
Στ΄ τάξη 
 

Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί 
στόχοι 

Ταξίδια – τόποι – 
µεταφορικά µέσα 
 

Αφηγηµατικά 
Περιγραφικά 
 
Λογοτεχνικά κείµενα, 
ενηµερωτικά-πληροφοριακά 
κείµενα 

 

Χρόνοι του ρήµατος 
Εξαρτηµένες χρονικές προτάσεις  
Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί 
χρόνου 
 
Ορθογραφία 
Λεξιλόγιο 

Κατοικία 
 

Αφηγηµατικά 
Περιγραφικά 
 
Λογοτεχνικά κείµενα, 
πληροφοριακά κείµενα, µικρές 
αγγελίες, άρθρα – σχόλια 

Ελλειπτικές προτάσεις 
Επίθετα 
Τοπικοί προσδιορισµοί 
Λόγια κλίση θηλυκών 
ουσιαστικών   
(-ος και -η, πληθ.  -εις) 
Αριθµητικά  
 
Λεξιλόγιο: Συντοµογραφίες – 
                  αρκτικόλεξα 
Ορθογραφία 
 

Διατροφή 

 
Καθοδηγητικά (κατευθυντικός 
λόγος) 
 
 
Λογοτεχνικά κείµενα, οδηγίες, 
συνταγές, διαφηµιστικά κείµενα 

 

Εγκλίσεις 
Υποθετικές προτάσεις 
Αποτελεσµατικές προτάσεις 
Έναρθρο και άναρθρο 
ουσιαστικό 
Παραθετικά  
Κλίση προστακτικής 
  
Ορθογραφία προστακτικής 
Ορθογραφικά σηµεία (διαλυτικά 
κτλ.) 
 
Λεξιλόγιο: Πολυλεκτικά 
σύνθετα, περιφράσεις-εκφράσεις 
(διαφορές) 
Συνώνυµα – αντίθετα 
Στίξη 

Η ζωή σε άλλους τόπους 
 

Επιχειρηµατολογικά 
(κατευθυντικός λόγος) 
 
 
Λογοτεχνικά κείµενα, επιστολή, 
πληροφοριακά κείµενα 

Αιτιολογικές προτάσεις 
Τοπικοί προσδιορισµοί 
Χρόνοι του ρήµατος 
 
Ορθογραφία 
Λεξιλόγιο 

 



Η ζωή έξω από την πόλη 

 
Αφηγηµατικά 
Περιγραφικά 
 
Ηµερολόγιο, άρθρα – ειδήσεις, 
λογοτεχνικά κείµενα  

 

Ονοµατική – ρηµατική φράση 
Απλή – επαυξηµένη πρόταση 
Μετοχή παθητικού 
παρακειµένου  
Κλίση: επίθετα σε -ης, -ης, -ες 
Χρόνοι του ρήµατος 
 
Ορθογραφία  
Στίξη 
Λεξιλόγιο: Κυριολεξία  – 
µεταφορά 

 
Συσκευές 
 

Καθοδηγητικά (κατευθυντικός 
λόγος) 
 
 
Λογοτεχνικά κείµενα, διάφορα 
κείµενα οδηγιών χρήσης, 
ενηµερωτικά κείµενα 

Εγκλίσεις 
Τελικές προτάσεις 
Βουλητικές προτάσεις 
Χρόνοι του ρήµατος 
 
Ορθογραφία προστακτικής  
Λεξιλόγιο: κατανόηση και 
χρήση ορολογίας  
Απόδοση λέξεων ξένης 
προέλευσης στα ελληνικά 

 
Ατυχήµατα 

 
 
Καθοδηγητικά (κατευθυντικός 
λόγος) 
 
 
Λογοτεχνικά κείµενα, οδηγίες-
κανόνες, ενηµερωτικά κείµενα, 
άρθρα 

Μεταβατικά – αµετάβατα 
ρήµατα     Υ-Ρ-Α / Υ-Ρ-Κ 
Αντωνυµίες (λειτουργία, κλίση) 
Χρονικοί και τοπικοί 
προσδιορισµοί - Γενική και 
αιτιατική ως προσδιορισµοί (π.χ. 
το βράδυ) 
Κλίση: λόγιοι σχηµατισµοί 
ρηµάτων  
 
