
Ταμίδη  
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 
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ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ»  
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Γιώζζα Β΄ Γεκνηηθνύ 
 

Σαμίδη ζηνλ θόζκν  
ηεο γιώζζαο 

 
 

ΣΡΗΣΟ 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, Επηθ. Ιαζ. ηνπ  

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

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

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 
 

ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Άλλα Παγνξνπνύινπ, Επηθ. Ιαζεγ.  

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 
Νηθόιανο Κνπηζόο, 

ρνιηθόο ύκβνπινο 
Ησάλλεο Μπάξηδεο, Εθπαηδεπηηθόο 
 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Άληα Γαλώζε, 

θηηζνγξάθνο - Εηθνλνγξάθνο 
 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 
Αγγειηθή Σζακπάδε 



ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ 

Πέηξνο Μπεξεξήο, ύκβνπινο ηνπ  
Παηδαγωγηθνύ Θλζηηηνύηνπ 

Υξήζηνο Παπαξίδνο, ύκβνπινο  
ηνπ Παηδαγωγηθνύ Θλζηηηνύηνπ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
Μαξία Καξάκπεια, Εθπαηδεπηηθόο  
 

ΔΞΧΦΤΛΛΟ 
Παλαγηώηεο Γξάββαινο, 

Εηθαζηηθόο Ιαιιηηέρλεο  
 

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 

 

 ΣΡΗΣΟ ΣΔΤΥΟ 
 

Σόκνο 2νο 
 

 



 

 



 

ΔΝΟΣΖΣΑ 21 
 
 
 
 
 

ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο: 
 Να δηαβάδεηο θαη λα αθνινπζείο 

ρξήζηκεο νδεγίεο. 
 Να δίλεηο νδεγίεο πξνθνξηθά θαη 

γξαπηά.  
 Λέμεηο γηα θξνύηα θαη ιαραληθά.  

 

Απγά ρξσκαηηζηά 

Υιηθά 
Απγά  Πηλέιν 
 

Απηνθόιιεηα  Μπνγηέο 
 

Κόιια  Μαξθαδόξνη 
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 Βξάδεηε ηα απγά. 
 

 Σα δσγξαθίδεηε  
κε δηάθνξα  
ρξώκαηα. 

 

 Κνιιάηε  
απηνθόιιεηα,  
θνρύιηα ή  
ό,ηη άιιν ζέιεηε. 

 
 

 

 ε ηη ρξεζηκεύεη απηό ην θείκελν; 
 Μπνξείο λα θηηάμεηο ό,ηη ιέεη; 
 Ση άιια αληηθείκελα κπνξείο 

λα ζηνιίζεηο έηζη; 
 Ση πιηθά ρξεηάδεζαη; 
 Πόηε βάθνπκε θόθθηλα απγά; 

 
 

Γηάβαζε ηα άξζξα κε ζέκα  
ηα παζραιηλά έζηκα πνπ έγξαςαλ 
ηα παηδηά γηα ηελ εθεκεξίδα ηνπο. 
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ην Λεσλίδην ηεο Αξθαδίαο,  
ηε λύρηα ηεο Αλάζηαζεο, κεηά  
ην «Υξηζηόο αλέζηε» αθήλνπλ  
λα θύγνπλ ειεύζεξα ζηνλ αέξα 
κηθξά αεξόζηαηα,  
πνπ έρνπλ κέζα ηνπο  
έλα κηθξό θεξί. 
Δθαηνληάδεο θσηάθηα  
βξίζθνληαη ζηνλ αέξα,  
ηαμηδεύνπλ, κέρξη λα ζβήζνπλ  
ηα θεξηά, θαη ζπλαγσλίδνληαη  
ηα αζηέξηα ηεο λύρηαο. 
 

Εθεκεξίδα «Λαζεηηθόο ιόγνο»  
ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Ρηδνύ, 

αξ. θύιινπ 67, Λάξηηνο 2004 
 

ηε Φνιέγαλδξν ηελ Κπξηαθή  
ηνπ Πάζρα παίξλνπλ ηελ εηθόλα ηεο 
Παλαγίαο από ην κνλαζηήξη θαη γηα 
ηξεηο κέξεο ηελ πεξηθέξνπλ ζε όιν  
ην λεζί. 
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Πεξλνύλ από όια  
ηα ζπίηηα.  
Οη λνηθνθπξέο έρνπλ  
εηνηκάζεη πίηεο θαη  
γιπθά θαη θεξλνύλ όιν ηνλ θόζκν. 
 

Οκάδα καζεηώλ 
 

Επηηάθηνο ζην λεζί 
 

Σην λεζί ηεο γηαγηάο ηε Μεγάιε 
Παξαζθεπή από ην πξσί όινη 
εηνηκάδνληαη γηα ηνλ Επηηάθην.  
Ο θόζκνο καδεύεη ινπινύδηα θαη 
ηα πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία, γηα λα 
ηνλ ζηνιίζεη. Σν βξάδπ ζηελ 
εθθιεζία όινη ςέιλνπλ θαη θξαηνύλ 
θεξάθηα. Ο παπάο ξαληίδεη ηνλ 
Δπηηάθην κε ην Άγην Μύξν. Απηό 
κνζρνβνιά αλζόλεξν, ζαλ ηα 
ακπγδαισηά πνπ θηηάρλεη ε ζεία 
Διέλε ηε Μεγάιε Δβδνκάδα.  
Μεηά βγάδνπλ ηνλ Δπηηάθην έμσ 
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από ηελ εθθιεζία θαη εκείο ηνλ 
αθνινπζνύκε. Σνλ πεξλνύλ από 
ηνπο δξόκνπο ηνπ λεζηνύ.  
Σνλ βάδνπλ θαη κέζα ζηε ζάιαζζα 
γηα ιίγν. Σα θαξάβηα ραηξεηνύλ  
ηνλ Δπηηάθην ζθπξίδνληαο δπλαηά. 
 

ΥΑ.ΓΕ 
 

 Πνηα είλαη ηα έζηκα ηνπ Πάζρα  
ζηνλ ηόπν όπνπ δεηο; 

 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ  

κε ηα έληνλα γξάκκαηα. 
 

 
 

πγθεληξώζηε θαη εζείο  
πιεξνθνξίεο γηα παζραιηλά έζηκα  

θαη ζπδεηήζηε ζηελ ηάμε.  
Υσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη γξάςηε 
από έλα άξζξν γηα ηελ εθεκεξίδα  

ηεο ηάμεο ζαο. 
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Γηάβαζε ηηο νδεγίεο θαηαζθεπήο 
κηαο θάξηαο ηηο νπνίεο έγξαςε  
ε Γαιήλε γηα ην παζραιηλό ηεύρνο 
ηεο εθεκεξίδαο ηνπο. 
 
  Παζραιηλή θάξηα 

 

ΤΛΗΚΑ 
• έλα ραξηόλη • καξθαδόξνη 
• ραξηί γιαζέ • ραξηί βεινπηέ 
• ςαιίδη • θόιια 
1. Αληηγξάθεηε ην ζρέδην  

ζε κεγάιν κέγεζνο πάλσ  
ζε ραξηόλη. 

2. Φξσκαηίδεηε ην ζρέδην  
κε ηνπο καξθαδόξνπο. 

3. Κνιιάηε θόθθηλν γιαζέ ραξηί  
ζην απγό θαη θίηξηλν βεινπηέ  
ραξηί ζην θνηνπνπιάθη. 
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4. Κόβεηε πξνζεθηηθά θαη  

ηζαθίδεηε έηζη, ώζηε 
ην θνηνπνπιάθη λα πέζεη πάλσ 
ζην κηζό νξζνγώλην. 

 

Δηαζθεπή από ην βηβιίν  
ηεο Δ. ηίθα «Ιαιιηηερληθέο 

δεκηνπξγίεο», εθδ. Gutenberg 
 

 Υξσκάηηζε πξάζηλεο  

ηηο ιέμεηο πνπ δείρλνπλ πνηα  
πιηθά ζα ρξεηαζηείο. 

 Υξσκάηηζε θόθθηλεο ηηο ιέμεηο  

πνπ ιέλε ηη λα θάλεηο. 
 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ  
θαη κάζε λα γξάθεηο ζσζηά  

ηε δεύηεξε νδεγία. 

 
 
Ζ αδειθή ηνπ Λνπθά ηνπ έκαζε λα 
θηηάρλεη σξαία αξσκαηηθά ρώξνπ  
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κε πνξηνθάιη θαη γαξίθαια.  
Ο Λνπθάο έγξαςε ηηο νδεγίεο  
ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο. Μηα 
σξαία ηδέα γηα παζραιηλό δώξν! 
 

 Σν κπξωδάην πνξηνθάιη 
 

ΤΛΗΚΑ 
• έλα πνξηνθάιη 
• γαξίθαια 
• θνξδέια ή ζπάγθνο 
 

1. Καξθώλεηε ζην πνξηνθάιη  
ηα γαξίθαια, ην έλα δίπια  
ζην άιιν. 

2. Καιύπηεηε έηζη νιόθιεξε  
ηελ επηθάλεηά ηνπ. 

