ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΏΕΑΒΕΏ ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΧΝ,
ΠΟΛΕΣΕΜΟΤ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ
Ε . Σ . Τ . Β . « Α Ε Ο Φ ΏΝ Σ Ο  »
Γσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ

Γιώζζα
Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

γ΄ ηεύρνο

ΐ΄ Αεκνηηθνύ

Γιώζζα ΐ΄ Αεκνηηθνύ

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο
ΣΡΕΣΟ ΣΒΤΥΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ
Εσή Γαβξηειίδνπ, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα
ηνπ Αεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο,
Καξία Πθπξόεξα, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα
ηνπ Αεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
Ινπθία Κπεδέ, Καζεγήηξηα ηνπ Αεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο,
ΚΡΕΣΒ - ΏΞΕΟΛΟΓΔΣΒ
Άλλα Ξαγνξνπνύινπ, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελώλ
Ληθόιανο Θνπηζόο, ρνιηθόο ύκβνπινο
Ησάλλεο Κπάξηδεο, Βθπαηδεπηηθόο
ΒΕΚΟΝΟΓΡΏΦΔΔ
Άληα Γαλώζε, θηηζνγξάθνο - Βηθνλνγξάθνο
ΦΕΛΟΛΟΓΕΚΔ ΒΠΕΜΒΛΒΕΏ
Αγγειηθή Ρζακπάδε
ΤΠΒΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΏΘΔΜΏΣΟ ΚΏΣΏ ΣΔ ΤΓΓΡΏΦΔ
Ξέηξνο Κπεξεξήο, ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνύ
Ελζηηηνύηνπ
Σξήζηνο Ξαπαξίδνο, ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνύ
Ελζηηηνύηνπ
ΤΠΒΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΤΠΟΒΡΓΟΤ
Καξία Γ. Θαξάκπεια, Βθπαηδεπηηθόο
ΒΞΧΦΤΛΛΟ
Ξαλαγηώηεο Γξάββαινο, Βηθαζηηθόο Καιιηηέρλεο
ΠΡΟΒΚΣΤΠΧΣΕΚΒ ΒΡΓΏΕΒ
ACCESS ΓΟΑΦΗΘΔΠ ΡΔΣΛΔΠ Α.Δ.

ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΏΕΑΒΕΏ ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΧΝ,
ΠΟΛΕΣΕΜΟΤ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ
ΕΝΣΕΣΟΤΣΟ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ
& ΒΚΑΟΒΧΝ «ΑΕΟΦΏΝΣΟ»
Γσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ
ΏΝΏΑΟΥΟ ΤΓΓΡΏΦΔ: ΒΛΛΔΝΕΚΏ ΓΡΏΜΜΏΣΏ Ώ.Β.

Γιώζζα ΐ΄ Αεκνηηθνύ

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο
ΣΡΕΣΟ ΣΒΤΥΟ

Γ΄ Θ.Ξ.Π. / Δ.Ξ.Δ.Α.Δ.Θ. ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 /
Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α:
«Ώλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη
ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ»
ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΟ ΕΝΣΕΣΟΤΣΟ
Γεκήηξηνο Γ. Βιάρνο
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Ώ.Π.Θ.
Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ελζηηηνύηνπ
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
µε βάζε ην ΑΒΠΠ θαη ηα ΏΠ γηα ην Αεµνηηθό
θαη ην Nεπηαγσγείν»
Βπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Ρύπαο
ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ελζηηηνύηνπ
Ώλαπιεξσηήο Βπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Νηθνλόµνπ
ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ελζηηηνύηνπ
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην Δπξσπατθό
Θνηλσληθό Ρακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο.

Δ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε από ηελ Οκάδα
αλάπηπμεο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
πξνζβάζηκνπ από ακβιύσπεο καζεηέο, ηνπ έξγνπ
“ρεδηαζκόο θαη Ώλάπηπμε πξνζβάζηκνπ
εθπαηδεπηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο κε
αλαπεξίεο – Οξηδόληηα Πξάμε”

Δ Βθεκεξίδα καο
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Ο βπζόο ηεο γλώζεο
Μηα έθδνζε
ηεο Β΄3

ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ ΛΕΐΏΑΕΧΝ
ΜΏΨΟ 2002
ΒΣΟ Ώ΄  ΣΒΤΥΟ 5  ΣΕΜΔ 1€
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ΒΝΟΣΔΣΏ 17

 
ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Ση κπνξείο λα δηαβάζεηο ζε κηα εθεκεξίδα.
 Να βξίζθεηο πιεξνθνξίεο ζε κηα εθεκεξίδα.
 Να παξνπζηάζεηο έλα βηβιίν.
 Να θηηάρλεηο επηξξήκαηα ζε -α από επίζεηα.
 Να θιίλεηο ηα νπδέηεξα νπζηαζηηθά ζε -ν θαη ζε -η.
 Να μερσξίδεηο ην -σ ηνπ ξήκαηνο από ην -ν ηνπ
νπδέηεξνπ νπζηαζηηθνύ.
Ξαξαηήξεζε ηα έληππα ζηηο ζειίδεο 5-6.
 Ση έληππα είλαη απηά;
 ε ηη κνηάδνπλ θαη ζε ηη δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο;
 Έρεηο δηαβάζεη πνηέ θάηη ζε εθεκεξίδα;
Ση έρεηο δηαβάζεη;
 Πνηνο έρεη εθδώζεη θαζεκηά από απηέο ηηο
εθεκεξίδεο;
 Πόηε εθδόζεθε ε θάζε εθεκεξίδα;
 Υξσκάηηζε ηελ ηηκή ηεο εθεκεξίδαο «Ο βπζόο ηεο
γλώζεο».

1

 Παξαηήξεζε μαλά
ηηο εθεκεξίδεο.

7 / 7-8

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηνπο ηίηινπο
ησλ καζεηηθώλ εθεκεξίδσλ θαη κάζε
λα ηνπο γξάθεηο ζσζηά.
Φέξηε ζηελ ηάμε δηάθνξεο εθεκεξίδεο. Υσξίζηε ηεο ζε
θαηεγνξίεο: κηθξέο, κεγάιεο, αζπξόκαπξεο, έγρξσκεο,
ηνπηθέο, ζρνιηθέο... Κάζε πόηε θπθινθνξεί ε θάζε
εθεκεξίδα; Υσξίζηε ηεο ζε πξσηλέο, απνγεπκαηηλέο,
θαζεκεξηλέο, θπξηαθάηηθεο.
Ώλ ζέιεηε, θόςηε ηίηινπο, γξάκκαηα, εηθόλεο θαη
θνιιήζηε ηα ζε έλα κεγάιν ραξηί, γηα λα θηηάμεηε
ην πξσηνζέιηδν κηαο δηθήο ζαο εθεκεξίδαο.

πδεηήζηε ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο κε ηα έληνλα
γξάκκαηα, γξάςηε νκαδηθά έλαλ νξηζκό γηα ηελ
θάζε ιέμε θαη αληηγξάςηε ηνπο νξηζκνύο ζην
ηεηξάδηό ζαο. Γηα παξάδεηγκα:
«Ώζπξόκαπξε είλαη ε εθεκεξίδα ζηελ νπνία
ηόζν ηα γξάκκαηα όζν θαη νη θσηνγξαθίεο
ηππώλνληαη κε καύξν κειάλη πάλσ ζε άζπξν
ραξηί».

Ξέξεηο ηη ζεκαίλεη ε ιέμε
πξσηνζέιηδν; Θέιεηο λα ηελ
πξνζζέζεηο ζην ιεμηθό ζνπ;
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Φηηάρλνπκε εθεκεξίδα;

- Ση δηαβάδεηο, Λνπθά, κε ηόζε πξνζνρή;
- Σε καζεηηθή εθεκεξίδα «Σν δηάιεηκκα», πνπ
εθδίδεη ε πέκπηε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ καο.
-Ση σξαίν πνπ ζα ήηαλ, αλ έθηηαρλε θαη ε δηθή καο
ηάμε κηα εθεκεξίδα!
- Καη γηαηί λα κελ ην θάλνπκε;
-Ση ζα γξάθνπκε ζε απηή;
- Μπνξνύκε λα γξάθνπκε ηα λέα ηεο ηάμεο θαη
άξζξα γηα δώα θαη θπηά, λα έρνπκε ζπλεληεύμεηο
ή λα παξνπζηάδνπκε ελδηαθέξνληα βηβιία.
- Να παξνπζηάδνπκε θαη δηάθνξα κέξε ηεο
Βιιάδαο, γηα λα ηα γλσξίζνπκε θαιύηεξα.
- Να έρνπκε θαη πιεξνθνξίεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ: ηη ώξα πεξλά ην ιεσθνξείν, πνηεο ώξεο
είλαη αλνηρηή ε βηβιηνζήθε... Μελ μεράζνπκε θαη
ηηο κηθξέο αγγειίεο.
- Μπνξεί λα ππάξρνπλ θαη παηρλίδηα,
ζπαδνθεθαιηέο θαη αηλίγκαηα.
- Πώο ιέηε λα νλνκάζνπκε ηελ εθεκεξίδα καο;
- Ση ζα ιέγαηε λα ηελ νλνκάζνπκε «Σα αλήζπρα
κνιύβηα»;
9 / 8-9

Χξαία ηδέα!

Ξέξεηο ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο κε ηα έληνλα
γξάκκαηα; Φάμε λα ηηο βξεηο ζην ιεμηθό ζνπ ή
ξώηεζε ζηελ ηάμε.
Θέιεηο λα ηηο πξνζζέζεηο ζην δηθό ζνπ ιεμηθό;
Πόζεο ζεκαζίεο έρεη ε ιέμε άξζξν;

 Ση δηαβάδεη ν Λνπθάο;
 Ση πξνηείλνπλ νη ηέζζεξηο θίινη λα πεξηιακβάλεη ε
εθεκεξίδα ηεο ηάμεο ηνπο;
 Πώο νλόκαζαλ ηελ εθεκεξίδα ηνπο;
 ην ζρνιείν ζαο θπθινθνξεί θάπνηα εθεκεξίδα;
Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο;
Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ηξεηο πξώηεο ζεηξέο
ηνπ δηαιόγνπ.

Ξήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηε ζειίδα 40
θαη θάλε ηελ άζθεζε 1..
10 / 9-10

Θέιεηε λα εθδώζεηε θαη εζείο κηα
εθεκεξίδα ζηελ ηάμε ζαο; Ώλ λαη,
δηαιέμηε ηνλ ηίηιν ηεο. Καζώο ζα
πξνρσξνύκε ζηηο ελόηεηεο, ζα
βξίζθεηε δηάθνξεο ηδέεο γηα ην ηη ζα
κπνξνύζαηε λα βάιεηε κέζα ζε απηή
ηελ εθεκεξίδα.
Ξεθπιιίζηε ηηο εθεκεξίδεο
πνπ ζπγθεληξώζαηε. ΐξείηε
θάηη πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη
δηαβάζηε ην όινη καδί ζηελ
ηάμε.

Δ Γαιήλε είρε ηελ ηδέα λα βάινπλ θαη
πνηήκαηα ζηελ εθεκεξίδα ηνπο.
Μάιηζηα πξόηεηλε έλα ζηνπο θίινπο ηεο. Αηάβαζέ ην.

3



Ρα παηδηά ζηελ πόιε
Ση δσή παηδηά είλ’ απηή
κεο ζηηο πνιηηείεο
ηηο ςειέο ηηο άραξεο
πνιπθαηνηθίεο;
αλ ζαξδέιεο ζην θνπηί
όινη ζηξηκσγκέλνη
δνύκε, κπαηλνβγαίλνπκε
άγλσζηνη θαη μέλνη.

11 / 10-11

Μήηε θήπν κήηε απιή
κήηε πξαζηλάδα
όλεηξν άπηαζην ε απισζηά
θη ε ρξπζή ιηαθάδα.
Ση δσή θξηρηή είλ’ απηή
ζηε κεγάιε πόιε
κεο ζηε ζθόλε, ζηνλ θαπλό
θαη δνπιεηά θαη ζθόιε!

Υάξεο αθειιαξίνπ

Δηθόλα: Υξήζηνο Ζ. Παπαδεκεηξίνπ
 νπ αξέζεη ην κέξνο όπνπ δεηο;
 Ση ζα ήζειεο λα αιιάμεη, γηα λα γίλεη θαιύηεξν;

Σα παηδηά ηεο ηάμεο απνθάζηζαλ
λα παξνπζηάδνπλ έλα βηβιίν ζε θάζε
ηεύρνο ηεο εθεκεξίδαο ηνπο. Αηάβαζε ζηελ επόκελε
ζειίδα ην θείκελν πνπ δηάιεμαλ λα βάινπλ ζην πξώην
ηεύρνο.
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Εαραξίαο Παπαληωλίνπ
Ρα ςειά βνπλά

Δθδ. Δζηία, Αζήλα
Σα είθνζη πέληε παηδηά ηεο πέκπηεο
ηάμεο ελόο ζρνιείνπ απνθαζίδνπλ λα
πάλε κόλα ηνπο δηαθνπέο ςειά ζην
βνπλό. Βθεί νξγαλώλνπλ κηα θαηαπιεθηηθή
θαηαζθήλσζε θαη πεξλνύλ ππέξνρα. Γηα ιίγεο κέξεο
δνπλ καθξηά από ηε θξνληίδα ησλ κεγάισλ. Μέζα από
σξαίεο πεξηπέηεηεο καζαίλνπλ λα δνπιεύνπλ θαη λα
ζπλεξγάδνληαη, ζηεξίδνληαο ν έλαο ηνλ άιιν. Ώπό ηνλ
θόζκν ηνπ βνπλνύ, από ηε θύζε θαη ηνπο αλζξώπνπο
ηνπ, απνθηνύλ εκπεηξίεο θαη γλώζεηο θαη καζαίλνπλ
κύζνπο θαη ηζηνξίεο. Σειηθά όινη καδί ζπκβάιινπλ ζηε
ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη πεξλνύλ έλα
αμέραζην θαινθαίξη.
 Πνην βηβιίν παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά ηεο ηάμεο ζηελ
εθεκεξίδα ηνπο;
 Πνύ εθδόζεθε;
 Πνηνο είλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ;
 Μπνξείο λα πεηο ηη ζπκβαίλεη ζην βηβιίν απηό;
Ξέξεηο πώο ιέγεηαη ε παξνπζίαζε
ελόο βηβιίνπ;

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε λα γξάθεηο
ζσζηά ηελ ηειεπηαία πξόηαζε
ηεο βηβιηνπαξνπζίαζεο.
13 / 12

Υσξηζηείηε ζε νκάδεο. Δ θάζε νκάδα αο δηαιέμεη έλα
βηβιίν από ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ κε ηε βνήζεηα
ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. Έπεηηα, αθνύ δηαβάζεη
ην βηβιίν, αο γξάςεη κηα βηβιηνπαξνπζίαζε.
Αηαβάζηε ηηο βηβιηνπαξνπζηάζεηο ζαο.
Μπνξείηε επίζεο λα ηηο βάιεηε ζηελ εθεκεξίδα
ηεο ηάμεο ζαο.
Παξαθάησ ζα βξεηο κηα εηθόλα από
ην πξώην ηεύρνο ηεο εθεκεξίδαο
ησλ παηδηώλ. Γξάςε δίπια κηα ιεδάληα. Έπεηηα ζθέςνπ
πνην κπνξεί λα ήηαλ ην ζέκα ηνπ άξζξνπ ζην νπνίν
βξηζθόηαλ ε εηθόλα θαη γξάςε έλα ζρεηηθό ζύληνκν
θείκελν ζην ηεηξάδηό ζνπ.

5

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

Κόςε κηα θσηνγξαθία πνπ ζνπ έθαλε εληύπσζε
από κηα εθεκεξίδα ή έλα πεξηνδηθό.
Αείμε ηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ θαη δήηα ηνπο
λα καληέςνπλ πνην ήηαλ ην ζέκα ηνπ άξζξνπ
από όπνπ ηελ έθνςεο.
14 / 12-13

Πην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηηο ζειίδεο 41-43 θαη
ζηηο αζθήζεηο 2 θαη 3 ζα βξεηο κηα θσηνγξαθία θαη
πνιιά εμώθπιια βηβιίσλ.

