
Β΄ τάξη 
 

Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί 
στόχοι 

Στο δρόµο για  
το σχολείο  
 

Γραπτά µηνύµατα του 
περιβάλλοντος 
 
Προφορικός λόγος: 
Απαντητική ετοιµότητα 
Αναδιήγηση 
Συζήτηση 
Διατύπωση γνώµης 
 

Κατάτµηση λέξεων σε συλλαβές 
 
Θεµατικό λεξιλόγιο: µέσα 
συγκοινωνίας 
 
 
 

«Με το σεις και  
µε το σας»  
 

 

Διαλογικά κείµενα 
 
Προφορικός διάλογος (εντός 
περίστασης επικοινωνίας) 
Πληθυντικός ευγενείας 

 Λέξεις µονοσύλλαβες, 
δισύλλαβες, τρισύλλαβες και 
πολυσύλλαβες 
Ο τόνος: λέξεις οξύτονες, 
παροξύτονες και 
προπαροξύτονες 
Τονικά παρώνυµα 
 
Λεξιλόγιο: επίπεδα ύφους 
 

Στον κόσµο 
των κόµικς  
 

 

Κόµικς 
 
Προφορική διατύπωση γνώµης 
Προφορική συζήτηση 
 
Γραπτός λόγος:  
Μετατροπή κειµένου κόµικς σε 
συνεχές κείµενο 
Μετατροπή συνεχούς κειµένου 
σε διάλογο  
Οργάνωση ιστορίας (αρχή, 
µέση, τέλος) 
 

Βασικές ορθογραφικές 
συµβάσεις (δίψηφα φωνήεντα 
και σύµφωνα) 
Σ, σ και ς 
Τελικά σύµφωνα  
Άτονες λέξεις 
 
Λεξιλόγιο: προέλευση λέξεων, 
δάνειες λέξεις 
 
 

 
Ετοιµασίες 
για το ταξίδι 
 

 

Κατάλογοι 
 
Προφορική διατύπωση γνώµης 
 
Γραπτός λόγος: κατάλογος 

 

Διπλά σύµφωνα 
 
Λεξιλόγιο: αλφαβήτιση 
Ταξινόµηση λέξεων µε βάση 
σηµασιολογικά κριτήρια 

Πάµε για  
ψώνια; 
 

Ετικέτες προϊόντων 
 
Προφορική διατύπωση γνώµης 
 
Γραπτός λόγος: ετικέτα 
 

Συνδυασµοί φωνηέντων 
Συλλαβισµός 
 
Λεξιλόγιο: οι µέρες της 
εβδοµάδας και οι µήνες 
 

Είµαστε 
έτοιµοι; 
 

Μηνύµατα  
Σηµειώµατα 
 
Προφορική διατύπωση 
υποθέσεων για την κατανόηση 
ελλειπτικών µηνυµάτων 
 
Προφορικό µήνυµα 
 

Διαλυτικά, ενωτικό, απόστροφος 
Δίφθογγοι 
 
Λεξιλόγιο: επανάληψη 
αλφαβήτισης 
 
 
 
 



Γραπτός λόγος: σηµείωµα 
 

. 
 

Πώς λέµε ΟΧΙ; 
 

Παραµύθι 
 
Προφορική αφήγηση 
Κατανόηση παραµυθιού 
Προφορική παραγωγή 
παραµυθιού 
 
Γραπτός λόγος: παραµύθι 
Συλλογικό παραµύθι 
 

Άρνηση, ερώτηση 
Σηµεία στίξης 
Διπλός τόνος 
 
 
 
 
 
 
 

Το ταξίδι στη 
Χωχαρούπα 
 

Γλωσσοδέτες 
Αινίγµατα 
Ποίηµα 
 
Εξάσκηση στην προφορά µε 
χρήση γλωσσοδετών 
Απαγγελία ποιήµατος 
 
Γραπτός λόγος: γλωσσοδέτες 
Αινίγµατα 
Ποίηµα 
 

Συµφωνικά συµπλέγµατα 1 
 
Ορθογραφία 
 
Το ρήµα είµαι 
 
 
 
 
 
 
 

«Που λες, είδα…» 
 

