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Γιψζζα Β΄ Γεκνηηθνχ 
 

Σαμίδη ζηνλ θφζκν  
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Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / 
Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α: 
«Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή λέσλ 
εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ» 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
Γεκήηξηνο Γ. Βιάρνο 
Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ 
Πρόεδρος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 
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 
Γεψξγηνο Σχπαο 
Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγ. Ινζηιηούηοσ 
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεχζ. Έξγνπ 
Γεψξγηνο Οηθνλφµνπ 
Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγ. Ινζηιηούηοσ 
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ 
ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη 
25% απφ εζληθνχο πφξνπο. 
 



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
Εσή Γαβξηειίδνπ, Επηθ. Καζ. ηνπ  

Δεκνθξίηεηνπ Παλεπ. Θξάθεο, 
Μαξία θπξνέξα, Επηθ. Καζεγ. ηνπ  

Δεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκ. Θξάθεο 
Λνπθία Μπεδέ, Καζεγ. ηνπ Δεκνθξ.  

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 
 

ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Άλλα Παγνξνπνχινπ, Επηθ. Καζεγ.  

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 
Νηθφιανο Κνπηζφο, 

ρνιηθόο ύκβνπινο 
Ησάλλεο Μπάξηδεο, Εθπαηδεπηηθόο 
 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Άληα Γαλψζε, 

θηηζνγξάθνο - Εηθνλνγξάθνο 
 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 
Αγγειηθή Σζακπάδε 
 



ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ 

Πέηξνο Μπεξεξήο, ύκβνπινο ηνπ  
Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

Υξήζηνο Παπαξίδνο, ύκβνπινο  
ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
Μαξία Καξάκπεια, Εθπαηδεπηηθόο  
 

ΔΞΧΦΤΛΛΟ 
Παλαγηψηεο Γξάββαινο, 

Εηθαζηηθόο Καιιηηέρλεο  
 

ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ. 

 

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».  



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 

 

ΠΡΧΣΟ ΣΔΤΥΟ 
 

Σφκνο 2νο 





 

ΔΝΟΣΖΣΑ 5 
 
 
 
 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα κάζεηο: 
 

 Να βξίζθεηο πιεξνθνξίεο ζε 
εηηθέηεο πξντφλησλ. 
 Να θηηάρλεηο ηηο δηθέο ζνπ 

εηηθέηεο. 
 Να ιεο θαη λα γξάθεηο ζσζηά  ηηο 

κέξεο ηεο εβδνκάδαο. 
 Να ιεο θαη λα γξάθεηο ζσζηά 

ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ. 

 Να δηαβάδεηο ην ας θαη ην ες. 
 Να ρσξίδεηο κηα ιέμε ζηα δχν, 

φηαλ δε ρσξά νιφθιεξε ζην 
ηέινο ηεο ζεηξάο. 
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Ση θνηηάδεη κε πξνζνρή ν θχξηνο 
ζηελ εηθφλα; 
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 ΖΜ. 
ΛΖΞΖ 

5.12.2009 



 

Σαμίδη ζηνλ θφζκν  
ηεο γιψζζαο 

 
 
 
 

Ο Λνπθάο, ε Υαξά, ν Αξκπέλ θαη  
ε Γαιήλε βξίζθνληαη  
ζην ζνππεξκάξθεη, γηα λα 
αγνξάζνπλ φ,ηη ζα ρξεηαζηνχλ γηα 
ην ηαμίδη ζηε Υσραξνχπα. 
 

- Πνηνο έρεη ηε ιίζηα κε ηα 
ςψληα; Ση ρξεηαδφκαζηε; 

 

- Δγψ ηελ έρσ! Θέινπκε ςσκί 
γηα ηνζη, λεξφ, ρπκνχο, 
κπαηαξίεο, ραξηνκάληηια, 
θνλζέξβεο θαη έλα αλνηρηήξη 
γηα θνλζέξβεο. 
 

- Να πάξνπκε θαη ζνθνιάηεο! 
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- Οη ζνθνιάηεο ζα ιηψζνπλ 
ζην ηαμίδη. 
 

- Έρεη δίθην ν Αξκπέλ. Να! Γεο 
ηη είλαη γξακκέλν πάλσ ζε 
απηή ηε ζνθνιάηα: «Να δηαηε-
ξείηαη ζε κέξνο δξνζεξφ». 
 

- Ση ζα ιέγαηε αλ αληί γηα 
ζνθνιάηεο παίξλακε 
κπηζθφηα κε δεκεηξηαθά 
φπσο απηά; ην θνπηί γξάθεη 
φηη πεξηέρνπλ ζηηάξη, ξχδη, 
θαιακπφθη, βξφκε, θηζηίθηα, 
ακχγδαια, θαη αληί γηα δάραξε 
έρνπλ κέιη. Δίλαη πην πγηεηλά 
θαη δε ιηψλνπλ. 
 

- Δληάμεη! Πξηλ βάιεηο ηα 
κπηζθφηα ζην θαιαζάθη, δεο 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο. 
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- Ση είλαη ε εκεξνκελία ιήμεο; 
 

- Μηα εκεξνκελία πνπ καο 
δείρλεη κέρξη πφηε κπνξνχκε 
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάηη. 
Να, δεο! Δδψ γξάθεη: 
«Αλάισζε πξηλ απφ  
25-11-2007». 

 
 
 
 
 
 

Σν ζοςπεπμάπκεη 
ην ιέκε θαη 

ςπεπαγοπά. 

Αλάισζε θαηά 
πξνηίκεζε πξηλ απφ: 

16 03 2006 
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 Ση ζέινπλ λα αγνξάζνπλ  
 νη ηέζζεξηο θίινη απφ  
 ην ζνππεξκάξθεη;  
 Καηαιαβαίλεηο ηη ζεκαίλεη 
 «Αλάισζε πξηλ απφ  

25-11-2007», πνπ είλαη γξακκέλν 
 πάλσ ζην θνπηί κε ηα κπηζθφηα;  
 Θπκάζαη ηη άιιν είλαη γξακκέλν 
 ζηηο εηηθέηεο, ζηα θνπηηά ή  
 ζηα κπνπθάιηα απφ δηάθνξα 
 πξντφληα; 
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100% 

θπζηθφο 

ρπκφο 

Αλάισζε θαηά 
πξνηίκεζε 
πξηλ απφ: 
07/03/2006 

2

1 

   
 2 



 

Φέξε απφ ην ζπίηη ζνπ 
ζπζθεπαζίεο απφ πξντφληα πνπ 
κπνξνχκε λα θάκε ή λα πηνχκε. 

πλελλνήζνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο 
ζνπ, ψζηε λα κε θέξεηε ηηο ίδηεο. 

Κάληε έλαλ θαηάινγν κε  
ηηο ζπζθεπαζίεο πνπ θέξαηε  

ζηελ ηάμε. 

 

 Γηαβάζηε ζηελ ηάμε ηη είλαη 
 γξακκέλν ζηηο εηηθέηεο,  
 ζηα θνπηηά ή ζηα κπνπθάιηα  
 πνπ θέξαηε.  
 πδεηήζηε ηη ζεκαίλνπλ  
 νη ιέμεηο πνπ δελ θαηαιαβαίλεηε.  
 Ση πιεξνθνξίεο βξίζθεηε ζε 
 θάζε ζπζθεπαζία; 

 
 
 
 

Οη εξσηήζεηο απηέο 
κπνξνχλ λα ζαο 

βνεζήζνπλ. 
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 Πψο ιέγεηαη ην πξντφλ; 
 Ση πεξηέρεη; 
 Πφζν βαξχ είλαη; 
 Πφηε θηηάρηεθε; 
 Πνηνο ην έθηηαμε; 
 Πνχ θηηάρηεθε; 
 Μέρξη πφηε κπνξνχκε λα  
 ην ρξεζηκνπνηήζνπκε; 
 

Σψξα είζηε έηνηκνη λα θάλεηε 
ηελ άζθεζε  1  ζηε ζειίδα 49 ηνπ 
Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ (1νο ηφκνο). 

 
 
 
 
 
 

ΒΑΡΟ ΚΑΘΑΡΟ 500 γξ. 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΑΝΑΛΧΖ ΚΑΣΑ 
ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΔΧ 

31/12/2007 
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Μέζα ζην ζνππεξκάξθεη ηα παηδηά 
βξήθαλ δηάθνξα πξντφληα πνπ  
ηα ήμεξαλ απφ ηηο δηαθεκίζεηο.  
Ζ Υαξά άξρηζε λα ζηγνςηζπξίδεη έλα 
πνίεκα πνπ ηεο έκαζε ε κακά ηεο. 
 

Η δηαθήκηζε 
 

 Καιέ ηη καο ιεο εθεί!  
 Γελ είκ’ άδεην εγψ ζαθί,  
 λα κνπ βάδνπλ ζην θεθάιη  
 φ,ηη θη φζα ζέινπλ άιινη. 

 
 Ση ζα θάσ, ηη ζα πησ,  
 κε ηη ξνχρα ζα ληπζψ,  
 πνην παηρλίδη ζ’ απνρηήζσ  
 θαη πνηα ηζίρια ζα καζήζσ. 
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 Όιε κέξα νιφγπξά κνπ,  
 δηαθήκηζε θπξά κνπ,  
 πξνζπαζείο κε θάζε ηξφπν  
 ζηελ θαξδηά κνπ λα βξεηο ηφπν. 

 
 Κη φιν πηφηεξν γιπθαίλεηο  
 θη φιν πην πνιχ νκνξθαίλεηο, 
 αιιά... κελ παλεγπξίδεηο,  
 γηαηί δε κε μεκπαιίδεηο. 

 

Μαξία Γνπκελνπνύινπ 
 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηελ ηξίηε ζηξνθή. 
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Γηαιέμηε κηα δηαθήκηζε απφ έλα 
πεξηνδηθφ θαη ζπδεηήζηε ζηελ ηάμε 
πψο πεξηγξάθεηαη ην πξντφλ πνπ 
δηαθεκίδεηαη. 

 

 Πνχ βιέπνπκε ζπλήζσο 
 δηαθεκίζεηο; 
 Αγνξάδεηο πάληα απηφ πνπ 
 δείρλνπλ νη δηαθεκίζεηο; Γηαηί; 
 Ση πιεξνθνξίεο κάο δίλνπλ  
 νη δηαθεκίζεηο; Δίλαη πάληα 
 αιεζηλέο; 
 Λέλε πάληα ηελ ηηκή ηνπ 
 πξντφληνο πνπ δηαθεκίδεηαη; 
 Γηαηί; 

 
 
 
Μεηά ηα ςψληα ζην ζνππεξκάξθεη 
ηα παηδηά γχξηζαλ ζηα ζπίηηα ηνπο. 
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- Βάγηα, ζην γηανχξηη γξάθεη: 
«Ζκεξνκελία ιήμεο:  
5-10-2009». Μπνξψ λα ην θάσ; 

 

- Ση εκεξνκελία έρνπκε ζήκεξα; 
 

 

- 4 Οθησβξίνπ ηνπ 2009. Γηαηί 
ξσηάο; 
 

- Μπνξείο λα θαο ην γηανχξηη 
ζνπ κέρξη αχξην, πνπ ζα είλαη  
5 Οθησβξίνπ ηνπ 2009. 
 

