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

Σαμίδη
ζηνλ θόζκν
ηεο γιώζζαο

Β΄ Γεκνηηθνύ

β΄ ηεύρνο
1νο ηόκνο

Γιώζζα Β΄ Γεκνηηθνύ

Σαμίδη ζηνλ θόζκν
ηεο γιώζζαο
ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ
Σόκνο 1νο

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

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Εσή Γαβξηειίδνπ, Δπηθ. Θαζ. ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπ. Θξάθεο,
Μαξία θπξνέξα, Δπηθ. Θαζεγ. ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκ. Θξάθεο
Λνπθία Μπεδέ, Θαζεγ. ηνπ Γεκνθξ.
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ
Άλλα Παγνξνπνύινπ, Δπηθ. Θαζεγ.
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
Νηθόιανο Κνπηζόο,
Σρνιηθόο Σύκβνπινο
Ησάλλεο Μπάξηδεο, Δθπαηδεπηηθόο
ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ
Άληα Γαλώζε,
Σθηηζνγξάθνο - Δηθνλνγξάθνο
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ
Αγγειηθή Σζακπάδε

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

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

Γιώζζα Β΄ Γεκνηηθνύ

Σαμίδη ζηνλ θόζκν
ηεο γιώζζαο
ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ
Σόκνο 1νο

Αγαπεκέλν κνπ εκεξνιόγην κόιηο
γπξίζακε από ηε Φσραξνύπα. Δίλαη
κηα ρώξα κε θαηαγάιαλν νπξαλό.
Τα ζπίηηα είλαη ρακειά ζαλ ςεύηηθα.
Ζ Φσραξνύπα έρεη κεγάια πάξθα
κε ςειά δέληξα ζαλ γίγαληεο θαη
κε κπξσδάηα ινπινύδηα. Τα παηδηά
είλαη πάληα γειαζηά, θνξνύλ
ρξσκαηηζηά θαπέια θαη δηαβάδνπλ
ελδηαθέξνληα βηβιία.
7/6

Δθεί ζπλάληεζα θαη έλα πεξίεξγν
δών, ην ρσραξνππάθη.
Δίλαη πνιύρξσκν ζαλ νπξάλην ηόμν,
έρεη θίηξηλα απηηά, πνξηνθαιί κύηε,
κηα θνπλησηή νπξά ζαλ ζθηνπξάθη,
θαη κηιά κε ζηγαλή θαη ηξαγνπδηζηή
θσλή.
Θαιό κνπ εκεξνιόγην, λνκίδσ όηη
δε ζα μεράζσ πνηέ απηό ην ηαμίδη!

8/6
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ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να βξίζθεηο ηηο ιέμεηο θαη
ηηο θξάζεηο πνπ καο βνεζνύλ
λα πεξηγξάθνπκε.
 Να πεξηγξάθεηο» θάηη πνπ είδεο ή
θαληάζηεθεο.
 Πνηεο ιέκε αληίζεηεο θαη πνηεο
ζπλώλπκεο ιέμεηο.
 Να ζρεκαηίδεηο επίζεηα πνπ
δειώλνπλ «πεξηζζόηεξν από».
 Να θιίλεηο αξζεληθά νπζηαζηηθά
ζε -αο.
 Να μερσξίδεηο ην ηνλ από ην ησλ.
 Να δηαβάδεηο θαη λα γξάθεηο
ζσζηά δύν ή πεξηζζόηεξα
ζύκθσλα ζηε ζεηξά.
9/7

Όηαλ γύξηζε από
ηε Υσραξνύπα, ε Υαξά
δσγξάθηζε ζην εκεξνιόγηό
ηεο ηελ εηθόλα ζηε ζειίδα 7 θαη
έγξαςε ηηο εληππώζεηο ηεο.

1



Γηάβαζε όζα έγξαςε ε Υαξά
ζην εκεξνιόγηό ηεο θαη πεο:
 Πώο είλαη ηα ζπίηηα, ηα πάξθα,
ηα δέληξα θαη ηα ινπινύδηα
ζηε Υσραξνύπα;
 Πώο είλαη ηα παηδηά
ζηε Υσραξνύπα;
 Ση θνξνύλ;
 Πώο είλαη ν νπξαλόο
ηεο Υσραξνύπαο;
 Πώο είλαη ην ρσραξνππάθη;

10 / 7

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ ηειεπηαία πξόηαζε από
ην εκεξνιόγην ηεο Υαξάο.
Παξαηήξεζεο όηη νη ιέμεηο κε
ηα κπιε γξάκκαηα ζην θείκελν
ηεο Υαξάο ζε βνήζεζαλ λα
θαηαιάβεηο πώο είλαη
ε Υσραξνύπα;
Σηο ιέμεηο απηέο ηηο ιέκε επίζεηα.

Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 26 θαη 27
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ
(2νο ηόκνο) θαη θάλε ηηο αζθήζεηο
.1 θαη 2 .

11 / 7-8
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Ο Λνπθάο θαη ε Γαιήλε
παξαηήξεζαλ άιια πξάγκαηα
ζηε Υσραξνύπα.
Έιεγαλ θαη μαλαέιεγαλ
γηα κηα κεραλή πνπ είραλ δεη...
Παξαηήξεζε ηελ εηθόλα θαη δηάβαζε
ηα δύν θείκελα.

Πνπ ιεο, είδα κηα κεραλή
κε θαιώδηα, ιακπάθηα
θαη έλα θνπκπί.
Δίρε θεξαία, ηξύπεο,
αθνπζηηθό θαη αξηζκνύο.

12 / 8

Πνπ ιεο, είδα κηα καύξε
κεραλή κε ζηξηθνγπξηζηά
θαιώδηα, κε θίηξηλα ιακπάθηα
θαη έλα κεγάιν πνξηνθαιί
θνπκπί. ην πάλσ κέξνο είρε
κηα θόθθηλε θεξαία θαη κηα
θόθθηλε ιάκπα. Πην ρακειά
είρε κία ζεηξά από ηξύπεο,
ζην δεμηό κέξνο είρε έλα
πξάζηλν αθνπζηηθό θαη
ζην θάησ κέξνο είρε θάηη πνπ
έκνηαδε κε ξνιόη κε κεγάινπο
αξηζκνύο.

13 / 8

 Πνην από ηα δύν θείκελα καο
βνεζά λα θαηαιάβνπκε
θαιύηεξα πώο είλαη ε κεραλή;
 Πνηεο ιέμεηο βνεζνύλ λα
πεξηγξάςνπκε ηε κεραλή;
 Βάιε απηέο ηηο ιέμεηο ζε θύθιν.

3



Γηάιεμε, ζηελ επόκελε ζειίδα,
γηα θάζε νπζηαζηηθό δύν επίζεηα
πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ. Έλσζε
ηα επίζεηα απηά κε ηελ εηθόλα.

Έπεηηα κάζε λα ηα γξάθεηο ζσζηά.

14 / 8-9

ΔΠΗΘΔΣΑ
ιεπηόο ρνληξόο
αδύλαηνο όξζηνο
θαζηζηόο

ΟΤΗΑΣΗΚΑ.
θύξηνο

κνλόρξσκε
πνιύρξσκε
κεγάιε κηθξή

νκπξέια

σξαίν παιηό
άζρεκν
θαηλνύξην

ζπίηη

Σώξα πήγαηλε ζηε ζειίδα 28
ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (2νο ηόκνο).
ηελ άζθεζε 3 ζα βξεηο επίζεηα,
γηα λα πεξηγξάςεηο θαη εζύ θάηη.

15 / 9
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Σα επίζεηα πνπ δε δηάιεμεο
γηα λα πεξηγξάςεηο ηνλ
θύξην, ηελ νκπξέια θαη
ην ζπίηη είλαη ηα αληίζεηα
απηώλ πνπ δηάιεμεο.
Βάγηα, έρνπκε επίζεηα πνπ
ζεκαίλνπλ ην αληίζεην.
Όκσο ηα επίζεηα ιεπηόο θαη
αδύλαηνο δε ζεκαίλνπλ
ην ίδην;

Ναη, ζεκαίλνπλ πεξίπνπ
ην ίδην θαη ιέγνληαη
ζπλώλπκα.

16 / 9

Γηα λα βξεηο αληίζεηα θαη
ζπλώλπκα επίζεηα, πήγαηλε ζηηο
αζθήζεηο 4 θαη 5 , ζηηο ζειίδεο
29-31 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ
(2νο ηόκνο).
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Υξήζηκεο ιέμεηο ηα επίζεηα!
Μαο βνεζνύλ λα ιέκε πώο είλαη
θάηη, δειαδή λα ην
πεξηγξάθνπκε. Θα ζαο δείμσ
όκσο θαη έλαλ άιιν ηξόπν
γηα λα πεξηγξάθεηε!

Ζ Υαξά έγξαςε
ζην εκεξνιόγηό ηεο:
Σα ζπίηηα είλαη ρακειά ζαλ
ςεύηηθα.
17 / 9-10

Ζ Υσραξνύπα έρεη κεγάια πάξθα
κε ςειά δέληξα ζαλ γίγαληεο...
...ην ρσραξνππάθη. Δίλαη
πνιύρξσκν ζαλ νπξάλην ηόμν,
έρεη... κηα θνπλησηή νπξά ζαλ
ζθηνπξάθη...
Απηή ε πξάζηλε ιεμνύια,
ην ζαλ, καο βνεζά λα
θαηαιαβαίλνπκε θαη λα ιέκε κε
ηη κνηάδεη θάηη, δειαδή λα
θηηάρλνπκε παξνκνηώζεηο.
σαν
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Γηάβαζε ζηελ επόκελε ζειίδα θαη
πεο κε ηη κνηάδεη ν Μέγαο
Καξραξίαο.
Ζ ιέμε ζαλ ζα ζε βνεζήζεη...
18 / 10

Ο Μέγαο Καξραξίαο, καθξύο ζαλ
ιεσθνξείν, θαξδύο ζαλ βπηηνθόξν,
δπλαηόο ζαλ άξκα, γξήγνξνο ζαλ
πύξαπινο, είλαη ληθεηήο ζε θάζε
πάιε. Γη’ απηό θαη ηνλ νλόκαζαλ
Μεγάιν!

Βαγγέιεο Ζιηόπνπινο,
«Τξηγσλνςαξνύιεο ελαληίνλ
Κεγάινπ Θαξραξία», εθδ. Παηάθε
ην πεξηγηάιη ην θξπθό θη
άζπξν ζαλ πεξηζηέξη...

Γηώξγνο Σεθέξεο
Σε δξνζηά θάλεη λα ιάκπεη
ζαλ δηακάληη ζηα θιαξηά.

Θσζηήο Παιακάο
Η ιίκλε θαληάδεη
ζαλ αζεκέληνο θάκπνο.

