ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ,
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
Η . Σ . Τ . Δ . « Γ Η Ο Φ ΑΝ Σ Ο  »
Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ

Β΄ Γεκνηηθνχ

Γιψζζα
Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο

Σεηξάδην Δξγαζηψλ.

α΄ ηεχρνο

Γιψζζα Β΄ Γεκνηηθνχ

Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο
Σεηξάδην Δξγαζηψλ
ΠΡΧΣΟ ΣΔΤΥΟ

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Εσή Γαβξηειίδνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα
ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο,
Καξία Πθπξόεξα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα
ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
Ινπθία Κπεδέ, Καζεγήηξηα ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο,
ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ
Άλλα Ξαγνξνπνύινπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
Ληθόιανο Θνπηζόο, ρνιηθφο χκβνπινο
Ησάλλεο Κπάξηδεο, Δθπαηδεπηηθφο
ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ
Άληα Γαλώζε, θηηζνγξάθνο - Δηθνλνγξάθνο
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ
Αγγειηθή Ρζακπάδε
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ
Ξέηξνο Κπεξεξήο, χκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Ηλζηηηνχηνπ
Σξήζηνο Ξαπαξίδνο, χκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Ηλζηηηνχηνπ
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
Καξία Γ. Θαξάκπεια, Δθπαηδεπηηθφο
ΔΞΧΦΤΛΛΟ
Ξαλαγηώηεο Γξάββαινο, Δηθαζηηθφο Καιιηηέρλεο
ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
ACCESS ΓΟΑΦΗΘΔΠ ΡΔΣΛΔΠ Α.Δ.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ,
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
& ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ»
Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ
ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ Α.Δ.

Γιψζζα Β΄ Γεκνηηθνχ

Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο
Σεηξάδην Δξγαζηψλ
ΠΡΧΣΟ ΣΔΤΥΟ

Γ΄ Θ.Ξ.Π. / Δ.Ξ.Δ.Α.Δ.Θ. ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 /
Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α:
3«Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη
ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ»
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
Γεκήηξηνο Γ. Βιάρνο
Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ.
Πξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γεµνηηθφ
θαη ην Nεπηαγσγείν»
Δπηζηεµνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Ρύπαο
χκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Νηθνλόµνπ
χκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην Δπξσπατθό
Θνηλσληθό Ρακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο.

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε απφ ηελ Οκάδα
αλάπηπμεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
πξνζβάζηκνπ απφ ακβιχσπεο καζεηέο, ηνπ έξγνπ
“ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ γηα καζεηέο κε
αλαπεξίεο – Οξηδφληηα Πξάμε”

ΔΝΟΣΖΣΑ 1



Άζθεζε

1



Πξνζπάζεζε λα βάιεηο ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζηε ζεηξά,
ψζηε ε ηειεπηαία ζπιιαβή ηεο θάζε ιέμεο λα γίλεηαη ε
πξψηε ζπιιαβή ηεο επφκελεο ιέμεο. Γηα λα κελ θάλεηο
ιάζνο, ρψξηζε θσλαρηά ηελ θάζε ιέμε ζηηο ζπιιαβέο
ηεο.

5/7

πνδήιαηα
ηαθνχλη

ιάκπα

δαζθάια

λνκίδσ

θηκνλφ

λεζί

κπαιάθη

ληθάδα

δψλε

πν δή ια ηα
ηα θνχ λη
__

__

__
___

__
__

__

___

___

__
__

__

__
__

__
__

__

__
__
__

Αλ ζέιεηο, κπνξείο
λα ζπλερίζεηο κε άιιεο,
δηθέο ζνπ ιέμεηο.
Μελ μερλάο λα ρσξίδεηο
ηηο ιέμεηο ζε ζπιιαβέο!
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Άζθεζε

2

Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηε Υαξά λα βξεη ηη είλαη απηά ηα
ραξηάθηα πνπ έρεη καδέςεη; Υξσκάηηζε πάλσ ζε θάζε
ραξηάθη απφ πνχ θαηάιαβεο ηη είλαη.

Ρ
ΡΟΕΑΛΗΑ-ΗΝΔΜΑ

Ζ ΜΔΛΧΓΗΑ
ΣΖ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟ
ΑΣΔΡΗ

Δίλαη.........…............................ Δίλαη.......….........................
.................…..…....................... .............….............................
.................…..…....................... .............….............................
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ΓΗΧΡΓΟ
ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ
ΠΑΗΓΗΑΣΡΟ
ΤΛΣΑΓΖ

ΜΟΝΟ ΓΗΑ
ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ
ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ
ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΟΤ

Δίλαη.............…....................... Δίλαη......…..........................
..................…..…..................... ..............….….........................
.................…..…...................... .............…...…........................
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηε θξάζε:
Μφλν γηα ηε γξακκή ηνπ ειεθηξηθνχ ζηδεξνδξφκνπ.
Άζθεζε

3

Ννκίδσ πσο θαηάιαβα ηη θάλεη ν αέξαο... Κφβεη ηηο
ιέμεηο ζε ζπιιαβέο θαη κεηά αλαθαηεχεη απηέο ηηο
ζπιιαβέο.
Έηζη, ηε ιέμε

ηξέλν

ηελ θφβεη ζε δχν ζπιιαβέο

ηξέ

–

λν

λν

–

ηξέ

[

θαη κεηά αιιάδεη ηε ζέζε ηνπο
8 / 8-9

Βξεο ηψξα θαη εζχ πψο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ νη
παξαθάησ ιέμεηο.
κπάια

…………………………
…………………………

θάξν

…………………………
…………………………

ηαμί

…………………………
…………………………

πόιε

πφ - ιε
ιε - πφ

Άζθεζε

4

Μπνξείο λα βάιεηο ηηο ιέμεηο ζηε ζεηξά θαη λα θηηάμεηο
πξνηάζεηο;
Μελ μεράζεηο λα μεθηλήζεηο
κε θεθαιαίν γξάκκα
θαη λα βάιεηο ηειεία
ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο.
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πιαλήηε

Κπερ

απηνθίλεηα

ππάξρνπλ

δελ
ζηνλ

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

θόζκνπ
γύξν

κε

ηνπ

αεξόζηαην

έθαλα

ην

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ην ηέινο ηεο θάζε ελφηεηαο ζα βξίζθεηο
έλαλ πίλαθα ζαλ ηεο επφκελεο ζειίδαο.
Γηάβαδέ ηνλ πξνζεθηηθά θαη ζεκείσλε ηη
έκαζεο. Πξέπεη λα γξάθεηο ηελ αιήζεηα.
Αλ θάηη δελ ην έκαζεο πνιχ θαιά,
ν δάζθαινο ή ε δαζθάια ζνπ ζα ζε
βνεζήζνπλ λα ην κάζεηο.

10 / 9-10

Πνιχ
θαιά

Έκαζα…
Έκαζα λα πεξηκέλσ
ηε ζεηξά κνπ γηα λα κηιήζσ.
Έκαζα λα αθνχσ πξνζεθηηθά
ηνλ ζπλνκηιεηή κνπ.
Έκαζα λα ρσξίδσ θσλαρηά ηηο
ιέμεηο ζε ζπιιαβέο.

11 / 10

Αξθεηά
θαιά

ΔΝΟΣΖΣΑ 2

Άζθεζε

1

Αληίγξαςε ζην κπαινλάθη απηφ πνπ ν Λνπθάο ιέεη
επγεληθά ζηνλ πεξηπηεξά.
- Θέισ κηα ζνθνιάηα.
- Παο παξαθαιώ, κνπ δίλεηε κηα ζνθνιάηα;

………………………………
………………………………
………………………………

12 / 11
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Άζθεζε

2

βήζε ηη δε ζα έιεγεο πνηέ ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζνπ θαη εμήγεζε γηαηί. Μεηά πεο πψο ζα ηνπ έιεγεο εζχ ην ίδην πξάγκα θαη γξάςε ην ζην ηεηξάδηφ ζνπ.
- Μνπ δίλεηε, ζαο παξαθαιψ, εθείλν ην βηβιίν;
- Μνπ δίλεηο δχν θηκσιίεο;
- Θα έξζεηο ζηε γηνξηή αχξην;
- Θα έξζεηε ζηελ εθδξνκή αχξην;

Άζθεζε

3

Υξσκάηηζε εθείλεο ηηο θξάζεηο πνπ δε ζα έιεγεο πνηέ
ζηνλ θαιχηεξφ ζνπ θίιν θαη ζθέςνπ γηαηί. Έπεηηα
ζθέςνπ πψο ζα ηνπ έιεγεο εζχ ην ίδην πξάγκα θαη
γξάςε ην ζην ηεηξάδηφ ζνπ.
Μνπ δίλεηο, ζε παξαθαιψ, ηηο κπνγηέο;
Μνπ δίλεηε ην ηεηξάδην;
Πήγαηλε, ζε παξαθαιψ, ιίγν πην πέξα.
Θα κπνξνχζαηε, ζαο παξαθαιψ,
λα πάηε ιίγν πην πέξα;
13 / 11-12

Άζθεζε

4

Ζ Υαξά θαη ε Βάγηα έπαημαλ κέζα ζην ηαρπδξνκείν ην
παξαθάησ παηρλίδη:
Γέ - κα. Γχν! Σαρπδξνκείν.

Γέκα.

Σα - ρπ - δξν - κεί - ν. Πέληε!
Υψξηζε θσλαρηά ηηο ιέμεηο ζε ζπιιαβέο θαη έλσζε
ηελ θάζε ιέμε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ πνπ έρεη.
Γξάκκα
Κπινθ
Γξακκαηόζεκν
Γέκα
Φάθεινο
Θνπκπαξάο
Δπηηαγή
Ραρπδξνκείν
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο.
Άζθεζε

5

Αληίγξαςε ηηο παξαθάησ ιέμεηο.
……………………

……………………

……………………
Μάζε λα ηηο γξάθεηο ζσζηά.
14 / 12-13

Άζθεζε

6

Γξάςε ηηο ιέμεηο βάδνληαο ηνλ ηφλν ζηε ζσζηή ζπιιαβή. Μελ μεράζεηο ηελ ηειεία ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο.
γεξνο
Ο παππνχο είλαη ..........................
Ο ζπάγθνο είλαη ...........................
σκνο
Ο κπαθαιηάξνο δελ ηξψγεηαη ........................
Με πνλά ιίγν ν ....................... κνπ.
κνλν
Σν θξεβάηη κνπ είλαη ......................
Σν ζθπιάθη κνπ παίδεη ...................... ηνπ.
θνξα
Μηα ..................... θη έλαλ θαηξφ.
Παίξλσ ..................... θαη πεδψ.

15 / 13

πνηε
Γε κνπ είπε ..................... ζα έξζεη.
Γε ζα ην μαλαθάλσ ......................
ιεπθα
Γίπια ζην ζπίηη θπηέςακε κηα ...................
Σα ξνχρα πνπ θνξνχζε ήηαλ ...................
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξφηαζε:
Γίπια ζην ζπίηη καο θπηέςακε κηα ιεχθα.

Άζθεζε

7

Βάιε ηνλ ηφλν ζηα ζθαιηά θαη γξάςε ηηο δχν ιέμεηο
πνπ ζα βξεηο θάζε θνξά.
θα

Α
κα

ζε
ξα

λα

………………………

………………………

………………………

………………………

16 / 13-14

Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη
ν πίλαθαο θαη ζεκείσζε
ηη έκαζεο.
Πνιχ
θαιά

Έκαζα…
Έκαζα πφηε ρξεζηκνπνηνχκε
ην «εζείο» θαη πφηε ην «εζχ».
Έκαζα λα κεηξψ
ηηο ζπιιαβέο κηαο ιέμεο.
Έκαζα ηη ζπκβαίλεη ζε κηα ιέμε,
φηαλ ε ζέζε ηνπ ηφλνπ ηεο
αιιάδεη.