- Απφ πνχ ην θαηάιαβεο; 
 

- Δίλαη απιφ! Ο πξψηνο αξηζκφο 
ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ζνχ 
δείρλεη ηε κέξα, ν δεχηεξνο 
αξηζκφο δείρλεη ην κήλα θαη  
ν ηξίηνο δείρλεη ην έηνο. 
 

- Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα βξίζθσ 
ην κήλα! Μπνξείο λα κε 
βνεζήζεηο; 
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- Πξέπεη λα κάζεηο ηνπο κήλεο κε 
ηε ζεηξά αξρίδνληαο απφ  
ηνλ Ηαλνπάξην. Πξφζερε φκσο!  
- Πνιιέο θνξέο ζηηο ζπζθεπα-
ζίεο νη κήλεο γξάθνληαη κε 
αξηζκνχο: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Ηαλνπάξηνο 7. Ηνχιηνο 
2. Φεβξνπάξηνο 8. Αχγνπζηνο 
3. Μάξηηνο 9. επηέκβξηνο 
4. Απξίιηνο. 10. Οθηψβξηνο 
5. Μάηνο 11. Ννέκβξηνο 
6. Ηνχληνο 12. Γεθέκβξηνο 

1 

2 
3 4 5 

6 

7 

8 
9 10 

11 

12 
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Αλ ζέιεηο λα κάζεηο θαιά  
ηνπο κήλεο, άλνημε ην Σεηξάδην 
Δξγαζηψλ (1νο ηφκνο) ζηηο ζειίδεο 
51-59 θαη θάλε ηηο αζθήζεηο  2 ,  3 ,    
 4  θαη  5 . 

 

Μάζε λα ιεο θαη λα γξάθεηο ζσζηά 
ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ. 

 
  
 

Γηάβαζε ηψξα έλα ζχληνκν 
παξακχζη κε πξσηαγσληζηέο  
ηνπο δψδεθα κήλεο. 

Γειαδή,  
ν Απξίιηνο είλαη  

ν ηέηαξηνο κήλαο; 
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Αθξηβψο! 
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Η θπξά Καιή θαη νη δώδεθα κήλεο 
 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ δνχζαλ  
ζ’ έλα ρσξηφ δπν θπξνχιεο.  
Σε κηα ηελ έιεγαλ Καιή,  
γηαηί ήηαλ επγεληθή  
θαη θαιφςπρε θαη είρε 
γηα φινπο θαιά ιφγηα. 
Σελ άιιε ηελ έιεγαλ 
Καθή, γηαηί δελ έιεγε 
πνηέ ηνλ θαιφ ηνλ ιφγν.  
Μηα κέξα ε Καιή πήγε ζην βνπλφ 
λα καδέςεη μχια. Παξνπζηάδνληαη 
ηφηε κπξνζηά ηεο δψδεθα 
παιηθάξηα. Ήηαλ νη δψδεθα κήλεο 
ηνπ ρξφλνπ. 
- Γεηα ζνπ, γηαγηά, ηεο ιέλε. 
- Γεηα ζαο θαη ζε ζαο, απαληά  
ε θπξα-Καιή. 
- Γε καο ιεο, γηαγηά, ηη γλψκε έρεηο 
γηα ηνπο δψδεθα κήλεο  
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ηνπ ρξφλνπ; Πνηνλ αγαπάο 
πεξηζζφηεξν; 
- Ση πξάγκαηα είλαη απηά πνπ κε 
ξσηάηε, παηδηά κνπ; Όινη έρνπλ  
ηε ράξε ηνπο! Ο Γελάξεο κε  
ηα ρηφληα, ν Φιεβάξεο κε  
ην θαξλαβάιη, ν Μάξηεο πνπ 
μαλαγελληέηαη ε θχζε, ν Απξίιεο  
κε ην Πάζρα, ν Μάεο κε  
ηηο παπαξνχλεο, ν Ηνχλεο  
θη ν Ηνχιεο κε  
ηα κπάληα  
ζηε ζάιαζζα,  
ν Αχγνπζηνο κε  
ην ζέξν, ν επηέκβξεο  
κε ηνλ ηξχγν, ν Οθηψβξεο  
κε ηα θάζηαλα θαη ηα φκνξθα 
ρξπζάλζεκα, ν Ννέκβξεο κε  
ηηο επεξγεηηθέο βξνρέο ηνπ θη  
ν Γεθέκβξεο κε ηα Υξηζηνχγελλα. 
Σνπο αγαπψ φινπο ίζα. 
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Οη κήλεο επραξηζηήζεθαλ πνιχ 
απφ ηα ιφγηα ηεο θαη ηεο έδσζαλ 
έλα ηζνπβαιάθη. Όηαλ πήγε  
ε γξηνχια ζην ζπίηη ηεο, ην άλνημε 
θαη ήηαλ γεκάην θινπξηά. 

 

Λατθό παξακύζη 
 

 Μπνξείο λα δηεγεζείο ην 
 παξακχζη κε δηθά ζνπ ιφγηα; 

 

Φηηάμηε φινη καδί έλα παξφκνην 
παξακχζη κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ 
θπξα-Καθή, πνπ δελ επραξίζηεζε 

ηνπο δψδεθα κήλεο κε ηελ 
απάληεζή ηεο. 

Έπεηηα εηθνλνγξαθήζηε  
ην παξακχζη ζαο. 
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Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηελ ππνγξακκηζκέλε θξάζε  

ηνπ παξακπζηνχ. 

 
Γηάβαζε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 / 47-48  

Αθφκε δελ θαηάθεξα λα 
κάζσ θαιά ηνπο κήλεο κε  

ηε ζεηξά! Ξέξσ φκσο απέμσ 
έλα πνίεκα πνπ ιέεη  

ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο  

κε ηε ζεηξά! 

Δκείο πνηα κέξα ζα 
μεθηλήζνπκε ην ηαμίδη καο 

γηα ηε Υσραξνχπα; 
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Οη κέξεο ηεο εβδνκάδαο 

 

 
 
 

 

ήκεξα Γ επ ηέπα 
αο πνχκε θαιεκέξα 

 

 αχ ξην είλαη Τπίηε 
ζα ςάμσ κεο ζην ζπίηη 

 

λα βξσ θαλέλα ράξηε  

ηνλ κειεηψ Τεηάπηε 
 

Πέμπηε ζ’ απνθαζίζσ 
θαη ζα πξνγξακκαηίζσ 

 

Παπαζκ επ ή ζηνλ δξφκν 
θη ν ζάθνο κνπ ζηνλ ψκν 

 

Σάββαηο πηα δηθφο κνπ 
γε θη νπξαλφο ηνπ θφζκνπ 

 

 25 / 48  



 

 
 

ηελ Κςπιακή πίζσ μαλά 
ζβνχξα ν θαηξφο θχθινπο  

 γπξλά 
 

θαη πάιη ηε Γ επ ηέπα 
ζα πνχκε θαιεκέξα 

 

θαηλνχξηα εβδνκάδα 
πην θξέζθηα ε ιηαθάδα 

 

φκσο θαη κε ζπλλεθηά 
έμσ ε θαθνθεθηά. 

 

Θέηε Υνξηηάηε 
 
 
 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηφ ζνπ ηηο 
κέξεο ηεο εβδνκάδαο κε ηε ζεηξά 
θαη κάζε λα ηηο γξάθεηο ζσζηά. 

 26 / 48  



Έπεηηα πξνζπάζεζε λα κάζεηο ην 
πνίεκα απέμσ φπσο ε Υαξά! Δίλαη 
πνιχ εχθνιν! 
 
 
 
 

Γηα λα κάζεηο ην πνίεκα, δηάβαζέ  
ην δπλαηά!  
 

Σν  επ  αθνχγεηαη ην ίδην ζηε ιέμε  
 

Γ επ ηέξα θαη ζηε ιέμε Παξαζθ επ ή; 
 

Πψο αθνχγεηαη ην  απ  ζηε ιέμε  
 αχ ξην;  
 

Ξέξεηο θάπνηα ιέμε φπνπ ην  απ. 
αθνχγεηαη  αθ  ; 
 
 
 

 27 / 48-49  
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Βάιε ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζηα 
ηέζζεξα ζαθνπιάθηα αλάινγα κε ην 
αλ αθνχο  αθ  ή  αβ  θαη  εθ  ή  εβ . 
 

Έπεηηα κάζε λα ηηο γξάθεηο ζσζηά. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πξνζνρή! 

Σν ες αθνχγεηαη άιινηε εθ 

θαη άιινηε εβ. 

Σν ας άιινηε αθνχγεηαη αθ 

θαη άιινηε αβ. 

αςλή 

Δςπώπε 

εςηςσία 

εςσή 

αςηοκόλλεηο 

αςλόρ εςλογία 

Αύγοςζηορ 

αςηοκπάηοπαρ 

αςηοκίνεηο 

εςσαπιζηώ 

εςγενικόρ 

 28 / 49  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………… 

………………… 

………………… 

αβ 

………………… 

………………… 

………………… 

αφ 

………………… 

………………… 

………………… 

εβ 

………………… 

………………… 

………………… 

εφ 

 29 / 49  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηάβαζε ηηο παξνηκίεο γηα ηνπο 
κήλεο ηηο νπνίεο έγξαςε ε γηαγηά 
ηεο Υαξάο, φηαλ ηελ άθνπζε λα ιέεη 
ηνπο κήλεο απέμσ. Καηαιαβαίλεηο  
ηη ζεκαίλνπλ; 
 

Αληίγξαςε ηηο παξνηκίεο ζην 
ηεηξάδηφ ζνπ θαη κάζε λα γξάθεηο 

ζσζηά ηηο δχν πξψηεο. 

 30 / 50  

Απηέο νη ιέμεηο ρψξεζαλ κέζα 
ζην ζαθνπιάθη. Όκσο άιιεο 
ιέμεηο δε ρσξνχλ, ζην ηέινο 

ηεο ζεηξάο φηαλ βξεζνχλ! 
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Παξαηήξεζε ηε γξακκνχια πνπ 
ρσξίδεη ηηο ιέμεηο ζηα δχν, φηαλ δε 
ρσξνχλ νιφθιεξεο ζην ηέινο ηεο 
ζεηξάο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη 
ιάκπεη ζαλ καξγα- 

ξηηάξη. 

Ο Φιεβάξεο θη αλ  
θιεβίζεη θαινθαί- 

ξη ζα κπξίζεη. 

Μάξηεο είλαη ράδηα θάλεη, πφ- 
ηε θιαίεη πφηε γειάεη. 

Απφ Μάξηε θαινθαίξη θη απφ Αχ- 
γνπζην ρεηκψλα. 

