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Επικοινωνιακές δεξιότητες.
Μορφολογία, Σύνταξη, Φωνολογία.

Διδακτικό Υλικό: Πατημασιές, Πού είναι ο
Φασαρίας; Πάμε στην αγορά, Καλό ταξίδι.

Παιγνιώδης  εξοικείωση  με  την  έννοια  της
γλωσσικής δομής. 

Πατημασιές, Πού  είναι  ο  Φασαρίας;  Πάμε
στην αγορά, Καλό ταξίδι 

Εξοικείωση με το ελληνικό αλφάβητο. Πατημασιές 
Παιγνιώδης  εξοικείωση  με  τις  βασικές
προτασιακές δομές του τύπου: Ρ, Υ-Ρ, Υ-Ρ-Α,
Υ-Ρ-Κ. 

Πατημασιές (σ. 9-10, 21, 30-31) 

Εισαγωγή στην έννοια της πρότασης. Πατημασιές (σ. 9-10) 
Εξοικείωση με τον τονισμό των λέξεων. Πατημασιές (σ. 10) 
Εξοικείωση με τα άρθρα. Πατημασιές (σ. 10) 
Εξοικείωση  με  τη  χρήση  και  τον  ρόλο  του
ρήματος και του ουσιαστικού στην πρόταση.

Πατημασιές (σ. 9-10, 19, 28-29) 

 Κατανόηση και εκτέλεση οδηγιών. Πατημασιές (σ. 9-10, 12-13, 16-18) 
Πού  είναι  ο  Φασαρίας; (σ.  4-5,  σ.  24-26.)
Καλό ταξίδι (σ. 8, 26-27) 

Εξοικείωση με τα άρθρα. 
Διάκριση αρσενικού γένους και θηλυκού. 

Πατημασιές (σ. 11) 

Εισαγωγή στα απόλυτα αριθμητικά Πατημασιές (σ. 19-20) 
Εκμάθηση  και  χρήση  των  τοπικών
επιρρημάτων μέσα- έξω. 

Πατημασιές (σ. 19-20)
Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 14-15, 24-25) 

Εισαγωγή στα απόλυτα αριθμητικά. Πατημασιές (σ. 19-20)
Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 30-31) 

Εξοικείωση και χρήση της ρηματικής φράσης
μου αρέσει +ουσιαστικό. 

Πατημασιές (σ. 29) 

Ρητή διδασκαλία των γραμμάτων  Αα,  Εε,  Ιι,
Κκ, Μμ, Οο, Ππ, Ττ.

Πού είναι ο Φασαρίας;         

Εξοικείωση  με  τον  ρηματικό  τύπο  είναι
(ολική προσέγγιση διδασκαλίας).

Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 7) 

Χρήση του γ΄ ενικού τύπου είναι. Καλό ταξίδι (σ. 20-21)
Διδασκαλία των τοπικών επιρρημάτων  εδώ
και εκεί.

Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 12)
 Καλό ταξίδι (σ. 20-21) 

Διδασκαλία  των  τοπικών  επιρρημάτων
μπροστά και πίσω. 

Πάμε στην αγορά (σ. 30-31 
 Καλό ταξίδι (σ. 4-5, 20-21) 

Ολική διδασκαλία του άρθρου το. Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 19)

Ολική  διδασκαλία  του  άρθρου  τα και  της
ερωτηματικής αντωνυμίας τι;.

Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 30-31) 



Ρητή διδασκαλία των γραμμάτων  Αα,  Εε,  Ιι,
Κκ, Μμ, Οο,Ππ,Ττ. 

 Πού είναι ο Φασαρίας;    

Διδασκαλία  του  ερωτηματικού  τοπικού
επιρρήματος πού;

Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 26-27) 

Εξοικείωση  με  τη  δομή  και  τη  χρήση  της
άρνησης 

Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 21, 24-25) 
 Καλό ταξίδι (σ. 17) 

Ρητή διδασκαλία των γραμμάτων Γγ, Ηη, Λλ,
Νν, Ρρ, Σσς, Φφ, Χχ, Ψψ 

Πάμε στην αγορά        

Χρήση απλή προτασιακής δομής Υ-Ρ-Κ /Υ-Ρ-
Α μέσα σε διάλογο και σύντομες ιστορίες 

Πάμε στην αγορά         

Εξοικείωση και εκμάθηση των ουδετέρων 
σε -ι ( ενικός και πληθυντικός αριθμός) 