Αλ ζέιεηε λα ην θξεκάζεηε θάπνπ, 

δέλεηε πξώηα ηελ θνξδέια ή  
ην ζπάγθν θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαξθώλεηε ηα γαξίθαια. 
 

Ση κπξσδηά! Γελ είλαη ππέξνρν; 
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 4. ηεθάλη από  Αλαπαξαγσγή 
 παζραιηέο δίζθσλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φάμηε ζην ζπίηη ζαο θαη βξείηε 
θπιιάδηα ή βηβιηαξάθηα κε νδεγίεο. 

Φέξηε ηα ζηελ ηάμε  
θαη ζπδεηήζηε ηη γξάθνπλ. 

Οξηζκέλα έρνπλ θαη εηθόλεο. Γηαηί; 

 
 
 

Πνιύ ζπρλά δίλνπκε νδεγίεο ή αθν-
ινπζνύκε νδεγίεο πνπ καο δίλνπλ 
νη άιινη. Γώζε θαη εζύ ρξήζηκεο 
νδεγίεο ζε έλα ζπκκαζεηή ζνπ. 
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 Δμήγεζέ ηνπ πώο λα έξζεη  
ζην ζπίηη ζνπ από ην ζρνιείν.  

 Δμήγεζέ ηνπ πώο παίδεηαη  
ην θξπθηό. 

 
 

 
 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ  
ηα ξήκαηα πνπ είλαη γξακκέλα κε 
έληνλα γξάκκαηα ζηηο νδεγίεο .2.  

θαη  3 . ε ηη ρξεζηκεύνπλ; 

 
 
 
 
 
 

Σα ξήκαηα απηά  
καο ιέλε ηη πξέπεη  

λα θάλνπκε. 
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Γηάβαζε ηηο νδεγίεο θαη παξαηήξε-
ζε ηηο εηθόλεο ζηε ζειίδα 18. Έλσζε 
ηελ θάζε νδεγία κε ηελ εηθόλα ηεο. 
 
 

Λπηζθόηα κε ζηαθίδεο 
 

 

ΤΛΗΚΑ 
 • 2 θιηηδάληα αιεύξη 
 • 1 θιηηδάλη δάραξε  
 • κηζό θιηηδάλη βνύηπξν 
 • 1 απγό 
 • ιίγν αιάηη 
 • ιίγν λεξό 
 • ζηαθίδεο 
 

 

Εύε Ιακαξδά, «Αξηνπνηήκαηα», 
εθδ. Ειιεληθά Γξάκκαηα, 

εηθνλνγξάθεζε  
Πωιίλα Παπαληθνιάνπ 
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Επκώλεηε όια ηα πιηθά  
καδί, γηα λα γίλνπλ  

δπκάξη. 
 

Πιάζεηε ην δπκάξη  
κε ηνλ πιάζηε. 

 

Κόβεηε κε θνξκάθηα  
ζην δπκάξη ηα ζρήκαηα  

πνπ ζέιεηε. 
 

Σα βάδεηε ζε έλα ηαςί. 
 

Αλ ζέιεηε, ηα ζηνιίδεηε  
κε ζηαθίδεο. 

 

Σα ςήλεηε  
γηα είθνζη ιεπηά. 

 
 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηελ ηξίηε νδεγία. 
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Πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγα-
ζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο) 
ζηηο ζειίδεο 34-38 θαη θάλε ηηο 
αζθήζεηο  1 , .2 ,  3  θαη  .4 . 

 
 
 
Γηάβαζε ηώξα κηα πεξίεξγε 
ζπληαγή! 
 
 
 
 
 
 
 

Πάξε πξώηα ιίγν γέιην 
ύζηεξα πνιιή ραξά 

δύν-ηξεηο ζηαγόλεο πλεύκα 
γηα λ’ αλάςεη ε θσηηά. 

Τπνγξάκκηζε  
ηηο ιέμεηο πνπ ζνπ 
ιέλε ηη λα θάλεηο. 
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Πάξε κηαλ αρηίδα ήιηνπ 
θέθη πξόζζεζε πνιύ 

θαη ε ζπληαγή ζνπ ζα είλαη 
ε αιεζηλή δσή. 

 

Ιαηαζθελωηηθό ηξαγνύδη 
 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ 
ηε δεύηεξε ζηξνθή θαη κάζε  

λα ηε γξάθεηο ζσζηά. 

 

ην Σεηξάδην Δξγαζηώλ  
(δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο), ζηηο 
ζειίδεο 38-42, ζηηο αζθήζεηο  5 ,  6.  
θαη  7  βξεο ιέμεηο γηα ηξόθηκα πνπ 
ζπλαληάο ζε ζπληαγέο. 

 
 

Γηάβαζε ζηε ζπλέρεηα έλα θείκελν 
γηα ην Πάζρα πνπ ηα παηδηά δηάιε-
μαλ λα βάινπλ ζηελ εθεκεξίδα 
ηνπο. 
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Παζραιηάηηθε θακπάλα 
 

Ήηαλ κηα θνξά κηα κηθξνύια πα-
ζραιηάηηθε θακπάλα πνπ ζηεθόηαλ 
ιππεκέλε ζην θακπαλαξηό θαη 
πεξίκελε. 
- Ση πεξηκέλεηο αθόκα; ηε ξώηεζε 
κηα κέξα έλα ρειηδόλη. Θαξξώ πσο 
όια είλαη έηνηκα γηα ην «Υξηζηόο 
αλέζηε». Κνίηα, ηα δέληξα  
αλζίζαλε θη  
νη παπαξνύλεο  
γέκηζαλ ηνπο θάκπνπο.  
Σα ζπηηάθηα είλ’  
όια θάηαζπξα  
θη νη απιέο ζηνιηζκέλεο  
κε θαηηθέδεο θαη θξηλάθηα.  
Ση πεξηκέλεηο, ινηπόλ; Ώξα γηα  
ην «Υξηζηόο αλέζηε». 
- Πεξηκέλσ ηηο θαξδηέο  
ησλ αλζξώπσλ λα γεκίζνπλε  

 21 / 48  



 

κ’ αγάπε, είπε ε θακπαλνύια θη 
αλαζηέλαμε. 
 

Ιίθα Πνπιρεξίνπ,  
«Αλέβα κήιν, θαηέβα ξόδν»,  

εθδ. Α..Ε. 
 
 
 
Γηάβαζε ζηελ επόκελε ζειίδα  
έλα πνίεκα πνπ δεκνζηεύηεθε  
ζην παζραιηλό ηεύρνο  
ηεο εθεκεξίδαο «Σα αλήζπρα 
κνιύβηα». 
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Υξηζηόο αλέζηε 
 

 ηελ εθθιεζηά ε θακπάλα  
 ρηππάεη ραξσπά.  
 Υξηζηόο αλέζηε! ςέιλνπλ  
 όινη κε κηα θαξδηά. 

 

Λεπθέο ιακπάδεο θαίλε  
 ζηελ όκνξθε βξαδηά  
 θόθθηλα απγά ηζνπγθξίδνπλ 
 ραξνύκελα παηδηά. 

 

 Διάηε, αλνίμηε όινη  
 θαιόδερηε αγθαιηά  
 θαη κε ραξά θη αγάπε  
 λ’ αιιάμνπκε θηιηά. 
 

Κάθεο Παπαδήκαο 
 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ  
θαη κάζε λα γξάθεηο ζσζηά  

ηε δεύηεξε ζηξνθή. 
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Σν μέξεηο όηη ηα παζραιηλά απγά 
έρνπλ πνιύ παιηά ηζηνξία;  
Οη αξραίνη Έιιελεο, νη Πέξζεο θαη 
νη Κηλέδνη έδηλαλ ηα απγά σο δώξα 
ζηηο αλνημηάηηθεο γηνξηέο ηνπο.  
Σελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα θάλνπκε  

δώξν ζηνπο θίινπο καο απγά  
ζνθνιαηέληα ή ράξηηλα, ζηνιηζκέλα 
κε ρξώκαηα, κε ζρέδηα, κε ραιθνκα-
λίεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Σν παηδί  
κε ην πεξηζηέξη», 
Πάκπιν Πηθάζν 
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ην παζραιηλό ηεύρνο ηεο εθεκε-
ξίδαο ηνπο ηα παηδηά έβαιαλ θαη  
ην παξαθάησ πνίεκα. 
 

Πξνζεπρή ηνπ κηθξνύ θνξηηζηνύ 
 

Θεέ, πνπ βιέπεηο ηα ζπηηάθηα,  
ηα θησρά ζαλ ην δηθό κνπ,  
ζηείιε ζην παξάζπξό κνπ  
κηα θσιηά ρειηδνλάθηα. 

 

Θε κνπ, πνπ ’ρεηο όια η’ άζηξα,  

Θε κνπ, πνπ ’ρεηο η’ αγγεινύδηα,  
θάκε ηε θησρή κνπ γιάζηξα  
λα γεκίζεη από ινπινύδηα. 

