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Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α: 
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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 ΤΜΒΟΛΧΝ 

 
 Γηαβάδνπκε 

 

Γξάθνπκε θαη  
δηαβάδνπκε 

 

πδεηάκε 
 

Κάλνπκε θάηη όινη καδί 
 

 

Γξάθνπκε  
νξζνγξαθία 

 

 
 

 
 



Ζ κεηαθόκηζε 
 

 

1. Βάιε έλα Υ ζηε ζσζηή 
απάληεζε. 
 

Πνύ κεηαθνκίδνπλ νη 
θαηλνύξηνη γείηνλεο; 
 

1.      ην ζπίηη ηεο Ησάλλαο. 
 

2.      ηνλ πξώην όξνθν, 
ζηελ πνιπθαηνηθία ηνπ 
Άξε θαη ηεο Μαξίλαο. 

 

3.      ηνλ ηξίην όξνθν, 
ζηελ πνιπθαηνηθία ηνπ 
Άξε θαη ηεο Μαξίλαο. 

[ 
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2. Βάιε έλα Υ ζηε 
ζσζηή απάληεζε. 
 

Οη λένη γείηνλεο έρνπλ 
παηδί; 
 

Ναη.          ρη.    .  
 

Γξάςε πώο ην θαηάιαβεο. 
Μελ μεράζεηο ηελ ηειεία. 
________________________
________________________
________________________ 
________________________
________________________ 
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3. Βάιε ηηο ιέμεηο ζηε 
ζσζηή ζεηξά θαη γξάςε 
πξνηάζεηο. Μελ μεράζεηο  
ηηο ηειείεο. 
 

από   Έμσ   έλα   έθηαζε   
ηελ  πνιπθαηνηθία   

θνξηεγό 
 

________________________
________________________ 
________________________
________________________ 
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εξγάηεο   μεθνξηώλνπλ   
Σξεηο πξάγκαηα 

 

________________________
________________________ 
 

πξάγκαηα   ηα   
πνιπθαηνηθία  κέζα   ζηελ   

Κνπβαινύλ 
 

________________________
________________________
_______________________ 
 

 

4. πκπιήξσζε ηα 
γξάκκαηα πνπ ιείπνπλ.  
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Βάιε ηόλν όπνπ ρξεηάδεηαη 
θαη δηάβαζε. 
 

ηελ απιή ηεο Ησάλλαο 
κεηαθνκίδνπλ ε θαθεηηά 
αξάρλ__ θαη ε θόξ__ ηεο. 
Κνπβαινύλ κηα βειόλ__ θαη 
κηα θισζη__. Πνύ ζα 
θηηάμνπλ ηε θσιη__ ηνπο; 
ηελ απνζήθ__ ή θάησ απ' 
ηε ζθάι__; 
 
 

5. Από ην έλα ζηα 

πνιιά. Γηάβαζε μαλά ηελ 
άζθεζε 4 θαη ζπκπιήξσζε 
ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ. 
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ηηο απιέο ηεο γεηηνληάο 
κεηαθνκίδνπλ νη καύξεο 
_________θαη νη ________ 
ηνπο. Κνπβαινύλ ________ 
θαη ___________. Πνύ ζα 
θηηάμνπλ ηηο __________ 
ηνπο; ηηο ____________ ή 
θάησ από ηηο ___________ ; 
 
 

6. πκπιήξσζε ηα 
γξάκκαηα πνπ ιείπνπλ, 
ηόληζε όπνπ ρξεηάδεηαη θαη 
δηάβαζε ηη ιέεη ε θαθεηηά 
αξάρλε ζηα κπξκήγθηα. 

 
 

Σν θόθθηλν ραι__  
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ζην δσκάηη__ .  
Σν θίηξηλν καμηιάξ__  
ζην ζαιόλ__ . 
Σν μύιηλν ηξαπέδ__  
ζηελ θνπδίλα.  
Σν ρνληξό βηβιί__  
ζηε βηβιηνζήθε. 
Σν γπάιηλν βάδ__  
ζην γξαθεί__.  
 
 

7. Από ην έλα ζηα 

πνιιά. Γηάβαζε μαλά ηελ 
άζθεζε 6 θαη ζπκπιήξσζε 
ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ. 
Γηάβαζε ηη ιέλε νη καύξεο 
αξάρλεο ζηα κπξκήγθηα. 
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Σα θόθθηλα __________ ζην 
δσκάηην. 
Σα θίηξηλα ___________ ζην 
ζαιόλη. 
Σα μύιηλα __________ ζηελ 
θνπδίλα. 
Σα ρνληξά __________ ζηε 
βηβιηνζήθε. 
Σα γπάιηλα __________ ζην 
γξαθείν. 
 
 

8. Βνήζεζε ηελ αξάρλε 
λα γξάςεη ζε αιθαβεηηθή 
ζεηξά ηα εξγαιεία πνπ ζα 
ρξεηαζηεί γηα ην ζπίηη ηεο. 
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______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________

πξηόλη    ζθπξί 
θαξθηά   βίδεο 

ρξώκαηα  θηπάξη 
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9. πκπιήξσζε ην 

ζσζηό: ε ή η. Βάιε ηόλν 
όπνπ ρξεηάδεηαη θαη 
δηάβαζε. 
 

Ζ θαθεηηά αξάρλ__ έθαλε 
κηα κεγάιε γηνξη__ ζηελ 
απι__ γηα λα γλσξίζεη ηνπο 
θαηλνύξηνπο γείηνλέο ηεο. 
Ήξζαλ ην πνληίθ__ , ην 
θνπηάβ_ , ην παγόλ_ , ε 
γάηα κε ηελ μαδέιθ_ ηεο, ην 
θνπλνύπ_ θαη ην θίδ_ . 
Ξαθληθά έπηαζε βξνρ_ . Ζ 
αξάρλ__ είπε: 
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Με ρνληξή θισζη__ ζα 
πθάλσ αδηάβξνρν 
παλ__ . 

 
 

10 . Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη είπε ε αξάρλε. 

 
 

 
 
 

. 
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Ζ Αγγειηθή 
 
 

1. Βάιε ηνπο ηόλνπο θαη 
δηάβαζε. Πξόζεμε ηνπο 
δηπινύο ηόλνπο. 

 

Ζ γεηηνληζζα καο ε αξαρλε 

θαη ε νηθνγελεηα ηεο είλαη  
αθξνβαηεο.  

Ζ θαθεηηα αξαρλε  
πεδαεη  

κε ην αιεμηπησην ηεο  
απν ςεια.  

