύτερη ομάδα καρτέλες με πς ονομασίες 
τους. Στη συνέχεια OL μαθητές αναζητούν το ζευγάρι τους. 

7. Ανάγνωση κειμένου και ερωτήσεις κατανόησης, 

8. εφαρμογή της δραστηριότητας «Γκαλοπ>, με θέμα '<Ποιο χρώμο αγαπάς;·*. 
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17ο 

Θ έ μ α : «Η πτήση του Ίκαρου» 

Διδακτικοί στόχοι 

(mavakp^ 

Οι μαθητές; 

/ Χρησιμοποιούν με ευχέρεια τον παρατατικό των βοηθητικών ρημάτων στον 
προφορικά και γραπτά λόγο. 

/ Αντλούν πληροφορίες από κείμενα που αναφέρονται σε γεγονότα στο παρελ
θόν και κατανοούν περιγραφές μυθικών προσώπων ή αφηγήσεις μυθικών γεγο
νότων. 

/ Χρησιμοποιούν με. ευχέρεια τον αόριστο και επιρρηματικές εκφράσεις για το 
παρελθόν. 

/ Χρησιμοποιούν με ακρίβεια τις ονομασίες των ημερών της εΒοομάδας, των μη
νών, των εποχών κα6ώς KOL το λεξιλόγιο του καιρού. 

/ Χρησιμοποιούν τη δομή ενός περιγραφικού κειμένου σε συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο {παρόν> παρελθόν...) και γράφουν σύνθετα περιγραφικά κείμενα. 

Ενδεικτική πορεία του μαθήματος 

2. 

Οι μαθητές, σε ομάδες, παρατηρούν φωτογραφία μιας πάλης ή μιας χώρας 
με το όνομα της. Στη συνέχειο καλούνται να γράψουν μικρό κείμενο σχετικό 
με αυτή, 
π.χ. Μόσχα Είναι μια μεγάλη πόλη. 

Εχει πολλούς κατοίκους. 
Είναι η πρωτεύουσα της Ρωσίας. 
Τον χειμώνα εκεί έχει πολύ κρύα και χιόνια. 

Νικήτρια της δραστηριότητας είναι η ομάοσ που σκέφτεται και γράφει mp σω
στά και πιο γρήγορα. 

Οι μαθητές χωρίζουν ένα κομμάτι χαρπ του μέτρου σε δώδεκα τμήματα, ένα 
για κάθε μήνα. Ο εκπαιδευτικός τους ζητά να ζωγραφίσουν αντιπροσωπευτι
κές δραστηριότητες των ανθρώπων και φάσεις της φύσης για κάθε μήνα Ετη 
συνέχεια, χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα περιγράφει τους μήνες που 
διάλεξε, σε μορφή σημειώματος. Στο τέλος της δραστηριότητας, τα σημειώ
ματα καρφιτσώνονται στους αντίστοιχους μήνες στα χαρτί του μέτρου. 
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