ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ»
Εσή Γαβξηειίδνπ
Μαξία θπξόεξα
Λνπθία Μπεδέ

Σαμίδη
ζηνλ θόζκν
ηεο γιώζζαο

Β΄ Γεκνηηθνύ

β΄ ηεύρνο
2νο ηόκνο

Γιώζζα Β΄ Γεκνηηθνύ

Σαμίδη ζηνλ θόζκν
ηεο γιώζζαο
ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ
Σόκνο 2νο

Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 /
Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α:
«Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ
εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ»
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
Γεκή/ηξηνο Γ. Βιάρνο
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ
Πρόεδρος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ
βηβιίσλ θαη παξαγσγή
ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην
Γεµνηηθό θαη ην Nεπηαγσγείν»
Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Σύπαο
Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγ. Ινζηιηούηοσ
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ
Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγ. Ινζηιηούηοσ
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από
ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη
25% από εζληθνύο πόξνπο.

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Εσή Γαβξηειίδνπ, Δπηθ. Καζ. ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπ. Θξάθεο,
Μαξία θπξνέξα, Δπηθ. Καζεγ. ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκ. Θξάθεο
Λνπθία Μπεδέ, Καζεγ. ηνπ Γεκνθξ.
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ
Άλλα Παγνξνπνύινπ, Δπηθ. Καζεγ.
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
Νηθόιανο Κνπηζόο,
ρνιηθόο ύκβνπινο
Ησάλλεο Μπάξηδεο, Δθπαηδεπηηθόο
ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ
Άληα Γαλώζε,
θηηζνγξάθνο - Δηθνλνγξάθνο
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ
Αγγειηθή Σζακπάδε

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ
Πέηξνο Μπεξεξήο, ύκβνπινο ηνπ
Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ
Υξήζηνο Παπαξίδνο, ύκβνπινο
ηνπ Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
Μαξία Καξάκπεια, Δθπαηδεπηηθόο
ΔΞΧΦΤΛΛΟ
Παλαγηώηεο Γξάββαινο,
Δηθαζηηθόο Καιιηηέρλεο
ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ.
Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε
από ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ςεθηαθνύ
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνζβάζηκνπ
από ακβιύσπεο καζεηέο, ηνπ έξγνπ
«ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε
πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη
επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο κε
αλαπεξίεο – Οξηδόληηα Πξάμε».

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

Γιώζζα Β΄ Γεκνηηθνύ

Σαμίδη ζηνλ θόζκν
ηεο γιώζζαο
ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ
Σόκνο 2νο
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ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να γξάθεηο ζύληνκα θείκελα πνπ
εμεγνύλ κηα εηθόλα, έλα ζθίηζν,
κηα θσηνγξαθία, έλα αληηθείκελν, έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο.
 Να πεξηγξάθεηο έλα αληηθείκελν.
 Να πεξηγξάθεηο έλαλ ρώξν.
 Λέμεηο γηα ηα ρξώκαηα θαη
ηα ζρήκαηα.
 Να βξίζθεηο επηξξήκαηα πνπ
ζε βνεζνύλ λα πεξηγξάθεηο
ηνλ ρώξν.
 Να θιίλεηο ηα ζειπθά νπζηαζηηθά
ζε -ε.
 Να μερσξίδεηο ην αόξηζην άξζξν.
 Να αλαγλσξίδεηο ιέμεηο πνπ
δειώλνπλ έλαλ ήρν.
7 / 47

Υάξηεο
Πεινπνλλήζνπ
Υαιθνγξαθία
1686

Παιηά παηρλίδηα
από ηε ζπιινγή
ηνπ παηδηθνύ
κνπζείνπ
«ηαζκόο»

θνπιαξίθη θαξάβη
Γωδεθάλεζα - Πάηκνο
18νο αηώλαο
Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο,
δηάβαζε ηηο θξάζεηο θαη πεο.
 Ση γξάθνπλ νη κηθξέο θαξηέιεο;
 ε ηη ρξεζηκεύνπλ;
8 / 47
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ην ιανγξαθηθό
κνπζείν νη ηέζζεξηο
θίινη είδαλ απηόλ
ηνλ ρώξν. Ζ δαζθάια ηνπο ηνπο
δηάβαζε κηα θαξηέια πνπ εμεγνύζε
ηη είλαη.
Παηεηήξη. Ο ρώξνο ηνπ παηεηεξηνύ είλαη θαη απνζήθε, άιινηε θαη
ππλνδσκάηην. Δίλαη άζπξνο, γηαηί
είλαη ρηηζκέλνο κε αζβέζηε θαη
πνξζειάλε. Δίλαη ν κνλαδηθόο
ρώξνο ηνπ ζπηηηνύ όπνπ δελ
κπνξνύλ λα θηηάμνπλ θσιηέο ηα
πνληίθηα. Εδώ θπιάζζνληαη
εξγαιεία, ζθεύε θαη ηξόθηκα. Δδώ
θνηκνύληαη όκσο θαη ηα παηδηά, ζε
έλα μύιηλν παηάξη, ην «ηαβισηό».
Σν δσκάηην ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ
θαηά ηνλ ηξύγν. Σόηε θαζαξίδνπλ
9 / 48

ηα βαξέιηα θαη αζβεζηώλνπλ
ην παηεηήξη θαη ην δνρείν όπνπ
ζα πέζεη ν ρπκόο ησλ ζηαθπιηώλ,
ν κνύζηνο. Σν πάηεκα αλαιακβάλεη
ν «παηεηήο», νη θηλήζεηο ηνπ είλαη
ζαλ λα ρνξεύεη. Από ηνλ πξώην
κνύζην θηηάρλνληαη γιπθίζκαηα,
κνπζηαιεπξηά θαη πεηηκέδη.
 Έρεηο επηζθεθηεί πνηέ θάπνην
ιανγξαθηθό κνπζείν;
 Ση ππάξρεη ζε έλα ιανγξαθηθό
κνπζείν; Γηαηί;
 Έρεηο επηζθεθηεί θάπνην άιιν
κνπζείν;
 Με ηη είλαη ρηηζκέλν ην παηεηήξη;
 Ση ρξώκα έρεη;
 Ση έρεη κέζα;
 Ση θάλνπλ κέζα ζην παηεηήξη;
10 / 48

Φάμε ζην ιεμηθό
ηηο ιέμεηο παηεηήξη,
πνξζειάλε, κνύζηνο
θαη πεηηκέδη.
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ πξόηαζε
κε ηα έληνλα γξάκκαηα.
Γηα λα πεξηγξάςεηο έλαλ ρώξν,
κπνξείο λα πεηο γηα ην ζρήκα
ηνπ, ην κέγεζόο ηνπ, ην ρξώκα
ηνπ θαη γηα ην ηη ππάξρεη κέζα
ζε απηόλ, μεθηλώληαο από ηε κηα
πιεπξά ηνπ θαη θηάλνληαο
έσο ηελ άιιε. Μπνξείο αθόκε
λα πεηο ζε ηη ρξεζηκεύεη
ν ρώξνο απηόο.

11 / 48-49
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ην ιανγξαθηθό κνπζείν ηα παηδηά
είδαλ πνιιά αληηθείκελα.
Δλώ ηα έβιεπαλ, ε δαζθάια ηνύο
εμεγνύζε.
Δηάβαζε ηη γξάθνπλ νη θαξηέιεο
θαη ηη είπε ε δαζθάια θαη ζύγθξηλέ
ηα. Οη θαξηέιεο ή ηα ιόγηα
ηεο δαζθάιαο έρνπλ ιηγόηεξεο
ιέμεηο;

Φηγνύξα Καξαγθηόδε
ηνπ π. Κνύδαξνπ
Αζήλα 1979
Αζεκέλην θαληήιη από
ηελ Κωλζηαληηλνύπνιε
18νο αηώλαο
12 / 49

Απηό είλαη κηα θηγνύξα
ηνπ Καξαγθηόδε ή, όπσο ην ιέκε,
ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ. Ζ θηγνύξα
νλνκάδεηαη «Ο Κνινθνηξώλεο
έθηππνο», δειαδή πάλσ
ζε άινγν. Σε δσγξάθηζε
ν θαξαγθηνδνπαίρηεο πύξνο
Κνύδαξνο ην 1979 ζηελ Αζήλα.
Απηό είλαη έλα θαληήιη αζεκέλην
από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.
Φηηάρηεθε ζηα ηέιε
ηνπ 18νπ αηώλα.
Οη ζύληνκεο θξάζεηο
πνπ δίλνπλ
πιεξνθνξίεο
γη’ απηό πνπ βιέπνπκε
ιέγνληαη ιεδάληεο.
13 / 49

ηηο ζειίδεο 7-11 ηνπ Σεηξαδίνπ
Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-1νο
ηόκνο), ζηηο αζθήζεηο 1 , 2 , 3.
θαη 4 κπνξείο λα γξάςεηο ιεδάληεο.
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Ζ Υαξά γξάθηεθε ζπλδξνκήηξηα
ζην «Λαινπζάθη», ηελ εθεκεξηδνύια ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο
Σέρλεο. Δθεί δηάβαζε γηα
ηηο λεξνζθπξίρηξεο.

Η λεξνζθπξίρηξα
Έλα από ηα πην αγαπεκέλα παηρλίδηα ησλ παηδηώλ ζηα παιηόηεξα
ρξόληα ήηαλ ε λεξνζθπξίρηξα.
Δίλαη έλα είδνο ζθπξίρηξαο πνπ
έρεη ζρεδόλ ζθαηξηθό ζρήκα, ρακειό πνδαξάθη, ιαηκό θαη ζηόκην
πνιύ αλνηρηό. Ζ ζπγθεθξηκέλε,
14 / 49-50

κάιηζηα, είλαη δσγξαθηζκέλε κε
ινπινύδηα. Πιάγηα θαη ζην ύςνο
ηνπ ρεξνπιηνύ μεθηλά έλα κηθξό
πήιηλν ζσιελάθη από όπνπ θαλείο
ζθπξίδεη.
Όηαλ ε λεξνζθπξίρηξα είλαη
άδεηα θαη θάπνηνο θπζήμεη από
ην ζσιελάθη, αθνύγεηαη έλα ζπλερέο ζθύξηγκα. Όηαλ όκσο είλαη
γεκάηε λεξό, νη θπζαιίδεο ηνπ αέξα
πνπ πεξλνύλ από ην λεξό αλαδίδνπλ έλα είδνο γαξγαξίζκαηνο πνπ
κνηάδεη κε θειάεδεκα πνπιηνύ. Σόηε
ιέλε όηη «ε ιαιίηζα γνπξγνπξίδεη».

