
 

ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ  ΚΑΗ ΘΡΖΚ. 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣ. 
Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 

 

Δι. Καξαληδόια   Κ. Κύξδε 
Σ. παλέιιε   Θ. Σζηαγθάλε 
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Γεύηεξν ηεύρνο  
1νο ηόκνο 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΓΛΩΑ Α΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
 

Γξάκκαηα  Λέμεηο  Ηζηνξίεο 
 

ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 
 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ 
 

1νο ΣΟΜΟ 
 



 

Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / 
Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α: 
«Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ 
εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ» 

 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
Μηράιεο Αγ. Παπαδόπνπινο 
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 
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. 

 

Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ 
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ 
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. 

 

Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από 
ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη 
25% από εζληθνύο πόξνπο. 



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
Διέλε Καξαληδόια, Επίθ. 
Καζεγ. ηνπ Παλεπ. Αηγαίνπ  
Καιιηόπε Κύξδε, Εθπ/θόο 
Σαηηάλα παλέιιε, Εθπ/θόο 
Θενδώξα Σζαγθάλε, Εθ/θόο  
 

ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Βαζίι. Αλαγλσζηόπνπινο, 
Καζ. Παλεπ. Θεζζαιίαο 
Ησάλλεο Λεβεληόπνπινο, 
Σρνιηθόο Σύκβνπινο 
Λπδία Ακπόλε-Σζνύξα,  

Εθπαηδεπηηθόο 
 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Λήδα Βαξβαξνύζε, 
θηηζνγξάθνο-Δηθνλνγ/θνο 



 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 
Βαζίιεηνο Βνπβνλίθνο,  

Φηιόινγνο 
 

ΤΠΔΤΘ. ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ  

Πέηξνο Μπεξεξήο, Σύκβ. 
ηνπ Παηδαγωγ. Ιλζηηηνύηνπ 

Υξήζηνο Παπαξίδνο, Σύκβ. 
ηνπ Παηδαγωγ. Ιλζηηηνύηνπ 

 

ΤΠΔΤΘ. ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
Γεώξγηνο Οηθνλόκνπ, Μόλ. 
Πάξεδξ. ηνπ Παηδαγ. Ιλζη. 

 

ΠΡΟΔΚΣΤΠΩΣ. ΔΡΓΑΗΔ 
ACCESS Γξ. Σέρλεο Α.Δ. 



 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ   
ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,  

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 

 

Δι. Καξαληδόια  Κ. Κύξδε 
Σ. παλέιιε  Θ. Σζηαγθάλε 

 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ 
Μεηαίρκην 

 

ΓΛΩΑ Α΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
 

Γξάκκαηα  Λέξεηο  Ηζηνξίεο 
 

ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 
 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ 
 

1νο ΣΟΜΟ 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ 
έγηλε από ηελ Οκάδα αλά-

πηπμεο ςεθηαθνύ εθπαηδεπ-
ηηθνύ πιηθνύ πξνζβάζηκνπ 
από ακβιύσπεο καζεηέο, 

ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη 
Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη 
επνπηηθνύ πιηθνύ γηα 

καζεηέο κε αλαπεξίεο – 
Οξηδόληηα Πξάμε». 



 

 
ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΤΜΒΟΛΩΝ 

 
 Γηαβάδνπκε 

 

Γξάθνπκε θαη  
δηαβάδνπκε 

 

πδεηάκε 
 

Κάλνπκε θάηη όινη καδί 
 

 

Γξάθνπκε  
νξζνγξαθία 

 

 



 

Σν θαπέιν πεξπαηάεη! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μάλνο  
Κνληνιέσλ 
Ζ ηζηνξία  

ηνπ ζθύινπ… 
Θα Γείμεη 

 

Κ.Σ.Δ.Λ. ΤΡΟΤ Α. Δ. 
ΔΗΗΣΖΡΗΟ 

Νν 13745 
Δπξώ 0,90 
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ΑΓΓΔΛΗΑ 
 

Υάζακε ηνλ ζθύιν καο.  

Δίλαη κεγαιόζσκνο θαη 
έρεη θαθέ ρξώκα. Όπνηνο 
ηνλ δεη ή γλσξίδεη θάηη  
λα ηειεθσλήζεη ζην:  
210 6992667  

Πνύ ζα 
θξύςσ ην 

θιεηδί; 
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1. Βάιε ζε θύθιν  
ηε ιέμε πνπ έρεη εη  
θαη ζα κάζεηο ηελ απάληεζε 

 
 
 
 
ζην θαπέιν     ζην ζαθίδην  
 

ζην γξαθείν  
 

ζηε βηβιηνζήθε 
 

 

2. Ση ιέεη ην ζθπιάθη; 
πκπιήξσζε ηα Δη, εη, βάιε 
ηόλν όπνπ ρξεηάδεηαη  
θαη δηάβαζε ηη ιέεη. 

Θα ην 
θξύςσ 

Δη  εη 
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Γηαβάδ__, γειά__,  
ηξαγνπδά__ θαη κνπ  
κηιά__. 
Μνπ δίλ__ θαγεηό. 
Ννκίδσ πσο ηε ιέλε  
Ησάλλα. 
__λαη πνιύ δσεξή. 
Θέισ λα κ__λσ καδί  
ηεο θαη λα ηελ πξνζέρσ. 

 
 

3. Πνύ ζέιεη λα πάεη  
ην ζθπιάθη; πκπιήξσζε  
ηα γξάκκαηα πνπ ιείπνπλ. 
Γξάςε ηα γξάκκαηα  
ζηε ζεηξά, βάιε ηόλν  
ζηε ιέμε θαη δηάβαζε.  
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θα__εηίλα 
 

__άξαθαο 
 

καξθαδόξ__ο 
 

κν__ύβη 
 

η__ηξάδην 
 

βηβι__ν 
 

ζαθίδη__ 
 

 
Σν ζθπιάθη ζέιεη λα πάεη 
ζην ______________. 
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4. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά πνύ ζέιεη λα πάεη  
ην ζθπιάθη. 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Αγγελία 

ΥΑΡΗΕΔΣΑΗ θνπηαβάθη. 

Δίλαη παηρληδηάξηθν θαη 
θηιηθό. Σειεθσλήζηε 

ζην: 2310242236 

Έλαο θαηλνύξηνο 
καζεηήο 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο Άξρνληαο  
ηνπ Υεηκώλα  

θαη ε Νεξάηδα  
ηνπ Καινθαηξηνύ 

Πεηξαηάο 
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ΔΚΘΔΖ 
ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ 

 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΗΑΚΟ 
ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

 
 
 
 

ΑΗΘΟΤΑ ΠΑΡΝΑΟ 
ΑΠΡΑ ΠΗΣΗΑ 

 

14 Απξηιίνπ έσο  
5 Μαΐνπ 1986 

 
 

 

1. Σα δώα παίδνπλ 
θξπθηό. πκπιήξσζε   
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ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ, 
βάιε ηόλν θαη δηάβαζε. 
 