 31 / 50  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 59-60 ηνπ 
Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ (1νο ηφκνο), 
ζηελ άζθεζε  6 . Μπνξείο λα 
ρσξίζεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο πνπ δε 
ρσξνχλ νιφθιεξεο ζην ηέινο ηεο 
ζεηξάο; 

 
Αύξην Αλζνιόγην 

 32 / 50  

Όηαλ νη ιέμεηο δε ρσξνχλ 
νιφθιεξεο ζην ηέινο ηεο 
ζεηξάο, ρσξίδνληαη ζηηο 

ζπιιαβέο ηνπο! 

Αχγνπζηε, θαιέ κνπ κή- 
λα, λα ’ζνπλ δπν θν- 
ξέο ην ρξφλν. 



 

ΔΝΟΣΖΣΑ 6 
 
 
 
 
 

ηελ ελφηεηα απηή ζα κάζεηο: 
 

 Γηαηί αθήλνπκε κελχκαηα. 
 Να αθήλεηο ζχληνκα κελχκαηα, 
 πξνθνξηθά θαη γξαπηά. 
 Να βάδεηο δηαιπηηθά, 
 απφζηξνθν θαη ελσηηθφ, φηαλ 
 γξάθεηο. 
 Να δηαβάδεηο θαη λα γξάθεηο 
 ηνπο δηθζφγγνπο. 

 
 
 
 

 33 / 51  

  



 

26 Οθησβξίνπ,  

 ηνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ.  

 Να επρεζώ ζηε ζεία Δήκεηξα. 

 
 

Πέξαζα λα ζε δσ αιιά  
δε ζε βξήθα. Θα ζνπ 
ηειεθσλήζσ ην απόγεπκα.  
  

 Υαξά 
 
 
 Μακά, θεύγσ γηα ην ζρνιείν. 

 Πήξε ε γηαγηά. Θα πεξάζεη  

 ην απόγεπκα από ην ζπίηη. 

Λνπθάο 
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 Πνηνο έρεη αθήζεη θαζέλα απφ 
 ηα παξαπάλσ κελχκαηα θαη 
 γηαηί; 
 Δζχ έρεηο πάξεη πνηέ κήλπκα; 
 Απφ πνηνλ;  
 Έρεηο αθήζεη πνηέ κήλπκα ζε 
 θάπνηνλ; Ση ηνπ έιεγεο ή ηη ηνπ 
 έγξαθεο; 

 
 
 
 

Λνπθά, γεηα. Είκαη  
ν Αξκπέλ. Ήζεια λα 
βγνύκε λα παίμνπκε, 
αιιά δε ζε βξήθα. 

 35 / 51  



 

Σαμίδη ζηνλ θφζκν  
ηεο γιψζζαο 

 
 
 
 
 

Ζ Υαξά, ν Λνπθάο, ε Γαιήλε θαη  
ν Αξκπέλ πξνεηνηκάδνληαη γηα  
ην ηαμίδη ηνπο ζηε Υσραξνχπα. 
Όινη ζθέθηνληαη ζπλέρεηα ηη ζα 
ρξεηαζηνχλ ζηνλ δξφκν. Γελ μέξνπλ 
ηη θαηξφ ζα θάλεη νχηε πψο ζα είλαη 
ζηε Υσραξνχπα. Έηζη, 
πξνζπαζνχλ λα κελ μεράζνπλ 
θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα, φπσο 
ηξφθηκα, ξνχρα θαη άιια. 
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«Ο Κψζηαο, ε Μάξζα θαη  
ν Λνπθάο απνπζηάδνπλ. 

Αθήζηε ην κήλπκά ζαο!» 

 37 / 52  

Γηαηί αλεζπρνχκε άδηθα;  
Αο βξνχκε ζηνλ ηειεθσληθφ 
θαηάινγν θάπνην ηειέθσλν  

ηεο Υσραξνχπαο. Θα 
ηειεθσλήζνπκε ζηελ 
ηνπξηζηηθή αζηπλνκία  

ηεο Υσραξνχπαο θαη ζα 
ξσηήζνπκε φια απηά πνπ 

ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε γηα  
ην ηαμίδη! Θα πάξσ ηειέθσλν  

ην Λνπθά, γηα λα ηνπ πσ  

ηελ ηδέα κνπ! 



 

 
 
 
 
 
 
 
ην κεηαμχ ε Γαιήλε, γηα λα κε 
ράλεη ρξφλν, αξρίδεη λα ςάρλεη ζηνλ 

ηειεθσληθφ θαηάινγν. Βλέπει ζε 

μια ζελίδα πολλά ονόμαηα σωπών. 
Σα δηαβάδεη φια κε ηε ζεηξά: 
Αίγππηνο, Αιβαλία, ...,  
Βνπιγαξία, Διιάδα,  
Ηαπσλία, ..., Κίλα,  
Κνξέα, ...,Οπθξαλία,  
Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, 
Σνπξθία, ..., Φηιηππίλεο... 

Λνπθά, γεηα! Ζ Γαιήλε είκαη! 
Μνπ ήξζε κηα ηδέα γηα ην 

ηαμίδη. Όηαλ γπξίζεηο, πάξε κε 

ηειέθσλν λα ζνπ ηελ πσ! 
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 Ξέξεηο θάπνηεο απφ ηηο ρψξεο 
 απηέο; 
 Βξεο ηεο ζηνλ ράξηε κε  
 ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή  
 ηεο δαζθάιαο ζνπ. 

 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηε θξάζε κε ηα έληνλα γξάκκαηα. 

 
 

 Ση ζθέθηνληαη ζπλέρεηα  
 νη ηέζζεξηο θίινη;  
 Ση ζθέθηεθε λα θάλεη ε Γαιήλε, 
 γηα λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα 
 ηε Υσραξνχπα;  
 ε πνηνλ άθεζε κήλπκα  
 ε Γαιήλε;  
 Πψο λνκίδεηο φηη νη άλζξσπνη 
 έπαηξλαλ ή έζηειλαλ κελχκαηα 
 ν έλαο ζηνλ άιιν ζηα παιηά 
 ρξφληα; 

 39 / 52-53  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ύζηεξα απφ πνηα ρψξα  
 ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη  
 ε Υσραξνχπα ζηνλ ηειεθσληθφ  

θαηάινγν; 

 

Πήγαηλε ζηελ άζθεζε  1  ζηε 
ζειίδα 63 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ 
(1νο ηφκνο). Μεηά άθεζε θαη εζχ ηα 
δηθά ζνπ κελχκαηα ζηηο αζθήζεηο  
 2  θαη  3 , ζηηο ζειίδεο 64-65. 

Θα ήζειεο απηή ηε ζηηγκή 
λα αθήζεηο κήλπκα  

ζε θάπνηνλ; ε πνηνλ; 
Γξάςε ζην ηεηξάδηφ ζνπ  

ηη ζα ηνπ έιεγεο. 

 40 / 53 



 

θέςεηο πξηλ από ην ηαμίδη 
 
 
Ζ Γαιήλε λχζηαμε θαη απνθάζηζε 
λα πάεη γηα χπλν. Πξηλ μαπιψζεη, 
πήξε έλα ραξηάθη θαη άθεζε έλα 
κήλπκα ζηε κεηέξα ηεο: 
 
Μακά, αύξην μύπλα κε λσξίο.  

Δελ έρσ βξεη ηα παηδηά νύηε  

ην ηειέθσλν ηεο Υσραξνύπαο.  

Φαληάδνκαη όηη ζα είλαη κηα ρώξα  

λεξαηδώλ όπσο ζηα παξακύζηα... 

Ή κήπσο είλαη έλα γξαθηθό ρσξηό  

κε γαηδνπξάθηα; 

Ειπίδσ λα ηα θαηαθέξνπκε ! 

 
Με ηηο ζθέςεηο απηέο  

λα ηεο σαϊδεύοςν ην κπαιφ, 
απνθνηκήζεθε… 

 41 / 53-54  
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Γηάβαζε δπλαηά  
ηηο παξαθάησ ιέμεηο. 
 

Σα  εη ,  αη ,  νη  θαη  απ.   

αθνχγνληαη ην ίδην κε ηα  ετ ,  ατ ,  

 ντ , θαη  αυ ; ε ηη δηαθέξνπλ; 

Υκ! Πνιχ σξαίν ην κήλπκα ηεο 
Γαιήλεο. Όκσο κήπσο ιείπεη 

θάηη απφ νξηζκέλεο ιέμεηο; 
Μπνξείο λα βξεηο απφ πνηεο; 

Δγψ δελ θαηαιαβαίλσ ηη είλαη κηα 

ρψξα νεπαιδών. Δζχ; Πνηεο 
άιιεο ιέμεηο δελ θαηαιαβαίλεηο; 
Γηαηί; Να ζνπ πσ έλα κπζηηθφ; 

Πξφζεμε ηε ιέμε σαϊδεύοςν θαη 

ηα ζεκαδάθηα πάλσ απφ ην ι θαη 

ζα καληέςεηο… Σν βξήθεο; 

 42 / 54  



[ 

ειξήλε ζεϊθφο 

παιδηά γαϊδνχξηα 

οιθνγέλεηα θνξοϊδεχσ 

αςιή αϋπλία 
 

Αληίγξαςε ηηο ιέμεηο  
ζην ηεηξάδηφ ζνπ θαη κάζε  

λα ηηο γξάθεηο ζσζηά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σα ζεκαδάθηα    πνπ κπαίλνπλ 

πάλσ απφ νξηζκέλα γξάκκαηα  
ηα ιέκε δηαιπηηθά! Απηά μέραζε λα 

βάιεη ε Γαιήλε ζηηο ιέμεηο ηνπ 
κελχκαηφο ηεο. Ξέξεηο γηαηί ηα 

νλνκάδνπκε έηζη; Γηαηί καο ιέλε 
λα κε δηαβάδνπκε ην  εη  ζαλ  η , ην   
 αη  ζαλ  ε  θαη ην  νη  ζαλ  η , αιιά 
λα ηα δηαιχνπκε, λα ηα ρσξίδνπκε 

ζε δχν ήρνπο:  ετ ,  ατ ,  ντ . 
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Γηα λα δεηο ηη θάλνπλ ηα δηαιπηη-
θά ζηηο ιέμεηο, πήγαηλε ζηελ 
άζθεζε  4  ζηε ζειίδα 66 ηνπ 
Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ (1νο ηφκνο). 
Θα γειάζνπκε πνιχ κε ηηο ιέμεηο 
πνπ αιιάδνπλ! 

 
 
Πξηλ θνηκεζεί, ε Γαιήλε δηάβαζε 
κηα ηζηνξία κε απνραηξεηηζκνχο. 
θέθηεθε φηη ζα πξέπεη θαη εθείλε 
λα απνραηξεηήζεη ζπγγελείο θαη 
θίινπο, πξηλ μεθηλήζεη γηα ηε 
Υσραξνχπα. 
 

ην θαιό, ρειηδνλάθηα 
 

 Ο αληηθξηλφο «θπξ ρειηδφλνο» 
είδε ην ρειηδνλνξνιφη ηνπ θαη 
ξψηεζε: «Έηνηκνη; Σα πξάγκαηά 
καο είλαη έηνηκα;». 