Δθεκεξίδα «Σν ιαινπζάθη» ηνπ
Μνπζείνπ Διιεληθήο Λαϊθήο Σέρλεο,
η. 170, Μάηνο 2004
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε
πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ.
15 / 50

Μπνξείο λα ππνγξακκίζεηο
κε θόθθηλν ηηο θξάζεηο πνπ
πεξηγξάθνπλ ην ζρήκα
ηεο λεξνζθπξίρηξαο,
κε πξάζηλν ηηο θξάζεηο
πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζρέδηα
πνπ έρεη δσγξαθηζκέλα πάλσ ηεο,
θαη κε κπιε ηηο θξάζεηο πνπ
πεξηγξάθνπλ ηνλ ήρν ηεο;
Όηαλ πεξηγξάθνπκε έλα
αληηθείκελν, δελ μερλνύκε λα
πνύκε ηη είλαη, ζε ηη ρξεζηκεύεη,
ην ζρήκα ηνπ, ην ρξώκα ηνπ,
ην κέγεζόο ηνπ, ην πιηθό από
ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν,
ηα ζρέδηα πνπ έρεη.

16 / 50

Γηα λα πεξηγξάςεηο θαη εζύ
αληηθείκελα, θάλε ηηο αζθήζεηο 5.
θαη 6 , ζηηο ζειίδεο 11–13 (δεύηεξν
ηεύρνο-1νο ηόκνο) ηνπ Σεηξαδίνπ
Δξγαζηώλ.

4
Γηα λα γίλεηο κηθξόο ιανγξάθνο,
γξάςε ζε κηα ιεπθή ζειίδα έζηκα
πνπ γλσξίδεηο, ιατθά παξακύζηα,
παξαδόζεηο ή αηλίγκαηα πνπ
άθνπζεο, παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ
νη κεγαιύηεξνη.
πγθεληξώζηε όιεο ηηο ζειίδεο
θαη θηηάμηε έλα βηβιίν ή, αλ ζέιεηε,
ζηείιηε ό,ηη γξάςαηε
ζην «Λαινπζάθη»,
γηα λα ην δεκνζηεύζεη.

17 / 50-51

5

Βάγηα, ζην «Λαινπζάθη»
γξάθεη όηη ε λεξνζθπξίρηξα
γνπξγνπξίδεη.
Καη ε θνηιηά καο ιέκε όηη
γνπξγνπξίδεη!
Τπάξρνπλ θαη άιιεο
πνιιέο ιέμεηο πνπ
δειώλνπλ έλαλ ήρν.

Σέηνηεο ιέμεηο ζα βξεηο ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηηο ζειίδεο 13-16,
(δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο)
ζηηο αζθήζεηο 7 θαη 8 .

18 / 51

6
Ση ζα ιέγαηε λα θάλεηε
κηα ιανγξαθηθή έθζεζε
ζην ζρνιείν ζαο;
Εεηήζηε από ηνπο κεγαιύηεξνπο
λα ζαο δαλείζνπλ αληηθείκελα
πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ παιηά.
Έπεηηα γξάςηε ηηο ιεδάληεο.
Θα κπνξνύζαηε κάιηζηα
λα νξγαλώζεηε κηα εθδήισζε
γηα ηα εγθαίληα ηεο έθζεζήο ζαο θαη
λα θαιέζεηε γνλείο, δαζθάινπο θαη
άιινπο καζεηέο. Πώο ζα ηνπο
θαιέζεηε; Πώο ζα αλαγγείιεηε
ην γεγνλόο; Πώο ζα ζπκάζηε πνηνο
ζαο δάλεηζε ηα πξάγκαηα;

19 / 51
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Βάγηα, έρσ κηα απνξία.
Γηαηί άιινηε ιέκε
«κηα έθζεζε» θαη άιινηε
«ε έθζεζε»;
ε ηη δηαθέξνπλ
ηα άξζξα ν, ε, ην
από ηα έλαο, κηα, έλα;
Σα έλαο, κηα, έλα είλαη
άξζξα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε
γηα έλα πξόζσπν, δών
ή πξάγκα ην νπνίν δελ είλαη
ζπγθεθξηκέλν. Γη’ απηό
ηα ιέκε αόξηζηα άξζξα.

20 / 52

Γηα ζθέςνπ! Θα κπνξνύζεο πνηέ
λα πεηο «έλα ζπίηη κνπ», γηα λα
κηιήζεηο γηα ην ζπίηη ζνπ;
Όκσο πξόζερε! Σν αόξηζην
άξζξν έρεη κόλν εληθό αξηζκό.
Όηαλ ζέιεηο λα κηιήζεηο
γηα πνιιά αόξηζηα πξόζσπα,
δώα ή πξάγκαηα, δε βάδεηο
θαλέλα άξζξν.

πκπιήξσζε ηα θελά ζηελ επόκελε ζειίδα κε ην αόξηζην άξζξν
θαη ζα κάζεηο ηη είδε ε Γαιήλε
ζην ιανγξαθηθό κνπζείν.
Μελ μεράζεηο λα βάιεηο θεθαιαίν
γξάκκα όπνπ ρξεηάδεηαη.
21 / 52

ην ιανγξαθηθό κνπζείν ήηαλ .........
θύξηνο πνπ έδεηρλε ζηα παηδηά πώο
λα θηηάρλνπλ κνπζηθά όξγαλα.
......… θπξία ύθαηλε ζε …..........
αξγαιεηό …….… κάιιηλν θηιίκη.
Γίπια ηεο ππήξραλ θσηνγξαθίεο
πνπ έδεηρλαλ πώο λα θηηάρλεηο
ηα θξόζζηα ….…… θνπβέξηαο.
……..… ηερλίηεο ζθάιηδε ηε ιαβή
……… αζεκέληνπ μίθνπο.
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Ο Αξκπέλ δηαβάδεη ζε κηα πξνζήθε:
«Κάιηζεο γπλαηθείεο βακβαθεξέο Ππξγί Χίνπ - Σέιε 19νπ αηώλα».
Λέεη ζηε Υαξά, πνπ ήηαλ πίζσ ηνπ:

22 / 52-53

«Κνίηα απηέο
ηηο θάιηζεο, έρνπλ
ζρεδόλ όια
ηα ρξώκαηα θαη
ηα ζρήκαηα.
Έρνπλ, από πάλσ πξνο ηα θάησ,
θόθθηλα ηξίγσλα, καύξνπο.
καηάλδξνπο θαη πξάζηλνπο.
θύθινπο κέζα ζε πνξηνθαιί.
ξόκβνπο. Αιινύ ππάξρνπλ κπιε.
αζηέξηα πάλσ ζε ζαιαζζί θαη
άζπξα ηεηξάγσλα, θίηξηλα θύιια
θαη από πίζσ ην κνβ . Δδώ θαη εθεί
είλαη πιεγκέλα θαθέ ινπινύδηα
πάλσ ζην ξνδ , θαη θάησ θάησ,
ζηηο θηέξλεο θαη ζηα δάρηπια,
ππάξρνπλ ξίγεο ζαιαζζί ,
θόθθηλεο , γθξη , πνξηνθαιί ,
πξάζηλεο θαη θαθέ ».
23 / 53

Υώξηζε ηα ρξώκαηα ηνπ θεηκέλνπ
ζε εθείλα πνπ θιίλνληαη
θαη ζε εθείλα πνπ δελ θιίλνληαη
θαη γξάςε ηα από θάησ.

Κιίλνληαη ηα:
.........................
.........................

.........................
.........................
.........................

Γελ θιίλνληαη ηα:
.........................
.........................
.........................

.........................
.........................
.........................
.........................

Μάζε λα ηα γξάθεηο ζσζηά.
Μπνξείο ηώξα λα γξάςεηο
ηα ζρήκαηα πνπ αλαθέξεη
ν Αξκπέλ;
……………. ……………. ……………..
……………. ……………. ……………..
……………. ……………. ……………..
24 / 53-54

Μάζε λα ηα γξάθεηο ζσζηά.
Οη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο
ηνπ θεηκέλνπ ζε βνεζνύλ λα πεηο
πνύ βξίζθεηαη θάηη. Μπνξείο λα
ηηο αληηγξάςεηο εδώ;
………… …..……. …..……. ……..….
……..…. ……..…. …..…….
Οη ιέμεηο απηέο ιέγνληαη
ηνπηθά επηξξήκαηα.
Ξέξεηο άιιεο ηέηνηεο ιέμεηο,
πνπ δείρλνπλ πνύ
βξίζθεηαη θάηη;

25 / 54

ρήκαηα, ρξώκαηα θαη ιέμεηο
πνπ δειώλνπλ ηνλ ηόπν όπνπ
βξίζθεηαη θάηη ζα βξεηο ζηηο ζειίδεο
16-18 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ,
(δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο)
ζηηο αζθήζεηο 9 θαη 10 .
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Γηάβαζε ην παξαθάησ πνίεκα.

Ήιηνο
Βγήθεο, ήιηε, θη έιακςεο
θη έιακςε ε πιάζε,
νπξαλνί θαη ζάιαζζεο
θαη βνπλά θαη δάζε.
Ήιηνο ην θαζάξην θσο
ιάκπεη ζηελ θαξδηά κνπ
θαη ε ιύπε θαη ην ςέκα
θεύγνπλε καθξηά κνπ.

Βαζίιεο Ρώηαο
26 / 54-55

Μπνξείο λα ζπκπιεξώζεηο ηνλ πίλαθα κε ηηο ιέμεηο
πνπ ιείπνπλ;
ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Ολνκαζηηθή
ε
γξακκή
ιύπε
δάραξε
Γεληθή
ηεο ……….….. ………….… ………….…
Αηηηαηηθή
ηε(λ) γξακκή ………….… ………….…
Κιεηηθή
…………...
ιύπε
δάραξε
ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Ολνκαζηηθή νη
γξακκέο …………..
Γεληθή
ησλ γξακκώλ
ιππώλ
Αηηηαηηθή
ηηο ………….... …………..
Κιεηηθή
………..….. ιύπεο
27 / 55

δάραξεο
δάραξεο

Κάλε ηώξα ηηο αζθήζεηο 11 ,
θαη 12 ζηηο ζειίδεο 18-19
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν
ηεύρνο-1νο ηόκνο).

