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Α΄ τάξη 

Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί 
στόχοι 

Γνωριµία µε τους ήρωες Προφορικός λόγος: διαχείριση 
πληροφορίας 

Αναγνώριση από κάθε παιδί του 
ονόµατός του καθώς και των 
συµµαθητών του 
Γραφή προσωπικού ονόµατος 
Επισήµανση άρθρων ο, η 
 

Πού είναι ο Άρης;  
 

 

Αφήγηση κειµένου 
Αναγνώριση επιγραφών 

Πρώτη επαφή µε τα γλωσσικά 
τεµάχια του γραπτού λόγου και 
τη σύνθεσή τους 
 

Η παρέα 

 
Διάλογος 
Επινόηση και γραφή απλών 
ιστοριών 
Πρώτη επαφή µε πεζό και 
έµµετρο λόγο, αίνιγµα 
Επισήµανση συγγραφέα και 
τίτλου βιβλίου 

Γραφή, αναγνώριση και 
ενσυνείδητη επεξεργασία των 
φθόγγων-γραµµάτων Αα, Ττ, 
Ππ, Εε, Σσς, Κκ, Οο, Νν, Ρρ, Ιι 
Επισήµανση ορθογραφίας 
ουδετέρων σε -ι 
Επισήµανση και χρήση τόνου 
Επισήµανση τελείας 
Επισήµανση κεφαλαίου στην 
αρχή των ονοµάτων και µετά 
από τελεία 
Επισήµανση σχέσης Υ-Ρ-Α 

 
Μια παράσταση στην πλατεία 
 

 

Επαφή µε µορφές γραπτής 
επικοινωνίας: αφίσα, συνταγές 
Εισαγωγή στη γλωσσική δοµή 
του διαλόγου (παράσταση 
Καραγκιόζη) 

Γραφή, αναγνώριση και 
ενσυνείδητη επεξεργασία των 
φθόγγων-γραµµάτων Αα, Ττ, 
Θθ, Μµ, Ηη, Γγ, Λλ, Χχ, Ζζ, Υυ 
Επισήµανση ορθογραφίας των 
άρθρων ο, η, το  
Επισήµανση ενικού και 
πληθυντικού 
Επισήµανση αποστρόφου 
Επισήµανση ερωτηµατικού 
Πρώτη επαφή µε τις οικογένειες 
λέξεων 
 
 

Το σύννεφο έφερε βροχή 
 

Ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας 
Επαφή µε κειµενικά είδη: 
ευχετήριες κάρτες, οδηγίες 
κατασκευής 
 

Γραφή, αναγνώριση και 
ενσυνείδητη επεξεργασία των 
φθόγγων-γραµµάτων Ου ου, Ββ, 
Ωω, Δδ, Φφ, Ξξ, Ψψ 
Επισήµανση πρωτοπρόσωπης 
κατάληξης ενεργητικού ρήµατος 
στον ενικό αριθµό 
Επισήµανση κατάληξης ενικού 
αριθµού ουδετέρων σε -ο 
Επισήµανση έννοιας 



ενεργητικού ρήµατος 
Επισήµανση αλφαβητικής 
σειράς 
Θεµατικό λεξιλόγιο: καιρικά 
φαινόµενα 
 

Σκανταλιές 
 

Ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας 
 
Παραγωγή προφορικών και 
γραπτών κειµένων βάσει 
εικόνων 

Γραφή, αναγνώριση και 
ενσυνείδητη επεξεργασία των 
δίψηφων ει, αι, οι, µπ, ντ 
Επισήµανση της ορθογραφίας 
(ενικός-πληθυντικός) των 
αρσενικών σε -ος και θηλυκών 
σε -α 
Εξοικείωση µε την έννοια του  
ενεργητικού ρήµατος 
Αναγνώριση και γραφή του 
ρήµατος είµαι 
Επισήµανση της ορθογραφίας 
των ρηµατικών καταλήξεων -ει 
και -µαι 
 

Το χαµένο κλειδί 
 

Έκφραση επιθυµιών 
Διατύπωση ευχών 
 
Εξοικείωση µε το κειµενικό 
είδος της αγγελίας 
Εξοικείωση µε τη χρήση και τα 
στοιχεία της αστυνοµικής 
ταυτότητας 
 

Γραφή, αναγνώριση και 
ενσυνείδητη επεξεργασία των  
τσ, γγ-γκ, τζ, ντζ, αυ, αβ, αφ, ευ, 
εβ, εφ 
Επισήµανση σύνθετων λέξεων 
 