Δ Υαξά επέιεμε έλα πνίεκα
ηνπ Γηώξγνπ εθέξε, γηα
λα ην βάινπλ ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο. Σν πνίεκα
άξεζε πνιύ ζε όια ηα παηδηά.
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Ιίγν αθόκα
Λίγν αθόκα
ζα ηδνύκε ηηο ακπγδαιηέο λ’ αλζίδνπλ,
ηα κάξκαξα λα ιάκπνπλ ζηνλ ήιην
ηε ζάιαζζα λα θπκαηίδεη.
Λίγν αθόκα,
λα ζεθσζνύκε ιίγν ςειόηεξα.

Γηώξγνο εθέξεο
Κάζε λα απαγγέιιεηο θαη λα γξάθεηο ζσζηά
ην πνίεκα.
Μνηάδνπλ ζε θάηη νη ιέμεηο κε ηα πξάζηλα γξάκκαηα πνπ
ππάξρνπλ παξαπάλσ; Πξόζεμε ην άξζξν ηνπο. Μεηά
ζπκπιήξσζε ηνλ πίλαθα ζηελ παξαθάησ ζειίδα.
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ΔΛΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ
Ολνκαζηηθή

ην

βνπλό

κάξκαξν

Γεληθή

ηνπ

……………

………………

Ώηηηαηηθή

ην

……………

κάξκαξν

Κιεηηθή

–

……………

………………

ΞΙΖΘΛΡΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ
Ολνκαζηηθή

ηα

……………

κάξκαξα

Γεληθή

ησλ

……………

καξκάξσλ

Ώηηηαηηθή

ηα

βνπλά

………………

Κιεηηθή

–

……………

………………

ΔΛΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ
Ολνκαζηηθή

ην

παηδί

ρέξη

Γεληθή

ηνπ

……………

ρεξηνύ

Ώηηηαηηθή

ην

παηδί

……………

Κιεηηθή

–

παηδί

……………

ΞΙΖΘΛΡΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ
Ολνκαζηηθή

ηα

……………

……………

Γεληθή

ησλ

παηδηώλ

……………

Ώηηηαηηθή

ηα

……………

ρέξηα

Κιεηηθή

–

……………

……………

Ρώξα πήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηηο
ζειίδεο 44-46 θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 4 , 5 θαη 6 .
16 / 14

7 
Θα ζνπ κάζσ ηώξα πώο λα κεηαηξέπεηο ηα
επίζεηα ζε ιέμεηο πνπ δείρλνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν γίλεηαη θάηη, πνπ δείρλνπλ δειαδή πώο
γίλεηαη θάηη. Σηο ιέμεηο απηέο ηηο ιέκε ηξνπηθά
επηξξήκαηα. ΐγάδεηο ηελ θαηάιεμε ηνπ επηζέηνπ
θαη πξνζζέηεηο έλα -α. Γηα παξάδεηγκα, ην επίζεην
σξαίνο γίλεηαη ην επίξξεκα σξαία, ην επίζεην
θαιόο γίλεηαη ην επίξξεκα θαιά. Μπνξείο λα
θάλεηο ην ίδην κε ηα παξαθάησ επίζεηα;

Σα επηξξήκαηα ζπλνδεύνπλ ηα ξήκαηα.

17 / 15

Βπίζεην

Σξέρσ

γξήγνξα

ΡΔΜΏ

ΒΠΕΡΡΔΜΏ

Ρήκα + επίξξεκα

δπλαηόο

Φσλάδσ ..............................

επράξηζηνο

Πεξλώ .................................

γξήγνξνο

Σξέρσ γξήγνξα.

ζύληνκνο

Βμεγώ .................................

αξγόο

Αηαβάδσ .............................

απαιόο

Υατδεύσ .............................

πξόρεηξνο

Σξώσ .................................

όκνξθνο

Νηώζσ ................................

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηα ηξνπηθά επηξξήκαηα
πνπ έθηηαμεο.

Ξήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηηο ζειίδεο
46-48 θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 7 , 8. θαη 9 .

Αύξην Αλζνιόγην
18 / 15

ΜΔΛΕΒ

19 / 16

ΒΝΟΣΔΣΏ 18


ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να βξίζθεηο πιεξνθνξίεο ζε ράξηεο θαη ζε
ηνπξηζηηθνύο νδεγνύο.
 Να θηηάρλεηο θείκελα γηα ηνπξηζηηθνύο νδεγνύο.
 Να μερσξίδεηο ηα ζειπθά νπζηαζηηθά ζε -ε από ηα
νπδέηεξα νπζηαζηηθά ζε -η.
 Να βξίζθεηο ην λόεκα άγλσζησλ ιέμεσλ κε ηε
βνήζεηα άιισλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ.
 Να θιίλεηο ηα νπδέηεξα νπζηαζηηθά ζε -κα.
Οη Κειηέο είλαη έλα νξεηλό ρσξηό ηνπ Πειίνπ ην νπνίν
βξίζθεηαη θνληά ζηνλ ΐόιν. ηηο Μειηέο κπνξεί θαλείο
λα δεη ηνλ παιηό ζηαζκό ηνπ ηξέλνπ, λα επηζθεθηεί ην
ιανγξαθηθό κνπζείν θαη ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε κε ηα
πνιιά ζπάληα βηβιία, θαη λα ζαπκάζεη ηελ παιηά
εθθιεζία ησλ Σαμηαξρώλ. Οη Μειηέο ήηαλ ην πξώην
ρσξηό ηνπ Πειίνπ πνπ πήξε κέξνο ζηελ Βπαλάζηαζε
ηνπ 1821. Δ πεξηνρή πξνζθέξεηαη γηα σξαηόηαηνπο
πεξηπάηνπο ζηα ιηζόζηξσηα θαιληεξίκηα, πνπ νδεγνύλ
ζηα γεηηνληθά ρσξηά ή ζηε ζάιαζζα.
ΥΡΔΕΜΏ ΣΔΛΒΦΧΝΏ
Λανγξαθηθό κνπζείν
Ώγξνηηθό ηαηξείν
Φαξκαθείν
ηαζκόο ηαμί
20 / 17

24230 56333
24230 56555
24230 56444
24230 56666

Σν δεκαξρείν ζηηο Κειηέο,
ζην νπνίν ζηεγάδεηαη θαη
ην ιανγξαθηθό κνπζείν.
 Ση είλαη θαζέλα από ηα έληππα πνπ βιέπεηο ζε απηέο
ηηο δύν ζειίδεο; Ση πιεξνθνξίεο κάο δίλεη;
 Έρεηο δεη άιιε θνξά ηέηνηα έληππα; Πνύ; ε ηη
ρξεζηκεύνπλ;
 Πνην από ηα έληππα ζα ζνπ ρξεηαζηεί, γηα λα βξεηο
πώο ζα παο ζηελ Ώθξόπνιε;
 Πώο ιέγεηαη ην βηβιίν πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο
Μειηέο;

1



Γξάθνπκε γηα ηελ Διιάδα

Δ Υαξά, ν Λνπθάο, ε Γαιήλε θαη ν Ώξκπέλ, πεγαίλνληαο ζην ζρνιείν, ζπδεηνύλ γηα ηα θείκελα πνπ ζα
βάινπλ ζηελ εθεκεξίδα ηνπο.
- Να βάινπκε θαη πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα κέξε
ηεο Βιιάδαο.
- Πώο ζα ην θάλνπκε απηό; Πξέπεη πξώηα λα
ηαμηδέςνπκε ζε απηά ηα κέξε.
21 / 17-18

- Έρσ κηα ηδέα! Κάπνηνη από εκάο ζα πάλε
εθδξνκή ηώξα πνπ είλαη αξγία...
- σζηά! Βγώ κεζαύξην ζα πάσ κε ηνπο γνλείο
κνπ ζηα Καιάβξπηα. Θα παξαθνινπζήζσ ηηο
εθδειώζεηο γηα ηελ 25ε Μαξηίνπ. Θα ζαο γξάςσ
ηηο εληππώζεηο κνπ!
- Να πάξεηο θαη ηε θσηνγξαθηθή ζνπ κεραλή. Να
βάινπκε θαη θσηνγξαθίεο ζηελ εθεκεξίδα!
- Βγώ δε ζα πάσ πνπζελά. Έρσ όκσο πνιιά
βηβιία θαη ηνπξηζηηθνύο νδεγνύο. Να γξάςσ θάηη
γηα έλα κέξνο ηεο Βιιάδαο πνπ ζα δηαιέμσ; Θα
εηνηκάζσ έλαλ κηθξό νδεγό.
- Να δνύκε ηη κπνξεί λα γξάςεη θαζέλαο από
εκάο. Να ην ζπδεηήζνπκε ζηελ ηάμε κεηά ηηο
ηειεπηαίεο πξόβεο γηα ηε γηνξηή ηεο 25εο
Μαξηίνπ. Μάζαηε απέμσ ηα πνηήκαηά ζαο;
 Ση απνθάζηζαλ λα βάινπλ νη ηέζζεξηο θίινη ζηελ
εθεκεξίδα ηνπο;
 Ση ζα γξάςεη ε Υαξά ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο;
 Ση γηνξηάδνπκε ζηηο 25 Μαξηίνπ;
 Πνηνπο ήξσεο ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821 μέξεηο;

1. ηξαηεγόο
Ηωάλλεο
Καθξπγηάλλεο

2. Καληώ
Καπξνγέλνπο

3. Γεώξγηνο
Θαξαϊζθάθεο

(Βζληθό Εζηνξηθό Μνπζείν, Ώζήλα)
22 / 18

Αηάβαζε παξαθάησ δύν από
ηα πνηήκαηα πνπ έπξεπε λα κάζνπλ
απέμσ ηα παηδηά γηα ηε γηνξηή ηεο 25εο Μαξηίνπ.
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Ξαηξίδα
Μηα άζπξε βαξθνύια κέζα ζην θύκα
έλα θαβνύξη θη ν αρηλόο
θη όπνπ θη αλ παο ν ήιηνο ζε βξίζθεη
θαη γηα θαπέιν ζνπ ν νπξαλόο.
ΐνπλά θη αγάικαηα, βξάρηα θαη πέηξεο
ζην θσο πιαγηάδνπλ όια γπκλά
θη ε Παλαγηά κε ην ηζεκπέξη
ζην εξεκνθιήζη ηεο μαγξππλά.
Μεο ζηελ πδξόγεην είζαη κηθξνύια
ην πην γαιάδην ρξώκα θνξάο
ηόζν κεγάιε όηαλ ζε βιέπσ
κα ζηελ θαξδηά κνπ όιε ρσξάο.

Γηώξγνο Καξίλνο

23 / 19

«25 Κάξηε», πύξνο Θνπξζάξεο
Διιάδα
θίλα, πεύθα θαη ζπκάξηα
ρώκα, κάξκαξα, ιηζάξηα,
όια θσο πιεκκπξηζκέλα
θαη ζηνλ ήιην ζθνξπηζκέλα.
Μεο ζηεο ζάιαζζαο η’ αγέξη,
θάζε βάξθα πεξηζηέξη
θαη ςειά ζηα βνπλαιάθηα
ηαπεηλά εξεκνθιεζάθηα.
Δ γιπθηά καο ε παηξίδα
ιάκπεη ζαλ ηελ ειηαρηίδα,
έρεη ακπέιηα, ειαηώλεο,
καξκαξέληνπο Παξζελώλεο,
κηθξά καύξα ρειηδόληα
θη έλαλ ιπκπν όιν ρηόληα.
Καξία Γνπκελνπνύινπ
 Μνηάδνπλ ηα δύν πνηήκαηα; ε ηη;
Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηνπο ηέζζεξηο πξώηνπο
ζηίρνπο από ην πνίεκα ηνπ Γηώξγνπ Καξίλνπ. Αλ
ζέιεηο, θάλε θαη κηα ζρεηηθή δσγξαθηά. Έπεηηα κάζε
λα ηνπο γξάθεηο ζσζηά.
24 / 19

3
Παξαηήξεζε ηηο ιέμεηο κε ηα κπιε γξάκκαηα
ηνπ πνηήκαηνο «Παηξίδα». Βίλαη νπδέηεξα
νπζηαζηηθά. Αελ ηειεηώλνπλ όκσο νύηε ζε -ν
νύηε ζε -η. Σειεηώλνπλ ζε -κα.

Σώξα ζπκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη πξόζεμε
πόηε νη ιέμεηο απηέο παίξλνπλ κία ζπιιαβή παξαπάλσ.
Έπεηηα ππνγξάκκηζε όια ηα νπδέηεξα νπζηαζηηθά ζην
πνίεκα «Βιιάδα».
ΔΛΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ
Ολνκαζηηθή

ην

θύκα

ρξώκα

Γεληθή

ηνπ

θύκαηνο

…………

Ώηηηαηηθή

ην

…………

ρξώκα

Κιεηηθή

–

θύκα

…………

ΞΙΖΘΛΡΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ
Ολνκαζηηθή

ηα

θύκαηα

ρξώκαηα

Γεληθή

ησλ

…………

…………

Ώηηηαηηθή

ηα

θύκαηα

ρξώκαηα

Κιεηηθή

–

…………

…………
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Αλ ζέιεηο λα βξεηο θαη άιια νπδέηεξα νπζηαζηηθά πνπ ηειεηώλνπλ ζε -κα, πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 5051 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ θαη θάλε ηελ άζθεζε 1 .
Αηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν. Μηιά
γηα έλα κηθξό παηδί, ηνλ Ώζεκάθε, πνπ
απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη ηνλ Κνινθνηξώλε θαη λα
πνιεκήζεη καδί ηνπ.
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Ρν κήλπκα ηνπ Θνινθνηξώλε
Κείλε ηελ ώξα μέθπγε από ην πιάη ηεο κάλαο ηνπ θη ν
κηθξόο Ώζεκάθεο. Καλείο δελ ην πήξε είδεζε πσο
αθνινπζνύζε, ζηεξλόο, ηνλ Κνινθνηξώλε... ηαλ ν
Γέξνο έδσζε πξνζηαγή λα ηακπνπξσζνύλε ζηνπο
Μύινπο θη έθαλε επηζεώξεζε ζην ζηξαηό ηνπ, είδε
κπξνζηά ηνπ, ζε κηα ζηηγκή, θαη ηνλ Ώζεκάθε.
- Ση ζέιεη απηό ην βπδαζηαξνύδη ζη’ αζθέξη κνπ; είπε.
Πνηνο ην ’θεξε εδώ, παηδί πξάκα;
- Μνλάρνο κνπ ήξζα, είπε ν Ώζεκάθεο κε ζάξξνο.
- Να θάκεηο ηη; Αελ ην μέξεηο πσο πάκε γηα πόιεκν;
- Σ’ άθνπζα πνπ ην ’πεο. Γη’ απηό ήξζα. Αελ ήζεια λα
’καη θηνηήο. Αε καο θάιεζεο όινπο;
- Βγώ, νξέ, θάιεζα ηνπο άληξεο, είπε γειώληαο ν
Κνινθνηξώλεο, όρη ηα κσξά.
- Βίπεο πσο ηα ξπάθηα γεκίδνπλ ηνλ πνηακό θαηεβαίλνληαο απ’ ηα βνπλνπιάγηα. Έλα ξπάθη δελ παίξλεη ζην
δξόκν ηνπ ό,ηη βξεη;
- Μσξέ, εηνύηνο έρεη κπαιό, είπε κε ην θέθη ηνπ ην
αηώλην ν Γέξνο. Καη δε κνπ ιεο η’ όλνκά ζνπ;
- Ώζεκάθε κε ιελ.
Ο Κνινθνηξώλεο πήγε λα μεκαθξύλεη, κα η’ αγόξη ηνλ
έπηαζε απ’ ην γηιέθν.
- Καπεηάλην!
26 / 20-21

- Ση είλαη νξέ Ώζεκάθε;
- Αε ζα κνπ δώθεηο εκέλα
ληνπθέθη;
- Νηνπθέθη, νξέ Ώζεκάθε,
δελ έρσ ζην κπόη ζνπ, κα
δε γίλεηαη ν πόιεκνο κόλν
κε ληνπθέθηα.
Έια καδί κνπ θη έρσ δνπιεηά
λα ζνπ δώζσ.