 

Θε κνπ, δώζε κνπ ηε ράξε  

λα ’ρσ δπν άζπξα πεξηζηέξηα,  
λα ηνπο δίλσ εδώ ζηα ρέξηα  
ην λεξό θαη ην ζηηάξη! 

 

Ζαραξίαο Παπαληωλίνπ 
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Αληίγξαςε ην πνίεκα  
ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη 

εηθνλνγξάθεζε ηε ζειίδα.  
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  

ηελ πξώηε ζηξνθή. 
 

Γξάςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηηο ιέμεηο κε 
ηα έληνλα γξάκκαηα βγάδνληαο  
ηελ απόζηξνθν θαη πξνζζέηνληαο 
ην θσλήελ πνπ ιείπεη. 
 

 Ση λνκίδεηο όηη είλαη  
ην παξαπάλσ πνίεκα; 

 Από πνύ ην θαηάιαβεο; 
 ε πνηνλ απεπζύλεηαη; 
 Τπνγξάκκηζε ηηο ιέμεηο  
 ηεο πξνζεπρήο πνπ δείρλνπλ  
 ηη δεηά ην παηδάθη. 

 
Αύξην Αλζνιόγην 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 22 

 
 
 
 
 

ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο: 
 Να δηαβάδεηο θαη λα αθνινπζείο  

νδεγίεο θαηαζθεπήο. 
 Να δηαβάδεηο θαη λα αθνινπζείο  

ηνπο θαλόλεο ελόο παηρληδηνύ. 
 Να δίλεηο νδεγίεο θαηαζθεπήο  

πξνθνξηθά θαη γξαπηά. 
 Να ζρεκαηίδεηο ηνλ αόξηζην  

ρξόλν ησλ ξεκάησλ ζε -σ. 
 Να μερσξίδεηο κεηαμύ ηνπο  

ηα ηεο, ηηο θαη ζηηο. 
 Να ζπλδέεηο πξνηάζεηο κε  

ην θαη. 
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[ 

Η βαβπιωλία 
 

 Μαδεπηήθαλ ηα παηδηά  
 ζηελ απιή λα παίμνπλ. 
 Ση παηρλίδη άξαγε  
 λα πξσηνδηαιέμνπλ;  

 

 Θέιεηε η’ αγάικαηα; 
 Σε καθξηά γατδνύξα; 
 Σελ ηπθιόκπγα, ην κπηδ, 
 ην ξνιόη, ηε ζβνύξα; 
 

Μηίλα Υαηδεληθνιάνπ 
 

 Πνηα παηρλίδηα αλαθέξεη  
ην πνίεκα;  

 Ξέξεηο πώο παίδνληαη; 

 
 
 
 1 

2 3 4 5 
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Γξάςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηηο νδεγίεο 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αηκνκερα-
λήο. 
 

Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο ζηελ πξνε-
γνύκελε ζειίδα θαη πεο: 
 Ση λνκίδεηο πσο δείρλνπλ;  
 Ση καο ιέλε λα θάλνπκε; 

 
 
Σα παηδηά ηεο ηάμεο απνθάζηζαλ  
λα παξνπζηάζνπλ ζηελ εθεκεξίδα 
ηνπο δηάθνξεο ηδέεο γηα ηελ θαηα-
ζθεπή παηρληδηώλ. Γηάβαζε 
παξαθάησ κία από απηέο. 
 

Καγνπδάθηα ζηε ζεηξά 
 

Ση ρξεηάδεζηε: 
● κηα θόιια ραξηί 
● ςαιίδη 
● ρξσκαηηζηά κνιύβηα. 
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 Γηπιώλεηε έλα ραξηί ζηα δύν. 
 Σν μαλαδηπιώλεηε ζηα δύν. 
 Σν δηπιώλεηε ζηα δύν 

άιιε κηα θνξά. 
 Εσγξαθίδεηε ην κηζό ιαγνπδάθη. 
 Πξνζέρεηε, ώζηε  

ην δηπισκέλν ραξηί  
λα αλνίγεη από  
ηε δεμηά πιεπξά.  
 Κόβεηε ην ιαγνπδάθη  

γύξσ γύξσ.  

 Ξεδηπιώλεηε ην ραξηί. 
 

Οξίζηε ηέζζεξα ιαγνπδάθηα 
πηαζκέλα ρέξη ρέξη!  
Σώξα κπνξείηε  
λα ηα ρξσκαηίζεηε  
όπσο ζέιεηε. 
 

 
 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ νδεγία 
κε ηα έληνλα γξάκκαηα. 
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εκείσζε ην ζσζηό.  
 

 ζηα δύν. 

Γηπιώλεηε έλα ραξηί 
 ζηα ηξία. 
 
Πξνζέρεηε, ώζηε ην δηπισκέλν 
ραξηί λα αλνίγεη από 
 
 

 ηελ αξηζηεξή  ηε δεμηά 
 πιεπξά.  πιεπξά. 
 
 

Πήγαηλε ζην Σεηξάδην 
Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-2νο 
ηόκνο) ζηηο ζειίδεο 44-48 θαη θάλε 
ηηο αζθήζεηο  1 ,  2. θαη  3 . 
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Αλαδεηήζηε ηδέεο γηα ράξηηλεο 
θαηαζθεπέο παηρληδηώλ ή 
ζηνιηδηώλ. Ση ζα ιέγαηε λα  

ηηο παξνπζηάζεηε πξνθνξηθά  
ζηελ ηάμε; Αλ ζέιεηε, κπνξείηε  

λα θάλεηε κηα έθζεζε ή λα βάιεηε 
θάπνηεο από απηέο  

ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο ζαο! 

 
 
 
 
 

 
 
 
ηα παιηά ρξόληα ηα παηδηά έπαηδαλ 
ζπρλά ζηε γεηηνληά.  
Γηάβαζε παξαθάησ... 
 

Μελ μεράζεηε λα πείηε 
ηη πιηθά ρξεηάδνληαη θαη 
λα πεξηγξάςεηε κε ηε 

ζεηξά ηη πξέπεη λα γίλεη. 
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Ο ζείνο Μηίλνο 
 

Από ηόηε πνπ ήκνπλ πηηζηξηθάο, 
ζπκάκαη ην ζείν ηνλ Νηίλν λα ιέεη: 
«Α, εζείο, ηα ζεκεξηλά παηδηά, δελ 
μέξεηε λα παίμεηε, λα μεθαληώζεηε! 
Όιε κέξα κπξνζηά ζε κηα νζόλε ηε 
βγάδεηε. Ση βαξεηό! Δλώ εκείο  
ζηελ ειηθία ζαο...» Όπνηε όκσο ηνπ 
έιεγα: «Έια, ζείε, δείμε καο πώο λα 
παίμνπκε! Παίμε καδί καο θξπθηό, 
επηηέινπο», εθείλνο έβξηζθε 
δηάθνξεο πξνθάζεηο, γηα λα ην 
αλαβάιεη: ηε κηα ήηαλε βηαζηηθόο, 
ηελ άιιε ηνλ πόλαγε ε κέζε ηνπ, 
θαη ην θπξηόηεξν: «Ση ζόη θξπθηό λα 
παίμνπκε εδώ κέζα; Όια είλαη 
δηάθαλα θη επίπεδα. Πνύ λα 
θξπθηείο θάησ απ’ ην γπάιηλν 
ηξαπέδη; Δλώ ηα ζπίηηα παιηά είραλ 
κπζηηθέο θξπςώλεο, γσληέο 
αλεμεξεύλεηεο, απνζήθεο,  
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παηάξηα...». Λέγνληάο ηα απηά, κηα 
ζθηά λνζηαιγίαο απισλόηαλ  
ζην πξόζσπό ηνπ. 
 

Κέλα Θενδωξαθάθνπ-Λεξίθα, 
«Πνύλ’ ην, πνύλ’ ην ζακηακίδη;», 

Γπλαηθεία Κνγνηερληθή πληξνθηά, 
εθδ. Αζηήξ 

 

 Πώο πεξλνύζαλ ηα παηδηά  
ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο παιηά;  
Πώο ηνλ πεξλνύλ ζήκεξα; 

 Πόζν ζπρλά βιέπεηο ηειεόξαζε;  
 Αλ δελ ππήξρε ηειεόξαζε,  

ηη ζα  κπνξνύζεο λα θάλεηο,  
γηα λα δηαζθεδάζεηο; 

 Γλσξίδεηο άιια παξαδνζηαθά  
παηρλίδηα εθηόο από ην θξπθηό  
ή ηα «κήια»; Πώο παίδνληαη; 
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ηελ εθεκεξίδα «Σα αλήζπρα 
κνιύβηα» έρεη αλαθνηλσζεί έλαο 
δηαγσληζκόο θαηαζθεπήο θνιάδ κε 
ζέκα ηελ Διιάδα. Γηα λα πάξεηο 
κέξνο, δεο ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο. 
 