Αύξην Αλζνιόγην

28 / 55

ΔΝΟΣΖΣΑ 14

29 / 56

Καιά Υξηζηνύγελλα
θαη
Δπηπρέο ην Νένλ Έηνο

ΟΛΖ Ζ ΠΑΡΔΑ ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΔΓΧ
Αγαπεηέ θίιε Αιέμαλδξε
Θα ραξώ πνιύ λα ζε δσ ζην party
κνπ πνπ ζα γίλεη ζηηο 11 ηνπ κήλα
Φεβξνπαξίνπ εκέξα άββαην
θαη ώξα 5
Ζ δηεύζπλζε είλαη Βηζβίξε 20 θαη
ην ηειέθσλν είλαη 25510-13501
ε πεξηκέλσ κε ραξά
Βιάζεο
30 / 56

Γ
Θα ραξνύκε πνιύ λα ζαο έρνπκε
θνληά καο ζηνλ γάκν καο
ην άββαην 21 Απγνύζηνπ 1999
θαη ώξα 7.30 κ.κ.
ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίσλ Αλαξγύξσλ
ζηελ Αξραία Κόξηλζν.
Γηάλλεο – αληίλα

31 / 56
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ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο πξνζθιήζεηο θαη επρεηήξηεο
θάξηεο.
 Να γξάθεηο θαη εζύ πξνζθιήζεηο
θαη επρεηήξηεο θάξηεο.
 Να μερσξίδεηο ηηο ιέμεηο ή
ηηο θξάζεηο πνπ καο δείρλνπλ
πνύ θαη πόηε γίλεηαη θάηη.
 Πνηα ξήκαηα ηειεηώλνπλ ζε -αίλσ
θαη πνηα ζε -έλσ.
 Ση είλαη ηα αξηζκεηηθά.
 Να γξάθεηο θαη λα ιεο ζσζηά
ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα.
 Σηο ιέμεηο πνπ δειώλνπλ
ζπγγεληθά πξόζσπα.

32 / 57

Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο,
δηάβαζε ηη γξάθνπλ θαη πεο.

Γηα ηε
γηνξηή ζνπ

Να ζαο δήζεη

 Μπνξείο λα θαληαζηείο ηη είλαη;
 Πώο ην θαηάιαβεο;
 Μνηάδνπλ θάπνηεο από απηέο
ηηο θάξηεο κεηαμύ ηνπο;
Έλσζέ ηεο.
 Πνηεο ιέμεηο ζε βνήζεζαλ
λα ην θαηαιάβεηο;
 Έρεηο ιάβεη πνηέ ηέηνηεο θάξηεο;
 Έρεηο ζηείιεη πνηέ ηέηνηεο
θάξηεο;
33 / 57

 Οξηζκέλεο από απηέο ηηο θάξηεο
είλαη παιηέο. Σηο έζηειλαλ
νη παππνύδεο καο θαη
νη πξνπαππνύδεο καο.
Μπνξείο λα βξεηο πνηεο;
 Πσο ην θαηάιαβεο;

1



Π γελέζιηα ηεο Υαξάο
Σα
α
Σν
ξ ηειέθσλν ρηύπεζε πέληε θνξέο.
Ζ κακά ηεο Μαξίαο ζήθσζε
α
ην αθνπζηηθό.
η
«Λέγεηε!» είπε κε δπλαηή θσλή.
ή
«Γεηα ζαο! Δίκαη ε Υαξά... Θέισ λα
ξ
θαιέζσ
ηε Μαξία ζηα γελέζιηά
ε
κνπ!»
είπε ε Υαξά κε δηζηαγκό.
ζ
«Γελ
ήξζε ζην ζρνιείν θαη δελ...»
ΖεΥαξά ζηακάηεζε γηα ιίγν. Πήξε
ηη βαζηά αλάζα θαη ζπλέρηζε:
κηα
ο
«Δεε...
ζέισ λα ηελ θαιέζσ
εη γελέζιηά κνπ, ζην ζπίηη κνπ,
ζηα
θ
34 / 57-58
ό

ζηελ νδό... Αγγειάθε 13».
Ζ Υαξά δε ζπκόηαλ ηη έπξεπε λα
πεη, ληξάπεθε θαη έθιεηζε βηαζηηθά
ην ηειέθσλν. Μόιηο ην έθιεηζε,
ηεο ήξζε κηα ηδέα! Μέζα ζηε ζάθα
ηεο είραλ κείλεη κεξηθέο αθόκε
πξνζθιήζεηο... Σελ αλαπνδνγύξηζε
βηαζηηθά. Σόηε άξρηζαλ λα πέθηνπλ
από απηή δηάθνξα ραξηάθηα.

Υαξά καο
ζνπ επρόκαζηε ρξόληα πνιιά
γηα ηα γελέζιηά ζνπ!
Να είζαη πάληα γειαζηή
θαη επηπρηζκέλε!
Διπίδνπκε λα ζνπ αξέζεη
ην δώξν πνπ ζνπ ζηέιλνπκε
Με πνιιή πνιιή αγάπε,
ν παππνύο θαη ε γηαγηά ζνπ
35 / 58

Σειέθωλν κπακπά
679201300


1
1
1
1

ηεηξάδην 50 θύιιωλ
ράξαθα
γόκα
κπινθ δωγξαθηθήο

ε θαιώ ζην πάξηη πνπ ζα θάλω γηα
ηα γελέζιηά κνπ ηα άββαην
22 Ιαλνπαξίνπ ζηηο 5.00. Θα ραξώ
λα έξζεηο λα παίμνπκε θαη
λα γηνξηάζνπκε καδί. Σν ζπίηη κνπ
είλαη ζηελ νδό Αγγειάθε 13.
Υαξά Γεωξγίνπ
36 / 58

 Ση έπεζε από ηε ζάθα ηεο Υαξάο;
 Πνην από απηά ηεο ρξεηάδεηαη, γηα
λα ζπκεζεί ηη πξέπεη λα πεη
ζηε κακά ηεο Μαξίαο;
Πώο ην θαηάιαβεο;
 Πόηε είλαη ην πάξηη γελεζιίσλ
ηεο Υαξάο; Ση ώξα;
 Πνύ θαιεί ηνπο θίινπο ηεο;
 Ση πξέπεη λα θάλεη ηώξα ε Υαξά,
γηα λα θαιέζεη ηε Μαξία
ζηα γελέζιηά ηεο;
 Δζύ, αλ ήζειεο λα θαιέζεηο
παηδηά ζην ζπίηη ζνπ,
ηη ζα έθαλεο;
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ηελ ηάμε ηεο Υαξάο όινη θάλνπλ
ζπιινγέο. Ο Αξκπέλ καδεύεη εκεξνιόγηα, ν Λνπθάο γξακκαηόζεκα.
37 / 59

Καη ε Γαιήλε; Δηάβαζε πξνζεθηηθά
θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο.
Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο,
δηάβαζε ηη γξάθνπλ θαη πεο.
Διάηε ΟΛΟΗ ζηε γηνξηή βηβιίνπ
ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν
ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο
ζηηο 8 Μαΐνπ.
Ζ γηνξηή ζα μεθηλήζεη ζηηο 17.00
κε βηβιηνπαξνπζηάζεηο
θαη άιιεο εθδειώζεηο.

Θα είλαη κεγάιε ραξά γηα καο λα
έξζεηε ζηνλ γάκν καο πνπ ζα γίλεη
ηελ Κπξηαθή 25 Απξηιίνπ
θαη ώξα 19.00 ζηνλ ηεξό λαό
ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ ζηελ Σξίπνιε.
Νίθνο Αξρνληόπνπινο Γεωξγία Κνπλειάθε
38 / 59

αο θαινύκε ζηελ απνθξηάηηθε
γηνξηή ηνπ 3νπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ
Βόινπ πνπ ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή
24 Φεβξνπαξίνπ ζηηο 11.00 π.κ.
ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ
ηνπ ζρνιείνπ καο.

Οη καζεηέο ηνπ 3νπ δεκνηηθνύ
ζρνιείνπ Βόινπ
Αληίγξαςε ηελ πξόζθιεζε
γηα ηελ απνθξηάηηθε γηνξηή
ζην ηεηξάδηό ζνπ
θαη κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά.
 Ση είλαη απηά πνπ καδεύεη
ε Γαιήλε;
 Πνηνο έγξαςε ηελ θάζε
πξόζθιεζε;
 Πνηεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ
ζε όιεο ηηο πξνζθιήζεηο;
39 / 59

3
Θέιεηε λα παίμνπκε έλα παηρλίδη
ζηελ ηάμε;
Όπνην παηδί ζέιεη κπνξεί
λα θάλεη όηη ηειεθσλεί ζε θάπνηνλ
ζπκκαζεηή ηνπ, γηα λα ηνλ θαιέζεη
ζηα γελέζιηά ηνπ. Μπνξείηε
λα ερνγξαθήζεηε απηέο ηηο ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο θαη ζηε ζπλέρεηα
λα ηηο αθνύζεηε πξνζεθηηθά
θαη λα πείηε αλ μεράζαηε
λα δώζεηε θάπνηεο ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο.
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Ξαλαδηάβαζε πξνζεθηηθά όιεο
ηηο πξνζθιήζεηο ησλ ζειίδσλ
35-39. Έπεηηα γξάςε πόηε θαη πνύ
γίλνληαη ηα γελέζιηα, νη εθδειώζεηο,
νη γάκνη θηι.
40 / 60

Πόηε;

Πνύ;

Θα είναι μεγάλη ταρά για μας να
έρθεηε ζηο γάμο μας ποσ θα γίνει
ηην Κσριακή 25 Απριλίοσ και ώρα
19.00 ζηον ιερό ναό ηοσ Αγ.
Βαζιλείοσ ζηην Τρίπολη.
Νίκος Αρτονηόποσλος Γεωργία Κοσνελάκη

Σας καλούμε ζηην αποκριάηικη
γιορηή ηοσ 3οσ δημοηικού
ζτολείοσ Βόλοσ ποσ θα γίνει ηην
Παραζκεσή 24 Φεβροσαρίοσ ζηις
11.00 π.μ. ζηην αίθοσζα ηελεηών
ηοσ ζτολείοσ μας.
Οι μαθηηές ηου
3ου δημοηικού ζχολείου Βόλου

Σειηθά
όιεο νη πξνζθιήζεηο
γξάθνπλ πόηε θαη πνύ
γίλεηαη θάηη!
Γηα λα γξάςεηο θαη εζύ πξνζθιήζεηο, πήγαηλε ζηηο ζειίδεο
22-24 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ
(δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο)
ζηηο αζθήζεηο 1 , θαη 2 . Μεηά δεο
ηελ άζθεζε 3. ζηε ζειίδα 24-25.
41 / 60

5
Ζ ηάμε ζαο απνθάζηζε
λα νξγαλώζεη κηα έθζεζε
δσγξαθηθήο. Υσξηζηείηε ζε νκάδεο
θαη θηηάμηε κηα πξόζθιεζε,
γηα λα θαιέζεηε παηδηά
από άιια ζρνιεία ή άιιεο πόιεηο.
Μελ μεράζεηε λα γξάςεηε
ζηελ πξόζθιεζε
όιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο
θαη λα ηε ζηνιίζεηε κε δσγξαθηέο.