Πάμε στην αγορά (σ. 12, 15) 

Εκμάθηση των αριθμών 1-6 Πάμε στην αγορά (σ. 12) 
 Εμπέδωση των αντίθετων λέξεων
 (ρήματα, επίθετα, επιρρήματα) 

Πάμε στην αγορά (σ. 36-37) 

Ρητή  διδασκαλία  των  γραμμάτων  Θθ,  Ββ,
Ωω, Δδ, Ζζ, Υυ, Ξξ, Ουου 

Καλό ταξίδι         

Εξοικείωση και χρήση των τριών προσώπων
ενικού  αριθμού  των  ενεργητικών  ρημάτων
πρώτης  συζυγίας  στον  γραπτό  και
προφορικό λόγο. 

Καλό ταξίδι (σ. 17-18, 28-29) 

Ημέρες της εβδομάδας. Καλό ταξίδι (σ. 6-7, 37-38) 
Εκμάθηση των αριθμών 0-10 . Καλό ταξίδι (σ. 4-5, σ.9) 
 Εξάσκηση στη χρήση των τριών προσώπων
του ενικού αριθμού του ρ. θέλω .

Καλό ταξίδι (σ. 10-11) 

Εξοικείωση  με  το  κειμενικό  είδος  του
ημερολογίου. 

Καλό ταξίδι (σ. 14-15) 

Εξοικείωση με τα κεφαλαία γράμματα. Καλό ταξίδι (σ. 30) 
Εξοικείωση με το κειμενικό είδος του χάρτη. Καλό ταξίδι (σ. 19, 26-27, 30) 
Εξοικείωση  με  το  κειμενικό  είδος  της
επιστολής. 

Καλό ταξίδι (σ. 39) 

Εξοικείωση με τα κεφαλαία γράμματα. Καλό ταξίδι (σ. 28) 
Εξοικείωση  με  την  αλφαβητική  σειρά  των
γραμμάτων. 

Καλό ταξίδι (σ.37-38) 

 Χρήση του ερωτηματικού. Καλό ταξίδι (σ. 37-38) 
Λεξιλόγιο χρηστικών αντικειμένων τάξης. Πατημασιές (σ. 9-10) 
Λεξιλόγιο σχετικό με την οικογένεια. Πατημασιές (σ. 10) 
Αναγνώριση  και  εκμάθηση  των  επτά
βασικών χρωμάτων. 

Πατημασιές (σ. 12-13) 
Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 16-17, 24-26) 
Πάμε στην αγορά (σ. 14-15)

Λεξιλόγιο σχετικό με τα ζώα της αυλής. Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 4-5) 
Λεξιλόγιο  σχετικό  με τα έπιπλα και τα μέρη
του σπιτιού. 

Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 10-11, 23, 28) 

Λεξιλόγιο  σχετικό  με  το  μπακάλικο  και  τα
προϊόντα του. 

Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 12) 

Λεξιλόγιο σχετικό με τα μέρη του σώματος. Πού είναι ο Φασαρίας; (σ. 21) 



Λεξιλόγιο σχετικό με τον ρουχισμό. Πού  είναι  ο  Φασαρίας;  (σ.  24-26,  24-27)
Πάμε στην αγορά (σ. 7, 16-17) 

Λεξιλόγιο  σχετικό  με  τον  φούρνο  και
προϊόντα του. 

Πάμε στην αγορά (σ. 6, 13) 

Λεξιλόγιο  σχετικό  με  το  κρεοπωλείο
(χασάπικο) και τα προϊόντα του. 

Πάμε στην αγορά (σ. 9, 13) 

Λεξιλόγιο  σχετικό  με  τα  μεταφορικά  μέσα
της ξηράς. 

Πάμε στην αγορά (σ. 36-37) 

Λεξιλόγιο σχετικό με τα καιρικά φαινόμενα. Καλό ταξίδι (σ. 14-16) 
Λεξιλόγιο σχετικό με τη γειτονιά. Καλό ταξίδι (σ. 26-27) 
Λεξιλόγιο σχετικό με τα μέσα μεταφοράς. Καλό ταξίδι (σ. 26-27, 30) 