νθία Καπξνεηδή-Παπαδάθε,
«Σν κήλπκα ηνπ Θνινθνηξώλε»
 Γηαηί αθνινύζεζε ν Ώζεκάθεο ηνλ Κνινθνηξώλε;
 Ση δήηεζε ν Ώζεκάθεο από ηνλ Κνινθνηξώλε;
 Γηαηί ν Κνινθνηξώλεο δελ έδσζε ληνπθέθη ζηνλ
Ώζεκάθε;
Από ην πξνεγνύκελν θείκελν αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό
ζνπ ηη απάληεζε ν Θνινθνηξώλεο ζηνλ Αζεκάθε,
όηαλ ν κηθξόο ηνύ δήηεζε ληνπθέθη, θαη κάζε
λα ην γξάθεηο ζσζηά.

ην θείκελν πνπ κόιηο δηάβαζεο
ππάξρνπλ δύν ιέμεηο κε κπιε
γξάκκαηα. Αηάβαζε ηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ απηέο
ηηο ιέμεηο. Έλσζε ηελ θάζε ιέμε κε απηό πνπ λνκίδεηο όηη
ζεκαίλεη.

5 

ζηεξλόο

δεηιόο

θηνηήο

ηειεπηαίνο
27 / 21-22

Γηα λα βξεηο θαη άιιεο ζπλώλπκεο ιέμεηο,
πήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηηο ζειίδεο 51-52
θαη θάλε ηελ άζθεζε 2 . Ππλέρηζε κε ηελ άζθεζε 3 .

Μεηά ηε γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ γηα
ηελ 25ε Μαξηίνπ, ε Υαξά μεθίλεζε
κε ηνπο γνλείο ηεο γηα ηα Καιάβξπηα. ηνλ δξόκν
θνηηνύζε ηνλ ράξηε. Κνίηαμέ ηνλ καδί ηεο θαη βνήζεζέ
ηε λα βξεη:
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 Πνύ είλαη ηα Καιάβξπηα;
 Πνην δξόκν πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ, γηα λα πάλε κε ην
απηνθίλεην από ηελ Ώθξάηα
ζηα Καιάβξπηα;
 Ώπό πνύ μεθηλά ην ηξελάθη
πνπ πεγαίλεη ζηα Καιάβξπηα;
 Πνην βνπλό είλαη ζηνλ ράξηε;
Σν ηξελάθη απηό ην ιέλε θαη
«νδνλησηό», επεηδή νη ζηδεξνδξνκηθέο
γξακκέο ηνπ έρνπλ «δόληηα», γηα λα
κπνξεί λα ζθαξθαιώλεη ζην βνπλό.
ηνλ ράξηε ηεο επόκελεο ζειίδαο
ππάξρνπλ δηάθνξα ζύκβνια.
Ώλ θαηαιάβεηο ηη ζεκαίλνπλ, ζα
κάζεηο ηη κπνξώ λα δσ θαη λα
θάλσ απηέο ηηο κέξεο ζηα
Καιάβξπηα.
28 / 22-23

Ώίγην

Πξνο Πάηξα

Αηαθνθηό
Ώθξάηα
Άλσ Αηαθνθηό
Μνλή
Μ. πειαίνπ

Μνλή
Ώγ. Λαύξαο

ΥΕΟΝΟΑΡΟΜΕΚΟ
ΚΒΝΣΡΟ

πήιαην
Ληκλώλ
Πιαλεηέξν
ΚΟΡΕΝΘΕΏ

Κιεηηνξία

Γηα λα ζε βνεζήζσ, ζνπ δίλσ κεξηθά
ζηνηρεία: αξραηνινγηθόο ρώξνο,
κνλαζηήξη, ζθη.
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ηα Καιάβξπηα ε Υαξά κπνξεί:
1. ….….………………………………….
……………………………………………
2. ….….………………………………….
……………………………………………
3. ….….………………………………….
……………………………………………
Φέξηε ζηελ ηάμε ράξηεο γηα δηάθνξα κέξε ηεο Βιιάδαο.
Υσξηζηείηε ζε νκάδεο. Δ θάζε νκάδα πξέπεη λα πάξεη
έλαλ ράξηε, λα βξεη όια ηα ζύκβνια θαη λα
πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη ηη ζεκαίλνπλ. Γσγξαθίζηε
ηα ζε έλα ραξηί ηνπ κέηξνπ θαη ζπγθξίλεηέ ηα κε ηα
ζύκβνια ησλ ππόινηπσλ νκάδσλ. Μνηάδνπλ ηα
ζύκβνια πνπ έρνπλ νη ράξηεο; Γηαηί;
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Αηάβαζε ηώξα καδί κε ηε Υαξά
κηα ζειίδα από ηνλ ηνπξηζηηθό νδεγό
γηα ηα Καιάβξπηα.

Θαιάβξπηα
Ση ζα δείηε: Ώλεθνξίδνληαο
πξνο ηα Καιάβξπηα, ζπλαληάηε ην κνλαζηήξη ηνπ Μεγάινπ
πειαίνπ, πνπ είλαη ρηηζκέλν
κέζα ζηνλ βξάρν ζε κηα καγεπηηθή ηνπνζεζία. Φηάλνληαο ζηελ νξεηλή θσκόπνιε, ζα δείηε ηνλ ηόπν ζπζίαο
ησλ Καιαβξπηηλώλ κε ην κλεκείν ηεο εθηέιεζεο. Μπν30 / 23-24

ξείηε επίζεο λα επηζθεθηείηε ην ηζηνξηθό κνλαζηήξη ηεο
Ώγίαο Λαύξαο, όπνπ αλάκεζα ζε άιια θεηκήιηα ζα δείηε
θαη ην ιάβαξν ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Ώλ πάηε ζην
Πιαλεηέξν, ζα δείηε ηηο πεγέο ηνπ Ώξνάληνπ πνηακνύ
θαη ηα παλέκνξθα πιαηάληα. Βθεί θνληά είλαη θαη ην
νλνκαζηό πήιαην ησλ Ληκλώλ, κε σξαίεο ιηκλνύιεο,
ζηαιαγκίηεο θαη ζηαιαθηίηεο. Ώλ ζαο αξέζεη ην ζθη,
επηζθεθηείηε νπσζδήπνηε ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν
ζηνλ Υεικό. Γηα λα θηάζεηε ζηα Καιάβξπηα, κπνξείηε
λα αθνινπζήζεηε ηελ άζθαιην θαη λα ζαπκάζεηε ην
παλέκνξθν ηνπίν ή λα πάξεηε ηνλ νδνλησηό
ζηδεξόδξνκν, πνπ μεθηλά από ην ρσξηό Αηαθνθηό.

Σνπηθέο εθδειώζεηο
 21 Μαξηίνπ: Βνξηαζηηθέο εθδειώζεηο γηα ηελ επέηεην
ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο από ηνπο Σνύξθνπο.
 25 Μαξηίνπ: Ώλαπαξάζηαζε ηεο νξθσκνζίαο ησλ
αγσληζηώλ ηνπ 1821 ζην ηζηνξηθό κνλαζηήξη ηεο Ώγίαο
Λαύξαο.
 3 Αεθεκβξίνπ: Μλεκόζπλν ησλ Καιαβξπηηλώλ πνπ
εθηειέζηεθαλ ην 1943.
 Καηάβαζε ηνπ θαξαγγηνύ ηνπ ΐνπξατθνύ ηνλ Μάην
(νκαδηθή πεδνπνξία).
 Βθδειώζεηο από ην Πλεπκαηηθό θαη Πνιηηηζηηθό
Κέληξν Καιαβξύησλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο.
Υξήζηκα ηειέθσλα
Ώζηπλνκία
Ο..Β.
Αήκνο
Υηνλνδξνκηθό θέληξν
Ννζνθνκείν

26920 83333
26920 82245
26920 82390
26920 82174
26920 82366
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Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε λα γξάθεηο
ζσζηά ηα παξαθάησ: κνλαζηήξη, ρηνλνδξνκηθό
θέληξν, άζθαιηνο, νδνλησηόο ζηδεξόδξνκνο.
 Πνηα κέξε κάο πξνηείλεη λα επηζθεθηνύκε ν ηνπξηζηηθόο νδεγόο; ΐξεο ηα θαη ζεκείσζέ ηα ζην ράξηε ηεο
ζειίδαο 29.
 Ση άιιεο πιεξνθνξίεο κάο δίλεη ν ηνπξηζηηθόο
νδεγόο;
 Μνηάδεη ην θείκελν ηεο ζειίδαο 20 γηα ηηο Μειηέο κε ην
θείκελν ησλ ζειίδσλ 30–31 γηα ηα Καιάβξπηα; ε ηη
κνηάδνπλ;
ε έλαλ ηνπξηζηηθό νδεγό
βξίζθνπκε ζπλήζσο ηηο
παξαθάησ πιεξνθνξίεο γηα
έλα κέξνο:
■ Πώο ζα θηάζνπκε ζε απηό ην κέξνο.
■ Ση κπνξνύκε λα δνύκε, πνηα είλαη ηα αμηνζέαηα ηεο
πεξηνρήο.
■ Φσηνγξαθίεο από ηελ πεξηνρή.
■ Πνηνη ζπνπδαίνη άλζξσπνη έδεζαλ ζηελ πεξηνρή.
■ Κάπνηα ρξήζηκα ηειέθσλα.
■ Πνύ κπνξνύκε λα κείλνπκε.
■ Σελ ηζηνξία απηνύ ηνπ ηόπνπ.
■ Σα έζηκα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
■ Πνηα πξντόληα παξάγνπλ θαη ηη κπνξνύκε λα
αγνξάζνπκε.
■ Σηο εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη ζηελ πεξηνρή.

32 / 24-25

Αλ ζέιεηο λα βνεζήζεηο ην Ινπθά λα γξάςεη έλα
θείκελν γηα ηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο, πήγαηλε ζηε
ζειίδα 53 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ θαη θάλε ηελ
άζθεζε 4 . Έπεηηα θάλε ηηο αζθήζεηο 5 θαη 6 ζηηο
ζειίδεο 54-57.

Ο Λνπθάο βξήθε κέζα ζε έλαλ
ηνπξηζηηθό νδεγό απηή ηε ζειίδα.
Μπνξείο λα ηνλ βνεζήζεηο λα θαηαιάβεη ηη είλαη; Αεο ηε
καδί ηνπ θαη απάληεζε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.
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ΏΓΡΟΣΕΚΟ – ΜΒΛΕΟΚΟΜΕΚΟ ΤΝΒΣΏΕΡΕΜΟ
ΚΒΦΏΛΛΟΝΕΏ
ΟΜΏΑΏ ΠΏΡΏΓΧΓΧΝ
ΓΛΤΚΏ ΣΟΤ ΚΟΤΣΏΛΕΟΤ
ΜΒΛΕ ΘΤΜΏΡΕΕΟ
ΣΡΏΥΏΝΏ ΓΛΤΚΟ
ΏΓΝΟ ΛΏΑΕ
ΚΏΕ ΠΟΛΛΏ ΏΛΛΏ
ΣΟΠΕΚΏ ΠΡΟΨΟΝΣΏ

Σα πξντόληα καο
ζα ηα βξείηε
ζε όια ηα καγαδηά
ηεο Κεθαιινληάο.
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 Ση λνκίδεηο όηη είλαη απηή ε ζειίδα;
 Ώπό πνύ ην θαηάιαβεο;
 Πνηνο λνκίδεηο όηη ηελ έρεη θηηάμεη;
 Ση ζέιεη λα πνπιήζεη;
 Πνύ κπνξνύκε λα βξνύκε όια απηά ηα πξντόληα;
Φέξηε ζηελ ηάμε δηαθεκίζεηο από πεξηνδηθά ή
εθεκεξίδεο θαη δηαβάζηε ηεο όινη καδί. Έπεηηα
ρσξηζηείηε ζε νκάδεο, δηαιέμηε θάηη πνπ ζα ζέιαηε λα
δηαθεκίζεηε θαη θηηάμηε κηα δηαθήκηζε. Ώλ ζέιεηε,
κπνξείηε λα βάιεηε ηηο δηαθεκίζεηο ζαο ζηελ εθεκεξίδα
ηεο ηάμεο ζαο.

Αύξην Αλζνιόγην
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ΒΝΟΣΔΣΏ 19

 
ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Ση είλαη νη εηδήζεηο θαη πώο γξάθνληαη.
 Να γξάθεηο θαη εζύ εηδήζεηο.
 Να μερσξίδεηο ην -η ηνπ εληθνύ αξηζκνύ ησλ νπδεηέξσλ νπζηαζηηθώλ από ην -ε ηνπ εληθνύ αξηζκνύ ησλ
ζειπθώλ θαη από ην -νη ηνπ πιεζπληηθνύ ησλ
αξζεληθώλ νπζηαζηηθώλ.
 Να θηηάρλεηο κεηνρέο από ξήκαηα.
 Να θηηάρλεηο ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ γηα θάηη όηη είλαη
πην κεγάιν ή πην κηθξό.
 Να θιίλεηο ηα επίζεηα ζε -νο, -ε, -ν.
 Να θιίλεηο ηα ξήκαηα ζε -ώ.
 Να θηηάρλεηο ζύλζεηεο ιέμεηο.
Ρα λέα ηαμηδεύνπλ…
1

ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ
ΏΕΘΟΤΏ ΤΝΣΏΞΔ
2

Δ ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα
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3
…θαη θηάλνπλ ζε εκάο.
4
ΒΦΔΜΒΡΕΑΒ

5

ΑΠΔΙΔΤΘΔΡΩΖ ΠΟΤΙΗΩΛ
Αώδεθα πνπιηά πέηαμαλ ρηεο πάιη ειεύζεξα. Έλαο
ζηαπξαεηόο, έλαο ζαιαζζαεηόο, έλαο γύπαο, δύν γεξαθίλεο, δύν θνηληθόπηεξα θαη πέληε πειαξγνί. Ώπηά ηα
πνπιηά πξηλ από κεξηθνύο κήλεο δελ κπνξνύζαλ λα
πεηάμνπλ. Ήηαλ ηξαπκαηηζκέλα ή δειεηεξηαζκέλα από
θπηνθάξκαθα. ΐξέζεθαλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Βιιάδαο
από αλζξώπνπο πνπ αγαπνύλ ηα δώα, θαη παξαδόζεθαλ ζην Κέληξν Πεξίζαιςεο Άγξησλ Γώσλ ζηελ Ώίγηλα.
Σα θξόληηζαλ νη γηαηξνί θαη άιινη εζεινληέο πνπ εξγάδνληαη ζε απηό ην θέληξν. Μόιηο ηα πνπιηά έγηλαλ θαιά,
36 / 28

νη εζεινληέο ηα απειεπζέξσζαλ.
Έηζη, απηά επέζηξεςαλ ζην
θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ.

Οη εηθόλεο ζηηο πξνεγνύκελεο ζειίδεο
δείρλνπλ πώο θηάλνπλ νη εηδήζεηο ζε
εκάο. Παξαηήξεζε μαλά ηηο εηθόλεο θαη πεο:

1

 Ση θάλνπλ νη άλζξσπνη ζηελ εηθόλα 1;
 Ση θάλνπλ όινη απηνί νη άλζξσπνη ζηελ αίζνπζα
ζύληαμεο;
 Με πνηνπο ηξόπνπο καζαίλνπκε ηα λέα;
 Πώο κάζαηλαλ ηα λέα νη άλζξσπνη ζηα παιηά ηα
ρξόληα, όηαλ δελ ππήξραλ εθεκεξίδεο ή ηειεόξαζε;
Γξάςε ζην ηεηξάδηό ζνπ κηα θξάζε πνπ λα ιέεη ηη
γίλεηαη ζε θάζε εηθόλα. Κελ μεράζεηο λα βάιεηο ζηελ
αξρή ηνλ αξηζκό ηεο εηθόλαο.