Ζ καπξε αξαρλε κε  

ην πνδειαην ηεο ηξερεη 
παλσ ζε ελα ηελησκελν 
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ζρνηλη. Πηζσ ηεο ηξερνπλ ε 

αδεξθε ηεο θαη ν μαδεξθνο 
ηεο. 
 
 

2. πκπιήξσζε ηα 
γξάκκαηα πνπ ιείπνπλ θαη 
δηάβαζε. 

 

Ο γηνο ηεο αξάρλεο είλαη 

αζιεηήο. Παίδεη 
πνδόζθαηξν. ια ηα 
έληνκα ιέλε όηη είλαη 
ζπνπδαί___ 
πνδνζθαηξηζη___. Με ηα έμη 
ηνπ πόδηα ηξέρεη πάλσ 
θάησ ζην γήπεδν.  
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Ο πξνπνλεη___ ηνπ ιέεη όηη 
είλαη ν θαιύηεξ___ 
παίθη___. Δίλαη ν αξρεγ__ 
ηεο νκάδαο. 
 
 

3. Από ην έλα ζηα 

πνιιά. Γηάβαζε μαλά ηελ 
άζθεζε 2 θαη ζπκπιήξσζε 
ό,ηη ιείπεη. 

 

Οη γηνη ηεο αξάρλεο είλαη 

αζιεηέο. 
Παίδνπλ πνδόζθαηξν. ια 
ηα έληνκα ιέλε όηη είλαη 
ζπνπδαί___ ____________. 
Με ηα έμη ηνπο πόδηα 
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ηξέρνπλ πάλσ θάησ ζην 
γήπεδν. Οη ___________ 
ηνπο ιέλε όηη είλαη νη 
θαιύηεξ___  ____________  
Δίλαη νη _____________ ηεο 
νκάδαο. 
 
 

4. ινη ζηελ απιή 
ζέινπλ λα γίλνπλ αζιεηέο. 
Γεο ηηο εηθόλεο, 
ζπκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ θαη δηάβαζε. 
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θνιπκβεηήο   γπκλαζηήο   
 

παιαηζηήο   πνδειάηεο    
 

δηαηηεηήο 
 

Ο ζθύινο ζέιεη λα γίλεη  
__________ . 
 

Ο πνληηθόο ζέιεη λα γίλεη  
_____________. 
 

Ο παπαγάινο ζέιεη λα γίλεη 
_____________. 
 

Ο βάηξαρνο ζέιεη λα γίλεη. 
_____________. 
 

Καη ν θόθνξαο; Απηόο ζέιεη  
λα γίλεη __________. 
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5. Ση ιέεη ν ιαγόο;  
πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο ζηε 
ζσζηή ηνπο ζέζε θαη 
δηάβαζε. Μελ μεράζεηο λα 
βάιεηο θεθαιαίν γξάκκα 
όπνπ ρξεηάδεηαη. 

 
αζιεηήο     είκαη    ξίρλσ 

 
 

______ θη εγώ ________ .  
______ ην αθόληηό κνπ 
καθξηά. 
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6. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη ιέεη ν ιαγόο. 
 
  
 
 
 
 
 

. 
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Παίδνπκε παληνκίκα; 

 
 

1. πκπιήξσζε ην 

ζσζηό: ηεο ή ηηο. 
 

Σα δώα έθαλαλ ζθαληαιηέο. 
 

Οη πνληηθνί άλνημαλ ____ 
ηξύπεο ζην ρώκα ____ 
απιήο.  
Σν ζθπιάθη γαξγάιεζε ____ 
αθξίδεο. 
Ο βάηξαρνο πηηζίιεζε  
____ αξάρλεο κε ηα λεξά 
____ ιίκλεο. 
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Ζ παζραιίηζα 
κνπηδνύξσζε ____ 
θηεξνύγεο ___ πεηαινύδαο 
κε ____ μπινκπνγηέο ηεο. 
 
 
 
 

 
 

2. πκπιήξσζε ην 

ζσζηό: ηνλ ή ησλ. 
 

Καη νη άιινη ηη έθαλαλ; 
 
Σα κπξκήγθηα έζθαςαλ 
____ θήπν. Ζ κέιηζζα  
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δνπδνύληζε ζηα απηηά ____ 
πνληηθώλ. Οη αθξίδεο 
έθαγαλ ____ θαξπό ____ 
θπηώλ. Σν θνπλνύπη πέηαμε 
ζαλ ____ άλεκν.Οη αξάρλεο 
θξεκάζηεθαλ από ηα θύιια 
____ δέληξσλ γηα λα 
θάλνπλ θνύληα. 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ια ηα δώα παίδνπλ 
ζηνλ θήπν.  
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Κνίηα ηηο εηθόλεο θαη γξάςε 
ηη παηρλίδηα έρνπλ. 

 
 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Σα κπξκήγθηα 
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4. Σα δώα παίδνπλ 
θξπθηό. Πνύ θξύθηεθαλ; 
πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ θαη δηάβαζε. Γηα λα 
γξάςεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο 
θνίηα ζηε ζειίδα 23 ηνπ 
βηβιίνπ ζνπ. 

 

Κνπηάβη, πήγαηλε ζηελ 
απνζήθε, κέηξα κέρξη 
ην εθαηό θαη έια λα 
καο βξεηο.  

 

Γάηα, εζύ πνύ 
_________ ; 
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Δγώ είκαη πάλσ ζηε  
ζθεπή. Δζύ; 

 

Δγώ _______ πάλσ 
ζην δέληξν. 

 

Ζ θόηα πνύ ________ ; 
 

Απηή _______ πίζσ 
από ην βαξέιη. 
Οη βάηξαρνη πνύ 
_______ ;  

 

Απηνί _______ κέζα 
ζην βαξέιη. 
 

Δζείο, αξάρλεο, πνύ 
__________; 
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Δκείο ____________ 
θάησ από ηα θύιια 
ησλ δέληξσλ. 

 
 

5. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη ιέλε νη αξάρλεο . 

 
 
 
 
 
 
 

. 
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Βόιηα ζην βνπλό 
 
 

1. Σν ρειηδόλη έθεξε 
καδί ηνπ κηα θσηνγξαθία 
ηεο δέβξαο. Να πεξηγξάςεηο 
ηη δείρλεη ε θσηνγξαθία. Να 
ρξεζηκνπνηήζεηο  
ζηελ πεξηγξαθή  
ηηο ιέμεηο: 

δέβξα, ξίγα, δών. 
 