17 / 14

Αξθεηά
θαιά

ΔΝΟΣΖΣΑ 3


Άζθεζε

1

Σν νη θαη ην εη πήγαλ ζηε γηνξηή ησλ δψσλ. Όκσο απφ
ηνλ πνιχ ρνξφ δαιίζηεθαλ θαη έθπγαλ απφ ηε ζέζε
ηνπο. Μπνξείο λα ηα βνεζήζεηο λα μαλακπνχλ εθεί πνπ
ήηαλ; Μελ μεράζεηο λα βάιεηο ηνπο ηφλνπο θαη ηα
θεθαιαία γξάκκαηα εθεί πνπ πξέπεη.
Όι..... ..... βάηξαρ..... γιεληνχλ, ηξαγνπδάλε θαη γεινχλ,
θαη ..... ζθίνπξ..... ρνξεχνπλ, μεθαξδίδνληαη θαη ηξέρνπλ.
..... αζβ..... θαη ..... ρειψλεο γχξα θάλνπλ ζηηο θνιφλεο,
θαη ..... γθξίδ..... πνληηθ..... ξνθαλίδνπλ ην ηπξί.
Μφλν έλα βαηξαράθη ηνπο θνηηά..... απ’ ην ξπάθη.
Γε κηιά..... νχηε γειά....., πφηε πφηε ηξαγνπδά.....:
«Πνηνο ζα έξζ....., πνηνο ζα θχγ.....; Πνηνο κε κέλαλε
ζα κείλ.....;»
Κη έξρεηαη κηα βαηξαρίλα φκνξθε ζαλ κπαιαξίλα
θαη ηνπ δίλ..... έλα θηιί θη έδεζαλ ..... δπν καδί.
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Άζθεζε

2



Σα αη, εη, νη θαη νπ, ρνξνπεδψληαο ζηε γηνξηή, έραζαλ
ηα θαπέια ηνπο! Γηάβαζε ην θείκελν θαη βάιε
ηνπο ηφλνπο.
Δηθνζη κατκνπδεο
θαη δέθα πνληηθνη
ζηελ εηζνδν ηεο αηζνπζαο
πνπ γηλνληαη ρνξνη
εηλαη ραξνπκελνη πνιχ,
γεινπλ θαη παηδνπλ φινη καδί.

Κφςε κία ζειίδα απφ κηα εθεκεξίδα ή έλα
πεξηνδηθφ θαη ρξσκάηηζε θφθθηλα ηα δίςεθα
θσλήεληα θαη κπιε ηα δίςεθα ζχκθσλα.

19 / 15-16

Άζθεζε

3

Ο Λνπθάο έθαλε ηελ παξαθάησ άζθεζε, αιιά ήηαλ
αθεξεκέλνο. Μπέξδεςε ηα κπ, λη, γθ, γγ, ηδ θαη ηζ.
Μπνξείο λα δηνξζψζεηο ηα ιάζε ηνπ;
Ο κπαληάο ................. ηνπ Κπίλνπ ................. θαη
ηεο Αγθειηθήο ................. πήγε ζην γγαξάδ .................,
γηα λα πάξεη ην απηνθίλεην ηνπ. Έβαιε ην ρέξη
ζην ηδεπάθη ................. ηνπ, βξήθε ηα θιεηδηά ηνπ, ληήθε
................. ζην απηνθίλεην, άλνημε ην ηζάκη .................
ηνπ, γηα λα ραηξεηήζεη, θαη μεθίλεζε γηα ην ηαμίδη ηνπ.

Άζθεζε

4

πκπιήξσζε ηηο πξνηάζεηο κε ηηο παξαθάησ ιέμεηο.
ξνδ
αζαλζέξ

Δκκαλνπήι

παδι

θαινξηθέξ

Γηα λα αλεβψ ζηνλ ηξίην φξνθν, παίξλσ
ην ......................
Σνλ αδειθφ κνπ ηνλ ιέλε ......................
Έθηηαμα έλα ...................... κε εθαηφ θνκκάηηα.
Σν αγαπεκέλν κνπ ρξψκα είλαη ην ......................
Σν ζρνιείν καο ζεξκαίλεηαη κε ......................
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Άζθεζε

5



Γε θηάλεη πνπ ν Αξκπέλ έραζε ην δφληη ηνπ, έραζε θαη
φια ηα ζίγκα απφ ην ηεηξάδηφ ηνπ. Μπνξείο
λα ηνλ βνεζήζεηο λα βάιεη ηα ζίγκα πνπ ιείπνπλ;
Σν ....ηξηκκέλν ην ....θνπιήθη
κέ....α ....ηε ....απνπλνζήθε
πιέλεη έλα ....αιηγθάξη
κε ....απνχλη θαη ....θνπγγάξη!
«....ηάζνπ» ιέεη «θη εί....αη ράιηα
κε.... ηε ....θφλε, κε.... ηα ....άιηα.
....ηάζνπ, ....ακαηά κελ θάλεη....
δε ....ε ....θνχπηζα αθφκα.
Με ....ηξηγθιίδεη.... ζα ....νπ κπνχλε
....απνπλάδε.... κε.... ην ....ηφκα!»

Παπιίλα Πακπνύδε
Γηάβαζε πάιη ην πνίεκα θαη βξεο πφηε
βάδνπκε Π, πφηε βάδνπκε ζ θαη πφηε ο.
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Άζθεζε

6

Γηα λα αξρίζνπλ νη ιέμεηο λα γεινχλ, βάιε ηνπο ηφλνπο.

Σν πνηακάθη
- Απν πνπ εηζαη πνηακαθη;
- Απν θεηλν ην βνπλν.
- Πσο ηνλ ιελε ηνλ παππνπ ζνπ;
- πλλεθν ζηνλ νπξαλν.
- Πνηα εηλαη ε καλα ζνπ;
- Ζ κπνξα!
- Πσο θαηεβεθεο ζηε ρσξα;
- Σα ρσξαθηα λα πνηηζσ θαη ηνπο κπινπο λα γπξηζσ.
- ηαζνπ λα ζε δνπκε ιηγν πνηακαθη κνπ θαιν.
- Βηαδνκαη πνιπ λα θπγσ λα αληακσζσ ην γηαιν.

Εαραξίαο Παπαλησλίνπ
Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηφ ζνπ ηηο δχν πξψηεο ζεηξέο
θαη κάζε λα ηηο γξάθεηο ζσζηά.

22 / 17

Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη
ν πίλαθαο θαη ζεκείσζε ηη έκαζεο.

Πνιχ
θαιά

Έκαζα…
Έκαζα λα δηαβάδσ θφκηθο.
Έκαζα λα αιιάδσ έλα θείκελν
θαη λα ην θάλσ δηάινγν.
Έκαζα λα αιιάδσ έλα δηάινγν
θαη λα ηνλ θάλσ κηθξή ηζηνξία.
Έκαζα ηα δίςεθα θσλήεληα.
Δίλαη ηα:
......, ......, ......, ......, .......
Έκαζα ηα δίςεθα ζχκθσλα.
Δίλαη ηα: ......, ......, ......
θαη ......, ......, .......
Έκαζα ηα ηειηθά ζχκθσλα.
Έκαζα πνηεο ιέμεηο
δελ παίξλνπλ ηφλν.

23 / 18

Αξθεηά
θαιά

ΔΝΟΣΖΣΑ 4


Άζθεζε

1



Οη ηέζζεξηο θίινη απνθάζηζαλ λα κνηξάζνπλ ηα ςψληα
πνπ πξέπεη λα θάλνπλ γηα ην ηαμίδη.
Κνίηαμε ηηο ηξεηο πξψηεο ιίζηεο ζηε ζειίδα 45 ηνπ
βηβιίνπ ζνπ θαη γξάςε δχν λέεο ιίζηεο κε φζα
πξάγκαηα κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ νη ηέζζεξηο θίινη
απφ ην θαηάζηεκα ξνχρσλ θαη απφ ην κπαθάιηθν.

ΠΑΙΔΙΚΑ
Ο ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΟΝΣΑ Α ΑΠΟ ΣΟ 1968

ΣΟ ΜΠΑΚΑΛΗΚΟ
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Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο

Άζθεζε

2

ε επραξηζηνχκε πνπ καο βνήζεζεο λα γξάςνπκε
ηη λα ςσλίζνπκε γηα ην ηαμίδη καο ζηε Υσραξνχπα.
Γηα λα γλσξηζηνχκε θαιχηεξα, ζέινπκε λα κάζνπκε
πνηνη είλαη νη θαιχηεξνη ζνπ θίινη, πνηα είλαη ηα
αγαπεκέλα ζνπ παηρλίδηα θαη πνηα είλαη
ηα αγαπεκέλα ζνπ θαγεηά.

Οη θαιύηεξνί κνπ θίινη
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………...……
……………………………………………………………......…
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Σα αγαπεκέλα κνπ παηρλίδηα
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………..........………

Σα αγαπεκέλα κνπ θαγεηά
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………….......................................................................…
Άζθεζε

3

Φαληάδνκαη φηη πξηλ ηα έγξαςεο φπσο ζνπ έξρνληαλ
ζην κπαιφ. Απηφ φκσο δε ζα αξέζεη ζηε Βάγηα, πνπ
ζέιεη ηα πάληα λα είλαη ηαθηνπνηεκέλα θαη κάιηζηα κε
αιθαβεηηθή ζεηξά.
Μαλαγξάςε ηηο πξνεγνύκελεο ιίζηεο βάδνληαο
ηηο ιέμεηο ζε αιθαβεηηθή ζεηξά.

Γηα λα βνεζεζείο
δεο ηελ αιθαβήηα.
26 / 20-21

Οη θαιύηεξνί κνπ θίινη
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………….......................................…

Σα αγαπεκέλα κνπ παηρλίδηα
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………….......................................……

Σα αγαπεκέλα κνπ θαγεηά
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………................................………
Άζθεζε

4



Γεο ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαη δηάβαζε ηηο ιέμεηο
θσλαρηά. Έλσζε ηα ζθ, ζπ θαη ζη κε ηα αλάπνδά ηνπο.
27 / 21-22

Αληίγξαςε ηηο ιέμεηο ζην ηεηξάδηφ ζνπ θαη κάζε
λα ηηο γξάθεηο ζσζηά.

ζηαθχιη

ζπίηη

ηαςί

θαξφηζη

ζθίνπξνο

ςεθηδσηφ

αζπίδα

πνηηζηήξη

ηφμν

ηζνπξέθη

μηθίαο

θαζθφι

Δηθόλεο από ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα «Πηλαθσηή 1»
θαη «Πηλαθσηή 2» ησλ Ι. Κπεδέ, Κ. θπξόεξα
θαη Ε. Γαβξηειίδνπ, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα,
εηθνλνγξάθεζε Κάξσ Αιεμάλδξνπ
Άζθεζε

5 

Γηάβαζε ζηελ επφκελε ζειίδα πψο γλσξίζηεθε ην
ζθαληδνρνηξάθη κε ηα θαηζαξά καιιηά κε ην πνληηθάθη
πνπ δελ έιεγε θαζαξά ην ζ. Πψο ζα κηινχζε ην
πνληηθάθη, αλ έιεγε θαζαξά ην ζ;
28 / 22-23

Σν ζθαληδνρνηξάθη κε ηα θαηζαξά καιιηά
Έλα πξσηλφ, ν Καηζαξνκάιιεο πήξε ην κνλνπάηη πνπ
έβγαδε ζην δάζνο. Φηράιηδε, κα νχηε
πνπ ηνλ έλνηαδε. Ξαθληθά, αθνχεη
κηα θσλή:
- Γεηα ζνπ, Καηζαξνκάιιε! Πζηη!
Πζηη! Πζηη! Δδψ! Θηε ξίδα
ηνπ δέληξνπ!
Κνίηαδε απφ εδψ ην ζθαληδνρνηξάθη, θνίηαδε απφ θεη, κέρξη πνπ
είδε έλα πνληηθάθη μαπισκέλν ζηε
ξίδα ηνπ δέληξνπ κε ηα ρέξηα
ζηαπξσκελα πίζσ απφ ην θεθάιη.
- Πψο μέξεηο ην φλνκά κνπ;
ην ξψηεζε.
- Γελ ην θζέξσ...
- Σφηε;
- Δ... ζθέθηεθα λα ζε θσλάδσ έηζη, επεηδή έρεηζ θαηζαξά
καιιηά. Καη λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, πξψηε κνπ θνξά
βιέπσ ζθαληδνρνηξάθη κε θαηζαξά καιιηά!
- Δ... έρσ θαηζαξά καιιηά; ηξφκαμε ην ζθαληδνρνηξάθη.
- Ναη, θη είλαη πνιχ σξαία! Αλ δελ ην πηζηεχεηζ, έια ζηε
ιηκλνχια λα ηα δεηζ!

Καξία Βειεηά - Βαζηιεηάδνπ,
«Σν ζθαληδνρνηξάθη κε ηα θαηζαξά καιιηά»,
εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, εηθνλνγξάθεζε Λαηαιία
Θαπαηζνύιηα

29 / 23

Άζθεζε

6

Παξαηήξεζε ηηο ιέμεηο. Ση πεξίεξγν βιέπεηο;
Μπνξείο λα ηηο γξάςεηο ζσζηά;
απηνθίλεησ
θαινηκέξα

θαιπλίρηα
πζάξη

νληξεύνκαη

θάηζαλν

βνπλώ θζηλό ζθήινο

30 / 23-24

ηζάζε

Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη
ν πίλαθαο θαη ζεκείσζε ηη έκαζεο.

