
 

 

 

 

 

(σελ. 61-62) που το συνοδεύουν αξιοποιούνται στην 

υποενότητα 1, όπως προαναφέρθηκε.  

Αφαιρούνται από το Τ.Ε. λόγω επικαλύψεων με το Β.Μ. 

οι σελίδες 63 & 64.  

Το κείμενο και οι ερωτήσεις γραπτής έκφρασης που το 

αφορούν (σελ.65-66) διδάσκονται ως έχουν.  

Οι σελίδες 67-70 είναι επαναληπτικές και μπορούν να 

αφαιρεθούν ή να γίνουν προφορικά, κατά την κρίση 

του/της εκπ/κού ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο 

των μαθητών/τριών. 

 

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  

1. Βιβλία Μαθητή: 

Ιορδανίδου, Α., Κανελλοπούλου, Ν., Κοσμά, Ε., Κουταβά, Β., Οικονόμου, Π. & Παπαϊωάννου, Κ., 

(2013). Γλώσσα Στ´ Δημοτικού, Λέξεις... Φράσεις... Kείμενα, α´,β΄,γ΄ τχ. Αθήνα: ΙΤΥΕ 

"ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ". 

2. Τετράδια Εργασιών Μαθητή: 

Ιορδανίδου, Α., Κανελλοπούλου, Ν., Κοσμά, Ε., Κουταβά, Β., Οικονόμου, Π. & Παπαϊωάννου, Κ., 

(2013). Γλώσσα Στ´ Δημοτικού, Λέξεις... Φράσεις... Kείμενα. Τετράδιο Εργασιών, α´,β΄,γ΄ τχ. 

Αθήνα: ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ". 

3. Βιβλίο Μαθητή: 

Κατσίκη-Γκίβαλου, Α., Καλογήρου, Τ., Παπαδάτος, Γ., Πρωτονοτάριου, Σ. & Πυλαρινός, Θ. (2013). 

Με λογισμό και μ' όνειρο. Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε΄και Σ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Διδακτέα ύλη Προτάσεις για διαχείριση της διδακτέας ύλης Ενδεικτικός 

χρονικός 

προγραμματισμός 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ,    τεύχος α΄ 

Ενότητα 1: Ταξίδια, 

τόποι, μεταφορικά μέσα 

(σελ. 7-22)  

Ο θαλασσοπόρος 

Τα ψάθινα καπέλα 

Ταξιδεύοντας με 

ελέφαντα 

Δύο μέρες στο βουνό 

 

Σελ. 16: να προηγηθεί επανάληψη με οδηγίες για την 

παράγραφο, συνοχή και συνεκτικότητα και μετά να 

ζητηθεί σύνταξη παραγράφου. 

Σελ. 18-19: να επιλεγεί μία από τις δύο ασκήσεις 

γραπτής έκφρασης. 

Τετράδιο Εργασιών (Τ.Ε.), Τεύχος Α΄, σελ. 7-10: να μη 

διδαχθούν. Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να 

υπενθυμίσουν στους/στις μαθητές/μαθήτριες τα 

σχετικά με τη σύνταξη παραγράφου, τη συνοχή και τη 

συνεκτικότητα και στη συνέχεια, να αναθέσουν ένα 

θέμα γραπτής έκφρασης προσαρμοσμένο στα 

ενδιαφέροντα και στη μαθησιακή ετοιμότητα των 

μαθητών/τριών (ως διαγνωστική αξιολόγηση γραπτής 

έκφρασης). 

8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 2: Κατοικία Σελ. 32-33: να μη διδαχθούν (αρκούν τα συναφή, 8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 



(σελ. 23-38) 

Το σπίτι μου 

Το σπίτι του ποιητή 

Καβάφη 

Μικρές αγγελίες 

Σπίτι για 

πλατσουρίσματα, Οι 

κάτοικοι της ερήμου, 

Κοινότητα… από ύφασμα 

μικρότερα σε έκταση κείμενα). 

Σελ. 35, άσκ. 4: να μη διδαχθεί (αρκούν οι αντίστοιχες 

ασκήσεις του τετραδίου εργασιών). 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 3: 28η 

Οκτωβρίου (σελ. 39-46) 

Η τελευταία Π.Α. 