 
________________________
________________________
_______________________ 
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________________________ 
________________________
________________________ 

 
 

2. Σα δώα είλαη ζην 
βνπλό. Φάρλνπλ γηα ηα 
παηδηά. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ θαη ζα 
κάζεηο ηη ζπδεηνύλ. 
 
 

 

Ση βιέπεηο πνληηθέ; 
 

Δγώ ________ ρόξηα 
θαη ινπινύδηα. Δζύ, 
θόθνξα, ηη _________; 
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Δγώ _______ έλα 
ζάκλν. Ζ γάηα ηη 
___________ ; 

 

 

Απηή ________ 
ην ςαξνθόθαιό ηεο. 
Δζείο , βάηξαρνη, ηη 
_________; 
 

Δκείο ___________ 
ηξεηο παζραιίηζεο. Οη 
παζραιίηζεο πάλησο 
δε _________ ηίπνηα 
γηαηί θνηκνύληαη πάλσ 
ζηε καξγαξίηα.  
 

Αο ξσηήζνπκε θαη ηηο 
αξάρλεο. Απηέο 
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_________ θαιύηεξα. 
 

Δκείο __________ ην 
θαπέιν ηνπ Άξε. 

 

 

 

3. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ. 
 

πξσί   κεζεκέξη   απόγεπκα   
 

βξάδπ 
 

Σν __________  
ν Μνιύβηνο ηξώεη  
ην θαγεηό ηνπ. 

 

Σν _______ ν  
Μνιύβηνο μππλάεη. 
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Σν ________  
ν Μνιύβηνο λπζηάδεη. 

 

Σν ___________  
ν Μνιύβηνο παίδεη  
κε ην ηόπη. 

 

 

4. Σώξα γξάςε ηηο 
πξνηάζεηο κε ηε ζσζηή 
ρξνληθή ζεηξά. 
 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 
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________________________ 

________________________

________________________

________________________ 

________________________
________________________
_______________________ 
 

 

5. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη θάλεη ν Μνιύβηνο 
ην βξάδπ.  
 
 
 
 
 

. 
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Σν θνηζύθη 

 
 

1. Σα δώα ππνδέρνληαη 
ην ρειηδόλη πνπ επηζηξέθεη 
από ηελ Αθξηθή θάλνληαο  
ζπλαπιία. πκπιήξσζε 
ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ  
θαη δηάβαζε. 
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θαθαξίδνπλ   γαβγίδεη   

ληανπξίδεη     ηηηηβίδεη    

ξνραιίδεη      κνπξκνπξίδεη  

δνπδνπλίδεη 

 

Ο πνληηθόο κνπξκνπξίδεη, 
ην ζπνπξγίηη ___________, 
ε γάηα ______________ . 
Ζ θόηα θαη ν θόθνξαο 
__________. 
Σν θνπηάβη ___________ 
θαη ε κέιηζζα __________ . 
κσο ν βάηξαρνο θνηκάηαη 
θαη __________. 
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2. Σν ρειηδόλη κηιάεη 
ζηνπο θίινπο ηνπ. 
πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ θαη δηάβαζε. Βάιε 
θεθαιαίν γξάκκα όπνπ 
ρξεηάδεηαη. 
 

δνπιεύσ  ηαμηδεύσ  καδεύσ 
 

ιαηξεύσ  θνληεύσ 
 

θηλδπλεύσ 
 

Δπραξηζηώ, θαινί κνπ 
θίινη. Θα κε 
βνεζήζεηε;  
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_________ μπιαξάθηα θαη 
ραιίθηα γηα ηε θσιηά κνπ. 
Από ηε κέξα πνπ ήξζα, 
__________ ζθιεξά. 
Δηνηκάδσ ηε θσιηά κνπ γηα 
λα γελλήζσ ηα απγά κνπ. 

Κνληεύσ λα ηειεηώζσ. 
_________ ηα ηαμίδηα αλ θαη 
__________ από ηνπο 
θπλεγνύο. 

 

Πόζν ζπρλά ηαμηδεύεηο 
ρειηδόλη; 
 

Κάζε ρξόλν 
__________ θαη γπξίδσ 
ζηε θσιηά κνπ. 
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3. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη απάληεζε ην 
ρειηδόλη ζην βάηξαρν. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

. 

43 / 52 



Σν εκεξνιόγην  
ηεο Μαξίλαο 

 
 

1. Γηάβαζε ηη είπε ν 
Μνιύβηνο ζηνλ παπαγάιν. 
 

Υζεο έραζα ην θόθαιό  

κνπ. Έηξεμα πάλσ θάησ. 

Έςαμα ζ’ όιε ηελ απιή, 

έζθαςα εδώ θη εθεί. 

Κνίηαμα αξηζηεξά, θνίηαμα 
δεμηά ην θόθαιό κνπ 
πνπζελά. Σόηε, ε Ησάλλα κε 

θώλαμε, κε άξπαμε ζηελ 

αγθαιηά ηεο θαη κε ηάηζε. 
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Γξάςε ηη θάλεη θάζε κέξα ν 
Μνιύβηνο. 
 

Κάζε κέξα ην θόθαιό κνπ 

ράλσ. 
__________ πάλσ θάησ.  
_________ ζ’ όιε ηελ απιή  
_________ εδώ θη εθεί. 
___________ αξηζηεξά, 
____________ δεμηά 
ην θόθαιν κνπ πνπζελά. 
Ζ Ησάλλα πάληα κε 
__________, κε __________ 
ζηελ αγθαιηά ηεο θαη κε 

ηαΐδεη . 
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2. Ο παπαγάινο 
πεξηγξάθεη ηνλ αγώλα. 
Γηάβαζε ηη ιέεη. 
 

ήκεξα ηα δώα ηεο 

απιήο παίδνπλ κε ηελ 
κπάια. Ο πνληηθόο ηελ 

αξπάδεη θαη ηξέρεη. Ζ θόηα 

θσλάδεη ζηνλ πνληηθό θαη 

εθείλνο ηεο ξίρλεη ηελ 
κπάια. κσο ε θόηα δελ 

ηελ πηάλεη. Ζ κπάια πέθηεη 
κέζα ζηνπο ζάκλνπο. ινη 

ςάρλνπλ, αιιά ε κπάια  
πνπζελά. Έηζη ν αγώλαο 

ηειεηώλεη. 
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Σελ επόκελε κέξα  
ν παπαγάινο πεξηέγξαςε 
ηνλ αγώλα ζην Μνιύβην. 
Γξάςε ηη ηνπ είπε. 
 