Πνύ, είζαη ζθπιάθη; 
 

Δίκαη κέζα ζην  
θνξηεγό. 
Δζύ, παπαγάιε πνύ 
_____; 
 

Δγώ _____ πάλσ  
ζην αεξνπιάλν. 
 

Ζ γάηα πνύ είλαη;  
 

Ζ γάηα _____ θάησ  
από ην άινγν. 
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2. Ο ζθύινο έθξπςε  
ην κνιύβη, ηελ θνύθια θαη 
ηελ θνξδέια ηεο Ησάλλαο.  
Σν ζθνπθί ηνπ παππνύ.  
Σν βξαρηόιη ηεο γηαγηάο.  
Σν ζηηιό ηεο κακάο.  
Έλα θόθαιν θαη έλα 
πηξνύλη. 

 

Γξάςε ηηο θόθθηλεο ιέμεηο  

κε κεθαλαία γράμμαηα  
ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε. 
 

__ __ __ __ __ __ 
 

__ __ __ __ __ __  

Αη  αη 

17 / 9 



__ __ __ __ __ 
 

__ __ __ __ __ __ 
 

__ __ __ __ __ __ __ __  
 

__ __ __ __ __ __ __ 
 

__ __ __ __ __ __ __ 
 

__ __ __ __ __ __ 

 
 

3. Γξάςε ηώξα  
ζηε ζεηξά ηα γξάκκαηα  
πνπ είλαη ζηα θνπηάθηα.  
Θα κάζεηο ηη όλνκα έδσζαλ  
ηα παηδηά ζην θνπηάβη. 
_______________________ 
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4. πκπιήξσζε ηα αη  
θαη βάιε ηόλν όπνπ 

ρξεηάδεηαη. Θα κάζεηο ηη ιέεη 
ν Μνιύβηνο. 
 
Ολνκάδνκ__ Μνιύβηνο 
θ__ όιν π__δσ. 
 
 

5. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη ιέεη ν Μνιύβηνο. 
 
 
 
 
 

. 
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Όινη ζην νηθόπεδν 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALLY 
GRINDLEY 

PENNY DANN 
Οη θίινη είλαη 

γηα πάληα 
 

ΑΓΓΔΛΗΑ 
 

ΔΝΟΗΚΗΑΕΔΣΑΗ  
κνλνθαηνηθία κε θήπν. 
 

ηδεξνδξνκηθνί 
ζηαζκνί 
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1. πκπιήξσζε  
ηελ απάληεζε  
ηνπ βάηξαρνπ. 

 

 Πνηνο είζαη; 
 

 Ο πίζεθνο; 
 

 Ο ιύθνο; 
 

 Ο ιαγόο; 
 

 Ο ξηλόθεξνο; 
 

 Ο πειεθάλνο; 
 

 Ο ηππνπόηακνο; 
 

Όρη. _________ ___ 
 

________________ 
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2. Ση ζπδεηνύλ  
ν θόθνξαο θαη ην θνπηάβη; 
Γεο ηηο εηθόλεο. Γξάςε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ, βάιε 
ηνπο ηόλνπο θαη δηάβαζε.  
 
 
 

Πνηνη ηξαγνπδνύλ; 
 

Οη πίζεθνη; 
 

Οη ιύθ__; 
 

Οη _______; 
 

___ _________; 

Οη  νη 

22 / 11 



___ __________; 
 

___ ___________;  
 

Όρη. Σξαγνπδνύλ  
__ πξάζηλνη ___________ 
 
 
 

3. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη απάληεζε  
ν θόθνξαο. 
 
 
 
 
 

. 

. 
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Μπιε όλεηξα 
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Αγαπεκέλε κνπ 
κπακπά… 
PHILIPPE 

DUPASQUIER 

Μπινθ 
Εσγξαθηθήο 

Κάκπνο 



1. Πνηα ρξώκαηα  
ρξεηάδεηαη ε γάηα γηα 

λα θηηάμεη ην νπξάλην ηόμν; 
Γξάςε ηηο ιέμεηο θαη βάιε 
ηόλνπο. 
 
 
 

______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
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2. Βνήζεζε ην θνπηάβη.  
Γξάςε θαη βάιε ηόλν  
ζηηο ιέμεηο.  
 
Φηηάρλσ ην κνβ από 
________ θαη _________. 
 

Φηηάρλσ ην πνξηνθαιί  
από ________ θαη 
_________. 
 

Φηηάρλσ ην πξάζηλν  
από ________ θαη 
_________. 
 

Μπ  κπ 
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3. Ση δσγξαθίδνπλ  
ηα δώα; Γξάςε ηηο ιέμεηο 

θαη βάιε ηόλνπο. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσγξαθίδσ κία 
ηξακπάια. 

Εσγξαθίδσ ηξεηο 
_____________ 

Εσγξαθίδσ ηέζζεξηο 
__________ 

Εσγξαθίδσ δύν 
κπιε ___________ 
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4. Μάζε λα γξάθεηο  
ζσζηά ηη ιέεη ν πνληηθόο. 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Με πηλέια θαη θαληαζία 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ηέρλε γηα παηδηά 
ΠΑΡΑΣΖΡΩΝΣΑ 

ΣΑ ΕΩΑ 

Άληηζζα 
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1. Γξάςε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ, βάιε ηόλνπο  
θαη βνήζεζε ηνλ παπαγάιν  
λα βξεη ην καληαιάθη. 
 

Μάληεςε πνύ έθξπςα  
ην καληαιάθη. 
 

Δίλαη πάλσ ζηελ 
_________; 
Δίλαη πίζσ από ηελ 
________; 
Δίλαη κέζα ζηελ 
__________; 

 

Όρη. Δίλαη θάησ από  
ην _____________. 
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2. Πνηα δώα 
δσγξάθηζαλ ηνλ ηεξάζηην 
άλζξσπν ζηνλ ηνίρν; 
Γξάςε θαη βάιε ηόλνπο  
ζηηο ιέμεηο. 
 
ν __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
ν __ __ __ __ __ __ __ __  
 
ην __ __ __ __ __ __  
 
ε __ __ __ __ 
 
ε __ __ __ __ __ __ 

Νη  λη 
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ε __ __ __ __  
 
ν __ __ __ __ __ __ __ 
 
ν ζθύιν __ 
 
 
 
 

 
3. Πώο νλόκαζαλ ηα 

δώα ην έξγν ηνπο; Βάιε  
κε ηε ζεηξά ηα γξάκκαηα  
πνπ έγξαςεο ζηα θνπηάθηα  
ηεο άζθεζεο  
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2. Βάιε ηόλν ζηε ιέμε θαη 
δηάβαζε. 
 

Ο __________________ 
κε ην θνληό παληειόλη. 
 
 

 4. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά πώο νλόκαζαλ  
ηα δώα ην έξγν ηνπο. 
 