Περιγραφή 
 
Προφορική αναγνώριση 
αντικειµένων 
 
Γραπτή περιγραφή 
αντικειµένου 
 

Επίθετο 
Κλίση αρσενικών 
Συµφωνικά συµπλέγµατα 2 
Παραθετικά των επιθέτων 1 
Διάκριση: των – τον 
 
Λεξιλόγιο:  
Συνώνυµες λέξεις 
Ποιοτικά επίθετα 
Παροµοίωση 
Αντίθετα 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Τι λέει εκεί; 
 

Πινακίδες 
Ανακοινώσεις 
Αφίσες 
 
Προφορική διατύπωση γνώµης 
Προφορική συζήτηση 
 
Γραπτός λόγος:  
Ανακοινώσεις 
Αφίσα 
 

Οριστικό άρθρο 
Κλίση αρσενικών 
Όµοια σύµφωνα (κκ, λλ, µµ, νν, 
ππ, ρρ, σσ, ττ)  
Προφορά του -ια 
 
Λεξιλόγιο:  
Συνώνυµες λέξεις 

Τι βιβλίο είναι αυτό; 
 

Λεξικό 
 
Προφορική και γραπτή 
διατύπωση ορισµού 

Κλίση αρσενικών 
Κύρια ονόµατα και κοινά 
 
Λεξιλόγιο: 
Διάκριση ορισµού / 
παραδειγµάτων 
Ορολογία λεξικού 
Στρατηγικές εντοπισµού και 
ληµµατοποίησης 
 

Ποπό! Κόσµος 
που περνά! 
 

Περιγραφή προσώπου 
 
Προφορική περιγραφή και 

Υποκείµενο-Κατηγόρηµα 
Απλές προτάσεις 
Κλίση θηλυκών 



αναγνώριση προσώπου 
Γραπτή περιγραφή προσώπου 
 
 

Συλλαβισµός 
Συµφωνικά συµπλέγµατα 3 
 
Λεξιλόγιο: 
Χαρακτηριστικά του προσώπου 
Μέρη του σώµατος 
Αντίθετες λέξεις 
Αχώριστα µόρια που 
σχηµατίζουν αντίθετες λέξεις 
 

Μες στο Μουσείο 
 

Επεξηγηµατικός λόγος 
Περιγραφή 
Λεζάντες εικόνων 
 
Προφορική περιγραφή 
αντικειµένου  
Προφορική περιγραφή χώρου 
 
Λεζάντα για εικόνα 
Γραπτή περιγραφή 
αντικειµένου 
Γραπτή περιγραφή χώρου 
 

Συµφωνία άρθρου – 
ουσιαστικού – επιθέτου 
Αόριστο άρθρο 
Κλίση θηλυκών 
Υ – Ρ – Α 
 
Λεξιλόγιο: 
Χρώµατα 
Σχήµατα 
Επιρρήµατα 
Ηχοποιητικές λέξεις 
Αντίθετες λέξεις 
 

Με προσκαλούν 
και προσκαλώ 
 

Πρόσκληση 
Ευχετήρια κάρτα 
 
Προφορική πρόσκληση 
Προφορική έκφραση ευχής 
 
Γραπτή πρόσκληση 
Ευχετήρια κάρτα 

Χρονικοί και τοπικοί 
προσδιορισµοί 
Η ηµεροµηνία 
Ρήµατα σε -αίνω   
Η ώρα 
 
Λεξιλόγιο: 
Συγγενικά ονόµατα 
Αριθµητικά 
 

Αλληλογραφώ 
 

Επιστολές 
 
Προφορική διατύπωση γνώµης 
 
Γράµµα 
Μήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου 
  

Πληθυντικός ευγενείας 
Το ρήµα έχω 
 
Λεξιλόγιο: 
Παρατακτικά σύνθετα 
Δάνειες λέξεις 

Νιώθω Αφηγηµατικό κείµενο 
 
Προφορική έκφραση 
συναισθηµάτων 
 
Γραπτή έκφραση 
συναισθηµάτων 
 
 

Λειτουργία συνδετικού ρήµατος 
Παραθετικά των επιθέτων 2 
Υποκείµενο – Ρήµα – 
Κατηγορούµενο 
Κλίση θηλυκών 
 
Λεξιλόγιο: 
Ουσιαστικά, ρήµατα και επίθετα 
που δηλώνουν συναίσθηµα 
Ανεύρεση αντίθετων µε βάση τα 
συµφραζόµενα 
 

Εφηµερίδες! 
Εφηµερίδες! 
 

