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Λίγα λόγια
• Ο ερχοµός των µαθητών στη Β΄∆ηµοτικού 
σηµατοδοτεί µια αλλαγή και µια µετάβαση στη 
µαθητική τους ζωή, καθώς τώρα καλούνται 
να οργανώσουν και να συστηµατοποιήσουν τις 
πρώτες γνώσεις που κατάκτησαν στην Α΄ 
∆ηµοτικού. Αυτό σηµαίνει ότι απαιτείται 
προσεκτικός σχεδιασµός και οργάνωση και 
φυσικά µια πολύ καλή περίοδος 
προετοιµασίας και επανάληψης, προκειµένου 
να θυµηθούν βασικές έννοιες.     



Τι απαιτείται:
• Οι µαθητές καλούνται να ασχοληθούν 
µε ποικίλα θέµατα και διάφορα 
κειµενικά είδη (κόµικ, αγγελίες, λίστες, 
παραµύθια, οδηγίες, κ.τ.λ.), τα οποία θα 
τους εξοπλίσουν µε γνώσεις τέτοιες , 
τις οποίες θα µπορούν να 
χρησιµοποιούν ευρύτερα στην 
καθηµερινή τους ζωή.



Κατηγορίες
• Κείµενα αναφορικού λόγου : εδώ 
ανήκουν τα αφηγηµατικά και 
περιγραφικά κείµενα

• Κείµενα κατευθυντήριου λόγου: εδώ 
ανήκουν τα είδη εκείνα του λόγου που 
σκοπό έχουν να ασκήσουν τους 
µαθητές σε συγκεκριµένες δεξιότητες 
(οδηγίες, πρόσκληση, συνταγές, 
χάρτες, κ.τ.λ.)



Βασικά δοµικά στοιχεία 
αφηγηµατικών κειµένων 

• Πλαίσιο :χωροχρονικό

• Θέµα: στόχος-το πρόβληµα

• Πλοκή :επεισόδιο/α

• Κεντρική ιδέα (όχι απαραίτητη η 
ύπαρξη της)

• ∆οµή: Αρχή - Μέση -Τέλος



Σηµαντικό!!!!
• Μ’ όποιο είδος κι αν ασχοληθούµε, 
χρειάζεται να θυµόµαστε τα εξής:

• 3 φάσεις: σχεδιασµού

• πρώτης γραφής

• βελτίωσης –έκδοσης  

• Απαραίτητη η ύπαρξη ενός τετραδίου



Ο σχεδιασµός 
περιλαµβάνει

• Τη στοχοθεσία

• Τη γέννηση ιδεών

• Την οργάνωση

• Στη φάση αυτή λαµβάνουµε σοβαρά 
υπόψη το ακροατήριο (σε ποιους 
απευθύνεται) το είδος του κειµένου και 
την προθετικότητα



Φάση πρώτης γραφής
• Εδώ καταγράφει πρόχειρα ιδέες σε µια 
πρώτη φάση οργάνωσης. Τις λέξεις 
µπορεί να υποκαθιστούν εικόνες, 
σχήµατα ιδέες, κενά ή άλλα 
παραγλωσσικά φαινόµενα 
(υπογραµµίσεις, σχήµατα, κ.τ.λ.)



Φάση βελτίωσης
• Εδώ καθαρογράφεται και ελέγχεται 
προκειµένου να κοινοποιηθεί. 
Απαιτούνται κλείδες παρατήρησης, 
πίνακες αυτοαξιολόγησης





Πίνακες αξιολόγησης



Μερικές συµβουλές
• Ξεκινάµε από την ύπαρξη ή δηµιουργία µιας 
πραγµατικής-αυθεντικής κατάστασης. Άµεση 
σύνδεση µε τα βιώµατα των µαθητών.

• Τους µυούµε σε αφηγηµατικά κείµενα 
(παραµύθια, διηγήµατα, µύθους, κ.τ.λ.)

• Επεξεργαζόµαστε από κοινού το εκάστοτε 
κειµενικό είδος, ώστε να το κατανοούν, να το 
αναγνωρίζουν , να το εφαρµόζουν. Ανάλυση 
και επεξεργασία (τετράδιο).