 

Καράβια 
 

Εξοικείωση µε κειµενικά είδη: 
επιστολή, χάρτης, ορισµός, 
οδηγίες, αφήγηση 
Εξοικείωση µε τη χρήση 
λεξικού 
Παραγωγή γραπτών κειµένων 
βάσει εικόνων 
Περιγραφή 
Αναδιήγηση 

Διάκριση και τονισµός: πώς-
πως, πού-που 
Υπενθύµιση χρήσης τελείας και 
ερωτηµατικού 
Διάκριση άρθρου η από το 
διαζευκτικό  ή  
Επισήµανση άτονων λέξεων 
Χρήση διαλυτικών και 
αποστρόφου 
Ορθογραφία και σχηµατισµός 
πληθυντικού ουδετέρων σε -ι 
Επισήµανση ορθογραφίας των 
ενεργητικών ρηµάτων στο α΄ 
πληθυντικό 
Προτασιακή δοµή Υ-Ρ 
Αντίθετα 
Θεµατικό λεξιλόγιο: πλοία 
 

Άνοιξη 
 

Εξοικείωση µε κειµενικά είδη: 
χάρτης, συνταγή, ηµερολόγιο, 
κανόνες παιχνιδιού, 
πληροφοριακό κείµενο 
Εκµάθηση στοιχείων 
προσωπικής διεύθυνσης 
 
Χρήση παιδικής 
εγκυκλοπαίδειας 

Ορθογραφική εξάσκηση στα 
θηλυκά σε -α και -η, στα 
ουδέτερα σε -ο και -ι και στα 
αρσενικά σε -ος και -ης 
Σχηµατισµός πληθυντικού 
Διάκριση ορθογραφίας άρθρων 
της, τις και  τον, των 
Εξάσκηση στη χρήση διπλών 
τόνων 
Υπόδειξη συλλαβισµού µέσα σε 
κείµενο 
Επισήµανση έννοιας 



παραγράφου  
Εξάσκηση στη χρήση 
ερωτηµατικών ποιος, ποια, ποιο 
Προτασιακή δοµή Υ-Ρ και Ρ-Υ 
Αλφαβητική σειρά 
Ορθογραφική εξάσκηση στον 
ενεστώτα του είµαι 
Εξάσκηση στην ορθογραφία των 
καταλήξεων του ενεστώτα στην 
ενεργητική φωνή της α΄ 
συζυγίας 
Ορθογραφική εξάσκηση στις 
ρηµατικές καταλήξεις -ίζω, -εύω  
Διαισθητική χρήση προσωπικών 
αντωνυµιών ως υποκειµένων 
Χρήση αορίστου 
Εξοικείωση µε υποκοριστικά 
 

Ο κόσµος των βιβλίων Εξοικείωση µε κειµενικά είδη: 
ανακοίνωση, πρόσκληση 
 
Τοποθέτηση και διήγηση 
γεγονότων µε χρονολογική 
σειρά 

Εξοικείωση µε την ορθογραφία 
των καταλήξεων αορίστου -ισα, 
-ησα 
Εξάσκηση στην ορθογραφία 
ανώµαλων συχνόχρηστων 
ρηµάτων στον αόριστο 
Εξάσκηση στη χρήση του 
παρατατικού 
Ορθογραφία ενικού αριθµού του 
παρατατικού του είµαι 
Εξάσκηση στη χρήση του 
συνοπτικού (στιγµιαίου) 
µέλλοντα 
Ορθογραφική εξάσκηση στις 
ρηµατικές καταλήξεις -αίνω, -
ώνω  
Επαύξηση πρότασης 
Αντίθετα επίθετα 
Επισήµανση οικογένειας λέξεων 
Αλφαβητική σειρά 
 

Το κοχύλι 
 

Εξοικείωση µε κειµενικά είδη: 
πίνακας δροµολογίων, 
πληροφοριακά κείµενα 
 

Ορθογραφική εξάσκηση στις 
ρηµατικές καταλήξεις -µαι, -σαι, 
-ται, -νται των παθητικών 
ρηµάτων 
Παρατακτική σύνδεση όρων 
Εξοικείωση µε τη χρήση 
κόµµατος 
Εξάσκηση στην αντικατάσταση 
ουσιαστικών από προσωπικές 
αντωνυµίες γ΄ προσώπου  
Αλφαβητική σειρά 
 
 