εκατονταετία 

Η μικρή Ελλάδα υψώνει 

τη φωνή της 

Ήρθαν 

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο από 

τα τρία κείμενα της ενότητας. 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 4: Διατροφή 

(σελ. 47-70) 

Η πολύ λαίμαργη 

φάλαινα που έφαγε τη 

θάλασσα 

Συνταγές μαγειρικής 

Παραδοσιακές γεύσεις 

Γάρος, το κέτσαπ των 

αρχαίων 

Στη διαφήμιση… όλα 

είναι δυνατά! 

Προτείνεται να εμπλουτιστεί η διδασκαλία 

παραθετικών και η ενασχόληση με παροιμίες με 

ασκήσεις κατ’ επιλογήν του/της εκπαιδευτικού. 

Σελ. 61-65, 67: να μη διδαχθούν. 

 

Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Α΄, σελ. 40-41: να μη 

διδαχθούν. Οι μαθητές/τριες έχουν ήδη ασχοληθεί με 

παρόμοιες ασκήσεις. 

8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 5: 17η Νοέμβρη 

(σελ. 71-78) 

Οι τρεις μέρες 

Εδώ Πολυτεχνείο 

Αναμνήσεις από 

αυτόπτες μάρτυρες 

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο από 

τα τρία κείμενα της ενότητας (προτείνεται να διδαχθεί 

το κείμενο στη σελ. 72-75). 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 6: Η ζωή σε 

άλλους τόπους (σελ. 79-

94) 

Αυτόχθονες λαοί 

Σπίτι μας είναι η γη 

Αιολική γη 

 

 

Σελ. 89-92: να μη διδαχθούν, εκτός από την άσκηση 5 

(σελ. 92). Προτείνεται εμπλουτισμός από 

τον/τηνεκπαιδευτικό με ασκήσεις για τις κατηγορίες 

και τους τύπους ρημάτων (ακόμα και για αναγνώριση 

ρηματικών τύπων, ανάλογα με τη μαθησιακή 

ετοιμότητα των μαθητών). 

Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Α΄, σελ. 43-46: να μη 

διδαχθούν. Επαρκούν οι ασκήσεις γραπτής έκφρασης 

του Βιβλίου Μαθητή. 

8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ,    τεύχος β΄ 

Ενότητα 7: Η ζωή έξω Σελ. 7, 13, 18: να μη διδαχθούν, να αξιοποιηθούν οι 8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 



από την πόλη (σελ. 7-30)  

Ολική καταστροφή στις 

καλλιέργειες 

Τριάντα εννιά καφενεία 

και ένα κουρείο 

ασκήσεις του τετραδίου εργασιών. 

Σελ. 20-25: να μη διδαχθούν, να αξιοποιηθούν οι 

ασκήσεις του τετραδίου εργασιών για την περίληψη. 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 8: Χριστούγεννα 

(σελ. 31-40) 

Κάλαντα των 

Χριστουγέννων 

Τα Χριστούγεννα του 

υπολογιστή 

Το φλουρί του φτωχού 

Η ιστορία της 

βασιλόπιτας 

Κάλαντα των Φώτων 

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο από 

τα τρία κείμενα της ενότητας (προτείνεται να 

διδαχθούν οι σελ. 32-34). 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 9: Συσκευές 

(σελ. 41-60) 

Από τον χαλκό στο γυαλί 

Και τώρα σχολεία www… 

Το μηχάνημα 

Σελ. 41-44, 48-50, 53: να μη διδαχθούν (λόγω 

επικαλύψεων της ύλης) 

Τετράδιο Εργασιών: Τεύχος Α΄, σελ. 64-66: να μη 

διδαχθούν. Το περιεχόμενο των ασκήσεων μπορεί να 

ζητηθεί με πιο σύγχρονη μορφή (ηλεκτρονικά). 

8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 10: Ατυχήματα 

(σελ. 61-82) 

Με λένε Σόνια 

Σελ. 61, 68-72, 73-75, 77, 79: να μη διδαχθούν. 

Προτείνεται εμπλουτισμός της διδασκαλίας των 

αντωνυμιών και των λόγιων σχηματισμών ρημάτων με 

ασκήσεις του/της εκπαιδευτικού. 