Πνιχ
θαιά

Έκαζα…
Έκαζα γηαηί θηηάρλνπκε ιίζηεο.
Έκαζα λα θηηάρλσ ιίζηεο.
Έκαζα λα βάδσ ηηο ιέμεηο ζηε
ζεηξά κε βάζε ην πξψην ηνπο
γξάκκα.
Έκαζα λα μερσξίδσ κεηαμχ
ηνπο ήρνπο πνπ κνηάδνπλ.

31 / 24

Αξθεηά
θαιά

ΔΝΟΣΖΣΑ 5


Άζθεζε

1

Ώξα λα θηηάμνπκε εηηθέηεο πξντφλησλ! Γξάςε δίπια
απφ ηηο ζπζθεπαζίεο φ,ηη λνκίδεηο πσο ρξεηάδεηαη. Γηα
λα βνεζεζείο, μαλαδηάβαζε ηηο εξσηήζεηο ζηε ζειίδα 55
ηνπ βηβιίνπ ζνπ.

.……………………
.……………………
.……………………

32 / 25

.……………………
.……………………
.……………………

.……………………
.……………………
.……………………

.……………………
.……………………
.……………………
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Σαμίδη ζηνλ θφζκν
ηεο γιψζζαο
Άζθεζε

2



Ζ Γαιήλε αθνχεη ην αγαπεκέλν ηεο ηξαγνχδη απφ ηνλ
ςεθηαθφ δίζθν κε ηίηιν «Δδψ Ληιηπνχπνιε». Έρεη
φκσο θαζαξία θαη δελ αθνχεη θαιά. Μπνξείο λα
ζπκπιεξψζεηο απηφ πνπ ιείπεη;
♪♪♪♪♪

Γώδεθα κήλεο αζιεηέο
Γψδεθα κήλεο αζιεηέο
ζην γήπεδν ηνπ ρξφλνπ,
δψδεθα κήλεο αζιεηέο
θάλνπλ αγψλα δξφκνπ.
Ο Γελάξεο κε κπνηίληα
θη ν Φιεβάξεο κε παιηφ
θαη ν .........................
κε ζνξηζάθη ξηγσηφ.
Ο Απξίιεο κε θαζθέην
θαη κε άζπξεο ειβηέιεο
θαη ν .........................
θαη ν ......................... κ’ άζπξεο
μψπιαηεο θαλέιεο.
Γψδεθα κήλεο ζηε γξακκή
ηηλάδνπλε ηα πφδηα
θη φινη πεδάλε κε νξκή
ηνπ δξφκνπ ηα εκπφδηα.
34 / 26

Φιεβάξεο

επηέκβξεο

Ο Ηνύιηνο ν ρίπεο
κε κπινπ ηδηλ θαη ρατκαιηά
θαη ν ......................... κε ςάζα
θαη γπαιηά.
Ο Πεπηέκβξεο θη ν .........................
κε αδηάβξνρα ζαθάθηα
θη ν Λνέκβξεο
θη ν .........................
κε πνπιφβεξ θαη ζθνπθάθηα.

Από ηνλ ςεθηαθό δίζθν «Δδώ Ιηιηπνύπνιε»,
κνπζηθή Λ. Θππνπξγόο, Γ. Καξαγθόπνπινο,
Ι. Πιάησλνο, ζηίρνη Κ. Θξηεδή
Ρη σξαίν ηξαγνύδη! Γηαηί δελ ην ηξαγνπδάηε
όινη καδί ζηελ ηάμε;
Όινπο ηνπο κήλεο,
εθηφο απφ ηνλ Αχγνπζην,
ηνπο ιέκε κε δχν ηξφπνπο!
Ηαλνπάξηνο - Γελάξεο
Φεβξνπάξηνο - Φιεβάξεο
Μάξηηνο - Μάξηεο
Απξίιηνο - Απξίιεο
Μάηνο - Μάεο
Ηνχληνο - Ηνχλεο
Ηνχιηνο - Ηνχιεο
Αχγνπζηνο
επηέκβξηνο - επηέκβξεο
Οθηψβξηνο - Οθηψβξεο
Ννέκβξηνο - Ννέκβξεο
Γεθέκβξηνο - Γεθέκβξεο
35 / 26-27

Άζθεζε

3

Γξάςε ηνπο κήλεο πνπ έρνπλ:
30 κέξεο

31 κέξεο

28 ή 29 κέξεο

…………..........… ……………............. ……………….............
…………….......... …………….............
…………….......... …………….............
…………….......... …………….............
…………….............
…………….............
………….............…
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Γηα λα ην βξεηο, θάλε ην ρέξη ζνπ
γξνζηά θαη πεο ηνπο κήλεο
κε ηε ζεηξά.

37 / 27

Άζθεζε

4

Όζν θαη λα πξνζπαζεί, ε Υαξά δπζθνιεχεηαη λα κάζεη
ηε ζεηξά ηνπ θάζε κήλα! Μπνξείο λα ηε βνεζήζεηο;
Γξάςε δίπια ζε θάζε κήλα ηνλ αξηζκό ηνπ.
επηέκβξηνο
Μάξηηνο
Μάηνο
Γεθέκβξηνο

Ηνχιηνο
Αχγνπζηνο
Ηαλνπάξηνο
Φεβξνπάξηνο

9

2

Ννέκβξηνο
Ηνχληνο
Απξίιηνο
Οθηψβξηνο
Άζθεζε

5 

Γηάβαζε καδί κε ηε Υαξά ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο
ιήμεο θαη αληίγξαςέ ηεο κε πεδά γξάκκαηα, αιιάδνληαο
ην ππνγξακκηζκέλν κέξνο φπσο ζην παξάδεηγκα. Μελ
μερλάο λα βάδεηο θεθαιαίν γξάκκα θαη ηειεία φπνπ
πξέπεη.
ΑΝΑΛΧΖ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΠΡΗΝ ΑΠΟ 09 10 07
Αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ ηηο 9 Οθησβξίνπ
ηνπ 2007.
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ 25 07 09
..............................................................................................
……………………................................................................
38 / 28

ΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΘΔΗ ΠΡΗΝ ΑΠΟ 29 12 08
..............................................................................................
…………………….................................................................
ΑΝΑΛΧΖ ΠΡΗΝ ΑΠΟ 05 03 15
.............................................................................................
……………………................................................................
Ννκίδσ πσο κάζακε πηα
λα δηαβάδνπκε ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο!

Άζθεζε

6 

Γηάβαζε ηελ παξαθάησ εηηθέηα. Απηφο πνπ ηελ έγξαςε
ρψξηζε ζσζηά ηηο ιέμεηο ζε ζπιιαβέο; Υξσκάηηζε ηα
ιάζε πάλσ ζηελ εηηθέηα θαη γξάςε ζηελ επφκελε
ζειίδα πψο ζα ρψξηδεο εζχ ηηο ιέμεηο.
ΘΝΚΞΝΠΡΑ ΟΝΓΑΘΗΛΝ
ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ
Σν ξνδάθηλν είλαη ηδαληθφ γηα θξνπηνζαιάηεο αιιά θαη
ηνχξηεο.
Μπνξεί λα ζπλνδέςεη
ηα γιπθά πνπ έρνπλ ζαληηγί. εξβίξεηαη δξνζεξφ. Γηαηεξείηαη ζην ςπγείν.
ΑΛΑΙΩΠΖ ΘΑΡΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖ ΞΟΗΛ ΑΞΝ 31-12-2012
39 / 28-29

εί – λαη
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη
ν πίλαθαο θαη ζεκείσζε
ηη έκαζεο.
Πνιχ
θαιά

Έκαζα…
Έκαζα λα βξίζθσ πιεξνθνξίεο
ζε εηηθέηεο πξντφλησλ.
Έκαζα λα θηηάρλσ ηηο δηθέο
κνπ εηηθέηεο.
Έκαζα λα ιέσ θαη λα γξάθσ
ζσζηά ηηο κέξεο
ηεο εβδνκάδαο.
Έκαζα λα ιέσ θαη λα γξάθσ
ζσζηά ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ.
Έκαζα λα γξάθσ ηνπο κήλεο κε
ηνπο αξηζκνχο ηνπο.
Έκαζα λα δηαβάδσ ην απ θαη
ην επ
Έκαζα λα ρσξίδσ κηα ιέμε ζηα
δχν, φηαλ δε ρσξά νιφθιεξε
ζην ηέινο ηεο ζεηξάο.
40 / 29-30

Αξθεηά
θαιά

ΔΝΟΣΖΣΑ 6

Άζθεζε

1

Βάιε ηελ Διιάδα, ηε Υσραξνχπα, ηελ Κίλα, ηε Γαιιία,
ηελ Τεκέλε θαη ηε Μαδαγαζθάξε ζηελ αιθαβεηηθή
ζεηξά ηνπο.

Αίγππηνο
Αιβαλία
……………...........
Γαλία
……………………

Ηαπσλία
…………………
Κνξέα
Κνχβα

Ληβχε
…………………
Πνισλία
Πνξηνγαιία
Σνπξθία

Σπλεζία
…………………
Φηλιαλδία
…………………
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Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο

Άζθεζε

2

Μπνξείο λα αθήζεηο έλα γξαπηφ κήλπκα ζηε Γαιήλε,
γηα λα ηεο πεηο πψο ζα βξεη ην ηειέθσλν
ηεο Υσραξνχπαο;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Άζθεζε

3

Πεγαίλεηο ζην ζπίηη ελφο θίινπ ζνπ, αιιά φινη ιείπνπλ.
Γξάςε ην ζεκείσκα πνπ ζα ηνπ ξίμεηο θάησ
απφ ηελ πφξηα.

42 / 31-32

Άζθεζε

4

Σα δηαιπηηθά γιίζηξεζαλ, έθπγαλ απφ ηε ζέζε ηνπο θαη
κπήθαλ αιινχ. Έηζη, έγηλαλ πνιιά ιάζε. Μπνξείο λα
βξεηο ηηο ιέμεηο πνπ είλαη ιάζνο
θαη λα ηηο γξάςεηο ζσζηά δίπια;
η

α
Ο θπξ-Κψζηαο κπήθε ζην θαίθη ηνπ
θαη μεθίλεζε.

θαΐθη

ην εζηηαηφξην παξαγγείιακε παηδάθηα!
…………………………
Σα πατδηά έηξεραλ κε ηα πνδήιαηά ηνπο.
…………………………
ηηο 5 Μαίνπ έρσ ηα γελέζιηά κνπ.
…………………………
Έθαλε θαιφ θατξφ ζην Κάηξν
θαη θφξεζα ηελ θαξφ θνχζηα κνπ.
…………………………
Όπνηνο θνξνηδεχεη θνξνηδεχεη
ηνλ εαπηφ ηνπ. …………………………
ηελ αυιή ηνπ ζρνιείνπ καο παίδνπκε θπλεγεηφ
……………………

43 / 32

Άζθεζε

5

Αληίγξαςε ην παξαθάησ ζεκείσκα πνπ άθεζε ν
Λνπθάο ζηνλ Αξκπέλ, γξάθνληαο φκσο ηηο ιέμεηο φπσο
ήηαλ πξηλ κπεη απφζηξνθνο.
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ην ζεκείσκα φπσο ην έγξαςε ν Λνπθάο.

Αξκπέλ
ζ’ έςαμα αιιά δε ζε βξήθα.
Πεγαίλσ ζ’ έλα κεγάιν
βηβιηνπσιείν, γηα λ’ αγνξάζσ
έλαλ ράξηε γηα ην ηαμίδη
ζηε Υσραξνύπα.
Γε ζ’ αξγήζσ
Ινπθάο

___________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________

_____________
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Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη
ν πίλαθαο θαη ζεκείσζε
ηη έκαζεο.

Πνιχ
θαιά

Έκαζα…
Έκαζα γηαηί αθήλνπκε
κελχκαηα.
Έκαζα λα αθήλσ θαη εγψ
κελχκαηα πξνθνξηθά
ή γξαπηά.
Έκαζα πφηε βάδνπκε
δηαιπηηθά, ελσηηθφ θαη
απφζηξνθν.
Έκαζα λα δηαβάδσ θαη λα
γξάθσ ζσζηά ηνπο
δηθζφγγνπο.

45 / 34

Αξθεηά
θαιά

ΔΝΟΣΖΣΑ 7


Άζθεζε



1

Βάιε ηα ζεκεία ζηίμεο ζην παξαθάησ θείκελν.
,

.

«

»

!

:

;.

