
Γ΄ τάξη 
 
 

Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί 
στόχοι 

Ας γνωριστούµε καλύτερα 
Πάµε µαζί! 

Εισαγωγή στον αναφορικό λόγο 
(αφήγηση, περιγραφή) 
 
Λογοτεχνικά κείµενα, κείµενα-
σχόλια σε φωτογραφίες 
(λεζάντες) 
Μαρτυρίες – βιωµατική 
αφήγηση 
Ενηµερωτικά κείµενα από 
ιστοσελίδες 
Κόµικς 
Χάρτες 

Δοµή πρότασης Υ-Ρ 
Οριστικό άρθρο 
Διάκριση ουσιαστικών από 
ρήµατα 
Ουσιαστικά (αριθµοί, γένη, 
ονοµαστική πτώση) 
Ερωτηµατικές λέξεις 
Σηµεία στίξης (τελεία, 
ερωτηµατικό) 
Τονισµός 
Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων, 
σηµασίες) 
Παράγραφος – τίτλος 
παραγράφου 
 

Στο σπίτι και στη γειτονιά 

 
Αναφορικός λόγος  
(περιγραφή)  
 
Λογοτεχνικά κείµενα 
Ενηµερωτικά κείµενα  
Ηµερολογιακά κείµενα 
Εννοιολογικοί χάρτες 

Συλλαβισµός µε όµοια γράµµατα 
Δοµή πρότασης Υ-Ρ-Α 
Ουσιαστικά (γενική πτώση) 
Κύρια ονόµατα 
Επίθετα 
Ενεστώτας (οριστική 
ενεργητικής και παθητικής 
φωνής) 
Βοηθητικά ρήµατα είµαι και έχω 
(ενεστώτας οριστικής) 
Λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις, 
οικογένειες λέξεων, αντίθετα) 
 

Στη γη και στη θάλασσα 
 

 

Αναφορικός λόγος 
(περιγραφή) 
 
Λογοτεχνικά κείµενα  
Ενηµερωτικά κείµενα 
Μικρές αγγελίες 
Μύθοι 
Ηµερολογιακά κείµενα 

 

Αόριστο άρθρο 
Ουσιαστικά (αιτιατική και 
κλητική πτώση) 
Λειτουργία επιθέτου στα 
περιγραφικά κείµενα 
Σηµεία στίξης (κόµµα, 
αποσιωπητικά) 
Ορθογραφικά σηµάδια 
(απόστροφος) 
Παροµοίωση 
Λεξιλόγιο (ορισµός λέξεων, 
οικογένειες λέξεων, συνώνυµα) 
Κυριολεκτική και µεταφορική 
σηµασία 
Παράγραφος – τίτλος 
παραγράφου 
 

Ο κόσµος γύρω µας 

 
Εισαγωγή στον κατευθυντικό 
λόγο 
(επιχειρηµατολογία, οδηγίες)   
Αναφορικός λόγος (περιγραφή 
ατυχήµατος) 
 
Λογοτεχνικά κείµενα  

Κλίση ουδετέρων ουσιαστικών 
σε -ο 
Τελικό -ν 
Τονισµός µονοσύλλαβων ή, πού 
και πώς 
Ορθογραφία καταλήξεων 
ουδετέρων σε -ι και –ο 



Πληροφοριακά κείµενα  
Ειδησεογραφικά κείµενα 
Θεατρικός διάλογος 

Ορθογραφία ρηµάτων σε -ίζω 
και -ώνω 
Λεξιλόγιο (λόγιες λέξεις, 
σύνθετες λέξεις) 
 

 
Πολιτείες ντυµένες στα λευκά Αναφορικός λόγος (αφήγηση) 

 
Λογοτεχνικά κείµενα  
Άρθρα εφηµερίδων 
Ρεπορτάζ 

Παραθετικά επιθέτων 
Αόριστος και παρατατικός 
ενεργητικής φωνής 
Χρονικά επιρρήµατα 
Ελλειπτικές προτάσεις 
Χρονικές και αιτιολογικές 
προτάσεις 
Αρκτικόλεξα 
Λεξιλόγιο (σηµασία λέξεων και 
φράσεων, οικογένειες λέξεων, 
σύνθετα) 
 

Ιστορίες του χειµώνα 
 

Αναφορικός λόγος (αφήγηση) 
 