 
 
 
 
 

. 
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Οη δπν θίινη 
 

1. πκπιήξσζε ηα εη 
πνπ ιείπνπλ θαη ζα 
δηαβάζεηο έλα αίληγκα.  
Βξεο θαη γξάςε  
ηε ιύζε. 
 
 

Έρσ έλαλ θαηλνύξην  
θίιν. 

Μέλ__ καδί κνπ. 

Παίδ__ θξπθηό. 

Σελ νπξά ηνπ θνπλά__, 

θόθαια καζά__ 

θαη ρνξνπεδά__.  

Γπλαηά γαβγίδ__. 
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Πνύ θαη πνύ γξπιίδ__. 

Πνηνο είλαη; 

______________ 
 

 
 

2. πκπιήξσζε ηα αη 
πνπ ιείπνπλ θαη βάιε ηόλν 
όπνπ ρξεηάδεηαη. Γηάβαζε 
ην αίληγκα. Βξεο θαη γξάςε 
ηε ιύζε. 
 

Έρσ κηα θ__λνύξηα θίιε 

πνπ π__ρλίδηα κνπ ραξίδεη. 

Όιν λάδη ληανπξίδεη 

γιείθεη__ θ__ γνπξγνπξίδεη 
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Π__δεη κε όια ηα π__δηά, 

ηα πνληίθηα, ηα πνπιηά. 

Μα όηαλ είλ__ ζπκσκέλε 

θξύβνλη__ όινη  
θνβηζκέλνη. 

Πνηα είλαη; 

___________. 
 

 
 
 

3. Γηάβαζε. 
 

Έλαο θξνθόδεηινο γηαηξόο  
θη έλαο ζθίνπξνο  

μπινπξγόο. 
Έλαο πνληηθόο γεσξγόο  

εη  αη  νη  κπ  λη 
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θη έλαο αζηαθόο βνζθόο. 
Έλαο θύθλνο κνπζηθόο 
θη έλαο αεηόο κεραληθόο.  
Έλαο γιάξνο δηθεγόξνο,  
έλαο ζθύινο αεξνπόξνο  
θη έλαο βάηξαρνο ηελόξνο.  
Με κνιύβηα θαη πηλέια 
δσγξαθίδνπλε ηα αζηέξηα. 
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4. Γηάβαζε κία κία ηηο  
ζεηξέο ηεο άζθεζεο 3. 

πκπιήξσζε ηα ζηηράθηα, 
ηόληζε ηηο ιέμεηο θαη δηάβαζε. 
 

Γύν θξνθόδεηινη γηαηξνί 

θαη ηξεηο ζθίνπξ__  

μπινπξγ__. 

Σέζζεξηο ____________  

_________, 

Πέληε ________ _________. 

Έμη _________ ___________ 

θη επηά_______ _________. 

Ορηώ ________ _________, 

ελλέα ________ __________  

θαη δέθα ________ _______. 
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Πίζεθνη, ιαγνί θαη ιύθνη 
ηξέρνπλ ζηελ Πηλαθνζήθε. 
Γηαηί; Να δνπλ ηελ έθζεζε 

δσγξαθηθήο 
«θύινη, νη θαιύηεξνί καο  

θίινη». 
 

 

5. Γξάςε ηνλ δηθό ζνπ 
ηίηιν ζε θάζε πίλαθα. 
Ύζηεξα δηάβαζε ζηε 
ζειίδα 44 πώο νλόκαζε 
θάζε δσγξάθνο ην έξγν 
ηνπ. 
  
 __________ 
 

1 
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 _________ 
 
 
 
 
 
 
 
__________  __________ 
 

 
 

6. Ση κπνξεί λα 
ζθεθηόηαλ θαζέλαο από 
ηνπο ηέζζεξηο δσγξάθνπο, 
όηαλ δσγξάθηδε ηνλ πίλαθά 
ηνπ; 

2 

3 
4 
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7. Να γξάςεηε  
κηα ηζηνξία γηα  

ηνπο ζθύινπο πνπ είλαη  
ζηνπο ηέζζεξηο πίλαθεο. 
 

 
 

8. πκπιήξσζε ηα κπ 
θαη λη πνπ ιείπνπλ θαη 
δηάβαζε. 
 

Θέισ λα γίλσ 

δσγξάθνο. Θα δσγξαθίζσ 

ηελ __νπιάπα ηεο Ησάλλαο. 

Θα πάξσ από ην __ανύιν 

έλα πηλέιν θαη ζα 

δσγξαθίζσ ηνλ νπξαλό  

εη  αη  νη  κπ  λη 
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κε __ιε __νγηά. Ύζηεξα ζα 

θηηάμσ έλαλ ια__εξό ήιην 

θη από θάησ δέ__ ηξα. Καη 

θάησ από ηα δέ__ξα ζα 

δσγξαθίζσ έλαλ ρν__ξό 

ειέθα__ α, έλαλ θν__νύιε 

πν__ηθό, έλαλ πίζεθν  

κε γά__ηα, κηα θακήια  

κε ν__ξέια. 

 
 
 

9. Λύζε ηα αηλίγκαηα 
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κπα  ια 
 

Βάιε ζηε ζεηξά ηηο  
ζπιιαβέο, ηόληζε  
ηε ιέμε θαη ζα βξεηο  
έλα παηρλίδη.  

____________ 
 

Αλ αιιάμεηο ηε ζεηξά  
θαη ηνλίζεηο  
δηαθνξεηηθά, ζα βξεηο  
θάηη πνπ θσηίδεη.  

____________ 
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Γύξηζε ην βηβιίν αλάπνδα 
θαη δηάβαζε: 
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Ο παπνπηζσκέλνο 
ρηνλόδξαθνο 
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Κίηπ 
Κξόνπζεξ 
Ο καύξνο 
Κόηζπθαο 

θη ν 
άζπξνο 
Γιάξνο 

Σζνπξέθηα 
Κνπινπξάθηα 

Κξηηζίληα 
Κξνπαζάλ 
Σπξόπηηεο 
άληνπηηο 

Γιπθά 
Κέηθ 

Μαθξηλίηζα 



 

1. Σα δώα θηηάρλνπλ  
ρηνλάλζξσπν. 

Μάδεςαλ έλα ζσξό 
πξάγκαηα. Γξάςε ηηο ιέμεηο 
πνπ έρνπλ ηζ. Θα κάζεηο 
πνηα πξάγκαηα έθεξε  
ν παπαγάινο. 
 

ιάζηηρν  θαηζαβίδη 
πνηηζηήξη  θάζηαλα  
ζηηιό ηζηκπηδάθη 
ηζαηζάξα  βνύξηζα 
 βόηζαια 
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Σώξα γξάςε ηηο ιέμεηο 
πνπ έρνπλ ζη. Θα κάζεηο  
πνηα πξάγκαηα έθεξε  
ν πνληηθόο. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Πώο ζηόιηζαλ  
ηνλ δηθό ηνπο ρηνλάλζξσπν  
ηα δώα;  
πκπιήξσζε ηα ηζ πνπ 
ιείπνπλ θαη δηάβαζε. 