 44 / 54-55  
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 Ζ γπλαίθα ηνπ είπε: «Ναη, είκαζηε 
έηνηκνη». 
 Κάζηζε λα μεθνπξαζηεί  
ζ’ έλα θχιιν απάλσ.  
Σν θχιιν ηξεκνχιηαζε 
ζπγθηλεκέλν. 
 Ο «θπξ ρειηδφλνο»  
ήηαλ αλήζπρνο θαη ξψηεζε πάιη: 
«Γελ μεράζακε ηίπνηα;». Σν ίδην 
αλήζπρε ήηαλ θαη ε θπξα-Υειηδφλα. 
 Σα ρειηδνλάθηα, πνπ φζε ψξα 
κίιαγαλ νη γνλείο ηνπο απηά 
ηζηκπνινγηφληνπζαλ, είπαλ: «Γελ 
απνραηξεηήζακε ηνπο θίινπο καο». 
 Οη θίινη ηνπο, ηα παηδηά, εθείλε 
ηελ ψξα θάλαλε κάζεκα. Ο 
Φξηθξήο ζηάζεθε ζην πεδνπιάθη 
ηνπ παξαζπξηνχ. Δπγεληθά ρηχπεζε 
ην ηδάκη. «Παηδηά, ήξζε ε ψξα λα 
θχγνπκε» έιεγε ην ρηχπεκά ηνπ. 
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Ο δάζθαινο ην άθνπζε θαη είπε 

ζηα παηδηά: «Τα σελιδόνια 

θεύγοςν. Πάνε ζε δεζηέρ σώπερ. 
Δλάηε να ηα αποσαιπεηήζοςμε». 
 

Πξνζαξκνγή από ην βηβιίν  
ηεο Γαιάηεηαο νπξέιε, «Ο αγέξαο 

παίδεη θινγέξα», εθδ. Σήλνο 
 
 
 
 

 Μπνξείο λα δηεγεζείο  
ηη ζπκβαίλεη ζηελ ηζηνξία; 

 
 
 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο 
θξάζεηο κε ηα έληνλα γξάκκαηα. 
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Υξσκάηηζε φια ηα ενωηικά πνπ 
ππάξρνπλ ζην θείκελν ησλ ζειίδσλ 
44, 45 θαη 46. 
 
 
 
Καη ε Υαξά ζθεθηφηαλ ην ηαμίδη. 
Πξηλ ηελ πάξεη ν χπλνο, δηάβαζε 
έλα παξακχζη, φπσο θάζε βξάδπ. 
 

 47 / 55-56  

Δθηφο απφ ηα δηαιπηηθά, 
ππάξρεη θαη έλα άιιν 

ζεκαδάθη. Σν ιέλε ενωηικό, 
επεηδή ελψλεη ιέμεηο φπσο  

αϊ-, γεπο-, κςπα- κε άιιεο 
πνπ αθνινπζνχλ.  

Δίλαη έηζη:  - . 
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Ο ατηόο θαη ην αεδόλη 
 
 

 Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ 
έλαο ατηφο πνπ είρε γηα γείηνλα έλα 
αεδφλη ην νπνίν θειαεδνχζε πην 
σξαία απφ φια ηα πνπιηά ηνπ 
δάζνπο. Σν αεδφλη ζαχκαδε ηνλ 
ατηφ γηα ηα κεγάια δπλαηά θηεξά 
ηνπ, θαη ν ατηφο ζαχκαδε ην αεδφλη 
γηα ην θειάεδεκά ηνπ. 
 Μηα κέξα ιέεη ν ατηφο ζην αεδφλη: 
«Αεδφλη, βφεζα κε λα κάζσ λα 
θειαεδψ φπσο εζχ». «Μεηά ραξάο» 
είπε ην αεδφλη θαη άξρηζε λα δείρλεη 
ζηνλ ατηφ πψο πξέπεη λα 
ηξαγνπδά. Ο ατηφο φκσο, φζν θαη  
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αλ πξνζπαζνχζε, δελ κπνξνχζε 
λα ηξαγνπδήζεη. 
 Σελ άιιε κέξα ιέεη ην αεδφλη 
ζηνλ ατηφ: «Ατηέ, ζα κνπ κάζεηο λα 
θηεξνπγίδσ ςειά θνπβαιψληαο 
πξάγκαηα, φπσο απηφ ην ξφηδη;». 
«Μεηά ραξάο» είπε ν ατηφο, κα φζν 
θαη αλ πξνζπαζνχζε λα δείμεη ζην 
αεδφλη πψο λα θξαηά ην ξφηδη θαη 
λα πεηά ςειά, ην αεδφλη δελ ηα 
θαηάθεξλε. Σν ξφηδη έπεζε θαη 
άλνημε ζηε κέζε. 
 Έλαο γάηδαξνο πνπ πεξλνχζε 
απφ εθεί ηνπο ιέεη: «Δίλαη θαιχηεξν 
λα ζαο αξέζεη απηφ πνπ είζηε παξά 
λα ζέιεηε λα κνηάζεηε ζε θάπνηνλ 
άιιν!». 
 

 Ση ήζειε ν ατηφο θαη ηη ην αεδφλη; 
 Σν θαηάθεξαλ;  
 Ση ηνπο ζπκβνχιεςε  
 ν γάηδαξνο; 
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Μπνξείο λα ρξσκαηίζεηο φια ηα  

αϊ, άι, αε, οϊ, όι θαη όε  
ηνπ παξακπζηνχ; 
 
 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηφ ζνπ ηηο 
ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρνπλ 

.ατ ,  άη ,  αε ,  ντ ,  φη  θαη  φε  θαη 
κάζε λα ηηο γξάθεηο ζσζηά. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σα  ατ ,  άη ,  αε ,   
 

 ντ ,  φη  θαη  φε.  

ιέγνληαη δίθζνγγνη. 
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Ο Λνπθάο γχξηζε ζην ζπίηη  

ηνπ αξγά θαη δελ ηειεθψλεζε ζηε 
Γαιήλε. Πξηλ πάεη γηα χπλν, 
ζπκήζεθε μαθληθά φηη δελ είρε θάλεη 
αθφκε ηελ άζθεζή ηνπ γηα  
ην ζρνιείν. Σν κπαιφ ηνπ ήηαλ 
ζπλέρεηα ζηε Υσραξνχπα θαη είρε 
μεράζεη εληειψο ηελ άζθεζε. 

Η άζκεζε έλεγε: «Οη παξαθάησ 
πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο. 
Όκσο κπνξείο λα ζβήζεηο ελληά 
γξάκκαηα θαη λα είλαη θαη πάιη 
ζσζηέο! Πψο γίλεηαη απηφ;». 
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ην παξαθάησ θείκελν ζβήζε ελληά 
γξάκκαηα θαη βάιε ζηε ζέζε ηνπο 

ηελ απφζηξνθν  ’  . 

Γηα λα ζε βνεζήζσ, ζα ζνπ  
πσ έλα κπζηηθφ. Πνιιέο θνξέο, 
γηα λα δηαβάδνπκε πην εχθνια, 
θφβνπκε θάπνηα γξάκκαηα απφ 

ηηο ιέμεηο. Πξνζνρή φκσο! 
Τπάξρνπλ θαλφλεο. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα 
πνχκε «η' αεξνπιάλα», γηα λα 

κε ιέκε πνιιά ααα! Σν ίδην 
κπνξνχκε λα θάλνπκε κε ηα 

θσλήεληα ε θαη  

ο θαη κε ην δίςεθν θσλήελ ος. 
Όηαλ αθαηξνχκε έλα θσλήελ, ην 
ζεκαδάθη πνπ βάδνπκε ζηε ζέζε 

ηνπ είλαη ε απόζηποθορ  ’  . 
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Σα αεξνπιάλα πεηνχλ ςειά. Σν 
φλεηξφ κνπ ήηαλ πάληα λα κπσ ζε 
έλα αεξνπιάλν. Καη λα πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε. «Να αθνχο ηελ 
αεξνζπλνδφ» κνπ είπε ε κακά κνπ. 
«Θα αλεβείο πξνζεθηηθά» κνπ είπε 
ε αεξνζπλνδφο. ηγά ην δχζθνιν! 
Μπήθα κε ελζνπζηαζκφ ζην 
σξαηφηεξν αεξνπιάλν, πνπ κε 
έθεξε ζε έλα κέξνο νλεηξεκέλν! Αρ! 
Θα ήζεια λα κείλσ εδψ γηα πάληα! 

 

Καη αλ ηα γξάκκαηα ζβεζηνχλ, 
ζηε ζέζε ηνπο πάιη κπνξνχλ λα 
κπνπλ! Πήγαηλε ζηελ άζθεζε  5.   
ζηε ζειίδα 67 ηνπ Σεηξαδίνπ 
Δξγαζηψλ (1νο ηφκνο). 

 
 

Αύξην Αλζνιόγην 

 53 / 57  
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εκαία καο ε εηξήλε 
 

Διάηε, παηδηά, λα θάλνπκε 
ζεκαία καο ηελ εηξήλε. 
Διάηε, παηδηά, λα θιείζνπκε  
ηνλ πφιεκν ζηε ζπειηά. 

 
Σα ρέξηα καο λα ελψζνπκε 
θη ππφζρεζε λα δψζνπκε 
πσο ζηε δηθή καο ηελ θαξδηά 
εηξήλε ζ’ αλζίζεη, παηδηά. 

 

Γηώξγνο αθειιαξίδεο 
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Ζ ζεκαηνχια κνπ 

 

Σε ζεκαηνχια κνπ θξαηψ  
θαη κε θακάξη πεξπαηψ. 

 
Σελ αλεκίδσ πην ςειά  
Σε βιέπεη ν ήιηνο θαη γειά. 

 
Γηα ράξε ηεο θη ν νπξαλφο  
γίλεηαη αθφκα πην ιακπξφο. 

 
Σε δείρλσ ηψξα ζηνλ γηαιφ  
Σν θχκα πηάλεη ηνλ ρνξφ. 