Ο ιαγόο θαη ε ρειώλα
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ κάισλαλ ε ρειψλα θη ν
ιαγφο γηα ην πνηνο είλαη πην γξήγνξνο Δγψ είκαη ν πην
γξήγνξνο απ’ φια ηα δψα έιεγε ν ιαγφο ππεξήθαλα
Ζ ρειψλα ηνχ έιεγε Μελ ππεξεθαλεχεζαη ιαγέ
ππάξρνπλ πνιινί πνπ κπνξνχλ λα ζε ληθήζνπλ
Κάλνπκε έλαλ αγψλα δξφκνπ
ξψηεζε ν ιαγφο βέβαηνο πσο ζα
θεξδίζεη
Δπραξίζησο απάληεζε ε ρειψλα

Διεύζεξε απόδνζε από ην κύζν
ηνπ Αηζώπνπ
«Ο ιαγόο θαη ε ρειώλα»
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξψηε πξφηαζε.

46 / 35

Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο

Άζθεζε

2



Γηάβαζε ηηο θξάζεηο κέζα ζηα κπαινλάθηα. Όιεο έρνπλ
ζαπκαζηηθφ ζην ηέινο. Γξάςε απφ θάησ αλ ην
ζαπκαζηηθφ δείρλεη ραξά, ζπκφ, πφλν ή έθπιεμε.
Ση κεγάιν πνπ είλαη!

Χξαία! Θα πάκε
εθδξνκή!
…………………….….......

.............................................
Εαβνιηάξε!

Αρ! Σν ρέξη κνπ!
………………………........

..............................................
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Άζθεζε

3

Σφληζε ηηο ιέμεηο κέζα ζηα κπαινλάθηα.
Αθεζε ηνλ!

Γσζε ην
ηεηξαδην κνπ!

Παξε
ην βηβιην ζνπ!

Μηιεζε ηνπο
επγεληθα.

Ο δαζθαινο
καο εξρεηαη.
Ζζπρηα!

Καιεζε ηνλ!

Αθεζε κνπ
ην ηειεθσλν ζνπ.

48 / 36

Άζθεζε

4



Πνπφ! Πφζα πξάγκαηα έρεηο κάζεη κέρξη ηψξα! Σα
ζπκάζαη; Πξνζπάζεζε λα δηαβάζεηο ηηο παξαθάησ
ζεηξέο θαη λα ηηο γξάςεηο ζσζηά.
Νηηεζζεξηοθηινηεηλαηεηνηκνηγηαηνηαμηδηηνποε
πεξηπεηεηαηνποζαμεθηλεζεηαπξην
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Σψξα κάζε ηε θξάζε ζσζηά.
Άζθεζε

5

πκπιήξσζε ηηο εξσηήζεηο ηνπ Λνπθά
κε ηηο ιέμεηο πνύ, πόηε, γηαηί θαη πώο.
- .......... πήγεο λα δεηο ηελ θαηλνχξηα ηαηλία;
- Υηεο ην απφγεπκα.
- .......... πήγεο λα δεηο ηελ θαηλνχξηα ηαηλία;
- ην ηλέπνιηο.
- .......... πήγεο λα δεηο ηελ θαηλνχξηα ηαηλία;
- Με ην κεηξφ.
- .......... πήγεο λα δεηο ηελ θαηλνχξηα ηαηλία;
- Γηαηί έκαζα φηη είλαη σξαία.
49 / 36-37

Άζθεζε

6



Γεο ηηο εηθφλεο, δηάβαζε ηηο θξάζεηο θαη βξεο πνηνο απφ
ηνπο πνηεηέο πεξηγξάθεηαη. Τπνγξάκκηζε ηηο ιέμεηο πνπ
ζνπ δείρλνπλ ηελ άξλεζε.

Θσλζηαληίλνο
Θαβάθεο

Οδπζζέαο
Διύηεο

 Φνξά καχξν πνπιφβεξ.
 Γελ έρεη πνιιά καιιηά.
 Γελ έρεη κνπζηάθη νχηε κνχζη.
 Γε θνξά γπαιηά κήηε γξαβάηα.
 Έρεη κηα ειηά ζην κάγνπιν.
Γελ είλαη ν ………………………………,
είλαη ν ……………………………………..
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Άζθεζε

7

Ζ Υαξά θαη ε Γαιήλε παίδνπλ έλα παηρλίδη. Μπνξείο λα
ην βξεηο θαη λα ην ζπλερίζεηο;
Φνξψ πξάζηλε
κπινχδα.

Γε θνξψ πξάζηλε
κπινχδα.

Ο Λνπθάο είλαη πεηξαρηήξη.
.............................................…………..
Ο Αξκπέλ πίλεη ρπκφ.
.............................................…………..
Ζ Υαξά θνξά θαζθφι.
...................................…………............
Ζ Γαιήλε είλαη ζηε βηβιηνζήθε.
...................................…………............
Άζθεζε

8

Ο Αξκπέλ ιέεη δχν πξνηάζεηο
θαη ν Λνπθάο ηηο θάλεη κία.
Μπνξείο λα βξεηο πψο ην θάλεη
θαη λα ην ζπλερίζεηο;
Γε θνξά γπαιηά. Γε θνξά θαπέιν.
Γε θνξά γπαιηά νχηε θαπέιν.
Γελ έρεη ηζάληα. Γελ έρεη κνιχβη.
.........................………......................
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Γελ ηξψεη. Γελ πίλεη.
..........................……….....................
Γελ ηξψεη ζχθα. Γελ ηξψεη κνχξα.
..................................……….............
Γελ παίδεη θξπθηφ. Γελ παίδεη κπάια.
......................................………….........
Άζθεζε

9



Ζ κηθξή αδειθή ηνπ Λνπθά έζθηζε ην αγαπεκέλν ηνπ
παξακχζη ζε θνκκαηάθηα. Μπνξείο λα ηα βάιεηο ζηε
ζεηξά;
Γξάςε Ρ Η Ρ Ι Ν Π , Α Ο Σ Ζ , Κ Δ Π Ζ θαη Ρ Δ Ι Ν Π .
Ο θφζκνο καδεπφηαλ γχξσ
ηνπ, αιιά θαλείο δελ αγφξαδε
νχηε έλαλ ηνζνδνχιε θνκήηε.
Ο θησρφο κάγνο είρε κέξεο λα
θάεη, γηαηί δελ θέξδηδε
θαζφινπ ιεθηά.
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ έλαο
κάγνο αλαθάιπςε κηα κεραλή,
γηα λα θηηάρλεη θνκήηεο
κεγάινπο ή κηθξνχο, κε νπξά
απιή ή δηπιή θαη κε δηάθνξα
ρξψκαηα. Ο κάγνο γπξλνχζε
ζε ρψξεο θαη ρσξηά, έδεηρλε
ηε κεραλή ηνπ θαη
πξνζπαζνχζε λα πνπιήζεη
ηνπο θνκήηεο ηνπ.
52 / 38-39

……………………..

……………………..

[

Έλα βξάδπ πνπ πεηλνχζε
πάξα πνιχ κεηακφξθσζε ηε
κεραλή ηνπ ζε έλα θεθαιάθη
ηπξί θαη ην έθαγε.
Ο κάγνο κε ηνπο θνκήηεο

……………………..

……………………..

Γηαζθεπή από ην βηβιίν ηνπ Σδ. Ρνληάξη
«Παξακύζηα από ην ηειέθσλν», εθδ. Κεηαίρκην
Άζθεζε

10

Γξάςε ζην ηεηξάδηφ ζνπ ην δηθφ ζνπ παξακχζη.
Θπκήζνπ λα πεηο:
 πνηνο είλαη ν ηίηινο,
 πνηνη είλαη νη ήξσεο,
 πνχ βξίζθνληαη,
 πφηε θαη
 ηη ζπκβαίλεη.
Μελ μεράζεηο ηα ζεκεία ζηίμεο
θαη ηα θεθαιαία γξάκκαηα!
Αθνχ γξάςεηο ην παξακχζη,
εηθνλνγξάθεζέ ην!

53 / 39-40

Άζθεζε

11 

Φηηάμε ην παξακχζη ζνπ δηαιέγνληαο ηηο αλάινγεο
εηθφλεο. Έπεηηα ρξσκάηηζε ηηο εηθφλεο θαη γξάςε
ην θείκελν πνπ ηαηξηάδεη.
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ έλαο
……………………………………………
πνπ ήηαλ πάλσ ζε
……………………………………………
Καζψο πξνρσξνχζε, είδε
απφ καθξηά έλα
……………………………………………
πνπ έκνηαδε έξεκν.
Πιεζίαζε θαη
…………………………………………
…………………………………………
Ξαθληθά
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………………………………………..
Μπνξείο λα δηεγεζείο ηη γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα;
54 / 40-41

Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη ν πίλαθαο
θαη ζεκείσζε ηη έκαζεο.

Πνιχ
θαιά

Έκαζα…
Έκαζα λα αθνχσ, λα
θαηαιαβαίλσ θαη λα ιέσ έλα
παξακχζη.
Έκαζα λα θηηάρλσ ηα δηθά κνπ
παξακχζηα.
Έκαζα λα ρξεζηκνπνηψ ζσζηά
ηελ εξψηεζε θαη ηελ άξλεζε.
Έκαζα λα ρξεζηκνπνηψ
ηα ζεκεία ζηίμεο.
Έκαζα λα ηνλίδσ ηηο ιέμεηο
πνπ παίξλνπλ δχν ηφλνπο.

55 / 42

Αξθεηά
θαιά

ΔΝΟΣΖΣΑ 8


Άζθεζε

1



Ζ Βάγηα μέξεη κεξηθνχο αθφκε γισζζνδέηεο, αιιά δελ
ηνπο ζπκάηαη θαιά. πκπιήξσζε ηνπο παξαθάησ
γισζζνδέηεο κε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ θαη έπεηηα
δηάβαζε ηνπο θσλαρηά. Μάζε απέμσ φζνπο κπνξείο.
ξηλφθεξνο

ξν

ξάβνπλ ξέγγα
ξαπηνκεραλή

ηξαγνπδάλε

Ο …………………………… θαη ε …………………
………………… ξνδ, ξηγάηε ηέληα.
Ράβνπλ ζηε ……………………………
κ’ νξκή θαη ……………………………
«λην, ξε, κη θαη ξε, θαη ξία ξία ξν»
ηξαγνχδη λα ’ρεη πνιιά ……… .

Παπιίλα Πακπνύδε,
«Κε ην Άιθα θαη ην Βήηα»,
εθδ. Θέδξνο
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μεμαζπξφηεξε

πέηξα

Άζπξε ………………… μέμαζπξε
θη απ’ ηνλ ήιην …………………

Από ηε ιατθή παξάδνζε
ιαγφο

ινπθνπκάδεο ιπρλάξη Διιάδα
ινπινχδη ινπθέην

ινπηξφ

Γίρσο ιάκδα δελ ππάξρνπλ
ν ………………, ιηγλφο, ………………,
ην …………………, ην …………………,
ην ………………… θαη ην ιηζάξη.
Ννζηηκίδεη ιέμεηο φπσο:
…………………, θαζνιάδα
θαη ζηε κέζε δπν θνξάεη
ε παηξίδα καο ………………… .

Γέζπνηλα ηίθα,
«Αιθαβήηα θόςε πίηα»,
εθδ. Gutenberg
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Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο

Άζθεζε

2



Γξάςε ζηα θελά ην ξήκα είκαη, γηα λα θηηάμεηο ζσζηέο
πξνηάζεηο.
Ζ ρειψλα θαξέηα θαξέηα ............... είδνο ππφ
εμαθάληζε.
Ζ δαζθάια ζην ζρνιείν ιέεη: «Όινη καο ..............
ππεχζπλνη γηα ηε ζσηεξία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο».
Ο κπακπάο κνπ θαη ε κακά κνπ ........……....κέιε ηνπ
ζπιιφγνπ γηα ηε δηάζσζή ηεο θαη έρνπλ πηνζεηήζεη κία.
Δγψ .............. ν λνλφο ηεο ρειψλαο πνπ πηνζεηήζακε.
Σεο έδσζα ην φλνκα Υαξίθιεηα. Οη γνλείο κνπ ιέλε:
«Σψξα πνπ βάθηηζεο ηε ρειψλα, .....…..... ππεχζπλνο
γη’ απηή!».

58 / 44

Άζθεζε

3



Αλ ελψζεηο ηα θνκκάηηα ηνπ παδι, ζα βξεηο πεξίεξγεο
εθθξάζεηο κε ην ξήκα είκαη! Ξέξεηο ηη ζεκαίλνπλ;
Ο δάζθαιφο καο
δελ αξγεί πνηέ,

είκαζηε εθηά
ρξνλψλ.

Ο Κψζηαο
θαη εγψ

είλαη πάληα
ζηελ ψξα ηνπ.

Απηά πνπ κνπ
δεηάο

είλαη
ηεο κφδαο.