Σζ  ηζ 
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Ο θόθνξαο βάδεη ζηνλ 

ρηνλάλζξσπν κηα βνύξ__α 

γηα καιιηά. 

Ζ γάηα βάδεη έλα __νπινύθη 

από ρόξηα. 

Ο παπαγάινο δπν βό__αια 

γηα κάηηα. 

Ο πνληηθόο έλα θα__αβίδη 

γηα κύηε. 

Ο βάηξαρνο βάδεη κηα 

__α__άξα γηα ζηόκα. 
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3. πκπιήξσζε ηα ηζ 
θαη ηα ζη πνπ ιείπνπλ.  

Γηάβαζε ηη θάλνπλ ηα δώα 
ζην ρηόλη.  
 

Ζ γάηα ρηίδεη έλα  

θά__ξν από ρηόλη. 
 

Σν πνληίθη θάλεη ζθη  
πάλσ ζε έλα 
θαξπδό__νπθιν. 
 

Ο βάηξαρνο είλαη κέζα  
ζε έλα α__είν παπνύ__η.  
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4. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά πνύ είλαη  

ν βάηξαρνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Μελ αγγίδεηε!  
Έρεη αγθάζηα! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΗΩΠΟ 
Ο ηδίηδηθαο 

θαη ν  
κέξκεγθαο 

 

 
 

Eric  
Puybaret 
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1. Πνύ πάεη ν ρηνλέληνο  
πηγθνπίλνο; Γηα λα ην  

κάζεηο, ζπκπιήξσζε ηα γθ 
θαη δηάβαζε.  
 

Ο ρηνλέληνο πη__νπίλνο 

ζέιεη λα γλσξίζεη έλαλ 

αιεζηλό πη__νπίλν. 

Γεκίδεη κηα __ξίδα βαιίηζα 

κε ηα πξάγκαηά ηνπ. 

Παίξλεη θαη κηα κα__νύξα. 

Ξεθηλάεη όιν βηαζύλε γηα 

εθεί όπνπ ην ρηόλη  

δε ιηώλεη πνηέ. 
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2. Ση ζπδεηνύλ  
ν ρηνλέληνο πηγθνπίλνο θαη  
ην γθξίδν ζαιηγθάξη; 
πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ, ηόληζέ ηεο θαη 
δηάβαζε.  

 

Καιό κνπ ___________ 

πεο κνπ πώο ζα βξσ  

ηνλ ηόπν όπνπ δνπλ  

νη αιεζηλνί 

__________.  

Αθνινύζεζε ην θσο  

ηνπ θεγγαξηνύ.

Γθ  γθ γγ  
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3. Ση ιέεη ν ρηνλέληνο  
πηγθνπίλνο ζην θεγγάξη;  
πκπιήξσζε ηα γγ πνπ 
ιείπνπλ θαη ζα ην κάζεηο.  
 

Αρ, ζηξν__πιό κνπ 

θε__άξη όιε ηε λύρηα θέ__ε 

κνπ ηνλ δξόκν κνπ λα βξσ. 
 

 

4. Ση ιέεη ην γθξίδν  
ζαιηγθάξη; πκπιήξσζε  
ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ, 
ηόληζέ ηεο θαη δηάβαζε. 
 

 Σν __________    θέγγεη 

 ζηνλ _________. 
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5. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη ιέεη  
ην ζαιηγθάξη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Κνληά ζην ηδάθη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οξεθηηθά 
Παληδάξηα κε ζθόξδν 2,35 
Σδαηδίθη  ....................... 2,00 
Μειηηδάλεο  
Σεγαλεηέο  .................. 1,90 

Ρνύια 
Παπαληθνιάνπ 

Ο ηδίηδηξαο, 
ν κίηδηξαο 

θαη άιινη… 
ΓΛΩΟΓΔΣΔ 
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αιάηεο 

Μειηηδαλνζαιάηα  ...... 2,00 
Παηδαξνζαιάηα  ........ 2,00 

 

Κπξίσο πηάηα 

νπηδνπθάθηα  ........... 4,50 
Μνπζαθάο  ................. 4,50 

 
 
 

1. Ση θνπβαινύλ  
ζηηο απνζήθεο ηνπο  
ηα κπξκήγθηα; Βνήζεζέ ηα 
λα βάινπλ ηα ηξόθηκα  
ζηε ζσζηή απνζήθε. 
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θξαληδόια 

ζνπηδνπθάθηα 

πίηζα 

κειηηδάλα 
παζηίηζην 

ηδ 
_________ 
 

_________ 
 

_________ 

ηζ 
_________ 
 

_________ 
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Ο ηζίηζικας και  
ο μέρμηγκας 

 

2. πκπιήξσζε ηα ηδ 
θαη δηάβαζε ηελ ηζηνξία. 
 

Θα ζνπ πσ κηα 

ηζηνξία, ζαιηγθάξη. 

Πέξζη ην θαινθαίξη 

γλώξηζα έλαλ __ί__ηθα. 

Όιε ηε κέξα θαζόηαλ ζηε 

λεξαλ__ηά θαη ηξαγνπδνύζε 

__η, __η, __η. Δγώ θαη ηα 

παηδηά κνπ από ην πξσί σο 

ην βξάδπ θνπβαινύζακε 

ηξόθηκα ζηε θσιηά καο. 

Σδ  ηδ 
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3. Γξάςε ηηο ιέμεηο πνπ  
ιείπνπλ θαη δηάβαζε  

ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. 
 

 ηδίηδηθαο, θιηηδάλη,  
Σδίηδηθα, ηδάθη, ηδάκη 
 
 

Υζεο ην βξάδπ  

άθνπζα ρηππήκαηα  

ζην __________. 

Ήηαλ ν ____________. 

Έηξεκε από ην θξύν.  

Σνλ έβαια θνληά 

ζην_______.  
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Σνπ έθεξα έλα ________ 

ηζάη.  

Σνπ είπα: Τδίηδηθα, πηεο 

ιίγν δεζηό ηζάη. 

 
 

4. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη είπε ην κπξκήγθη. 
 
 
 
 
 

. 
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Ζ επρή 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΡΗΛΗΟ 
Γεπηέξα 7 14 21 28 
Σξίηε 1 8 15 22 29 
Σεηάξηε 2 9 16 23 30 
Πέκπηε 3 10 17 24 
Παξαζθεπή 4 11 18 25 
άββαην 5 12 19 26 
Κπξηαθή 6 13 20 27 

Gianluca 
Garofalo 
ΣΡΔΗ θαη 

ΜΗΑ ΔΤΥΔ 

2 ΔΤΡΩ 
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1. πκπιήξσζε ηα επ 
θαη ηόληζε ηηο ιέμεηο. 