6
Σελ επόκελε κέξα ν Αξκπέλ έθεξε
ζην ζρνιείν θάπνηα από ηα εκεξνιόγηα πνπ καδεύεη, γηα λα απνθαζίζνπλ όινη καδί πόηε ζα μαλαπάλε
ζε κνπζείν.
Παξαηήξεζε ηα εκεξνιόγηα. Είλαη
όια ίδηα; Ση γξάθνπλ;
42 / 61

Παγθόζκηεο Ηκέξεο (Π.Η.)
Π.Ζ. Μεηξηθήο Γιώζζαο
Π.Ζ. γηα ην Νεξό
Π.Ζ. Θεάηξνπ
Π.Ζ. ηνπ Παηδηθνύ Βηβιίνπ
Π.Ζ. Τγείαο
Π.Ζ. ησλ Μνπζείσλ
Π.Ζ. θαηά ηνπ Καπλίζκαηνο
Π.Ζ. Πεξηβάιινληνο
Π.Ζ. ηεο Μνπζηθήο
Π.Ζ. Δηξήλεο
Π.Ζ. γηα ηνπο Γαζθάινπο
Π.Ζ. γηα ηα Άηνκα
3/12
κε Δηδηθέο Αλάγθεο
Π.Ζ. Αλζξώπηλσλ
10/12
Γηθαησκάησλ
11/12 Π.Ζ. ηνπ Παηδηνύ
18/12 Π.Ζ. γηα ηνπο Μεηαλάζηεο
21/2
22/3
27/3
2/4
7/4
18/5
31/5
5/6
21/6
21/9
5/10
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ΜΑΡΣΙΟ
ΣΔΣ 1
ΠΔΜ 2
ΠΑΡ 3
ΑΒ 4
ΚΤΡ 5
6 ΚΑΘΑΡΑ
ΓΔΤ
ΓΔΤΣΔΡΑ
ΣΡΗ 7
ΣΔΣ 8
ΠΔΜ 9
ΠΑΡ 10
ΑΒ 11
ΚΤΡ 12
ΓΔΤ 13
ΣΡΗ 14
ΣΔΣ 15
ΠΔΜ 16
ΠΑΡ 17

18
19
20
21
22
23
24
25
ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ
26
27
28
29
30
31

45 / 61

ΑΠΡΙΛΙΟ
ΑΒ 1
ΚΤΡ 2
ΓΔΤ 3
ΣΡΗ 4
ΣΔΣ 5
ΠΔΜ 6
ΠΑΡ 7
ΑΒ 8
ΚΤΡ 9
ΓΔΤ 10
ΣΡΗ 11
ΣΔΣ 12
ΠΔΜ 13
ΠΑΡ 14
ΑΒ 15
ΚΤΡ 16

17
18
19
20
21 ΜΔΓΑΛΖ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ
22
23 ΚΤΡΗΑΚΖ
ΣΟΤ ΠΑΥΑ
24 ΓΔΤΣΔΡΑ
ΣΟΤ ΠΑΥΑ
25
26
27
28
29
30
46 / 61

ΜΑΪΟ
1 ΔΡΓΑΣΗΚΖ
ΓΔΤ
ΠΡΧΣΟΜΑΓΗΑ
ΣΡΗ 2
ΣΔΣ 3
ΠΔΜ 4
18
ΠΑΡ 5
19
ΑΒ 6
20
ΚΤΡ 7
21
ΓΔΤ 8
22
ΣΡΗ 9
23
ΣΔΣ 10
24
ΠΔΜ 11
25
ΠΑΡ 12
26
ΑΒ 13
27
ΚΤΡ 14
28
ΓΔΤ 15
29
ΣΡΗ 16
30
ΣΔΣ 17
31
47 / 61

ηνλ Αξκπέλ αξέζεη λα παίδεη
κε ηα εκεξνιόγηα. Παίμε θαη εζύ κε
απηά ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ, (δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο) ζηηο αζθήζεηο 4 , θαη 5 ζηηο ζειίδεο 25-28.
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Ζ Υαξά είδε
ηε ζπιινγή
πξνζθιήζεσλ ηεο Γαιήλεο θαη
ηε ζπιινγή εκεξνινγίσλ
ηνπ Αξκπέλ θαη ηνπο θάιεζε
ζην ζπίηη ηεο, γηα λα ηνπο δείμεη
ηε δηθή ηεο ζπιινγή. Άλνημε ην
πνιύρξσκν θνπηί ηεο θαη λα ηη
έβγαιε:
νπ επρόκαζηε λα
ηα εθαηνζηίζεηο!
Με πνιιή αγάπε,
ηα μαδέιθηα ζνπ
Κώζηαο - Μηράιεο
48 / 61-62

Υαξά κνπ,
ζνπ εύρνκαη
λα είζαη πάληα
ΔΤΣΤΥΙΜΔΝΗ
θαη λα πεηύρεηο
όια όζα ζέιεηο.
Η λνλά ζνπ

Δπηπρηζκέλν
ην Νένλ Έηνο

Υξόληα πνιιά
θαη επηπρηζκέλα!
Η ζεία ζνπ Διέλε

49 / 62

Οη επρέο καο λα ζαο
ζπλνδεύνπλ ζηε λέα
ζαο δωή.
Οη ζείνη ζαο
Αληξέαο - Ρέλα
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηηο επρέο ηεο ζείαο Διέλεο.
 Ση καδεύεη ε Υαξά;
 Πώο ην θαηάιαβεο;
 Πνηνο έγξαςε ηελ θάζε θάξηα;
ε πνηνλ ηελ έζηεηιε;
Γηα πνηνλ ιόγν ήζειε λα επρεζεί;
 Δζύ έρεηο ιάβεη πνηέ ηέηνηεο
θάξηεο;
 Έρεηο γξάςεη ηέηνηεο θάξηεο;
ε πνηνλ; Ση ηνπ επρήζεθεο;

50 / 62

 Πνηα επρή ηξαγνπδνύκε
ζπλήζσο ζηα γελέζιηα θάπνηνπ;
 Θέιεηε λα ηε γξάςνπκε
ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο, γηα λα
ηελ αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδηό
ζαο;
Γηα λα γξάςεηο επρεηήξηεο
θάξηεο, πήγαηλε ζην Σεηξάδην
Δξγαζηώλ, (δεύηεξν ηεύρνο-1νο
ηόκνο) ζηηο ζειίδεο 28-29,
ζηηο αζθήζεηο 6. θαη 7 .
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Γηάβαζε ηώξα ην παξαθάησ
θείκελν.

Σν κπζηηθό ηξαγνύδη ηεο Μάηαο
Έηξηςε βηαζηηθά ηα δόληηα ηεο
κε ηελ νδνληόβνπξηζα θη έηξεμε
51 / 62-63

ζην θξεβάηη ηεο. ’ έλα ιεπηό κπήθε θη ν κπακπάο.
- Καιελύρηα θνξηηζάθη, είπε, θαη...
θπζηθά λα ηα εθαηνζηίζεηο.
«Καιελύρηα» έγλεςε ε Μάηα θαη
θξπθνγέιαζε. Όιν «θπζηθά» θαη
«θπζηθά» έιεγε ν κπακπάο: θπζηθνκπακπάο ζθέηνο.
Ακέζσο κεηά, «ηζαθ ηζαθ»
ηα ηαθνπλάθηα ηεο κακάο.
- Καιελύρηα, Μάηα κνπ, λα ηα εθαηνζηίζεηο, ρηιηόρξνλε, είπε.
«Καιελύρηα, κακά» έγλεςε
ε Μάηα θη έθιεηζε ηα κάηηα ηεο.
Μόιηο έθιεηζε πίζσ ηεο ε πόξηα, ε Μάηα πεηάρηεθε ζαλ ειαηήξην. Έηξεμε θαη θιείδσζε θαη βηαζηηθά ηξάβεμε ζην θξεβάηη ηεο όια ηεο
ηα δώξα: παθέηα κε παπνύηζηα θαη
θνύθιεο, ζαθνύιεο κε κπνπθάλ θαη
ρξπζέο θνξδειίηζεο, θαηλνύξην
ζθνπθί θαη θαζθόι... θαη θπζηθά,
52 / 63

ηα απαξαίηεηα βηβιία ηεο λνλάο.
Αρ! Απηή ε λνλά! Κνληεύεη λα ηεο
γεκίζεη ηα ξάθηα.
Όκνξθα πνπ ήηαλ απόςε, θη
ε ηνύξηα ηεξάζηηα, νιόαζπξε ζαλ
ρηνληζκέλν βνπλό, γεκάηε ζαληηγί
θαη αλαλάδεο θαη πάλσ λα γξάθεη:
«Να ηα εθαηνζηίζεηο», θαη ελλέα
θεξάθηα πνπ ηα έζβεζε κεκηάο! Κη
όινη ηξαγνύδεζαλ ην ηξαγνύδη,
θη όηαλ ηειείσζαλ ε Μάηα έγλεςε
ζε όινπο «επραξηζηώ».

Δηξήλε Μάξξα,
«Σν κπζηηθό ηξαγνύδη ηεο Μάηαο»,
εθδ. Κέδξνο
εηθνλνγξάθεζε Βάζω Φαξάθε
 Πόζεο επρέο βξίζθεηο κέζα
ζην θείκελν;
 Πνηνο εύρεηαη θάζε θνξά;
ε πνηνλ;
53 / 63

 Πώο απαληά ε Μάηα ζηηο επρέο;
Γηαηί;
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηε θξάζε
κε ηα έληνλα γξάκκαηα.
θέςνπ θαη εζύ κηα δηθή ζνπ επρή
γηα ηε Μάηα θαη γξάςε ηε
ζην ηεηξάδηό ζνπ. Μελ μεράζεηο
λα ηελ ππνγξάςεηο.
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Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν.

Σα γελέζιηα ηεο Υαξάο
Ζ Υαξά ζηα γελέζιηά ηεο θάιεζε
όιε ηελ ηάμε ηεο, δειαδή είθνζη
πέληε ζπκκαζεηέο θαη ζπκκαζήηξηέο ηεο. Σειηθά από ηελ ηάμε ηεο
ήξζαλ δεθαέμη παηδηά, εθηά αγόξηα
54 / 63-64

θαη ελληά θνξίηζηα. Ήξζαλ όκσο
αθόκε ηέζζεξα παηδηά από ηε
γεηηνληά ηεο θαη ηξία μαδειθάθηα
ηεο.
ηηο 5.30 όινη ήηαλ εθεί. Ο θαηξόο
ήηαλ θαιόο θαη ην πάξηη έγηλε
ζηελ απιή. Έπαημαλ έληεθα θνξέο
θξπθηό, πέληε θνξέο «κήια» θαη έμη
θνξέο θπλεγεηό.
Γύξσ ζηηο 6.45 θνπξάζηεθαλ πηα
λα ηξέρνπλ θαη θάζηζαλ λα θάλε.
Έθαγαλ ζηελ αξρή ζαξάληα ηέζζεξα θεθηεδάθηα θαη δύν ζαθνύιεο
παηαηάθηα.
Έπεηηα δνθίκαζαλ ηα είθνζη δύν
γιπθά πνπ είρε εηνηκάζεη ε κακά
ηεο Υαξάο.
Καηά ηηο 7.15 έθεξαλ κία ηεξάζηηα ηνύξηα. Δίρε πάλσ νρηώ
θεξάθηα, ηέζζεξηο δαραξσηνύο
πηγθνπίλνπο θαη έλα γαηάθη.
55 / 64

Ζ Υαξά ρξεηάζηεθε λα θπζήμεη
ηξεηο θνξέο, γηα λα ζβήζεη όια
ηα θεξάθηα. Όηαλ ε ώξα πήγε 8.00,
νη γνλείο ησλ παηδηώλ άξρηζαλ λα
έξρνληαη ζηγά ζηγά. ηηο 9.20 όινη
είραλ θύγεη.
 Πξόζεμε ηηο κπιε ιέμεηο. Ση θνηλό
έρνπλ;
 Πώο αιιηώο ζα κπνξνύζεο λα
ηηο γξάςεηο;
 Πξόζεμε απηά πνπ είλαη γξακκέλα κε θόθθηλν.
 Ση καο δείρλνπλ; Μπνξείο λα
ηα δηαβάζεηο;
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ ππνγξακκηζκέλε πξόηαζε
ηνπ θεηκέλνπ.

