
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Για την χρονική περίοδο Φεβρουάριος – Ιούνιος 2021 

(Συμπεριλαμβάνονται και οι Προτάσεις του ΥΠΑΙΘ) 

 

  
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 

 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ  
οι υποενότητες 

ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ  
οι υποενότητες 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
οι ασκήσεις στο 
σχολείο ή κάποιες 
εύκολες για τα παιδιά 
δίνονται ως κατ’ οίκον 
εργασίες 

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
οι ασκήσεις 

Ενότ. 11 
«Τι βιβλίο 
είναι αυτό;» 

1 
2 
5 
6 
8 
9 
11 
12 
13 

3: Οδηγία του ΥΠΑΙΘ 

 
4: Ίδια με την άσκηση 1 του 
τετραδίου εργασιών που θα 
γίνει. Αποτελεί επέκταση της 
1 του Βιβλίου. Θα μπορούσε 
να δοθεί και σαν εργασία κατ’ 
οίκον.  
 
7:  (Δημιουργία λεξικού) 
Πρόκειται χρονοβόρα και 
μακρόχρονη διαθεματική 
εργασία. 
  
10: Χρονοβόρα και δύσκολη 
διαδικασία που αφορά μόνο 
στη δομή του συγκεκριμένου 
λεξικού. 

1 
7 
8 
9 
10 
13 
14 

2:  Πρόκειται για χρονοβόρα 
διαδικασία άσκησης για τα 
χρονικά περιθώρια της τάξης. 
Στην πράξη 
χρησιμοποιούνται τα 
ηλεκτρονικά λεξικά στα οποία 
δεν υπάρχει αρίθμηση 
σελίδας  
 
3 Τα παιδιά ήδη έχουν 
διδαχθεί την κατάταξη λέξεων 
σε αλφαβητική σειρά. Θα 
επανέλθει ξανά και σε άλλη 
τάξη.  
 
4:  Οδηγία του ΥΠΑΙΘ 

 
5: Άσκηση αναζήτησης 



επαγγελμάτων και των 
αντίστοιχων σελίδων του 
λεξικού, που μπορεί να μην 
ολοκληρωθεί καθώς δεν 
περιέχονται όλα τα 
επαγγέλματα στο 
συγκεκριμένο λεξικό, το οποίο 
περιέχει λίγα λήμματα. 
 
6: αντί αυτής να γίνει η 7 που 
είναι πιο εύκολη. 
 
11: Δύσκολες έννοιες. Θα 
επανέλθουν σε άλλες τάξεις. 
Οι στόχοι επιτυγχάνονται με 
τις 10 και 13 που θα γίνουν. 
 
12: Απαιτείται πολύς χρόνος 
(Αναζήτηση κύριων 
ουσιαστικών από το λεξικό). 
Παρόμοιοι στόχοι με τη 13 
(αναζήτηση κύριων 
ουσιαστικών σε κείμενο) που 
θα γίνει.  

Ενότ. 13 
«Μες στο 
μουσείο» 

1 
2 
3 
7 
8 
9 

4: Διαθεματική και βιωματική  
δραστηριότητα (προαιρετικά 
στη ευέλικτη ζώνη) 
 
5: Λέξεις με ήχους(αντί αυτής 
της δραστηριότητας 
προτείνεται η 7 από το 
τετράδιο εργασιών). 
 
6: Διαθεματική και βιωματική 
δραστηριότητα(προαιρετικά 

1 
2 
3 
5 
7 
9 
10 
11 

4: Διαθεματική και βιωματική  
δραστηριότητα (προαιρετικά 
στη ευέλικτη ζώνη) 
 
6: Παιχνίδι που μπορεί να 
γίνει στο διάλειμμα 
 
8: Λέξεις με ήχους(αντί αυτής 
της δραστηριότητας 
προτείνεται η 7 από το 
τετράδιο εργασιών). 



στη ευέλικτη ζώνη) 
 

 
12: Θα επανέλθει σε άλλη 
τάξη (συγγραφή ιστορίας) 

Ενότ.  14 
«Με 
προσκαλούν 
και 
προσκαλώ» 

1 
 

9 
 

10 

2: Τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί 
η άσκηση 1 στο τετράδιο 
εργασιών. 
 
3 : Υπάρχει δυσκολία στη 
διαδικασία υλοποίησής της 
στο σχολείο. 
 

4: Τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί 
η άσκηση 1 στο τετράδιο 
εργασιών. 
 
5: Ομαδική εργασία με 

επέκταση στο μάθημα των 
εικαστικών.  Δύσκολη η 
διαδικασία υλοποίησης της.  

  
6: Παγκόσμιες ημέρες 
(Εμπειρικά και βιωματικά τις 
γνωρίζουν ή θα τις 
γνωρίσουν μέσα από 
δράσεις και προγράμματα ή 
θεματικά αφιερώματα της 
ευέλικτης ζώνης). 
 