Γηάβαζε ηη ζπδεηνύλ  
ν ηδίηδηθαο κε ην κπξκήγθη. 
 

 Σδίηδηθα, κε ηξαγνύδηα  
κνλαρά 

 δε γεκίδεη ε θνηιηά. 
 

Δζύ ηξόθηκα καδ__εηο, 

ηε θσιηά ζνπ  
καζηνξε__εηο, 

αζηακάηεηα δνπι__εηο. 

Όιν έξρεζαη θαη θ__γεηο. 

Κη εγώ όκσο δε ραδ__σ, 

ηξαγνπδάσ θαη ρνξ__σ. 
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Όινπο ζάο δηαζθεδάδσ, 

ηελ ςπρή ζαο μεθνπξάδσ. 

 
 
 

2. ε πνηεο ιέμεηο  
αθνύκε εθ θαη ζε πνηεο εβ; 
Βνήζεζε ηα κπξκεγθάθηα 
λα γξάςνπλ ηηο ιέμεηο  
ζηνλ ζσζηό πίλαθα. 
 
 
 
 
 
 

 

Δ π  ε π  
ε β 
ε θ 

επ = εθ 
επ = εβ 
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3. Ση είπε ν ηδίηδηθαο 
ζην κπξκήγθη;  

επρή  απόγεπκα 
πεύθν  ρνξεύσ 
ςεύηεο  αιεύξη 
ρνξεπηήο  επξώ 

Γεπηέξα  Παξαζθεπή 

επ = εβ 
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 

επ = εθ 
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 
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πκπιήξσζε ηα Δπ επ πνπ 
ιείπνπλ θαη δηάβαζε. 
 

__ραξηζηώ. Δίζαη πνιύ 
__γεληθόο. 

 
 

4. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη είπε ν ηδίηδηθαο 
ζην κπξκήγθη. 
 
 
 
 
 
 

. 

. 
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Ο ζείνο Παύινο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΤΓΔΝΗΟΤ 
ΣΡΗΒΗΕΑ 

Ο ΣΑΤΡΟ 
ΠΟΤ 

ΔΠΑΗΕΔ 
ΠΗΠΗΕΑ 

ΓΔΛΣΗΟ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 
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1. πκπιήξσζε ηε δηθή 
ζνπ ηαπηόηεηα. 

 

Δπώλπκν:_______________ 

Όλνκα:_________________  

Όλνκα παηέξα: __________ 

Όλνκα κεηέξαο: _________ 

Υξνλνινγία 

γέλλεζεο:______________ 

Σόπνο 

γέλλεζεο:_____________ 

Ύςνο:____________ 

 
 

2. πδεηήζηε ζηελ  
ηάμε άιια ζηνηρεία πνπ 
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ζαο ραξαθηεξίδνπλ, όπσο: 
Πνηα παηρλίδηα ζαο 
αξέζνπλ, πνηα αζιήκαηα 
αγαπάηε, ηη ζαο αξέζεη λα 
θάλεηε ζηνλ ειεύζεξό ζαο 
ρξόλν. 
 
 

 
3. ε πνηεο ιέμεηο 

αθνύκε αθ θαη ζε πνηεο αβ; 
Βνήζεζε ηνπο κηθξνύο 
ηαύξνπο λα γξάςνπλ ηηο 
ιέμεηο ζηνλ ζσζηό πίλαθα. 
 
 

απ = αθ 
απ = αβ 

 

Α π  α π  
α β 
α θ 
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4. Βνήζεζε ηνλ ηαύξν θαη 
ηε ζαύξα λα δηαβάζνπλ ην 

ζεκείσκα ηνπ παπαγάινπ.  

απιή  απηί  θαπζαέξην  
λαπαγόο  ηαπηόηεηα  
θεξαπλόο  λαύηεο  

πύξαπινο  απηνθίλεην 
ζεζαπξόο 

 

απ = αβ 
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 

απ = αθ 
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 
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Γξάςε ηηο ιέμεηο ζηε ζσζηή 
ζεηξά θαη δηάβαζε. 
 

 

 ε   ηελ   έλαο   ππάξρεη. 
 

 απιή   απηή   ζεζαπξόο. 
 

________________________ 
________________________ 
 
 

5. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη δηάβαζαλ  
ν ηαύξνο θαη ε ζαύξα. 
 
 
 
 

. 
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Γηα η’ αγγειάθηα  
ηνπ νπξαλνύ 

 

Η ζσνέλεσζη ηων ζώων 
 

1. Ση ζπδεηνύλ ηα δώα; 
πκπιήξσζε ηα ηδ, γθ, απ, 
επ πνπ ιείπνπλ, ηόληζε 
όπνπ ρξεηάδεηαη θαη 
δηάβαζε. 
 

- Πνύ λα είλαη ν ζεζ__ξόο; 

ςηζύξηζε ε ζ__ξα ζην  __ηί  

ηνπ η__ξνπ. 

- Σν απόγ__κα πξέπεη λα 

καδ__ηνύκε όια ηα δώα γηα  
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λα ην ζπδεηήζνπκε, είπε ν 

η__ξνο. 

- Πνύ ζα ζπ__εληξσζνύκε; 

ξώηεζε ε ζ__ξα. 

- Κάησ από ηε κεγάιε 

λεξαλ__ηά, είπε ην 

κπξκή__η. Θα ςάμνπκε ζηελ  

__ιή θαη ζηελ απνζήθε. 

- Αλ βξσ ηνλ ζεζ__ξό, ζα 

ηνλ θξαηήζσ όιν δηθό κνπ, 

ζθέθηεθε ν θόθνξαο πνπ 

ήηαλ ιίγν ηζη__νύλεο. 

 
 

2. Ση λα είλαη  
ν ζεζαπξόο;  
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Γξάςε ηη νλεηξεύνληαη  
ηα δώα. 
 
Ο πνληηθόο νλεηξεύεηαη  
κία ___________. 
 
Ο ηαύξνο νλεηξεύεηαη  
έλα ____________. 
 
Σν κπξκήγθη νλεηξεύεηαη  
κηα __________ ςσκί. 
 
Ζ θόηα νλεηξεύεηαη ρξπζά 
___________. 
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3. Κνίηαμε πξνζεθηηθά  
ηελ εηθόλα. Γξάςε ηηο ιέμεηο 
πνπ ιείπνπλ θαη δηάβαζε 
πνύ ςάρλνπλ ηα δώα  
γηα λα βξνπλ ηνλ ζεζαπξό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ηζ  ηδ  γγ  γθ  απ  επ 
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απηνθηλεηάθη, ηζνπγθξάλα,  
 

γαιόηζεο, παληδνύξη,  
 

αιεύξη, ζθνπγγαξίζηξα,  
 

πεύθν, ζεζαπξό, θεγγάξη 
 

Ο βάηξαρνο ςάρλεη ζηνλ 
θνπβά κε ηε ____________. 
Ζ ζαύξα πίζσ από  

ην ________. 

