
Ε΄ τάξη 
 
 

Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί 
στόχοι 

Ο φίλος µας το 
περιβάλλον 
 

Αναφορικός λόγος  (αφήγηση 
ιστορίας και περιγραφή 
γεγονότος) 

 
Κείµενο λογοτεχνικό, 
ειδησεογραφικό  άρθρο 
εφηµερίδας και διαδικτύου – 
δηµοσιογραφική ανταπόκριση  
(ρεπορτάζ), ενηµερωτικό άρθρο 
περιοδικού 

Χρόνοι του ρήµατος   
Εξαρτηµένες χρονικές προτάσεις  
Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί 
χρόνου 
Ορθογραφία 
Λεξιλόγιο: Σύνθετες λέξεις, 
Παροιµίες 
 
 
 

Η ζωή στην πόλη 

 
Κατευθυντικός λόγος 
(καθοδηγητικά κείµενα) 
 
 
Λογοτεχνική περιγραφή, 
ενηµερωτικά κείµενα (αφίσα 
του ΥΠΠΟ, Νοµαρχίας 
Θεσ/νίκης και παιδικού 
περιοδικού), οδηγίες, χάρτες 

Εγκλίσεις  
Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί 
χρόνου, τόπου, τρόπου 
Αριθµητικά 
Κλίση: θηλυκά ουσιαστικά σε -
ος και επίθετα σε -ης, -ες  (λόγια 
κλίση) 
Ορθογραφία 
Λεξιλόγιο: Σύνθετες λέξεις 

Τα ζώα που ζουν κοντά 
µας 
 

Αναφορικός λόγος (περιγραφή 
ζώου και περιγραφή ανθρώπου) 
 
 
Λογοτεχνία, εικονογραφηµένη 
ιστορία (κόµικ), µύθος, 
ενηµερωτικά κείµενα, άρθρα 
εφηµερίδων , περιοδικών και 
διαδικτύου, µικρές αγγελίες 

Απλές – επαυξηµένες προτάσεις 
Αιτιολογικές προτάσεις   
Επίθετα και επιθετοποιηµένες 
µετοχές 
Ρόλος και λειτουργία των 
άρθρων (οριστικών και 
αόριστων) 
Κλίση: επίθετα σε -ης, -ιά, -ί και 
σε -ύς, -ιά, -ύ   
Ορθογραφία 
Λεξιλόγιο: Κυριολεξία – 
µεταφορά, Παροιµίες και 
εκφράσεις 

Οι φίλοι µου, οι φίλες 
µου 

 

Κατευθυντικός λόγος  
 
 
 
Επιστολές, λογοτεχνικά κείµενα 
(πεζά, διαλογικά, ποιήµατα, 
τραγούδια), προσκλήσεις 

Ευθύς – πλάγιος λόγος  
Είδη ανεξάρτητων προτάσεων  
Τελικές – αποτελεσµατικές 
προτάσεις 
Αντωνυµίες (λειτουργία, κλίση)  
Ορθογραφία 
Στίξη 
Λεξιλόγιο: Οικογένειες λέξεων, 
Οµώνυµα, Παρώνυµα 

 
Μουσική 
 

Αναφορικός λόγος (αφήγηση, 
περιγραφή αντικειµένου, 
κατασκευής) 
Λογοτεχνικά κείµενα (πεζά, 
στίχοι τραγουδιών), 
εγκυκλοπαιδικά και 
ενηµερωτικά κείµενα 

Μεταβατικά – αµετάβατα 
ρήµατα 
Υ-Ρ-Α / Υ-Ρ-Κ 
 
Μονοτονικό 
Ορθογραφία 
Στίξη 
Λεξιλόγιο 



Βιβλία – βιβλιοθήκες 
 

Αναφορικός λόγος (αφηγήσεις, 
περιγραφές) 
 
Λογοτεχνικά κείµενα, 
συνεντεύξεις, βιογραφικά 
σηµειώµατα, 
βιβλιοπαρουσιάσεις, 
βιβλιογραφικό δελτίο, 
κανονισµός λειτουργίας 
βιβλιοθήκης, κείµενα 
ενηµερωτικών εντύπων, 
σενάρια, έπαινοι 

Παράταξη – υπόταξη 
Ασύνδετες προτάσεις 
Ονοµατικές και ρηµατικές 
φράσεις 
 
Λεξιλόγιο: Σηµασίες των 
λέξεων, Συνώνυµα και αντίθετα 
Ορθογραφία 
Στίξη 
 
 