Εαραξίαο Παπαλησλίνπ
19 / 10-11

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ απηό
πνπ έγξαςε ν Ε. Παπαλησλίνπ
θαη κάζε λα ην γξάθεηο ζσζηά.
Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 32 θαη 33
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (2νο ηόκνο)
θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 6 θαη 7 .
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θέθηεθα λα γξάςσ
ζην εκεξνιόγηό κνπ
«δέληξα πην ςειά από
γίγαληεο» θαη «θσλνύια
πην ζηγαλή από ςίζπξν».

20 / 11

Γέληξα πην ςειά, δειαδή
ςειόηεξα, θαη θσλή
πην ζηγαλή, δειαδή
ζηγαλόηεξε!
Ο Αξκπέλ, πνπ άθνπγε απηά πνπ
έιεγαλ ε Υαξά θαη ε Βάγηα, έθηηαμε
ηα παξαθάησ ζηηράθηα. Μπνξείο λα
ζπλερίζεηο; Μελ μεράζεηο λα βάιεηο
ηειεία όπνπ πξέπεη.
Σν πην όκνξθν είλαη νκνξθόηεξν,
ην πην ςειό ςειόηεξν.
Θα θύγσ κε ην θόηεξν!
Ο πην παιηόο ..........................,
ε πην ιεπθή ...........................,
ην πην ιεπηό ..........................
Θα πάξσ ειηθόπηεξν!
 Καηάιαβεο ηη έθαλε ν Αξκπέλ;
21 / 11

Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα
ρσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη
λα ζπλερίζεηε απηό
ην παηρλίδη ζηελ ηάμε!
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Ζ Υαξά δήηεζε λα δηαβάζεη
ην εκεξνιόγην πνπ θξαηνύζε
ε κακά ηεο, όηαλ ήηαλ παηδί.
Σν άλνημε θαη λα ηη δηάβαζε:

17 Λνεκβξίνπ 1973
Αγαπεηό εκεξνιόγην,
από πξνρηέο αθνύκε ζην ξαδηόθσλν έλαλ παξάμελν ζηαζκό. Δίλαη
ν ξαδηνζηαζκόο ησλ θνηηεηώλ, πνπ
θαινύλ ηνπο Αζελαίνπο λα πάλε
ζην Πνιπηερλείν. Καηεβήθακε θαη
εκείο καδί κε ηνλ κπακπά λα δνύκε,
22 / 11-12

όπσο είπε ν κπακπάο, θάηη
«γελλαία παηδηά».
Φηάζακε ζε έλα κεγάιν θηίξην
ζαλ αξραίν, πνπ γύξσ ηνπ είρε κηα
κεγάιε απιή κε θάηη δέληξα πνπ
λνκίδσ πσο ηα ιέλε θνίληθεο. «Απηό
είλαη ην Πνιπηερλείν» είπε ν κπακπάο κνπ. Γύξσ από ηελ απιή είρε
ςειά ζηδεξέληα θάγθεια. Πάλσ
ηνπο ήηαλ αλεβαζκέλνη πνιινί λένη,
θνξίηζηα θαη αγόξηα, ν έλαο δίπια
ζηνλ άιιν, πνπ θώλαδαλ δπλαηά
«Φσκί, παηδεία, ειεπζεξία». «Πνπό!
αλ θπιαθηζκέλνη είλαη εθεί κέζα»
είπα ζηνλ κπακπά κνπ, θαη εθείλνο
κνπ είπε γειώληαο: «Απηνί είλαη
νη κόλνη ειεύζεξνη». Όιν κε αηλίγκαηα κηιά ν κπακπάο απηέο ηηο κέξεο!
Οη ηνίρνη κέζα θαη έμσ από ηελ
απιή ήηαλ γξακκέλνη κε πεξίεξγεο
θξάζεηο. Ση γηλόηαλ έμσ από ηελ
23 / 12

απιή! Πνιύο θόζκνο είρε καδεπηεί
θαη θάπνηνη ήηαλ πνιύ
ζπγθηλεκέλνη. Κάηη κεγάια κπιε
απηνθίλεηα, πνπ έκνηαδαλ κε
θινπβηά, ήηαλ ζηακαηεκέλα απέμσ.
Έλα θόθθηλν βαξέιη, ζαλ θαη απηό
πνπ έρεη ε γηαγηά κνπ ζηελ απιή
ηεο γηα ην πεηξέιαην, ήηαλ ζηε κέζε
ηνπ δξόκνπ, θαη κέζα έθαηγε θσηηά.
Δίρε πνιύ θαπλό γεληθά, δελ μέξσ
αλ έθηαηγε ε θσηηά από ην βαξέιη ή
θάηη άιιν. Έηζνπμαλ ηα κάηηα καο,
γη’ απηό ν κπακπάο είπε λα
επηζηξέςνπκε ζην ζπίηη.
ην ζπίηη ν κπακπάο άλνημε
ην ξαδηόθσλν θαη άθνπγε ζθεθηηθόο ηα παηδηά ηνπ Πνιπηερλείνπ.
Ννκίδσ όηη πνηέ άιινηε δελ ηνλ
είρα δεη ηόζν αλαζηαησκέλν!
Πόζν ζα ήζεια λα ήκνπλ κεγάιε
θαη λα ήκνπλ κέζα ζηελ απιή
24 / 12

ηνπ Πνιπηερλείνπ, λα θσλάδσ θαη
εγώ ζθαξθαισκέλε ζηα θάγθεια...

Υ. Γ. Αιήζεηα, ηη έγηλε αθξηβώο
ζην Πνιπηερλείν; Λα ξσηήζσ αύξην
ηνλ κπακπά.

 Πνηνο έγξαςε απηό ην θείκελν;
Πόηε;
 Πώο ήηαλ ην Πνιπηερλείν; Βξεο
ηηο θξάζεηο πνπ ζε βνεζνύλ
λα ην πεξηγξάςεηο.
 Πνηνη ήηαλ κέζα
ζην Πνιπηερλείν; Ση θώλαδαλ;
 Ση γηλόηαλ έμσ από ηελ απιή
ηνπ Πνιπηερλείνπ;
25 / 12-13

 Ση βιέπεηο ζηηο εηθόλεο;
 Μπνξείο λα ηηο πεξηγξάςεηο;

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ πξόηαζε κε ηα έληνλα
γξάκκαηα από ην πξνεγνύκελν
θείκελν ζηε ζειίδα 24.
Εεηήζηε από ηνπο κεγαιύηεξνπο λα
ζαο πνπλ ηη έγηλε ζην Πνιπηερλείν
θαη θξαηήζηε ζεκεηώζεηο. Αλ βξείηε,
θέξηε ζηελ ηάμε θσηνγξαθίεο,
εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη βηβιία,
γηα λα ηα δνύκε όινη καδί
θαη λα ζπδεηήζνπκε.
26 / 13

ην ηέινο κπνξείηε λα θάλεηε
κηα νκαδηθή δσγξαθηά
γηα ην Πνιπηερλείν.
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Γηάβαζε ηώξα έλα πνίεκα πνπ
έκαζε ε Υαξά ζηε Υσραξνύπα.
Γηάβαζε θαη ηα ζρόιηα ηεο Βάγηαο,
όηαλ ην άθνπζε.

Ο θόξαθαο θαη ε αιεπνύ
«Θα άμηδε λα ήζνπλ, θόξαθα,
θαη άξρνληαο αθόκα,
αλ ζα κπνξνύζε λα κηιεί
η’ αγγειηθό ζνπ ζηόκα».
«Κξα!...» Πάεη ην θξέαο πνπ
άξπαμε!...
θη ε αιεπνύ ζηνλ ηόλν
ην γλώξηκό ηεο: «Κόξαθα,
κπαιό ζνύ ιείπεη κόλν!...»
Γηνλύζηνο Τξνβάο
27 / 13-14

Σν πνίεκα ζηελ πξνεγνύκελε
ζειίδα βγαίλεη από έλα κύζν ηνπ
Αηζώπνπ. Ο Αίζσπνο ήηαλ έλαο
ζνθόο άληξαο, πνπ έδεζε πξηλ
από πνιινύο αηώλεο. Έγξαςε
κύζνπο κε δώα, ηνπο νπνίνπο
δηαβάδνπκε κέρξη ζήκεξα.

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ πξώηε πξόηαζε
από ηα ιόγηα ηεο Βάγηαο.
Σώξα ζπκπιήξσζε ηνλ πίλαθα
ζηελ επόκελε ζειίδα.

28 / 14

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Ολνκαζηηθή ν
αηώλαο …………… ……………
Γεληθή
ηνπ
αηώλα
άληξα
θόξαθα
Αηηηαηηθή
ηνλ ……………
άληξα ……………
Κιεηηθή
- …………… …………… ……………
ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Ολνκαζηηθή νη
αηώλεο …………… ……………
Γεληθή
ησλ …………… …………… θνξάθσλ
Αηηηαηηθή
ηνπο …………… …………… ……………
Κιεηηθή
αηώλεο
άληξεο
θόξαθεο

29 / 14

Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 34-37 ηνπ
Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (2νο ηόκνο)
θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 8 , 9 θαη 10 .

Αύξην Αλζνιόγην

30 / 14
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ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να βξίζθεηο πιεξνθνξίεο από
πηλαθίδεο, αλαθνηλώζεηο, κηθξέο
αγγειίεο θαη αθίζεο.
 Να θηηάρλεηο θαη εζύ κηθξέο
αγγειίεο θαη αθίζεο.
 Ση είλαη ηα αθξσλύκηα.
 Να μερσξίδεηο ην νξηζηηθό
άξζξν.
 Κάπνηεο ιέμεηο πνπ έρνπλ όκνηα
ζύκθσλα.
 Να θιίλεηο ηα αξζεληθά
νπζηαζηηθά ζε -εο.
31 / 15

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

ΔΚΘΔΖ
ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ

ΠΡΟΟΥΖ!
Φξεζθνβακκέλν
32 / 15

ΜΗΚΡΔ
ΑΓΓΔΛΗΔ

«Σν ζρνιείν ζα πξαγκαηνπνηήζεη
επίζθεςε ζην ιανγξαθηθό κνπζείν
ηεο πόιεο.
Όπνηνο επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο
ζηελ επίζθεςε κπνξεί λα δειώζεη
ζπκκεηνρή ζηε δαζθάια
ή ζηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο ηνπ».

ΠΡΟ
ΚΤΛΗΚΔΗΟ
Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο
ζηηο ζειίδεο 32 θαη 33, δηάβαζε
ηη γξάθνπλ θαη πεο.
33 / 16

 Ση δηαβάδεη ε Υαξά, ηη ν Αξκπέλ
θαη ηη ε Γαιήλε;
 Ση έπαζε ν Λνπθάο;
Γηαηί ην έπαζε;
 Ση δηαβάδεη ν θπξ Κώζηαο,
ν επηζηάηεο;
 ε ηη ρξεζηκεύνπλ απηά πνπ
δηαβάδνπλ νη θίινη καο
ζηηο εηθόλεο;
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Ζ Υαξά δηαβάδεη έλα σξαίν βηβιίν.
Γηάβαζε καδί ηεο.