Ορθογραφία 
Λεξιλόγιο: Συνώνυµα – αντίθετα 
Μία ή δύο λέξεις (σηµασία και 
γραφή) 

 
Συγγενικές σχέσεις Αφηγηµατικά 

Περιγραφικά 
 
Λογοτεχνικά κείµενα, άρθρα, 
διαφηµίσεις 

Παρατακτική – υποτακτική 
σύνδεση, ασύνδετες προτάσεις  
Παρατακτική σύνδεση µε 
αντιθετικούς συνδέσµους 
Εναντιωµατικές προτάσεις 
Λειτουργίες της γενικής πτώσης 
 
Ορθογραφία 

 
Τρόποι ζωής και 
επαγγέλµατα 

 

Αφηγηµατικά (διαλογικά) 
Περιγραφικά 
 
Συνεντεύξεις, προσωπικές 
µαρτυρίες, εικονογραφηµένη 
ιστορία 

 

Ευθύς – πλάγιος λόγος 
Παρατακτική – υποτακτική 
σύνδεση 
Αντωνυµίες 
Κλίση: λόγιοι και ανώµαλοι 
σχηµατισµοί επιθέτων (-ων, -
ουσα, -ον και -ύς, -εία, -ύ) 
 
Ορθογραφία 
Κλίση 
Λεξιλόγιο: Ορολογία  



Κινηµατογράφος – 
Θέατρο 

 

Αφηγηµατικά 
Περιγραφικά 
 
Λογοτεχνικά κείµενα, 
ενηµερωτικά κείµενα, άρθρα 
περιοδικών, παρουσίαση και 
κριτική θεαµάτων, 
διαφηµιστικά κείµενα 

Χρονικοί προσδιορισµοί 
Επιθετικοί προσδιορισµοί 
(επίθετα και παθητικές  µετοχές) 
Κλίση: λόγιοι και ανώµαλοι 
σχηµατισµοί επιθέτων 
 
Συλλαβισµός 
Λεξιλόγιο: Παροµοίωση – 
µεταφορά, Συνώνυµα – αντίθετα 

 
Μουσεία 

 
Αφηγηµατικά 
Περιγραφικά 
Επιχειρηµατολογικά 
(κατευθυντικός λόγος) 
  
Λογοτεχνικά κείµενα, 
ενηµερωτικά κείµενα, άρθρα 
περιοδικών, διαφηµιστικά 
κείµενα, επιστολή 

Ενεργητική – παθητική σύνταξη 
Υ-Ρ-Α / Υ-Ρ-Κ 
Μεταβατικά και αµετάβατα 
ρήµατα 
Αιτιολογικές προτάσεις 
Κλίση: λόγιοι σχηµατισµοί 
ρηµάτων (π.χ. σύνθετα µε -άγω) 
 
Ορθογραφία 
Καταγωγή και σηµασία των 
λέξεων (ετυµολογία) 

 
Πόλεµος και ειρήνη 

 
Επιχειρηµατολογικά 
(κατευθυντικός λόγος) 
Περιγραφικά 
 
Λογοτεχνικά  κείµενα, 
ενηµερωτικά κείµενα, άρθρα, 
ρεπορτάζ, , κείµενα µε 
εκκλήσεις για ειρήνη στο 
διαδίκτυο, αφίσες 

Απρόσωπα ρήµατα 
Απλή – επαυξηµένη πρόταση 
Ονοµατική – ρηµατική φράση 
Τελικές προτάσεις 
Αποτελεσµατικές προτάσεις 
Κλίση: σύνθετα ρήµατα µε 
εσωτερική αύξηση 
 
Μονοτονικό 
Λεξιλόγιο: Οικογένειες λέξεων – 
σύνθεση µε λόγιες προθέσεις 
 

 
 

 