 
 
 
 

Δηαγωληζκόο θνιάδ 
 

 Πάξεηε έλα κεγάιν  
 γαιάδην ραξηόλη. 
 Κόςηε θσηνγξαθίεο  

από δηάθνξα κέξε  
ηεο Διιάδαο ζε  
δηαθνξεηηθά ζρήκαηα  
θαη κεγέζε.  
 Κνιιήζηε ηηο θσηνγξαθίεο  

ζην ραξηόλη κε ηέηνην ηξόπν,  
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ζεκαίλεη ε ιέμε θνιάδ, 
ςάμε ζην ιεμηθό ζνπ. 
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ώζηε λα θαιπθηεί  
όιε ε επηθάλεηά ηνπ.  
 Γξάςηε ζε κηθξά ραξηάθηα  

ιέμεηο πνπ λα πεξηγξά- 
θνπλ απηά ηα κέξε θαη  
ζπκπιεξώζηε ην θνιάδ.  
 ηείιηε ην θνιάδ ζηε δηεύζπλζε:  
 «ΣΑ ΑΝΖΤΥΑ ΜΟΛΤΒΗΑ»  
 Σ.Θ. 99999. 
 

 
 
 

Όξνη ζπκκεηνρήο 
Γηα λα πάξεηε κέξνο ζην δηαγσ-
ληζκό, πξέπεη λα είζηε κέρξη ελληά 
ρξνλώλ. Σν θνιάδ πξέπεη λα 
θηηαρηεί από ηνπιάρηζηνλ ηξία 
παηδηά θαη λα απνζηαιεί κέρξη  
ηηο 15 Μαΐνπ. 
 

 Πνηνη είλαη νη όξνη ζπκκεηνρήο 
ζην δηαγσληζκό; 
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Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ νδεγία 
κε ηα έληνλα γξάκκαηα. 

 

Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 48-49  
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν 
ηεύρνο-2νο ηόκνο) θαη θάλε  
ηελ άζθεζε  4 . 

 
 
Γηάβαζε ην θείκελν πνπ δεκνζηεύ-
ηεθε ζηε ινγνηερληθή ζηήιε  
ηεο εθεκεξίδαο ησλ παηδηώλ. 
 

Σα ρξωκαηηζηά κνιύβηα 
 

 
 
 
 
 
 
 

ήκεξα ηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα 
έραζαλ ηα ινγηθά ηνπο. Πήγε  
ε Διέλε λα δσγξαθίζεη ην πεξηβόιη. 
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- Άζε, Διέλε, λα ην δσγξαθίζνπκε 
εκείο, είπαλε εθείλα. Καη ηα πξάζη-
λα, θόθθηλα, θίηξηλα κνιύβηα 

ρξσκάηηζαλ έλα θαληαρηεξό 

πεξηβόιη. Σα δέληξα πξαζίληζαλ,  

νη ληνκάηεο θνθθίληζαλ θαη  

ηα ιεκόληα θηηξίληζαλ.  
Πήγε ε Διέλε λα δσγξαθίζεη  
ηνλ νπξαλό. 
- Άζε, Διέλε, λα ηνλ δσγξαθίζνπκε 
εκείο, είπαλε πάιη. Κη άζηξαςε  

ν νπξαλόο θαη γέκηζε ρξώκαηα.  
Σα ινπινύδηα ηνπ πεξηβνιηνύ,  
νη ληάιηεο, ηα ηξηαληάθπιια θαη 
νη κελεμέδεο αλεβήθαλε  
ζηνλ νπξαλό.  
Πήγε ε Διέλε λα δσγξαθίζεη  
ηε ζάιαζζα. 
- Άζε, Διέλε, λα ηε δσγξαθίζνπκε 
εκείο, είπαλε ηα άζπξα, αζεκηά θαη 
ζθνύξα κνιύβηα. 
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Καη άζπξηζαλ ηα θύκαηα θαη γέκηζε 
αθξνύο ην ραξηί θαη αζεκώζεθαλ 
ηα ςάξηα θαη ηα θνρύιηα. 
 

Γαιάηεηα νπξέιε,  
«Ο αγέξαο παίδεη θινγέξα», 

 εθδ. Παηάθε 

 
 
Πξόζεμε ηα ξήκαηα κε ηα έληνλα 
γξάκκαηα ζην παξαπάλσ θείκελν. 
Μαο δείρλνπλ ηη έγηλε ράξε  
ζηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα.  
Σώξα ζπκπιήξσζε ηνλ πίλαθα  
ηεο επόκελεο ζειίδαο. 
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Ρήκα ράλσ ρξσκαηίδσ 
Δγώ  ρξσκάηηζα 

Δζύ έραζεο  

Απηόο   
Απηή   

Απηό   
Δκείο  ρξσκαηίζακε 

Δζείο ράζαηε ρξσκαηίζαηε 
Απηνί   
Απηέο   

Απηά   

 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ 
ηειεπηαία θξάζε ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 49-51  
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ  
(δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο) θαη  
θάλε ηηο αζθήζεηο  5  θαη  6 . 
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Σα παηδηά απνθάζηζαλ λα ξσηή-
ζνπλ ηνπο κεγάινπο γηα παηρλίδηα 
πνπ έπαηδαλ, όηαλ ήηαλ κηθξνί. 
Έκαζαλ αξθεηά παηρλίδηα θαη 
θάπνηα ζα ηα βάινπλ ζηελ εθεκε-
ξίδα ηνπο. Γηάβαζε παξαθάησ πώο 
παίδεηαη έλα από απηά. 
 

Η κηθξή Ειέλε 
 

ην θέληξν ελόο θύθινπ θάζεηαη  
έλα θνξίηζη πνπ εθείλε ηε ζηηγκή 
παίξλεη ην όλνκα ηεο κηθξήο Διέλεο 
(θαη θάλεη όηη θιαίεη). Σα ππόινηπα 
παηδηά πηαζκέλα ρέξη ρέξη γπξίδνπλ 
γύξσ ηεο θαη ηξαγνπδνύλ: 
 

Ζ κηθξή Διέλε θάζεηαη θαη θιαίεη 
γηαηί δελ ηελ παίδνπλε  

νη θηιελάδεο ηεο.  
ήθσ επάλσ, θιείζε ηα καηάθηα  

ζνπ,  
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θνίηαμε ηνλ ήιην θαη ςάμε λα καο  
βξεηο. 

 

Σε ζηηγκή απηή  
ν θύθινο ραιάεη,  
ην θνξίηζη πνπ  
θάλεη ηελ Διέλε  
ζεθώλεηαη κε  
θιεηζηά κάηηα,  
πςώλεη ην θεθάιη πξνο ηνλ ήιην θη 
έπεηηα πξνζπαζεί λα πηάζεη θάπνην 
απ’ ηα παηδηά. Όηαλ πηάζεη έλα θν-
ξίηζη, πξνζπαζεί (κε θιεηζηά πάληα 
κάηηα) λα ην αλαγλσξίζεη, γηα λα 
πάξεη ηε ζέζε ηεο κηθξήο Διέλεο 
θαη λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη. 
 

Από ην βηβιίν «Φηνπ μειεθηεξία» 
ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαθηωηώλ 

Κεπθάδαο 
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 Πώο ιέγεηαη ην παηρλίδη;  
 Πώο παίδεηαη; Πνηνη είλαη  

νη θαλόλεο ηνπ;  
Πώο ζπλερίδεηαη ην παηρλίδη; 
 

Μάζε λα ιεο απέμσ θαη λα γξάθεηο 
ζσζηά ην ηξαγνύδη πνπ ιέλε  

ηα παηδηά, όηαλ παίδνπλ  
ηε «κηθξή Διέλε». 

 
 

Ρσηήζηε θαη εζείο ηνπο κεγαιύηε-
ξνπο αλ γλσξίδνπλ παξόκνηα 
παηρλίδηα. Μπνξείηε λα ηα ζπγθε-
ληξώζεηε θαη λα ηα παξνπζηάζεηε 
ζηελ ηάμε ή λα ηα θαηαγξάςεηε θαη 
λα ηα βάιεηε ζην δηαδίθηπν  
κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή  
ηεο δαζθάιαο ζαο. Γε ζα ήηαλ 
σξαία ηδέα λα νξγαλώζεηε κηα κέξα 
παηρληδηνύ θαη λα θαιέζεηε θαη  
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άιια παηδηά, γηα λα παίμεηε όινη 
καδί απηά ηα παηρλίδηα; 

 
Παξαηήξεζε πώο από  

ηελ έλσζε ησλ δύν παξαθάησ 
πξνηάζεσλ κε ην  

θαη δεκηνπξγείηαη  
κηα θαηλνύξηα,  
κεγαιύηεξε  
πξόηαζε.  
Ση ζπκβαίλεη κε ην ππνγξακκηζκέλν 
κέξνο ηεο θάζε πξόηαζεο; 
 

Τα παηδηά ραξάδνπλ έλαλ θύθιν. 
 

Τα παηδηά ζηήλνπλ πέληε θεξακίδηα 
ην έλα πάλσ ζην άιιν. 
 

Τα παηδηά ραξάδνπλ έλαλ θύθιν θαη 
ζηήλνπλ πέληε θεξακίδηα ην έλα 
πάλσ ζην άιιν. 

