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Οι μαθησιακοί στόχοι της τάξης Super Junior ανά δεξιότητα είναι: 

 

 η ακουστική, λεκτική και γραπτή αναγνώριση λόγου  

 η προφορική και γραπτή παραγωγή λόγου 

 χρήση απλής γλώσσας σε βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις. 

 

Με το τέλος των σπουδών του επιπέδου Super Junior ο μαθητής θα είναι σε θέση: 

 

 να συστήνει τον εαυτό του καθώς και να συστήνει τρίτα πρόσωπα (άλλα πρόσωπα, 

βοηθητικό ρήμα «είμαι». 

 να ρωτάει και να απαντάει για την ταυτότητα διαφόρων αντικειμένων (αναγνώριση 

αντικειμένων), για το πού βρίσκονται τα αντικείμενα αυτά (προθέσεις τοπικές), πόσα είναι 

(τα αντικείμενα) και σε ποιόν ανήκουν (κτητικές αντωνυμίες). 

 να ρωτάει και να απαντάει για το τι έχει κάποιος (βοηθητικό ρήμα «έχω»). 

 να ρωτάει και να απαντάει για τις ικανότητες του ιδίου και των άλλων (ρήμα «μπορώ»). 

 να εκφράζει προτιμήσεις και δυσαρέσκεια εκφράζοντας συναισθήματα σχετικά με 

εξωσχολικές δραστηριότητες, μαθήματα του σχολείου, ψυχαγωγία, φαγητό, γιορτές, κλπ. 

(μου αρέσει να κάνω…κλπ). 

 να αναγνωρίζει επαγγελματα. 

 να αρχίζει να χειρίζεται τον αόριστο (παρελθοντικό χρόνο). 

 

Τα βασικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σε αυτόν τον κύκλο σπουδών είναι :  

 χαιρετισμοί και συστάσεις  

 αλφάβητο 

 νούμερα 

 χρώματα 

 οικογένεια 

 αναγνώριση απλών οδηγιών (όπως π.χ. «ανοίξτε το βιβλίο») 

 ζώα 

 πόλη / χωριό 

 σπίτι / χώροι του σπιτιού 

 φρούτα / λαχανικά / είδη φαγητού 

 παιχνίδια 

 αγορά / καταστήματα 

 γενέθλια 
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 επαγγέλματα 

 καιρός 

 σπορ 

 σχολείο 

 σώμα / μέρη του σώματος 

 χόμπι / ελεύθερος χρόνος 

 ψυχαγωγία / γιορτές / διακοπές 

 ώρα / μέρες / εποχές 

 
 
Για περαιτέρω ενημέρωση ή υποστήριξη που αφορά στο πρόγραμμα σπουδών, στην πορεία του 
μαθητή ή στη μελέτη στο σπίτι, μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη καθηγήτρια του 
τμήματος, ή στην Υπεύθυνη σπουδών.                       
 
 
 
 
 
 
 