 

Γηάλλεο Κξόθνο 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 7 
 

 
 
 
 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα κάζεηο: 
 

 Να αθνχο, λα θαηαιαβαίλεηο θαη 
 λα ιεο θαη εζχ παξακχζη. 
 Να θηηάρλεηο ηα δηθά ζνπ 
 παξακχζηα. 
 Να θηηάρλεηο εξσηήζεηο. 
 Πψο λα ιεο φρη.  
 Να ρξεζηκνπνηείο ηα ζεκεία 
 ζηίμεο. 
 Να ηνλίδεηο ηηο ιέμεηο πνπ 
 ζέινπλ ηφλνπο. 
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 ε πνηα ρψξα βξίζθεηαη  
 ε πιαηεία ηεο εηθφλαο;  
 Απφ πνχ ην θαηάιαβεο; 
 Ση ζα άιιαδε, αλ ε ίδηα πιαηεία 
 ήηαλ ζε κηα άιιε ρψξα;  
 Πφηε ζεκαηνζηνιίδνπκε ηα  θηίξηα 
 θαη ηηο πιαηείεο;  
 Ξέξεηο ηη είλαη εζληθή γηνξηή; 
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Σαμίδη ζηνλ θφζκν  
ηεο γιψζζαο 

 
 
 
 
Ζ Υαξά, ν Αξκπέλ, ν Λνπθάο θαη  
ε Γαιήλε δελ έρνπλ ζρνιείν ζήκε-
ξα, γηαηί είλαη ε 28ε Οθησβξίνπ. 
Μεηά ηελ παξέιαζε καδεχηεθαλ 
ζην ζπίηη ηνπ Λνπθά. Ο κπακπάο 
ηνπ ηνπο δηεγείηαη ζπρλά σξαίεο 
ηζηνξίεο. Οη ηέζζεξηο θίινη ηνχ 
δεηνχλ λα ηνπο πεη κηα ηζηνξία γηα 
ηελ εζληθή γηνξηή… 
 

αλ παξακχζη 
 

 Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ 
έλαο γίγαληαο, έλαο κεγάινο 
γίγαληαο, ηφζν κεγάινο φζν 
ζαξάληα εθαηνκκχξηα άλζξσπνη 
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καδί. Σνλ ίδην θαηξφ θάπνπ θνληά 
ζηνλ γίγαληα ήηαλ θη έλαο λάλνο. 
Έλαο κηθξφο λάλνο. Νάλνο θαη 
γίγαληαο δνχζαλ ν θαζέλαο ζηνλ 
ηφπν ηνπ ρσξίο λα ελνριεί ν έλαο 
ηνλ άιιν. Σνπο ρψξηδε άιισζηε έλα 
ηεξάζηην απιάθη, κηα ζάιαζζα. 
 Καη ήηαλ επηπρηζκέλνη... Καη 
πεξλνχζε ν θαηξφο. Ο λάλνο 
θνίηαγε ηε δνπιεηά ηνπ, ν γίγαληαο 
ηε δηθηά ηνπ, θαη δνχζαλ  

Αγαπεκέλνη…  
 Έλα πξσί φκσο  

ν κεγάινο γίγαληαο  
θφξεζε έλα  

πεξίεξγν θαπέιν  
θαη κηα αθφκε  
πην πεξίεξγε  

ζηνιή.  
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Φφξεζε θαη θάηη κεγάιεο κπφηεο θαη 
κεηά έθαλε έλα κεγάιν πήδεκα, 
έθηαζε κπξνζηά ζηελ πφξηα ηνπ 
κηθξνχ λάλνπ θαη, βάλνληάο ηνπ κηα 
ιφγρε κπξνζηά ζηελ θνηιηά ηνπ, 
είπε: «Ήξζα λα ζνπ πάξσ ην ζπίηη 
παξαδψζνπ!». 
 Ο κηθξφο λάλνο ζηελ αξρή ην 
πέξαζε γηα ρσξαηφ. «Κνίηα ρσξα-
ηαηδήο πνπ ’λαη ν κεγάινο 
γίγαληαο!» ζθέθηεθε. Καη θέξλνληαο 
ζηνλ λνπ ηνλ γλσζηφ ηνπο ραηξεηη-
ζκφ, ηνπ θψλαμε:  
- Γεηα ζνπ, γείηνλα! 
 Ο γίγαληαο φκσο δελ 
θαηαιάβαηλε πηα απφ ηέηνηα.  
Πίεζε ηε ιφγρε πάλσ ζηελ θνηιηά 
ηνπ κηθξνχ λάλνπ θαη άγξηα 
μαλαθψλαμε:  
- Παξαδψζνπ! 
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 Ο κηθξφο λάλνο ηφηε θαηάιαβε· 
θνίηαμε ιππεκέλνο θαηάκαηα  
ην κεγάιν γίγαληα θαη ρσξίο θαλέλα 
θφβν ηνχ είπε:  
- Όρη, δελ παξαδίλνκαη! 
 Ακέζσο κεηά έηξεμε, έθηαζε ζην 
κηθξφ θαιχβη ηνπ θαη ζε ιίγν 
μαλαγχξηζε θξαηψληαο ζηα ρέξηα 
ηνπ κηα ζθεληφλα. ηάζεθε 
κπξνζηά ζηνλ γίγαληα θαη 
πεξίκελε. 
 Ο κεγάινο γίγαληαο ηα ’ραζε γηα 
ιίγν. Ύζηεξα ρχζεθε πάλσ ζηνλ 
κηθξφ λάλν ζέινληαο λα ηνλ 
ζπληξίςεη. Έγηλε φκσο θάηη 
απίζηεπην. Ο κηθξφο λάλνο λίθεζε 
ηνλ κεγάιν γίγαληα! Ο κεγάινο 
γίγαληαο ην ’βαιε ζηα πφδηα… 
 Έηζη νη Έιιελεο ηνπ αξάληα, 
φπσο ν κηθξφο λάλνο ηνπ 
παξακπζηνχ, φηαλ ε Ηηαιία δήηεζε  
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λα ηεο παξαδψζνπλ ηε ρψξα ηνπο, 
απάληεζαλ φπσο θαη θείλνο, κ’ έλα 
ζαξξαιέν θαη απνθαζηζηηθφ ΟΥΗ!  
 Γελ είλαη φκσο κφλν πσο είπαλ 
ην ΟΥΗ. Σν δηαθέληεςαλ ζηε 
ζπλέρεηα παιηθαξίζηα θαη ληθεθφξα 
πάλσ ζηηο βνπλνθνξθέο. 

 

Γαιάηεηα νπξέιε, 
«Νην-ξε-κη θη έλα ζθπιί», 

εθδ. Φπρνγηόο 
 
 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο  
 ηνπ παξακπζηνχ;  
 Πνηνη είλαη νη δχν ήξσεο  

ηνπ παξακπζηνχ;  
 Ση ζπκβαίλεη ζηελ αξρή  

ηνπ παξακπζηνχ;  
 Ση γίλεηαη ζηε κέζε  

ηνπ παξακπζηνχ;  
 Πψο ηειεηψλεη ην παξακχζη; 
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 Γηεγήζνπ ην παξακχζη κε  
ηε βνήζεηα ησλ παξαπάλσ 

 εξσηήζεσλ. 

 

 Ση ιέεη ζην παξακχζη φηη έθαλαλ 
 νη Έιιελεο ηνπ αξάληα;  
 Γλσξίδεηο ηη έγηλε ην 1940;  

Απφ πνχ ην γλσξίδεηο; 

 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξψηε 
πξφηαζε ηνπ παξακπζηνχ. 

 

Εεηήζηε απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο λα 
ζαο πνπλ ηζηνξίεο πνπ έρνπλ δήζεη 

ή πνπ έρνπλ αθνχζεη γηα ηνλ 
πφιεκν ηνπ 1940. Αλ βξείηε, θέξηε 
ζηελ ηάμε παηδηθά βηβιία, παηδηθά 
ζεαηξηθά έξγα ή πνηήκαηα γηα ηνλ 

πφιεκν ηνπ 1940, γηα λα ηα 
δηαβάζνπκε φινη καδί. 
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Υξσκάηηζε ζην πξνεγνχκελν 
παξακχζη ηα παξαθάησ ζεκαδάθηα: 
 
 
 
 
 
 
ηελ επφκελε ζειίδα έλσζε ην θάζε 
ζεκαδάθη κε ηελ πξφηαζε πνπ ην 
εμεγεί. 
 

«  » ! : - … . , 
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. 
 ηακαηνχκε γηα ιίγν κέζα 

ζηελ πξφηαζε. 
   

 

, 
 Μέζα ζε απηά κπαίλεη φ,ηη 

ιέεη θάπνηνο. 
   

 

«» 
 Γείρλεη ηελ έθπιεμε ή 

ην ζαπκαζκφ. 
   

!  
Μπαίλεη ζην ηέινο  
ηεο πξφηαζεο. 

   

: 
 Μπαίλεη ζην ηέινο  

ηεο πξφηαζεο πνπ ξσηά. 
   

- 
 Γείρλεη φηη ζηακαηνχκε, πξηλ 

γξάςνπκε ηα ιφγηα θάπνηνπ 
ή πξηλ εμεγήζνπκε θάηη. 

   

; 
 Γείρλεη φηη θάπνηνο αξρίδεη 

λα κηιά. 
   

… 
 Μπαίλεη αληί γηα θάηη πνπ δε 

ζέινπκε λα γξάςνπκε. 
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Βάιε ζην θάζε θνπηάθη ην ζσζηφ 
ζεκείν ζηίμεο. 
 
ηειεία  θφκκα 
 
εηζαγσγηθά  ζαπκαζηηθφ 
 
εξσηεκαηηθφ  δηπιή ηειεία 
 
παχια  απνζησπεηηθά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σα ζεκαδάθηα απηά καο 
βνεζνχλ λα δηαβάδνπκε 

πην ζσζηά έλα θείκελν. 
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Πήγαηλε ζηελ άζθεζε  1  ζηε 
ζειίδα 71 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ 
(1νο ηφκνο), δηάβαζε ρξσκαηίδν-
ληαο ηε θσλή ζνπ θαη βάιε ηα 
ζεκεία ζηίμεο. Έπεηηα θάλε  
ηελ άζθεζε  2 . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Θπκήζνπ! Μεηά ηελ ηειεία,  
ην ζαπκαζηηθφ θαη  

ην εξσηεκαηηθφ αξρίδνπκε 

πάληα κε κεθαλαίο γξάκκα! 

Βάγηα, γηαηί ε ιέμε βάνονηάρ 
ζην παξακχζη ηνπ κπακπά  
ηνπ Λνπθά έρεη δχν ηφλνπο; 

Έγηλε ιάζνο; 
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ην ζηλεκά 
 

Ο κπακπάο κνπ, ν ξάδελθόρ κνπ 
θαη εγψ πήγακε ζην ζηλεκά, γηα λα 
δνχκε ηελ ηαηλία «Φαληαζία». 
Ήζεια λα θξαηήζσ ην εηζηηήξην γηα 
ελζχκην, φκσο πξηλ κπνχκε ζηελ 
αίζνπζα πξνβνιήο, καο δήηεζαλ  

Γελ έγηλε ιάζνο! Πνιιέο κηθξέο 

ιέμεηο, φπσο νη μος, ζος, ηος, 

μαρ, ζαρ, ηοςρ, ηο, ηεν, ηον, 
δίλνπλ ηνλ ηφλν ηνπο ζηελ 
πξνεγνχκελε ιέμε! Γηα λα 
θαηαιάβεηο πφηε ζπκβαίλεη 
απηφ, δηάβαζε ην παξαθάησ 

θείκελν. ηηο ιέμεηο πνπ έρνπλ 
δχν ηφλνπο πξφζεμε ζε πνηεο 

ζπιιαβέο κπαίλνπλ απηνί. 
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ηα ειζιηήπιά καο. Δγψ δελ ήζεια λα  

δψζσ ην δηθφ κνπ. «Άθεζέ ην ζηνλ 
θχξην ηψξα» κνπ είπε ν κπακπάο 
κνπ «θαη ζα ην δεηήζνπκε θαζψο 

θεχγνπκε». Δπιζηπέθονηάρ ην κνπ, 
ν θχξηνο ζηελ έμνδν κνπ έδσζε κηα 
ηδέα: «Μπνξείο λα θάλεηο ην 
εηζηηήξην ζειηδνδείθηε γηα ηα βηβιία 
ζνπ». 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηελ πξψηε πξφηαζε. 
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ΣΑΜΔΗΟ 



 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα λα δεηο πφζν ζεκαληηθά 
είλαη φια απηά, πήγαηλε ζηηο 
ζειίδεο 73-75 ηνπ Σεηξαδίνπ 
Δξγαζηψλ (1νο ηφκνο) θαη θάλε  
ηηο αζθήζεηο .3  θαη  4..   

