
Βοηθητικό Υλικό για τα παιδιά που 
μαθαίνουν την Ελληνική ως 

δεύτερη γλώσσα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου



Akelius (Για αρχάρια παιδιά όλων των ηλικιών)
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Περιλαμβάνει όλες τις
θεματικές του αρχάριου
επιπέδου και οι ενότητες
περιλαμβάνουν:

- ανάπτυξη της θεματικής,
- κείμενα,
- δραστηριότητες,
- παιχνίδια (bingo, παιχνίδια

μνήμης, κρεμάλα κ.α.),
- τραγούδια και
- οδηγίες για εκπαιδευτικούς

https://languages.akelius.com/subjects/el/units/locations/20258

https://languages.akelius.com/subjects/el/units/locations/20258


Παιχνίδια από το πρόγραμμα «Γεια Χαρά»
https://www.geiaxara.eu/el/language-games

https://www.geiaxara.eu/el/language-games?fbclid=IwAR0foabQhWXbgzmgk22jFKSym6x3hiB5PCJsqEyXvjhb_JfO08aOXVb4BVs


Διαθέσιμο Υλικό

Πολύγλωσσος Οδηγός «Εντάξει»:

Με μεταφράσεις στα Αραβικά και τα
Φαρσί: σε τρία τεύχη και με αρχεία ήχου
(για τα παιδιά που οι γονείς τους μπορούν
να διαβάζουν στα αραβικά ή φαρσί, και
μπορούν να τα βοηθούν)
https://bit.ly/2TYI9g7

https://bit.ly/2TYI9g7


Διαθέσιμο Υλικό

Το Βαλιτσάκι: Το βιβλίο αυτό έχει μεταφράσεις στα αραβικά και
μπορούν τα παιδιά να το βλέπουν με τους γονείς τους, αν
αυτοί/αυτές διαβάζουν αραβικά.

Μαζί με το Βαλιτσάκι, χρησιμοποιείται το λεξικό: «Τα
πρώτα μου ελληνικά», το οποίο έχει το λεξιλόγιο των
ενοτήτων με τη μετάφρασή τους στα αραβικά:
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/2017Athin
a_ta_prwta_mou_ellinika_2.pdf

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28044

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/2017Athina_ta_prwta_mou_ellinika_2.pdf
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28044


http://www.keda.uoa.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf

Διαθέσιμο Υλικό

Βιβλίο «Λέξεις και εικόνες»
Ενότητες επιπέδων Α1 και Α2 με εικονογράφηση 
και δραστηριότητες γραμματικής

http://www.keda.uoa.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf


Λογισμικά

Φιλογλωσσία: ενότητες έτοιμες με 
βίντεο και ηχητικά αρχεία, δωρεάν

http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/

http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/


Λογισμικά

Άκουσμα: Διαδικτυακό λογισμικό, 
δωρεάν

Περιέχει δραστηριότητες  για την 
εξάσκηση στη δεξιότητα της   

κατανόησης προφορικού λόγου.

http://www.xanthi.ilsp.gr/akoustikh/default2.asp

Επιλέγουν «Είμαι δάσκαλος» και
βάζουν κωδικούς:
Όνομα Χρήστη: Teacher1 και
Κωδικός Χρήστη:Teacher123

Σημείωση: Χρειάζεται ενεργοποίηση του
Flash Player

http://www.xanthi.ilsp.gr/akoustikh/default2.asp


Λογισμικά

CD ROM Μαργαρίτα
Αν τα παιδιά έχουν στο σπίτι υπολογιστή,
μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν τα CD
ROM Μαργαρίτα :
Έχουν παιχνίδια λεξιλογίου, ορθογραφίας,
κείμενα, ασκήσεις
Τα κατεβάζουν δωρεάν από τα link:
Margarita 1: https://bit.ly/3dcTi4L
Margarita2: https://bit.ly/39ZBQyu
Margarita 3: https://bit.ly/33s2qhq
Margarita 4: https://bit.ly/3d3F7yR

Είναι πολύ βοηθητικά, γιατί παρέχουν στα
παιδιά αυτόματη διόρθωση και
ανατροφοδότηση για τις εργασίες τους.

https://bit.ly/3dcTi4L
https://bit.ly/39ZBQyu
https://bit.ly/33s2qhq
https://bit.ly/3d3F7yR


Σε αυτό το link της ιστοσελίδας

Prwtokoudouni έχει αρκετά διαδραστικά

παιχνίδια για πολλές ενότητες:

https://prwtokoudouni.weebly.com/pialphai

otachinuiotadeltaiotaalpha.html

https://prwtokoudouni.weebly.com/pialphaiotachinuiotadeltaiotaalpha.html


Σε αυτό το link της ιστοσελίδας

«Αερόστατο» έχει αρκετά παιχνίδια

λεξιλογίου με μεταφράσεις σε πολλές

γλώσσες: http://www.mikrapaidia.gr/ccs9/

http://www.mikrapaidia.gr/ccs9/


Σε αυτό το link της ιστοσελίδας jele.gr έχει αρκετά

παιχνίδια δραστηριότητες:

http://www.jele.gr/activity_selection

Π.χ.: δραστηριότητες για τα γράμματα (ανάγνωση,

αντιστοίχιση γραμμάτων – φωνημάτων)