Φάμε ζην ιεμηθό ή ξώηεζε ηη ζεκαίλνπλ νη
ιέμεηο εζεινληήο θαη πεξίζαιςε. Θέιεηο λα
ηηο πξνζζέζεηο ζην ιεμηθό ζνπ;

Ση έθαλε ζηα παιηά ρξόληα ν
ληειάιεο; Πξόζζεζε ηε ιέμε ζην
ιεμηθό ζνπ.
37 / 28-29



Αηάβαζε ην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο θαη πεο:

 Πνην είλαη ην λέν;
 Πώο ήηαλ ηα πνπιηά πξηλ
από κεξηθνύο κήλεο;
 Πνύ βξέζεθαλ ηα πιεγσκέλα πνπιηά;
 Πόηε άθεζαλ νη εζεινληέο
ηα πνπιηά ειεύζεξα;

ΏΚΟΤΏΣΒ,
ΏΚΟΤΏΣΒ...

Αηάβαζε ηη έγξαςαλ νη εθεκεξίδεο
γηα ηελ πξνζπάζεηα λεαξώλ καζεηώλ
λα θαζαξίζνπλ ην δαζάθη ηεο γεηηνληάο ηνπο.
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Λεαξνί καζεηέο αλαιακβάλνπλ δξάζε!
Γηα κεγάιν δηάζηεκα
νη λεαξνί καζεηέο έπαηδαλ ζην δαζάθη ηεο
γεηηνληάο ηνπο πιάη ζηα
ζπνπξγίηηα, ηνπο θνθθηλνιαίκεδεο, αιιά θαη
θάζε ινγήο ζθνππίδηα.
Ώθνύ ινηπόλ νη κεγάινη
δελ έθαλαλ ηίπνηα, απνθάζηζαλ λα αλαιάβνπλ
νη ίδηνη δξάζε. Γήηεζαλ από ηνπο γνλείο ηνπο κεγάιεο
ζαθνύιεο ζθνππηδηώλ θαη γάληηα θαη άξρηζαλ λα καδεύνπλ ηα ζθνππίδηα. Άιινη κάδεςαλ ηα κπνπθάιηα, άιινη
ηηο ζαθνύιεο θαη άιινη ηα ραξηηά. Αε ρξεηάζηεθε κεγάιε
πξνζπάζεηα. Καλείο δελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηνπ κε ην
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απνηέιεζκα! Οη κηθξνί καζεηέο θξέκαζαλ ζηελ είζνδν
ηνπ άιζνπο κηα ηακπέια κε κεγάια γξάκκαηα:
«Σ Ο Α Ώ ΏΚ Ε Μ Ώ Υ ΏΡΕ Γ ΒΕ ΟΞ ΤΓΟΝΟ .
ΜΔΝ Σ Ο Κ ΏΝΒΣ Β ΚΟ ΤΠΕ Α Ο Σ Ο ΠΟ».
Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ κε πεδά γξάκκαηα ό,ηη
είλαη γξακκέλν ζηελ ηακπέια πνπ έθηηαμαλ νη
καζεηέο θαη κάζε λα ην γξάθεηο ζσζηά.
Οη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηα έληνλα γξάκκαηα έρνπλ
ηνπνζεηεζεί ήδε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Μπνξείο λα
ζπκπιεξώζεηο ηνλ πίλαθα κε ό,ηη ιείπεη;
Ρν επίζεην: ν κεγάινο – ε κεγάιε – ην κεγάιν
ΔΛΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ
Ολνκαζηηθή

ν

……..…

ε

κεγάιε

ην

……...…

Γεληθή

ηνπ ……..… ηεο ……...… ηνπ ……...…

Ώηηηαηηθή

ηνλ

……..…

Κιεηηθή

–

……..…

ηε ……...…
-

……...…

ην

……...…

-

……...…

ηα

……...…

ΞΙΖΘΛΡΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ
Ολνκαζηηθή

νη

κεγάινη

νη

……...…

Γεληθή

ησλ ……...… ησλ ……...… ησλ ……...…

Ώηηηαηηθή

ηνπο ……...… ηηο κεγάιεο

Κιεηηθή

–

……...…

-
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……...…

ηα

κεγάια

-

……...…

Ρώξα πήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηε
ζειίδα 59 θαη θάλε ηελ άζθεζε 1 .
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Δ Υαξά έγξαςε ην παξαθάησ άξζξν
γηα ηε ζηήιε ηεο εθεκεξίδαο κε ηα λέα
ηνπ ζρνιείνπ.

Άζθεζε γηα πεξίπησζε ππξθαγηάο
Σελ Παξαζθεπή 29 Ώπξηιίνπ ην ζρνιείν καο
έθαλε κηα άζθεζε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ
πηάζεη ππξθαγηά. Μόιηο αθνύζακε ηε ζεηξήλα,
ζεθσζήθακε από ηα ζξαλία καο, βγήθακε από ηελ ηάμε,
δηαζρίζακε ηνλ δηάδξνκν βηαζηηθά, αιιά ρσξίο λα
ηξέρνπκε, θαη βξεζήθακε όινη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ.
Όινη ςύρξαηκνη
ινη αθνινπζήζακε ηηο νδεγίεο ησλ δαζθάισλ θαη
παξακείλακε ςύρξαηκνη. ηαλ καο κέηξεζαλ νη
δάζθαινη, βξέζεθε όηη δελ έιεηπε θαλείο.
Ζ ππξνζβεζηηθή ζηελ ώξα ηεο
Έθηαζαλ νη ππξνζβέζηεο. Κνπβάιεζαλ ηηο κάληθεο,
όξκεζαλ ζην ζρνιείν θαη έθαλαλ όηη ζβήλνπλ ηε θσηηά.
Έπεηηα ζηάζεθαλ ζην πιαηύζθαιν ηνπ ζρνιηθνύ
θηηξίνπ θαη καο εμήγεζαλ πώο λα ζβήλνπκε κηα κηθξή
θσηηά κε ηνλ ππξνζβεζηήξα. Ήηαλ κηα κέξα
ελδηαθέξνπζα θαη γεκάηε κε ζπγθηλήζεηο!

ΥΑ.ΓΔ.
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 Ση έγηλε;
 Πόηε έγηλε;
 Πνύ;
 Θπκάζαη ηη ζεκαίλνπλ ηα αξρηθά ΥΏ.ΓΒ.;
Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε πξόηαζε
ηνπ άξζξνπ ηεο Σαξάο.
Γξάςε έλα θείκελν γηα έλα γεγνλόο πνπ
ζπλέβε ζηε γεηηνληά ζνπ. Θπκήζνπ λα
πεηο ηη έγηλε, πόηε θαη πνύ έγηλε.
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Πνηα ιέμε ηνπ άξζξνπ
ηεο Υαξάο ζεκαίλεη θσηηά;
πκπιήξσζέ ηε
ζην ιεμηθό ζνπ.
ΐάγηα, λα ςάμνπκε θαη ηε ιέμε
πιαηύζθαιν ζην ιεμηθό;

Μπνξείο λα βξεηο θαη κόλε ζνπ ηη ζεκαίλεη
πιαηύζθαιν, αλ ρσξίζεηο ηε ιέμε απηή ζε
κηθξόηεξα θνκκάηηα!
Ώπό πνηεο ιέμεηο λνκίδεηο όηη
ζρεκαηίδεηαη ε ιέμε πιαηύζθαιν;
Μπνξείο ηώξα λα καληέςεηο
ηε ζεκαζία ηεο;
41 / 32

ρεκαηίδεηαη από ηηο ιέμεηο ……………… + ………………,
πνπ ελώζεθαλ ζε κία ιέμε.
Πηε ζειίδα 60 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ, ζηελ
άζθεζε 2 ζα βξεηο ιέμεηο πνπ ελώλνληαη, γηα λα
θηηάμνπλ κία ιέμε, θαη ζηελ άζθεζε 3 ζα βξεηο
ιέμεηο πνπ δείρλνπλ όηη θάηη είλαη πην κεγάιν ή πην
κηθξό. Κεηά θάλε ηελ άζθεζε 4 ζηε ζειίδα 61.
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Αηάβαζε ην πνίεκα πνπ δεκνζίεπζαλ
ηα παηδηά ζηελ εθεκεξίδα ηνπο.

Ρν θεγγαξάθη ραξηαεηόο
Σν θεγγαξάθη ραξηαεηόο
ζηα θέθηα ηνπ πεηά
γέκηζε γέιηα ν νπξαλόο
θη ε γε ην ραηξεηά.
Αέλσ αρηίδα γηα θισζηή
ηξαβώ, ακνιώ θαινύκπα
ρνπ! θάλεη ςεινθξεκαζηή
ζην ζύκπαλ θνινηνύκπα.

Θέηε Υνξηηάηε
Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε ζηξνθή.
πκπιήξσζε ηνλ πίλαθα ζηελ επόκελε ζειίδα κε ηα
ξήκαηα θνηηώ θαη δσ.

42 / 32-33

Σα ξήκαηα πνπ ηειεηώλνπλ ζε -ώ
Σν ξήκα αγαπώ

Σν ξήκα θνηηώ

Δγώ

αγαπώ

…………………

Δζύ

αγαπάο

…………………

αγαπά

…………………

(αγαπάεη)

…………………
…………………..
…………………..

Δζείο

αγαπνύκε
(αγαπάκε)
αγαπάηε

Απηνί

αγαπνύλ

…………………

Απηέο

(αγαπάλ ή

…………………

Απηά

αγαπάλε)

…………………

Απηόο
Απηή
Απηό
Δκείο

Σν ξήκα κπνξώ

…………………

Σν ξήκα δώ

Δγώ

κπνξώ

…………………

Δζύ

κπνξείο

…………………

Απηόο
Απηή
Απηό

κπνξεί

…………………

Δκείο

κπνξνύκε

…………………..

Δζείο

κπνξείηε

…………………

Απηνί
Απηέο
Απηά

κπνξνύλ

…………………
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6 

Αηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν.
Νη πεηαινύδεο βνεζνύλ
«Ο επηζεσξεηήο ησλ θήπσλ έξρεηαη»,
αθνύζηεθε κηα δπλαηή θσλή.
Υηιηάδεο πεηαινύδεο, μεηξππώλνληαο
απ’ ηνπο θξάρηεο, πέηαμαλ γειώληαο
πάλσ ζηα γπκλά θνηζάληα θαη βάιζεθαλ λα παξαζηαίλνπλ ηα ινπινύδηα,
πνπ ακέξηκλα εμαθνινπζνύζαλ λα
θνηκνύληαη κέζα ζηε γε.

Δπακεηλώλδαο Γνλαηάο,
«Σν βάξαζξν», εθδ. ηηγκή
ΐάγηα, ηη είλαη ε ιέμε
κε ηα κπιε γξάκκαηα;

Βίλαη κεηνρή. Οη κεηνρέο είλαη ιέμεηο πνπ
ζπλνδεύνπλ ηα ξήκαηα. Μαο δείρλνπλ θαη απηέο
ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη θάηη. Θπκάζαη
άιιεο ηέηνηεο ιέμεηο; Γηα λα θηηάμεηο κηα κεηνρή,
βγάδεηο ηελ θαηάιεμε ηνπ ξήκαηνο θαη πξνζζέηεηο
-νληαο, όηαλ ην ν δελ ηνλίδεηαη (π.ρ. ζθπξίδσ –
ζθπξίδνληαο), θαη -ώληαο, όηαλ ην σ ηνλίδεηαη
(π.ρ. γειώ – γειώληαο). Φηηάμε ηώξα θαη εζύ
κεηνρέο από ξήκαηα.
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παίδσ

παίδνληαο

πεδώ

πεδώληαο

ηξέρσ

……………

κηιώ

……………

γξάθσ

……………

θνηηώ

……………

βαδίδσ

……………

ηξαγνπδώ

……………

δσγξαθίδσ ……………

γειώ

……………

ζθνππίδσ

ρηππώ

……………

……………

Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 62-63 ηνπ Ρεηξαδίνπ
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 5. θαη 6 .

Αύξην Αλζνιόγην
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ΒΝΟΣΔΣΏ 20

 
ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να βξίζθεηο πιεξνθνξίεο ζε έλα δειηίν ηαπηόηεηαο.
 Να θηηάρλεηο ηε δηθή ζνπ ηαπηόηεηα.
 Πώο θαη γηαηί παίξλνπκε ζπλέληεπμε από θάπνηνλ.
 Να θιίλεηο ηα ξήκαηα ζηνλ παξαηαηηθό ρξόλν.
 Λέμεηο πνπ δειώλνπλ επαγγέικαηα.
 Να γξάθεηο ζσζηά ηα ξήκαηα ζε -ώλσ θαη ζε -εύσ.
1

3

2

4

 ΒΠΧΝΤΜΟ: Καξξά
4
 ΟΝΟΜΏ: Βιέλε
 ΟΝΟΜΏ ΠΏΣΒΡΏ: ΐαζίιεηνο
 ΥΡΟΝΟ ΓΒΝΝΔΔ: 1965
 ΑΕΒΤΘΤΝΔ: Κπςέιε
 ΒΠΏΓΓΒΛΜΏ: Βθπαηδεπηηθόο
 ΏΡΕΘΜ. ΜΔΣΡΧΟΤ: 1523
ΟΜΏΑΏ RHESUS
A
+
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Μελ μερλάο
ηελ εκεξνκελία πνπ
πξέπεη λα δώζεηο αίκα,
ζώδεηο θάπνηνλ
πνπ θηλδπλεύεη.
1

2 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ
ΠΡΟΝΟΕΏ
ΒΘΝΕΚΔ ΤΠΔΡΒΕΏ
ΏΕΜΟΑΟΕΏ
3 Έρεηο θάλεη εμέηαζε
γηα ην ζηίγκα
ηεο κεζνγεηαθήο
αλαηκίαο;

ΑΒΛΣΕΟ ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ
ΛΗΘΝΙΝΞΝΙΝΠ
ΛΗΘΝLΝΟOULΝS
ΒΠΧΝΤΜΟ
ΚΑΟΗΝΠ
MARIOS
ΟΝΟΜΏ
ΑΛΔΠΡΖΠ
ANESTIS
ΟΝΟΜΏ ΠΏΣΒΡΏ
ΣΑΟΗΘΙΔΗΑ
CHARIKLIA
ΟΝΟΜΏ ΜΔΣΒΡΏ
18-7-1963
ΥΡΟΝΟΛΟΓΕΏ ΓΒΝΝΔΔ
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ
ΣΟΠΟ ΓΒΝΝΔΔ
1.80
ΤΦΟ
ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ
ΑΔΜΟΣΔ
15-5-2005
ΥΡΟΝΟΛΟΓΕΏ ΒΚΑΟΔ ΑΒΛΣΕΟΤ
ΞΝΓ/ΛΠΖ ΑΠΡ.
ΏΡΥΔ ΒΚΑΟΔ
Ο ΑΕΟΕΚΔΣΔ
ΑΔΜΔΣΡΕΟ . ΠΕΣΣΏ
ΏΣΤΝΟΜΕΚΟ Ώ΄
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 Ση είλαη ηα έγγξαθα πνπ βιέπεηο ζηηο ζειίδεο 46-47;
 Ση πιεξνθνξίεο βξίζθνπκε ζε απηά;
 Πώο νλνκάδεηαη ν θάηνρνο ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο;
 Γηαηί ην όλνκά ηνπ είλαη γξακκέλν θαη κε μέλα
γξάκκαηα;
 Πώο ιέλε ηνλ παηέξα ηνπ;
 Πόηε γελλήζεθε ν εζεινληήο αηκνδόηεο;
Φάμε ζην ιεμηθό, γηα λα βξεηο ηη
ζεκαίλεη ε ιέμε θάηνρνο.