Ηζηνξία γηα ην ηζίξθν
Ώξα νρηώ αθξηβώο. ην ηζίξθν
αλάβνπλ όια ηα θώηα. Ο θόζκνο
παίξλεη ηε ζέζε ηνπ. Μηα κπξσδηά
άρπξνπ αλεβαίλεη από ηελ πίζηα
θαη κπιέθεηαη κ’ έλα άξσκα από
μεθινπδηζκέλα πνξηνθάιηα.
34 / 16-17

Σα παηδηά θαζηζκέλα κηιάλε θαη
μεηπιίγνπλ θαξακέιεο. Ο θόζκνο
ζπγθεληξώλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν. Αλεβνθαηεβαίλεη κε ζόξπβν ηα
μύιηλα ζθαινπάηηα. Οη ηαμηζέηξηεο
πνπιάλε πξνγξάκκαηα. Οη κνπζηθνί δνθηκάδνπλ ηα κπξνύληδηλα
όξγαλά ηνπο. Σα παηδηά ηξηγύξσ
δηαβάδνπλ δπλαηά ηηο θσηεηλέο
επηγξαθέο:
«ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ»
ή «ΔΞΟΓΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ». Κη όιν
ξσηάλε ηνπο δηθνύο ηνπο πόηε
ζ’ αξρίζεη.
Ξαθληθά, ηα θώηα ρακειώλνπλ θαη
ε κνπζηθή αξρίδεη λα παίδεη, ελώ
ζηελ πίζηα κπαίλεη
ν παξνπζηαζηήο:
- Κπξίεο θαη θύξηνη...

Γηώξγνο Καξίλνο, «Ηζηνξία
γηα ην ηζίξθν», εθδ. Θέδξνο
35 / 17

 Έρεηο πάεη πνηέ ζε ηζίξθν;
 Αλ λαη, πώο έκαζεο όηη ην ηζίξθν
ζα εξρόηαλ ζηνλ ηόπν ζνπ;
 Ση δηαβάδνπλ δπλαηά ηα παηδηά
ζην ηζίξθν;
 Ση άιιεο επηγξαθέο ζα κπνξνύζε
λα δηαβάζεη θάπνηνο
ζε έλα ηζίξθν;
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηηο ηξεηο πξώηεο πξνηάζεηο
ηνπ θεηκέλνπ.

Παξαηήξεζε ηηο επηγξαθέο
πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν ζνπ ή
ζηε γεηηνληά ζνπ θαη αληίγξαςέ ηεο
ζην ηεηξάδηό ζνπ.
Ση επηγξαθέο ζα κπνξνύζαηε
λα βάιεηε ζηελ ηάμε ζαο;
Θέιεηε λα ηηο θηηάμεηε;
36 / 17
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Παξαηήξεζε
ηελ αθίζα,
δηάβαζε ηη γξάθεη
θαη πεο.

26ε γηνξηή βηβιίνπ

9 - 25 ΜΑΨΟΤ

Πεδίνλ ηνπ Άξεσο
ΤΛΛΟΓΟ ΔΚΓΟΣΧΝ
ΒΗΒΛΗΟΠΧΛΧΝ
ΑΘΖΝΧΝ
ΤΝΓΔΜΟ ΔΚΓΟΣΧΝ
ΒΗΒΛΗΟΤ
37 / 18

 Πνην γεγνλόο αλαγγέιιεη;
 Πνηνο δηνξγαλώλεη απηό
ην γεγνλόο;
 Πόηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί;
 Πνύ;
 Έρνπλ όια ηα γξάκκαηα
ηεο αθίζαο ην ίδην κέγεζνο;
 Πνηα είλαη πην κεγάια; Γηαηί;
Ζ αθίζα ζέιεη λα ηξαβήμεη
ηελ πξνζνρή καο.
Αλαγγέιιεη έλα γεγνλόο,
έλα ζέακα, κηα εθδήισζε.
Γίλεη πιεξνθνξίεο (πνηνο, ηη,
πνύ, πόηε). Δίλαη γξακκέλε
κε έληνλα γξάκκαηα, πεδά θαη
θεθαιαία. πρλά έρεη δηάθνξα
ρξώκαηα, θσηνγξαθίεο
ή ζρέδηα.

38 / 18

Γηα λα δεηο θαη λα θηηάμεηο
αθίζεο, πήγαηλε ζην Σεηξάδην
Δξγαζηώλ (2νο ηόκνο), ζηηο
αζθήζεηο 1 θαη .2 ζηηο ζειίδεο
40-44.
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Γηάβαζε.

ΠΡΟΟΥΖ! Ο ΚΤΛΟ ΓΑΓΚΧΝΔΗ.
Πξνζέμηε ην ζθύιν, δαγθώλεη!

ύγθξηλε ηηο δύν θξάζεηο.
ε ηη δηαθέξνπλ;
39 / 18-19

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ κε
ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ θαη κάζε
λα γξάθεηο ζσζηά όζεο
από ηηο παξαθάησ θξάζεηο
ζα κπνξνύζεο λα δηαβάζεηο
ή λα γξάςεηο ζε κηα πηλαθίδα.
 Απαγνξεύεηαη ην παξθάξηζκα.
 Κιείλεηε ηελ πόξηα.
 Γελ επηηξέπεηαη λα παξθάξεηε
ζε απηό ην ζεκείν.
 αο παξαθαιώ πνιύ λα θιείλεηε
ηελ πόξηα θάζε θνξά πνπ
κπαίλεηε.
 Δλνηθηάδεηαη.
 Απηό ην ζπίηη πνπ βιέπεηε
ελνηθηάδεηαη.
Να ζπκάζαη όηη
ζηα ΚΔΦΑΛΑΗΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΑ
δε βάδνπκε ηόλν.
40 / 19

Τπνγξάκκηζε ηώξα όζεο από ηηο
παξαπάλσ θξάζεηο ζα κπνξνύζεο
λα πεηο ή λα αθνύζεηο.
Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 44-48
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (2νο ηόκνο)
θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 3 θαη 4 .
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Σώξα δηάβαζε ην παξαθάησ
θείκελν.

Ζ επαλάζηαζε ησλ παξακπζηώλ
Έλα όκνξθν θζηλνπσξηάηηθν
πξσί, κηα παξακπζέληα ζπληξνθηά
πέξαζε ηηο ρνξηαξηαζκέλεο πύιεο
ηεο παξακπζνρώξαο θαη πήξε
ηελ άζθαιην γηα ηελ πόιε
ησλ αλζξώπσλ.
41 / 19-20

Μπξνζηά κπξνζηά πήγαηλε
ν Παπνπηζσκέλνο Γάηνο, πίζσ
ε ηαρηνπνύηα, πνπ θξαηνύζε
έλα κεγάιν θάθειν κε κηθξέο
αγγειίεο «ΔΝΟΗΚΗΑΕΔΣΑΗ», μνπίζσ
ηεο ν γελλαίνο Ραθηάθνο, πνπ
θξαηνύζε έλα κεγάιν θάθειν
«ΔΤΚΑΗΡΗΔ» γηα θνξηεγάθηα,
ύζηεξα ε Κνθθηλνζθνπθίηζα θαη
ηειεπηαίνο ν Κνληνξεβηζνύιεο, πνπ
άθελε πίζσ ηνπο ςεύηηθα ζήκαηα
ηεο ηξνραίαο, γηα λα κελ κπνξεί
θαλείο λα ηνπο αθνινπζήζεη.
Κη όηαλ έθηαζε ε καγηθή ώξα
ησλ κεηακνξθώζεσλ θη ε θνινθύζα
έγηλε πάιη ρξπζή θαξόηζα, όινη
πήδεζαλ κέζα, απέξαληα
επηπρηζκέλνη.

Εσή Βαιάζε, «Ζ επαλάζηαζε
ησλ παξακπζηώλ», εθδ. Γλώζε
42 / 20

ΔΝΟΗΚΗΑΕΔΣΑΗ

ΔΤΚΑΗΡΗΔ

 Πνύ πεγαίλεη ε παξακπζέληα
ζπληξνθηά;
 Από πνηνπο γλσζηνύο ήξσεο
παξακπζηώλ απνηειείηαη
ε παξακπζέληα ζπληξνθηά;
 Ση θξαηά ε ηαρηνπνύηα;
 Ξέξεηο ηη είλαη νη κηθξέο
αγγειίεο;
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε
πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ.

43 / 20

Υσξηζηείηε ζε δύν νκάδεο θαη ζπγθεληξώζηε όζεο πην πνιιέο κηθξέο
αγγειίεο κπνξείηε. πδεηήζηε
ζηελ ηάμε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο. Έπεηηα θηηάμηε θαη εζείο
ηηο δηθέο ζαο κηθξέο αγγειίεο θαη
θάληε δηαγσληζκό. Κεξδίδεη όπνηνο
γξάςεη ηε κηθξή αγγειία
κε ηηο ιηγόηεξεο ιέμεηο.
Να ζαο πσ ηελ αγγειία
πνπ έγξαςα;
«Πσινύληαη παιηά ηεύρε
πεξηνδηθνύ Φσραξνύπα.
Πιεξνθνξίεο Υαξά.
Σει.: 2310-001515».

5
πκπιήξσζε ηνλ πίλαθα ζηελ
επόκελε ζειίδα κε ηηο ιέμεηο κε ηα
έληνλα γξάκκαηα ηνπ θεηκέλνπ 4 .
44 / 21

ΣΟ ΟΡΗΣΗΚΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Αξζεληθό Θειπθό
Ολνκαζηηθή …………… ……………
Γεληθή
ηνπ
……………
Αηηηαηηθή
ηνλ
……………
ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Ολνκαζηηθή
νη
νη
Γεληθή
…………… ……………
Αηηηαηηθή
ηνπο
……………
Οπδέηεξν

Ολνκαζηηθή
Γεληθή
Αηηηαηηθή

ΠΛΖΘΤΔΝΗΚΟ
ΝΣΗΚΟ
ΑΡΗΘΜΟ
ΑΡΗΘΜΟ
ην
ηα
ηνπ
ησλ
ην
ηα

45 / 21

Σα ν, ε, ην είλαη νξηζηηθά
άξζξα. Σα ρξεζηκνπνηνύκε
όηαλ κηινύκε γηα νξηζκέλν
πξόζσπν, δών ή πξάγκα.
Γηα παξάδεηγκα,
ν κπακπάο ηνπ Λνπθά,
ε γάηα ηεο Υαξάο,
ην κνιύβη ηνπ Αξκπέλ.
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Γηάβαζε δπλαηά ην παξαθάησ
πνίεκα.