Ο ζθύινο κέζα ζηηο καύξεο 

_________. 

Σν κπξκήγθη πίζσ από  

ηελ __________. 

Ο πνληηθόο κέζα ζην ζαθί 

κε ην ______. 
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Ζ γάηα πάλσ ζην ______. 

Ο θόθνξαο κέζα ζην 

__________. 

Έςαρλαλ κέρξη πνπ βγήθε 

ην _________. 

Καλέλαο δε βξήθε ηίπνηε. 

- Γελ είλαη εύθνιν πξάγκα 

λα βξεηο έλαλ ζεζαπξό, είπε 

ε γάηα. 
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Έλα γξάκκα  
γηα ηελ Ησάλλα 

 

 

1. πκπιήξσζε ό,ηη 
ιείπεη θαη δηάβαζε ην 
γξάκκα πνπ έζηεηιε ε 
Ησάλλα ζηνλ ζείν ηεο. 
 
 
 
 

_________, 25 Φεβξνπαξίνπ 
_____________ κνπ ζείε 
__________; Πόηε ζα 
γπξίζεηο ζηελ Διιάδα; Έρσ 
λα ζνπ πσ πάξα πνιιά  
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γηα ηνλ παπαγάιν, γηα ην 
ζθπιάθη πνπ βξήθακε θαη 
γηα ηνπο θαηλνύξηνπο κνπ 
θίινπο. 

Με αγάπε 
__________ 

 

 
 

 2. Γξάςε έλα γξάκκα 
ζε θάπνηνλ πνπ αγαπάο θη 
είλαη καθξηά ή ζε θάπνηνλ 
θίιν ζνπ.  
Πήγαηλε ζην ηαρπδξνκείν 
θαη ζηείιε ην γξάκκα. 
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3. Πώο ή πσο; 
πκπιήξσζε ην ζσζηό θαη 
δηάβαζε. 
 

____ ιέλε ην δών  
πνπ ληανπξίδεη; 
 

Ννκίδσ ___ ην ιέλε γάηα. 
 

_____ ιέλε ην δών  
πνπ κνπγθξίδεη; 
 

Ννκίδσ  ____ ην ιέλε 
αγειάδα. 
 

____ ιέλε ην δών  
πνπ γθαξίδεη; 
 

Μνπ θαίλεηαη ____  
ην ιέλε γάηδαξν.  
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4. Πνύ ή πνπ; 
πκπιήξσζε ην ζσζηό 
θαη δηάβαζε ηη 
ζπδεηνύλ ηα δώα.  

 

Δίδα έλαλ άλζξσπν  
____θνξνύζε θαπέιν. 

 

____ ηνλ είδεο; 
 

 

Κνληά ζην πνηάκη. 
 

Κη εγώ είδα έλαλ  
άλζξσπν ____ κε  
θσηνγξάθηδε. 

 
 

____ ήηαλ; 
 

Πίζσ από ηνπο  
ζάκλνπο. 
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Δγώ είδα έλαλ  
παπαγάιν _____  
θξαηνύζε έλα κηθξό  
ζαθίδην. 
 

____ ηνλ είδεο;  
 

Πάλσ ζην δέληξν. 
 

 

5. Σειεία (.) ή 
εξσηεκαηηθό (;); 
πκπιήξσζε ηηο ηειείεο θαη  
ηα εξσηεκαηηθά πνπ 
ιείπνπλ γηα λα κάζεηο πνύ 
ηαμηδεύεη ν παπαγάινο. 

 
 

82 / 33 



 

Πώο ζε ιέλε 
 

Με ιέλε Ρέλν  
 

Από πνύ έξρεζαη 
 

Από ην ζπίηη ηεο  
Ησάλλαο 
 

Καη πώο έθηαζεο σο  
εδώ 
 

Πεηώληαο Έθαλα  
πνιύ δξόκν 
 

Πνύ παο 
 

Πάσ ζην ιηνληάξη  
πνπ κε πεξηκέλεη 
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6. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη ξώηεζε ε ηίγξε 
θαη ηη ηεο απάληεζε  
ν παπαγάινο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

; 

. 
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Γώξα γηα ηελ Ησάλλα 

1. Ο παπαγάινο μέραζε  
ηνπο ηόλνπο. πκπιήξσζε 
ηόλνπο όπνπ ρξεηάδεηαη  
θαη δηάβαζε. 
 

Καινη κνπ θηινη,  
Πνηνο ζαο γξαθεη; Δγσ, ν 
παπαγαινο. Μνιηο γπξηζα 
απν ην ηαμηδη κνπ ζηελ 
Αθξηθε. αο πεξηκελσ ην 
απνγεπκα ζην κεγαιν 
δεληξν ηνπ θεπνπ. Θα ζαο 
πσ ηα λεα κνπ. Δρσ θαη κηα 
εθπιεμε γηα ηνλ θαζελα ζαο. 
Ση εθπιεμε; Θα δεηηε.  

Ρελνο 
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2. πκπιήξσζε ε θαη ή  
θαη δηάβαζε.  

 

Δδώ είλαη ηα δώξα  
πνπ έθεξα από ην 

ηαμίδη κνπ. 
 

Ση ζα αξέζεη ζηε γάηα;  
Σν βξαρηόιη __ __ κάζθα; 
 
 

Ση λα δώζσ ζηνλ βάηξαρν; 
Σύκπαλν __ ράληξεο;  
 
 

Πνηνο λα πάξεη ην θαπέιν; 
Ο πνληηθόο __ __ θόηα;  
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3. Μάζε λα γξάθεηο  
ζσζηά ηη ιέεη γηα ην 

θαπέιν ν παπαγάινο. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

; 

; 
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βαξέιη 
άγθπξα  
ζπαζί  
δίρηπ  

γάληδνο 
 

 

Ση θξύβεη ην κπανύιν; 
 

 

1. Βάιε ηηο ιέμεηο ζε  
αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 

Γηα λα γίλσ πεηξαηήο 
είλαη απαξαίηεηα: 

 
 
 
___________ 
___________ 

___________ 

___________ 

___________ 
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2. Γηάβαζε ηη ιέεη  
ν θόθνξαο.  
 

«Θα ήζεια λα ήκνπλ  
πεηξαηήο, από ηελ απιή λα 
θύγσ. Να πάσ ζε έλα 
καθξηλό λεζί, κε ην άζπξν 
κνπ θαξάβη».  
 

 

3. Ο παπαγάινο 
μαλαιέεη ηα ιόγηα ηνπ 
θόθνξα ιίγν δηαθνξεηηθά. 
πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ θαη δηάβαζε.  
 