Υηεο ηα δώα ηεο απιήο 
έπαημαλ κε ηελ κπάια. Ο 
πνληηθόο _______________ 
________________________

_______________________ 

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________ 
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________________________

________________________

________________________

________________________ 

 
 

3. Γξάςε ην δηθό ζνπ  
εκεξνιόγην γηα κηα κέξα 
πνπ έθαλεο θάηη μερσξηζηό. 
 

 

4. Σν εκεξνιόγην ηνπ 
παπαγάινπ. πκπιήξσζε 
ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ θαη 
δηάβαζε.  
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Υηεο παίμακε κπάια ζην 
βνπλό. Υάζακε ηελ κπάια. 
Σα δώα ηνπ βνπλνύ κε ηα 
παηδηά ηνπο έςαμαλ καδί 

καο. Έςαμε ν ιαγόο κε ην 

ιαγνπδάθη ηνπ ζηηο ηξύπεο, 

ην θνηζύθη κε ην 
______________ ζηα 

δέληξα. Έςαμε ε κέιηζζα 
κε ηε __________ ηεο ζηα 

ινπινύδηα, ε αξάρλε κε ηελ 
___________ ηεο ζηα 
θύιια. Σν ζπνπξγίηη έςαμε 
θαη βξήθε ηελ κπάια. 
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5. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη έθαλε ην 
ζπνπξγίηη. 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Γεηα ζνπ, θόηζπθα 

 

 

• Σελ Κπξηαθή 11 Απξηιίνπ, • 
 ζηηο 5 ην απόγεπκα, 
 ζα γίλεη πνδνζθαηξηθόο 
 αγώλαο ζην νηθόπεδν. 
 Θα παίμνπλ νη νκάδεο 
• Έληνκα θαη αιηγθάξηα. • 

 
 

1. Γξάςε ηνπο παίρηεο 
ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. Θα 
κάζεηο ην λνύκεξν ηεο 
θαλέιαο ηνπο. 
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ηελ νκάδα παίδνπλ: 
 

αξάρλε  κπξκήγθη  ςείξα  
θνπλνύπη    αθξίδα  

ρξπζόκπγα  ζθήθα  ηδηηδίθη  
παζραιίηζα   γξύινο  

λπρηνπεηαινύδα 
 

  1. ______________  

  2. αξάρλε________ 

  3. ______________ 

  4. ______________ 

  5. ______________ 

  6. ______________ 

  7. ______________ 

  8. ______________ 
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  9. ________________ 

10. ________________ 

11. ________________ 

 

 

 

 

2. Γξάςε ζηελ επόκελε 
ζειίδα ηα νλόκαηα ησλ 
παηρηώλ πάλσ ζηηο 
θαλέιεο κε θεθαιαία 
γξάκκαηα. 
 
 

53 / 55-56 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΤΥΣΟΠΔΣΑΛΟΤΓΑ 
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3. ηαλ ηειείσζε ν 
αγώλαο, όινη πήγαλ λα 

παίμνπλ. Γηάιεμε ε ή νη. 
πκπιήξσζε ην ζσζηό θαη 
δηάβαζε. Βάιε θεθαιαίν 
γξάκκα, όπνπ ρξεηάδεηαη. 
 

__ αθξίδα θάλεη ηνύκπεο. __ 
κύγα θαη __ αξάρλε 
παίδνπλ ζθνηλάθη.  __ θόηεο 
θαη __ βάηξαρνη παίδνπλ 
θνπηζό. __ γάηα θαη __ 
πνληηθνί παίδνπλ θπλεγεηό. 
__ παζραιίηζα, __ πάπηα 
θαη __ θόθνξεο παίδνπλ 
ραιαζκέλν ηειέθσλν. 
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__ κέιηζζεο θαη __ ςείξα 
παίδνπλ θξπθηό. 

 
 

4. Οη βάηξαρνη ζέινπλ 
λα παίμνπλ ην παηρλίδη «Θα 
ζνπ αξπάμσ ηελ νπξά». 
Γηαβάδνπλ ηηο νδεγίεο. 
Λείπνπλ όκσο κεξηθέο 
ιέμεηο.  
Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο 
ζηελ επόκελε ζειίδα. 
πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ θαη δηάβαζε. 
 

Κεξδίδεη   αξρίδεη   είλαη   

πξνζέρεη   ιέεη 
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ΘΑ ΟΤ ΑΡΠΑΞΩ  
ΣΗΝ ΟΤΡΑ 

1. Κάζε παίθηεο θξεκά ζηε 
δώλε ηνπ κηα θνξδέια 
ρσξίο λα ηε δέζεη. Ζ 
θνξδέια ______ ε νπξά ηνπ. 
2. Ο αξρεγόο _______ ην 
ζύλζεκα «Αξπάμηε νπξέο». 
Σν παηρλίδη _________ . 

3 4 

1 2 
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3. Κάζε παίθηεο πξνζπαζεί 
λα αξπάμεη ηελ νπξά ησλ 
άιισλ παηθηώλ. Κάζε 
παίθηεο _________ 
λα κελ ηνπ πάξνπλ ηελ 
νπξά ηνπ.  
4. __________ ν παίθηεο 
πνπ ζα καδέςεη ηηο πην 
πνιιέο νπξέο. 

 

 

5. Γηάβαζε ηηο 
πξνηάζεηο. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ. Βάιε 
θεθαιαίν γξάκκα όπνπ 
ρξεηάδεηαη. 
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Δγώ  απηόο  απηνί  απηόο 
 

εκείο  εζείο  απηνί  εζύ 
 

______ θάλσ κπάλην. 
Κόθνξα, _____ θάλεηο 
ειηνζεξαπεία. 
Ο ζθύινο ηη θάλεη; 

 

Απηόο θάλεη 
πνδήιαην. 
Ο παπαγάινο ηη θάλεη; 
 

_______ θάλεη 
αθξνβαηηθά  
 

_____ θάλνπκε έλα 
γιπθό.  
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Πεηαινύδεο, _____ 
θάλεηε θύθινπο ζηνλ 
αέξα. 
Οη πνληηθνί ηη θάλνπλ; 
 

Απηνί θάλνπλ αγώλεο 
δξόκνπ. Καη νη 
βάηξαρνη ηη θάλνπλ; 
______ θάλνπλ 
βνπηηέο. 