 
 
 

ήκεξα πνπ ε Υαξά δελ έρεη 
κάζεκα, βξήθε ρξφλν γηα λα 
δηαβάζεη έλα πνίεκα απφ ην βηβιίν 
πνπ δαλείζηεθε απφ ηε βηβιηνζήθε 

ηνπ ζρνιείνπ. Γιάβαζε και εζύ! 
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Σφζν κηθξνί απηνί νη ηφλνη θαη 
ηφζν κηθξά απηά ηα ζεκεία 
ζηίμεο, θαη φκσο είλαη ηφζν 

ζεκαληηθά! 
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Σν εξσηεκαηηθό 
 

 Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, 
 ήηαλ ην εξσηεκαηηθφ, 
 πνπ ζπλέρεηα ξσηνχζε 
 θη φινπο καο καο ελνρινχζε. 

 
 Δίρε κηα κηθξή νπξίηζα 
 απφ θάησ απ’ ηελ ηειίηζα, 
 ζαλ καζηίγην ηελ θνπλνχζε 
 αλ θαλείο δελ απαληνχζε. 
 

Σδηάλη Ρνληάξη 
 
 
 

 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηφ ζνπ  
ην πνίεκα θαη κάζε λα γξάθεηο 

ζσζηά ηελ πξψηε ζηξνθή. 

; 
; 

; 

; ; 

; ; 
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Φηηάμε πξνηάζεηο κε ηηο ιέμεηο 
απηέο. 
 

Πήγαηλε ζηε ζειίδα 76 ηνπ 
Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ (1νο ηφκνο) 
θαη θάλε ηελ άζθεζε  5 . 

 

Πην θάησ ζα βξεηο κεξηθέο ιέμεηο 
πνπ ζε βνεζνχλ λα ξσηάο. 

Θπκήζνπ! Οη ιέμεηο πώρ θαη πού 

παίξλνπλ ηφλν, φηαλ ξσηνχκε. 

ποιορ πόζο 

γιαηί 

πόηε 

πού 

μήπωρ πώρ ηίνορ 

ηι 
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Θπκάζαη ην παξακχζη κε ηνλ λάλν 
πνπ είπε ΟΥΗ ζηνλ γίγαληα; 
Γηάβαζε ηψξα κε πνηνπο ηξφπνπο 
κπνξνχκε λα πνχκε «φρη». 
 

Όρη, δελ θαη κε 
 

 Όηαλ ζέισ λα αξλεζψ, 
 ιέμεηο ρξεζηκνπνηψ 

 φπσο όσι, δεν θαη με, 

 ούηε, μήηε, επ’ οςδενί, 
 αποκλείεηαι, κανέναρ, 
 ηίποηε, ποηέ, οςδέν! 
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Γηα λα δεηο πψο εθθξάδνπκε 
ηελ άξλεζε, θάλε ηηο αζθήζεηο  6.  
.7. θαη  8  ζηηο ζειίδεο 77-80 ηνπ 
Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ (1νο ηφκνο). 

 
 Τπνγξάκκηζε ζην παξαθάησ 

πνίεκα φιεο ηηο εθθξάζεηο πνπ 
δείρλνπλ άξλεζε. 
 

Οη λόηεο 
 

 ήκεξα ζηε κνπζηθή 
 ηε λφηα θάλνπκε ηνπ κη  
 αιιά ζαλ γλσζηή κνχ κνηάδεη.  
 Όιν «κε» ε κακά θσλάδεη. 

 
 Μελ θινηζάο ζην ζπίηη κπάια 
 θαη κε βηάδεζαη ζηε ζθάια. 
 Μελ μερλάο δφληηα λα πιχλεηο. 
 ην κσξφ γιπθά κε δίλεηο. 
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Φαίλεηαη ζηε κνπζηθή,  
 φηαλ ήηαλε κηθξή,  
 πσο δελ πξφζερε πνιχ  
 θαη ζπκάηαη ηψξα απηή  
 κία λφηα. Απηή ηνπ κη... 

 

Οξθέαο (θαιιηηερληθό ςεπδώλπκν) 
 
 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηε δεχηεξε ζηξνθή. 
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 Ο ςεχηεο βνζθφο 
 
 
 

  
Ενχζε θάπνηε  

έλαο βνζθφο. Κάζε 
πξσί πήγαηλε  
ηα πξφβαηά ηνπ  
λα βνζθήζνπλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σίηινο 
   

Αξρή 
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 Μηα κέξα απνθάζηζε λα θά- 
λεη έλα αζηείν, γηα λα δηαζθεδάζεη. 
Αλέβεθε ζ’ έλα χςσκα θαη άξρηζε 
λα θσλάδεη: «Λχθνο! Λχθνο! Σξέ-
μηε!». Οη ρσξηαλνί ηνλ άθνπζαλ θη 
έηξεμαλ λα βνεζήζνπλ. Γελ είδαλ 
φκσο ηνλ ιχθν. Δίδαλ κφλν ηνλ βν-
ζθφ λα γειά θη έθπγαλ ζπκσκέλνη. 
 

 Γελ πέξαζε πνιχο θαηξφο  
θαη πιεζίαζε ζη’ αιήζεηα ιχθνο  
ην θνπάδη. «Λχθνο! Λχθνο! Σξέμηε!» 
θψλαδε ηξνκαγκέλνο ν βνζθφο. 
Αιιά απηή ηε θνξά νη ρσξηαλνί δελ 
έδσζαλ ζεκαζία. Καλείο δελ ηνλ 
πίζηεςε θαη θαλείο δελ έηξεμε λα 
ηνλ βνεζήζεη. Έηζη, ν ιχθνο έθαγε 
ηα πξφβαηα ηνπ ςεχηε βνζθνχ. 
 

«Μύζνη ηνπ Αηζώπνπ»,  
εθδ. Ειιεληθά Γξάκκαηα, 

εηθνλνγξάθεζε Άλλα Μελδξηλνύ 

Μέζε 

Σέινο 
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Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηελ αξρή ηνπ παξακπζηνχ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αο θηηάμνπκε φινη καδί ζηελ 
ηάμε έλα παξακχζη, φπσο καο 

ζπκβνπιεχεη ε Βάγηα. 

 79 / 67-68  

Γηα λα θηηάμεηο έλα  
παξακχζη, πξέπεη: 
1. Να πεηο πνηνο είλαη  
 ν ηίηινο ηνπ. 
2. Να πεηο ρσξηζηά: 

• απηφ πνπ ζπκβαίλεη  
ζηελ αξρή, 
• απηφ πνπ ζπκβαίλεη  
ζηε κέζε θαη 
• απηφ πνπ ζπκβαίλεη  

ζην ηέινο. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Γηα λα θηηάμεηο θαη άιια 
παξακχζηα, πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 
81-85 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ  
(1νο ηφκνο) θαη θάλε ηηο αζθήζεηο  
 9 ,  10  θαη  11 . 

 
 

Αύξην Αλζνιόγην 

Σν παξακχζη κπνξεί λα πεξηέρεη 

ηηο ιέμεηο: άμαξα, βαπέλι, βιολί, 

νεζί, πειπαηήρ, ήλιορ, διαμάνηι, 
πςξίδα, παπαγάλορ, νάνορ. 
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[ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 8 
 

 
 
 
 

 
 

ηελ ελφηεηα απηή ζα κάζεηο: 
 

 Ση είλαη νη γισζζνδέηεο θαη  
 ηα αηλίγκαηα. 
 Να ιεο γισζζνδέηεο.  
 Να θηηάρλεηο αηλίγκαηα. 
 Να θηηάρλεηο ζηηράθηα. 
 Να δηαβάδεηο θαη λα γξάθεηο 
 ζσζηά δχν ή πεξηζζφηεξα 
 ζχκθσλα ζηε ζεηξά. 

 Σν ξήκα είμαι 
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Πίλαθαο ηνπ πύξνπ Κνπξζάξε 
 
 

 Θα ήζειεο λα βξίζθεζαη  
ζην ηνπίν πνπ βιέπεηο  
ζε απηφ ηνλ πίλαθα; Γηαηί; 

 
 
 
 
 
 

 82 / 69  



 

Σαμίδη ζηνλ θφζκν  
ηεο γιψζζαο 

 
 
 

Ζ αξρή ηνπ ηαμηδηνχ 
 

Ζ Γαιήλε, ε Υαξά, ν Λνπθάο θαη  
ν Αξκπέλ επηηέινπο μεθίλεζαλ ην 
ηαμίδη ηνπο γηα ηε Υσραξνχπα. 
Πεξπάηεζαλ ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο 
λχρηεο, ψζπνπ έθηαζαλ ζε κηα 
παξάμελε ρψξα κε θαηνίθνπο πνπ 
κηινχζαλ ιίγν πεξίεξγα... 
 

- Οπθ! Δίκαη θνπξαζκέλνο. 
 

- Λνπθά, δελ είζαη κφλν εζχ 
θνπξαζκέλνο... Γηα δείηε! Μηα 
κεγάιε πνιηηεία! Λέηε λα 
θηάζακε ζηε Υσραξνχπα; 
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- Αο ξσηήζνπκε, γηα λα είκαζηε 
ζίγνπξνη! Να! Κάπνηνο έξρεηαη 
πξνο ηα εδψ. 
 

- Καιεκέξα ζαο! Πψο ιέλε απηή 
ηελ πνιηηεία; 
 

- Καιεκέξα θακειηέξε, 
θακειηέξε θαιεκέξα! Σνχηε 
εδψ ηελ πνιηηεία ηε ιέλε 
Ληιηκέξα. Καη εζείο, θίινη κνπ, 
πνηνη είζηε; 
 

- Δγψ είκαη ε Γαιήλε θαη απηνί 
είλαη νη θίινη κνπ, ε Υαξά,  
ν Λνπθάο θαη ν Αξκπέλ. Μήπσο 
μέξεηε πψο κπνξνχκε λα πάκε 
ζηε Υσραξνχπα; 
 

- Α! Θα ξσηήζεηε ηνλ γην  
ηνπ Ρνπκπή, ηνπ Κνπκπή, ηνπ 
ξνπκπνθνκπνινγή, πνπ  βγήθε 
λα ξνπκπέςεη, λα θνπκπέςεη,  
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λα ξνπκπνθνκπνινγέςεη, θαη 
ηνλ βξήθαλ νη ξνπκπήδεο,  
νη θνπκπήδεο,  
νη ξνπκπνθνκπνινγήδεο θαη 
ηνπ πήξαλ ηα ξνπκπηά ηνπ,  
ηα θνπκπηά ηνπ,  
ηα ξνπκπνθνκπνινγηά ηνπ. 
 