Πέληε πνληηθνί
ην ζθνηάδη καζηνξεύνπλ πέληε
πνληηθνί.
Ση ζθεπάξληα! Ση πξηόληα!
Ση καζηνξηθή!
46 / 21-22

ε ληνπιάπη λνηθνθύξε βάιζεθαλ
λα κπνπλ.
Κξαηο ν έλαο, θξηηο ν άιινο θόβνπλ
θαη ηξππνύλ.
Δίλαη λύρηα θαη ζηνλ ύπλν ην ’ξημαλ
βαξηά.
Δηεκπέιηαζε ν γάηνο δίπια
ζηε θσηηά.
Μόλν ε θάθα ζην ληνπιάπη
θάζεηαη μππλή
θη αθνπγθξάδεηαη ηνλ θιέθηε, θη
ώξεο αγξππλεί.

Εαραξίαο Παπαλησλίνπ

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ην πξώην δίζηηρν.
47 / 22

7
Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηε Γαιήλε
λα ζπκπιεξώζεη ηνπο παξαθάησ
πίλαθεο;
ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Ολνκαζηηθή
ν
…………………
Γεληθή
ηνπ
θιέθηε
Αηηηαηηθή
ηνλ …………………
Κιεηηθή
θιέθηε
ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Ολνκαζηηθή
νη …………………
Γεληθή
ησλ
θιεθηώλ
Αηηηαηηθή
ηνπο
θιέθηεο
Κιεηηθή
θιέθηεο

48 / 22

Ολνκαζηηθή
Γεληθή
Αηηηαηηθή
Κιεηηθή
Ολνκαζηηθή
Γεληθή
Αηηηαηηθή
Κιεηηθή

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
ν
πνηεηήο
λνηθνθύξεο
ηνπ
………………
…………………
ηνλ
………………
…………………
πνηεηή
λνηθνθύξε
ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
νη ………………… ……………………
ησλ ………………… λνηθνθύξεδσλ
ηνπο ………………… ……………………
πνηεηέο
λνηθνθύξεδεο

49 / 22

Σώξα πήγαηλε ζηηο ζειίδεο
49-51 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ
(2νο ηόκνο) θαη θάλε ηηο αζθήζεηο
5 , 6 θαη 7 .
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Γηάβαζε ηνλ παξαθάησ δηάινγν.
- Βάγηα, γηαηί ε δαζθάια κνύ
δηόξζσζε ηε ιέμε «ζάιαζα»;
- Γηαηί ε ιέμε «ζάιαζζα»
γξάθεηαη κε δύν ζ.
- Ναη, όκσο είηε ηε γξάςσ κε
έλα ζ είηε κε δύν, δηαβάδεηαη
ην ίδην, έηζη δελ είλαη, Βάγηα;
- Αθξηβώο! Πξέπεη, σζηόζν,
λα γξάθεηο ζσζηά ηε ιέμε.
50 / 23

Γηα λα δεηο θαη άιιεο ιέμεηο κε
δύν όκνηα ζύκθσλα, πήγαηλε
ζηηο ζειίδεο 51-53 ηνπ Σεηξαδίνπ
Δξγαζηώλ (2νο ηόκνο) θαη θάλε
ηελ άζθεζε .8 .

Αύξην Αλζνιόγην

51 / 23
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Γέθπξα από ζίδεξν θαη κέιη

52 / 24

ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεμηθνύ.
 Να βξίζθεηο γξήγνξα κηα ιέμε
ζην ιεμηθό.
 Να μερσξίδεηο ζην ιεμηθό ζνπ
ηνπο νξηζκνύο από
ηα παξαδείγκαηα.
53 / 24-25

 Να θηηάρλεηο νξηζκνύο ιέμεσλ.
 Να μερσξίδεηο ηα θύξηα από
ηα θνηλά νπζηαζηηθά.
 Να θιίλεηο ηα αξζεληθά
νπζηαζηηθά ζε -νο.
 Να θηηάρλεηο ην δηθό ζνπ ιεμηθό.
ΒΑΗΛΗΑ
ΣΧΝ ΠΟΤΛΗΧΝ

Παξαηήξεζε πξνζεθηηθά
ηηο ηέζζεξηο ζειίδεο.
54 / 25

 Πνηεο ζειίδεο κνηάδνπλ κεηαμύ
ηνπο;
 ε ηη δηαθέξνπλ ε κηα από
ηελ άιιε;
 Από ηη βηβιίν είλαη βγαικέλε
θαζεκηά από απηέο ηηο ζειίδεο;
Βξεο ζε ηη δηαθέξεη ε ζειίδα
ηνπ ιεμηθνύ από ηηο ππόινηπεο.

1



Ξεθύιιηζε ην ιεμηθό ζνπ θαη
απάληεζε:
 Πόζεο ζειίδεο έρεη ην ιεμηθό ζνπ;
 Με πνηα ζεηξά είλαη γξακκέλεο
νη ιέμεηο;
 Ση γξάθεη ζε θάζε ζειίδα πάλσ
πάλσ, αξηζηεξά θαη δεμηά;
 Γηαηί λνκίδεηο όηη γξάθεη πάλσ
πάλσ απηέο ηηο δύν ιέμεηο;
 ε ηη ρξεζηκεύεη ην ιεμηθό;
55 / 25-26

2
ην ιεμηθό νη ιέμεηο κπαίλνπλ
κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Όκσο κεξηθέο
θνξέο δπζθνιεπόκαζηε λα βάινπκε
ηηο ιέμεηο ζηε ζεηξά, γηαηί ε αξρή
ηνπο κνηάδεη.
Παξαηήξεζε ηα πξώηα γξάκκαηα
ησλ ιέμεσλ θαη βάιε ηεο ζηε ζσζηή
αιθαβεηηθή ζεηξά.
Φάμε, ςάμε!

πιαζηειίλε
δειαδή
δήισζε

αγθάζη

πιαηεία

κπνπκπνπλίδεη

αγθαιηάδσ

πιαζηηθόο
κπνπθάλ

αγθαιηά

κπνπκπνύθη
δειώλσ

56 / 26
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Ση
Α

……

…………………… ……………………
…………………… ……………………
…………………… ……………………
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Μ

……

…………………… ……………………
…………………… ……………………
…………………… ……………………
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Ζ Υαξά θαη ν Αξκπέλ παίδνπλ έλα
παηρλίδη. Αλνίγνπλ ην ιεμηθό ηνπο
θαη πξνζπαζνύλ λα καληέςνπλ
πνύ ζα βξηζθόηαλ ην όλνκά ηνπο,
αλ ην ιεμηθό πεξηείρε θαη νλόκαηα.
Παίμε καδί ηνπο...

Σν όλνκά κνπ ζα ήηαλ
κεηά ηε ιέμε ράπη θαη
πξηλ ηε ιέμε ραξάδσ.

58 / 26-27

Σν όλνκά κνπ ζα ήηαλ κεηά
ηε ιέμε αξκέγσ θαη πξηλ ηε
ιέμε άξλεζε. Θέιεηο λα βξεηο
θαη εζύ πνύ ζα έκπαηλε
ην όλνκά ζνπ ζην ιεμηθό;

Τν όλνκά κνπ είλαη ………………..… .
Θα ήηαλ κεηά ηε ιέμε ………………..
θαη πξηλ ηε ιέμε ……………………… .

Φάμε, ςάμε!

59 / 27

Σν ιεμηθό ζνπ ιέεη: «Γηα λα κε
γλσξίζεηο, πξέπεη λα ςάρλεηο
ζηηο ζειίδεο κνπ!» Πήγαηλε ινηπόλ
ζηηο ζειίδεο 56-61 ηνπ Σεηξαδίνπ
Δξγαζηώλ (2νο ηόκνο),
ζηηο αζθήζεηο 1 , 2 , 3 θαη 4 .
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Υξσκάηηζε θόθθηλεο όζεο από
ηηο ιέμεηο ζηελ επόκελε ζειίδα
λνκίδεηο όηη βξίζθνληαη ζηελ αξρή
ηνπ ιεμηθνύ, πξάζηλεο όζεο ιέμεηο
λνκίδεηο όηη βξίζθνληαη ζηε κέζε
ηνπ ιεμηθνύ θαη κπιε όζεο ιέμεηο
λνκίδεηο όηη βξίζθνληαη ζην ηέινο
ηνπ ιεμηθνύ. Έπεηηα αλαδήηεζέ ηεο
ζην ιεμηθό ζνπ.

60 / 27-28

άγγεινο
ιόθνο

λεζί
γηαγηά

κήιν

ρλάξη

ώκνο

βξύζε

ηξύπηνο

Ζ πξώηε ιέμε ηνπ ιεμηθνύ
κνπ είλαη ε ιέμε άβνινο.

Αληίγξαςε ηελ πξόηαζε
ηεο Υαξάο ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη
κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά.

61 / 28

5
Έια λα βξνύκε νρηώ
πιεξνθνξίεο ζην ιεμηθό.
Γηάβαζε ηηο πιεξνθνξίεο
παξαθάησ θαη βάιε ηνλ αξηζκό
ηεο ζσζηήο πιεξνθνξίαο
ζηα θπθιάθηα ηνπ ιεμηθνύ.

1. Ο αξηζκόο ηεο ζειίδαο.
2. Ζ πξώηε ιέμε ηεο ζειίδαο.
3. Ζ ηειεπηαία ιέμε ηεο ζειίδαο.
4. Ζ ιέμε είλαη ζειπθνύ γέλνπο.
5. Ζ ιέμε είλαη ξήκα.
6. Ζ πξώηε ζεκαζία ηεο ιέμεο.
7. Ζ εηθόλα κηαο ιέμεο ηνπ ιεμηθνύ.
8. Μηα αληίζεηε ιέμε.
62 / 28

γδέξλσ
α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
...