1 
Ζ ηαπηόηεηα ηνπ Καμ
ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ
Νλνκάδνκαη: Μαμ.
Γελλήζεθα: ζηηο 23 Ώπγνύζηνπ 2002.
Θαηνηθώ: ζηελ Ίν, λεζί ησλ Κπθιάδσλ.
Ν θύξηνο κνπ ιέγεηαη: Γηάλλεο.
Κνπ αξέζνπλ: ηα ηξαγαληζηά θόθαια.
Θπλεγώ: ηηο πεηαινύδεο.

Αλ ραζώ, ζαο παξαθαιώ
λα ηειεθωλήζεηε ζην 2286093777.
 Πώο ιέλε ηνλ ζθύιν;
 ε ηη ρξεζηκεύεη ε ηαπηόηεηα ηνπ Μαμ;
 Πνύ κέλεη;
 Γηαηί ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ ζθύινπ έρνπλ γξάςεη ην
ηειέθσλν ηνπ αθεληηθνύ ηνπ;
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Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε λα γξάθεηο
ζσζηά ηε θξάζε: Ν Καμ ηξώεη ηξαγαληζηά θόθαια
θαη θπλεγά ηηο πεηαινύδεο.
Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 65-66 ηνπ Ρεηξαδίνπ
Δξγαζηώλ θάλε ηηο αζθήζεηο 1 θαη 2 .
Ο Λνπθάο θαη ε Υαξά αλέιαβαλ
λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα δώα πνπ
δνπλ ζε λεζηά ηεο Βιιάδαο, γηα λα ηηο βάινπλ ζηελ
εθεκεξίδα ηεο ηάμεο. Γηάβαζε απηά πνπ βξήθε ν
Ινπθάο θαη παξαηήξεζε ηηο θσηνγξαθίεο.

2 

Ζ ρειώλα θαξέηα θαξέηα
Δ ζαιάζζηα ρειώλα θαξέηα θαξέηα
είλαη εμαηξεηηθή θνιπκβήηξηα. ΐγαίλεη
από ηε ζάιαζζα, γηα λα θηηάμεη ηε
θσιηά ηεο ζηελ άκκν θαη λα γελλήζεη
ηα απγά ηεο. Μία από ηηο παξαιίεο πνπ δηαιέγεη γηα λα
γελλήζεη είλαη ζηνλ θόιπν
ηνπ Λαγαλά ζηε Γάθπλζν.
Ν θόιπνο ηνπ Ιαγαλά είλαη ν
πην ζεκαληηθόο βηόηνπνο
ηεο ζαιάζζηαο ρειώλαο
θαξέηα θαξέηα.
ηα πέληε ρηιηόκεηξα ηεο παξαιίαο νη ρειώλεο θαξέηα
θαξέηα θηηάρλνπλ πάξα πνιιέο θσιηέο. Ώπό ηα ηέιε
ΜαΎνπ έσο ηνλ Ώύγνπζην, όηαλ ην θιίκα είλαη δεζηό, νη
ρειώλεο αθήλνπλ εθαηό απγά ζε θαζεκηά θσιηά.
Όζηεξα από δύν κήλεο κέζα από ηα απγά βγαίλνπλ ηα
ρεισλάθηα. Ώθνύ ηξππήζνπλ ην θέιπθνο, κέλνπλ ζηελ
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άκκν γηα πεξίπνπ έμη κέξεο θαη ηξέθνληαη από ηνλ
θξόθν ηνπ απγνύ. Μεηά, θάπνην βξάδπ ή λσξίο ην πξσί,
αθήλνπλ ηε θσιηά θαη θαηεπζύλνληαη πξνο ηε ζάιαζζα.
ΐγαίλνπλ κεο ζην ζθνηάδη, όηαλ δελ θηλδπλεύνπλ από
ηα πνπιηά, ηα άιια δώα ή ηνλ άλζξσπν.

 Πνηα παξαιία πξνηηκά ε ρειώλα θαξέηα θαξέηα, γηα
λα θηηάμεη ηε θσιηά ηεο;
 Γηαηί ηα ρεισλάθηα αθήλνπλ ηε θσιηά ην βξάδπ ή
λσξίο ην πξσί;
Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηε θξάζε ηνπ θεηκέλνπ
κε ηα έληνλα γξάκκαηα θαη κάζε
λα ηε γξάθεηο ζσζηά.



Φάμε ζην ιεμηθό ή ξώηεζε, γηα
λα κάζεηο ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο
βηόηνπνο, θόιπνο, θέιπθνο θαη
θιίκα. Μεηά πξόζζεζέ ηεο
ζην ιεμηθό ζνπ.


Μπνξείο λα βξεηο ζην ιεμηθό ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ ην
ίδην θαη λα ηηο γξάςεηο παξαθάησ;
■ Δ παξαιία ιέγεηαη θαη ……………… θαη …………………
■ Καηεπζύλνκαη ή αιιηώο …………………………………
■ Σελ ηξνθή ηε ιέκε θαη ……………………………
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Θαη ε Σαξά βξήθε πιεξνθνξίεο γηα έλα δών πνπ
δεη ζε λεζί ηεο ρώξαο καο. Ρηο έρεη γξάςεη ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηελ άζθεζε 3. ζηηο ζειίδεο 66-67.
Γώα όπσο ε ρειώλα θαξέηα θαξέηα, ε
θώθηα κνλάρνπο κνλάρνπο, πνπ είδακε
ζηελ ελόηεηα 15, ηα ειάθηα, ηα αγξηνθάηζηθα θξη-θξη, πνπ δνπλ ζηελ Κξήηε, ή
όπσο νη αξθνύδεο, νη ιύθνη θαη νη αιεπνύδεο θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ.
Γη’ απηό πξέπεη λα ηα πξνζηαηεύνπκε, λα θξνληίδνπκε ηνπο
ηόπνπο όπνπ δνπλ, όπνπ βξίζθνπλ ηξνθή θαη όπνπ γελλνύλ.

ην ρσξηό Νπκθαίν ηεο Φιώξηλαο
ππάξρεη ην πεξηβαιινληηθό θέληξν
«Ώξθηνύξνο» γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο αξθνύδαο. Ξέξεηο θάπνην άιιν
θέληξν ή ζύιινγν γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ;
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Δ Γαιήλε θαη ν Ώξκπέλ ζθέθηεθαλ όηη,
θαζώο ν ρξόλνο θπιά, πνιιέο αιιαγέο
γίλνληαη ζηε θύζε θαη ζηε δσή. Ώθόκε θαη νη ηέρλεο θαη
ηα επαγγέικαηα ηνπ αλζξώπνπ αιιάδνπλ. Να, όπσο ην
επάγγεικα ηνπ γείηνλά ηνπο, ηνπ θπξ Παληειή, πνπ
ήηαλ παγσηαηδήο.

3



Ση αθξηβώο έθαλε
ν παγσηαηδήο;
Αελ μέξσ λα ζνπ πσ αθξηβώο.
Πάκε λα ξσηήζνπκε ηνλ θπξ
Παληειή; Θα ηνπ πάξνπκε κηα
ζπλέληεπμε γηα ηελ εθεκεξίδα
καο!
Ζ ζπλέληεπμε κε ηνλ θπξ Ξαληειή
Δ Γαιήλε θαη ν Ώξκπέλ βξήθαλ ηνλ θπξ Παληειή λα
θάλεη βόιηα ζην πάξθν ηεο γεηηνληάο ηνπο. Πιεζίαζαλ,
ηνλ θαιεκέξηζαλ θαη άξρηζαλ λα ηνλ ξσηνύλ γηα ηε δνπιεηά πνπ έθαλε, όηαλ ήηαλ λένο.
Ώξκπέλ: Ση δνπιεηά θάλαηε, όηαλ ήζαζηαλ λένο;
Κπξ Παληειήο: Ξνπινύζα παγσηά! αο θαίλεηαη πεξίεξγν, έηζη δελ είλαη; Καζίζηε λα ζαο εμεγήζσ...
Ώξκπέλ: αο πεηξάδεη λα γξάθνπκε απηά πνπ καο ιέηε,
γηα λα ηα βάινπκε ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο καο;
Κπξ Παληειήο: Γηαηί λα κε πεηξάδεη; Ση ζέιεηε λα κε
ξσηήζεηε;
Γαιήλε: Γηαηί πνπινύζαηε εζείο ηα παγσηά; Αελ
ππήξραλ ςπγεία κε παγσηά ζηα πεξίπηεξα ή ζηα
γαιαθηνπσιεία, γηα λα αγνξάδεη ν θόζκνο από εθεί;
Κπξ Παληειήο: Σόηε δελ είρακε πνιιά ςπγεία. Ήηαλ
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αθξηβά θαη δελ κπνξνύζε ν θάζε καγαδάηνξαο λα έρεη
από έλα. Γη’ απηό ππήξραλ νη παγσηαηδήδεο. Γπξλνύζαλ ζηηο πιαηείεο, ζηηο πόιεηο θαη ζηα ρσξηά κε ηηο
άζπξεο πνδηέο ηνπο θαη θώλαδαλ: «Βδώ ηα λόζηηκα
παγσηά!!!».
Ώξκπέλ: Καη πνύ βάδαηε ηα παγσηά,
γηα λα κε ιηώλνπλ;
Κπξ Παληειήο: Βίρα έλα θαξνηζάθη
γεκάην κε πάγν. Πξσί πξσί έπξεπε
λα πάσ ζηνλ παγνπώιε θαη λα αγνξάζσ κεγάια θνκκάηηα πάγνπ. Ξέξεηε, ην θαξνηζάθη
απηό ην έρσ αθόκε ζην ζπίηη κνπ... Σν είρα δσγξαθίζεη
κε ήιηνπο θαη ινπινύδηα... Σν αγαπώ ζαλ λα είλαη θίινο
κνπ, γηαηί ην είρα καδί κνπ παληνύ γηα πνιιά ρξόληα.
Γαιήλε: Ση ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν ζηε δνπιεηά πνπ
θάλαηε;
Κπξ Παληειήο: Πην πνιύ από όια κνπ άξεζε ε ραξά
ζηα κάηηα ησλ παηδηώλ, όηαλ έπαηξλαλ ην ρσλάθη κε ην
παγσηό... Μνπ άξεζε ηόζν πνιύ λα ηα βιέπσ ραξνύκελα, πνπ όηαλ ηα ιεθηά δελ ηνπο έθηαλαλ ή όηαλ δελ
είραλ θαζόινπ ιεθηά, ηνπο ράξηδα ηα παγσηά, γηα λα ηα
δσ λα κνπ ρακνγεινύλ!
Ώξκπέλ: Καη ηώξα νη παγσηαηδήδεο;
Κπξ Παληειήο: Σώξα πηα ππάξρνπλ ειάρηζηνη παγσηαηδήδεο... Σν επάγγεικα εμαθαλίδεηαη ζηγά ζηγά, όπσο νη
ηζαγθάξεδεο, νη λεξνπιάδεο, νη θαξεθιάδεο... Θα γξάςεηε θαη γη’ απηνύο;
 Πνην ήηαλ ην επάγγεικα ηνπ θπξ Παληειή;
 Ση ηνλ ξώηεζαλ ηα παηδηά;
 Ση άξεζε πην πνιύ ζηνλ θπξ Παληειή από ην
επάγγεικά ηνπ;
 Γηαηί λνκίδεηο πσο αγαπνύζε ηόζν πνιύ ην
θαξνηζάθη ηνπ;
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Γεηήζηε από ηνπο κεγαιύηεξνπο λα ζαο κηιήζνπλ γηα
επαγγέικαηα πνπ δελ ππάξρνπλ πηα. Φηηάμηε έλα
ιεύθσκα κε ηα επαγγέικαηα απηά.
Θέιεηε λα ρσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη λα
γίλεηε κηθξνί δεκνζηνγξάθνη; Αηαιέμηε έλα
επάγγεικα θαη ζθεθηείηε από πνηνλ ζα
πάξεηε ζπλέληεπμε. πδεηήζηε ζηελ ηάμε
ηη εξσηήζεηο ζα θάλεηε. Γηα παξάδεηγκα,
κπνξείηε λα ηνλ ξσηήζεηε ηη αθξηβώο
θάλεη ζηε δνπιεηά ηνπ, ζε ηη ρξεζηκεύεη ε
δνπιεηά ηνπ, αλ είλαη επραξηζηεκέλνο από
απηή θαη πνιιά άιια...
Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε εξώηεζε
ησλ παηδηώλ ζηνλ θπξ Ξαληειή.

Αηάβαζε ηώξα ην παξαθάησ
πνίεκα γηα έλα άιιν
επάγγεικα πνπ έρεη ζρεδόλ εμαθαληζηεί.

4 

O παγνπώιεο
Πεξλνύζαλ παγνπώιεο
θαη κνηξάδαλε θνιόλεο.
Βίραλ γίλεη από λεξό
πνπ ην πάγσλαλ θαηξό,

ην θαΎ λα δηαηεξεί,
λα είλαη θξέζθν ην ηπξί,
ην λεξάθη δξνζεξό,
κηα θνξά θη έλαλ θαηξό.

νθία Υαηδεθνθνιάθε, «Δπαγγέικαηα παιηά
πνπ δελ ππάξρνπλ πηα...», εθδ. Θέδξνο,
εηθνλνγξάθεζε Βηνιέηα Γηακαληή–Κειεηίνπ
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Θα βξεηο πνιιά επαγγέικαηα ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηηο αζθήζεηο 4., 5 θαη 6. ζηηο ζειίδεο 68-70.
Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηελ πξώηε ζηξνθή
θαη κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά.
Πξόζεμε ηα ξήκαηα κε ηα έληνλα
γξάκκαηα ζην δηάινγν 3 . Έπεηηα
ζπκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζύκθσλα κε ηα
παξαδείγκαηα.

5

Ρήκα

γξάθσ

θάλσ

κπνξώ

πνπιώ

Δγώ

………….. ………….

κπνξνύζα

……………

Δζύ

έγξαθεο …………. κπνξνύζεο

……………

Απηόο
Απηή

……………..

πνπινύζε

Δκείο

γξάθακε …………. ……………..

……………

Δζείο

…………..

θάλαηε

κπνξνύζαηε ……………

έγξαθαλ

έθαλαλ

κπνξνύζαλ πνπινύζαλ

…………..

έθαλε

Απηό

Απηνί
Απηέο
Απηά
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Ρώξα πήγαηλε ζηε ζειίδα 71 ηνπ Ρεηξαδίνπ
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηελ άζθεζε 7 .

6



Αηάβαζε ην παξαθάησ πνίεκα ξπζκηθά
θαη κάζε απέμσ όπνηα ζηξνθή
ζνύ αξέζεη.

Γνπιεηέο
- Ραθηάθη ξαθηάθη
πώο πάλ’ νη δνπιεηέο;
- Φαιίδη, θνπίδη
θαη δπν βεινληέο.
- Σζαγθάξε ηζαγθάξε
παπνύηζηα πνπιάο;
- θαξπίληα, ινπζηξίληα
ζε γάκν λα παο.
- Φνύξλαξε θνύξλαξε
ηη θάλεηο κε βηα;
- Μηα βάδσ κηα βγάδσ
θνπινύξηα, ςσκηά.
- Μαλάβε καλάβε
ηη ηξώλ’ ηα παηδηά;
- Νηνκάηεο, παηάηεο,
θαζόιηα, θνπθηά.

Βαζίιεο Ρώηαο
 Τπάξρνπλ ζην πνίεκα θάπνηα επαγγέικαηα πνπ
εμαθαλίδνληαη;
 Ώπό πνύ αγνξάδνπκε ζήκεξα ξνύρα θαη παπνύηζηα;
56 / 42

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηε δεύηεξε ζηξνθή
θαη κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά.

Ξήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηηο ζειίδεο
71-73 θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 8 , 9 , 10 θαη 11 .