6

7
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Μπνξείο λα θάλεηο θαη εζύ ην ίδην  
κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; 
 

 Η δαζθάια δείρλεη εηθόλεο. +  

Η δαζθάια γξάθεη ζηνλ πίλαθα  
ηηο ηδέεο ησλ παηδηώλ. 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 

 Τα παηδηά θπλεγνύλ ην έλα  

ην άιιν. + Τα παηδηά θξύβνληαη 
αλάκεζα ζηα δέληξα. 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 

Αύξην Αλζνιόγην 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 23 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Παηρληδόγεια 
 

Ο ιαηκόο απ’ ην κπνπθάιη  
πνπ ’ρεη ηάπα γηα θεθάιη  
κε πνλόιαηκν είλαη πάιη  
βξαρληαζκέλνο θαθό ράιη. 

 
Απ’ ην κάηη ηεο βειόλαο  
δάθξπα δελ κπνξνύλ λα ηξέμνπλ  
θη νη βειόλεο απ’ ηα πεύθα  
θιαίλ’ πνπ δελ κπνξνύλ λα  

ηξέμνπλ. 
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Σεο θνπδίλαο καο ηα κάηηα  
δε θνξνύλ πνηέ γπαιηά  
θαη θνπκπόηξππεο δελ έρνπλ  
ηα πνιιά ηεο ηα θνπκπηά. 

 
Σξέκνπλ ηα βηβιία κνπ  
ηα πηάλεη αλαηξηρίια  
κήπσο θαη ην θζηλόπσξν  
ηνπο πέζνπλε ηα θύιια. 

 

Θέηεο Υνξηηάηε 
 
 
 
 
 
 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηελ πξώηε ζηξνθή. 
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ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο: 
 Πνηα θείκελα καο θάλνπλ 
    λα γεινύκε.  
 Να θηηάρλεηο θείκελα πνπ καο  

θάλνπλ λα γεινύκε. 
 Να δηαβάδεηο πίλαθεο  

πεξηερνκέλσλ. 
 Να θηηάρλεηο πίλαθεο  

πεξηερνκέλσλ. 
 Σα επίζεηα πνπ ηειεηώλνπλ ζε 

-ηλνο, -ηθνο θαη -ηκνο. 
 Να παίδεηο κε ηηο ιέμεηο. 

 
 
 
 
 
- Λπακπά, αγόξαζέ κνπ έλα ηύκπαλν 
λα παίδω! παξαθάιεζε  
ν Κάθεο ηνλ παηέξα ηνπ. 
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- Παηδί κνπ, θνβάκαη όηη ζα κε 
δαιίδεηο κε απηό. 
- Λε ζηελνρωξηέζαη, κπακπά! Δε ζα 
ζε ελνριώ θαζόινπ. Θα παίδω κόλν 
όηαλ θνηκάζαη. 
 

 Ση θνηλό έρνπλ ην πνίεκα θαη  
ην θείκελν; 

 ε θάλνπλ λα γειάο; Γηαηί; 
 Ση ζνπ θαίλεηαη αζηείν  

ζην πνίεκα; 
 Ση είλαη ην δεύηεξν θείκελν;  

Ξέξεηο άιια ηέηνηα; 

 
 
 

Φηάλνληαο ζην ζρνιείν, ν Λνπθάο 
βξήθε ηε Γαιήλε λα δηαβάδεη έλα 
βηβιίν θαη λα γειά. Γηαηί άξαγε 
γειά; Γηάβαζε ην παξαθάησ 
θείκελν θαη ζα θαηαιάβεηο. 
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Καζεύνληαο ηζηνξίεο 
 

- Ήηαλ κηα θνξά έλα θνξηηζάθη πνπ 
ην έιεγαλ Κηηξηλνζθνπθίηζα.  
- Όρη, Κνθθηλνζθνπθίηζα! 
- Α, λαη, Κνθθηλνζθνπθίηζα. Ζ κακά 
ηνπ ην θώλαμε θαη ηνπ είπε: Άθνπ, 
Πξαζηλνζθνπθίηζα. 
- Μα όρη, Κνθθηλνζθνπθίηζα!  
- Α, λαη, Κνθθηλνζθνπθίηζα. Πήγαη-
λε ζηε ζεία Γηνκίξα θαη δώζ’ ηεο 
απηή ηε θινύδα παηάηα. 
- Όρη, πήγαηλε ζηε γηαγηά θαη δώζε 
ηεο απηή ηελ πίηα. 
- Καιά. Σν θνξηηζάθη πήγε ζην δάζνο 
θαη ζπλάληεζε κηα θακεινπάξδαιε. 
- Ση κπέξδεκα! πλάληεζε έλα ιύθν, 
όρη θακεινπάξδαιε. 
- Κη ν ιύθνο ηε ξώηεζε: Πόζν θάλεη 
έμη επί νρηώ; 
- Καζόινπ. Ο ιύθνο ηε ξώηεζε: Πνύ 
παο; 
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- Έρεηο δίθην. Ζ Μαπξνζθνπθίηζα  
απάληεζε... 
- Παππνύ, δελ μέξεηο θαζόινπ λα 
δηεγείζαη ηζηνξίεο, ηηο θάλεηο  
όιεο ιάζνο. 
 

Σδάλη Ρνληάξη,  
«Παξακύζηα  

από ην ηειέθωλν»,  
εθδ. Λεηαίρκην 

 
 
 
 
 
 

 Πνην παξακύζη ζνύ ζύκηζε  
ην θείκελν πνπ δηάβαζεο; 

 Ση ζνπ θάλεθε αζηείν ζε απηό  
ην θείκελν; 

 Βξεο όια ηα ιάζε πνπ έθαλε  
ν παππνύο. Πόζεο θνξέο είπε  
ιάζνο ην όλνκα  
ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο; 

ΣΕΗΑΝΗ ΡΟΝΣΑΡΗ 
 

ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ ΑΠΟ 

ΣΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 
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Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 54-56 ηνπ 
Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν 
ηεύρνο-2νο ηόκνο) θαη θάλε ηηο 
αζθήζεηο  1  θαη  2 . 
 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη 
κάζε λα γξάθεηο ζσζηά  

ηελ πξώηε θξάζε ηνπ θεηκέλνπ. 

 

 
 
 
 
 

Υσξηζηείηε ζε νκάδεο. Ζ θάζε 
νκάδα ζα δηαιέμεη έλα παξακύζη θαη 

ζα πξνζπαζήζεη λα ην αιιάμεη,  
γηα λα ην θάλεη αζηείν. 

Αθνύ ζπδεηήζεηε ηηο ηδέεο ζαο, 
γξάςηε ην παξακύζη. Μπνξείηε 

αθόκε λα ην ερνγξαθήζεηε.  
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Πνιιέο θνξέο ηα ιάζε  
θαη ηα κπεξδέκαηα  

καο θάλνπλ λα γεινύκε! 



 

Αλ ζέιεηε, βάιηε απηά ηα αζηεία 
παξακύζηα ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

ηάμεο ζαο. 

 
 
 

ηνπο αλζξώπνπο άξεζε πάληα  

ην γέιην. 
 

Σηελ αξραηόηεηα  
ν Αξηζηνθάλεο  
έγξαθε θσκσδίεο,  

ζεαηξηθά έξγα πνπ έθαλαλ  
ηνπο αλζξώπνπο λα γεινύλ. 
 

ηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο  
εκθαλίζηεθε ν Καξαγθηόδεο,  
ιατθή θηγνύξα πνπ καο  
δείρλεη όηη ην γέιην είλαη  
ην θαιύηεξν θάξκαθν  
γηα όιεο ηηο θαθνηπρίεο. 
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Βαζηιηάδεο ζε όιν ηνλ θόζκν  
είραλ ζην παιάηη ηνπο 
γεισηνπνηνύο,  
γηα λα ηνπο θηηάρλνπλ  
ην θέθη. 
 
 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηε θξάζε κε ηα έληνλα γξάκκαηα. 

 
 

Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν  
από ην έξγν «Ο Καξαγθηόδεο 
δηθεγόξνο» ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε 
Νηίλνπ Θενδσξόπνπινπ. 
 

Καξαγθηόδεο: Κνιιεηήξη! Γώζε κνπ 
ην παληειόλη, λα βγσ έμσ. 
 

Κνιιεηήξη: Πνην, κπακπάθν;  
Σν ζθηζκέλν ή ην ηξύπην; 
 

Καξαγθηόδεο: Γώζε κνπ έλα 
γξήγνξα. Φέξε κνπ θαη ηελ επίζεκε  
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γξαβάηα. Φσλάδνπλ ην δηθεγόξν, 
δελ αθνύο; 
 

Κνιιεηήξη: Σε γξαβάηα ηε θνξάεη  
ε γνπξνύλα, κπακπάθν. 
 

Καξαγθηόδεο: Βξε, εγώ δελ έρσ πεη 
πσο κόλν ζηα γελέζιηά ηεο λα 
θνξά ηε γξαβάηα ε γνπξνύλα; Φέξε 
κνπ ηόηε ην ζαθάθη κνπ. 
 

Κνιιεηήξη: Σν θνξάεη ην γατδνύξη, 
γηαηί είλαη θξπσκέλν. 
 