56 / 64

ην Σεηξάδην Δξγαζηώλ, (δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο) ζηηο αζθήζεηο 8. θαη 9 ζηηο ζειίδεο 30-34, ζα
βξεηο πνιινύο αξηζκνύο γηα λα
γξάςεηο!
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Γηάβαζε ηα παξαθάησ
ζηηράθηα.
Κόζκνο κπαίλεη, θόζκνο βγαίλεη
θαη αλεβνθαηεβαίλεη
θαη θαλέλαο δε ζσπαίλεη!
Όινη ηξώλε, δε ρνξηαίλνπλ,
από ην θαΐ παραίλνπλ,
θαη ηα πηάηα δελ ηα πιέλνπλ.
Μα εγώ δελ θαηαιαβαίλσ
λεζηηθή γηαηί όιν κέλσ,
θαη κηθξαίλσ θαη ιεπηαίλσ
θαη ηε δώλε κνπ καζαίλσ
όιν πην ζθηρηά λα δέλσ!
57 / 64-65

♦ Γηάβαζε ηώξα ζηα παξαπάλσ
ζηηράθηα κόλν ηα ξήκαηα θαη
πξόζεμε πώο ηειεηώλνπλ.
♦ Πώο γξάθνληαη ηα πεξηζζόηεξα;
Γξάθνληαη κε ...................
♦ Τπάξρνπλ ζηα παξαπάλσ
ζηηράθηα θάπνηα ξήκαηα πνπ δε
γξάθνληαη κε -αίλσ;
Πνηα;
............... ............... ...............
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο
κε ηα έληνλα γξάκκαηα!
Πήγαηλε ζηε ζειίδα 34
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ,
(δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο) θαη
θάλε ηελ άζθεζε 10..

Αύξην Αλζνιόγην
58 / 65
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ΟΣΔ Α. Δ

01/2516642
ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΗ ΓΔΠΟΗΝΑ
ΒΑΓΔΝΑ
ΡΧ 5
111 44 ΑΘΖΝΑ

ΟΣΔ Α. Δ. ΣΖΛΔΓΡΑΦΖΜΑ

ΟΣΔ Α. Δ
ΟΣΔ Α. Δ. ΣΖΛΔΓΡΑΦΖΜΑ

7255/2 ALYS GR
292729 SIMI GR

ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο επηζηνιέο θαη κελύκαηα
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
 Να γξάθεηο θαη εζύ επηζηνιέο θαη
κελύκαηα ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ.
 Πόηε ρξεζηκνπνηνύκε πιεζπληηθό
αξηζκό (πιεζπληηθό επγελείαο),
όηαλ κηινύκε ή γξάθνπκε
ζε θάπνηνλ.
 Σν ξήκα έρσ.
 Να θαηαιαβαίλεηο ηη ζεκαίλνπλ
νη ζύλζεηεο ιέμεηο θαη λα
θηηάρλεηο θαη εζύ ηέηνηεο ιέμεηο.
 Λέμεηο πνπ έρνπκε δαλεηζηεί
από άιιεο γιώζζεο.

61 / 67
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Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο, δηάβαζε
θαη πεο.
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Γηα ην βηβιίν ηεο Γαιήλεο
Σν: Κώζηα Παπαδόπνπιν
< kpapad@tri.gr
Cc:
Subject: Γηα ην βηβιίν ηεο Γαιήλεο
Από: Πέηξν Υαηδεγηάλλε
pxatzi@thes.gr
Ηκεξνκελία: Γεπηέξα,
12 Μαξηίνπ 2005,10.15 π.κ.
Πξνο: Κώζηα Παπαδόπνπιν
< kpapad@tri.gr
Θέκα: Γηα ην βηβιίν ηεο Γαιήλεο
Γαιήλε κνπ, ζε επραξηζηώ πνπ κνπ
επέζηξεςεο ην βηβιίν. Υάξεθα
πάξα πνιύ πνπ ζνπ άξεζε.
63 / 67

Φαληάδνκαη πσο ζα ηα μαλαπνύκε
ην θαινθαίξη, Μέρξη ηόηε ζα έρεηο
δηαβάζεη θαη άιια βηβιία θαη ζα κνπ
πεηο πνηα ζνπ άξεζαλ. Αλ ζέιεηο
θάηη, ζηείιε κνπ θαη εζύ κήλπκα
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
pxatzi@thes.gr
Πέηξνο Υαηδεγηάλλεο
 Ση βιέπεηο; Ση είλαη θαζέλα από
απηά; Πώο ην θαηάιαβεο;
 Γηαηί θνιινύκε γξακκαηόζεκα
ζηνπο θαθέινπο;
 Από πνύ αγνξάδνπκε
γξακκαηόζεκα;
 Ση θαληάδεζαη όηη γξάθνπλ
νη ζθξαγίδεο ηνπ ηαρπδξνκείνπ;
 Ξέξεηο ηη είλαη ζπιινγή
γξακκαηνζήκσλ;
 Πώο ζηέιλνπκε έλα γξάκκα;
64 / 67

 Πώο ζηέιλνπκε έλα κήλπκα
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ;
 Πώο ζηέιλνπκε έλα
ηειεγξάθεκα;
 Πώο ζηέιλνπκε έλα θαμ;
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Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν.
Αγαπεηή κνπ θώθηα Μνλάρνπο,
Χηεο κόιηο έκαζα όηη ππάξρεηο,
όηη ζε ιέλε Μνλάρνπο θη όηη είζαη
από ηα ζπάληα είδε πνπ δνπλ
ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο. Σν έκαζα
από ηελ ηειεόξαζε. Οκνινγώ όηη
γνεηεύηεθα καδί ζνπ. ε είδα λα
θάζεζαη αθίλεηε, ζαλ καγεκέλε,
πάλσ ζηα βξάρηα θαη λ’ αθνύο
ηνπο ςαξάδεο λα ηξαγνπδνύλ
ζαιαζζηλνύο θαεκνύο.
65 / 67-68

Έκαζα αθόκε όηη αγαπάο
ηηο Βόξεηεο πνξάδεο.
Κάπνηνη έρνπλ
πξνηείλεη λα γίλνπλ
ηα λεζηά πνπ αγαπάο,
έλα ζαιαζζηλό πάξθν πνπ λα
πξνζηαηεύεζαη, λα έρεηο θη εζύ έλα
κέξνο δηθό ζνπ, έλα ζπίηη. Γηα όια
απηά ζνπ έγξαςα. Αο γξάςσ, ιέσ,
ζηε θίιε κνπ ηε θώθηα. νπ έγξαςα
όκσο θαη γηα θάηη άιιν. ηε Ρόδν
νη επηζηήκνλεο είπαλ όηη ηελ άλνημε
ρξεζηκνπνηείο έλα δηθό ζνπ
ιεμηιόγην πνπ απνηειείηαη από
δεθάμη πεξίπνπ ήρνπο-ιέμεηο. Πεο
κνπ, είλαη αιήζεηα; Καη πνηεο ιέμεηο
είλαη απηέο; Δκείο νη άλζξσπνη,
θώθηα Μνλάρνπο, έρνπκε έλα πνιύ
πινύζην ιεμηιόγην. Γηαηί ηάρα δελ
κπνξνύκε λα ζπλελλνεζνύκε;
Μήπσο κπνξείο λα καο δαλείζεηο
ην δηθό ζνπ ιεμηιόγην;
66 / 68

Μήπσο κπνξείο λα καο κάζεηο πώο
κπνξνύκε κε δεθάμη ιέμεηο λα δνύκε
αξκνληθά θαη λα κε θαγσλόκαζηε;
Με κεγάιν ζαπκαζκό
θαη θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο
Αγγειηθή Βαξειιά

Γπλαηθεία Λνγνηερληθή πληξνθηά,
αλζνινγία «Καιεκέξα θύζε»,
εθδ. κπξληωηάθε
 Ση είλαη ην παξαπάλσ θείκελν;
Παξακύζη ή θάηη άιιν;
 Πνηνο ην έγξαςε; Πώο ην
θαηάιαβεο;
 ε πνηνλ ην έγξαςε; Πώο ην
θαηάιαβεο;
 Ση ηνπ ιέεη;
 Δζύ έρεηο ζηείιεη πνηέ γξάκκα
ζε θίιν ζνπ ή ζε θάπνηνλ άιιν;
Ση ήζειεο λα ηνπ πεηο;
67 / 68

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ πξόηαζε
κε ηα έληνλα γξάκκαηα.
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Ζ ζπγγξαθέαο ηνπ πξνεγνύκελνπ
γξάκκαηνο ην έβαιε ζηνλ παξαθάησ θάθειν. Γεο ηνλ θάθειν θαη
απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο.