Αύξην Αλζνιόγην

57 / 42
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ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να δηαβάδεηο θαη λα αθνινπζείο ρξήζηκεο νδεγίεο.
 Να δίλεηο νδεγίεο πξνθνξηθά θαη γξαπηά.
 Λέμεηο γηα θξνύηα θαη ιαραληθά.
Ώπγά ρξσκαηηζηά
ιηθά
Ώπγά
Ώπηνθόιιεηα
Κόιια

Πηλέιν
Μπνγηέο
Μαξθαδόξνη

 ΐξάδεηε ηα απγά.
 Σα δσγξαθίδεηε κε δηάθνξα
ρξώκαηα.
 Κνιιάηε απηνθόιιεηα,
θνρύιηα ή ό,ηη άιιν ζέιεηε.

58 / 43

 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;
Αηάβαζε ηα άξζξα κε ζέκα
ηα παζραιηλά έζηκα πνπ έγξαςαλ
ηα παηδηά γηα ηελ εθεκεξίδα ηνπο.

1



ην Λεσλίδην ηεο Ώξθαδίαο, ηε λύρηα ηεο Ώλάζηαζεο,
κεηά ην «Υξηζηόο αλέζηε» αθήλνπλ λα θύγνπλ ειεύζεξα ζηνλ αέξα κηθξά αεξόζηαηα, πνπ έρνπλ κέζα ηνπο
έλα κηθξό θεξί. Βθαηνληάδεο θσηάθηα
βξίζθνληαη ζηνλ αέξα, ηαμηδεύνπλ,
κέρξη λα ζβήζνπλ ηα θεξηά, θαη
ζπλαγσλίδνληαη ηα αζηέξηα ηεο λύρηαο.

Δθεκεξίδα «Καζεηηθόο ιόγνο»
ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Ρηδνύ,
αξ. θύιινπ 67, Κάξηηνο 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. Πεξλνύλ από όια ηα
ζπίηηα. Οη λνηθνθπξέο έρνπλ εηνηκάζεη
πίηεο θαη γιπθά θαη θεξλνύλ όιν ηνλ θόζκν.

Οκάδα καζεηώλ

59 / 43-44

Δπηηάθηνο ζην λεζί
Πην λεζί ηεο γηαγηάο ηε Κεγάιε Ξαξαζθεπή από ην
πξσί όινη εηνηκάδνληαη γηα ηνλ Δπηηάθην. Ν 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 Βπηηάθην κε
ην Άγην Μύξν. Ώπηό κνζρνβνιά αλζόλεξν, ζαλ ηα
ακπγδαισηά πνπ θηηάρλεη ε ζεία Βιέλε ηε Μεγάιε
Ββδνκάδα.
Μεηά βγάδνπλ ηνλ Βπηηάθην έμσ 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 Βπηηάθην ζθπξίδνληαο
δπλαηά.

ΥΑ.ΓΔ
 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.

60 / 44-45

Αηάβαζε ηηο νδεγίεο θαηαζθεπήο κηαο
θάξηαο ηηο νπνίεο έγξαςε ε Γαιήλε
γηα ην παζραιηλό ηεύρνο ηεο εθεκεξίδαο ηνπο.
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Ξαζραιηλή θάξηα
ΤΛΕΚΏ
• έλα ραξηόλη • καξθαδόξνη
• ραξηί γιαζέ • ραξηί βεινπηέ
• ςαιίδη
• θόιια
1. Αληηγξάθεηε ην ζρέδην ζε κεγάιν κέγεζνο πάλσ ζε
ραξηόλη.
2. Σξσκαηίδεηε ην ζρέδην κε ηνπο καξθαδόξνπο.
3. Θνιιάηε θόθθηλν γιαζέ ραξηί ζην απγό θαη θίηξηλν
βεινπηέ ραξηί ζην θνηνπνπιάθη.
4. Θόβεηε πξνζεθηηθά θαη ηζαθίδεηε έηζη, ώζηε ην θνηνπνπιάθη λα πέζεη πάλσ ζην κηζό νξζνγώλην.

Γηαζθεπή από ην βηβιίν ηεο Γ. ηίθα
«Θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο», εθδ. Gutenberg
 Υξσκάηηζε πξάζηλεο ηηο ιέμεηο πνπ δείρλνπλ πνηα
πιηθά ζα ρξεηαζηείο.
 Υξσκάηηζε θόθθηλεο ηηο ιέμεηο πνπ ιέλε ηη λα θάλεηο.
Ώληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε λα γξάθεηο
ζσζηά ηε δεύηεξε νδεγία.
Δ αδειθή ηνπ Λνπθά ηνπ έκαζε λα θηηάρλεη
σξαία αξσκαηηθά ρώξνπ κε πνξηνθάιη θαη
γαξίθαια. Ο Λνπθάο έγξαςε ηηο νδεγίεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο. Μηα σξαία ηδέα γηα παζραιηλό δώξν ζηελ
επόκελε ζειίδα!

3

61 / 45-46

Ρν κπξσδάην πνξηνθάιη
ΤΛΕΚΏ
• έλα πνξηνθάιη
• γαξίθαια
• θνξδέια ή ζπάγθνο
1. Θαξθώλεηε ζην πνξηνθάιη ηα γαξίθαια, ην έλα δίπια ζην άιιν.
2. Θαιύπηεηε έηζη νιόθιεξε ηελ επηθάλεηά ηνπ. Ώλ ζέιεηε λα ην θξεκάζεηε θάπνπ, δέλεηε πξώηα ηελ θνξδέια ή ην
ζπάγθν θαη ζηε ζπλέρεηα θαξθώλεηε
ηα γαξίθαια.

Ση κπξωδηά! Γελ είλαη ππέξνρν;
ηεθάλη από
παζραιηέο

Ώλαπαξαγσγή
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;
62 / 46

Πνιύ ζπρλά δίλνπκε νδεγίεο ή αθνινπζνύκε
νδεγίεο πνπ καο δίλνπλ νη άιινη. Αώζε θαη
εζύ ρξήζηκεο νδεγίεο ζε έλα ζπκκαζεηή ζνπ.

4

 Βμήγεζέ ηνπ πώο λα έξζεη ζην ζπίηη ζνπ από ην
ζρνιείν.
 Βμήγεζέ ηνπ πώο παίδεηαη ην θξπθηό.

5
Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηα ξήκαηα
πνπ είλαη γξακκέλα κε έληνλα γξάκκαηα
ζηηο νδεγίεο 2 θαη 3 . Πε ηη ρξεζηκεύνπλ;
Σα ξήκαηα απηά καο ιέλε
ηη πξέπεη λα θάλνπκε.
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Αηάβαζε ηηο νδεγίεο θαη παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο ζηε
ζειίδα 64. Έλσζε ηελ θάζε νδεγία κε ηελ εηθόλα ηεο.
Κπηζθόηα κε ζηαθίδεο
ΤΛΕΚΏ
• 2 θιηηδάληα αιεύξη
• 1 θιηηδάλη δάραξε
• κηζό θιηηδάλη βνύηπξν
• 1 απγό

63 / 46-47

• ιίγν αιάηη
• ιίγν λεξό
• ζηαθίδεο

Γπκώλεηε 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.
Ώλ ζέιεηε, ηα ζηνιίδεηε
κε ζηαθίδεο.
Σα ςήλεηε
γηα είθνζη ιεπηά.

Δύε Θακαξδά, «Αξηνπνηήκαηα»,
εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα,
εηθνλνγξάθεζε Πωιίλα Παπαληθνιάνπ
Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ ηξίηε νδεγία.
Ξήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηηο ζειίδεο
75-77 θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 1 , .2 , 3 θαη .4 .
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Αηάβαζε ηώξα κηα πεξίεξγε ζπληαγή!

Τπνγξάκκηζε ηηο ιέμεηο πνπ ζνπ
ιέλε ηη λα θάλεηο.
64 / 47-48

Πάξε πξώηα ιίγν γέιην
ύζηεξα πνιιή ραξά
δύν-ηξεηο ζηαγόλεο πλεύκα
γηα λ’ αλάςεη ε θσηηά.
Πάξε κηαλ αρηίδα ήιηνπ
θέθη πξόζζεζε πνιύ
θαη ε ζπληαγή ζνπ ζα είλαη
ε αιεζηλή δσή.

Θαηαζθελωηηθό ηξαγνύδη
Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηε δεύηεξε ζηξνθή θαη
κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά.
Πην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηηο ζειίδεο 78-80, ζηηο
αζθήζεηο 5 , 6. θαη 7 βξεο ιέμεηο γηα ηξόθηκα πνπ
ζπλαληάο ζε ζπληαγέο.
Αηάβαζε ζηε ζπλέρεηα έλα θείκελν γηα
ην Πάζρα πνπ ηα παηδηά δηάιεμαλ λα
βάινπλ ζηελ εθεκεξίδα ηνπο.
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Ξαζραιηάηηθε θακπάλα
Ήηαλ κηα θνξά κηα κηθξνύια παζραιηάηηθε
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’
65 / 48

όια θάηαζπξα θη νη απιέο ζηνιηζκέλεο κε θαηηθέδεο θαη
θξηλάθηα. Ση πεξηκέλεηο, ινηπόλ; ξα γηα ην «Υξηζηόο
αλέζηε».
- Πεξηκέλσ ηηο θαξδηέο ησλ αλζξώπσλ λα γεκίζνπλε κ’
αγάπε, είπε ε θακπαλνύια θη αλαζηέλαμε.

Θίθα Πνπιρεξίνπ, «Αλέβα κήιν, θαηέβα ξόδν»,
εθδ. Α..Δ.
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Αηάβαζε ηώξα έλα πνίεκα πνπ δεκνζηεύηεθε ζην παζραιηλό ηεύρνο ηεο εθεκεξίδαο «Σα αλήζπρα κνιύβηα».
Σξηζηόο 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.

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

Ιάθεο Παπαδήκαο
Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε λα γξάθεηο
ζσζηά ηε δεύηεξε ζηξνθή.
66 / 48-49

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 ραιθνκαλίεο.

ην παζραιηλό ηεύρνο
ηεο εθεκεξίδαο ηνπο
ηα παηδηά έβαιαλ θαη ην παξαθάησ πνίεκα.
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Ξξνζεπρή 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!

Εαραξίαο Παπαληωλίνπ
67 / 49-50

«Σν παηδί κε
ην πεξηζηέξη»,
Πάκπιν Πηθάζν

Αληίγξαςε ην πνίεκα ζην ηεηξάδηό ζνπ
θαη εηθνλνγξάθεζε ηε ζειίδα. Κάζε 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;
 Ώπό πνύ ην θαηάιαβεο;
 ε πνηνλ απεπζύλεηαη;
 Τπνγξάκκηζε ηηο ιέμεηο ηεο πξνζεπρήο πνπ δείρλνπλ
ηη δεηά ην παηδάθη.

Αύξην Αλζνιόγην

68 / 50
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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.
Ζ βαβπισλία
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;

Ληίλα Υαηδεληθνιάνπ
 Πνηα παηρλίδηα αλαθέξεη ην πνίεκα;
 Ξέξεηο πώο παίδνληαη;

1
2

3
69 / 51

4

5

Γξάςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηηο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή
ηεο αηκνκεραλήο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο.
Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο θαη πεο:
 Ση λνκίδεηο πσο δείρλνπλ;
 Ση καο ιέλε λα θάλνπκε;
Σα παηδηά ηεο ηάμεο απνθάζηζαλ
1 
λα παξνπζηάζνπλ ζηελ εθεκεξίδα ηνπο
δηάθνξεο ηδέεο γηα ηελ θαηαζθεπή παηρληδηώλ. Αηάβαζε
παξαθάησ κία από απηέο.
Ιαγνπδάθηα ζηε ζεηξά
Ση ρξεηάδεζηε:
● κηα θόιια ραξηί
● ςαιίδη
● ρξσκαηηζηά κνιύβηα.
 Αηπιώλεηε έλα ραξηί ζηα δύν.
 Σν μαλαδηπιώλεηε ζηα δύν.
 Σν δηπιώλεηε ζηα δύν άιιε κηα θνξά.
 Γσγξαθίδεηε ην κηζό ιαγνπδάθη.
 Πξνζέρεηε, ώζηε ην δηπισκέλν ραξηί
λα αλνίγεη από ηε δεμηά πιεπξά.
 Κόβεηε ην ιαγνπδάθη γύξσ γύξσ.
 Μεδηπιώλεηε ην ραξηί.
Οξίζηε ηέζζεξα ιαγνπδάθηα
πηαζκέλα ρέξη ρέξη! Σώξα κπνξείηε
λα ηα ρξσκαηίζεηε όπσο ζέιεηε.
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Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ νδεγία
κε ηα έληνλα γξάκκαηα.

 εκείσζε ην ζσζηό.
ζηα δύν.
Αηπιώλεηε έλα ραξηί
ζηα ηξία.
Πξνζέρεηε, ώζηε ην δηπισκέλν ραξηί λα αλνίγεη από
ηελ αξηζηεξή πιεπξά.

ηε δεμηά πιεπξά.

Ξήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηηο ζειίδεο
81-83 θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 1 , 2. θαη 3 .
Ώλαδεηήζηε ηδέεο γηα ράξηηλεο θαηαζθεπέο παηρληδηώλ ή
ζηνιηδηώλ. Ση ζα ιέγαηε λα ηηο παξνπζηάζεηε
πξνθνξηθά ζηελ ηάμε; Ώλ ζέιεηε, κπνξείηε λα θάλεηε
κηα έθζεζε ή λα βάιεηε θάπνηεο από απηέο
ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο ζαο!
Μελ μεράζεηε λα πείηε ηη πιηθά
ρξεηάδνληαη θαη λα πεξηγξάςεηε κε ηε
ζεηξά ηη πξέπεη λα γίλεη.
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ηα παιηά ρξόληα ηα παηδηά έπαηδαλ
ζπρλά ζηε γεηηνληά. Αηάβαζε
ζηελ επόκελε ζειίδα...
71 / 52-53

Ν ζείνο Ληίλνο
Ώπό ηόηε πνπ ήκνπλ πηηζηξηθάο, ζπκάκαη ην ζείν ηνλ
Νηίλν λα ιέεη: «Ώ, εζείο, ηα ζεκεξηλά παηδηά, δελ μέξεηε
λα παίμεηε, λα μεθαληώζεηε! ιε κέξα κπξνζηά ζε κηα
νζόλε ηε βγάδεηε. Ση βαξεηό! Βλώ εκείο ζηελ ειηθία
ζαο...» πνηε 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; ια είλαη δηάθαλα θη επίπεδα. Πνύ λα θξπθηείο
θάησ απ’ ην γπάιηλν ηξαπέδη; Βλώ ηα ζπίηηα παιηά
είραλ κπζηηθέο θξπςώλεο, γσληέο αλεμεξεύλεηεο,
απνζήθεο, παηάξηα...». Λέγνληαο ηα απηά, κηα ζθηά
λνζηαιγίαο απισλόηαλ ζην πξόζσπό ηνπ.

Ιέλα Θενδωξαθάθνπ-Κεξίθα,
«Πνύλ’ ην, πνύλ’ ην ζακηακίδη;»,
Γπλαηθεία Ινγνηερληθή πληξνθηά, εθδ. Αζηήξ
 Πώο πεξλνύζαλ ηα παηδηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο
παιηά; Πώο ηνλ πεξλνύλ ζήκεξα;
 Πόζν ζπρλά βιέπεηο ηειεόξαζε; Ώλ δελ ππήξρε
ηειεόξαζε, ηη ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο, γηα λα
δηαζθεδάζεηο;
 Γλσξίδεηο άιια παξαδνζηαθά παηρλίδηα εθηόο από ην
θξπθηό ή ηα «κήια»; Πώο παίδνληαη;
ηελ εθεκεξίδα «Σα αλήζπρα κνιύβηα»
έρεη αλαθνηλσζεί έλαο δηαγσληζκόο
θαηαζθεπήο θνιάδ κε ζέκα ηελ Βιιάδα. Γηα λα πάξεηο
κέξνο, δεο ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο.
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Ώλ δελ μέξεηο ηη ζεκαίλεη ε ιέμε
θνιάδ, ςάμε ζην ιεμηθό ζνπ.
Γηαγσληζκόο θνιάδ
 Ξάξεηε έλα κεγάιν γαιάδην ραξηόλη.
 Κόςηε θσηνγξαθίεο από δηάθνξα
κέξε ηεο Βιιάδαο ζε δηαθνξεηηθά
ζρήκαηα θαη κεγέζε.
 Κνιιήζηε ηηο θσηνγξαθίεο ζην
ραξηόλη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα
θαιπθηεί όιε ε επηθάλεηά ηνπ.
 Γξάςηε ζε κηθξά ραξηάθηα ιέμεηο πνπ
λα πεξηγξάθνπλ απηά ηα κέξε θαη
ζπκπιεξώζηε ην θνιάδ.
 ηείιηε ην θνιάδ ζηε δηεύζπλζε:
«ΣΏ ΏΝΔΤΥΏ ΜΟΛΤΐΕΏ»
Σ.Θ. 99999.