Καξαγθηόδεο: νπ ην ’ρσ πεη ρίιηεο 
θνξέο. αθάθη ζα θνξά ν γάηδαξνο 
κόλν ζηηο επίζεκεο γηνξηέο. 
Μνξθνληόο: Κύξηε δηθεγόξε, έβγα 
έμσ θη αο κε θνξάο ηα επίζεκά ζνπ. 
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 νπ θαίλεηαη αζηείν απηό  
ην θείκελν; Γηαηί;  

 Έρεηο δεη πνηέ παξάζηαζε  
Καξαγθηόδε; Πνύ;  

 Ξέξεηο ηη είλαη ην ζέαηξν ζθηώλ; 

 

 Πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ 
(δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο) ζηηο ζε-
ιίδεο 56-67 θαη θάλε ηελ άζθεζε  3 . 

 
 
 

 
Ο Μελάο έζηεηιε  
ην πεξηνδηθό  
πνπ εθδίδεη ε ηάμε ηνπ ζηελ μαδέι-
θε ηνπ, ηε Υαξά. Ζ Υαξά, ν Λνπθάο, 
ν Αξκπέλ θαη ε Γαιήλε ην 
μεθπιιίδνπλ, γηα λα πάξνπλ ηδέεο 
γηα ηε δηθή ηνπο εθεκεξίδα.  
ηελ πξώηε ζειίδα ηνπ πεξηνδηθνύ 
δηαβάδνπλ: 
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Πεξηερόκελα  ειίδα 
 

Σα λέα ηνπ ζρνιείνπ καο. ............... 3 
 

Μηα αζηεία ηζηνξία. ......................... 5 
 

Δπίζθεςε ζην αξραηνινγηθό 
κνπζείν  ........................................... 6 
 

πλέληεπμε κε ηε ζπγγξαθέα  
Άιθε Εέε. ......................................... 9 
 

Άλνημε ζην Παγγαίν. ..................... 11 
 

παδνθεθαιηέο θαη αλέθδνηα ......  14 
 

 Ση πιεξνθνξίεο βξήθαλ  
 νη ηέζζεξηο θίινη ζηελ πξώηε  
 ζειίδα ηνπ πεξηνδηθνύ; 

 Αλ είρεο ην πεξηνδηθό ηεο ηάμεο  
 ηνπ Μελά ζηα ρέξηα ζνπ, ηη ζα  
 ήζειεο λα δηαβάζεηο; 

 ε πνηα ζειίδα ηνπ πεξηνδηθνύ  
 πηζηεύεηο όηη ζα βξεηο 
 πιεξνθνξίεο γηα αγάικαηα θαη  
 αξραία αληηθείκελα; 
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 Έρεηο δεη άιιε θνξά πίλαθεο  
πεξηερνκέλσλ; Πνύ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη πίλαθεο πεξηερνκέλσλ είλαη 
πάληα πνιύ ρξήζηκνη! Μαο 

βνεζνύλ λα βξίζθνπκε γξήγνξα 
ηη κπνξνύκε λα δηαβάζνπκε ζε 
έλα έληππν ή ζε έλα βηβιίν. Γεο 
ην βηβιίν πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα 

ζνπ. Έρεη πίλαθα 
πεξηερνκέλσλ; 

Αλ έρεηε νινθιεξώζεη ηα θεί-
κελα ηεο δηθήο ζαο εθεκεξίδαο, 
κπνξείηε λα θηηάμεηε θαη εζείο 

ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ.  
Μελ μεράζεηε λα βάιεηε  

ηνλ αξηζκό ησλ ζειίδσλ! 
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Γηα λα κάζεηο λα δηαβάδεηο θαη 
λα θηηάρλεηο πίλαθεο πεξηερνκέλσλ, 
πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ 
(δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο) ζηηο 
ζειίδεο 58-60 θαη θάλε ηηο αζθήζεηο  
.4  θαη  5 . 
 

 
 

Γηάβαζε ηώξα ην θείκελν πνπ βξί-
ζθεηαη ζηε ζειίδα 17 (ηξίην ηεύρνο-
α΄ ηόκνο) ηνπ πεξηνδηθνύ πνπ εθδί-
δεη ε ηάμε ηνπ Μελά. 
 

Άλνημε ζην Παγγαίν 
 

Θπκάκαη ζπρλά ηελ άλνημε πνπ 

πέξαζα ζην γξαθηθό ρσξηνπδάθη 
ηνπ παππνύ κνπ ζηηο πιαγηέο  
ηνπ όξνπο Παγγαίνπ. Με ην πνπ 
έθηαζε ν Μάεο, ηα ινπινύδηα 

έζηεζαλ ρνξό ζηνλ θαηαπξάζηλν 
θήπν ηνπ πέηξηλνπ ζπηηηνύ  

ηνπ παππνύ κνπ. Οη θαηαθόθθηλεο 
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παπαξνύλεο πηάζηεθαλ ρέξη ρέξη 

κε ηηο επγεληθέο καξγαξίηεο θαη 

άξρηζαλ λα ρνξεύνπλ ζηελ πξσηλή 
δξνζηά. Οη πνιύρξσκεο ηξηαληα-
θπιιηέο ηνπο πεηνύζαλ ξνδνπέηα-

ια. Οη κεισδηθέο θακπαλνύιεο  

κε ην ξπζκηθό ιίθληζκα έγεξλαλ  
κε ράξε ζην πέξαζκα ηνπ αγέξα,  
ν νπνίνο έθαλε θαη ηηο παζραιηέο 
λα ζθπξίδνπλ απαιά. Αθόκε θαη ηα 

ώξηκα θεξάζηα ηεο θεξαζηάο ηνπ 
παππνύ ζπκκεηείραλ ζηε γηνξηή. 
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Παξαηήξεζεο όηη ηα 

επίζεηα ζε -ηλνο, -ηκνο θαη  

-ηθνο γξάθνληαη κε γηώηα; 
 



 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηα επίζεηα ηνπ θεηκέλνπ  
κε ηα έληνλα γξάκκαηα. 

 

Πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ 
(2νο ηόκνο) ζηηο ζειίδεο 61-63 θαη 
θάλε ηηο αζθήζεηο  6  θαη  7 . 
 
 

 
 

Γηάβαζε ην παξαθάησ πνίεκα,  
γηα λα δεηο ηη απνθάζηζαλ λα 
θάλνπλ ηα καθαξόληα, θαη 
ππνγξάκκηζε ηηο αζηείεο ιέμεηο. 
 

Λαθαξόληα 
 

 Απνθάζηζαλ λα θύγνπλ  
 λα βξνπλ λέα θαηνηθία 
 θαη λα θηηάμνπλ κηα δηθή ηνπο 
 καθαξνλνπνιηηεία. 
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 Μάδεςαλ ηα πξάγκαηά ηνπο  
 θη ό,ηη άιιν αγαπεκέλν  
 θη έθπγαλ καθξηά κηα κέξα  

κε ην καθαξνλνηξέλν.  

 
Σξάβεμαλ πξνο ην άγλσζην  

 κε κηα κνλάρα έγλνηα:  
 λα βξνπλ ηα καθαξόληα 
 κηα γε παξακπζέληα. 
 

 
Καη θάπνηε ηελ ήβξαλε 

 ζηάζεθαλ λα ζαπκάζνπλ 
 θη επζύο καθαξνλόζπηηα 
 ζηξώζεθαλ λα εηνηκάζνπλ. 

 
 Σξηγύξσ δέληξα θύηεςαλ 
 ςηιόιηγλα θαη ίζηα 
 καθαξνλνθππάξηζζα,  
 ηηηά καθαξνλίζηα 
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 θαη καθαξνλνινύινπδα  
 πνιύρξσκα θη σξαία  
 κ’ άλζε κε θύιια ζηελ θνξθή  
 θαη κίζρν ζαλ... θεξαία. 
 

Δέζπνηλα ηίθα, «Λαθαξόληα»,  
εθδ. Σέζζεξα 

 

 Ση είλαη ίδην ζηηο αζηείεο ιέμεηο; 
 Πώο ζα ιεγόηαλ ε πνιηηεία θαη  

 ηα ζπίηηα, αλ δνύζαλ εθεί  
 παηάηεο αληί γηα καθαξόληα; 

 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε 
ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο. 

 

Πξόζεμε ηηο εηθόλεο. 
 
 
 
 

ΠΡΟΟΥΖ  

ΔΡΓΑ 

Λπια, κπια… 
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 Ση ζνπ θαίλεηαη αζηείν ζηελ  
 πξεγνύκελε γεινηνγξαθία; 

 

 

 
Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν. 
 