Λογοτεχνικά κείµενα  
Θεατρικός διάλογος 
Δελτίο καιρού 

Προσωπικές και κτητικές 
αντωνυµίες 
Κανόνες συλλαβισµού 
Προσωποποίηση 
Λεξιλόγιο (σηµασία λέξεων και 
φράσεων, οικογένειες λέξεων, 
αντίθετα) 
 

Έλα στην παρέα µας Κατευθυντικός λόγος 
(επιχειρηµατολογία, οδηγίες)  
 
Λογοτεχνικά κείµενα  
Χρηστικά κείµενα (συνταγές, 
λίστες, προσκλήσεις, χάρτες, 
προγράµµατα, διαφηµιστικά 
φυλλάδια, οδηγίες χρήσης και 
οδηγίες κατασκευής) 
 

Προστακτική ενεστώτα και 
αορίστου 
Εξακολουθητικός και 
συνοπτικός (στιγµιαίος) 
µέλλοντας ενεργητικής φωνής 
Τροπικά και χρονικά επιρρήµατα 
Επαυξηµένες προτάσεις 
Ερωτηµατικά πού και πώς 
Σηµεία στίξης (παύλα, 
ερωτηµατικό, θαυµαστικό) 
Λεξιλόγιο (σύνθετα, αντίθετα, 
συνώνυµα) 
 

Άνθρωποι και µηχανές Κατευθυντικός λόγος 
(επιχειρηµατολογία, οδηγίες)  
 
Εγκυκλοπαιδικά κείµενα  
Διαφηµιστικά φυλλάδια 
Άρθρα εφηµερίδων 
Τεχνικές περιγραφές 
Πληροφοριακά-επεξηγηµατικά 
σκίτσα 
Κόµικς 
Λογοτεχνικά κείµενα  
Οδηγοί µέσων µεταφοράς 

Παρατατικός ενεργητικής φωνής 
(εµπέδωση) 
Προστακτική αορίστου 
Μετοχές ενεργητικής φωνής 
Ορθογραφία καταλήξεων 
µετοχών (-οντας/-ωντας) 
Διάκριση άρθρων και αδύνατων 
τύπων προσωπικών αντωνυµιών 
Οριστικό  και αόριστο άρθρο 
Λεξιλόγιο (οµώνυµα, παραγωγή 
λέξεων) 
Παράγραφος – πλαγιότιτλοι 
 

Ήτανε µια φορά... Αναφορικός λόγος (αφήγηση) 
 
Λογοτεχνικά κείµενα  
Κείµενα επιστηµονικής 
φαντασίας 
Διαφηµιστικοί και 
πληροφοριακοί πίνακες 

Κύρια εθνικά ονόµατα 
Επίθετο πολύς 
Διάκριση παρατατικού και 
αορίστου (εµπέδωση) 
Διάκριση εξακολουθητικού και 
συνοπτικού (στιγµιαίου) 
µέλλοντα (εµπέδωση) 



Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων, 
σύνθετα, συνώνυµα) 
Παράγραφος – πλαγιότιτλοι 
 

Του κόσµου το ψωµί Αφήγηση 
Περιγραφή 
Οδηγίες 
Επιχειρηµατολογία 
 
Λαϊκά παραµύθια 
Παροιµίες 
Λαϊκό θέατρο 
Μαρτυρίες 
Λεζάντες 
Διαγράµµατα 
Πληροφοριακά κείµενα 

Θηλυκά σε -ισσα 
Ουδέτερα σε -είο 
Ευθύς και πλάγιος λόγος 
Υπερθετικός βαθµός επιθέτων 
Επιφωνήµατα 
Σηµεία στίξης (διπλή τελεία, 
εισαγωγικά, θαυµαστικό) 
 
Λεξιλόγιο (σηµασία λέξεων, 
αντίθετα, σύνθετα) 
Μεταφορική σηµασία φράσεων 
Υποκοριστικά 
 

Όλοι µια αγκαλιά Αφήγηση 
Περιγραφή 
Οδηγίες 
Επιχειρηµατολογία 
 
Λογοτεχνικά κείµενα  
Οδηγίες 
Μαρτυρίες 
Πίνακες 
Ενηµερωτικά έντυπα 
 

Αριθµητικά επίθετα 
Επαυξηµένες προτάσεις 
Αρκτικόλεξα 
Λεξιλόγιο (σηµασία λέξεων, 
αντίθετα, σύνθετα) 
 
 
 
 
 
 

 