 

Θα ’ζεια    λα ’κνπλ 
 

 απ’ ηελ    ζ’ έλα    η’ άζπξν  
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_______ ________  
πεηξαηήο, ______ απιή 

λα θύγσ. 
Να πάσ ______ καθξηλό 
λεζί, κε __________ κνπ 
θαξάβη. 
 

 

4. Μάζε λα γξάθεηο  
ζσζηά πνύ ζέιεη λα πάεη  
ν παπαγάινο θαη κε ηη ζα 
ηαμηδέςεη.  
 
 
 
 
 

. 
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Καξάβηα 
 

 

1. Γηάβαζε μαλά ηε 
ζειίδα 74 ζην βηβιίν ζνπ 
θαη βνήζεζε ηνλ παπαγάιν 
λα απαληήζεη. Μελ μεράζεηο 
ηελ ηειεία. 

 

Ση είλαη ε βάξθα; 
 

Η βάξθα είλαη έλα πνιύ  
κηθξό πινίν. 
 

Ση είλαη ην  
ππεξσθεάλην; 

 

_____________________
_____________________ 
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2. πκπιήξσζε ηηο  
αληίζεηεο ιέμεηο  

θαη δηάβαζε.  
 

 ρακειό    θνληηλό. 
 

 θαηλνύξηνπο. 
 

Θέισ λα θάλσ έλα  
καθξηλό ηαμίδη. 

 

Θέισ λα θάλσ έλα 
__________ ηαμίδη. 

 

Θ’ αλεβαίλσ ζην πην 
ςειό θαηάξηη. 

 

Δγώ ζα ζηέθνκαη ζην 
πην _________ θαηάξηη. 
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Θα δσ ηνπο παιηνύο 
κνπ θίινπο. 
Δγώ ζα θάλσ 
__________ θίινπο.  

 
 

3. Βάιε ηα δηαιπηηθά (¨) 
πνπ ιείπνπλ θαη δηάβαζε ηη 
ζπδεηνύλ ηα δώα. 

 
Γαηδνπξάθη κνπ γιπθό, 
ηη σξαία απηηά πνπ 
έρεηο! 
Μαηκνύ, θνίηα ηνλ 
εαπηό ζνπ θαη κε  
κε θνξνηδεύεηο! 

93 / 36 



 

4. Μάζε λα γξάθεηο  
ζσζηά ηη ιέεη ην 

γατδνπξάθη ζηε κατκνύ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 

, 
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Παηρλίδηα πνπ ηαμηδεύνπλ 
 

 

1. Ο πνληηθόο ζέιεη λα  
θηηάμεη κηα θάξηα. Κνίηα 
πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη 
βνήζεζε ηνλ πνληηθό λα ηηο 
ζπκπιεξώζεη. Μελ 
μεράζεηο λα βάιεηο 
θεθαιαία όπνπ ρξεηάδεηαη. 

 

ρξσκαηίδνπκε  δηπιώλνπκε 
 

θόβνπκε   ζρεδηάδνπκε    
 

θνιιάκε 
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Οδηγίες 
 

1. Παίξλνπκε έλα ιεπθό 
ραξηί.  

 

2. __________ κε ην κνιύβη  
πνιιά κηθξά θαη  
κεγάια ςάξηα.  

 

3. ___________ηα ςάξηα  
κε ηηο μπινκπνγηέο.  

 

4. ___________κε ην ςαιίδη  
ηα ςάξηα γύξσ γύξσ.  

 

5. Παίξλνπκε έλα γαιάδην 
ραξηόλη θαη  

ην _________ ζηε κέζε.  
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6. __________ ηα ςάξηα  
ζην κπξνζηηλό  
κέξνο ηεο θάξηαο. 

 

 

2. πκπιήξσζε ηα η πνπ  
ιείπνπλ θαη δηάβαζε: 
 

Σν θόθθηλν θαβνύξ_,  
ην κεγάιν ςάξ_,  
ην ρνληξό θαιακάξ_ θαη  
ην δπλαηό ρηαπόδ_, 
βιέπνπλ ην θαξάβ_ πνπ 
πεξλά θαη κηα βάξθα κε  
έλα θνππ_. Σν ρηαπόδ_ 
απιώλεη ην έλα ηνπ 
πινθάκ_ γηα λα αγγίμεη  
ην θαξάβ_ .«Θέισ λα πάσ 
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έλα καθξηλό ηαμίδ_» 
ζθέθηεθε ην ρηαπόδη. 
 
 
 
 

 

3. πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο  
πνπ ιείπνπλ θαη δηάβαζε: 
 

Σα θόθθηλα _________,  
 

ηα κηθξά ________,   
 

ηα κεγάια ____________  
 

 

θαη ηα δπλαηά _________ 
 

βιέπνπλ ηα__________ 
 

πνπ πεξλνύλ θαη κηα βάξθα  
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κε _________.  
 

Σα ___________  
 

απιώλνπλ ηα __________  
 

ηνπο γηα λα αγγίμνπλ ηα 
__________.  
«Θέινπκε λα πάκε καθξηλά 
ηαμίδηα» ζθέθηεθαλ. 
 
 

4. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ θαη 
δηάβαζε.  

 

Θα γεκίζσ ην θαξάβη 
κνπ κε:  
βειαλίδηα από ηε βειαληδηά  
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λεξάληδηα από ηε ________ 
 

θαξύδηα από ηελ ________ 
 

ξόδηα από ηε ________ 
 

θεξάζηα από ηελ _________  
 

ιεκόληα από ηε _________ 
 

Δγώ ζα πάξσ αριάδηα 
από ηελ ___________. 
 
 

5. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη ιέεη ν βάηξαρνο. 
 
 

 . 
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Σν πεηξνθάξαβν 
 

 

1. Γηαβάζηε ηηο 
εξσηήζεηο. Να ηηο 
ζπδεηήζεηε θαη λα 
απαληήζεηε. 

 

1. Ση ζθέθηεθαλ νη  
άλζξσπνη, όηαλ είδαλ  
ην θαξάβη;  

2. Πώο ήηαλ ε ζεκαία  
ηνπ θαξαβηνύ;  

3. Γηαηί νη άλζξσπνη 
έζβεζαλ ηηο ιάκπεο θαη 
ηα θεξηά;  

4. Γηαηί πέηξσζε ην θαξάβη; 
5. Ννκίδεηε πσο ζπλέβε  
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ζηα αιήζεηα απηή ε ηζηνξία; 
 

 

2. πκπιήξσζε ζ ή δ 
θαη ζα δηαβάζεηο ηελ 
πεξηπέηεηα ηνπ ρηαπνδηνύ. 
 