Παίδεηε θαη
ηξαγνπδάηε,

δελ είλαη
ζην ρέξη κνπ
λα ηα θάλσ.

Σα θαξφ ξνχρα

είζηε κεο ζηελ
θαιή ραξά!

59 / 44

Άζθεζε

4

αλ λα κελ έθηαλαλ νη γισζζνδέηεο, είλαη θαη απηέο
νη ιέμεηο πνπ έρνπλ πνιιά ζχκθσλα ζηε ζεηξά! Πψο λα
κελ κπεξδέςνπλ νη θίινη καο ηε γιψζζα ηνπο; Γξάςε ηη
βιέπεηο ζε θάζε εηθφλα. Έπεηηα γξάςε ζην ηεηξάδηφ ζνπ
κηα ηζηνξία κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο απφ απηέο
ηηο ιέμεηο. Νηθεηήο είλαη φπνηνο ρξεζηκνπνηήζεη ΟΛΔ
ηηο ιέμεηο.

………………

……………….

……………….

………………
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………………

………………

………………
………………

………………
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Άζθεζε

5

Θέιεηο λα κάζεηο λα κηιάο κε αηλίγκαηα, γηα λα ηνπο
κπεξδεχεηο φινπο; Φηηάμε ην δηθφ ζνπ αίληγκα φπσο
ζην παξάδεηγκα, ψζηε λα βξνπλ νη θίινη ζνπ ην δψν
ηεο εηθφλαο. ην αίληγκα κπνξείο λα πεξηγξάςεηο ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δψνπ: ην ρξψκα, ην ηξίρσκα, ηελ
νπξά, ηα απηηά, ηε θσλή πνπ βγάδεη, απηά πνπ ηξψεη.
Έρεη θνπλησηή νπξά θαη δπν κάηηα
πνλεξά θαη κνπζνχδη θαη κνπζηάθη,
ζηέθεηαη θακαξσηά. Ση είλαη;
Δίλαη ε ......................
………………………………..........................
....…………………………………..................
............………………………………………...
…………………………………………………
…………………………………………………
Δίλαη ε αγειάδα
Άζθεζε

6



Ορ! ηελ επφκελε ζειίδα κπεξδεχηεθαλ δχν αηλίγκαηα
ην έλα κε ην άιιν! Μπνξείο λα ηα μερσξίζεηο;
Έπεηηα κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ην αίληγκα
γηα ηνλ παπαγάιν.
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Με πνχπνπια ρξσκαηηζηά
έρσ ιέπηα ζην θνξκί κνπ
θαη ξάκθνο πνπ ηζηκπάεη
Κνιπκπάσ φιε κέξα
κα δελ μέξεηο ηε θσλή κνπ.
ζαλ άλζξσπνο κηιάεη.
Ο παπαγάινο
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Σν ςάξη
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Άζθεζε

7



Γηάβαζε ηα ζηηράθηα θαη έλσζε ηηο εηθφλεο κε ηε ζεηξά
πνπ ηηο ζπλαληάο ζε απηφ. Ξεθίλα απφ ην πξάζηλν
βειάθη.
63 / 46-47

Σν κηθξφ ην ζαιηγθάξη
πήγε βφιηα ζην θεγγάξη,
γηα λα βξεη έλα καληηάξη.
Καη ην θφθθηλν ην ςάξη
ςάρλνληαο γηα έλα δάξη
βνχηεμε κεο ζην πηζάξη
άλαςε θαη ην ιπρλάξη
θη έγεηξε ζην καμηιάξη.

Αληίγξαςε ηα ηξία πξψηα ζηηράθηα ζην ηεηξάδηφ ζνπ θαη
κάζε λα ηα γξάθεηο ζσζηά.
64 / 47

Άζθεζε

8

Ώξα λα θηηάμεηο θαη εζχ ζηηράθηα κε ιίγε βνήζεηα! Βξεο
πνηα ιέμε ηειεηψλεη φπσο ην φλνκα ηνπ θάζε παηδηνχ
ζηηο πξνηάζεηο θαη αληίγξαςέ ηε ζην ζσζηφ θελφ.
κνπζηθή

βηβιία

αγνξά

θαζαξία

Πειήλε

Βιέπσ ηε Υαξά πνπ πάεη ζηελ .............................
Ζ φκνξθε Γαιήλε κνηάδεη κε ηε ..............................
Έξρεηαη θαη ε Εσή παίδνληαο ..............................
Ζ θίιε κνπ ε Μαξία θάλεη ..............................
Κνίηα ηε Λνπθία πνπ ςάρλεη ζηα ...............................
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Άζθεζε

9

Γηα λα κάζεηο λα γξάθεηο ζηηράθηα, πξέπεη
λα εμαζθεζείο! Βξεο έλα φλνκα πνπ λα ηειεηψλεη
φπσο ε ηειεπηαία ιέμε ζε θάζε ζηηράθη.
…. ………………… πνπ έηξερε ζην δάζνο.

Ζ Θεψλε πνπ θξαηά έλα κπαιφλη.
…. …………… βιέπεη απφ ηελ ηδακαξία.
…. ……………………… είλαη δηθεγνξίλα.

Άζθεζε

10

Φηηάμε ηψξα ηα δηθά ζνπ ζηηράθηα παίξλνληαο ηδέεο
απφ ηηο εηθφλεο.
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
66 / 48

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη ν πίλαθαο
θαη ζεκείσζε ηη έκαζεο.

Πνιχ
θαιά

Έκαζα…
Έκαζα ηη είλαη νη γισζζνδέηεο
θαη ηα αηλίγκαηα.
Έκαζα λα ιέσ γισζζνδέηεο.
Έκαζα λα θηηάρλσ αηλίγκαηα.
Έκαζα λα θηηάρλσ ζηηράθηα.
Έκαζα λα δηαβάδσ θαη λα
γξάθσ ζσζηά δχν ή
πεξηζζφηεξα ζχκθσλα
ζηε ζεηξά.
Έκαζα ην ξήκα είκαη .

67 / 48-49

Αξθεηά
θαιά

ΔΝΟΣΖΣΑ 9

 
ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ
ΔΚΘΔΖ
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΣΑ ΡΟΤΥΑ
ΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ
ΣΡΗΣΖ 9 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2009
5.30 κ.κ.

ΠΡΟΟΥΖ!
Φξεζθνβακκέλν

ΜΗΚΡΔ
ΑΓΓΔΛΗΔ

68 / 50

[

αο εχρνκαη πγεία θαη
ραξά.

Γαιήλε

Φάμε, ςάμε!

ΛΔΞΗΚΟ

69 / 50

Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο

Άζθεζε

1

 

Γηάβαζε απηά πνπ έγξαςε ε Υαξά ζην εκεξνιφγηφ ηεο
θαη ζεκείσζε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα πνηεο πξνηάζεηο
είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιάζνο.
Πξφζεμε ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ ζηε ζειίδα 5
ηνπ βηβιίνπ ζνπ πνπ είλαη γξακκέλεο κε κπιε
γξάκκαηα! Θα ζε βνεζήζνπλ λα απαληήζεηο!

σζηφ
ηε Υσραξνχπα
ν νπξαλφο είλαη γθξίδνο.
Σα παηδηά θνξνχλ
ρξσκαηηζηά θαπέια.
Σα πάξθα έρνπλ ρακειά
δέληξα.
Σν ρσραξνππάθη κηιά
κε δπλαηή θσλή.

70 / 51

Λάζνο

Άζθεζε

2



Ξαλαδηάβαζε ην εκεξνιφγην ηεο Υαξάο θαη δσγξάθηζε
ζε έλα ραξηί ην ρσραξνππάθη. Γηα λα ην θάλεηο φπσο
αθξηβψο είλαη, δηάβαζε πνιχ πξνζεθηηθά
πψο ην πεξηγξάθεη ε Υαξά.
Άζθεζε

3

Σα νπζηαζηηθά κπήθαλ ζε έλα ζαθνχιη θαη ηα επίζεηα
κπήθαλ ζε έλα άιιν. Μπνξείο λα ελψζεηο ην θάζε
νπζηαζηηθφ κε έλα επίζεην; Αλ ηα ελψζεηο ζσζηά, ζα
θαηαιάβεηο πψο είλαη ην ζπίηη ηεο γηαγηάο ηεο Γαιήλεο.
παξάζπξα
ζηέγε
θαπλνδφρνο
θνπξηηλάθηα
πφξηα
θξάρηεο
ηνίρνη

κεγάιε
αλνηρηά
θφθθηλε
άζπξνη
ςειή
θεληεηά
μχιηλνο

Μπνξείο ηψξα λα
ην πεξηγξάςεηο;

71 / 51-52

Σν ζπίηη ηεο γηαγηάο ηεο Γαιήλεο έρεη ……………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Άζθεζε

4

Έλσζε ην θάζε επίζεην κε ην αληίζεηό ηνπ θαη γξάςε
θάησ απφ θαζέλα απφ ηα επίζεηα έλα νπζηαζηηθφ πνπ
λα ηαηξηάδεη.
αλνηρηφο
………………
ζθιεξφο
………………

θαζαξή
…………………
θιεηζηφο
………………

βξφκηθε
………………

κπαγηάηηθν
……………

νιφθιεξε
……………

κηζή
………………………

θαιφο
θαηξόο
θσηεηλφ
………………

θξχν
……………………

θξέζθν
…………………

θαθφο
ιύθνο
ζθνηεηλφ
………………

δεζηφ
……………………

καιαθφο
………………
72 / 52-53

Άζθεζε

5

Μπνξείο λα ελψζεηο ηα επίζεηα πνπ έρνπλ πεξίπνπ
ηελ ίδηα ζεκαζία; Έπεηηα γξάςε δίπια ζε θάζε επίζεην
έλα νπζηαζηηθφ πνπ λα ηαηξηάδεη.
ήζπρν
σξαίνο
θσηεηλφο
ρνληξή
αιεζηλή
ηεξάζηηα

παρνπιή ………………….
ιακπξφο ήιηνο
ήξεκν .….…………………
φκνξθνο ….…………...…
ίδηνο ………..……………..
πξαγκαηηθή …………..…

φκνηνο

πειψξηα …………………

Άζθεζε

6

Πθέςνπ ηη κνηάδεη κε ηη θαη έλσζέ ηα κε κηα γξακκή.
 Σα κάηηα ηεο είλαη κπιε

ζαλ ην ρηφλη.

 Σξψεη ιίγν

ζαλ ηελ παπαξνχλα.

 Σα κάγνπιά ηνπ
έγηλαλ θφθθηλα

ζαλ άζπξα πξνβαηάθηα.

 Πεξπαηά αξγά

ζαλ ηε ζάιαζζα.

 Σα καιιηά ηνπ παππνχ
ήηαλ θάηαζπξα

ζαλ πνπιάθη.

 Σα ζχλλεθα είλαη

ζαλ ηε ρειψλα.
73 / 54

Ππλέρηζε κε δύν δηθά ζνπ παξαδείγκαηα:
 …………………………………………..................................
…………………………………………...................................…
 ……………………………………..................................……
……………………………………………...................................
Άζθεζε

7

Σψξα πνπ μέξεηε λα πεξηγξάθεηε, λα ρξεζηκνπνηείηε
επίζεηα θαη παξνκνηψζεηο, ηη ζα ιέγαηε λα πεξηγξάςεη
θαζέλαο απφ εζάο ζε κηα ιεπθή ζειίδα ην αγαπεκέλν
ηνπ παηρλίδη θαη κεηά λα ην δσγξαθίζεη; Με απηέο ηηο
ζειίδεο κπνξείηε λα θηηάμεηε έλα ζπιινγηθφ βηβιίν,
ζην νπνίν λα δψζεηε έλαλ ηίηιν θαη λα δσγξαθίζεηε
ην εμψθπιιφ ηνπ.
Άζθεζε

8

Οη ιέμεηο ηνλ θαη ησλ έθπγαλ
απφ ηε ζέζε ηνπο. Μπνξείο
λα ηηο μαλαβάιεηο εθεί πνπ ήηαλ;

ΓΗΑΣΡΟΗ
ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ

 Εεηήζακε ρξήκαηα απφ ...... ηακία
ηεο ηάμεο καο, γηα λα ηα δψζνπκε ζηνλ έξαλν
........ «Γηαηξψλ ηνπ θφζκνπ».
 Ζ Υαξά έζβεζε ….... πίλαθα θαη κεηά έγξαςε ζε
απηφλ ηα νλφκαηα ....... δψδεθα κελψλ.
 Γηαβάζακε ην κχζν γηα ….... Ζξαθιή
θαη ηα ρξπζά κήια …..... Δζπεξίδσλ.
 ην ελπδξείν είδακε απφ θνληά
....... ηππφθακπν θαη ηα πειψξηα ζαγφληα
....... θαξραξηψλ.
74 / 54-55

Άζθεζε

9

Μπνξείο λα ζπκπιεξψζεηο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο
βάδνληαο ηηο ιέμεηο ηεο παξέλζεζεο ζηε ζσζηή κνξθή;
Μελ μεράζεηο λα ηνλίζεηο ηηο ιέμεηο.
 Σηο θξχεο λχρηεο ηνπ …………… (ρεηκψλαο)
ηηο πεξλνχζακε αθνχγνληαο παξακχζηα
απφ ηνλ ……………… (παηέξαο).
 Ο Οδπζζέαο πέξαζε απφ ην λεζί ηνπ …………………
(Κχθισπαο).
 Με ην πέξαζκα ησλ ………………… (αηψλαο)
ε εμσηεξηθή κνξθή ηεο Γεο άιιαμε πνιχ.
 Θπκάζαη φηη ηνπο ……………… (κήλαο) ηνπο ιέκε
κε δχν ηξφπνπο;
 Ζ θεηηλή γηνξηή είλαη αθηεξσκέλε ζηνπο
…………………… (ήξσαο) ηνπ Πνιπηερλείνπ.