8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 11: Συγγενικές 

σχέσεις (σελ. 83-98) 

Ώρες με τη μητέρα μου 

Πρέπει να φανώ γενναίος 

Μια οικογένεια ανάμεσα 

στις άλλες 

Οι λειτουργίες της γενικής πτώσης να μη διδαχθούν, 

γιατί, κατά κανόνα, δυσκολεύουν τους μαθητές και 

αποτελούν διδακτέα ύλη στη Νεοελληνική Γλώσσα της 

Α΄ Γυμνασίου. 

Σελ. 83, 87: να μη διδαχθούν 

Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Β΄, σελ. 22: να μη 

διδαχθεί. Η άσκηση δεν ανταποκρίνεται, κατά κανόνα, 

στη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών/τριών. 

Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Β΄, σελ. 24: να μη 

διδαχθεί. Ο στόχος της άσκησης επικαλύπτεται από 

άλλες παρόμοιες. 

8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 12: 25η Μαρτίου 

(σελ. 99-107) 

Κάτω στου Βάλτου τα 

χωριά 

Η πολιορκία και η έξοδος 

του Μεσολογγίου 

Ο λόγος του 

Κολοκοτρώνη στην Πνύκα 

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο από 

τα τρία κείμενα της ενότητας (προτείνεται να 

διδαχθούν οι σελ. 105-106). 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ,    τεύχος γ΄ 



Ενότητα 13: Τρόποι ζωής 

και επαγγέλματα (σελ. 7-

24)  

Επιστήμη με άρωμα 

γυναίκας 

«Η ιπτάμενη σκάφη» 

Επαγγέλματα με 

προοπτική 

Σελ. 7-12 (μέχρι και άσκ. 3), σελ. 13, άσκ. 4: Να μη 

διδαχθούν, αλλά ο ορισμός φαινομένου (ευθύς και 

πλάγιος λόγος) στη σελ. 12 να διδαχθεί κανονικά. 

8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 14: Πάσχα (σελ. 

25-36) 

Μεγάλη Πέμπτη: 

Σήμερον κρεμάται επί 

ξύλου 

Μεγάλη Παρασκευή: Αι 

γενεαί πάσαι 

Παιδικό Πάσχα 

Το Μοιρολόγι της 

Παναγίας 

Διπλή γιορτή 

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο από 

τα τρία κείμενα της ενότητας (προτείνεται να 

διδαχθούν οι σελ. 25-27). 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 15: 

Κινηματογράφος  – 

θέατρο (σελ. 37-56) 

Το καναρινί ποδήλατο 

Ανεβάζουμε τη δική μας 

παράσταση 

Οι επιθετικοί προσδιορισμοί (επίθετα και παθητικές 

μετοχές), χρονικοί προσδιορισμοί και το λεξιλόγιο: 

παρομοίωση - μεταφορά, συνώνυμα - αντώνυμα 

προτείνεται να διδαχθούν από τις αντίστοιχες 

ασκήσεις του τετραδίου εργασιών. 

Σελ. 37-39, 42-45, 46-49: να μη διδαχθούν 

Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Β΄, σελ. 39-43: να μη 

διδαχθούν. Ο στόχος των ασκήσεων επικαλύπτεται 

από άλλες παρόμοιες και το περιεχόμενό τους μπορεί 

να ζητηθεί με πιο σύγχρονη μορφή (ηλεκτρονικά). 

8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 16: Μουσεία 

(σελ. 57-72) 

Στο μουσείο 

Το άγαλμα που κρύωνε 

Μουσείο αφής 

Πάμε…μουσείο; 

 

Για τη σύνταξη Υ-Ρ-Α / Υ-Ρ-Κ, τα μεταβατικά και 

αμετάβατα ρήματα και τις αιτιολογικές προτάσεις 

προτείνεται η διδασκαλία από τις αντίστοιχες 

ασκήσεις του τετραδίου εργασιών και εμπλουτισμός 

της διδασκαλίας με ασκήσεις κατ’ επιλογήν του/της 

εκπαιδευτικού. 

 

8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Ενότητα 17: Πόλεμος και 

Ειρήνη (σελ. 73-87) 

Ανατολή θανάτου 

Ομορφίτα 

Σκέψεις ενός παιδιού για 

τον πόλεμο 

Όαση ειρήνης 

Διδάσκεται ολόκληρη η ενότητα. 8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

 



Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων. 

 

Εσωτ. Διανομή 
1.Γραφείο Υπουργού  
2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
3.Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων 
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκ/σης 
5.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων 

& Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ 