Αγγειηθή Βαξειιά
Άλδξνπ 17, Κεθηζηά
Σ.Κ. 142 62, Αζήλα
Φώθηα Μνλάρνπο
Βόξεηεο πνξάδεο
 Πνηνο έζηεηιε απηό ην γξάκκα;
 ε πνηνλ;
 Πνύ κέλεη ν απνζηνιέαο;
 Πνύ κέλεη ν παξαιήπηεο;
68 / 68-69

Σα γξάκκαηα ιέγνληαη
θαη επηζηνιέο!
Αλ ζέιεηο λα ην δεηο θαη
εζύ, άλνημε ην ιεμηθό ζνπ!
Απνζηνιέαο είλαη
απηόο πνπ γξάθεη
θαη απνζηέιιεη
ην γξάκκα.
Παξαιήπηεο είλαη απηόο πνπ ζα
πάξεη ην γξάκκα, απηόο πνπ ζα
ην ................................... .
Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ
ηα ιόγηα ηεο Βάγηαο πνπ ζνπ ιέλε
ηη είλαη ν απνζηνιέαο θαη
ν παξαιήπηεο θαη κάζε
λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο:
επηζηνιή, απνζηνιέαο,
απνζηέιισ, παξαιήπηεο,
παξαιακβάλσ.
69 / 69

Πήγαηλε ζηε ζειίδα 38
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ, (δεύηεξν
ηεύρνο-1νο ηόκνο) θαη θάλε
ηελ άζθεζε 1..
Γε ζα ήηαλ σξαία ηδέα
λα αιιεινγξαθείηε θαη
λα γλσξηζηείηε κε ηε δεπηέξα ηάμε
ελόο ζρνιείνπ πνπ βξίζθεηαη
καθξηά από ην δηθό ζαο;
πδεηήζηε πώο ζα κπνξνύζαηε
λα ην θάλεηε.
Έρεηε θίινπο ή μαδέιθηα
πνπ κέλνπλ ζε άιιν ρσξηό,
ζε άιιε πόιε ή ζε άιιε ρώξα;

3
πκπιήξσζε ηνλ πίλαθα
ζηελ επόκελε ζειίδα.
70 / 69-70

Σν ξήκα έρω
Εγώ έρω

Εκείο ..................

Εζύ ..................

Εζείο έρεηε

Απηόο / απηή /
απηό ..................

Απηνί / απηέο /
απηά ..................

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ην ξήκα
.έρσ .
Σώξα πνπ έκαζεο ην ξήκα
έρσ , πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ, (δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο)
ζηε ζειίδα 40, γηα λα βνεζήζεηο ηνλ
Λνπθά λα θάλεη ηελ άζθεζε 2 .

71 / 70
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Ο θύξηνο Πέηξνο
θαη ε Γαιήλε
κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο
πεξλνύλ πάληα ηηο δηαθνπέο ηνπο
ζην ίδην κέξνο. Ο θύξηνο Πέηξνο
δάλεηζε θέηνο ζηε Γαιήλε ην βηβιίν
«Ο θύξηνο Αύξην-βξάδπ» ηνπ
Υξήζηνπ Μπνπιώηε. Αθνύ ην
δηάβαζε, ε Γαιήλε ην επηζηξέθεη
ζηνλ θύξην Πέηξν, όπσο ηνπ είρε
ππνζρεζεί. Μαδί κε ην βηβιίν
ηνύ ζηέιλεη θαη έλα γξάκκα.
Δηάβαζέ ην
ζηελ επόκελε
ζειίδα.

72 / 70-71

Θεζζαινλίθε 5/3/2005
Αγαπεηέ θύξηε Πέηξν
Ση θάλεηε; Ση θάλεη ε γπλαίθα ζαο;
Δγώ κε ην ζρνιείν εμαθνινπζώ λα
ηα πεγαίλσ πνιύ θαιά. Σν βηβιίν
ην ηειείσζα ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα. Μνπ άξεζε πάξα πνιύ, γηαηί
είρε δξάζε θαη αγσλία. αο ην επηζηξέθσ θαη ζαο δεηώ ζπγγλώκε
πνπ ην θξάηεζα ηόζν θαηξό. Αλ δελ
έρεηε ρξόλν λα κνπ ζηείιεηε γξάκκα, κπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε κε
κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
ηνπ κπακπά κνπ: kpapad@tri.gr
Θα ραξώ πνιύ λα κάζσ λέα ζαο.
Με εθηίκεζε
Γαιήλε
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Να ηη απάληεζε ν θύξηνο
Πέηξνο ζηε Γαιήλε:
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Γηα ην βηβιίν ηεο Γαιήλεο
Κώζηα Παπαδόπνπιν <
Σν:
kpapad@tri.gr
Cc:
Subject: Γηα ην βηβιίν ηεο Γαιήλεο
Από: Πέηξν Υαηδεγηάλλε
pxatzi@thes.gr
Ηκεξνκελία: Γεπηέξα,
12 Μαξηίνπ 2005,10.15 π.κ.
Πξνο: Κώζηα Παπαδόπνπιν
< kpapad@tri.gr
Θέκα: Γηα ην βηβιίν ηεο Γαιήλεο
Γαιήλε κνπ, ζε επραξηζηώ πνπ κνπ
επέζηξεςεο ην βηβιίν. Υάξεθα
πάξα πνιύ πνπ ζνπ άξεζε.
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Φαληάδνκαη πσο ζα ηα μαλαπνύκε
ην θαινθαίξη. Μέρξη ηόηε ζα έρεηο
δηαβάζεη θαη άιια βηβιία θαη ζα
κνπ πεηο πνηα ζνπ άξεζαλ. Αλ ζέιεηο θάηη, ζηείιε κνπ θαη εζύ κήλπκα
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
pxatzi@thes.gr
Πέηξνο Υαηδεγηάλλεο
 Ση έζηεηιε ν θύξηνο Πέηξνο;
Από πνύ ην θαηάιαβεο;
 ε πνηνλ έζηεηιε απηό ην κήλπκα;
Από πνύ ην θαηάιαβεο;
 Πόηε ην έζηεηιε;
 Πνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ
αλάκεζα ζε απηό ην κήλπκα θαη
ζηα γξάκκαηα πνπ ζηέιλνπκε
κε ην ηαρπδξνκείν;
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Πήγαηλε ζηελ άζθεζε 3.
ζηε ζειίδα 42 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο).
Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηε Υαξά
λα γξάςεη έλα ειεθηξνληθό κήλπκα;
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηε θξάζε κε ηα έληνλα γξάκκαηα
από ην ειεθηξνληθό κήλπκα
ηνπ θπξίνπ Πέηξνπ.

6
Κνίηαμε ηηο ιέμεηο κε ηα έληνλα
γξάκκαηα ζηελ επηζηνιή πνπ
έζηεηιε ε Γαιήλε ζηνλ θύξην Πέηξν.
 Ση παξαηεξείο;
 Πώο απεπζύλεη ην ιόγν ε Γαιήλε
ζηνλ θύξην Πέηξν, ζηνλ εληθό
ή ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό; Γηαηί;
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 Μπνξείο λα ζθεθηείο θαη άιιεο
πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο κηινύκε
ή γξάθνπκε ζε θάπνηνλ
ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό;
Άλνημε ηνλ 1ν ηόκν από
ην πξώην ηεύρνο
ηνπ βηβιίνπ ζνπ ζηελ ελόηεηα 2
θαη ζα ζπκεζείο πόηε κηινύκε
ή γξάθνπκε ζε θάπνηνλ
ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

Πήγαηλε ζηε ζειίδα 43
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν
ηεύρνο 1νο ηόκνο) θαη θάλε
ηελ άζθεζε 4 .
77 / 72
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Ο Λνπθάο έιαβε ην παξαθάησ
γξάκκα από ηνλ Φίιηππν, ηνλ θίιν
ηνπ πνπ δεη θέηνο γηα πξώηε θνξά
ζηε Γαιιία.

Παξίζη 10 Φεβξνπαξίνπ
Γεηα ζνπ Λνπθά,
ε έρσ επηζπκήζεη πνιύ θαη
ζθέθηεθα λα ζνπ γξάςσ πώο
ηα πεξλάσ εδώ.
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Δθείλν πνπ κνπ έθαλε εληύπσζε,
όηαλ έθηαζα, ήηαλ νη θπιηόκελεο
ζθάιεο ηνπ κεηξό.
Δίλαη πειώξηεο θαη νη άλζξσπνη
πνπ κπαηλνβγαίλνπλ ζην κεηξό
είλαη πάληα βηαζηηθνί.
Σν ζρνιείν κνπ είλαη έλα ζηελόκαθξν θηίξην κε γαιαδνπξάζηλεο
θνπξηίλεο. Ο δάζθαιόο καο είλαη
έλαο ςειόιηγλνο θύξηνο κε γθξηδνγάιαλα κάηηα. Μαο έρεη κάζεη λα
ρξεζηκνπνηνύκε ην ίληεξλεη θαη λα
γξάθνπκε ζην θνκπηνύηεξ. Κάλνπκε θαη πνιιή γπκλαζηηθή. Παίδσ
κπάζθεη θαη έρσ κάζεη λα θάλσ
παηηλάδ ζηνλ πάγν. Σν κόλν πνπ
δελ κνπ αξέζεη είλαη όηη ζρεδόλ
θάζε κέξα γξάθνπκε ηεζη.
Κάλεη πνιύ θξύν εδώ θαη ζπρλά
πέθηεη έλα παγσκέλν ρηνλόβξνρν.
Φνξώ πάληα έλα ρνληξό κπνπθάλ.
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Σα αββαηνθύξηαθα πεγαίλνπκε ζε
έλα ινύλα παξθ θνληά ζην ζπίηη
καο. Ξέραζα λα ζνπ πσ όηη ηξώσ
θαη πνιιά θξνπαζάλ. Δζύ ηη θάλεηο;
Γξάςε κνπ ηα λέα ζνπ!
ε θηιώ
Φίιηππνο
Πξόζεμε ηηο ιέμεηο κε ηα καύξα
γξάκκαηα θαη βάιε ζε θύθιν
ην ηειεπηαίν γξάκκα ηνπο.
Ση παξαηεξείο; Πώο ζα πεηο απηέο
ηηο ιέμεηο ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό;
Απηέο νη ιέμεηο ζπλήζσο
δελ θιίλνληαη. Σηο έρνπκε
δαλεηζηεί από άιιεο γιώζζεο.
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Μεξηθέο όκσο από απηέο έρνπλ
ζπλώλπκεο ιέμεηο πνπ
θιίλνληαη: ην ίληεξλεη ην ιέκε
θαη δηαδίθηπν, ην κπάζθεη ην
ιέκε θαη θαιαζνζθαίξηζε,
ην θνκπηνύηεξ ην ιέκε θαη
ει...........................
ππ......................... .

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο:
κπνπθάλ, παηηλάδ, ινύλα παξθ,
θξνπαζάλ.