Άζθεζε

10



Μπνξείο λα βάιεηο ηηο ιέμεηο ηεο επφκελεο ζειίδαο ζηε
ζσζηή ζηήιε;

75 / 56-57

κπιε
κπινύδα

άικπνπκ

γθιίηζα

άικπνπξν

αληιία

θαιληεξίκη

Άγγινο

ηε ιέμε κπιε αθνχσ κπι .
Σε γξάθσ ζηε ζηήιε ηνπ κπι .
[

κπι

ικπ

ληι

κπιε

…………………

…………………

…………………

…………………

ιλη

γθι ή γγι

…………………

…………………………
…………………………

Κάλε ην ίδην κε απηέο ηηο ιέμεηο.
πιαηεία

ςάιηεο

βάιηνο

θόιπνο

έιθεζξν

ειπίδα

άηιαληαο

ηίηινο

κπαιθόλη

θιεηδί

θινπβί

πέπιν

πι

ιπ

ηι

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

ιη

θι

ιθ

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

76 / 57

Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη
ν πίλαθαο θαη ζεκείσζε ηη έκαζεο.

Πνιχ
Καιά

Έκαζα…
Έκαζα λα πεξηγξάθσ θάηη πνπ
είδα ή θαληάζηεθα.
Έκαζα λα μερσξίδσ ηα επίζεηα
θαη λα ηα ρξεζηκνπνηψ
ζηελ πεξηγξαθή.
Έκαζα πνηεο ιέκε αληίζεηεο θαη
πνηεο ζπλψλπκεο ιέμεηο.
Έκαζα λα δηαβάδσ θαη
λα γξάθσ ζσζηά δχν ή
πεξηζζφηεξα ζχκθσλα
ζηε ζεηξά.
Έκαζα λα ζρεκαηίδσ επίζεηα
πνπ δειψλνπλ «πεξηζζφηεξν
απφ».
Έκαζα λα μερσξίδσ ην ηνλ.
απφ ην ησλ .
Έκαζα λα θιίλσ ηα αξζεληθά
νπζηαζηηθά ζε -αο .

77 / 58

Αξθεηά
θαιά

ΔΝΟΣΖΣΑ 10


Άζθεζε

1



Με ηε βνήζεηα ησλ εξσηήζεσλ, γξάςε γηα ηηο δχν
αθίζεο πνπ βιέπεηο παξαθάησ:

Παηδηθή γηνξηή
3.4.5 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2003
ΠΑΡΚΟ ΔΓΝΑΣΗΑ
πξσηλά εξγαζηήξηα
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ ΑΗΘΟΤΑ GRECOTEL
Απνγεπκαηηλέο παξαζηάζεηο
 ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ – Γ. Π. Θ.
 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΔΒΡΟΤ  ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ
Πνηνο θάλεη ηελ εθδήισζε;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
.………………………………………………………......………
78 / 59

Ση εθδήισζε είλαη;
………………………………………................................……
Πνχ γίλεηαη;
………………………………………................................……
Πφηε; ……………………………………......................………

Θπξηαθή 22 Φεβξνπαξίνπ
Θαξαγθηόδεο
Με ην ζέαηξν ζθηψλ
ηνπ Κψζηα Μαθξή
Ληκάλη Ναππάθηνπ,
7.30 κ.κ.
Πνηνο θάλεη ηελ εθδήισζε;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
.………………………………………………………......………
Ση εθδήισζε είλαη;
………………………………………................................……
Πνχ γίλεηαη;
………………………………………................................……
Πφηε; ……………………………………......................………
80 / 59
79

Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο

Άζθεζε

2 

Πάξε κηα ιεπθή θφιια ραξηί θαη θηηάμε κηα αθίζα κε
βάζε ην παξαθάησ θείκελν. Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα
πξνζζέζεηο δσγξαθηέο, γηα λα γίλεη έλα σξαίν πφζηεξ.
Σν άββαην 29 Απξηιίνπ ζηηο 7 ην απφγεπκα
ε ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ 5νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ
Ζξαθιείνπ δίλεη παξάζηαζε ζην δεκνηηθφ ζέαηξν.
Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ είλαη 5 επξψ. Σα ρξήκαηα ζα
δηαηεζνχλ γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ γηα ηε βηβιηνζήθε
ηνπ ζρνιείνπ.

Οη ιέμεηο αθίζα θαη πόζηεξ
είλαη ζπλψλπκεο.

Οη ιέμεηο επηγξαθή, ηακπέια θαη
πηλαθίδα είλαη ζπλψλπκεο.

80 / 60

Άζθεζε

3 

Οη πηλαθίδεο ζνχ δίλνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο.
Έλσζε ηελ θάζε πηλαθίδα κε απηφ πνπ απνθαζίδνπλ
λα θάλνπλ ε Γαιήλε θαη ν Λνπθάο, κφιηο ηε δηαβάζνπλ.
ΜΖΝ ΠΑΣΑΣΔ
ΣΟ ΓΡΑΗΓΗ

Αο θνιιήζνπκε ηελ
αθίζα καο αιινχ!

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ
ΣΟΗΥΟΚΟΛΛΖΖ

Αο κελ αθνπκπήζνπκε
ζηνλ ηνίρν!

ΑΑΝΔΡ ΔΚΣΟ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Αο δνχκε ην γιππηφ απφ
καθξηά!

ΜΖΝ ΑΓΓΗΕΔΣΔ

Αο πάκε απφ
ην κνλνπάηη!

ΠΡΟΟΥΖ
ΦΡΔΚΟΒΑΜΜΔΝΟ

Αο αλεβνχκε απφ
ηηο ζθάιεο!

Οη αθίζεο θαη νη πηλαθίδεο έρνπλ φζν γίλεηαη
ιηγφηεξεο ιέμεηο, γηα λα δηαβάδνληαη γξήγνξα.
Μεξηθέο θνξέο έρνπλ κφλν ηα αξρηθά
γξάκκαηα ησλ ιέμεσλ.

81 / 60-61

Άζθεζε

4

Πξφζεμε ηα αξρηθά γξάκκαηα θαη έλσζε ηελ θάζε
πηλαθίδα κε απηφ πνπ ζεκαίλεη. Αλ δε γλσξίδεηο ηη είλαη
θαζέλα απφ απηά, ξψηεζε λα κάζεηο ζηελ ηάμε.
Νξγαληζκόο Πηδεξνδξόκσλ Διιάδαο
Δζληθή Κεηεσξνινγηθή πεξεζία
Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ
Δ. Κ. .

Νξγαληζκόο Ρειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο
Διιεληθά Ραρπδξνκεία

ΘΡΔΙ

82 / 61

Οη ιέμεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηα αξρηθά
γξάκκαηα ιέγνληαη αθξσλύκηα.

Μπνξνχκε λα παίμνπκε κε ηα αθξσλχκηα ζηελ ηάμε!
Γξάςηε ηα νλφκαηα φισλ ησλ παηδηψλ ζηνλ πίλαθα.
Έπεηηα βξείηε θαη γξάςηε δίπια ζην φλνκα
ηνπ θάζε παηδηνχ ην αθξσλχκηφ ηνπ.

Σν δηθφ κνπ, αθνχ κε ιέλε Υαξά Γεσξγίνπ,
ζα είλαη ΥΑ.ΓΔ.
Σν δηθφ ζνπ; ……………......................
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Άζθεζε

5

Παξαθάησ ζα βξεηο δέθα ιέμεηο. Γηάιεμε έλα ζπκκαζεηή
ζνπ. Αθήζηε ηε θαληαζία ζαο ειεχζεξε θαη θηηάμηε κε
απηέο κηα απίζαλε ηζηνξία. Γξάςηε ηελ ηζηνξία ζε κηα
ιεπθή ζειίδα θαη θηηάμηε φινη καδί έλα κηθξφ βηβιίν κε
εηθφλεο θαη εμψθπιιν.
αζηξνλαχηεο επηβάηεο βηβιηνπψιεο ξάθηεο
καζεηήο γθηφλεο καλάβεο Φιεβάξεο
θνχξλαξεο ηξαγνπδηζηήο

Άζθεζε

6

Μπνξείο λα βάιεηο ζηε ζσζηή κνξθή
ηηο ιέμεηο λαύηεο θαη ξάθηεο,
ζπκπιεξψλνληαο έηζη ηα θελά;
Έλαο πξνθνκκέλνο .................... έξαςε ζηνιή
ζην ......................, κα ηνπ ................. ε ζηνιή
ηνχ εξρφηαλε κηθξή. Σα θαπέια γηα ηνπο ..................
δελ ηα θηηάρλνπλε νη ......................

84 / 62

Άζθεζε

7

Σα γξάκκαηα γιίζηξεζαλ απφ
ηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ. Βάιε ζηε
ζέζε ηνπ φ,ηη λνκίδεηο πσο ιείπεη
θαη έπεηηα ζπκπιήξσζε ηνλ πίλαθα
κε δχν δηθά ζνπ παξαδείγκαηα.
Θύξηα αξζεληθά
νπζηαζηηθά
ν Γξεγφξεο
... Βαζίι.....
... Λεπηέξ.....
……………………
……………………

Θνηλά αξζεληθά
νπζηαζηηθά
ν καζεηήο
... θαζεγεη.....
... καλάβ.....
……………………
……………………

Να ζπκάζαη!
Σα αξζεληθά νπζηαζηηθά
πνπ ηειεηψλνπλ ζε -εο γξάθνληαη
κε ήηα, φπσο ν ηαμηδηώηεο.

Άζθεζε

8

Μπνξείο λα θαηαιάβεηο πνηεο ιέμεηο πεξηγξάθνπλ νη
θξάζεηο ζηελ επφκελε ζειίδα; Γηα λα βνεζεζείο,
δίλεηαη ε αξρή ηεο θάζε ιέμεο.
85 / 62-63

Γχν φκνηα ζχκθσλα ηα ρσξίδνπκε, φηαλ νη ιέμεηο
δε ρσξνχλ νιφθιεξεο ζην ηέινο ηεο ζεηξάο.
Γεο έλα παξάδεηγκα: Άλ-λα.
Μελ μεράζεηο
ηνλ ηφλν φπνπ ρξεηάδεηαη.

● Κξχβνπλ πνιιέο θνξέο ηνλ ήιην: ζ ύ λ λ ε θ α.
● Σα θέξλεη ν ηαρπδξφκνο: γ ξ __ __ __ __ __ __ . ● Μεηά ην ηξία είλαη ην: η έ ____ __ __ __.
● Ζ ηφικε ιέγεηαη αιιηψο θαη: ζ ά __ __ __ __ .
● Σν φλνκα ηεο ρψξαο καο: Δ __ __ __ __ __ .
● Μεηά ηελ Παξαζθεπή είλαη ην: Π ά __ __ __ __ __ . ● Μαο δίλεη ην κέιη: κ έ __ __ __ __ __ .
● ε απηή θνιπκπνχκε ην θαινθαίξη:
ζ ά __ __ __ __ __ .
● Απφ απηή θηηάρλεηο πχξγνπο ζηελ παξαιία:
ά __ __ __ __ .
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο.
86 / 63

Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη
ν πίλαθαο θαη ζεκείσζε ηη έκαζεο.