 
Μυστήρια – 
επιστηµονική φαντασία 

Αναφορικός λόγος (αφήγηση, 
περιγραφή) 
 
Κείµενα ενηµερωτικά, 
εγκυκλοπαιδικά,  ιστορικά, 
άρθρα εφηµερίδων και 
περιοδικών 

Μελλοντικοί χρόνοι 
Υποθετικές προτάσεις  
Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί 
χρόνου [επανάληψη] 
 
Ορθογραφικά σηµεία (διαλυτικά 
κτλ.) 
Λεξιλόγιο: Πολυλεκτικά 
σύνθετα, περιφράσεις, 
εκφράσεις 
Συνώνυµα – αντίθετα 
 

Παιχνίδια Κατευθυντικός λόγος (οδηγίες) 
 
 
 
Κείµενα εγκυκλοπαιδικά, 
ενηµερωτικά, λογοτεχνικά, 
άρθρα διαδικτύου   

Εγκλίσεις [επανάληψη] 
Απρόσωπη σύνταξη  
 
Κλίση: λόγιοι και ανώµαλοι 
σχηµατισµοί επιθέτων 
Ορθογραφία 
Συλλαβισµός 
Λεξιλόγιο: Απόδοση ξένων 
λέξεων, Παροµοίωση – 
µεταφορά 

 
Κατασκευές Κατευθυντικός λόγος  (οδηγίες) 

 
 
 
Κείµενα ενηµερωτικά και 
επιστηµονικά, οδηγίες 
κατασκευής 

Ενεργητική – παθητική σύνταξη  
Υ-Ρ-Α / Υ-Ρ-Κ [επανάληψη] 
Μεταβατικά και αµετάβατα 
ρήµατα [επανάληψη] 
Αριθµητικά [επανάληψη] 
 
Ορθογραφία 
Στίξη 
Λεξιλόγιο: Οικογένειες λέξεων – 
σύνθεση µε λόγιες προθέσεις 
 

Τηλεόραση Κατευθυντικός λόγος  
Κείµενα επιχειρηµάτων 
 
 
Ενηµερωτικά κείµενα, άρθρα 
εφηµερίδων και περιοδικών, 
κείµενα σχολικών εργασιών, 
διαφηµιστικά κείµενα, 
προγράµµατα 

Ευθύς – πλάγιος λόγος 
[επανάληψη] 
Απλές – επαυξηµένες προτάσεις 
[επανάληψη] 
Αιτιολογικές προτάσεις 
[επανάληψη] 
 
Κλίση: λόγιοι σχηµατισµοί 
ρηµάτων  
Ορθογραφία 
Αρκτικόλεξα – Συντοµογραφίες 
Λεξιλόγιο: Καταγωγή και 
σηµασία των λέξεων 



(ετυµολογία) 

 
Αθλήµατα – σπορ 

 
Αναφορικός λόγος (αφήγηση, 
περιγραφή) 
 
Κείµενα λογοτεχνικά, ιστορικά, 
ειδησεογραφικά, 
δηµοσιογραφικές ανταποκρίσεις 
(ρεπορτάζ) 

Είδη ανεξάρτητων προτάσεων 
(καταφατικές – ερωτηµατικές – 
αρνητικές) [επανάληψη] 
Τελικές προτάσεις [επανάληψη] 
Αποτελεσµατικές προτάσεις 
[επανάληψη] 
Παραθετικά επιθέτων / 
επιρρηµάτων  
Αντωνυµίες [επανάληψη] 
 
Κλίση: σύνθετα ρήµατα µε 
εσωτερική αύξηση 
Ορθογραφία 
Λεξιλόγιο: Μία ή δύο λέξεις, 
Συνώνυµα – αντίθετα 

 
Ταξίδια στο διάστηµα 

 
Αναφορικός λόγος (αφήγηση, 
περιγραφή) 
 
Κείµενα λογοτεχνικά, 
ενηµερωτικά, επιστηµονικά, 
άρθρα εγκυκλοπαίδειας 

Ενεργητική – παθητική σύνταξη 
[επανάληψη] 
Ονοµατικές – ρηµατικές φράσεις 
[επανάληψη]  
Ρόλος και λειτουργία των 
άρθρων (οριστικών και 
αόριστων) [επανάληψη] 
 
Ορθογραφία 
Συλλαβισµός 
Λεξιλόγιο: συµφράσεις, 
εκφράσεις 

 
 


