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Γ’ Δημοτικού 
(1ο έτος διδασκαλίας Β’ Ξένης Γλώσσας) 

Δ’Δημοτικού Ε’ Δημοτικού ΣΤ’ Δημοτικού 

Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου.  Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου. Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου.  

Ο μαθητής….. 

 αναπτύσσει τις πρώτες δεξιότητες 

επικοινωνίας στη Β’ Ξένη Γλώσσα: 

αποκτά την ικανότητα να 

χρησιμοποιεί το κατάλληλο 

λεξιλόγιο για να εκφράσει απλά 

νοήματα, να παίξει, να τραγουδήσει 

και να μιμηθεί. 

 εντάσσεται στον κόσμο της ξένης 

γλώσσας και εξοικειώνεται με την 

ακουστική και την μελωδία της, 

μαθαίνει να παρατηρεί και να 

οδηγείται σε συμπεράσματα 

σχετικά με τη δομή της και διακρίνει 

τις διαφορές και τις ομοιότητες με 

τη μητρική γλώσσα. 

Ο μαθητής….. 

 κατανοεί βασικές πληροφορίες 

και ερωτήσεις 

 κατανοεί απλές οδηγίες στην τάξη 

 εντοπίζει και απομονώνει 

βασικές πληροφορίες όπως 

αριθμοί, ονόματα, διευθύνσεις 

κτλ. σε μικρά κείμενα ή 

διαλόγους.   

Ο μαθητής….. 

• κατανοεί πληροφορίες που 
αφορούν στην καθημερινότητα  

• κατανοεί κείμενα και είναι σε θέση 

να εντοπίσει και να αναλύσει 

συγκεκριμένες πληροφορίες μέσα 

από αυτά.   

Ο μαθητής….. 

• κατανοεί κείμενα ή διαλόγους της 

καθημερινής ζωής που αφορούν σε 

οικεία θέματα. 

• κατανοεί σύντομα κείμενα της 

καθημερινότητας όπως αγγελίες, 

αφίσες, μηνύματα ή διαλόγους και 

ανταποκρίνεται σε αντίστοιχα 

ερωτήματα.  

  

Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου 

Ο μαθητής….. 

 μέσα από τις πρώτες επαφές με τον 

γραπτό λόγο ανακαλύπτει σταδιακά 

και με διασκεδαστικό τρόπο τους 

συσχετισμούς μεταξύ του 

προφορικού και του γραπτού 

λόγου.  

 αποκτά δεξιότητα για την 

κατανόηση απλών κειμένων και 

χρησιμοποιεί πολιτιστικά στοιχεία 

για την ανάπτυξη μιας 

κοσμοπολίτικης αντίληψης.  

 μαθαίνει εξερευνώντας όχι μόνο 

την ξένη γλώσσα αλλά και τις 

διαφορετικές πτυχές της 

καθημερινότητας της ξένης χώρας.   

Ο μαθητής….. 

• μπορεί να δίνει βασικές πληροφορίες 
σχετικά με τον εαυτό του 

• απαντά σε απλές ερωτήσεις 
κατανόησης με μικρές προτάσεις 

• κάνει απλές ερωτήσεις στους 
συμμαθητές του  

• αναπαράγει γραπτά και προφορικά 

καθημερινές εκφράσεις 

Ο μαθητής….. 

• μπορεί να μιλά και να δίνει 
πληροφορίες για τον εαυτό του   

• μπορεί να συμμετέχει σε μια απλή 

συζήτηση 

• μπορεί να διαχειριστεί διαλόγους 

που αφορούν στην καθημερινή 

πρακτική  

• αντεπεξέρχεται σε 

συγκεκριμένες επικοινωνιακές 

ανάγκες που αφορούν στην 

καθημερινότητα σε γραπτό ή 

προφορικό λόγο  

Ο μαθητής….. 

• χρησιμοποιεί εκφράσεις και 

απλές προτάσεις για να 

περιγράψει το περιβάλλον 

όπου ζει και τα οικεία του 

πρόσωπα 

• συμμετέχει σε συζητήσεις, μιλώντας 

για γνωστά θέματα 

• μπορεί να συντάξει απλά κείμενα 

όπως ένα φιλικό γράμμα, ένα 

ηλεκτρονικό μήνυμα και να 

συμπληρώσει μια φόρμα με τα 

στοιχεία του  

 