Πνιχ
Καιά

Έκαζα…
Έκαζα λα βξίζθσ
πιεξνθνξίεο απφ πηλαθίδεο,
απφ κηθξέο αγγειίεο, απφ
αλαθνηλψζεηο θαη αθίζεο.
Έκαζα λα θηηάρλσ θαη εγψ
κηθξέο αγγειίεο θαη αθίζεο.
Έκαζα ηη είλαη
ηα αθξσλχκηα.
Έκαζα ην νξηζηηθφ άξζξν
θαη ηηο κνξθέο πνπ παίξλεη.
Έκαζα ιέμεηο κε φκνηα
ζχκθσλα.
Έκαζα λα θιίλσ ηα αξζεληθά
νπζηαζηηθά ζε -εο .
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Αξθεηά
θαιά

ΔΝΟΣΖΣΑ 11





Άζθεζε

1





Άλνημε ην βηβιίν ζνπ ζηε ζειίδα 31, δεο ηελ αιθαβήηα
θαη ζεκείσζε ζε πνην ζεκείν ηνπ ιεμηθνχ ζνπ λνκίδεηο
πσο βξίζθεηαη ε θάζε ιέμε.
Φάμε ηε ιέμε

ΑΡΥΖ

ΜΔΖ

ΣΔΛΟ



ιπρλάξη
άγαικα
ςάξη
εηηθέηα
Φάμε ηε ιέμε

ΑΡΥΖ

κχινο
βαιίηζα



γάηα
ρηέλα

88 / 65

ΜΔΖ

ΣΔΛΟ

Άζθεζε

2



Ξέξεηο θαιά ην ιεμηθφ ζνπ; ε πνηα ζειίδα αξρίδνπλ νη
ιέμεηο απφ βήηα; απφ γηψηα; Άλνημε ην ιεμηθφ, ζεκείσζε
ηνλ αξηζκφ ηεο ζειίδαο φπνπ αξρίδεη ην θάζε γξάκκα
θαη αληίγξαςε ηελ πξψηε ιέμε ηεο ζειίδαο.
Γξάκκα

Αξηζκφο ζειίδαο

Πξψηε ιέμε

Αξηζκφο ζειίδαο

Πξψηε ιέμε

Β
Η
Φ
Π
Γξάκκα
Λ
Ο
Α
Ε

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά απηέο ηηο ιέμεηο.

89 / 65

Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο

Άζθεζε

3



Αλαδήηεζε ηξεηο ιέμεηο κε έμη γξάκκαηα ζην ιεμηθφ ζνπ.
Γξάςε ηεο ζηα αξηζηεξά ηεηξαγσλάθηα. Έπεηηα βάιε ηα
γξάκκαηα ηεο θάζε ιέμεο ζε αιθαβεηηθή ζεηξά.


Σ

Άζθεζε

Ρ

Ο

Φ

Ζ

Ζ

Ο

Ρ



Σ

4

Παξαθάησ έγξαςα θάηη γηα ζέλα. Γηα λα ην
δηαβάζεηο, γξάςε θάησ απφ θάζε αξηζκφ ην ζσζηφ
γξάκκα. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθφ κνπ φλνκα
γξάθεηαη έηζη:
Β Α Γ Η Α
2 – 1 – 3 – 9 – 1.
Αλ ρξεηάδεζαη βνήζεηα, θνίηαμε ηελ αιθαβήηα
πνπ αθνινπζεί. Να μεθηλήζεηο κε θεθαιαίν γξάκκα
θαη λα ηειεηψζεηο κε ηειεία. Μελ μεράζεηο
λα ηνλίζεηο ηηο ιέμεηο.
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Φ

1
Αα

2
Ββ

3
Γγ

4
Γδ

5
Δε

6
Εδ

7
Ζε

8
Θζ

9
Ηη

10
Κθ

11
Λι

12
Μκ

13
Νλ

14
Ξμ

15
Ον

16
Ππ

17
Ρξ

18
ζ

19
Ση

20
Τπ

21
Φθ

22
Υρ

23
Φς

24
Χσ

15–16–15–9–15–18
……………………………………………
2–9–1–6–5–19–1–9
……………………………………………
18–10–15–13–19–1–21–19–5–9
……………………………………………
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά απηή ηε ζπκβνπιή ηεο Βάγηαο.
Άζθεζε

5



Γξάςε ηέζζεξα επαγγέικαηα πνπ ζνπ αξέζνπλ.
ε πνηα ζειίδα ηνπ ιεμηθνχ ζνπ βξίζθεηαη ην θάζε
επάγγεικα;
Θα ήζεια λα γίλσ:
1. ……………………… ειίδα ………
2. ……………………… ειίδα ………
3. ……………………… ειίδα ………
4. ……………………… ειίδα ………
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Άζθεζε

6



Ζ Υαξά, ν Λνπθάο, ν Αξκπέλ θαη ε Γαιήλε θηηάρλνπλ
ην δηθφ ηνπο ιεμηθφ. Γηα λα ηνπο βνεζήζεηο, γξάςε θαη
εζχ ζην ηεηξάδηφ ζνπ νξηζκνχο γηα ηηο ιέμεηο:
δάζθαινο, ζθύινο, κνιύβη,
ραξά, θαινζύλε, γειώ, κηθξόο.
Άζθεζε

7

Ο αθεξεκέλνο ηππνγξάθνο δε ζπκάηαη πνηα ιέμε
ηαηξηάδεη ζηνλ θάζε νξηζκφ. Πψο ζα ηππψζεη ηψξα
ην ιεμηθφ; Αλ ηνλ βνεζήζεηο, ζα ζνπ ρξσζηά κεγάιε
ράξε!
Έλσζε ηελ θάζε ιέμε κε ηνλ νξηζκό ηεο.

αθξηβόο

Όηαλ θάηη δε ζπκβαίλεη
νχηε κία θνξά.

ζπάδσ

Πιεξψλνπκε γη’ απηφλ
πνιιά ιεθηά.

ςώληα

Απηά πνπ αγνξάδνπκε
απφ ηα καγαδηά.

πνηέ

Ρίρλσ θάησ θαη
θάλσ θνκκάηηα.
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Άζθεζε

8



Βξεο πνην απφ ηα παξαθάησ επίζεηα ηαηξηάδεη ζηνλ
θάζε νξηζκφ θαη ζπκπιήξσζε ηα θελά φπσο
ζην παξάδεηγκα.
βαξεηή

άρξεζηα

αδέζπνην

ςειό

ήζπρνο

 Απηφ ην παηδί έρεη κεγάιν ύςνο. Δίλαη έλα .............
παηδί.
 Απηά ηα αληηθείκελα δε ρξεζηκεύνπλ πνπζελά. Δίλαη
.................. αληηθείκελα.
 Απηφ ην ζθπιί δελ έρεη αθεληηθό. Δίλαη έλα
…………………… ζθπιί.
 Απηφο ν άλζξσπνο δελ θάλεη θαζαξία. Δίλαη έλαο
………………… άλζξσπνο.
 Απηή ε ηαηλία κε θάλεη λα βαξηέκαη. Δίλαη κηα
………………… ηαηλία.

93 / 68

Άζθεζε

9

Ση ζα έιεγεο λα ιχζνπκε έλα ζηαπξφιεμν;
1. Πάλσ ζε απηή θαζφκαζηε.
2. Σξαγνχδηα πνπ ιέκε ηα Υξηζηνχγελλα
θαη ηελ Πξσηνρξνληά.
3. Μέξνο κε πνιιά δέληξα.
4. Σν αληίζεην ηεο ιέμεο «ζθνηάδη».
5. Σν έρνπλ ηα απηνθίλεηα θαη ηα πνδήιαηα.
6. Εψν κε κεγάιε πξνβνζθίδα.
7. Σν ζηξψλνπκε ζην πάησκα.
8. Λνπινχδη πνπ είλαη θίηξηλν ζην θέληξν
θαη έρεη άζπξα πέηαια.

1
2

3
4

6
7

8
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5

Άζθεζε

10

Έλσζε ηα νλφκαηα ζηελ αξηζηεξή ζηήιε κε ηηο ιέμεηο ή
θξάζεηο ζηα δεμηά πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ.
Θαβάια

κπζηθφο ήξσαο

Αιβαλία

πφιε

Αηγαίν

αξραίνο πνιηηηθφο

Όιπκπνο

ρψξα

Ξεξηθιήο

κνπζηθφο

Ζξαθιήο

ζάιαζζα

Πνισκόο

πνηεηήο

Κπεηόβελ

βνπλφ

Πεξηθιήο

Λνχληβηρ βαλ
Μπεηφβελ

Γηνλχζηνο
νισκφο
Άζθεζε

11

Ζ Υαξά μαλαβιέπεη ηελ άζθεζε πνπ έθαλε ζην ζρνιείν
θαη λνκίδεη πσο θάπνπ ππάξρεη ιάζνο. Μπνξείο
λα βξεηο ηα ιάζε ηεο Υαξάο θαη λα ηα ζβήζεηο;
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Νλόκαηα δώσλ

Νλόκαηα ηόπσλ

Βνπθεθάιαο

Αιεμαλδξνχπνιε

Νλόκαηα
αλζξώπσλ
Αξηζηνθάλεο

Αδφξ

εθέξεο

Θεζέαο

Ζξάθιεην

Γαιιία

Διχηεο

Νηάκπν

Κξήηε

Λακία

Άζθεζε

12 

Άλνημε ην ιεμηθφ ζνπ ζην γξάκκα γηώηα (Η, η) θαη
αλαδήηεζε φια ηα θχξηα νλφκαηα. Αληίγξαςέ ηα
ζηηο γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Άζθεζε

13

Μπνξείο λα ππνγξακκίζεηο ζην παξαθάησ θείκελν
ηα θύξηα νπζηαζηηθά;
ηελ Κξήηε βαζίιεπε ν Μίλσαο, γηνο ηνπ Γία θαη ηεο
Δπξψπεο.
Ζ γπλαίθα ηνπ ιεγφηαλ Παζηθάε, θαη ήηαλ ρατδεκέλε
θαη απαηηεηηθή, γηαηί θαηαγφηαλ απ’ ηνλ Ήιην. Ήζειε
ην παιάηη φπνπ ζα δήζεη λα είλαη ην πην φκνξθν,
96 / 69-70

ην πην ιακπξφ. Όζα ζρέδηα ηεο έδεηρλαλ δελ ηεο
άξεζαλ. Ο Μίλσαο αλέζεζε ηφηε ζ’ έλαλ αξρηηέθηνλα
απφ ηελ Αζήλα, ηνλ μαθνπζηφ Γαίδαιν, λα ρηίζεη ην
παιάηη ηεο Κλσζνχ.
ε κηα πιαγηά ζηελ θαηαπξάζηλε Κξήηε, άξρηζε ν
Γαίδαινο λα ρηίδεη ην παιάηη. Λακπξέο αίζνπζεο κε
ρξσκαηηζηά ηαβάληα, πεξηζηχιηα, εζσηεξηθέο απιέο,
ζθάιεο, δηάδξνκνη. Οη ηνίρνη δσγξαθηζκέλνη κε
ππέξνρα ρξψκαηα. ηηο ζηέγεο, πάλσ ζε θνιφλεο, ήηαλ
δσγξαθηζκέλα ρξπζά θέξαηα ηαχξνπ, γηα λα ηηκήζνπλε
ην Γία πνπ έθεξε, κεηακνξθσκέλνο ζε ηαχξν, ζηελ
Κξήηε ηελ Δπξψπε.

νθία Εαξακπνύθα,
«Κπζνινγία»,
Σόκνο 10, εθδ. Θέδξνο
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Άζθεζε

14

Καζψο ε Γαιήλε γχξηδε απφ
ην ζρνιείν, έπηαζε δπλαηή
βξνρή. Μπήθε λεξφ
ζηελ ηζάληα ηεο, βξάρεθαλ
ηα ηεηξάδηά ηεο θαη κνπληδνπξψζεθαλ κεξηθέο ιέμεηο.
Μπνξείο λα ηε βνεζήζεηο λα μαλαγξάςεη ηηο κνπληδνπξσκέλεο ιέμεηο; Μελ μεράζεηο λα βάιεηο ηνπο ηφλνπο!
Σα παηρλίδηα ηνπ αδειθ …………… κνπ ηα θπιάκε ζε
έλα ζάθ ……….… πνπ ήηαλ ηνπ παππνχ κνπ ηνπ
ηαρπδξφκ ..............……........ Οη ζάθνη ησλ ηαρπδξφκ
............…......…… ήηαλ κεγάινη θαη δεξκάηηλνη, γηα λα
αληέρνπλ ζηε καλία ηνπ αλέκ ...…....…..... θαη ζηηο
αθηίλεο ηνπ ήιη ........…...., θαη έηζη ηα γξάκκαηα λα
θηάλνπλ ζηνπο θαηνίθ ............... θαη ησλ πην
απνκαθξπζκέλσλ ρσξηψλ. Αιιά θαη νη ίδηνη νη
ηαρπδξφκνη βάδηδαλ αθνχξαζηα ζε αλήθνξ
..….................. θαη θαηήθνξ ...............…........ Έκπαηλαλ
ζε απιφγπξ .......…………........... θαη ιαραλφθεπ
…………………………, κνηξάδνληαο ηελ αιιεινγξαθία.