Όξνη ζπκκεηνρήο
Γηα λα πάξεηε κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό, πξέπεη λα είζηε
κέρξη ελληά ρξνλώλ. Σν θνιάδ πξέπεη λα θηηαρηεί από
ηνπιάρηζηνλ ηξία παηδηά θαη λα απνζηαιεί κέρξη ηηο 15
ΜαΎνπ.
 Πνηνη είλαη νη όξνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό;
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Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ νδεγία
κε ηα έληνλα γξάκκαηα.
Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 83-84 ηνπ Ρεηξαδίνπ
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηελ άζθεζε 4 .
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Αηάβαζε ην θείκελν πνπ δεκνζηεύηεθε
ζηε ινγνηερληθή ζηήιε ηεο εθεκεξίδαο
ησλ παηδηώλ.
Ρα ρξσκαηηζηά κνιύβηα

ήκεξα ηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα έραζαλ ηα ινγηθά ηνπο.
Πήγε ε Βιέλε λα δσγξαθίζεη ην πεξηβόιη.
- Άζε, Βιέλε, λα ην δσγξαθίζνπκε εκείο, είπαλε εθείλα.
Καη ηα πξάζηλα, θόθθηλα, θίηξηλα κνιύβηα ρξσκάηηζαλ
έλα θαληαρηεξό πεξηβόιη. Σα δέληξα πξαζίληζαλ, νη
ληνκάηεο θνθθίληζαλ θαη ηα ιεκόληα θηηξίληζαλ.
Πήγε ε Βιέλε λα δσγξαθίζεη ηνλ νπξαλό.
- Άζε, Βιέλε, 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 Βιέλε λα δσγξαθίζεη ηε ζάιαζζα.
- Άζε, Βιέλε, λα ηε δσγξαθίζνπκε εκείο, είπαλε ηα
άζπξα, αζεκηά θαη ζθνύξα κνιύβηα. Καη άζπξηζαλ ηα
θύκαηα θαη γέκηζε αθξνύο ην ραξηί θαη αζεκώζεθαλ ηα
ςάξηα θαη ηα θνρύιηα.

Γαιάηεηα νπξέιε, «Ο αγέξαο παίδεη θινγέξα»,
εθδ. Παηάθε
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Πξόζεμε ηα ξήκαηα κε ηα έληνλα γξάκκαηα
ζην παξαπάλσ θείκελν. Μαο δείρλνπλ ηη έγηλε ράξε ζηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα. Σώξα ζπκπιήξσζε
ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ράλσ

ρξσκαηίδσ

……………….

ρξσκάηηζα

έραζεο

……………….

……………….

……………….

Δκείο

……………….

ρξσκαηίζακε

Δζείο
Απηνί
Απηέο
Απηά

ράζαηε

ρξσκαηίζαηε

……………….

……………….

Ρήκα
Δγώ
Δζύ
Απηόο
Απηή
Απηό

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ ηειεπηαία θξάζε
ηνπ θεηκέλνπ ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο.
Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 84-85 ηνπ Ρεηξαδίνπ
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 5 θαη 6 .
Σα παηδηά απνθάζηζαλ λα ξσηήζνπλ
ηνπο κεγάινπο γηα παηρλίδηα πνπ
έπαηδαλ, όηαλ ήηαλ κηθξνί. Έκαζαλ αξθεηά παηρλίδηα
θαη θάπνηα ζα ηα βάινπλ ζηελ εθεκεξίδα ηνπο. Αηάβαζε
ζηελ επόκελε ζειίδα πώο παίδεηαη έλα από απηά.
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Ζ κηθξή Διέλε
ην θέληξν ελόο θύθινπ θάζεηαη έλα θνξίηζη πνπ εθείλε
ηε ζηηγκή παίξλεη ην όλνκα ηεο κηθξήο Βιέλεο (θαη θάλεη όηη θιαίεη). Σα ππόινηπα παηδηά πηαζκέλα ρέξη ρέξη
γπξίδνπλ γύξσ ηεο θαη ηξαγνπδνύλ:
Δ κηθξή Βιέλε θάζεηαη θαη θιαίεη
γηαηί δελ ηελ παίδνπλε νη θηιελάδεο ηεο.
ήθσ επάλσ, θιείζε ηα καηάθηα ζνπ,
θνίηαμε ηνλ ήιην θαη ςάμε λα καο βξεηο.
Σε ζηηγκή απηή ν θύθινο
ραιάεη, ην θνξίηζη πνπ
θάλεη ηελ Βιέλε ζεθώλεηαη
κε θιεηζηά κάηηα, πςώλεη
ην θεθάιη πξνο ηνλ ήιην θη
έπεηηα πξνζπαζεί λα πηάζεη θάπνην απ’ ηα παηδηά.
ηαλ πηάζεη έλα θνξίηζη,
πξνζπαζεί (κε θιεηζηά πάληα κάηηα) λα ην αλαγλσξίζεη, γηα λα πάξεη ηε ζέζε ηεο κηθξήο Βιέλεο θαη λα
ζπλερηζηεί ην παηρλίδη.

Από ην βηβιίν «Φηνπ μειεθηεξία»
ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαθηωηώλ Ιεπθάδαο
 Πώο ιέγεηαη ην παηρλίδη;
 Πώο παίδεηαη; Πνηνη είλαη νη θαλόλεο ηνπ;
Πώο ζπλερίδεηαη ην παηρλίδη;
Κάζε λα ιεο απέμσ θαη λα γξάθεηο ζσζηά
ην ηξαγνύδη πνπ ιέλε ηα παηδηά, όηαλ παίδνπλ
ηε «κηθξή Διέλε».
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Ρσηήζηε θαη εζείο ηνπο κεγαιύηεξνπο αλ
γλσξίδνπλ παξόκνηα παηρλίδηα. Μπνξείηε λα ηα
ζπγθεληξώζεηε 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. Αε ζα ήηαλ σξαία ηδέα λα νξγαλώζεηε κηα
κέξα παηρληδηνύ θαη λα θαιέζεηε θαη άιια παηδηά,
γηα λα παίμεηε όινη καδί απηά ηα παηρλίδηα;

Παξαηήξεζε πώο από ηελ έλσζε ησλ δύν παξα6 θάησ πξνηάζεσλ κε ην θαη δεκηνπξγείηαη κηα θαηλνύξηα, κεγαιύηεξε πξόηαζε. Ση ζπκβαίλεη κε ην ππνγξακκηζκέλν κέξνο ηεο θάζε πξόηαζεο;
Ρα παηδηά ραξάδνπλ έλαλ θύθιν.
Ρα παηδηά ζηήλνπλ πέληε θεξακίδηα ην έλα πάλσ ζην άιιν.
Ρα παηδηά ραξάδνπλ έλαλ θύθιν θαη ζηήλνπλ πέληε
θεξακίδηα ην έλα πάλσ ζην άιιν.
Μπνξείο λα θάλεηο θαη εζύ ην ίδην κε ηηο παξαθάησ
πξνηάζεηο;
 Ζ δαζθάια δείρλεη εηθόλεο. + Ζ δαζθάια γξάθεη ζηνλ
πίλαθα ηηο ηδέεο ησλ παηδηώλ.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 Ρα παηδηά θπλεγνύλ ην έλα ην άιιν. + Ρα παηδηά
θξύβνληαη αλάκεζα ζηα δέληξα.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Αύξην Αλζνιόγην
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ΒΝΟΣΔΣΏ 23

Ξαηρληδόγεια
Ο ιαηκόο απ’ ην κπνπθάιη
πνπ ’ρεη ηάπα γηα θεθάιη
κε πνλόιαηκν είλαη πάιη
βξαρληαζκέλνο θαθό ράιη.
Ώπ’ ην κάηη ηεο βειόλαο
δάθξπα δελ κπνξνύλ λα ηξέμνπλ
θη νη βειόλεο απ’ ηα πεύθα
θιαίλ’ πνπ δελ κπνξνύλ λα ηξέμνπλ.
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.

Θέηε Υνξηηάηε
Κάζε 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.

– Κπακπά, αγόξαζε κνπ έλα ηύκπαλν λα παίδω! παξαθάιεζε ν Ιάθεο ηνλ παηέξα ηνπ.
– Παηδί κνπ, θνβάκαη όηη ζα κε δαιίδεηο κε απηό.
– Κε ζηελνρωξηέζαη, κπακπά! Γε 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; Αηάβαζε ην θείκελν ζηελ
επόκελε ζειίδα θαη ζα θαηαιάβεηο.

1 

79 / 59-60

Ιαζεύνληαο ηζηνξίεο
- Ήηαλ κηα θνξά έλα θνξηηζάθη πνπ ην έιεγαλ
Κηηξηλνζθνπθίηζα.
- ρη, Κνθθηλνζθνπθίηζα!
- Ώ, λαη, Κνθθηλνζθνπθίηζα. Δ κακά ηνπ ην θώλαμε θαη
ηνπ είπε: Άθνπ, Πξαζηλνζθνπθίηζα.
- Μα όρη, Κνθθηλνζθνπθίηζα!
- Ώ, λαη, Κνθθηλνζθνπθίηζα. Πήγαηλε ζηε ζεία Αηνκίξα
θαη δώζ’ ηεο απηή ηε θινύδα παηάηα.
- ρη, 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;
- Έρεηο δίθην. Δ Μαπξνζθνπθίηζα απάληεζε...
- Παππνύ, δελ μέξεηο θαζόινπ λα δηεγείζαη ηζηνξίεο, ηηο
θάλεηο όιεο ιάζνο.

Σδάλη Ρνληάξη, «Παξακύζηα από
ην ηειέθωλν», εθδ. Κεηαίρκην

ΣΓΏΝΕ ΡΟΝΣΏΡΕ
ΠΏΡΏΜΤΘΕΏ ΏΠΟ
ΣΟ ΣΔΛΒΦΧΝΟ
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 Πνην παξακύζη ζνύ ζύκηζε ην θείκελν πνπ δηάβαζεο;
 Ση ζνπ θάλεθε αζηείν ζε απηό ην θείκελν;
 ΐξεο όια ηα ιάζε πνπ έθαλε ν παππνύο. Πόζεο
θνξέο είπε ιάζνο ην όλνκα ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο;
Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 87-88 ηνπ Ρεηξαδίνπ
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 1 θαη 2 .
Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε λα γξάθεηο
ζσζηά ηελ πξώηε θξάζε ηνπ θεηκέλνπ.
Πνιιέο θνξέο ηα ιάζε θαη ηα
κπεξδέκαηα καο θάλνπλ λα γεινύκε!

Υσξηζηείηε ζε νκάδεο. Δ θάζε νκάδα ζα δηαιέμεη έλα
παξακύζη θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ην αιιάμεη, γηα λα ην
θάλεη αζηείν. Ώθνύ ζπδεηήζεηε ηηο ηδέεο ζαο, γξάςηε ην
παξακύζη. Μπνξείηε αθόκε λα ην ερνγξαθήζεηε.
Ώλ ζέιεηε, βάιηε απηά ηα αζηεία παξακύζηα ζηελ
εθεκεξίδα ηεο ηάμεο ζαο.

2 

ηνπο αλζξώπνπο άξεζε πάληα ην γέιην.

Πηελ αξραηόηεηα ν Αξηζηνθάλεο
έγξαθε θσκσδίεο, ζεαηξηθά έξγα
πνπ έθαλαλ ηνπο αλζξώπνπο
λα γεινύλ.
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ηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο εκθαλίζηεθε
ν Καξαγθηόδεο, ιατθή θηγνύξα πνπ καο
δείρλεη όηη ην γέιην είλαη ην θαιύηεξν
θάξκαθν γηα όιεο ηηο θαθνηπρίεο.
ΐαζηιηάδεο ζε όιν ηνλ θόζκν είραλ
ζην παιάηη ηνπο γεισηνπνηνύο,
γηα λα ηνπο θηηάρλνπλ ην θέθη.

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηε θξάζε
κε ηα έληνλα γξάκκαηα.
Αηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν από
ην έξγν «Ο Καξαγθηόδεο δηθεγόξνο»
ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε Νηίλνπ Θενδσξόπνπινπ.
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Καξαγθηόδεο: Κνιιεηήξη! Αώζε κνπ ην παληειόλη, λα
βγσ έμσ.
Κνιιεηήξη: Πνην, κπακπάθν; Σν ζθηζκέλν ή ην ηξύπην;
Καξαγθηόδεο: Αώζε κνπ έλα γξήγνξα. Φέξε κνπ θαη ηελ
επίζεκε γξαβάηα. Φσλάδνπλ ην δηθεγόξν, δελ αθνύο;
Κνιιεηήξη: Σε γξαβάηα ηε θνξάεη ε γνπξνύλα,
κπακπάθν.
Καξαγθηόδεο: ΐξε, 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.
82 / 61-62

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.

 νπ θαίλεηαη αζηείν απηό ην θείκελν; Γηαηί;
 Έρεηο δεη πνηέ παξάζηαζε Καξαγθηόδε; Πνύ;
 Ξέξεηο ηη είλαη ην ζέαηξν ζθηώλ;
Ξήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηηο ζειίδεο
88-89 θαη θάλε ηελ άζθεζε 3 .
Ο Μελάο έζηεηιε
ην πεξηνδηθό
πνπ εθδίδεη ε ηάμε ηνπ ζηελ μαδέιθε
ηνπ, ηε Υαξά. Δ Υαξά, ν Λνπθάο, ν Ώξκπέλ θαη ε Γαιήλε ην μεθπιιίδνπλ, γηα
λα πάξνπλ ηδέεο γηα ηε δηθή ηνπο εθεκεξίδα. ηελ πξώηε ζειίδα ηνπ πεξηνδηθνύ δηαβάδνπλ:
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Ξεξηερόκελα
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83 / 62-63

 Ση πιεξνθνξίεο βξήθαλ νη ηέζζεξηο θίινη ζηελ
πξώηε ζειίδα ηνπ πεξηνδηθνύ;
 Ώλ 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;
 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. Αεο ην
βηβιίν πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ.
Έρεη πίλαθα πεξηερνκέλσλ;
Ώλ έρεηε νινθιεξώζεη ηα θείκελα ηεο δηθήο
ζαο εθεκεξίδαο, κπνξείηε λα θηηάμεηε θαη
εζείο ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ. Μελ
μεράζεηε λα βάιεηε ηνλ αξηζκό ησλ ζειίδσλ!

Γηα λα κάζεηο λα δηαβάδεηο θαη λα θηηάρλεηο πίλαθεο πεξηερνκέλσλ, πήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ
ζηηο ζειίδεο 90-91 θαη θάλε ηηο αζθήζεηο .4. θαη 5 .

Αηάβαζε ηώξα ζηελ επόκελε ζειίδα
ην θείκελν πνπ βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 11
ηνπ πεξηνδηθνύ πνπ εθδίδεη ε ηάμε ηνπ Μελά.
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84 / 63-64

Άλνημε ζην Ξαγγαίν
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 παπαξνύλεο πηάζηεθαλ ρέξη ρέξη κε ηηο επγεληθέο καξγαξίηεο θαη άξρηζαλ λα ρνξεύνπλ ζηελ πξσηλή δξνζηά. Οη πνιύρξσκεο ηξηαληαθπιιηέο ηνπο πεηνύζαλ ξνδνπέηαια. Οη κεισδηθέο θακπαλνύιεο κε ην
ξπζκηθό ιίθληζκα έγεξλαλ κε ράξε
ζην πέξαζκα ηνπ αγέξα, ν νπνίνο
έθαλε θαη ηηο παζραιηέο λα ζθπξίδνπλ απαιά. Ώθόκε θαη ηα ώξηκα
θεξάζηα ηεο θεξαζηάο ηνπ παππνύ
ζπκκεηείραλ ζηε γηνξηή.