7:  Ευχετήρια κάρτα. Οι 
στόχοι επιτεύχθηκαν με την 
παρατήρηση των εικόνων 
του προοργανωτή και την 
απάντηση των ερωτήσεων 
εκεί. Ήδη υπάρχει τέτοια 
δραστηριότητα στο ξεκίνημα 

1 
6 
8 
10 

2:  Ήδη γνωρίζουν να 
γράφουν προσκλήσεις 
βιωματικά. (Τον ίδιο στόχο 
εξυπηρετεί και η 1 άσκηση 
που θα γίνει).  
 
3:  Ήδη γνωρίζουν να 
γράφουν προσκλήσεις 
βιωματικά. (Τον ίδιο στόχο 
εξυπηρετεί και η 1 άσκηση 
που θα γίνει).  
 
4: Παγκόσμιες ημέρες 
(Εμπειρικά και βιωματικά τις 
γνωρίζουν ή θα τις γνωρίσουν 
μέσα από δράσεις και 
προγράμματα ή θεματικά 
αφιερώματα της ευέλικτης 
ζώνης). 
 
5: Ήδη το έχουν διδαχθεί στα 
μαθηματικά. Θα επανέλθει σε 
επόμενες τάξεις. 
 
7: Ευχετήρια κάρτα. Οι στόχοι 
επιτεύχθηκαν βιωματικά.  
 
9: (ώρα) Πέρα από την ώρα, 
ακριβώς και μισή,  υπάρχει 
δυσκολία εννοιών. Διδάσκεται 
και στα μαθηματικά. Θα 
επανέλθει σε επόμενες τάξεις. 



του κεφαλαίου. 
 
8: Το φαινόμενο της 
παρομοίωσης και η 
διατύπωση ευχών έχουν 
διδαχθεί, αλλά και θα 
διδαχθούν σε  επόμενες 
τάξεις.  

Ενότ. 15 
«Αλληλογραφ
ώ» 

1 
3 
7 
8 

 

2 :  Θα διδαχθεί σε  επόμενες 
τάξεις. Ο ίδιος στόχος 
εξυπηρετείται με την άσκηση 
1 του τετραδίου εργασιών 
που θα γίνει και αποτελεί 
συνοπτική και ολική 
δραστηριότητα 

 (Προτείνεται κατά επιλογή).  

   
 
4: Θα διδαχθεί σε  επόμενες 
τάξεις.  
(Προτείνεται κατά επιλογή).  

 
 
5:  Θα διδαχθεί σε  επόμενες 
τάξεις.  
(Προτείνεται κατά επιλογή).  

 
 
6: Έχει ήδη διδαχθεί. 
 

1 
2 
5 
 
 

3: Θα διδαχθεί σε  επόμενες 
τάξεις.  
(Προτείνεται κατά επιλογή).  

 
4:  Θα διδαχθεί σε  επόμενες 
τάξεις.  
(Προτείνεται κατά επιλογή).  
 
 
 

 
 

 

Ενότ. 16 
«Νιώθω» 

1 
3 
4 

2:  Εξυπηρετεί τον ίδιο στόχο 
με τη δραστηριότητα 1. 
  
5.  Εξυπηρετεί τον ίδιο στόχο 

1 
3 
4 

2:  Δυσκολία στην κατανόηση 
εννοιών.  Ο ίδιος στόχος 
εξυπηρετείται με τις 
παραπλήσιες ασκήσεις 3 και 



6 
8 
9 

με τη δραστηριότητα 1. 
 
7.  Εξυπηρετεί τον ίδιο στόχο 
με τη δραστηριότητα 6. 
 

5 
7 

4 που θα γίνουν. 
 
6 : Θα διδαχθεί σε άλλη τάξη. 

Ενότ. 17 
«Εφημερίδες! 
Εφημερίδες!» 

Προτείνεται η χρήση 
αυθεντικού υλικού 

1 
4 
6 
7 

2 : Εξυπηρετεί τον ίδιο στόχο 
με τη δραστηριότητα 1.  
 
3:  Θα διδαχθεί στη μελέτη 
Περιβάλλοντος της Β τάξης. 
 
5: Λεζάντα. Έχει ήδη   
διδαχθεί. 
 

3 
4 
6 
7 
8 

1: Δυσκολία στις έννοιες και 
στη διαδικασία υλοποίησης. 
 
2: Παρόμοια θεματολογία και 
δραστηριότητες έχουν ήδη 
δεχτεί τα μαθήματα της 
Μελέτης Περιβάλλοντος.  
 
5:  Ο ίδιος στόχος 
εξυπηρετείται από την 
άσκηση 4 που θα γίνει . 
 
9:  Θα διδαχθεί σε  επόμενες 
τάξεις.  
 

Ενότ. 18 
«Ένα βιβλίο 
που σε 
ταξιδεύει» 

1 
2 
3 
4 
6 

 

5: Έχει ήδη διδαχθεί.  
 

7: Δυσκολίες στις έννοιες και 
στην υλοποίηση.  
 
