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Μια διδακτική πρόταση   

• Ημιαυθεντικό κείμενο: Το παλιό μου σχολείο (βλ. 

επόμενη διαφάνεια) 

• Έμφαση στη χρήση του αορίστου, αφόρμηση 

από απλό κείμενο που χρησιμοποιεί τα 

βοηθητικά ρήματα έχω και είμαι στον αόριστο 

(σταδιακή εξοικείωση με την έννοια της 

συνοπτικής παρελθοντικής πράξης) 

• Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 

 



Μια διδακτική πρόταση 

 Το παλιό μου σχολείο  

Κείμενο Ερώτηση κατανόησης  



Παράλληλες δραστηριότητες 

  Στόχος: να κινητοποιηθεί ο συναισθηματικός κόσμος 

των μαθητών 

 



Διδασκαλία λεξιλογίου 

• Πρόσληψη και εμπέδωση του λεξιλογίου με τη χρήση λεξικού, 

θεματική ενότητα «Η εκπαίδευση» Υποενότητες «Η τάξη, οι 

δραστηριότητες στην τάξη, τα μαθήματα» (βλ. παρακάτω) 

• Διδασκαλία εκφράσεων: σβήνω τον πίνακα, παίρνω καλούς 

βαθμούς, σηκώνω χέρι στην τάξη, παρουσιάζω μία εργασία, δίνω 

εξετάσεις κλπ (βλ. τάξεις αντικειμένων «… σημασιολογικά και 

συντακτικά ομοιογενή σύνολα ουσιαστικών που μας επιτρέπουν να 

περιγράψουμε με μεγάλη ακρίβεια τις λεξικές μονάδες, π.χ. η τάξη 

αντικειμένων των ενδυμάτων περιλαμβάνει ουσιαστικά όπως 

παντελόνι, φούστα, ζακέτα, παλτό κτλ, των επαγγελμάτων 

περιλαμβάνει ουσιαστικά όπως υδραυλικός, τσαγκάρης, μαραγκός, 

ηλεκτρολόγος, των φρούτων κτλ. Κάθε τάξη προκύπτει από την 

εφαρμογή μιας σειράς συντακτικών και σημασιολογικών κριτηρίων» 

(Gross: 1994, Γαβριηλίδου: 2003). 



Διδασκαλία 

λεξιλογίου 



Διδασκαλία 

λεξιλογίου 



Διδασκαλία 

λεξιλογίου 



Διδασκαλία 

λεξιλογίου 



Ενδεικτικές 

ασκήσεις  



Αφόρμηση για τη διδασκαλία του 

αορίστου από το βιβλίο  

Υπόθεση Γλώσσα (παρελθόν) 



Επικοινωνιακές δραστηριότητες  
Παιχνίδια ρόλων:  

• Κάποιος μαθητής κρύβει ένα αντικείμενο της 
τάξης στο συρτάρι του δασκάλου και οι 
υπόλοιποι κάνουν ερωτήσεις προσπαθώντας 
να ανακαλύψουν τι είναι. 

    

• Κάποιος μαθητής περιγράφει το αγαπημένο 
του μάθημα χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο από 
τις υποενότητες της θεματικής ενότητας «Η 
εκπαίδευση» και οι συμμαθητές του 
προσπαθούν να καταλάβουν ποιο είναι. 

 



Δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου:  

Πώς ήταν το παλιό μου σχολείο 



Δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου:  

Πώς ήταν το παλιό μου σχολείο 

    

• Οι γραπτές εργασίες διορθώνονται στην 

τάξη με τη συμμετοχή όλων και μαζί με 

μία φωτογραφία (εφόσον υπάρχει) 

αναρτώνται στον πίνακα εργασιών της 

τάξης. 



Κατανόηση προφορικού λόγου  

 

 

• Οι μαθητές ακούν το τραγούδι «Ο πιο 

καλός ο μαθητής» από το βιβλίο Λίγα 

τραγούδια θα σου πω. 



 

 Κατανόηση προφορικού λόγου: 

προακουστικές δραστηριότητες και εμπέδωση 

λεξιλογίου 



Κατανόηση προφορικού λόγου: 
δραστηριότητες μετά την ακρόαση του τραγουδιού 



Κατανόηση προφορικού λόγου: 

ασκήσεις στον αόριστο 



Κατανόηση προφορικού λόγου-

αφόρμηση για περαιτέρω συζήτηση 