 
 
 
 
 

 

 

6. Σν ρειηδόλη δελ μέξεη 
λα ρσξίδεη ηηο ιέμεηο.  
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Γηάιεμε ην ζσζηό θαη 
ζπκπιήξσζέ ην εζύ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Αγαπεκέλε κνπ 

ηππνπόηακε,  

Έθαλα έλα κεγάιν ηα___-. 

___.  

Πέξαζα πάλσ από ηε ζα__- 

___.  

ηαμί- 
δη 

ηαμίδ- 
η 

ζάια- 
ζζα 

ζάιαζ- 
ζα 

θν- 
ηζύθη 

θνη- 
ζύθη 
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λά 

βν- 
πλά 



Πέξαζα πάλσ από ____- 

____.  

Δπηηέινπο έθηαζα. Σν ___- 

______ κε θαισζόξηζε εδώ. 

ε θηιώ 

ην ρειηδόλη 
 

 

 

7. Ζ ρειώλα δηεγείηαη 
ζηνπο θίινπο ηεο  
κηα ηζηνξία. 

 

Κάπνηε ε γηαγηά κνπ ε 
ρειώλα θαη ν παππνύο ηνπ 

ιαγνύ έηξεμαλ ζε αγώλα 

δξόκνπ. Ξεθίλεζαλ καδί. Ο 

ιαγόο πέξαζε ακέζσο ηε  
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ρειώλα. Έθηαζε ζρεδόλ 

ζην ηέξκα. Κνίηαμε πίζσ 
ηνπ. Πνπζελά ε ρειώλα. 

Σόηε ζηακάηεζε θαη ην 

έξημε ζηνλ ύπλν. Ζ ρειώλα 

έθηαζε ηνλ θνηκηζκέλν 

ιαγό, πεξπάηεζε ηα 

ηειεπηαία κέηξα θαη έθνςε 
πξώηε ην λήκα. Έηζη 

θέξδηζε ηνλ αγώλα. ια ηα 

δώα θώλαμαλ: «Εήησ ε 
ρειώλα!». 
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Γηάβαζε μαλά ηελ ηζηνξία 
πνπ δηεγείηαη ε ρειώλα. 
πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ θαη δηάβαζε  
ηη κεηαδίδεη  
ν παπαγάινο. 
 
 

Αγαπεηνί κνπ αθξναηέο, 
ε ρειώλα θαη ν ιαγόο 

ηξέρνπλ ζε αγώλα δξόκνπ. 
_________ καδί. 

Σξέρνπκε! 

Σξέρνπκε θη εκείο; 
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Ο ιαγόο ________ ακέζσο 
ηε ρειώλα. _______ ζρεδόλ 
ζην ηέξκα. _________ πίζσ 
ηνπ. Πνπζελά ε ρειώλα. 
Σώξα ________ θαη ην 
______ ζηνλ ύπλν.  
Ζ ρειώλα _________ ηνλ 
θνηκηζκέλν ιαγό, ________ 
ηα ηειεπηαία κέηξα θαη 
________ πξώηε ην λήκα. 
Έηζη _________ ηνλ αγώλα. 
ια ηα δώα ___________: 
«Εήησ ε ρειώλα!» 

 
  
 
 

Έραζα θη εγώ ζαλ 
ηνλ παππνύ κνπ! 
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ηε βηβιηνζήθε 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πώο ζα κάζσ αλ 
ππάξρνπλ θη άιια 
πνπιηά πνπ δελ ηα 

μέξσ; 

Βξεο θαη ξώηα ηε 
ζνθή θνπθνπβάγηα. 

Απηή μέξεη. 

67 / 60 



 

 

 

1. Γηάβαζε ηη ιέεη  
ν Μνιύβηνο. 

 

Αθήλσ ηελ απιή. 

Ξεθηλώ γηα ην δάζνο. 

ηακαηώ ζηελ άθξε ηνπ. 

πλαληώ έλα ιαγό. Σνλ 

ξσηώ γηα ην ζπίηη ηεο 
θνπθνπβάγηαο. Ο ιαγόο  

δελ απαληά. Σόηε κηιώ ζ’ 
έλα ζθαληδόρνηξν. Δθείλνο 

ακέζσο κε νδεγεί ζηε 
θσιηά ηεο θνπθνπβάγηαο. 
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Ο Μνιύβηνο γξάθεη  
ην εκεξνιόγηό ηνπ. 
πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο  
πνπ μέραζε λα γξάςεη. 
 

Υηεο άθεζα ηελ απιή. 
_________ γηα ην δάζνο. 
___________ ζηελ άθξε 
ηνπ. __________ έλα ιαγό. 
Σνλ _________ γηα ην ζπίηη 
ηεο θνπθνπβάγηαο. Ο ιαγόο 
δελ _____________ . Σόηε 
___________ ζ’ έλα 
ζθαληδόρνηξν.  
Δθείλνο ακέζσο κε 
_________ ζηε θσιηά ηεο 
θνπθνπβάγηαο. 
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2. Γηάβαζε ηη ιέεη  
ν Μνιύβηνο. 
 

Ζ θνπθνπβάγηα κε  

θαισζνξίδεη. Γλσξίδεη  

πνιιά πνπιηά. Μνπ ραξίδεη 
έλα βηβιίν γηα ηα πνπιηά. Σν 

μεθπιιίδσ. Αξρίδσ ην 
δηάβαζκα. Ακέζσο 

αλαγλσξίδσ ζηηο εηθόλεο ην 
ρειηδόλη θαη ηνλ θόηζπθα. 

Ξερσξίδσ θαη ηελ θόηα. 
 

Ο Μνιύβηνο ζπλερίδεη  
ην εκεξνιόγηό ηνπ.  
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πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
μέραζε λα γξάςεη. 
 

Σόηε ε θνπθνπβάγηα κε 

θαισζόξηζε. ___________ 
πνιιά πνπιηά ζηε δσή ηεο.  
Μνπ _______ έλα βηβιίν γηα 
ηα πνπιηά. 
Σν __________ . __________ 
ην δηάβαζκα.  
Ακέζσο _____________ 
ζηηο εηθόλεο ην ρειηδόλη θαη 
ηνλ θόηζπθα. _________ θαη 
ηελ θόηα. 
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3. Ο Μνιύβηνο θξαηάεη 
ζεκεηώζεηο γηα ηα πνπιηά. 
Βνήζεζέ ηνλ λα ηηο 
ζπκπιεξώζεη κε αληίζεηεο 
ιέμεηο. 
 

  
 
 
 

Ζ θόηα είλαη ήκεξε. 
 