- Δπραξηζηνχκε πνιχ! Καη πνχ 
ζα βξνχκε ηνλ γην ηνπ Ρνπκπή; 

 
- Θα πεξάζεηε ηελ εθθιεζηά ηε 
κνιπβσηή, πειεθεηή, 
κνιπβνθνληπινπειεθεηή, θαη 
ακέζσο κεηά ζα βξείηε ην ζπίηη 
ηνπ Ρνπκπή. Ρσηήζηε ηνλ λα 
ζαο πεη πνχ είλαη ν γηνο ηνπ! 
 

- αο επραξηζηνχκε. Αληίν! 
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 ε πνην κέξνο έθηαζαλ  
 νη ηέζζεξηο θίινη;  
 Πνηνλ πξέπεη λα ξσηήζνπλ, γηα 
 λα κάζνπλ πνχ βξίζθεηαη  
 ε Υσραξνχπα;  
 Πψο ζα βξνπλ ηνλ γην  
 ηνπ Ρνπκπή; 

 

Τπνγξάκκηζε ζηνλ παξαπάλσ 
δηάινγν φζεο θξάζεηο λνκίδεηο πσο 

κπεξδεχνπλ ηε γιψζζα ζνπ. 
Έπεηηα πξνζπάζεζε λα ηηο 

δηαβάζεηο γξήγνξα. 

 
 
 
 
 
 

Σηο θξάζεηο απηέο ηηο ιέκε 

γλωζζοδέηερ. Μπνξείο λα 
ζθεθηείο γηαηί; Δζχ μέξεηο 

άιινπο γισζζνδέηεο; 
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Οη ηέζζεξηο θίινη βξήθαλ ηειηθά ηνλ 
γην ηνπ Ρνπκπή λα παίδεη κε έλαλ 
θίιν ηνπ. Ο γηνο ηνπ Ρνπκπή ηνπο 
είπε πσο, γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα 
βξνπλ ηε Υσραξνχπα, πξέπεη λα 
κηιήζνπλ θαη εθείλνη κε 
γισζζνδέηεο. 
 

Γηα λα βνεζήζεηε ηνλ Αξκπέλ, ηε 
Υαξά, ηε Γαιήλε θαη ηνλ Λνπθά λα 
κηιήζνπλ κε γισζζνδέηεο κε ηνλ 
γην ηνπ Ρνπκπή, ρσξηζηείηε ζε δχν 
νκάδεο θαη καδέςηε φζνπο πην 
πνιινχο γισζζνδέηεο κπνξείηε. 
Ρσηήζηε ηνπο δηθνχο ζαο ή ηνπο 
γλσζηνχο ζαο θαη γξάςηε ηνπο 
γισζζνδέηεο ζην ηεηξάδηφ ζαο. 
Γηα λα δνχκε, πνηα νκάδα ζα βξεη 
ηνπο πεξηζζφηεξνπο; 
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Οη ηέζζεξηο θίινη ρξεηάδνληαη 
θαη άιινπο γισζζνδέηεο, γηα λα 
κηιήζνπλ κε ηνλ γην ηνπ Ρνπκπή! 
Άλνημε ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ ζηε 
ζειίδα 7 (2νο ηφκνο) θαη θάλε ηελ 
άζθεζε  1 . 

 
 

Μπνξείο λα δηαβάζεηο γξήγνξα 
ηνπο παξαθάησ γισζζνδέηεο; 
 

 Πέκπηε, πέθηεη ν πεχθνο θάησ. 
 

 Βξίζθσ ηηο πφξηεο θιεηδσηέο,  
θιεηδσκέλεο θαη 
θιεηδακπαξσκέλεο. 

 

 Άζπξν ραξηί θαη μέμαζπξν  
θαη μέμαζπξν κειάλη  
θαη μέμαζπξε γξακκαηηθή, 
μέμαζπξν γξάκκα θάλεη. 
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Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηνλ πξψην 
γισζζνδέηε. 

 
 
Βξεο ηηο ιέμεηο κε ηα κπιε  

γξάκκαηα ζηνλ δηάινγν        θαη  

ζπκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα. 
 

ΣΟ ΡΖΜΑ είκαη 
 

 

Δγψ 
 

 

…………… 
 

 

Δκείο 
 

 

…………… 
 

 

Δζχ. 
 

 

…………… 
 

 

Δζείο 
 

 

…………… 
 

 

Απηφο 
Απηή 
Απηφ 

 

 

 
…………… 

 

Απηνί 
Απηέο 
Απηά 

 

 
είλαη 
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Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ην ξήκα 

είκαη. 

 

Γηα λα ζπλερίζεηο, πήγαηλε ζηηο 
αζθήζεηο  2  θαη  3  ζηηο ζειίδεο  
10-12 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ (2νο 
ηφκνο). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε γιψζζα καο δελ ηελ κπεξ-
δεχνπκε κφλν κε ηνπο γισζζν-
δέηεο. Τπάξρνπλ κεξηθέο ιέμεηο 
κε πνιιά ζχκθσλα ζηε ζεηξά, 

νη νπνίεο θάλνπλ ηε γιψζζα καο 
άλσ θάησ! Γηάβαζε θσλαρηά 

ην παξαθάησ θείκελν 

θαη ζα δεηο… 
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Ο άληξαο κε ην αθνξληεφλ  
θαη ηελ άξπα 

 

Ενχζε θάπνηε έλαο άνηπαο θνληά 

ζηνλ Ππάζηλν Γκπεκφ, ν νπνίνο 

ήμεξε λα παίδεη άππα θαη 

αθνπνηεφλ. Ζ πνπηνθαιί αιεπνχ, ν 

κπνθφδεηινο, ε απκνχδα θαη ν 

βάηπαρνο ηνλ άθνπγαλ καγεκέλνη, 
φπνηε απνθάζηδε λα παίμεη 

κνπζηθή. «Μππάβν!» ηνπ θψλαδαλ, 

φηαλ νη γιπθέο λφηεο ηεο άππαο 
ρφξεπαλ κε ηα ζχλλεθα ή φηαλ νη 

ζθαλδαιηάξεο λφηεο ηνπ αθνπνηεφλ 
γαξγάιεπαλ ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ! 
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ΠΡΟΟΥΖ! Μελ ηα κπεξδεχεηο: 
 

 μππ  μππάβν πμπ  Απμπέλ 
 

 νηπ   άνηπαο πνη   αθνπνηεφλ 
 

 ππ   ππάζηλνο  ππ   άππα 
 

 ηπ   βάηπαρνο  πη   πνπηνθαιί 
 

 κπ   κπνθφδεηινο πκ   απκνχδα 
 
 

Μάζε λα γξάθεηο ηηο ιέμεηο ζσζηά. 

 
 

Πήγαηλε ζηελ άζθεζε  4.   
ζηε ζειίδα 13 ηνπ Σεηξαδίνπ 
Δξγαζηψλ (2νο ηφκνο). 
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ηε ρώξα ησλ αηληγκάησλ 
 

Οη ηέζζεξηο θίινη ζε επραξηζηνύλ 
πνπ βξήθεο πνιινύο γισζζνδέηεο 
θαη ηνπο βνήζεζεο έηζη λα ζπλελ-
λνεζνύλ κε ηνλ γην ηνπ Ρνπκπή. Ο 
γηνο ηνπ Ρνπκπή ηνπο είπε όηη, γηα 
λα βξνπλ ηε Υσραξνύπα, πξέπεη 
πξώηα λα πεξάζνπλ από ηε Υώξα 
ησλ Αηληγκάησλ.  
Οη ηέζζεξηο θίινη πεξπάηεζαλ ηξεηο 
κέξεο θαη ηξεηο λύρηεο, ώζπνπ 
ηειηθά βξήθαλ ηε καθξηλή ρώξα κε 
ηνπο θαηνίθνπο πνπ κηινύζαλ κε 
αηλίγκαηα... 

 

 

- Καιεκέξα ζαο! Φάρλνπκε  
ηε Υσραξνχπα. Μήπσο μέξεηε 
πψο ζα ηε βξνχκε; 
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- Γεηα ζαο θαη ζε ζαο. Γηα λα 
βξείηε ηε Υσραξνχπα, πξέπεη 
λα μεθηλήζεηε κφιηο βγεη ην… 
 

- Πνην; 
 

- Δθείλν πνπ «ζαλ θνηκάζαη, 
απηφ μππλάεη θαη ηε λχρηα φιε 
γπξλάεη. αλ μππλήζεηο, απηφ 
θάλεη κνλαρφ ηνπ λάλη λάλη». 
Δπίζεο, ζα πξνρσξήζεηε κέρξη 
λα ιηψζνπλ δχν δεπγάξηα απφ 
απηά πνπ «φηαλ ηα ιχλεηο, 
θάζνληαη θαη φηαλ ηα δέλεηο, 
θεχγνπλ».  Μεηά ζα  
 

αθνινπζήζεηε ηα… 
 

- Ση ζα αθνινπζήζνπκε; 
 

- Απηά πνπ είλαη «απφ πάλσ 
ζαλ ηεγάλη, απφ θάησ ζαλ 
κπακπάθη θαη απφ πίζσ ζαλ 
ςαιίδη».            Θα ζαο δείμνπλ 
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ην δξφκν γηα ηε Υσραξνχπα. 
Καιή ηχρε! 

 

- Οπθ! Γελ θαηάιαβα ηίπνηα!  
Ση έιεγε; 

 

- Μα είλαη απιφ! Μαο έιεγε 
αηλίγκαηα. Γηα λα βξνχκε ηε 
Υσραξνχπα, πξέπεη λα βξνχκε 
ηε ιχζε ησλ αηληγκάησλ. 

 
 
Τπνγξάκκηζε ζηνλ δηάινγν απηά 
πνπ λνκίδεηο φηη είλαη αηλίγκαηα. 
 
Βνήζεζε ηε Υαξά, ηνλ Λνπθά,  
ηε Γαιήλε θαη ηνλ Αξκπέλ λα 
θαηαιάβνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ. 
 
Ζ Υαξά, ν Λνπθάο, ε Γαιήλε θαη  
ν Αξκπέλ πξέπεη λα μεθηλήζνπλ  
κφιηο βγεη ην ……………………, λα 
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πεξπαηήζνπλ ψζπνπ λα ιηψζνπλ 
δχν δεπγάξηα …………………… θαη 
λα αθνινπζήζνπλ ηα ………………. 
 