98 / 71

Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη
ν πίλαθαο θαη ζεκείσζε ηη έκαζεο.

Πνιχ
Καιά

Έκαζα…
Έκαζα πψο είλαη
ην ιεμηθφ κνπ.
Έκαζα λα βξίζθσ γξήγνξα κηα
ιέμε ζην ιεμηθφ.
Έκαζα λα μερσξίδσ ζην ιεμηθφ
κνπ ηνπο νξηζκνχο απφ ηα
παξαδείγκαηα.
Έκαζα λα θηηάρλσ νξηζκνχο
ιέμεσλ.
Έκαζα λα θηηάρλσ ην δηθφ κνπ
ιεμηθφ.
Έκαζα λα μερσξίδσ ηα θχξηα
απφ ηα θνηλά νπζηαζηηθά.
Έκαζα λα θιίλσ ηα αξζεληθά
νπζηαζηηθά ζε -νο .
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Αξθεηά
θαιά

ΔΝΟΣΖΣΑ 12

 
Άζθεζε

1

Σα ζαθνχιηα ηνπ Ατ-Βαζίιε είλαη γεκάηα ιέμεηο!
Μπνξείο λα ηηο βάιεηο ζηε ζεηξά, γηα λα θηηάμεηο
πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ρξηζηνπγελληάηηθα έζηκα;
Γξάςε ηηο πξνηάζεηο ζην ηεηξάδηφ ζνπ θαη κάζε λα
γξάθεηο ζσζηά ηελ πξψηε πξφηαζε.
ηελ
θνξπθή
ηνπ
βάδνπκε
ρξηζηνπγελληάηηθνπ
δέληξνπ
ην
Υξηζηνπγέλλσλ
αζηέξη
ησλ

Σα
ηα
ιέλε
θάιαληα
παηδηά

Σελ
θφβνπκε
Πξσηνρξνληά
βαζηιφπηηα
ηε

Υξηζηνχγελλα
Σα
δψξα
αληαιιάζζνπκε
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Πξφζεμεο ηε ιέμε αληαιιάζζνπκε;
Έρεη δχν ι θαη δχν ζ.

Άζθεζε

2

Ζ Γαιήλε ζέιεη λα πεξηγξάςεη ζε κηα θίιε ηεο απηνχο
πνπ είδε ζηε ρξηζηνπγελληάηηθε αγνξά. Μπνξείο λα ηε
βνεζήζεηο; Γηάιεμε έλα απφ ηα παξαθάησ πξφζσπα
πνπ ζπλάληεζε ε Γαιήλε ζηελ αγνξά θαη πεξίγξαςέ ην
ζην ηεηξάδηφ ζνπ.
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Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο

Άζθεζε

3

Θέιεηο λα πξνζπαζήζεηο ηψξα λα πεξηγξάςεηο
ηνλ εαπηφ ζνπ; Κφιιεζε κηα θσηνγξαθία ζνπ.
Σα καιιηά κνπ είλαη ……………………
Σν δέξκα κνπ είλαη ………………………
Σα ρείιε κνπ είλαη ………………………
Σα πφδηα κνπ είλαη ………………………
Σα κάηηα κνπ είλαη ………………………
Σα δφληηα κνπ είλαη ……………………
Σα δάρηπιά κνπ είλαη …………………
Σν ζψκα κνπ είλαη ………………………
Γηα λα ζε βνεζήζσ, ζνπ δίλσ
κεξηθά επίζεηα.
καιιηά

θαζηαλά

θνληά

θνπλησηά

θαηζαξά

κάηηα

γαιαλά

θαζηαλά

κεγάια

πξάζηλα

δέξκα

αλνηρηφ

ζθνχξν

κειαςφ

απαιφ

ρείιε

ιεπηά

ρνληξά

δφληηα αζηξαθηεξά

γεξά
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ζαξθψδε ζθαζκέλα
αξαηά

ζηξαβά

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηφ ζνπ ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη
ηνπ πξνζψπνπ, πνπ είλαη γξακκέλα κε θφθθηλν ρξψκα,
θαη κάζε λα ηα γξάθεηο ζσζηά.
Άζθεζε

4

Ξερψξηζε ηηο πέληε ιέμεηο θαη γξάςε ηεο κε πεδά
γξάκκαηα.
ΣΔΟΗΞΝΓΗΓΑΣΡΙΝΘΔΦΑΙΗΚΑΙΙΗΑ
……………………………………...................................………
………………………………………...................................……
Μελ μεράζεηο ηνπο ηφλνπο.

Άζθεζε

5



Θπκάζαη ηηο εθθξάζεηο κε ηηο ιέμεηο θαηξόο θαη δξόκνο
πνπ ζπλάληεζεο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη
έγξαςεο ζην ιεμηθφ ζνπ; Καη κε ηηο ιέμεηο κάηηα, ζηφκα
θαη απηηά ππάξρνπλ πνιιέο εθθξάζεηο.
Γηα παξάδεηγκα, ιέκε:
«θάλσ ηα ζηξαβά κάηηα»,
«δε κνπ γεκίδεη ην κάηη»,
«ζηάδεη κέιη ην ζηόκα ηνπ»,
«απφ ην έλα απηί κπαίλεη, απφ ην άιιν βγαίλεη».

104 / 74-75
103

πγθέληξσζε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξεο
εθθξάζεηο κε ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο
θαη γξάςε ηεο ζην ιεμηθφ ζνπ.
ε πνην ζεκείν ηνπ ιεμηθνχ
ζα ηηο πξνζζέζεηο;

Άζθεζε

6 

Γηάβαζε πξνζεθηηθά ην παξαθάησ θείκελν θαη πεο απφ
πφζεο πξνηάζεηο απνηειείηαη. Έπεηηα βάιε ζηελ
αξηζηεξή ζηήιε ηνπ πίλαθα φζεο ιέμεηο ζνχ δείρλνπλ
πνηνο θάλεη θάηη θαη ζηε δεμηά ζηήιε φζεο ιέμεηο ζνχ
δείρλνπλ ηη θάλεη. Αθνινχζεζε ην παξάδεηγκα.

Έμσ από ην παξάζπξν
Ο αέξαο θπζά δπλαηά. Σν ρηφλη
ζθεπάδεη ηελ απιή καο. Σα παγσκέλα
πνπιάθηα ςάρλνπλ γηα ηξνθή.
Σα παηδηά θηηάρλνπλ γειαζηνχο
ρηνλάλζξσπνπο. Έλα θνξηηζάθη θάλεη
έιθεζξν. Μηα γάηα αθήλεη ηα ίρλε ηεο
ζην ρηφλη. Καη εγψ ηνπο θνηηάδσ φινπο
πίζσ απφ ην ηδάκη.

104 / 75-76

ΞΝΗΝΠ ΘΑΛΔΗ ΘΑΡΗ;

ΡΗ ΘΑΛΔΗ;

Ο αέξαο
θπζά δπλαηά.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Άζθεζε

7

Γξάςε ζε κηα ιεπθή ζειίδα κηα ρξηζηνπγελληάηηθε
ηζηνξία κε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
παξαθάησ ιέμεηο.
θνξθή θνξδέια άγξηνο θξαηδόια
δξόκνο θάξβνπλν ζπνπξγίηεο βξνρή
αξρηκεληά έιθεζξν ρξπζόο όξζηνο
γηξιάληα θνξκόο θνύξλνο
Έπεηηα δσγξάθηζε ηελ ηζηνξία ζνπ. ην ηέινο καδέςηε
φιεο ηηο ηζηνξίεο θαη θηηάμηε έλα βηβιίν ηεο ηάμεο.
Γηαιέμηε ηη ζα βάιεηε ζην εμψθπιιν θαη γξάςηε απέμσ
ηα νλφκαηά ζαο.
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Βξεο γηα ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηηο αληίζεηέο ηνπο
κε ηα με-, α- θαη αλ- θαη ζα κάζεηο ηη ζπκβαίλεη ζηελ
Αλάπνδε Υψξα.
Κάζε βξάδπ ν πηζηφο ................. θχιαθαο ηεο Αλάπνδεο
Υψξαο θιεηδψλεη ...................... ηε κεγάιε μχιηλε πχιε
βηδψλνληαο ............................ ηηο πειψξηεο βίδεο ηεο θαη
θαξθψλνληάο ............................... ηε κε ην ζθπξί ηνπ.
Έπεηηα θνπξδίδεη ....................... ην ηεξάζηην παιηφ ξνιφη
ηνπ θάζηξνπ, ην νπνίν ζεκαίλεη
ηελ ψξα, θαη ην θξεκά
................... πξνζεθηηθά. Αθνχ
ηειεηψζεη ηηο δνπιεηέο ηνπ,
πέθηεη λα θνηκεζεί
ήζπρνο ….................
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Διάηε λα θηηάμνπκε κηα νκαδηθή θαληαζηηθή ηζηνξία.
Υσξηζηείηε ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ 5-6 παηδηψλ.
Ο πξψηνο παίθηεο ηεο θάζε νκάδαο γξάθεη ζε έλα
ραξηί κηα πξφηαζε κε ηελ πξψηε απφ ηηο παξαθάησ
ιέμεηο θαη ην δίλεη ζηνλ επφκελν παίθηε.
Ο δεχηεξνο παίθηεο γξάθεη θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ
κηα πξφηαζε κε ηε δεχηεξε ιέμε θαη δίλεη ην ραξηί ζηνλ
ηξίην παίθηε, θηι.
Πξνζνρή! Οη πξνηάζεηο πξέπεη ελσκέλεο λα
θηηάρλνπλ κηα ηζηνξία.
Κεξδίδεη ε νκάδα πνπ ζα ηειεηψζεη πην γξήγνξα ηελ
ηζηνξία ηεο.
Οξίζηε νη ιέμεηο:

θαξδηά

γνξγόλα

ππμίδα

ρώξα

αλεθόξα

νκνξθηά
πεηαινύδα

ζάιαζζα

10
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Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηε Γαιήλε λα ζπκπιεξψζεη ηα
θελά βάδνληαο ζηε ζσζηή κνξθή ηηο ιέμεηο θαξδηά,
ώξα θαη ζάιαζζα;
 Αλ αθνπκπήζσ ην ρέξη ζην ζηήζνο κνπ, αθνχσ
ηνπο ρηχπνπο ηεο ..................... κνπ.
 Ο Λνπθάο είλαη θαιφθαξδνο, δειαδή έρεη θαιή
......................
 Όηαλ ηξψκε έμσ κε ηνπο δηθνχο κνπ, παξαγγέιλνπκε
θαγεηά ηεο ......................
 Με ηε Υαξά, ηνλ Αξκπέλ θαη ην Λνπθά ζπδεηνχκε
κε ηηο .............
 Σν αγαπεκέλν κνπ βηβιίν είλαη «Οη πεηξαηέο ησλ
επηά ....................».
 Σα θχκαηα ηεο ....................... κπνξεί
λα θηάζνπλ ηα πέληε κέηξα.
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Ζ Γαιήλε δε ζπκάηαη πψο ρσξίδνληαη νη ιέμεηο, φηαλ δε
ρσξνχλ νιφθιεξεο ζην ηέινο ηεο ζεηξάο. Μπνξείο λα
ηε βνεζήζεηο;
Γηα λα ην θάλεηο, δεο ηη απάληεζεο ζηηο εξσηήζεηο
ηεο ζειίδαο 59 ηνπ βηβιίνπ ζνπ.
Άλλα: Άλ-λα

κνύξα: ………………

είπα: ………………

γηαγηά: ………………

άιινο: ………………

θήπνο: ………………

πηάην: ………………
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Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη
ν πίλαθαο θαη ζεκείσζε ηη έκαζεο.

Πνιχ
θαιά

Έκαζα…
Έκαζα λα πεξηγξάθσ έλα
πξφζσπν.
Έκαζα ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο
θαη ηνπ πξνζψπνπ.
Έκαζα λα μερσξίδσ ηα κέξε
απιψλ πξνηάζεσλ.
Έκαζα λα θηηάρλσ αληίζεηεο
ιέμεηο κε ηα με- , α- , αλ- .
Έκαζα λα ρσξίδσ κηα ιέμε ζηα
δχν, φηαλ δε ρσξά νιφθιεξε
ζην ηέινο ηεο ζεηξάο.
Έκαζα λα θιίλσ ηα ζειπθά
νπζηαζηηθά ζε -α .
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Αξθεηά
θαιά

Πεξηερφκελα
Έλα παξάμελν ηαμίδη…
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