http://www.jele.gr/activity_selection


Διάφορες έτοιμες ενότητες στο Quizlet: 
μπορούν να έχουν πρόσβαση και μέσω 

κινητού

https://bit.ly/39YFMQ5 (χαιρετισμοί - συστάσεις)

https://bit.ly/2WlxmOx (παρουσίαση εαυτού)

https://bit.ly/3d6NyJE (αντικείμενα σχολικής τάξης)

https://bit.ly/2WmUlc4 (ρούχα)

https://bit.ly/39YFMQ5
https://bit.ly/2WlxmOx
https://bit.ly/3d6NyJE
https://bit.ly/2WmUlc4


https://bit.ly/2QpZNXQ (σπίτι)

https://bit.ly/2x8NA2X (επαγγέλματα)

https://bit.ly/39YFOaD (Ζώα)

https://bit.ly/3d8ZY3y (παιχνίδια)

https://bit.ly/2TYlRLF (γειτονιά)

https://bit.ly/2xN4lRN (μέσα μαζικής μεταφοράς)

Διάφορες έτοιμες ενότητες στο Quizlet

https://bit.ly/2x8NA2X
https://bit.ly/39YFOaD
https://bit.ly/3d8ZY3y
https://bit.ly/2TYlRLF
https://bit.ly/2xN4lRN


https://bit.ly/2Qmou7N (φαγητό)

https://bit.ly/33ojTae (φρούτα)

https://bit.ly/39ZdUvc (λαχανικά)

https://bit.ly/3b9Fx4Z (καθημερινότητα)

https://bit.ly/2WisOZr (σχολείο)

https://bit.ly/2x7HgIY (καιρός)

https://bit.ly/2Wn2yx8 (οικογένεια)

Διάφορες έτοιμες ενότητες στο Quizlet

https://bit.ly/2Qmou7N
https://bit.ly/33ojTae
https://bit.ly/39ZdUvc
https://bit.ly/3b9Fx4Z
https://bit.ly/2WisOZr
https://bit.ly/2x7HgIY
https://bit.ly/2Wn2yx8


Πώς χρησιμοποιώ το Quizlet 
(ως μαθητής/μαθήτρια)



1. Επιλέγω τον τίτλο της ενότητας 



2. Μπαίνω στην ενότητα και κοιτάζω τα
παιχνίδια

Τα παιχνίδια είναι:
1. Flashcards
2. Learn
3. Write
4. Spell
5. Test
6. Match
7. Gravity



2. Μπαίνω στην ενότητα και κοιτάζω τα παιχνίδια:
Flashcards

1. Πατάω πάνω στην
κάρτα και μου
βγάζει την εικόνα
της λέξης.

2. Στη συνέχεια πατάω
το βελάκι και με
οδηγεί στην
επόμενη κάρτα



2. Μπαίνω στην ενότητα και κοιτάζω τα παιχνίδια:
Flashcards: Ακούω τη λέξη

1. Πατάω πάνω στο
εικονίδιο για τον
ήχο, και μπορώ να
ακούσω τη λέξη



2. Μπαίνω στην ενότητα και κοιτάζω τα παιχνίδια: Learn

Στο παιχνίδι αυτό,
βλέπω την εικόνα και
πρέπει να επιλέξω τη
σωστή λέξη



2. Μπαίνω στην ενότητα και κοιτάζω τα παιχνίδια: Write

Στο παιχνίδι αυτό,
βλέπω την εικόνα και
πρέπει να γράψω τη
σωστή λέξη



2. Μπαίνω στην ενότητα και κοιτάζω τα παιχνίδια: Spell

Στο παιχνίδι αυτό,
ακούω τη λέξη και τη
γράφω σωστά



2. Μπαίνω στην ενότητα και κοιτάζω τα παιχνίδια: Test

Απαντώ σε
διάφορες
ασκήσεις: γράφω
τη λέξη βλέποντας
την εικόνας,
βρίσκω τα multiple
choice, κάνω
αντιστοιχίσεις,
επιλέγω Σωστό -
Λάθος



2. Μπαίνω στην ενότητα και κοιτάζω τα παιχνίδια: Match

Πατάω την εικόνα
με τη σωστή λέξη,
όσο πιο γρήγορα
μπορώ.



2. Μπαίνω στην ενότητα και κοιτάζω τα παιχνίδια:
Gravity

Βλέπω την εικόνα
που κατεβαίνει και
προσπαθώ όσο πιο
γρήγορα μπορώ να
γράψω τη λέξη.



Χρήσιμα Λεξικά

Ηλεκτρονικό λεξικό 5 γλωσσών με γραμματική και  βασικές φράσεις,  της 
Μεταδράσης https://goo.gl/cEhtzJ

Αλβανικά, Αραβικά, Γεωργιανά, Ουρντού-Παντζαμπί και Ρωσικά

https://goo.gl/cEhtzJ


Χρήσιμα Λεξικά: αραβικά και ρωσικά

0 Ηλεκτρονικά λεξικά του ΙΕΛ: http://www.xanthi.ilsp.gr/dictionaries/

http://www.xanthi.ilsp.gr/dictionaries/


Χρήσιμα Λεξικά
Μαθηματικό Λεξικό της Μεταδράσης

https://bit.ly/3b24fEc

https://bit.ly/3b24fEc