 Δζχ μέξεηο άιια αηλίγκαηα; 

 
Κάλνπκε δηαγσληζκφ κε αηλίγκαηα; 
Πνηνο ζα βξεη ηη είλαη; 
 
Έρσ έλα βαξειάθη πνπ ’ρεη δπν 
ινγηψλ θξαζάθη. Ση είλαη; 
…………………………… 
 

Φειφο ςειφο θαιφγεξνο  
θαη θφθαια δελ έρεη. Ση είλαη;  
……………………………… 

 
Δίκαη ηφπη θφθθηλν θη αλ κε 
θαζαξίζεηο, άζπξν λφζηηκν θαξπφ 
ακέζσο ζ’ αληηθξίζεηο.  
Ση είλαη; .………………………… 
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Γηα λα κάζεηο λα θηηάρλεηο 
αηλίγκαηα, πήγαηλε ζηηο αζθήζεηο  
 5  θαη  6  ζηηο ζειίδεο 15-17 ηνπ 
Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ. 
 

 
 

 

ηε Υσραξνχπα 
 

Οη ηέζζεξηο θίινη ζε επραξηζηνύλ 
πνπ ηνπο βνήζεζεο λα ιύζνπλ ηα 
αηλίγκαηα. Ξεθίλεζαλ κόιηο βγήθε 
ην θεγγάξη, αθνινύζεζαλ ηα ρειη-
δόληα θαη πεξπάηεζαλ ώζπνπ λα 
ιηώζνπλ ν θαζέλαο δύν δεπγάξηα 
παπνύηζηα. Όηαλ έιησζε θαη ην 
δεύηεξν, έθηαζαλ ζε κηα νλεηξε-
κέλε ρώξα κε όκνξθα ρακειά 
ζπίηηα από δάραξε, κεγάια πάξθα 
γεκάηα ηεξάζηηα δέληξα, κε 
πεξίεξγα ινπινύδηα θαη παηδηά  
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επηπρηζκέλα, πνπ κηινύζαλ κε 
ζηηράθηα θαη δηάβαδαλ πνηήκαηα. 

Ήηαν ε Χωσαπούπα! 
 

- Δπηηέινπο, θηάζακε! 
 

- Πνπφ! Γεο πφζα παηδηά! 
Παηδηά καχξα θαη ιεπθά, παηδηά 
κε καιιηά μαλζά θαη θαζηαλά, 
παηδηά κε κάηηα ζθηζηά ή 
ακπγδαισηά. 
 

- Πάκε λα παίμνπκε καδί ηνπο! 
 

- Γεηα ζαο, θίινη καο! Δίκαζηε  
ε Υαξά, ν Λνπθάο, ν Αξκπέλ 
θαη ε Γαιήλε. Ήξζακε απφ 
πνιχ καθξηά, απφ ηελ Διιάδα, 
γηα λα ζαο ζπλαληήζνπκε. 
 

- Καιψο ηνπο θίινπο απ’ ηελ  
Διιάδα, πνπ ’ρεη ηελ Κξήηε θαη 
ηε Λεπθάδα, θη ν θφζκνο ηξψεη 
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ηε θαζνιάδα θαη πάεη βαξθάδα 
ζηε θεγγαξάδα. 
 

- Αιήζεηα, ηη ζεκαίλεη  
Υσραξνχπα; 
 

- Υσραξνχπα είλαη ε Χώξα ησλ 

Χαπούκελσλ Παηδηψλ, ηεο 
αγάπεο, ηεο εηξήλεο, ησλ 
γιπθψλ δαραξσηψλ. 
 

- Απφ πνχ έρνπλ έξζεη φια απηά 
ηα παηδηά; 
 

- Απ’ ηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία, 
ηελ Απζηξαιία, ηελ Αθξηθή,  
ηε καθξηλή Ακεξηθή. 
 

- Καη ηη θάλεηε εδψ φιε κέξα; 
 

- Παίδνπκε θαη ηξαγνπδάκε φιε 
κέξα θαη γειάκε, φια ηα παηδηά 
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βνεζάκε θη φινη ΗΟΗ 
πξνρσξάκε. 

 

- Μπνξνχκε λα κείλνπκε  
ιίγεο κέξεο καδί ζαο; 
 

- Όζν ζέιεηε κπνξείηε  
δίπια καο λα κνηξαζηείηε  
ηε ραξά θαη ηε γαιήλε,  
αλ δερηείηε  
ηελ ΔΗΡΖΝΖ! 

 
 
 

 Οη ηέζζεξηο θίινη έθηαζαλ 
 πξψηα ζηε Ληιηκέξα. Πψο 
 κηινχζαλ νη άλζξσπνη εθεί; 
 Πψο κηινχζαλ νη άλζξσπνη ζηε 
 δεχηεξε πνιηηεία;  
 Ση ζεκαίλεη Υσραξνχπα; 
 Μπνξείο λα πεξηγξάςεηο πψο 
 θαληάδεζαη ηε Υσραξνχπα; 
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 Ση πξέπεη λα δερηνχλ νη ήξσεο, 
 αλ ζέινπλ λα κείλνπλ γηα ιίγεο
 κέξεο ζηε Υσραξνχπα; 

 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηα δχν 
ζηηράθηα πνπ εμεγνχλ ηη ζεκαίλεη 

Υσραξνχπα. 

 
 
 

Φηάλνληαο ζηε Υσραξνχπα,  
νη ηέζζεξηο θίινη βξήθαλ φια  
ηα παηδηά λα δηαβάδνπλ μαπισκέλα 
αλαπαπηηθά θάησ απφ ηα κεγάια 
δέληξα. Ση δηάβαδαλ; Γεο 
παξαθάησ… 
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Αλ όια ηα παηδηά ηεο Γεο 
 

 Αλ φια ηα παηδηά ηεο Γεο  
 πηάλαλ γεξά ηα ρέξηα,  
 θνξίηζηα αγφξηα ζηε ζεηξά  
 θαη ζηήλαλε ρνξφ,  
 ν θχθινο ζα γηλφηαλε  
 πνιχ πνιχ κεγάινο  
 θη νιφθιεξε ηε Γε καο  
 ζ’ αγθάιηαδε ζαξξψ. 

 
 Θα ’ξρφληαλ ηφηε ηα πνπιηά,  
 ζα ’ξρφληαλ ηα ινπινχδηα  
 ζα ’ξρφηαλε θη ε άλνημε  
 λα κπεη κεο ζηνλ ρνξφ,  
 θη ν θχθινο ζα γηλφηαλε  
 αθφκα πην κεγάινο  
 θαη ηξεηο θνξέο ηε Γε καο  
 ζ’ αγθάιηαδε ζαξξψ! 

 

Γηάλλεο Ρίηζνο 
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Η Ξαλζνύια 
 

 Σελ είδα ηελ Ξαλζνχια,  
 ηελ είδα ςεο αξγά,  
 πνπ εκπήθε ζηε βαξθνχια  
 λα πάεη ζηελ μελεηεηά. 

 
 Δθνχζθσλε η’ αέξη  
 ιεπθφηαηα παληά  
 σζάλ ην πεξηζηέξη  
 πνπ απιψλεη ηα θηεξά. 
 

Δηνλύζηνο νισκόο 
 

 Πψο ιέγνληαη απηά πνπ 
 δηάβαδαλ ηα παηδηά  
 ζηε Υσραξνχπα;  
 Πνην απφ ηα παξαπάλσ 
 πνηήκαηα ζνπ αξέζεη πην πνιχ;  
 Πνηνο πνηεηήο έγξαςε ην θάζε 
 πνίεκα; 
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 Απάγγεηιε ην πνίεκα πνπ ζνπ 
 αξέζεη κε δηαθνξεηηθνχο 
 ηξφπνπο: γξήγνξα, αξγά ή 
 φπσο αιιηψο ζέιεηο εζχ. 

 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηφ ζνπ  
ην πνίεκα πνπ ζνπ άξεζε θαη 

δσγξάθηζε δίπια φ,ηη ζέιεηο. Μάζε 
λα γξάθεηο ζσζηά ηνπο δχν 

πξψηνπο ζηίρνπο. Έπεηηα κάζε ην 
πνίεκα απέμσ. 

 
Ζ Υαξά, ν Λνπθάο, ε Γαιήλε θαη  
ν Αξκπέλ πξέπεη λα επηζηξέςνπλ 
ζηα ζπίηηα ηνπο. 
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Πξηλ θχγνπλ φκσο απφ  
ηε Υσραξνχπα, έκαζαλ λα γξάθνπλ 
ζηηράθηα. Αλ ζέιεηο λα κάζεηο θαη 
εζχ λα γξάθεηο ζηηράθηα, πήγαηλε 
ζηηο αζθήζεηο .7  ,  8  ,  9  θαη  10. 
ζηηο ζειίδεο 18 - 22 ηνπ Σεηξαδίνπ 
Δξγαζηψλ (2νο ηφκνο). 

 
 
 

Αύξην Αλζνιόγην 
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Γισζζάξην 
 

αςλόρ, ν (ελ. 5): κνπζηθφ φξγα-
λν πνπ είλαη πλεπζηφ, δειαδή 
ρξεηάδεηαη λα θπζνχκε κέζα ζε 
απηφ, γηα λα βγάιεη ήρν. 
 

βαζικόρ, -ή -φ (ελ. 6): 
ζεκαληηθφο. 
 

γπαθικόρ, -ή -φ (ελ. 6): κε 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 
μερσξίδεη. 
 

διαθενηεύω (ελ. 7): θπιάσ, 
ππεξαζπίδνκαη. 
 

εςεπγεηικόρ, -ή -φ (ελ. 5): 
σθέιηκνο. 
 

εςλογία, ε (ελ. 5): επρή. 
 

–
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– 
 

– 
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– 
 

– 
 
 

–  
 
–
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ζεμαιοζηολίδω (ελ. 7): ζηνιίδσ 
κε ζεκαίεο. 
 

ζκανδαλιάπερ, -α -ηθν (ελ. 8): 
άηαθηνο. 
 

ζθενηόνα, ε (ελ. 7): παηδηθφ 
μχιηλν φπιν ζε ζρήκα δηράιαο, 
πάλσ ζην νπνίν είλαη 
ζηεξεσκέλν έλα ιάζηηρν  
πνπ θάπνηνο ην ηεληψλεη  
θαη πεηά πέηξεο καθξηά. 
 

– 
 

– 
 

– 
 

σωπαηό, ην (ελ. 7): αζηείν. 
 

– 
 

– 
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Έλα παξάμελν ηαμίδη... 
(ζπλέρεηα απφ ηνλ 1ν ηφκν) 
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5. Πάκε γηα ςψληα;  .......................... 7 
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά 
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ 
Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ.. 
ηππψλνληαη απφ ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ 
θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκφζηα 
ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη 
πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ ζηε δεμηά 
θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζφθπιινπ έλδεημε 
«ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ». Κάζε 
αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε 
θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ έλδεημε 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηψθεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α).  
 
 
 

Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγσγή 
νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο απηνύ ηνπ 
βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα 
(copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε 
κνξθή, ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ / ΙΣΤΕ -
ΔΙΟΦΑΝΣΟ. 





 

 