γεκίδσ
γδέξλσ, γδέξλνκαη ξήκα
(έγδαξα, ζα γδάξσ)
 Όηαλ γδέξλεηο ην ρέξη
ζνπ, ηνπ θάλεηο
γξαηζνπληέο.
 Ζ Αζελά έπεζε από
ην πνδήιαην θη έγδαξε
ην γόλαηό ηεο.
 γξαηζνπλώ
 Όηαλ ν ραζάπεο
γδέξλεη έλα δών, ηνπ
βγάδεη ην δέξκα.
 Σν γδάξζηκν είλαη
ην ζεκάδη πνπ έρνπκε
ζην ζώκα καο, όηαλ
γδεξλόκαζηε.
 γξαηζνπληά ♫ γδέξ-λσ
63 / 29

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η
…

γδύλσ, γδύλνκαη ξήκα
(έγδπζα, ζα γδύζσ)
 Όηαλ γδύλεηο θάπνηνλ,
ηνπ βγάδεηο όια ηνπ
ηα ξνύρα, ηνλ αθήλεηο
γπκλό. Όηαλ γδύλεζαη,
βγάδεηο όια ηα ξνύρα ζνπ.
 Ζ Αζελά έγδπζε όιεο
ηεο ηηο θνύθιεο γηα λα
πιύλεη ηα ξνύρα ηνπο.
 μεληύλσ  γδύζηκν
♫ γδύ-λσ

γεηα επηθώλεκα
 Όηαλ ζέινπκε λα
ραηξεηήζνπκε θάπνηνλ,
ιέκε «γεηα», «γεηα ζνπ».
Λέκε «γεηα ζαο»,
όηαλ ραηξεηάκε θάπνηνλ
κεγαιύηεξν.
64 / 29

α
β
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η
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ι
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μ
ν
π
ξ
ζ
η
π
…

 Όηαλ θάπνηνο έρεη
αγνξάζεη θάηη θαηλνύξην
ηνπ ιέκε «κε γεηα».
 «Με γεηα ην θαηλνύξην
θόξεκα Αζελά!» είπε
ε Διέλε. ♫ γεηα

γείηνλαο [ν], γεηηόληζζα
[ε] νπζηαζηηθό (γείηνλεο,
γεηηόληζζεο)
 Γείηνλάο ζνπ είλαη απηόο
πνπ κέλεη θνληά ζνπ,
ζηνλ ίδην δξόκν.
Βιέπεηο ζπρλά ηνπο
γείηνλέο ζνπ βγαίλνληαο
από ην ζπίηη ζνπ.
 Ζ γεηηνληά ζνπ είλαη
ε πεξηνρή ζνπ όπνπ
βξίζθεηαη ην ζπίηη ζνπ καδί
κε ηα γύξσ ζπίηηα θαη ηα
καγαδηά. ♫ γεί-ην-λαο
65 / 29

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
π
ξ
ζ
η
π
…

- Δίκαη ην αληίζεην ηνπ
αδεηάδσ. Ση θάλσ;
…………………………

γεηηνληά [ε] νπζηαζηηθό
(γεηηνληέο)  γείηνλαο

γέιην [ην] νπζηαζηηθό
(γέιηα)  γειώ

γειώ θαη γειάσ ξήκα
(γέιαζα, ζα γειάζσ)
 Όηαλ γειάο δείρλεηο όηη
είζαη ραξνύκελνο ή πσο
βξίζθεηο θάηη πνιύ
δηαζθεδαζηηθό, πνιύ
αζηείν. Όηαλ γειάο,
αθνύγεηαη ην γέιην ζνπ.
 Οη γνλείο ηνπ Κώζηα
πεγαίλνπλ ζπρλά ζε
θσκσδίεο γηα λα γειάζνπλ.
 θιαίσ
66 / 29

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
ξ
ν
π
ξ
ζ
η
…

 Σν γέιην είλαη ν ήρνο
πνπ βγάδεηο όηαλ γειάο.
Ο ήρνο απηόο κνηάδεη κε
ρα, ρα, ρα.
 θιάκα ♫ γε-ιώ

γεκάηνο, γεκάηε, γεκάην
επίζεην (γεκάηνη, γεκάηεο,
γεκάηα)  γεκίδσ

γεκίδσ ξήκα (γέκηζα, ζα
γεκίζσ)
 Όηαλ γεκίδεηο θάηη,
βάδεηο κέζα όζα πην πνιιά
πξάγκαηα κπνξείο.
 Ο Κώζηαο γέκηζε ηηο
ηζέπεο ηνπ κε θαξακέιεο
θαη βγήθε έμσ λα ηηο θάεη
κε ηελ Αζελά.
 Ζ θνηιηά ηνπ Νίθνπ γέκηζε από ην πνιύ θαγεηό.
67 / 29

α
β
γ
δ
ε
δ
ε
ζ
η
…

Γελ ππήξρε πηα ρώξνο γηα
ηίπνηε άιιν.
 Υάιαζε ην πιπληήξην
θαη ην κπάλην γέκηζε
λεξά. Σν κπάλην
είρε πνιιά λεξά.
 αδεηάδσ  Ζ θνηιηά
ηνπ Λίθνπ ήηαλ γεκάηε.
82

Πήγαηλε ζηε ζειίδα 62
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ
(2νο ηόκνο), ςάμε ζην ιεμηθό θαη
θάλε ηελ άζθεζε 5 .
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ην ιεμηθό κεξηθέο ιέμεηο εμεγνύληαη θαιύηεξα κε έλα παξάδεηγκα.
Βξεο ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο κπξνζηά,
άδεηνο, αικπξόο, καξκειάδα θαη
68 / 29-30

αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ έλα
παξάδεηγκα γηα θαζεκηά ιέμε.
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ην παξάδεηγκα πνπ βξήθεο
γηα ηε ιέμε άδεηνο.
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Σώξα πηα μέξεηο πώο είλαη
έλα ιεμηθό! Μπνξείο ινηπόλ
λα αξρίζεηο λα θηηάρλεηο ην δηθό
ζνπ ιεμηθό. Μέζα ζε απηό
ζα βάδεηο όζεο ιέμεηο δε βξίζθεηο
ζην ζρνιηθό ιεμηθό, όζεο ιέμεηο
ζνύ αξέζνπλ ή όζεο ιέμεηο
ζνύ θαίλνληαη αζηείεο.
Γηα λα θηηάμεηο ην ιεμηθό ζνπ,
δηάβαζε ηηο παξαθάησ νδεγίεο!

69 / 30

1. Αγόξαζε έλα ληνζηέ πνπ λα ρσξά
πεξίπνπ 100 ζειίδεο θαη λα έρεη
ρσξίζκαηα κε ηα 24 γξάκκαηα
ηνπ ειιεληθνύ αιθάβεηνπ.
2. ε θάζε ζειίδα ζα γξάθεηο κία
ιέμε.
3. Γξάςε ηε ιέμε πνπ ζέιεηο κε
έληνλν ρξώκα.
4. Έπεηηα ζεκείσζε αλ ε ιέμε απηή
είλαη νπζηαζηηθό, επίζεην, ξήκα
θηι. Αλ δελ ην γλσξίδεηο, κπνξείο
λα ξσηήζεηο ηνλ δάζθαιν ή
ηε δαζθάια ζνπ.
5. Γώζε ηνλ δηθό ζνπ νξηζκό
ηεο ιέμεο, αλ κπνξείο, αιιηώο
ζπκβνπιέςνπ έλα ιεμηθό.
6. Γξάςε έλα παξάδεηγκα κε
ηε ιέμε απηή.
7. Αλ ζέιεηο, δσγξάθηζε απηό πνπ
θαλεξώλεη ε ιέμε.
70 / 30-31

8. Πξόζζεζε ιέμεηο πνπ έρνπλ
αληίζεηε ζεκαζία θαη άιιεο
πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία
κε ηε ιέμε πνπ δηάιεμεο.
ΠΡΟΔΧΔ: Να έρεηο
πάληα ηηο ιέμεηο κε
αιθαβεηηθή ζεηξά,
γηα λα μέξεηο
πνύ λα ηηο βξίζθεηο.

Γ

Β
Α

Έηζη, όηαλ δε ζπκάζαη
κηα ιέμε, ζα κπνξείο λα ςάρλεηο
θαη ζε απηό ην ιεμηθό. Γη’ απηό
είλαη θαιό λα βάιεηο ζην ιεμηθό
ζνπ όζεο πην πνιιέο ιέμεηο
κπνξείο. Από δσ θαη ζην εμήο
ζα ζνπ πξνηείλσ θάπνηεο ιέμεηο
γηα ην ιεμηθό ζνπ.
71 / 31

Σώξα πνπ μέξεηο ηόζα πξάγκαηα γηα ην ιεμηθό, πήγαηλε λα παίμεηο
κε απηό ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ
(2νο ηόκνο), ζηηο αζθήζεηο 6 , 7 ,
.8 θαη 9 ζηηο ζειίδεο 62-67.
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Ο Αδακάληηνο Κνξαήο
έρεη πεη:
Σν πξώην βηβιίν θάζε
έζλνπο είλαη ην ιεμηθό
ηεο γιώζζαο ηνπ.
 Ση λνκίδεηο όηη ζεκαίλεη απηό;
Γηα λα κάζεηο πνηνο ήηαλ
ν Αδακάληηνο Κνξαήο, δηάβαζε
ην ζύληνκν θείκελν πνπ
αθνινπζεί.
72 / 31-32

Ο Αδακάληηνο Κνξαήο ήηαλ έλαο
άλζξσπνο θσηηζκέλνο.
Γελλήζεθε ην 1748 ζηε κύξλε θαη
πέζαλε ην 1833 ζην Παξίζη.
Ήηαλ γηνο εκπόξνπ. Αλ θαη έδεζε
ζε δύζθνινπο θαηξνύο, αγαπνύζε
ηα γξάκκαηα θαη ζπνύδαζε ηαηξηθή
ζηε Γαιιία.
Μηινύζε πνιιέο μέλεο γιώζζεο.
Έδεζε ζε δηαθνξεηηθνύο ηόπνπο
ηεο Δπξώπεο: ζηελ Οιιαλδία θαη
ζηε Γαιιία. Αγσλίζηεθε γηα ην θαιό
ησλ αλζξώπσλ γύξσ ηνπ. Έιεγε
πσο ε γιώζζα ησλ Διιήλσλ
πξέπεη λα είλαη απιή, ώζηε λα
κπνξέζνπλ ΟΛΟΗ νη Έιιελεο λα
κνξθσζνύλ. ηελ αξρή ηνπ ιεμηθνύ
ηνπ έγξαςε: «Σν πξώην βηβιίν
θάζε έζλνπο είλαη ην ιεμηθό ηεο
γιώζζαο ηνπ».
73 / 32

Αληίγξαςε ηα ιόγηα ηνπ Κνξαή
ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε
λα ηα γξάθεηο ζσζηά.
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Βάιε ζηε δεμηά ζηήιε ηνπ πίλαθα
ζηελ επόκελε ζειίδα
πέληε ιέμεηο από ην θείκελν 8
πνπ θαλεξώλνπλ έλα νξηζκέλν
πξόζσπν, δών, πξάγκα ή ηόπν θαη
βάιε ζηελ αξηζηεξή ζηήιε άιιεο
πέληε ιέμεηο πνπ θαλεξώλνπλ όια
ηα πξόζσπα, δώα ή πξάγκαηα ηνπ
ίδηνπ είδνπο.

74 / 32-33

Γειώλνπλ
όια ηα δώα,
πξόζσπα ή
πξάγκαηα ηνπ
ίδηνπ είδνπο.
Σα ιέκε
ΚΟΗΝΑ
ΟΤΗΑΣΗΚΑ.

Γειώλνπλ
νξηζκέλν
πξόζσπν, δών,
πξάγκα ή ηόπν.

άλζξσπνο

Αδακάληηνο

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

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

Σα ιέκε
ΚΤΡΗΑ
ΟΤΗΑΣΗΚΑ.