Παξαηήξεζεο όηη ηα επίζεηα
ζε -ηλνο, -ηκνο θαη -ηθνο
γξάθνληαη κε γηώηα;
Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηα επίζεηα ηνπ θεηκέλνπ
κε ηα έληνλα γξάκκαηα.
Ξήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηηο ζειίδεο 9293 θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 6 θαη 7 .

85 / 64

Αηάβαζε ην παξαθάησ πνίεκα,
γηα λα δεηο ηη απνθάζηζαλ λα θάλνπλ
ηα καθαξόληα, θαη ππνγξάκκηζε ηηο αζηείεο ιέμεηο.
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Καθαξόληα
Ώπνθάζηζαλ λα θύγνπλ
λα βξνπλ λέα θαηνηθία
θαη λα θηηάμνπλ κηα δηθή ηνπο
καθαξνλνπνιηηεία.
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
θαη καθαξνλνινύινπδα
πνιύρξσκα θη σξαία
κ’ άλζε κε θύιια ζηελ θνξθή
θαη κίζρν ζαλ... θεξαία.

Γέζπνηλα ηίθα, «Καθαξόληα», εθδ. Σέζζεξα
86 / 65

 Ση είλαη ίδην ζηηο αζηείεο ιέμεηο;
 Πώο ζα ιεγόηαλ ε πνιηηεία θαη ηα ζπίηηα, αλ δνύζαλ
εθεί παηάηεο αληί γηα καθαξόληα;
Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε ζηξνθή
ηνπ πνηήκαηνο.
Πξόζεμε ηηο εηθόλεο.
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Μπια, κπια…
ΠΡΟΟΥΔ
ΒΡΓΏ

 Ση ζνπ θαίλεηαη αζηείν ζε απηή ηε γεινηνγξαθία;
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Αηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν.

ήκεξα ν Ώξκπέλ δελ πήγε ζρνιείν. Φήλεηαη ζηνλ ππξεηό. Γη’ απηό έρεη ηηο καύξεο ηνπ. Δ 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 Ώξκπέλ
ηήο έγξαςε λα ηνπ πάξεη κπνγηέο θαη έλα κπινθ, γηα λα
δσγξαθίζεη. Ζ γηαγηά όκσο δε ραξίδεη θάζηαλα! ηαλ
γύξηζε, δελ έθεξε ηίπνηα από απηά. «Αε ζηα πήξα, γηαηί
δελ έβγαδα ηα γξάκκαηά ζνπ», είπε ζηνλ εγγνλό ηεο.
87 / 65-66

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηε θξάζε ηνπ θεηκέλνπ
κε ηα έληνλα γξάκκαηα.
εκείσζε ηη ζεκαίλεη θαζεκηά από ηηο παξαθάησ
εθθξάζεηο.
 Έρεη πνιύ ππξεηό.
Φήλεηαη ζηνλ ππξεηό. ♦ ηαλ έρεη ππξεηό, ηνπ ςήλνπλ
θαγεηό.
♦ Έρεη καύξεο κπνγηέο.
Έρεη ηηο καύξεο ηνπ.
♦ Βίλαη ζηελνρσξεκέλνο.
♦ Σνπ έηαμε πνιιά πξάγκαηα.
Σνπ έηαμε ηνλ νπξαλό ♦ Σνπ έηαμε κηα αθίζα κε ηνλ
κε η’ άζηξα.
νπξαλό θαη ηα άζηξα.
♦ Αελ έθεξε θάζηαλα, γηα λα ηα
ραξίζεη ζηνλ εγγνλό ηεο.
Αε ραξίδεη θάζηαλα.
♦ Αελ θάλεη εύθνια ράξεο, είλαη
απζηεξή.
♦ Αελ κπνξνύζα λα δηαβάζσ ηα
Αελ έβγαδα ηα
γξάκκαηά ζνπ.
γξάκκαηά ζνπ.
♦ Αελ έβγαδα ηα γξάκκαηά ζνπ
από ην γξακκαηνθηβώηην.
Πξόζεμεο όηη απηέο νη εθθξάζεηο κάο
ιέλε θάηη δηαθνξεηηθό από απηό πνπ
ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο ηνπο; Ανθίκαζε
λα ηηο αιιάμεηο. Μπνξείο;
Ξήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηε ζειίδα 94
θαη θάλε ηελ άζθεζε 8 .

Αύξην Αλζνιόγην
88 / 66

ΒΝΟΣΔΣΏ 24





ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να ρξεζηκνπνηείο ηελ εγθπθινπαίδεηα.
 Να δηαβάδεηο θείκελα πνπ καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο
 Να θηηάρλεηο νκάδεο ιέμεσλ.

Πηηο θσηνγξαθίεο βιέπεηο
ην νπξάλην ηόμν.

 Πώο δεκηνπξγείηαη ην νπξάλην ηόμν;
 Πόζα θαη πνηα ρξώκαηα έρεη ην νπξάλην ηόμν;
Βίλαη πηζαλό λα κελ μέξεηο λα
απαληήζεηο ζηηο πξνεγνύκελεο
εξσηήζεηο. Αελ πεηξάδεη. Αελ ηα μέξνπκε όια! Τπάξρνπλ βηβιία πνπ γξάθνπλ γη’ απηά πνπ δελ μέξνπκε, γηα
όια απηά πνπ ζέινπκε λα κάζνπκε.
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89 / 67-68

Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν.
Νπξάλην ηόμν
Σν νπξάλην ηόμν εκθαλίδεηαη
ζηνλ νπξαλό ζαλ κηα θνξδέια κε
πνιιά ρξώκαηα. Αεκηνπξγείηαη
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 πνξηνθαιί 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.
 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. Δ θάζε
νκάδα αο πάξεη έλαλ ηόκν
ηεο εγθπθινπαίδεηαο, γηα λα
ηνλ μεθπιιίζεη. αο ζπκίδεη θάπνην
από ηα βηβιία πνπ ήδε μέξεηε;
90 / 68-69

Αηάβαζε ηώξα ην παξαθάησ πνίεκα
θαη πξνζπάζεζε λα βξεηο ζε ηη κνηάδεη θαη ζε ηη δηαθέξεη από ην εγθπθινπαηδηθό άξζξν γηα ην νπξάλην ηόμν.
Ρν νπξάλην ηόμν
Μόιηο ζηακαηήζεη ε βξνρή
θη νη αρηίλεο ηνπ ήιηνπ μεπξνβάινπλ,
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.
Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηε δεύηεξε ζηξνθή.
ηελ εγθπθινπαίδεηα
κπνξνύκε λα βξνύκε
πιεξνθνξίεο γηα δηάζεκνπο αλζξώπνπο, γηα δώα,
θπηά, κεραλέο, ηόπνπο... Αηάβαζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
βξήθε ν Ώξκπέλ γηα ηνπο ιύθνπο.
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Ν 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. ΐιέπεη πνιύ
θαιά ζην ζθνηάδη. Κπλεγά πνληίθηα,
ιαγνύο, αγξηνγνύξνπλα θαη άιια δώα.
Γεη πεξίπνπ 16 ρξόληα.
91 / 69-70

Οη ιύθνη δνπλ ζε αγέιε, δειαδή ζε νκάδα κε 8 έσο 15
ιύθνπο. Ώγαπνύλ πνιύ ηα παηδηά ηνπο. Σα έρνπλ καδί
ηνπο γηα έλαλ ρξόλν θαη ηνπο καζαίλνπλ πώο λα επηβηώλνπλ. Σα ιπθάθηα ηα θξνληίδεη όιε ε αγέιε. Ο ιύθνο θαη
ε ιύθαηλα κέλνπλ καδί γηα όιε ηνπο ηε δσή.
Μεξηθέο θνξέο νη ιύθνη ηξαπκαηίδνληαη ή δειεηεξηάδνληαη από ηνπο αλζξώπνπο. Ώλ θάπνηνο βξεη έλαλ πιεγσκέλν ή άξξσζην ιύθν, κπνξεί λα ηνλ ζώζεη πεγαίλνληάο ηνλ ζε λνζνθνκείν γηα δώα. ηαλ νη ιύθνη ζπλεζίζνπλ πνιύ ηνπο αλζξώπνπο, γίλνληαη θαινί θίινη
ηνπο.
 Με ηη κνηάδεη ν ιύθνο;
 Πόζα ρξόληα δεη;
 Πώο κεγαιώλεη ν ιύθνο ηα ιπθάθηα;
Πξόζζεζε ζην ιεμηθό ζνπ
ηε ιέμε αγέιε.

Ξέξεηε παξακύζηα κε θαινύο ιύθνπο;
Γεηήζηε από ηνλ δάζθαιν ή ηε δαζθάια ζαο λα ζαο
βνεζήζεη λα βξείηε ηέηνηα παξακύζηα θαη δηαβάζηε ηα
καδί ζηελ ηάμε. Ώλ ζέιεηε, γξάςηε έλα νκαδηθό
παξακύζη κε ήξσα έλαλ θαιό ιύθν.
Πηελ άζθεζε 1 , ζηηο ζειίδεο 96-97 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ, κπνξείο λα δεηο ηη βξήθε ε Σαξά ζηελ
εγθπθινπαίδεηα.

92 / 70

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

3 

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

4

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

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

Γξάςε ηα θάησ από ηε ζσζηή νκπξέια:
ζπνπξγίηη, ρξπζόςαξν, ηζηπνύξα,
ρειηδόλη, πειαξγόο, κπαθαιηάξνο,
πεξηζηέξη, καξίδα, θνηζύθη,
κπαξκπνύλη.

Γώα

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

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
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Σα πνπιηά ηα ιέκε
θαη πηελά.

Πην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηηο ζειίδεο 97-99 ζηηο
αζθήζεηο 2 , 3 θαη 4 ζα βξεηο θαη άιιεο ιέμεηο θάησ
από νκπξέιεο.
Ξξηλ 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.

5
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Δ Υαξά, ε Γαιήλε, ν Λνπθάο θαη ν Ώξκπέλ
ζε απνραηξεηνύλ κε δύν πνηήκαηα
γηα ην θαινθαίξη!
Γε κ’ αθνύο;

Έξρνκαη κέζ’ από ηε ζάιαζζα.
Έια, έια, θνξηηζάθη,
κπξίδσ θύθη θαη πειαγίζην άλεκν.
Έια, έια, αγνξάθη,
θπιήζνπ ζηα βόηζαια,
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.
Ώγξόηεο 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.
Αε κ’ αθνύο;
Βίκαη ην Καινθαίξη.

Κάξω Ινΐδνπ
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Θαινθαίξη
- 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
αιέηξη, ην (ελ. 20): εξγαιείν
γηα ην όξγσκα ηεο γεο.
αλζόλεξν, ην (ελ. 21): πγξό πνπ βγάδνπκε από
ινπινύδηα ή αξσκαηηθά θπηά.
απόθξεκλνο, -ε -ν (ελ. 20): (γηα ηόπν, πιαγηά)
πνπ είλαη γεκάηνο γθξεκνύο.
αξάδα, ε (ελ. 18): ζεηξά, γξακκή.
βηβιηνπαξνπζίαζε, ε (ελ. 17): γξαπηή ή πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο βηβιίνπ.
βπδαζηαξνύδη, ην (ελ. 18): κηθξό παηδί.
γνπδί, ην (ελ. 20): ζθεύνο από μύιν ή κέηαιιν
γηα λα ιηώλνπκε ή λα θνπαλίδνπκε
δηάθνξα πιηθά.
δαρηπιήζξα, ε (ελ. 20): κηθξή ζήθε ε νπνία πξνζηαηεύεη ην δάρηπιν πνπ ζπξώρλεη ηε βειόλα,
όηαλ ξάβνπκε.
δξεπάλη, ην (ελ. 24): γεσξγηθό εξγαιείν
γηα λα θόβνπκε ρόξηα ή δεκεηξηαθά
όπσο ην ζηηάξη.
έληππν, ην (ελ. 17): θαζεηί ηππσκέλν ζε ραξηί.
εμαηξεηηθόο, -ή -ό (ελ. 20): πνιύ θαιόο.
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–
εκηθύθιην, ην (ελ. 22): κηζόο θύθινο.
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.
θαιληεξίκη, ην (ελ. 18): ζηελόο δξόκνο
ζηξσκέλνο κε πέηξεο.
θαξηεξώ (ελ. 17): πεξηκέλσ, είκαη ππνκνλεηηθόο.
θέιπθνο, ην (ελ. 20): ην εμσηεξηθό
ηνπ απγνύ, ηζόθιη.
ιηζάξη, ην (ελ. 18): πέηξα.
ιηζόζηξσηνο, -ε -ν (ελ. 18): ζηξσκέλνο κε
πέηξεο.
ιηθλίδνκαη (ελ. 23): θνπληέκαη ειαθξά.
ινπζηξίλη, ην (ελ. 20): παπνύηζη από καύξν
γπαιηζηεξό δέξκα.
–
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λόεκα, ην (ελ. 18): ζεκαζία.
μεζσξηάδσ (ελ. 19): ράλσ ηε δσληάληα ησλ
ρξσκάησλ κνπ.
μεθαληώλσ (ελ. 21): δηαζθεδάδσ πνιύ.
–
παζπαιίδσ (ελ. 21): ξίρλσ δάραξε, αιεύξη ή άιιν
πιηθό ζε ζθόλε ζε έλα γιπθό ή θαγεηό.
πεδνπνξία, ε (ελ. 18): πνξεία κε ηα πόδηα.
πεξηεγνύκαη (ελ. 19): ηαμηδεύσ ζε μέλν ηόπν,
ηξηγπξλώ.
πξνεμέρσ (ελ. 22): πεξηζζεύσ από ηε κία ή ηελ
άιιε πιεπξά.
ξνδνπέηαιν, ην (ελ. 23): πέηαιν από
ηξηαληάθπιιν.
ζθαξπίλη, ην (ελ. 20): ρακειό παπνύηζη
κε θνξδόληα.
ζθίλν, ην (ελ. 18): θπηό κε κνξθή ζάκλνπ.
ζκίγσ (ελ. 17): ζπλαληηέκαη.
ζπλαγσλίδνκαη (ελ. 21): αγσλίδνκαη καδί κε
θάπνηνλ, παξαβγαίλσ.
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ζύξηγγα, ε (ελ. 20): ζπζθεπή γηα ελέζεηο.
ζθάικα, ην (ελ. 18): ιάζνο.
ηακπνπξώλνκαη (ελ. 18): θξύβνκαη πίζσ από
θάηη, γηα λα πξνζηαηεπηώ
ηέκπιν, ην (ελ. 20): ην ςειό εηθνλνζηάζη πνπ
ρσξίδεη ην ηεξό από ηελ ππόινηπε εθθιεζία.
ηόπη, ην (ελ. 19): κηθξή κπάια.
ηξαγαληζηόο, -ή -ό (ελ. 20): ζθιεξόο ή
μεξνςεκέλνο.
ηζάπα, ε (ελ. 20): εξγαιείν γηα λα ζθάβνπκε.
–
θαληαρηεξόο, -ή -ό (ελ. 22): πνπ καο θάλεη
κεγάιε εληύπσζε.
ραίηε, ε (ελ. 22): ζεηξά από καθξηέο ηξίρεο
πνπ θξέκνληαη από ην ζβέξθν θάπνησλ
δώσλ, όπσο ην άινγν ή ην γατδνύξη.
ρξνλνκεηξώ (ελ. 19): κεηξώ ην ρξόλν πνπ
ρξεηάδεηαη γηα θάηη.
–
–
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Δ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο καο
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