ήκεξα ν Αξκπέλ δελ πήγε ζρν-
ιείν. Φήλεηαη ζηνλ ππξεηό. Γη’ απηό 
έρεη ηηο καύξεο ηνπ. Ζ γηαγηά ηνπ,  
γηα λα ηνλ παξεγνξήζεη, ηνπ έηαμε 
ηνλ νπξαλό κε η’ άζηξα: ζα ηνπ πεη 
ηζηνξίεο από ηα ληάηα ηεο θαη ζα ηνπ 
θηηάμεη κηα σξαία ζνύπα! «Γξάςε 
κνπ θαη ηη ζέιεηο λα ζνπ αγνξάζσ, 
ηώξα πνπ ζα πάσ γηα ςώληα», ηνπ 
είπε. Ο Αξκπέλ ηήο έγξαςε λα ηνπ 
πάξεη κπνγηέο θαη έλα κπινθ, γηα 

λα δσγξαθίζεη. Η γηαγηά όκσο δε 
ραξίδεη θάζηαλα! Όηαλ γύξηζε, δελ 
έθεξε ηίπνηα από απηά. «Γε ζηα 
πήξα, γηαηί δελ έβγαδα ηα γξάκκαηά 
ζνπ», είπε ζηνλ εγγνλό ηεο. 
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Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηε θξάζε ηνπ θεηκέλνπ  
κε ηα έληνλα γξάκκαηα. 

 

εκείσζε ηη ζεκαίλεη θαζεκηά  
από ηηο παξαθάησ εθθξάζεηο. 
 

Χήλεηαη ζηνλ ππξεηό. 
 

 Έρεη πνιύ ππξεηό. 
♦ Όηαλ έρεη ππξεηό, ηνπ ςήλνπλ  

 θαγεηό. 
 

Έρεη ηηο καύξεο ηνπ. 
 

♦ Έρεη καύξεο κπνγηέο. 
♦ Δίλαη ζηελνρσξεκέλνο. 
 

Τνπ έηαμε ηνλ νπξαλό κε η’ άζηξα. 
 

♦ Σνπ έηαμε πνιιά πξάγκαηα. 
♦ Σνπ έηαμε κηα αθίζα κε  

 ηνλ νπξαλό θαη ηα άζηξα. 
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Δε ραξίδεη θάζηαλα. 
 

♦ Γελ έθεξε θάζηαλα, γηα λα ηα  
 ραξίζεη ζηνλ εγγνλό ηεο. 

♦ Γελ θάλεη εύθνια ράξεο, είλαη  
 απζηεξή. 

Δελ έβγαδα ηα γξάκκαηά ζνπ. 
 

♦ Γελ κπνξνύζα λα δηαβάζσ  
 ηα γξάκκαηά ζνπ. 

♦ Γελ έβγαδα ηα γξάκκαηά ζνπ  
 από ην γξακκαηνθηβώηην. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πξόζεμεο όηη απηέο  
νη εθθξάζεηο κάο ιέλε θάηη 
δηαθνξεηηθό από απηό πνπ 
ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο ηνπο; 
Γνθίκαζε λα ηηο αιιάμεηο. 

Μπνξείο; 
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Πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ 
(2νο ηόκνο) ζηηο ζειίδεο 63-65 θαη 
θάλε ηελ άζθεζε  8 . 

 

Αύξην Αλζνιόγην 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 24 

 
 
 
 

ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο: 
 Να ρξεζηκνπνηείο  

 ηελ εγθπθινπαίδεηα. 
 Να δηαβάδεηο θείκελα πνπ  

 καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο. 
 Να θηηάρλεηο νκάδεο ιέμεσλ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σηηο θσηνγξαθίεο 
βιέπεηο  
ην νπξάλην ηόμν. 
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 Πώο δεκηνπξγείηαη ην νπξάλην  
 ηόμν; 

 Πόζα θαη πνηα ρξώκαηα έρεη  
 ην νπξάλην ηόμν; 

 
 
Δίλαη πηζαλό λα κελ μέξεηο  
λα απαληήζεηο ζηηο πξνεγνύκελεο 
εξσηήζεηο. Γελ πεηξάδεη.  
Γελ ηα μέξνπκε όια! Τπάξρνπλ 
βηβιία πνπ γξάθνπλ γη’ απηά πνπ 
δελ μέξνπκε, γηα όια απηά πνπ 
ζέινπκε λα κάζνπκε. 

 

Δηάβαζε ην θείκελν  
ζηελ επόκελε ζειίδα. 
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Οπξάλην ηόμν 
 

Σν νπξάλην ηόμν εκθαλίδεηαη 
ζηνλ νπξαλό ζαλ κηα θνξδέια  
κε πνιιά ρξώκαηα. Γεκηνπξγείηαη 
όηαλ νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πεξλνύλ 
κέζα από ηηο ζηαγόλεο ηεο βξνρήο 
ή ηεο νκίριεο. 

Σα εθηά ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ 
ηόμνπ, ηα νπνία νλνκάδνπκε 
«ρξώκαηα ηεο ίξηδαο», είλαη ην κνβ, 
ην ζθνύξν κπιε, ην αλνηρηό κπιε, 
ην πξάζηλν, ην θίηξηλν, ην πνξην-
θαιί θαη ην θόθθηλν. 

Σν άζπξν θσο ηνπ ήιηνπ, πνπ 
έρεη κέζα ηνπ όια ηα ρξώκαηα, 
ζπλαληά ηηο ζηαγόλεο ηεο βξνρήο 
θαη ηόηε ζθνξπίδεη ηα ρξώκαηά ηνπ. 

Έηζη βιέπνπκε πίζσ από  
ηηο ζηαγόλεο ην νπξάλην ηόμν.  
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 Πνύ λνκίδεηο όηη κπνξνύκε λα  
 βξνύκε ην παξαπάλσ θείκελν; 

 Έρεηο δεη ή ρξεζηκνπνηήζεη  
 πνηέ ηέηνηα βηβιία; 

 ε ηη ζεηξά κπαίλνπλ ζπλήζσο  
 νη ιέμεηο ζε ηέηνηα βηβιία; 

 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη 
κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε 

πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ. 
 

Έρεηε εγθπθινπαίδεηα ζηελ ηάμε 
ζαο ή ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ 
ζαο; Υσξηζηείηε ζε νκάδεο.  
Ζ θάζε νκάδα αο πάξεη έλαλ ηόκν  
ηεο εγθπθινπαίδεηαο, γηα λα ηνλ 
μεθπιιίζεη.  
αο ζπκίδεη θάπνην  
από ηα βηβιία  
πνπ ήδε μέξεηε; 
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Σν νπξάλην ηόμν 
 

 Μόιηο ζηακαηήζεη ε βξνρή 
 θη νη αρηίλεο ηνπ ήιηνπ  

μεπξνβάιινπλ, 
 ρξώκαηα μερύλνληαη ζηε γε 
 θαη ηε θύζε όιε πεξηβάιινπλ. 

 
 Σν νπξάλην ηόμν ζαλ θαλεί,  
 ε ραξά θσιηάδεη ζηελ θαξδηά 
κνπ  θαη ε ιύπε ηξέρεη λα θξπθηεί, 
 δηώρλνληαο ηα ζύλλεθα  

καθξηά κνπ. 
 

Γηάβαζε ηώξα ην παξαθάησ 
πνίεκα θαη πξνζπάζεζε  
λα βξεηο ζε ηη κνηάδεη θαη  

ζε ηη δηαθέξεη από  
ην εγθπθινπαηδηθό άξζξν  

γηα ην νπξάλην ηόμν. 
 

 72 / 69  



 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηε δεύηεξε ζηξνθή. 

 
 
ηελ εγθπθινπαίδεηα κπνξνύκε λα 
βξνύκε πιεξνθνξίεο γηα 
δηάζεκνπο αλζξώπνπο, γηα δώα, 
θπηά, κεραλέο, ηόπνπο...  
Γηάβαζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
βξήθε ν Αξκπέλ γηα ηνπο ιύθνπο. 
 

Ο ιύθνο 
 

Ο ιύθνο κνηάδεη κε κεγάιν ζθύιν. 
Έρεη ςειά πόδηα θαη θαξδύ πέικα, 
γηα λα κπνξεί λα πεξπαηά εύθνια 
ζην ρηόλη. Κάζε κέξα πεξπαηά ή 
ηξέρεη 8 έσο 10 ώξεο, γηα λα βξεη 
θαγεηό. Βιέπεη πνιύ θαιά  
ζην ζθνηάδη. Κπλεγά πνληίθηα, 
ιαγνύο, αγξηνγνύξνπλα θαη άιια 
δώα. Εεη πεξίπνπ 16 ρξόληα.  
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Οη ιύθνη δνπλ ζε αγέιε, δειαδή ζε 
νκάδα κε 8 έσο 15 ιύθνπο. Αγαπνύλ 
πνιύ ηα παηδηά ηνπο. Σα έρνπλ καδί 
ηνπο γηα έλα ρξόλν θαη ηνπο καζαί-
λνπλ πώο λα επηβηώλνπλ. Σα ιπθά-
θηα ηα θξνληίδεη όιε ε αγέιε.  
Ο ιύθνο θαη ε ιύθαηλα κέλνπλ καδί 
γηα όιε ηνπο ηε δσή. Μεξηθέο θνξέο 
νη ιύθνη ηξαπκαηίδνληαη ή δειεηε-
ξηάδνληαη από ηνπο αλζξώπνπο.  
Αλ θάπνηνο βξεη έλαλ πιεγσκέλν ή 
άξξσζην ιύθν, κπνξεί λα  
ηνλ ζώζεη πεγαίλνληάο ηνλ  
ζε λνζνθνκείν γηα δώα.  
Όηαλ νη ιύθνη ζπλεζίζνπλ  
πνιύ ηνπο αλζξώπνπο,  
γίλνληαη θαινί θίινη ηνπο. 
 