75 / 33

Λέμεηο όπσο ηξέμηκν,
ζησπή, θαινζύλε
επίζεο είλαη θνηλά
νπζηαζηηθά.
Παξαηήξεζεο όηη όια
ηα θύξηα νπζηαζηηθά
γξάθνληαη κε θεθαιαίν;
Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 67-72
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (2νο
ηόκνο) θαη θάλε ηηο αζθήζεηο
10 , 11 , 12 θαη 13 .

10



Αλαδήηεζε ηε ιέμε άγαικα
ζην ιεμηθό ζνπ θαη αληίγξαςε
ό,ηη γξάθεη εθεί ζηε ζσζηή ζέζε,
ζηηο επόκελεο ζειίδεο.
76 / 33-34

«Ζ Κλήκε», γιππηό
ηνπ Λίθνπ Πεξαληηλνύ
Λέμε κε ρξσκαηηζηά έληνλα
γξάκκαηα: ...........................
Ζ ιέμε πνπ ςάρλεηο ζην ιεμηθό είλαη
γξακκέλε κε ρξσκαηηζηά έληνλα
γξάκκαηα θαη νλνκάδεηαη ιήκκα.

Υπνγξακκηζκέλε ιέμε:
.................................
Ζ ππνγξακκηζκέλε ιέμε ζνπ δείρλεη
ηη κέξνο ηνπ ιόγνπ είλαη ε ιέμε
πνπ ςάρλεηο, δειαδή αλ είλαη
νπζηαζηηθό, επίζεην, ξήκα,
επίξξεκα θηι.
77 / 34

Φξάζε κε θαλνληθά γξάκκαηα:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Ζ θξάζε κε θαλνληθά γξάκκαηα
είλαη ν νξηζκόο ηεο ιέμεο.
Τπνγξακκηζκέλε θξάζε:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Ζ ππνγξακκηζκέλε θξάζε είλαη έλα
παξάδεηγκα.
78 / 34
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Γηάβαζε ην παξαθάησ
θείκελν.

Ηζηνξίεο ηεο Πνληηθνύπνιεο
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό δνύζε
ζηελ Πνληηθνύπνιε έλαο ηεκπέιεο
πνληηθόο πνπ ηνλ έιεγαλ
Υνπδνύξε. Κάζε κέξα, ηελ ώξα πνπ
νη θίινη ηνπ πήγαηλαλ ζην ζρνιείν,
ν Υνπδνύξεο θνηκόηαλ ηνπ θαινύ
θαηξνύ. Γηα ηελ αθξίβεηα, θνηκόηαλ
κ’ όινπο ηνπο θαηξνύο, βξέμεη,
ρηνλίζεη!
Μηα κέξα, όκσο, είδε ζηνλ ύπλν
ηνπ έλα πεξίεξγν όλεηξν. Σνλ θπλεγνύζε λα ηνλ πηάζεη ε Αιθαβήηα
κε ηα είθνζη ηέζζεξα γξάκκαηά ηεο.
Όηαλ ηνλ έθηαζε, ηνπ είπε:
79 / 35

«Γελ πήξεο αθόκε ην κήλπκα ησλ
θαηξώλ; Άλζξσπνο αγξάκκαηνο,
μύιν απειέθεην». Ο Υνπδνύξεο
ζεθώζεθε ηόηε από ην θξεβάηη
θαη είπε: «Σέξκα ηα αζηεία!
Καηξόο γηα δηάβαζκα».
Από ηόηε έγηλε ν θαιύηεξνο
πνληηθνκαζεηήο ζηελ ηάμε.
Οη ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ έβιεπαλ κε
πεξηέξγεηα θαη έιεγαλ:
«Βξε, πώο αιιάδνπλ νη θαηξνί!
Δθεί πνπ ν Υνπδνύξεο δελ εξρόηαλ
ζην ζρνιείν, ηώξα καο έρεη πεξάζεη
όινπο!»

 Ξέξεηο ηη ζεκαίλνπλ
νη ππνγξακκηζκέλεο εθθξάζεηο;
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Αλ δε γλσξίδεηο θάπνηα
από απηέο, δήηεζε
λα ζνπ ηελ εμεγήζνπλ.

Έπεηηα αληίγξαςε ηηο εθθξάζεηο
ζην ιεμηθό ζνπ, ζηε ιέμε θαηξόο,
θαη αλ κπνξείο, ζπκπιήξσζε
ηε ζεκαζία ηνπο.
Άλζξσπνο αγξάκκαηνο,
μύιν απειέθεην.
Αληίγξαςε ηελ παξαπάλσ θξάζε
ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε
λα ηε γξάθεηο ζσζηά.
81 / 35
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Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν.
Σν ζπίηη καο βξίζθεηαη
ζηε δηαζηαύξσζε δύν κεγάισλ
δξόκσλ. Κάζε πξσί, γηα λα πάσ
ζην ζρνιείν, θνηηάδσ δεμηά θη
αξηζηεξά θαη δηαζρίδσ πξνζεθηηθά
ηνλ δξόκν. «Πξέπεη λα μεθηλάο
ζηελ ώξα ζνπ, γηα λα κελ θάλεηο
αγώλα δξόκνπ» κε ζπκβνπιεύεη
ν παππνύο κνπ. Όηαλ δελ έρνπκε
ζρνιείν, πεγαίλσ βόιηα κε
ηνλ παππνύ κνπ. Γπξλάκε
ζηνπο δξόκνπο κε ηηο ώξεο θαη
πάκε όπνπ καο βγάιεη ν δξόκνο:
ζην πάξθν,
ζηελ παξαιία,
ζηε βηβιηνζήθε,
ζηα καγαδηά.
82 / 36

Όηαλ επηζηξέθνπκε ζην ζπίηη,
ε κακά κνπ καο ιέεη πάληα:
«Πνύ ήζαζηαλ όιε κέξα;
αο έθαγαλ νη δξόκνη!».
 Ξέξεηο ηη ζεκαίλνπλ
νη ππνγξακκηζκέλεο εθθξάζεηο;
Αλ δε γλσξίδεηο
θάπνηα από απηέο,
ξώηεζε λα κάζεηο
ηε ζεκαζία ηεο.
Πξόζζεζε απηέο ηηο εθθξάζεηο
ζην ιεμηθό ζνπ.
ε πνηα ιέμε ζα ηηο γξάςεηο;
Αληίγξαςε θαη κάζε λα γξάθεηο
ζσζηά ηε θξάζε
ζηελ επόκελε ζειίδα.
83 / 36

Κάζε πξσί, γηα λα πάσ
ζην ζρνιείν, θνηηάδσ δεμηά
θη αξηζηεξά θαη δηαζρίδσ
πξνζεθηηθά ηνλ δξόκν.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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Ζ Βάγηα ηαθηνπνίεζε θάπνηεο
ιέμεηο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Μπνξείο λα θάλεηο θαη εζύ ην ίδην
κε ηηο ιέμεηο κε ηα έληνλα γξάκκαηα
από ηα θείκελα 8 , 11 θαη 12 ;
Πξόζεμε ηε ζέζε
ηνπ ηόλνπ.
84 / 36-37

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Ολνκαζηηθή
Γεληθή
Αηηηαηηθή
Κιεηηθή
Ολνκαζηηθή
Γεληθή
Αηηηαηηθή
Κιεηηθή

ν

..………… ………………

ηνπ …………..

θαηξόο

αλζξώπνπ ………..…

ηνλ ………..… ……………… ………..…
δξόκε ………………
θαηξέ
ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
νη

………..…

άλζξσπνη

………..…

ησλ ………..… ……………… ………..…
ηνπο ………….. αλζξώπνπο ………..…
-

δξόκνη
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………………

θαηξνί

Πήγαηλε ζηελ άζθεζε 14. ζηηο
ζειίδεο 72 θαη 73 ηνπ Σεηξαδίνπ
Δξγαζηώλ (2νο ηόκνο) θαη βνήζεζε
ηε Γαιήλε πνπ έγηλε παπί!
Ξέξεηο ηη ζεκαίλεη ε έθθξαζε
κε ηα θόθθηλα γξάκκαηα;
Θέιεηο λα ηελ πξνζζέζεηο
ζην ιεμηθό ζνπ;

Αύξην Αλζνιόγην

86 / 37
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Πάεη ν παιηόο ν ρξόλνο...
Πάεη ν παιηόο ν ρξόλνο
αο γηνξηάζνπκε, παηδηά
θαη ηνπ ρσξηζκνύ ν πόλνο
αο θνηκάηαη ζηελ θαξδηά.

Καιή ρξνληά, ρξόληα πνιιά
ραξνύκελε, ρξπζή Πξσηνρξνληά.

Γέξε ρξόλε θύγε ηώξα,
πάεη ε δηθή ζνπ ε ζεηξά,
ήξζε ν λένο κε ηα δώξα,
κε ηξαγνύδηα, κε ραξά.
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Καιή ρξνληά, ρξόληα πνιιά
ραξνύκελε, ρξπζή Πξσηνρξνληά.

Μα θη αλ θεύγεηο καθξηά καο,
ζηελ θαξδηά καο πάληα δεη
θάζε ιύπε θαη ραξά καο
πνπ πεξάζακε καδί.

Καιή ρξνληά, ρξόληα πνιιά
ραξνύκελε, ρξπζή Πξσηνρξνληά.
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Τα γιπθά
παηρλίδηα
ηεο Εσήο
ΜΟΓΑ
ΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟ
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ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να πεξηγξάθεηο έλα πξόζσπν.
 Να μερσξίδεηο ηα κέξε απιώλ
πξνηάζεσλ.
 Να θηηάλεηο αληίζεηεο ιέμεηο κε
ηα με-, α- θαη αλ-.
 Να θιίλεηο ζειπθά νπζηαζηηθά
ζε -α.
 Να ρσξίδεηο κηα ιέμε ζηα δπν,
όηαλ δε ρσξά νιόθιεξε
ζην ηέινο ηεο ζεηξάο.
 Σα κέξε ηνπ ζώκαηνο θαη
ηνπ πξνζώπνπ.

Θάιαληα Φξηζηνπγέλλσλ
Καιήλ εζπέξαλ, άξρνληεο,
αλ είλαη νξηζκόο ζαο
Υξηζηνύ ηε ζεία γέλλεζε
λα πσ ζη’ αξρνληηθό ζαο.
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Υξηζηόο γελλάηαη ζήκεξνλ
ελ Βεζιεέκ ηε πόιεη,
νη νπξαλνί αγάιινληαη
ραίξεη ε θηίζηο όιε.