∆οµικά στοιχεία
• ∆ιδάσκουµε τα δοµικά στοιχεία κάθε 
είδους  (εµµένουµε στο ειδικό λεξιλόγιο 
και στα εκφραστικά µέσα που καλείται 
να µπορεί να χρησιµοποιεί ο µαθητής.

• Μυούµε στη δηµιουργία πλάνου –
σχεδιαγράµµατος µέσα από διάφορες 
τεχνικές (ιδεοθύελλας, νοητικών 
χαρτών, κ.τ.λ.).



Αφηγηµατικό πλάνο
• Εισαγωγή/πρόλογος (πότε πού ποιος, 
αρχική κατάσταση

• Πρόβληµα/περιπέτεια

• Κορύφωση

• Λύση 

• Επίλογος (τελικές σκέψεις και 
συναισθήµατα)





Λεξιλογικές 
δραστηριότητες

• Πριν από κάθε παραγωγή εξασκούµε 
τους µαθητές σε λεξιλογικές 
δραστηριότητες (συµπλήρωση 
ελλειπτικών προτάσεων, 
δευτερεύουσες) και σε δραστηριότητες 
χωροχρονικού προσδιορισµού 
(εικονογραφηµένη ιστορία σε σωστή 
σειρά, χρήση συνδέσµων ,κ.τλ.) 



Πώς ξεκινά το βιβλίο
• Παρουσίαση ταυτότητας



Φτιάχνω την ταυτότητά µου 
και την κολλώ στον τοίχο 

παρουσιάσεως



Γνωρίζω τον διπλανό µου







Επέκταση δραστηριότητας



Παιχνίδια µε λέξεις
• Μπορείτε να γράψετε δίστιχα, χαϊκού, 
φανταστικά διώνυµα, αινίγµατα ή απλές 
προτάσεις. Το βιβλίο κινείται σταδιακά 
και χτίζει το λόγο: από το µερικό στο 
γενικό.



Μερικές ιδέες
• Γράφω προτάσεις για κάθε εικόνα

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________



παραµυθοαινίγµατα
• ♣♣ Υπόδηµα 
µοναδικό από γυαλί 
φτιαγµένο, λαµπερό.

• Για να το βρεις, 
βάλε στη θέση του 
κάθε γράµµατος το 
προηγούµενό του 
γράµµα στο 
αλφάβητο.

∆ Π Γ Β Λ Κ



Συµπλήρωση και 
αντικατάσταση εικόνων µε 

λέξεις 



Πινακίδες: φτιάχνουµε τις 
πινακίδες της τάξης µας



Μύθοι 



Προσπάθησε να γράψεις το δικό σου µύθο 
µε τη βοήθεια του σκίτσου.



∆ιαβάθµιση 
δραστηριότητας



Παραµύθια-ιστορίες



∆οµή παραµυθιού



Μπορεί να µε βοηθήσει:



Με τις λέξεις δράκος, παραµύθι, 
φυλακή, σπηλιά, βασιλόπουλο 

φτιάχνω ένα παραµύθι



Κόµικ 



Φτιάχνω καταλόγους -
λίστες

• Θυµάµαι τι πρέπει να γράφω στις 
λίστες: απλές λέξεις που µου 
υπενθυµίζουν τι πρέπει να κάνω. 



Γράφω ετικέτες σε 
µπουκάλια

• Θυµάµαι ότι ΄πρέπει να υπάρχουν 
γραµµένα:

• Ονοµασία 

• Ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης

• Συστατικά

• Εταιρεία παραγωγής

• Βάρος



Συνταγές 



Εκτέλεση συνταγής



Γράψτε τη δική σας 
συνταγή



Λεξικό: ξεκινώ από τα πιο 
απλά κι ευχάριστα:  

Μπορείς να συµπληρώσεις το αλφαβητάρι σύµφωνα µε όσα άκουσες για το 
παραµύθι; Μπορείς να χρησιµοποιήσεις, αν θέλεις, και το λεξικό σου 
για να συµπληρώσεις όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις. 