8
Πξόζεμε ηώξα ζηελ πξνεγνύκελε
επηζηνιή ηηο ιέμεηο κε ηα θόθθηλα
γξάκκαηα.
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Μπνξείο λα πεηο ηη ζεκαίλεη
θαζεκηά;
Μπνξείο λα ηηο ρσξίζεηο ζε δύν
θνκκάηηα όπσο ζην παξάδεηγκα;
κπαηλνβγαίλνπλ
= κπαίλνπλ + βγαίλνπλ
ζηελόκαθξν
= ................... + ...................
γαιαδνπξάζηλεο
= ................... + ...................
ςειόιηγλνο
= ................... + ...................
γθξηδνγάιαλα
= ................... + ...................
ρηνλόβξνρν
= ................... + ...................
αββαηνθύξηαθα
= ................... + ...................
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Οη ιέμεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη
από δύν άιιεο
ιέγνληαη ζύλζεηεο.
Παξαηήξεζεο ην ν πνπ κπαίλεη
αλάκεζα ζηηο δύν ιέμεηο;
ε ηη λνκίδεηο όηη ρξεζηκεύεη;

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο:
κπαηλνβγαίλνπλ, ςειόιηγλνο,
αββαηνθύξηαθα.
ην Σεηξάδην Δξγαζηώλ, (δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο) ζηηο αζθήζεηο
.5 θαη 6. ζηηο ζειίδεο 46-47 ζα
βξεηο πνιιέο ζύλζεηεο ιέμεηο θαη
ιέμεηο πνπ δαλεηδόκαζηε από άιιεο
γιώζζεο.

Αύξην Αλζνιόγην
83 / 74

ΔΝΟΣΖΣΑ 16



ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να κηιάο γηα ηα ζπλαηζζήκαηά
ζνπ.
 Οπζηαζηηθά, επίζεηα θαη ξήκαηα,
γηα λα εθθξάδεηο απηά πνπ
αηζζάλεζαη.
 Να βξίζθεηο ηα αληίζεηα
ζπλαηζζήκαηα.
 Να θιίλεηο ην ξήκα ληώζσ θαη
άιια ξήκαηα όπσο απηό.
 Να ζρεκαηίδεηο θξάζεηο
κε επίζεηα πνπ δειώλνπλ
«πην πνιύ».
 Να θιίλεηο ηα ζειπθά νπζηαζηηθά
ζε -νπ.
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Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο θαη πεο.
 Ση λνκίδεηο πσο ληώζνπλ
ηα παηδηά ζηηο παξαπάλσ
εηθόλεο;
 Πώο ην θαηάιαβεο;
 Πώο λνκίδεηο όηη ληώζεη
ν Αιέμαλδξνο ν πνληηθόο;
 Από πνύ ην θαηάιαβεο;
 Μπνξείο λα πεξηγξάςεηο
ηελ έθθξαζε όισλ;

Δηθόλεο από ην βηβιίν
ηεο Ννύξηα Ρόθα
«Σα ζπλαηζζήκαηα», εθδ. Κέδξνο,
εηθνλνγξάθεζε Ρόζα Μαξία Κνύξην
85 / 75
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Γηάβαζε ην παξαθάησ
θείκελν.

Σν παηδί κε ην αθνξληεόλ
Δπηπρώο γηα όινπο, ν δάζθαινο
δελ άξγεζε λα έξζεη. Ζ θαξδηά
ηνπ έξγηνπ ρηππνύζε δπλαηά.
- πγραξεηήξηα, παηδί κνπ, θέξδηζεο ηελ ππνηξνθία ηνπ σδείνπ καο.
Θα ραξώ λα ζ’ έρσ καζεηή! είπε
ν δάζθαινο θαλεξά ζπγθηλεκέλνο.
Ο ελζνπζηαζκόο ησλ ηξηώλ
παηδηώλ ήηαλ απεξίγξαπηνο.
Ο κπακπάο θαη ε κακά ηνπ έξγηνπ
δάθξπζαλ από ραξά. Όζν γηα
ην έξγην, έλησζε ζαλ λα πεηάεη
ζηα ζύλλεθα!
Σν παηδί κε ην αθνξληεόλ άξρηζε
λα παίδεη ην ηξαγνύδη ηνπο,
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«Σν ηξαγνύδη ηεο θηιίαο», θαη καδί
ηνπ ηξαγνπδνύζαλ νη θίινη ηνπ,
νη γνλείο ηνπ, ν δάζθαιόο ηνπ
θη όινη όζνη βξίζθνληαλ εθεί.
Ο έξγηνο κε ηε βνήζεηα
ηεο Διπίδαο θαη ηνπ Άγγεινπ
θέξδηζε κηα ππνηξνθία
ζηε κνπζηθή. Όκσο ην πην
ζπνπδαίν ήηαλ όηη όινη καδί
θέξδηζαλ ην βξαβείν ηεο θηιίαο.

Μάξω Θενδωξάθε,
«Σν παηδί κε ην αθνξληεόλ»,
εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα,
εηθνλνγξάθεζε Μαξία Πεπνλά
 Ση θέξδηζε ν έξγηνο;
 Πνηνη ηνλ βνήζεζαλ;
 Γηαηί ρηππνύζε δπλαηά ε θαξδηά
ηνπ έξγηνπ;
 Γηαηί έλησζε ν έξγηνο
ζαλ λα πεηά ζηα ζύλλεθα;
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 Γηαηί ελζνπζηάζηεθαλ ηα παηδηά;
 Οη γνλείο ηνπ έξγηνπ δάθξπζαλ,
επεηδή ιππήζεθαλ;
 Πνην βξαβείν θέξδηζαλ όινη;

2



Γηάβαζε «Σν ηξαγνύδη ηνπ θιόνπλ».
Γελ έρεηο πνύ λα θνηκεζείο
δαλείζνπ ην παπνύηζη κνπ.
Γελ έρεηο πνύ λα δεζηαζείο
δαλείζνπ ηελ θαξδηά κνπ.

Γελ έρεηο πνύ λα πηεηο λεξό
μεδίςαζε ζην δάθξπ κνπ.
Γελ έρεηο πνύ λα νλεηξεπηείο
δαλείζνπ ηα όλεηξά κνπ.

Γηώξγνο Μαξίλνο
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Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ
ηελ πξώηε ζηξνθή θαη κάζε λα
ηε γξάθεηο ζσζηά.

3
ηελ ελόηεηα 12 πεξηέγξαςεο
ηνλ εαπηό ζνπ, ηελ εκθάληζή ζνπ.
Αο κηιήζνπκε ηώξα γηα ην πώο
ληώζεηο. ίγνπξα άιινηε ληώζεηο
ραξά, άιινηε ιύπε, άιινηε θόβν,
άιινηε ζπκό.
θέςνπ δύν πξάγκαηα πνπ ζε
θάλνπλ λα ληώζεηο ηα παξαπάλσ
ζπλαηζζήκαηα θαη γξάςε ηα
ζην ηεηξάδηό ζνπ.

4



Ξαλαδηάβαζε ην θείκελν 1 θαη
βάιε ζε θύθιν ηηο ιέμεηο θαη
ηηο εθθξάζεηο πνπ καο δείρλνπλ
πώο ληώζεη θάπνηνο.
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Έπεηηα γξάςε ζην ηεηξάδηό ζνπ
ηξεηο ιέμεηο ή εθθξάζεηο πνπ
δείρλνπλ ραξά θαη άιιεο ηξεηο
πνπ δείρλνπλ ιύπε.
Γηα λα εθθξάζνπκε απηά
πνπ ληώζνπκε, έρνπκε θαη
νπζηαζηηθά θαη ξήκαηα;

Ναη, έρνπκε νπζηαζηηθά θαη
ξήκαηα, όπσο επίζεο πνιιά
επίζεηα θαη πνιιέο εθθξάζεηο.
Πήγαηλε ζηε ζειίδα 50
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν
ηεύρνο-1νο ηόκνο) θαη ζα βξεηο
ζηελ άζθεζε 1. πνιιά ξήκαηα,
επίζεηα θαη νπζηαζηηθά
γηα ηα ζπλαηζζήκαηα.
90 / 77
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Γηάβαζε κηα ηζηνξία γηα έλα δέληξν
πνπ ήζειε λα ηαμηδέςεη...

Έλα δέληξν ηαμηδεύεη
Ζ δξνζνζηαιίδα
πνπ θξεκάζηεθε ζε
κηα βειόλα ηνπ κηθξνύ πεύθνπ, γηα
λα θνηκεζεί, άθνπζε ην δεληξάθη
λα θιαίεη.
- Ση έρεηο δεληξάθη; ην ξώηεζε
ηξπθεξά.
- Δίδα απόςε ζην όλεηξό κνπ πσο
ηαμίδεπα. Ξύπλεζα θαη βιέπσ πσο
δελ έρσ θάλεη νύηε έλα βήκα από
ηε ζέζε κνπ, έθιαςε πην δπλαηά
ην δεληξάθη.
- Ση έρεη, αδειθνύια κνπ, ην δεληξάθη; ξώηεζε κηα δεύηεξε δξνζνζηαιίδα, πνπ θξεκόηαλ ιίγν πην πέξα.
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- Σν δεληξάθη ζέιεη λα ηαμηδέςεη,
εμήγεζε ε πξώηε.
- Μαθξηλό ηαμίδη;
- Γελ μέξσ, ζα ην ξσηήζσ.
Έζθπςε ε δξνζνζηαιίδα ζην δαθξπζκέλν δεληξάθη.
- Θέιεηο λα παο καθξηά;
- Ναη, πνιύ καθξηά. Θέισ λα πάσ
ζηελ άθξε ηεο γεο!
- Πνύ είλαη ε άθξε ηεο γεο, θίιε;
- Να, καθξηά ζην αληηθξηλό βνπλό.

Γαιάηεηα νπξέιε, «Ο αγέξαο παίδεη
θινγέξα», εθδ. Παηάθε
 Γηαηί είλαη ιππεκέλν ην κηθξό
πεύθν;
 Πνύ ζέιεη λα θηάζεη ην δεληξάθη;
Μπνξείο λα θαληαζηείο
ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο;
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Γξάςε ηε ζην ηεηξάδηό ζνπ.
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε
πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ.
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Ο Λνπθάο, ν Αξκπέλ θαη ε Υαξά
πεηνύλ ζηα ζύλλεθα από ηε ραξά
ηνπο, γηαηί είλαη Καζαξά Γεπηέξα
θαη ζα πεηάμνπλ ραξηαεηό. Δίλαη
βέβαηα θαη ιππεκέλνη, γηαηί
ε Γαιήλε είλαη άξξσζηε θαη δε ζα
έξζεη καδί ηνπο.

