
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΡΝΕΣΙΟΣ 

Ανακοίνωση 

5 Απριλίου 2019 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στον Α΄ κύκλο του σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός 

ορθογραφίας. Στον προαιρετικό αυτό διαγωνισμό, μπορούν να συμμετέχουν όσα παιδιά 

επιθυμούν. Τα παιδιά μπορούν, σε συνεργασία με μέλη της οικογένειάς τους, να ετοιμάσουν 

σε κόλλα μεγέθους  Α4 ή Α3, ένα εποπτικό υλικό για την ορθογραφία.  Τα παιδιά μπορούν 

να επιλέξουν ένα ορθογραφικό φαινόμενο  από τη λίστα που δίνεται πιο κάτω. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτρέπεται η χρήση όλων των υλικών στην κόλλα (μπογιές, παστέλ, κολλάζ…). Το παιδί θα 

παραδώσει το εποπτικό που κατασκεύασε στην υπεύθυνη εκπαιδευτικού του τμήματός του, 

στις 15 Απριλίου 2019.  Η εκπαιδευτικός θα το παραδώσει στην κριτική επιτροπή (3 

εκπαιδευτικοί ανεξάρτητου τμήματος).  

Τα κριτήρια επιλογής θα είναι : 

1. Αποτελεσματικότητα μετάδοσης του ορθογραφικού κανόνα 

2. Πρωτότυπη, ελκυστική και  όμορφη παρουσίαση  

 

 

 

 

Ορθογραφικά φαινόμενα για Α΄ 

τάξη 

1. Κατάληξη ρημάτων  σε -ει 

2. Κατάληξη ρημάτων σε –ω 

3. Δίψηφα φωνήεντα 

4. Δίψηφα σύμφωνα 

5. Ενικός αριθμός 

6. Πληθυντικός αριθμός 

7. Πότε βάζω –ι και πότε 

βάζω –η 

8. Σύνθετες λέξεις 

 

Ορθογραφικά φαινόμενα για Β΄ 

τάξη 

1. Αρσενικά σε –ης 

2. Βασικές καταλήξεις 

ρημάτων 

3. Καταλήξεις ρημάτων σε      

–ίζω 

4. Ουδέτερα ουσιαστικά που 

τελειώνουν σε –ι 

5. Σημεία στίξης 

6. Της ή τις 

7. Τον ή των 

8. Οικογένεια λέξης 

9. Σύνθετες λέξεις 

10. Ουσιαστικά σε -είο 

 

Ορθογραφικά φαινόμενα για Γ΄ 

τάξη 

1. Πότε βάζω τελικό ν 

2. Οικογένεια  λέξης 

3. –ται ή -τε 

4. –μαι ή –με 

5. Βασικές καταλήξεις 

ρημάτων 

6. Το ρήμα «είμαι» στον 

ενεστώτα 

7. Το ρήμα «είμαι» στον 

παρατατικό 

8. Τόνος στο που και στο 

πως 

9. Μετοχές σε –οντας ή  - 

ώντας 

10. Σημεία στίξης 

 



Εισηγήσεις: 

1. Έντονα  και χαρούμενα χρώματα 

2.  Λίγες λέξεις 

3.  Μεγάλα γράμματα για να φαίνονται από μακριά 

4. Να μη φαίνεται το άσπρο της κόλλας 

Πιο κάτω,  δίνονται κάποια παραδείγματα, για να γίνει πιο κατανοητό στα παιδιά και στην 

οικογένειά τους,  το τι τους ζητούμε να κάνουν. Δεν επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ 

συμμαθητών ή φίλων από το σχολείο ( για πρακτικούς λόγους) ούτε η αντιγραφή των 

παραδειγμάτων .  Θα δοθούν: δύο  βραβεία για την Α΄ τάξη, δύο για τη Β΄ και δύο για την Γ΄. 

Τα βραβεία θα είναι βιβλία από το βιβλιοπωλείο «Πάργα», με κάρτα αλλαγής μέχρι τις 4 του 

Μάη. Όσα παιδιά συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πάρουν δίπλωμα συμμετοχής. Η 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η βράβευση  θα γίνει στις 19 Απριλίου 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