• Α: άγγελος, αδελφή, άλογο, , αγελάδα, άρχοντας, αγγελιαφόρος, 
άµαξα,…

• Β: βασιλιάς, βασίλισσα, βοηθός,……………………………………………
• Γ: γάµος, γνέσιµο, ………………………………………………………….
• ∆: δαχτυλίδι, δέντρο, δοκιµασίες, δώρα, …………………………………...
• Ε: εµπόδια, εκκλησία, ευχή,………………………………………………..
• Ζ: ζώνη, …………………………………………………………………….
• Η: ήλιος, ……………………………………………………………………
• Θ: θάλασσα, θυµίαµα, θαµπώνω, θάβω, θαυµασµός, θάρρος, …………….
• Ι: ιερό, ιεροτελεστία, ικεσία, ικανότητα, …………………………………..
• Κ: καρποί, κολοκύθα, κλαδί, κουρέλια, ……………………………………



Λεζάντες 
• Μαθαίνω να φτιάχνω λεζάντες, 
αναγράφοντας τα πιο σηµαντικά 
στοιχεία:

• Τι είναι,

• Πού βρίσκεται;

• Πότε δηµιουργήθηκε;

• Σε ποιον ανήκει, αν πρόκειται για 
αντικέιµενα.  









πρόσκληση







E-mail



Αγγελίες





Πώς γράφουµε αγγελίες
• Όταν γράφουµε αγγελίες προσέχουµε να 
δίνουµε την πληροφορία µε σύντοµο τρόπο 
αναφέροντας συγκεκριµένα στοιχεία όπως:

• Περιγραφή εκείνου για το οποίο θα 
µιλήσουµε

• Πού βρίσκεται

• Τα χρήµατα που επιθυµούµε , αν πρόκειται 
για πώληση ή ενοικίαση σπιτιού.

• Τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες 
πληροφορίες



Πώς γράφουµε γράµµα
• Ηµεροµηνία και τόπος
• Προσφώνηση : Αγαπητέ  \ή ( για επίσηµο) ή 
αγαπηµένε \η

• Εξήγηση του λόγου για τον οποίο γράφεται το 
γράµµα

• Αναλυτική περιγραφή
• Προσωπικά σχόλια και συναισθήµατα
• Κατακλείδα: µε εκτίµηση ( σε επίσηµο 
γράµµα) ή µε αγάπη …..(σε φιλικό)-κλείσιµο

• Χαιρετισµός
• Υστερόγραφο 



Και φυσικά, για επίσηµο 
γράµµα:

• Τόπος -Ηµεροµηνία: Χανιά, 4 Απριλίου 2013
• Προσφώνηση: Αξιότιµε, Σεβαστέ, κ.ά
• Παρουσίαση θέµατος: Θα ήθελα να σας 
ενηµερώσω/Πήρα το θάρρος να 
γράψω/Είµαι στην ευχάριστη θέση να/Έχω 
την τιµή…

• Κύριο Θέµα: Το θέµα µου/πρόβληµά µου 
είναι/η  ιδέα να

• Κλείσιµο γράµµατος : Κλείνοντας, θα ήθελα 
να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ/Ελπίζω 
να λάβετε υπόψη σας την πρότασή µου

• Χαιρετισµός: Με τιµή



























Τι άλλο;
• Εφηµερίδες, κατασκευές, ό,τι 
ευχαριστεί την τάξη



Παρεµβάσεις σε επίπεδο 
λέξεων

• Αντικατάσταση λέξεων που 
επαναλαµβάνονται

• Αντικατάσταση κοινότυπων λέξεων

• Χρήση επιθέτων

• Χρήση συνωνύµων

• Επιλογή σωστής χρήσης χρόνου



Παρεµβάσεις σε επίπεδο 
προτάσεων

• Σύνδεση και οργάνωση προτάσεων

• Χρήση προσδιορισµών και σχολίων  
(προτάσεις υποθετικές, πρόβλεψης, 
ερµηνείας, κ.ό.κ.



Παροχή βοήθειας
• Πλάνο-σχηµατοποίηση γραφής

• Λεξιλογικές ασκήσεις, παιχνίδια και 
δραµατοποιήσεις που θα εγείρουν την 
προσοχή τους.

• Καθοδήγηση σε διατύπωση προτάσεων

• έκφραση 
συναισθηµάτων

• διατύπωση 
συµπεράσµατος
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Τέλος παρουσίασης