 

 Με ηη κνηάδεη ν ιύθνο; 
 Πόζα ρξόληα δεη; 
 Πώο κεγαιώλεη ν ιύθνο  

 ηα ιπθάθηα; 
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[ 

 
 
 
 
 

Ξέξεηε παξακύζηα  
κε θαινύο ιύθνπο; 

Εεηήζηε από ηνλ δάζθαιν ή  
ηε δαζθάια ζαο λα ζαο βνεζήζεη 

λα βξείηε ηέηνηα παξακύζηα θαη 
δηαβάζηε ηα καδί ζηελ ηάμε. 

Αλ ζέιεηε, γξάςηε έλα νκαδηθό 
παξακύζη κε ήξσα έλαλ θαιό ιύθν. 

 

ηελ άζθεζε  1 , ζηηο ζειίδεο  
68-70 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ 
(δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο), 
κπνξείο λα δεηο ηη βξήθε ε Υαξά 
ζηελ εγθπθινπαίδεηα. 

Πξόζζεζε  
ζην ιεμηθό ζνπ  

ηε ιέμε αγέιε. 
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Γηάβαζε μαλά  
ην εγθπθινπαηδηθό άξζξν  
γηα ην νπξάλην ηόμν. Πόζα είλαη  
ηα ρξώκαηα ηεο ίξηδαο; Βξεο θαη 
άιια ρξώκαηα θαη γξάςε ηα θάησ 
από ηελ νκπξέια ηνπο. Έπεηηα 
γξάςε ινπινύδηα πνπ μέξεηο θάησ 
από ηε δηθή ηνπο νκπξέια. 
 

   
 

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

 
 

Τπάξρνπλ επίζεο πνιιά δώα κε 
δηάθνξα ρξώκαηα, άιια είλαη ςάξηα 
θαη άιια είλαη πηελά. 
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Εώα 

    
 
 
 

……………………  …………………… 
……………………  …………………… 
……………………  …………………… 
……………………  …………………… 
……………………  …………………… 
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Γξάςε ηα θάησ από ηε ζσζηή 

νκπξέια: ζπνπξγίηη, 

ρξπζόςαξν, ηζηπνύξα, 
ρειηδόλη, πειαξγόο, 

κπαθαιηάξνο, πεξηζηέξη, 

καξίδα, θνηζύθη, κπαξκπνύλη. 



 

 
 
 
 
 

ην Σεηξάδην Δξγαζηώλ 
(δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο)  
ζηηο ζειίδεο 71-73 ζηηο αζθήζεηο  2 ,    
 3. θαη  4  ζα βξεηο θαη άιιεο ιέμεηο 
θάησ από νκπξέιεο. 

 
 
 

Πξηλ ρσξηζηείηε γηα ην θαινθαίξη, 

κπνξείηε λα θηηάμεηε ην δηθό ζαο 
νπξάλην ηόμν. 

Με ηα ρξώκαηα ηεο ίξηδαο γξάςηε 
απνραηξεηηζηήξηεο θξάζεηο θαη 
επρέο γηα ην θαινθαίξη. 

Σα πνπιηά ηα ιέκε θαη 

πηελά. 
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……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 

 
 

Ζ Υαξά, ε Γαιήλε, ν Λνπθάο θαη  
ν Αξκπέλ ζε απνραηξεηνύλ κε δύν 
πνηήκαηα γηα ην θαινθαίξη!  
 

Δε κ’ αθνύο; 
 

Έξρνκαη κέζ’ από ηε ζάιαζζα. 
Έια, έια, θνξηηζάθη, 
κπξίδσ θύθη θαη πειαγίζην άλεκν. 
Έια, έια, αγνξάθη, 
θπιήζνπ  
ζηα βόηζαια, 
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[ 

ρηίζε πύξγνπο θαη θάζηξα ζηελ  
άκκν, 

ζθάςε πεγαδάθη λα βξνύκε λεξό. 
Θα πηάζνπκε θαβνύξηα; 
Θα παίμνπκε θξπθηό; 
Μπξίδσ θαξπνύδη, ζηαθύιηα, 
θεξάζηα θαη κνύζκνπια 
θαη όπνπ πεξλώ όια γίλνληαη  

θίηξηλα. 
 

Αγξόηεο θη αγξόηηζζεο  
κ’ αθνινπζνύλ 

κε ηα δξεπάληα ζην ρέξη, 
ην ζηάξη λα ζεξίζνπκε ςσκάθη  

λα γέλεη. 
Έξρνκαη κέζα από ηα ρξπζαθέληα  

ρσξάθηα.  
Έια, έια, αγνξάθη,  
έια, έια, θνξηηζάθη.  
Γε κ’ αθνύο;  
Δίκαη ην Καινθαίξη. 
 

Λάξω Κνΐδνπ 
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Ιαινθαίξη 
 

- Καινθαίξη, θαινθαίξη, 
ηη θαιά κάο έρεηο θέξεη; 
- Φέξλσ ηνπ θαηξνύ ηε γιύθα 
ηα θεξάζηα θαη ηα ζύθα. 
Σα ζηαθύιηα έρσ ζη’ ακπέιη 
θαη ην κέιη ζηελ θπςέιε 
η’ άλζε ζηελ ηξηαληαθπιιηά 
θαη ζηα δέληξα ηα πνπιηά. 
Έρσ θαη γηα ηα παηδάθηα 
κάγνπια ηξηαληαθπιιέληα 
θαη θνξκηά γεξά αηζαιέληα. 
 

Υάξεο αθειιαξίνπ 
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Γισζζάξην 
 
 

αλζόλεξν, ην (ελ. 21): πγξό  
πνπ βγάδνπκε από ινπινύδηα ή 
αξσκαηηθά θπηά. 
 

–  
 
 

–  
 

δξεπάλη, ην (ελ. 24): γεσξγηθό 
εξγαιείν γηα λα θόβνπκε  
ρόξηα ή δεκεηξηαθά  
όπσο ην ζηηάξη. 
 

–  
 

– 
 
 

εκηθύθιην, ην (ελ. 22): κηζόο 
θύθινο. 
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ζαξξώ (ελ. 21): λνκίδσ. 
 

ζεξίδσ (ελ. 24): θόβσ ηα 
δεκεηξηαθά ή ηα ρόξηα  
κε ην δξεπάλη. 
 

ίσζε, ε (ελ. 23): αξξώζηηα πνπ 
νθείιεηαη ζε ηό. 

 
–  
 

 

ιηθλίδνκαη (ελ. 23): θνπληέκαη 
ειαθξά. 
 

– 
 

–  
 

μεθαληώλσ (ελ. 21): 
δηαζθεδάδσ πνιύ. 
 

–
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παζπαιίδσ (ελ. 21): ξίρλσ 
δάραξε, αιεύξη ή άιιν πιηθό ζε 
ζθόλε ζε έλα γιπθό ή θαγεηό. 
 

πξνεμέρσ (ελ. 22): πεξηζζεύσ 
από ηε κία ή ηελ άιιε πιεπξά. 
 

ξνδνπέηαιν, ην (ελ. 23): πέηαιν 
από ηξηαληάθπιιν. 
 
 

ζπλαγσλίδνκαη (ελ. 21): 
αγσλίδνκαη καδί κε θάπνηνλ, 
παξαβγαίλσ. 
 

–  
 
 

 
 

– 
 

θαληαρηεξόο, -ή -ό (ελ. 22): πνπ 
καο θάλεη κεγάιε εληύπσζε. 
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ραίηε, ε (ελ. 22): ζεηξά από 
καθξηέο ηξίρεο πνπ θξέκνληαη 
από ην ζβέξθν θάπνησλ δώσλ, 
όπσο ην άινγν  
ή ην γατδνύξη. 
 

– 
 

– 
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Ζ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο καο 

(ζπλέρεηα από ηνλ 1ν ηόκν) 
 

Πεξηερόκελα ειίδα 

 
21. Υξήζηκεο νδεγίεο  ...................... 7 

22. Πώο γίλεηαη; Πώο παίδεηαη; 27 

23. Γηα λα γειάζνπκε… .................. 46 

24. Να ζνπ πσ ηη έκαζα; ................ 68 

Γισζζάξην  ..................................... 83 
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά 
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ 
Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ.. 
ηππώλνληαη από ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ 
θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκόζηα 
ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη 
πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ ζηε δεμηά 
θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζόθπιινπ έλδεημε 
«ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ». Κάζε 
αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε 
θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ έλδεημε 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηώθεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α).  
 
 
 

Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγωγή 
νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο απηνύ ηνπ 
βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα 
(copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε 
κνξθή, ρωξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ, 
Πνιηηηζκνπ θαη Αζιεηηζκνύ / ΘΣΤΕ -
ΔΘΟΦΑΜΣΟ. 





 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