Ο αεηόο είλαη άγξηνο. 
 
 
 

Σα πνπιηά 

θόηα αεηόο 1 
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Σν ζπνπξγίηη είλαη κηθξό. 
 

Ζ θνπθνπβάγηα 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Σα πνπιηά 

ζπνπξγίηη 
θνπθνπβάγηα 

2 

Σα πνπιηά 

πειαξγόο πεξηζηέξη 

γιάξνο 
θνξάθη 

3 
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[ 

Ο πειαξγόο έρεη καθξηά 
πόδηα. 
 

Σν πεξηζηέξη.____________ 
______________________ 
 

Ο γιάξνο έρεη αλνηρηό 
ζηόκα._ 
 

Σν _____________________ 
________________________ 
 

 

4. Ση ιέεη ν Μνιύβηνο; 
πκπιήξσζε ηα γξάκκαηα 
πνπ ιείπνπλ. Γηα ηελ 
νξζνγξαθία δεο μαλά ηηο 
αζθήζεηο 1 θαη 2. 
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πλάλη__ζα ηελ  
Κνπθνπβάγηα.  

Μνπ ράξ__ζε έλα βηβιίν. 
 
 

5. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη ιέεη ν Μνιύβηνο. 
 
 
 
 
 

Πώο ηα πέξαζεο 
ζην δάζνο; 
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Να ζαο δηαβάζσ; 
 
 

1. Γξάςε ηελ 
απάληεζε. Γηαηί έιεγαλ ηνλ 
άλζξσπν ηεο ηζηνξίαο θπξ 
Νηθόια Γαξίθαιν; 

 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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2. πδεηήζηε ζηελ ηάμε. 
 

 Ση κπνξεί λα θάλεη έλαο  
άλζξσπνο πνπ κηιά όιεο  
ηηο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ; 
 

 ηελ ηάμε ζαο πνηεο  
γιώζζεο γλσξίδεηε; 
 

 Πώο ήξζε ζηνλ θπξ  
Νηθόια ε ηδέα γηα ην 
γατηαλάθη; 

 
 

3. Ζ θνπθνπβάγηα 
δηαβάδεη ζηα δώα ηνπ 
δάζνπο. Γηάβαζε θη εζύ. 
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Η θαθέ Αξθνύδα 
 
Ζ θαθέ αξθνύδα  

δεη ζην δάζνο.  
Αλ θαη είλαη κεγαιόζσκν  

δών, ηξέρεη γξήγνξα.  

Έρεη ππθλή γνύλα. ηαλ 

πεηλάεη, θόβεη θαξπνύο 

από ηα δέληξα θαη καδεύεη 
βαηόκνπξα. 

Σξώεη κέιη. πρλά μύλεη  
ηελ πιάηε ηεο ζηα δέληξα. 
 

 
 

2
5 
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4. Γηάβαζε μαλά ηελ 
άζθεζε 3. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ. 

 
Κπξία θνπθνπβάγηα, 
έρεηε δεη αξθνύδα; 
 

Παιηά είρα θίιε κηα 
θαθέ αξθνύδα. Ζ θαθέ 

αξθνύδα δνύζε ζην δάζνο. 

Αλ θαη ήηαλ κεγαιόζσκν 
δών, _________ γξήγνξα 

Είρε θαθεηηά γνύλα. ηαλ  
__________ , __________ 
θαξπνύο από ηα δέληξα θαη  
βαηόκνπξα ________ κέιη.  
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πρλά _______ ηελ πιάηε  
ηεο ζηα δέληξα. 
 
 

5. Κνηηάμηε βηβιία κε  
δώα. Γξάςηε γηα ηα  
αγαπεκέλα ζαο δώα θαη 
όινη καδί εηνηκάζηε ην 
βηβιίν ηεο ηάμεο γηα ηα δώα. 
 
 

6. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο θαη δηάβαζε. 
 

Κη εγώ ήκνπλ εθεί θαη 
είδα ηελ αξθνύδα. 

80 / 64 



 

Πνύ ήζνπλ θαη δε ζε 
είδα;  
 

Δγώ _____ αλάκεζα 
ζηα ρνξηάξηα.  

Δζύ ______ πάλσ  
ζ’ έλα θιαδί. 
 

Δίδεο θαη πνηνο άιινο 

ήηαλ καδί ηεο; 
 

Μαδί κε ηελ αξθνύδα 
______ θαη ην 
αξθνπδάθη ηεο πνπ 
έπαηδε. 
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7. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά πνηνο ήηαλ καδί κε 
ηελ αξθνύδα. 
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Σν Αιθαβεηάξη  
κε ηνλ Ήιην 

 
 

1. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ θαη 
δηάβαζε. 

 

πιέλσ     πεγαίλσ     δέλσ 

αλεβαίλσ     κέλεη     βγαίλσ 
 

ηε βάξθα κνπ 

αλεβαίλσ θαη ην 
θαηάζηξσκα ______ κε 
κπόιηθν λεξό. Με έλα 
ζθνηλί _____ ηε βάξθα κνπ  
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ζην λνύθαξν. ην λνύθαξν 
_____ ε πεηαινύδα. 
_______ από ηε βάξθα θαη 
________ ζην ζπίηη ηεο. 

 
 
 

2. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ θαη 
δηάβαζε. 
 

ζεθώλσ     απιώλσ     

κπαιώλσ     ζνιώλεη 

θνπζθώλνπλ 
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- Καιό ηαμίδη, κπξκεγθάθη, 
θσλάδεη ε πεηαινύδα. 
Δγώ ηόηε ___________ ηελ 
άγθπξα, ________ ηα δίρηπα 
κνπ ζην θαηάζηξσκα θαη  
ηα _________ κε βειόλα θαη 
θισζηή. Ξαθληθά θπζάεη. 
Ζ ιίκλε ______________ 
θαη ηα λεξά ηεο 
___________ . 

 
 

3. Ση είπε ην κπξκήγθη, 
όηαλ βγήθε ζηε ζηεξηά; 
Βάιε ηηο ιέμεηο ζηε ζσζηή 
ηνπο ζέζε θαη δηάβαζε. 
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κπαίλσ     Κξπώλσ 
 

Καηαβξάρεθα! 
________ . 
Γελ ______ μαλά ζε βάξθα. 
 
 

4. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη είπε ην κπξκήγθη. 
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Θα γξάςνπκε 
ην δηθό καο βηβιίν 

 
 

1. Γξάςε κηα δηθή ζνπ 
πεξηπέηεηα. 
 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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2. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ θαη 
δηάβαζε ηη ζθέθηεηαη ν 
Μνιύβηνο. 
 