Μαδί είλαη θαιύηεξα
Ο Λνπθάο,
ν Αξκπέλ θαη ε
Υαξά πεγαίλνπλ
ζηελ εμνρή, γηα λα πεηάμνπλ
ραξηαεηνύο. Καζέλαο πξνζπαζεί λα
93 / 78-79

ζηείιεη ηνλ δηθό ηνπ πην ςειά από
ηνπο άιινπο. Σεληώλνληαη, ηξέρνπλ,
ιαραληάδνπλ, ακνινύλ ηελ θαινύκπα, κα δελ ηα θαηαθέξλνπλ.
Οη ραξηαεηνί ηνπο ρνξεύνπλ ζαλ
κπαιαξίλεο. Όκσο αληί λα πάλε
πξνο ηα πάλσ, θάλνπλ ηξειέο ηνπκπεο θαη πξνζγεηώλνληαη ζην έδαθνο. Κνληεύνπλ λα ζρηζηνύλ. Αλ
ζπλερίζνπλ έηζη, ζε ιίγν δε ζα
κπνξνύλ λα μαλαπεηάμνπλ.
Σα παηδηά ληώζνπλ απνγνήηεπζε.
- Παηδηά, αο πξνζπαζήζνπκε όινη
καδί κε έλαλ ραξηαεηό! πξνηείλεη
ε Υαξά.
Ζ ηδέα ηνπο αξέζεη. Γηαιέγνπλ
ηνλ αεηό ηνπ Αξκπέλ, πνπ έρεη
ηα ιηγόηεξα ηξαύκαηα. Σνπ δέλνπλ
ηελ νπξά ηνπ αεηνύ ηεο Υαξάο, γηαηί
είλαη πην καθξηά από ηηο άιιεο, θαη
βάδνπλ ηελ θαινύκπα ηνπ Λνπθά,
πνπ δελ έρεη θόκπνπο.
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Ο Λνπθάο θξαηά ςειά κε ηα δπν
ηνπ ρέξηα ηνλ ραξηαεηό θόληξα
ζηνλ άλεκν θαη ληώζεη ππεξήθαλνο, ν Αξκπέλ θξαηά ηελ νπξά,
γηα λα κελ κπιερηεί, θαη ε Υαξά
μεηπιίγεη ζπλερώο ηελ θαινύκπα.

Όια γίλνληαη κε πξνζνρή θαη κε
ηάμε. Σα ηξία παηδηά ζπλεξγάδνληαη
θαη ν ραξηαεηόο ηνπο αξρίδεη λ’ αλεβαίλεη... λ’ αλεβαίλεη... λα πεηά ζαλ
αιεζηλό πνπιί ζηνλ αέξα! Όιν θαη
πην πνιύ θεξδίδεη ύςνο, ζαξξείο θαη
πάεη λα ζπλαληήζεη ηα ζύλλεθα.
Σα παηδηά ηνλ θακαξώλνπλ κε
ελζνπζηαζκό θαη ππεξεθάλεηα.
Γξάθνπλ ζ’ έλα ραξηάθη ηα ηέζζεξα νλόκαηα καδί θαη ζηέιλνπλ
95 / 79-80

κε ηελ θαινύκπα «ηειεγξάθεκα»
λίθεο ζηνλ νπξαλό. Ο ήιηνο
ηνπο ρακνγειά, δεζηαίλνληαο
κε ηηο αθηίλεο ηνπ ηε θηιία ηνπο.
 Ση θαηάθεξαλ νη ηξεηο θίινη; Πώο;
 Γηαηί άξαγε έγξαςαλ ηέζζεξα
νλόκαηα, αθνύ ήηαλ ηξεηο;

96 / 80
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Γηάβαζε ην πνίεκα πνπ έκαζε
ε Γαιήλε από ηε γηαγηά ηεο.

Ο ραξηαεηόο
Φειά πεηά θαη κνπ γειά
θη εθεί ζηα ζύλλεθα γειά.
Γεξά ην ζπάγθν ηνπ θξαηώ.
Αρ! πώο λ’ αθνύζεη ό,ηη ηνπ πσ;

Υαξηαεηέ, ζέισ θη εγώ
καδί κ’ εζέλα λ’ αλεβώ.
Να δσ θνξθέο, θακπαλαξηά,
λα δσ η’ αξλάθηα ζηελ πιαγηά.

Βαζίιεο Υαξωλίηεο
Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ
ηελ πξώηε ζηξνθή θαη κάζε λα
ηε γξάθεηο ζσζηά.
97 / 80

Αλαδήηεζε πιεξνθνξίεο γηα
ηελ ηζηνξία ησλ ραξηαεηώλ.

Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 52-57
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν
ηεύρνο-1νο ηόκνο) θαη θάλε
ηηο αζθήζεηο 2 , 3 , 4 , 5 θαη 6 .

8
πκπιήξσζε ηνλ πίλαθα
ζηελ επόκελε ζειίδα.

98 / 81

ΣΟ ΡΖΜΑ ΝΙΩΘΩ
Δγώ

ληώζω

Δζύ

............................

Απηόο
Απηή ............................
Απηό
Δκείο

............................

Δζείο

ληώζεηε

Απηνί
Απηέο
Απηά

............................

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ην ξήκα ληώζσ .
99 / 81

Γξάςε ηώξα ζηηο γξακκέο από
θάησ θαη άιια ξήκαηα πνπ
θιίλνληαη όπσο ην ξήκα ληώζσ.
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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Γηάβαζε ζηελ επόκελε ζειίδα ηνλ
κύζν ηνπ Αηζώπνπ θαη
ζπκπιήξσζε ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί. Θα ζε βνεζήζνπλ νη
ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηα έληνλα
γξάκκαηα.

100 / 81-82

Η αιεπνύ θη ν ιέιεθαο
Σν ιειέθη πξνζθιήζεθε κηα κέξα
ζε δείπλν από ηελ αιεπνύ.
Δλζνπζηάζηεθε κε ηελ πξόζθιεζε
θαη πήγε ζηε θσιηά ηεο αιεπνύο
ραξνύκελν θαη πεηλαζκέλν. Φηάλνληαο όκσο εθεί, δηαπίζησζε πσο
ε αιεπνύ είρε καγεηξέςεη ζνύπα
αξαηή θαη ηελ είρε ζεξβίξεη ζε πηάηα
ηόζν ξερά, πνπ ην ξάκθνο ηνπ δελ
θαηάθεξλε νύηε κηα γνπιηά λα ξνπθήμεη. Αλαγθάζηεθε λα παξαθνινπζεί ηελ νηθνδέζπνηλα λα ηξώεη
ηνπ θαινύ θαηξνύ θη όηαλ πηα
ηειείσζε
ην θαγεηό ηεο,
ηελ απνραηξέηεζε θη έθπγε
πάληα
πεηλαζκέλν.
101 / 82

Σελ επόκελε κέξα ήξζε ε ζεηξά
ηνπ ιέιεθα λα πξνζθαιέζεη
ηελ αιεπνύ ζε δείπλν. Ζ αιεπνύ
επραξηζηήζεθε κε ηελ πξόζθιεζε,
ζαλ έθηαζε όκσο, είδε πσο ην
ιειέθη είρε καγεηξέςεη ζνύπα περηή
θαη ηελ είρε ζεξβίξεη ζε ςειά βάδα.
Έρσλε ην ξάκθνο ηνπ βαζηά θαη
απνιάκβαλε ην θαγεηό ηνπ, ελώ ε
αιεπνύ, αλίθαλε λα ρώζεη ηε κνπζνύδα ηεο ζην βάδν, αλαγθάζηεθε
λα παξαθνινπζεί λεζηηθή.
Όηαλ ηειείσζε ην ιειέθη, ηεο είπε
ρακνγειαζηά: «Σν παξάδεηγκά ζνπ
αθνινπζώ, ηίπνηε παξαπάλσ».

102 / 82-83

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Ολνκαζηηθή
ε
…………………
Γεληθή
ηεο …………………
Αηηηαηηθή
ηελ …………………
Κιεηηθή
–
αιεπνύ
ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Ολνκαζηηθή
νη
αιεπνύδεο
Γεληθή
ησλ …………………
Αηηηαηηθή
ηηο …………………
Κιεηηθή
–
…………………
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ ππνγξακκηζκέλε θξάζε
ηνπ θεηκέλνπ.
Πήγαηλε ζηε ζειίδα 57
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν
ηεύρνο-1νο ηόκνο) θαη θάλε
ηελ άζθεζε 7 .
103 / 83

 Πώο έλησζε ην ιειέθη, όηαλ
ε αιεπνύ ηνύ ζέξβηξε ηε ζνύπα
ζε ξερό πηάην;
 Ση ζθέθηεθε λα θάλεη ην ιειέθη;
Γηαηί;
 Πώο έλησζε ε αιεπνύ, όηαλ
ην ιειέθη ζέξβηξε ηε ζνύπα
ζε ςειά βάδα;
 Ση λνκίδεηο όηη έλησζε ην ιειέθη,
όηαλ είπε ζηελ αιεπνύ:
«Σν παξάδεηγκά ζνπ αθνινπζώ,
ηίπνηε παξαπάλσ»;
104 / 84

Γξάςε ηα αληίζεηα. Όκσο πξόζεμε.
Σν αληίζεην πξέπεη λα είλαη ξήκα ή
επίζεην, όπσο ε ιέμε πνπ δίλεηαη.
Δλζνπζηάδνκαη
Υαξνύκελνο
Δπραξηζηηέκαη
Υακνγειαζηόο

.............................
.............................
.............................
.............................

Αύξην Αλζνιόγην

105 / 84

Γισζζάξην
αξκνληθά (ελ. 15): δίρσο
δηαθσλίεο ή θαζαξίεο,
αγαπεκέλα.
–
–
δείπλν, ην (ελ. 16): ην βξαδηλό
θαγεηό.
δξνζνζηαιίδα, ε (ελ. 16):
ζηαγόλα δξνζηάο ή βξνρήο
πάλσ ζηα θύιια.
–
–
–
106 / 85
107

–
–
θαινύκπα (ή θαινύκα),
ε (ελ. 16): ν ζπάγθνο
ηνπ ραξηαεηνύ πνπ είλαη
ηπιηγκέλνο ζε έλα θνκκάηη
μύινπ.
–
καίαλδξνο, ν (ελ. 13):
γεσκεηξηθό ζρήκα
όπσο ην αθόινπζν:
κνπζηαιεπξηά, ε (ελ. 13):
γιύθηζκα ζαλ θξέκα πνπ
γίλεηαη από ρπκό ζηαθπιηώλ
(κνύζην) θαη αιεύξη.
–
108 / 85-86

–
–
–
–
–
ηαμηζέηξηα, ε (ελ. 10):
ππάιιεινο πνπ νδεγεί
ηνπο ζεαηέο ζηηο ζέζεηο ηνπο
ζην ζέαηξν, ζην ζηλεκά ή ζε
άιιν ζέακα.
ππνηξνθία, ε (ελ. 16): ρξήκαηα
πνπ δίλεη ην θξάηνο ή έλαο
νξγαληζκόο, γηα λα ζπνπδάζεη
θάπνηνο.
109 / 86-87

θαγώλνκαη (ελ. 15): καιώλσ,
θαβγαδίδσ κε θάπνηνλ.
θπζαιίδα, ε (ελ. 13): θνύζθα
αέξα κέζα ζε θάπνην πγξό,
κπνπξκπνπιήζξα.
–
–
–

110 / 87

Δπηθνηλσλώ
(ζπλέρεηα από ηνλ 1ν ηόκν)
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