Εφηµερίδα 
Βιβλιοπαρουσίαση 
 
Γραπτός λόγος: 
Βιβλιοπαρουσίαση 
Σχολιασµός φωτογραφίας 
 

Σχηµατισµός και χρήση 
επιρρηµάτων 
Κλίση ουδετέρων 
Ρήµατα α΄ συζυγίας (διάκριση 
καταλήξεων: -ίζω, -αίνω) 
Διάκριση α΄ προσώπου 
οριστικής ρηµάτων (-ω) και 



ουδετέρων (-ο) 
 
Λεξιλόγιο: 
Οικογένειες λέξεων 
Παράγωγα ρήµατα 
 

Ένα βιβλίο που 
σε ταξιδεύει 
 

Τουριστικός οδηγός 
Διαφήµιση 
 
Προφορική διατύπωση γνώµης 
 
Γραπτός λόγος: 
Τουριστικός οδηγός 

Κλίση ουδετέρων 
Διάκριση ουδετέρων (-ι) και 
θηλυκών (-η) 
 
Λεξιλόγιο: 
Ουσιαστικά και ποιοτικά επίθετα 
Κατανόηση σηµασίας λέξης µε 
βάση το συνώνυµό της 
 

Τα µάθατε τα νέα; 
 

Αφήγηση γεγονότος 
 
Ρεπορτάζ 

Προσωπική αντωνυµία 
Διάκριση πληθυντικού 
αρσενικών (-οι), θηλυκού (-η) 
και ουδετέρου (-ι)  
Σχηµατισµός µετοχών 
Κλίση επιθέτων 
Ρήµατα σε -ώ 
 
Λεξιλόγιο: 
Μεγεθυντικά 
Σύνθετα  
Συνώνυµα 
 

Ποιος είναι τι κάνει; 
 

Πληροφοριακό κείµενο 
Μαθητικό πάσο, αστυνοµική 
ταυτότητα 
Βιογραφία 
Συνέντευξη 
 
Προφορικός λόγος: 
Ανεύρεση πληροφοριών 
 
Γραπτό πληροφοριακό κείµενο 
Στοιχεία ταυτότητας 
 

Κλίση παρατατικού ρηµάτων α΄ 
συζυγίας 
Ρήµατα σε -εύω και –ώνω 
 
Θεµατικό λεξιλόγιο: 
Οικολογία 
Επαγγέλµατα 
 
 
 
 

Χρήσιµες οδηγίες 
 

Κατευθυντικός λόγος 
Συνταγή µαγειρικής 
Προσευχή 
 
Προφορική περιγραφή 
συνταγής 
Προφορική διατύπωση κανόνων 
Παροχή προφορικών οδηγιών 
 
Γραπτή συνταγή µαγειρικής 
  

Προστακτική 
 
Θεµατικό λεξιλόγιο: 
Λαχανικά 
Φρούτα 
 
 
 
 
 

Πώς γίνεται; Πώς παίζεται; 
 

Οδηγίες χρήσης/κατασκευής 
Κανόνες παιχνιδιού 
 
Παροχή προφορικών οδηγιών 
 
Γραπτοί κανόνες παιχνιδιού 
Γραπτές οδηγίες χρήσης/ 
κατασκευής 
 

Σύνδεση προτάσεων µε το και  
Τις / της / στις 
Αόριστος 
 
 
 
 
 
 



Για να γελάσουµε… 
 

Χιουµοριστικό κείµενο 
Πίνακας περιεχοµένων 
 
Απαγγελία ποιήµατος 
 
Γραπτό χιούµορ 
Πίνακας περιεχοµένων 
 

Κλίση επιθέτων 
-ινος, -ικος, -ιµος 
 
Λεξιλόγιο: 
Λογοπαίγνιο 
Αποπαγίωση 
 
 

Να σου πω τι έµαθα; 
 

Εγκυκλοπαιδικό άρθρο Λεξιλόγιο: 
Υπώνυµα 
Υπερώνυµα 
 