ζα είλαη    ζα αξρίζσ 

ζα θσλάμσ    ζα θαζίζσ   

ζα πάξσ         ζα έρεη 

ζα δσγξαθίζνπκε 
 

Θα γξάςσ ηελ ηζηνξία ηεο 

δσήο κνπ. Αύξην ζα πάξσ 
έλα κνιύβη από ηελ ηζάληα 
ηεο Ησάλλαο. Μεηά 
__________ ζηελ απιή θαη  
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_________ ην γξάςηκν. ε 
ιίγεο κέξεο ην βηβιίν 
___________ έηνηκν. Σόηε 
____________ ηε γάηα. Μαδί 
_______________ ηηο 
εηθόλεο. Σν βηβιίν κνπ 
________________ ηίηιν: 
«Οη ζαπκαζηέο πεξηπέηεηεο  
ηνπ Μνιύβηνπ». 

 
 
 
 
 
 

ΟΗ 
ΘΑΤΜΑΣΔ 
ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ 

ΣΟΤ 
ΜΟΛΤΒΗΟΤ 
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3. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ κε ηε 
ζεηξά. Βάιε θεθαιαίν 
γξάκκα, όπνπ ρξεηάδεηαη. 
Γηάβαζε ηη γξάθεη ν 
Μνιύβηνο ζην βηβιίν ηνπ. 
 

είδα     είπα     κπήθα      

βγήθα     ήξζαλ     έθπγαλ   

   πήγαλ    βξήθα     πήξα    

είπε 
 

Ήζεια λα κάζσ πνύ 
πήγαηλε ε Ησάλλα θάζε  

κέξα. Είδα όηη θάζε βξάδπ 
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έβαδε ηεηξάδηα ζε κηα 
ηζάληα. Σν πξσί έπαηξλε 
ηελ ηζάληα καδί ηεο. Σόηε θη 
εγώ _________ κέζα κνπ: 
«Θα αλαθαιύςσ πνύ πάεη». 
__________ ζηελ ηζάληα 
θξπθά. Κόληεςα λα ζθάζσ. 
ηαλ Ζ Ησάλλα άλνημε ηελ 
ηζάληα, _________ έμσ. 
Ακέζσο ________ πνιιά 
παηδηά. ινη γεινύζαλ. 
Υηύπεζε έλα θνπδνύλη θαη 
όινη _________. Πνύ 
_________; Γελ μέξσ. Κάησ 
από ηα ζξαλία εγώ 
________ γόκεο, κνιύβηα  
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θαη μύζηξεο. Σα __________ 
θαη ηα έθξπςα πίζσ από ηε 
βηβιηνζήθε. Έηζη 
ζπκκάδεςα ηελ ηάμε. Καλείο 
όκσο δελ κνπ ___________ 
επραξηζηώ! 

 
 

4. Ση ηίηιν έδσζε  
ν Μνιύβηνο ζηελ ηζηνξία 
ηνπ; Γξάςε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ. 
 

πήγα     είδα 
 

ηαλ ______ θαη ______ 

ην ζρνιείν ηεο Ησάλλαο. 
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5. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηνλ ηίηιν ηεο 
ηζηνξίαο ηνπ Μνιύβηνπ. 
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Έθζεζε βηβιίνπ 
 

 

1. Γηάβαζε μαλά ηελ 
αλαθνίλσζε γηα ηελ έθζεζε 
βηβιίνπ. Βνήζεζε ηα παηδηά 
λα γξάςνπλ ζσζηά ηελ 
πξόζθιεζε. 

 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ 
 

ηηο __________ζην ______ 
_______________ ζα γίλεη 
____________ βηβιίνπ. 
Ζ δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 
είλαη _________________. 
 αο πεξηκέλνπκε. 
Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 
 ηεο Α΄ ________ . 
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2. Ο Μνιύβηνο εηνηκάδεη 
θαηάινγν κε ηα δώα πνπ ζα 
θαιέζεη γηα λα ηνπο 
δηαβάζεη ην βηβιίν ηνπ. 
Βνήζεζέ ηνλ λα ηα γξάςεη 
ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 
 
 

γάηα   βάηξαρνο  
θνπθνπβάγηα   λπρηεξίδα 
κπξκήγθη  ρειώλα  ιαγόο 

θίδη   παπαγάινο  
ζθαληδόρνηξνο 
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3. Ση ζπδεηνύλ ζην 
δάζνο; πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ θαη ζα 
ην κάζεηο. 

_____________
_____________

_____________
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________
_____________ 
_____________ 
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Υηεο ν Μνιύβηνο 
έζηεηιε κηα 
πξόζθιεζε ζην 
δάζνο κε ην πεξηζηέξη. 
 

Πνηνο; 
 

Ο Μνιύβηνο. 
 

Ση έθαλε ν Μνιύβηνο;  
 

__ __________ 
έζηεηιε… 
 

Ση έζηεηιε ν Μνιύβηνο; 
 

__ ________ ________  
____ __________ . 
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Πόηε έζηεηιε ν 
Μνιύβηνο ηελ 
πξόζθιεζε; 
 

__ _______ _______ 
____________ ______ . 
 

Πνύ έζηεηιε ν 
Μνιύβηνο ηελ 
πξόζθιεζε ρηεο; 
 

__ ________ ________ 
___ _______ ____ ___ 
______ . 
 

Πώο έζηεηιε ν Μνιύβηνο 

ηελ πξόζθιεζε ρηεο 
ζην δάζνο; 
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__ ________ _______ 
_____________ ____ 
____________ __ __ 
__________ . 

 

 

 
4. Μάζε λα γξάθεηο 

ζσζηά ηη απάληεζε ε 
θνπθνπβάγηα ζηε ρειώλα. 
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Αληίν, όλεηξά κνπ 
 
 

1. Γξάςε έλα δηθό ζνπ 
όλεηξν. 
 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

 
 

2. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ. 
Γηάβαζε ηη ζθέθηεηαη  
ν Μνιύβηνο 
 

 πξνρηέο    ζήκεξα    αύξην.  

 ρηεο. 
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________ ηειείσζα ην 
γξάςηκν ηνπ βηβιίνπ κνπ. 
___________ ε γάηα θαη εγώ 
δσγξαθίζακε ηηο εηθόλεο. 
_______εηνηκάδσ ηηο 
πξνζθιήζεηο γηα λα ηηο 
ζηείισ κε ην πεξηζηέξη. 
____ ζα έξζνπλ όινη νη 
θίινη κνπ θαη ζα ηνπο 
δηαβάζσ ην βηβιίν. 