1
2
Παξαηήξεζε
ηελ εηθόλα ζηε ζειίδα
89
7 θαη πεο.
1
 Ση βιέπεηο ζε απηή;
 Ση θνξά ην θνξηηζάθη πνπ δίλεη
έλα κπηζθόην ζηνλ ζθύιν;
 Πώο είλαη ν θύξηνο κε
ηε ιαηέξλα;
 Ση έθθξαζε έρεη ζην πξόζσπό
ηεο ε θπξία κε ην κπιε θαπέιν;
 Ση θάλνπλ ηα παηδηά κε
ηα ηξηγσλάθηα θαη ην θαξάβη
ζηα ρέξηα;
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Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ
ηνπο ηέζζεξηο πξώηνπο ζηίρνπο
από ην ηξαγνύδη
γηα ηνλ παιηό ηνλ ρξόλν
θαη κάζε λα ηνπο ιεο απέμσ.
ηνλ ηόπν ζαο ηξαγνπδάηε
θάιαληα; Πνηα;
Αλαδεηήζηε θάιαληα από δηάθνξα
κέξε ηεο Διιάδαο θαη δηαβάζηε ηα
ζηελ ηάμε.
Ρσηήζηε λα κάζεηε θαη ζπδεηήζηε
ζηελ ηάμε:
Έρεηε ρξηζηνπγελληάηηθα έζηκα
ζηνλ ηόπν ζαο; Πνηα;
Πνηα είλαη ηα έζηκα
γηα ηελ Πξσηνρξνληά;

92 / 39-40

ην Σεηξάδην Δξγαζηώλ, (2νο
ηόκνο) ζηελ άζθεζε 1 ζηηο ζειίδεο
76-77, ζα βξεηο ηη θνπβαιά ν ΑτΒαζίιεο κέζα ζηα ζαθνύιηα ηνπ.

2 
Ζ2 Γαιήλε δηαβάδεη ην βηβιίν
πνπ
7 ηεο έθαλε δώξν ε κακά ηεο
γηα
1 ηα Υξηζηνύγελλα.
Γηάβαζε θαη εζύ καδί ηεο.

Ζ ηειεπηαία επίζθεςε
ηνπ Ατ-Βαζίιε
Όηαλ ν αδειθόο κνπ θη εγώ
ήκαζηαλ κηθξά παηδηά, θάζε
παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο κάο
επηζθεπηόηαλ ν Ατ-Βαζίιεο. Ναη, δε
ζαο ιέσ ςέκαηα. Δξρόηαλ ν ίδηνο
κε ηελ θαηαθθόθηλε ζηνιή ηνπ,
ηηο γπαιηζηεξέο ηνπ κπόηεο θαη
η’ άζπξα γέληα θαη κνπζηάθηα ηνπ
πνπ γέκηδαλ ην θαινθάγαζν
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πξόζσπό ηνπ. Δίρε θαη κηα κεγάιε
ζαθνύια θξεκαζκέλε πίζσ ζηνλ
ώκν ηνπ θαη, αθνύ έζθπβε ζηα
θξεβάηηα καο θαη καο ράηδεπε,
άθελε ηα δώξα καο δίπια ζην
πξνζθέθαιό καο.

Γησξγία Αλεδίλε-Ιεξάθε,
«Ζ ηειεπηαία επίζθεςε ηνπ
Ατ-Βαζίιε», εθδ. Θέδξνο

Φάμε ζην ιεμηθό ηηο
ιέμεηο θαινθάγαζνο θαη
πξνζθέθαιν θαη
πξόζζεζέ ηεο ζην δηθό
ζνπ ιεμηθό.
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Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ πξώηε θξάζε ηνπ θεηκέλνπ.
Γηάβαζε πξνζεθηηθά ηηο ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο θαη ηηο εξσηήζεηο
πνπ αθνινπζνύλ, παξαηήξεζε
ηελ εηθόλα ηνπ Ατ-Βαζίιε θαη
ζπκπιήξσζε ηνλ πίλαθα
ζηελ επόκελε ζειίδα.
♦ Πώο είλαη ηα ξνύρα ηνπ;
♦ Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ πξνζώπνπ ηνπ;
♦ Ση έθθξαζε έρεη;
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Υαξαθηεξηζηηθά
πξνζώπνπ

Ρνύρα

Έθθξαζε
πξνζώπνπ

Γηα λα πεξηγξάςεηο ηνλ εαπηό
ζνπ θαη άιια πξόζσπα, πήγαηλε
ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (2νο ηόκνο),
ζηηο ζειίδεο 78-81, θαη θάλε ηηο
αζθήζεηο 2 θαη .3 . Έπεηηα θάλε
ηηο αζθήζεηο 4 θαη 5 ζηηο ζειίδεο
81-82.

3 
Ζ Γαιήλε αγόξαζε
2
ζηνπο
θίινπο ηεο από έλα βηβιίν
7 ρξηζηνπγελληάηηθν δώξν.
σο
1
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Γηάβαζε θαη εζύ
έλα παξακύζη από ην βηβιίν
πνπ ράξηζε ζηε Χαξά.

Τν αζηέξη ησλ Φξηζηνπγέλλσλ
Μηα θνξά θη έλαλ
θαηξό δνύζε
ζηνλ νπξαλό έλα
αζηεξάθη. Βαξηόηαλ όκσο λα θάλεη
θάζε βξάδπ ηα ίδηα θαη ηα ίδηα. Μηα
κέξα ινηπόλ, πνπ ν ήιηνο έιακπε
θαη θαλέλαο δελ κπνξνύζε λα
ην δεη, ην αζηεξάθη ην ’ζθαζε από
ην ζπίηη ηνπ. ηξηθνγύξηζε, ζηξηθνγύξηζε θαη θάπνηε έθηαζε πάλσ
απ’ ηε Γε.
Απηό πνπ δελ ήμεξε ην αζηεξάθη
ήηαλ όηη ηώξα ην έβιεπαλ θη
νη άλζξσπνη από ηε Γε.
- Αλαθαιύςακε, είπαλ, έλα λέν
αζηέξη. Καη ηνπ έδσζαλ θη έλα
όλνκα. Σν νλόκαζαλ Βηγαδεδή.
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Σν αζηεξάθη όκσο γξήγνξα
βαξέζεθε λα βιέπεη κόλν δέληξα,
ηα νξγσκέλα ρσξάθηα, ηα πινία
θαη ηνπο ειέθαληεο ζηελ Ιλδία.
Πιεζίαζε, ινηπόλ, ιίγν πεξηζζόηεξν.
Σώξα έβιεπε θαη ηνπο αλζξώπνπο. Οη άλζξσπνη γεκάηνη
ζαπκαζκό έβιεπαλ απηό ην
ππέξιακπξν άζηξν.
- Γελ κπνξεί, έιεγαλ, θάηη ζα ζπκβεί
ζηνλ θόζκν. Κάηη πνιύ θαιό.
Αιιηώο, γηαηί λα θαλεί απηό
ην αζηέξη.
ην αζηέξη άξεζαλ πνιύ νη παξάμελνη άλζξσπνη.
Παξαηεξνύζε, ινηπόλ, εδώ θαη
ιίγεο κέξεο ηξεηο αλζξώπνπο πνπ
πεξπαηνύζαλ ζηελ έξεκν.
Πεξπαηνύζαλ θαη πεξπαηνύζαλ.
Κάηη θξαηνύζαλ ζηα ρέξηα ηνπο θαη
πξνρσξνύζαλ θνηηάδνληαο θάπνπ
98 / 42

θάπνπ ηνλ νπξαλό.
Μηα λύρηα, ην αζηεξάθη είδε
άιινπο δύν παξάμελνπο αλζξώπνπο. Έλαλ άληξα θαη κηα γπλαίθα.
Κη έλα γατδνπξάθη. Φαηλόληνπζαλ
θνπξαζκέλνη θαη πήγαηλαλ πνιύ
αξγά.
Σν αζηεξάθη πιεζίαζε ιίγν
πεξηζζόηεξν. Ζ ιάκςε ηνπ κεγάισζε. Σν αζηεξάθη είδε ηε γπλαίθα λα
θαηεβαίλεη από ην γατδνπξάθη.
Κξαηνύζε ηελ θνηιηά ηεο πνπ ήηαλ
κεγάιε θαη ζηξνγγπιή.
Άξαγε απηή ε γπλαίθα ζα γελλνύζε
εθεί ζηελ εξεκηά κόλε ηεο; Σν
αζηεξάθη αλήζπρν πιεζίαζε αθόκε
πεξηζζόηεξν.
Ζ γπλαίθα κπήθε ζε κηα ζπειηά
ηεο εξήκνπ. Ο άληξαο ζηάζεθε
απέμσ. Όηαλ αθνύζηεθε ην πξώην
θιάκα ηνπ κσξνύ, ην αζηεξάθη
έλησζε ηελ θαξδηά ηνπ λα
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ζπαξηαξάεη από ραξά. Αρ, πόζν
ήζειε λα δεη απηό ην κσξάθη. Πιεζίαζε αθόκε ιίγν. Όιε ε έξεκνο
γύξσ θσηίζηεθε ζαλ λα ’ηαλ κέξα.
Δίδε κέζα ζηε ζπειηά ηνπο ηξεηο
γέξνληεο γνλαηηζηνύο κπξνζηά ζε
κηα θάηλε, λα πξνζθέξνπλ
ζην κσξάθη ζκύξλα,
ρξπζό θαη ιηβάλη.
Έλα θσο
μερπλόηαλ γύξσ
από ηε θάηλε θαη
θώηηδε ην ήξεκν πξόζσπν ηεο
κεηέξαο ηνπ κσξνύ. Σν αζηεξάθη
πξόιαβε λα δεη ηα κάηηα ηνπ κσξνύ
πνπ ην θνίηαδαλ γιπθά. Σίπνηε
άιιν...
Έπεηηα έζβεζε ζαλ θεξάθη θαη
ράζεθε απ’ ηνλ νπξαλό.

Δπγελία Φαθίλνπ, «Τν αζηέξη
ησλ Φξηζηνπγέλλσλ», εθδ. Θέδξνο
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 Πώο νλόκαζαλ νη άλζξσπνη
ην αζηεξάθη;
Πνηνπο είδε ην αζηεξάθη λα
πεξπαηνύλ ζηελ έξεκν;
 Ση είδε ην αζηεξάθη κέζα
ζηε ζπειηά;
 Ση ζπλέβε ζην αζηεξάθη
ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο;
 Πνηνη λνκίδεηο όηη ήηαλ
ε γπλαίθα πνπ γέλλεζε, ν άληξαο
ηεο θαη ην κσξό πνπ γελλήζεθε;

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηελ
πξόηαζε κε ηα έληνλα γξάκκαηα
θαη κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά.
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Σν παξακύζη πνπ δηάβαζεο
απνηειείηαη από πνιιέο
πξνηάζεηο, άιιεο κεγάιεο θαη
άιιεο κηθξέο. Θπκήζνπ!
Κάζε πξόηαζε απνηειείηαη
από ηνπιάρηζηνλ δύν κέξε.
Σν έλα δείρλεη πνηνο θάλεη
θάηη (π.ρ. ν άληξαο) θαη ην
άιιν δείρλεη ηη θάλεη (π.ρ.
ζηάζεθε απέμσ). Οη
πιεξνθνξίεο απηέο είλαη
απαξαίηεηεο, γηα λα
θαηαιάβεηο κηα πξόηαζε
ή έλα θείκελν.
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Ξαλαδηάβαζε ηηο ππνγξακκηζκέλεο
πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ 3 θαη
ζπκπιήξσζε ηνλ πίλαθα.2

7
Ση θάλεη;
1

Πνηνο θάλεη θάηη;
Πνηνο
Ση έθαλε
ην ’ζθαζε από
ην αζηεξάθη;
ην ζπίηη ηνπ;
Πνηνο κπήθε
Ση έθαλε
ζε κηα ζπειηά
ε γπλαίθα;
ηεο εξήκνπ;
Πνηνο ζηάζεθε
Ση έθαλε
Ο άληξαο
απέμσ;
ν άληξαο;
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ζηάζεθε
απέμσ.

Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 83-85
ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ
(2νο ηόκνο) θαη θάλε ηηο αζθήζεηο
.6. θαη 7 .

5
ύγθξηλε ηα παξαθάησ
2
δεπγάξηα
ιέμεσλ θαη πεο ζε ηη
λνκίδεηο
όηη καο ρξεζηκεύνπλ
7
ηα
1 α-, αλ- θαη με-.
θαθόο – άθαθνο θνιιώ – μεθνιιώ
γλσζηόο – άγλσζηνο
δηςώ – μεδηςώ
κπεξδεύσ – μεκπεξδεύσ
θηλεηόο – αθίλεηνο
ππάθνπνο – αλππάθνπνο
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηηο παξαπάλσ ιέμεηο.
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Πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ
(2νο ηόκνο), ζηηο ζειίδεο 85-86, θαη
θάλε ηελ άζθεζε 8 , γηα λα δεηο ηη
γίλεηαη ζηελ Αλάπνδε Υώξα.

6 
2 παξαθάησ θείκελν είλαη από
Σν
7 βηβιίν πνπ ράξηζε
ην
ε1Γαιήλε ζηνλ Αξκπέλ.
Ο δηθόο καο Ατ-Βαζίιεο
Καιή ηνπ ώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε κε
ηελ θόθθηλε θόξκα θαη ηελ νιόιεπθε γνύλα, δε ιέσ... Μα, απηόο, κάηηα
κνπ, ηη ζρέζε έρεη κε ην δηθό καο
ηνλ Ατ-Βαζίιε ην ζνθό, ην δάζθαιν; Σν ιέλε θαη ηα θάιαληα:
«Βαζηάεη πέλα θαη ραξηί, ραξηί θαη
θαιακάξη, θαη ζην ξαβδί ηνπ
αθνύκπεζε λα πεη η’ αιθαβεηάξη».
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ηα θάιαληα ηεο Μπθόλνπ
ηνλ ιέλε... γξακκαηηθό!
«Κη αλ είζαη θαη γξακκαηηθόο,
πεο καο ηελ αιθαβήηα».
Καη βέβαηα ήηαλε γξακκαηηθόο
θαη πνιύ ζπνπδαγκέλνο. Έλαο από
ηνπο Σξεηο Ηεξάξρεο. Κη έγξαςε
πάκπνιια ζπγγξάκκαηα θαη έδσζε
ζπκβνπιέο, πώο λα δηαβάδνπλ
ηα παηδηά, πόζε αμία έρεη
ην δηάβαζκα.
Σα έιεγα όια απηά κε ιόγηα απιά
ζηελ εγγνλή κνπ, όηαλ μαθληθά
κπήθε ν παππνύο θαη είπε:
«Από ην πνιύ λέθνο δε θαίλεηαη
ε Αζήλα!». Κη ε εγγνλή κνπ,
πνπ πεξηκέλεη ηα δώξα ηεο
από ηνλ θαιό καο γξακκαηηθό θαη
δάζθαιν, ξώηεζε κε αγσλία:
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«Γηαγηάθα κνπ, ιεο λα κελ ηε βξεη
ηελ Αζήλα ν Ατ-Βαζίιεο κε ηόζν
πνιύ λέθνο;».

Αγγειηθή Βαξειά, πεξηνδηθό
«Σπλεξγαζία», η. 22, 1994-95
 Τπνγξάκκηζε ζην θείκελν
ηηο ιέμεηο κε ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη ε ζπγγξαθέαο ηνλ «δηθό καο»
Ατ-Βαζίιε.
 Ξέξεηο πνηνη είλαη νη Σξεηο
Ηεξάξρεο;
 Πόηε γηνξηάδνπλ θαη νη ηξεηο
καδί;
 Γηαηί θνβάηαη ην θνξηηζάθη όηη
δε ζα βξεη ν Ατ-Βαζίιεο
ηελ Αζήλα;
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πδεηήζηε ζηελ ηάμε γηα ην λέθνο
ζηηο κεγάιεο πόιεηο, ηη είλαη,
πώο δεκηνπξγείηαη
θαη ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε,
γηα λα ην αληηκεησπίζνπκε.

7 Έια ηώξα λα ζπκπιεξώζνπκε
2 παξαθάησ πίλαθα. Παξαηήξεζε
ηνλ
πνύ
7 κπαίλεη ν ηόλνο.
1

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Ολνκαζηηθή
ε
ραξά
Γεληθή
ηεο
ραξάο
Αηηηαηηθή
ηε(λ) …………………
Κιεηηθή
…………………
ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
Ολνκαζηηθή
νη
ραξέο
Γεληθή
ησλ
ραξώλ
Αηηηαηηθή
ηηο …………………
Κιεηηθή
…………………
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Ολνκαζηηθή
Γεληθή
Αηηηαηηθή
Κιεηηθή
Ολνκαζηηθή
Γεληθή
Αηηηαηηθή
Κιεηηθή

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
ε
…………………
ζάιαζζα
ηεο
ώξαο
ζάιαζζαο
ηε(λ) ………………
…………………
ώξα
…………………
ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
νη ………………… ……………………
ησλ
σξώλ
ζαιαζζώλ
ηηο ………………… ……………………
ώξεο
ζάιαζζεο
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Ολνκαζηηθή
Γεληθή
Αηηηαηηθή
Κιεηηθή
Ολνκαζηηθή
Γεληθή
Αηηηαηηθή
Κιεηηθή

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
ε
…………………
ηαπηόηεηα
ηεο
ειπίδαο
ηαπηόηεηαο
ηε(λ) ………………
…………………
………………
…………………
ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
νη
ειπίδεο
……………………
ησλ
ειπίδσλ
ηαπηνηήησλ
ηηο ………………… ……………………
………………… …………..………
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8
Σα παηδηά έγξαςαλ
2 ζρνιείν ρξηζηνπγελληάηηθεο
ζην
7
θάξηεο.
Υξεηάζηεθε όκσο λα
ρσξίζνπλ
θάπνηεο ιέμεηο ζην ηέινο
1
ηεο ζεηξάο.

Παξαηήξεζε πώο ρώξηζαλ
ν Λνπθάο θαη ε Γαιήλε ηηο ιέμεηο θαη
απάληεζε ζηηο παξαθάησ
εξσηήζεηο. Γξάςε ηηο απαληήζεηο
ζην ηεηξάδηό ζνπ.
 Πώο ρσξίδνληαη δύν όκνηα
ζύκθσλα;
 Πώο ρσξίδνληαη ηα δίςεθα
ζύκθσλα;
 Πώο ρσξίδνληαη ηα δίςεθα
θσλήεληα;
 Πώο ρσξίδεηαη έλα ζύκθσλν
πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δύν
θσλήεληα;
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Σαο εύρνκαη πγεία θαη ραξά
Γαιήλε
Θαιή Φξνληά
γεκάηε ραξά θαη ειπίδα.
Ινπθάο

Φαξνύκελα
Φξηζηνύγελλα!
Ινπθάο

Τν αζηέξη
λα ιάκπεη γηα ζέλα.
Γαιήλε
Πήγαηλε ζην Σεηξάδην
Δξγαζηώλ (2νο ηόκνο) ζηηο ζειίδεο
87-90 θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 9 , 10.
θαη 11 .

Αύξην Αλζνιόγην
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Γισζζάξην
αγάιινκαη (ελ. 12): ραίξνκαη
πνιύ.
αγξππλώ (ελ. 11): κέλσ
άππλνο, δελ θνηκάκαη.
άζθαιηνο, ε (ελ. 10): δξόκνο
ζηξσκέλνο κε πίζζα.
αθνπγθξάδνκαη (ελ. 10):
αθνύσ κε πξνζνρή.
βπηηνθόξν, ην (ελ. 9): θνξηεγό
πνπ κεηαθέξεη πγξά όπσο
πεηξέιαην, λεξό θηι.
γξακκαηηθόο, ν (ελ. 12): απηόο
πνπ μέξεη γξάκκαηα,
ν κνξθσκέλνο.
–
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εληύπσζε, ε (ελ. 9): θάηη πνπ
ζνπ έκεηλε ζην κπαιό.
–
–
–
–
θαιακάξη, ην (ελ. 12): κειαλνδνρείν, κηθξό βάδν όπνπ
έβαδαλ κειάλε γηα
ηνπο θνληπινθόξνπο,
κε ηνπο νπνίνπο έγξαθαλ
ζηα παιηά ρξόληα.
θαινθάγαζνο, -ε -ν (ελ. 12):
γεκάηνο θαινζύλε.
θηίζηο, ε (ελ. 12): ε πιάζε.
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–
–
–
–
–
πλεπκαηηθόο, -ή -ό (ελ. 11): πνπ
αλαθέξεηαη ζην πλεύκα,
ζην κπαιό.
πξαγκαηνπνηώ (ελ. 10): θάλσ
θάηη πξαγκαηηθόηεηα.
πξνζθέθαιν, ην (ελ. 12):
ην καμηιάξη πάλσ ζην νπνίν
αθνπκπνύκε ην θεθάιη καο,
όηαλ θνηκόκαζηε.
–
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–
ηαμηζέηξηα, ε (ελ. 10): ππάιιεινο πνπ νδεγεί ηνπο ζεαηέο
ζηηο ζέζεηο ηνπο ζην ζέαηξν,
ζην ζηλεκά ή ζε άιιν ζέακα.
–
θνπλησηόο, ή -ό (ελ. 9):
θνπλησηή νπξά ή θνπλησηά
καιιηά = κε ζηξνγγπιεκέλν
ζρήκα θαη πνιιέο ηξίρεο,
θνπλησηό δέληξν = κε πνιιά
θύιια.
ρλάξη, ην (ελ. 11):
παηεκαζηά.
–
–
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Δπηθνηλσλώ
Πεξηερόκελα
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