8:  Ασαφής στόχος. Τα 
παιδιά είναι εξοικειωμένα 
από την εμπειρία τους. 

1 
3 
5 

2: Οδηγία του ΥΠΑΙΘ 

 

4:  Θα διδαχθεί σε  επόμενες 
τάξεις.  
 
6: Δυσκολία στην κατανόηση. 



Ενότ. 19 
«Τα μάθατε τα 
νέα;» 

1 
2 
3 
5 
 

4.  Θα διδαχθεί σε  επόμενες 
τάξεις.  
 

6. Θα διδαχθεί σε  επόμενες 
τάξεις.  

1 
6 

2:  Έχει ήδη διδαχθεί.  
 
3: Θα διδαχθεί σε άλλη τάξη. 
 
4:  Χρονοβόρα άσκηση 
ορθογραφίας δεν έχει άμεση 
σχέση με τους στόχους της 
ενότητας.  
 
5:  Οδηγία του ΥΠΑΙΘ 

 

Ενότ. 20 
«Ποιος είναι; 
Τι κάνει;» 

1 
3 
5 

2:  Έχουν διδαχθεί ανάλογα 
κείμενα και στη Μελέτη 
Περιβάλλοντος και στη 
Γλώσσα. Θα διδαχθούν και 
σε επόμενες τάξεις.  
 
4:  Θα διδαχθεί σε  επόμενες 
τάξεις.  
 

6:  Θα διδαχθεί σε  επόμενες 
τάξεις.  

2 
3 
5 
7 
10 
11 

1: Δύσκολες έννοιες  
 
4: Ο ίδιος στόχος 
επιτυγχάνεται με την άσκηση  
 
6:  Ο ίδιος στόχος 
επιτυγχάνεται με την άσκηση 
5 
 
8:  Θα διδαχθεί εκτεταμένα σε 
επόμενη τάξη  
 
9:  Θα διδαχθεί εκτεταμένα σε 
επόμενη τάξη  
 

Ενότ. 21 
«Χρήσιμες 
οδηγίες» 

1 
3 
5 
6 
8 

2:  Ο ίδιος στόχος 
επιτυγχάνεται με την 3 και 6 
δραστηριότητα.  
 
4: Ασαφής στόχος.  
 
7: Οδηγία του ΥΠΑΙΘ 

 

1 
3 
4 
 
 

2: Δυσκολίες στην κατανόηση 
της διαδικασίας μαγειρέματος, 
ώστε να αποδώσουν τα 
παιδιά τα  βήματα μιας 
συνταγής με τη σειρά.  
 
5: Οδηγία του ΥΠΑΙΘ 

 



 

9 : Ο ίδιος στόχος 
επιτυγχάνεται με τη 
δραστηριότητα 8.  
 
10: Οδηγία του ΥΠΑΙΘ 

 

 

6 : Οδηγία του ΥΠΑΙΘ 

 
 

7:  Οδηγία του ΥΠΑΙΘ 

 

Ενότ. 22 
«Πώς γίνεται; 
Πώς 
παίζεται;» 

2 
4 
5 
6 

1: Έχει ήδη διδαχθεί. 
 
3: Έχει ήδη διδαχθεί. 

3 
4 
5 
6 

1: Έχει ήδη διδαχθεί. 
 
2 : Έχει ήδη διδαχθεί. 

Ενότ. 23 
«Για να 
γελάσουμε ...» 

1 
2 
4 
5 
7 

 

3: Ο Καραγκιόζης είναι ήδη 
γνωστό στα παιδιά, υπάρχει 
και κείμενο στο ανθολόγιο. 
Αντί αυτού θα γίνει 
κατευθείαν η δραστηριότητα 
3 στο τετράδιο εργασιών. 
 
6: Ο στόχος έχει ήδη 
επιτευχθεί με προηγούμενες 
δραστηριότητες  
 
8: Δύσκολη έννοια η 
μεταφορική χρήση της 
γλώσσας. Θα διδαχθεί σε 
επόμενη τάξη 

2 
3 
4 
 
 

1: Ο ίδιος στόχος 
επιτυγχάνεται με τη 
δραστηριότητα 2 που θα γίνει. 
 
5: Δύσκολη διαδικασία και 
χρονοβόρα για τα Χρονικά 
περιθώρια της τάξης  
 
6:  Θα διδαχθεί σε επόμενη 
τάξη. 
 
7:  Θα διδαχθεί σε επόμενη 
τάξη. 
 
8: Οδηγία του ΥΠΑΙΘ 

 

Ενότ. 24 
«Να σου πω 
τι έμαθα;» 

1 
3 
5 
6 

2:  Παρόμοια δραστηριότητα 
έχει ήδη γίνει σε 
προηγούμενη ενότητα 
 
4:  Δύσκολες έννοιες. Αντί 

1 
2 
3 
4 

 



αυτής θα γίνει η 
δραστηριότητα 3 στο 
τετράδιο εργασιών που έχει 
ευκολότερες έννοιες για τα 
παιδιά  

 


