
1η Ενημέρωση   

Στ1
21ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας «Λέλα Καραγιάννη»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός τμήματος: 

Μποζονέλου Κωνσταντίνα

Σχολικό έτος : 2021 - 2022



Η ταυτότητα του τμήματος

Εγγεγραμμένοι μαθητές: 24

Μαθητές που φοιτούν: 21

Εκπαιδευτικοί: Μποζονέλου Κωνσταντίνα

Χατζηδημητρίου Ελευθερία



Γλώσσα

Βασικοί στόχοι:

• Αποτελεσματική επικοινωνία ( προφορική και γραπτή)

• Κατανόηση κειμένων

• Παραγωγή λόγου (προφορικού και γραπτού)

• Εμπέδωση γραμματικών και συντακτικών κανόνων



Βιβλία Γλώσσας

• Βιβλία Μαθητή

• Τετράδια Εργασιών

• Γραμματική

• Ανθολόγιο

• Τετράδιο 3 θεμάτων, το 1ο και το 2ο θέμα για τις Εργασίες της 

Γλώσσας 



Τρόπος εργασίας

• Ορθογραφία μέχρι 2 φορές την εβδομάδα (γνωστή και άγνωστη)

• Επιμένουμε στην ανάγνωση και κατανόηση των κειμένων

• Πολλές ασκήσεις γραπτού λόγου

• Φυλλάδια εμπέδωσης – κριτήρια αξιολόγησης

• Λογοτεχνικά βιβλία ( θα εντάξουμε προσεχώς την ανάγνωση)



Μαθηματικά

Βασικοί στόχοι:

• Κατάκτηση του μηχανισμού των τεσσάρων πράξεων με 

φυσικούς, δεκαδικούς και κλασματικούς αριθμούς.

• Εξάσκηση μαθηματικής σκέψης με επίλυση προβλημάτων.

• Θετική στάση και ενίσχυση αυτοεκτίμησης για τα Μαθηματικά.



Βιβλία Μαθηματικών

• Βιβλίο Μαθητή

• Τετράδια Εργασιών

• Τετράδιο Μαθηματικών του 

μαθητή



Τρόπος εργασίας

• Εξήγηση του μαθήματος και παραδείγματα πρώτα στο τετράδιο 

του μαθητή.

• Επιλεκτικές ασκήσεις από το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο 

Εργασιών.

• Φυλλάδια εμπέδωσης.

• Καθημερινή χρήση πίνακα από τα παιδιά.

• Κριτήρια αξιολόγησης.



Φυσική

Βασικός στόχος:

• Άσκηση σε επιστημονικές μεθόδους 

(παρατήρηση, πείραμα, υποθέσεις, 

συμπεράσματα)

• Εξοικείωση με απλούς επιστημονικούς 

όρους.

• Κατανόηση και εξήγηση βασικών φυσικών 

φαινομένων και εννοιών.



Βιβλία Φυσικής – Τρόπος εργασίας

• Βιβλίο Μαθητή: χρησιμοποιείται στην τάξη, καλό είναι να 

διαβάζουμε 2 – 3 φορές το κείμενο που επισημαίνουμε. Στις 

επαναλήψεις μαθαίνουμε το «Γλωσσάρι» και το «Με μια ματιά»

• Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώνεται στην τάξη και οι εργασίες 

στο τέλος κάθε μαθήματος είναι για το σπίτι. 

• Τετράδιο μαθητή (3ο θέμα): Γράφουμε 1 φορά το συμπέρασμα 

του μαθήματος και το μαθαίνουμε.



Ιστορία

Βασικός στόχος:

• Κατανόηση ιστορικών γεγονότων του νεότερου ελληνικού 

κράτους.

• Τοποθέτηση γεγονότων στην ιστορική γραμμή και στο 

γεωγραφικό χώρο.

• Εξοικείωση με κείμενα ιστορικών πηγών.



Τρόπος εργασίας

• Χρήση σχολικού βιβλίου κάθε φορά.

• Χρήση Τετραδίου Εργασιών κυρίως για επαναλήψεις.

• Μαθαίνουμε συγκεκριμένα κομμάτια του μαθήματος. 

• Αξιοποιούμε τα σχεδιαγράμματα.

• Απαντάμε σε ερωτήσεις του βιβλίου, όποτε χρειάζεται, σωστά 

και ολοκληρωμένα.



Κ.Π.Α., Γεωγραφία, Θρησκευτικά

• Γίνονται μία φορά την εβδομάδα.

• Πολλές φορές θα κάνουμε 2 φορές Γεωγραφία και την επόμενη 

εβδομάδα δύο φορές Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

• Διαβάζουμε 2 -3 φορές τα κείμενα που έχουμε υποδείξει.

• Μαθαίνουμε αν έχουμε υποδείξει κάτι.

• Κάνουμε κάποια δραστηριότητα που ίσως μας έχει ανατεθεί.



Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Θα ασχοληθούμε με τα εξής – κατά σειρά- σχέδια:

• Μεγαλώνω κι αλλάζω: αγαπώ, φροντίζω και προστατεύω το 

σώμα μου

• Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα

• Πολιτιστική κληρονομιά

• Γνωριμία με τα επαγγέλματα - επιχειρηματικότητα



Υπενθυμίζουμε 

καθημερινά στους 

μαθητές...

• Να κάνουν τις εργασίες τους

• Να φέρνουν τα σχολικά είδη που 

απαιτούνται

• Να κοιμούνται νωρίς

• Να τρώνε υγιεινά

• Να φροντίζουν την υγιεινή του 

σώματος

• Να τηρούν τα μέτρα προστασίας από 

την covid



Ακόμα:

• Να είναι ευγενικοί.

• Να συνεργάζονται .

• Να είναι υπεύθυνοι.

• Να προσέχουν .

• Βρίσκουμε χρόνο να κουβεντιάσουμε και 

να ασχοληθούμε μαζί τους.

• Μειώνουμε όσο μπορούμε την 

ενασχόληση με ηλεκτρονικές συσκευές.



Επικοινωνία

• Ενημερωνόμαστε συχνά από την ιστοσελίδα του 

σχολείου.

• Επικοινωνούμε τηλεφωνικά ή με μέιλ με τους 

εκπαιδευτικούς.

• Μπορούμε να έρθουμε για ενημέρωση κάθε 

Πέμπτη στις 11:00.

Καλή χρονιά! 

Καλή δύναμη!