Σν ρηαπόδη κε ην θαξάβη 
ηνπ έθηαζε ζην λεζί ησλ 
μερα_κέλσλ παηρληδηώλ. 
Δθεί βξήθε κηα ζπα_κέλε 
_βνύξα,  έλα μεβακκέλν 
_άξη,έλα μεθνπξδη_κέλν 
απηνθηλεηάθη, έλα 
ραια_κέλν ξνκπόη θαη κηα 
ζθη_κέλε πάληλε θνύθια. 
Κόιιεζε, θαζάξηζε θαη 
ρξσκάηηζε όια ηα  

102 / 39 



 

παηρλίδηα. Σα παηρλίδηα 
_σληάλεςαλ. Ήηαλ όια 
επηπρη_κέλα. Σν ρηαπόδη ηα 
πήξε λαύηεο ζην θαξάβη 
ηνπ. 
Ζ _βνύξα ηξαγνπδνύζε:  

«Γπξί_σ, γπξί_σ, 
ηνλ θό_κν ηξηγπξί_σ». 

 

 

3. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη ηξαγνπδνύζε ε 
ζβνύξα. 

 
 
 
 

. 

, , 
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Μηα Κπξηαθή ηνπ Μάξηε 
 

 

1. Γηάβαζε ηη  
ηξαγνπδνύλ νη λαύηεο  
ζην θαξάβη ηνπ ρηαπνδηνύ 
κε ηα παηρλίδηα. 

 

Σ’ αεξάθη πνπ θπζά 
ηα θύκαηα ζ’ αθξίζεη 
θαη απ’ ηνπ πειάγνπ  

ηα κηζά 
λα θηάζεη δε ζα αξγήζεη 
ην θαξαβάθη πνπ ’ρνπκε 
ζ’ όκνξθν ιηκαλάθη. 
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πκπιήξσζε ην ηξαγνύδη. 
 

 ην αεξάθη     ζα αθξίζεη. 
 

 από ηνπ     ζα αξγήζεη. 
 

 πνπ έρνπκε     ζε όκνξθν. 
 

____________ πνπ θπζά  
ηα θύκαηα ___________ 
θαη __________ πειάγνπ  

ηα κηζά  
λα θηάζεη δε ___________ 
ην θαξαβάθη ____________ 
______________ ιηκαλάθη. 
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2. Βάιε ηηο ιέμεηο ζηε  
ζσζηή ζεηξά θαη 

δηάβαζε ηη ιέεη ην ξνκπόη.  
 

 παηδί     παηρλίδη     παηδηθό. 
 

 παίδεη. 
 

Κάζε _________ όπσο 
εγώ, ζέιεη λα ην αγαπήζεη 
έλα _______ γηα λα _______ 
καδί ηνπ. Θέιεη λα κέλεη ζε 
έλα _________ δσκάηην. 
 
 

3. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ θαη 
δηάβαζε. 
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 Πνπ   πόδηα   βνξηάο   πώο. 
 

 ζηεξηά   παηρλίδηα   πνύ. 
 

 πσο. 
 

___ πάεη ην θαξάβη κε ηα 
παηρλίδηα; 
Ο ______ θπζά ην κηθξό 
θαξάβη. 
- Βιέπσ _______! θώλαμε ε 
θνύθια ____ ήηαλ ζην 
θαηάξηη. 
- _____ ζα θηάζνπκε ζηε 
ζηεξηά; ξώηεζαλ ηα άιια 
___________. 
- Ννκίδσ ___ δελ είλαη 
καθξηά. 
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Θα θάλσ θνππί κε ηα νρηώ 
κνπ _________ θαη ζε ιίγν 
ζα κπνύκε ζην ιηκάλη,  
είπε ην ρηαπόδη. 
 
 
 
 
 
 

4. Ση λνκίδεηο όηη ζα 
θάλνπλ ηα παηρλίδηα, όηαλ 
θηάζνπλ ζην ιηκάλη; 
Γξάςε ηηο ζθέςεηο ζνπ. 
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________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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5. πκπιήξσζε  
ην γξάκκα  

πνπ ιείπεη.  
Βάιε ηόλν  
όπνπ ρξεηάδεηαη  
θαη δηάβαζε. 
 
Ζ πάληλε θνύθια ζηέθεηαη 
κπξνζηά από έλα καγαδ__. 
ηε βηηξίλα ηνπ βιέπεη έλα 
ζσξό πξάγκαηα: έλα 
μύιηλν ζπαζ__, έλα κεγάιν 
θνπκπ__, έλα επηηξαπέδην 
παηρλίδ__, έλα ρξπζό 
δαρηπιίδ__, έλα ξηγέ 
γιεηθηηδνύξ__, έλα ηεξάζηην 
κνιύβ__, έλα πιαζηηθό  
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δάξ__, έλα παιηό ιπρλάξ__, 
θαη έλα απνθξηάηηθν 
ζηνιίδ__. 
 

 

6. Γηάβαζε μαλά ηελ 
άζθεζε 5 θαη ζπκπιήξσζε 
ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ. 

 

Ζ πάληλε θνύθια κπήθε 
κέζα ζην καγαδί. Δίδε 
πνιιά μύιηλα _________, 
κεγάια ____________, 
επηηξαπέδηα ___________, 
ρξπζά ___________, 
ξηγέ _____________, 
ηεξάζηηα __________, 
πιαζηηθά _________, 
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παιηά _______ θαη 
απνθξηάηηθα ____________. 
- Όκνξθα πνπ είλαη εδώ! 
ζθέθηεθε ε πάληλε θνύθια. 
Θα κπσ θαη εγώ ζηε 
βηηξίλα κε ηα άιια 
παηρλίδηα. 
 
 

7. πκπιήξσζε ηνπο 
ηόλνπο (’) θαη ηα δηαιπηηθά 
(¨) όπνπ ρξεηάδεηαη. 
 

Βαξεζεθα λα ηξσσ  
βηδεο θαη κπαηαξηεο. 
Αρ, λα εηρα έλα πηαην  
παηδαθηα από αξλη. 
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αιαηα κε καηληαλν  
θαη έλα κεγαιν θαληαηθη. 
Πνπ ζα βξσ έλα θαιν 
εζηηαηνξην; Αξηζηεξα ε 
δεμηα; Μπξνζηα ε πηζσ; 
Πνηνο λα μεξεη; 
Μεπσο ε ζβνπξα πνπ  
ηξηγπξηδεη παληνπ; 
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Πεξηερόκελα  
ηνπ 1νπ ηόκνπ 

ηνπ 2νπ ηεύρνπο 
 

5ε ελόηεηα: θαληαιηέο 
Σν θαπέιν πεξπαηάεη! ....... 8 
Έλαο θαηλνύξηνο  
καζεηήο .............................. 14 
Όινη ζην νηθόπεδν ........... 20 
Μπιε όλεηξα ...................... 24 
Με πηλέια θαη θαληαζία ... 29 
Οη δπν θίινη  ...................... 34 
 

6ε ελόηεηα:  
Σν ρακέλν θιεηδί 
Ο παπνπηζσκέλνο  
ρηνλόδξαθνο ...................... 45 
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