 
 

3. Ση γξάθεη ν Μνιύβηνο 
ζην βηβιίν ηνπ; Γξάςε ζηε 
ζσζηή ζεηξά ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ. 
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 είδα     πήγα    θνύλεζε   

πιεζίαζε    ζήθσζε.     

 έθιεηζε    αθνύκπεζα.    

 κύξηζε. 
 

ΔΓΧ ΚΑΗ Ο ΑΛΛΟ 
 

Πξηλ από θαηξό πήγα κε 
ηελ Ησάλλα ζε έλα καγαδί. 
Δθεί εγώ ______ θαη έλα 
άιιν ζθπιί. 

Σνπ θνύλεζα ηα απηηά 
κνπ. Κη εθείλν ακέζσο 
________ ηα δηθά ηνπ.  
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ήθσζα ην δεμί κνπ πόδη. 
Σν άιιν ζθπιάθη _______ ην 
αξηζηεξό ηνπ πόδη. 

Μεηά ηνπ έθιεηζα ην 
αξηζηεξό κνπ κάηη. Ακέζσο 
ην άιιν ζθπιάθη κνύ 
________ ην δεμί ηνπ κάηη. 

Σν πιεζίαζα. Με 
________ θη απηό. 

Σν κύξηζα. Πεξίεξγν, δε 
κνπ _______ ηίπνηα. 

Δγώ ηόηε _________ ηε 
κύηε κνπ ζηε κύηε ηνπ. 
Ήηαλ θξύα. 

Σόηε ε Ησάλλα κνπ 
θώλαμε: 
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- Μνιύβηε, ζηακάηα λα 
παίδεηο κε ηνλ θαζξέθηε. 
Φεύγνπκε. 
 

 
 
 

 
 

4. Ο Μνιύβηνο 
κπέξδεςε κεξηθέο ζειίδεο 
από ην βηβιίν ηνπ. Γηάβαζε 
πξνζεθηηθά. Γξάςε ζηα 
θνπηάθηα ην ζσζηό αξηζκό 
θαη βνήζεζέ ηνλ λα βάιεη 
ηηο ζειίδεο ζηε ζεηξά. 
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 1  Κάπνηε βξήθα κέζα ζην 

ζπίηη έλα πνιύ σξαίν 
παηρλίδη. ΄Δκνηαδε κε 
θόθαιν. Ακέζσο ην πήξα 
θαη βγήθα ζηελ απιή.«Πνύ 
παο, Μνιύβηε;» άθνπζα ηνλ 
παππνύ λα θσλάδεη πίζσ 
κνπ. 

 

Θα κνπ ην πάξεη,  
ζθέθηεθα. Έθπγα 

ηξέρνληαο. Έηξεμα ζην 
νηθόπεδν. Δζθαςα κηα 
κεγάιε ηξύπα. Έβαια  
γηα ζεκάδη θάηη  
αγθάζηα. 
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Δπηηέινπο ην βξήθα. Σν  
έδσζα ζηελ Ησάλλα. 

«Πνύ βξήθεο ην θιεηδί , 
Μνιύβηε;» κε ξώηεζε.  
Σεο γάβγηζα γηα λα  
ηεο εμεγήζσ,  
αιιά δε κε θαηάιαβε. 

 

Όζηεξα από θάκπνζν  
θαηξό ην ζπίηη κνπ, ην 

ζπίηη ηεο Ησάλλαο, ηα 
δέληξα ζθεπάζηεθαλ από 
θάηη άζπξν. «Υηόλη, ρηόλη!» 
θώλαδαλ ηα παηδηά.  
Πήγακε όινη  
καδί ζην νηθόπεδν. 
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ην νηθόπεδν όια ήηαλ  
άζπξα. Έςαρλα γηα ηα 

αγθάζηα πνπ είρα βάιεη 
ζεκάδη γηα ην παηρλίδη κνπ. 
Πνπζελά. Μύξηδα από ’δσ, 
κύξηδα από ’θεη.  
Σίπνηα. Άξρηζα  
λα ζθάβσ. 
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Καινθαηξηλή εθδξνκή 
 
 

1. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ θαη 
δηάβαζε ηη ζθέθηεηαη ν 
παπαγάινο. 
 

ηαμηδεύσ   ηαμίδη   θαινθαίξη 

θαινθαηξηλά   ζάιαζζα  

ζαιαζζηλό 
 

Δπηηέινπο ήξζε ην  

θαινθαίξη. Θα θνξέζσ 

ηα θαινθαηξηλά κνπ θηεξά. 
Θα θάλσ πάιη έλα κεγάιν 
____________. 
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Μνπ αξέζεη λα __________. 
Θα ηαμηδέςσ πάλσ από ηε 
_____________.  
Θα κε θπζάεη ην 
______________ αεξάθη. 
 
 

2. Δίλαη άββαην 10 ε 
ώξα ην πξσί. Σα δώα ηεο 
απιήο μεθηλνύλ γηα ηελ 
εθδξνκή ηνπο ζηε ζάιαζζα. 
Θα ηαμηδέςνπλ κε ην 
αεξόζηαην. 
Παξαηήξεζε ηνλ πίλαθα κε 
ηα δξνκνιόγηα ζηελ 
επόκελε ζειίδα.  
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Πνην δξνκνιόγην πξέπεη λα 
δηαιέμνπλ; Βάιε ην ζε 
θύθιν. 
 

Γεπηέξα  Σξίηε 

πξσί απόγεπκα 

7 3 

9 5 

11 7 

 

Σεηάξηε  Πέκπηε 

πξσί απόγεπκα 

7 3 

9 5 

11 7 
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Παξαζθεπή άββαην Κπξηαθή 

πξσί Από-
γεπκα 

πξσί Από-
γεπκα 

πξσί Από-
γεπκα 

8 2 7 3 8 4 

10 4 10 5 10 7 

11 6 11 8 11 8 
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3. Ση θάλνπλ ηα δώα; Γηα 
λα ην κάζεηο, γξάςε ηηο 
πξνηάζεηο πνπ ιείπνπλ. 
 

Ζ γάηα βιέπεη  
ην ζπίηη ηεο Ησάλλαο. 
 

Οι βάηρατοι βλέποσν  
ηα ζπίηια  
ηης γειηονιάς. 
 

Ο θόθνξαο θσηνγξαθίδεη 
ην ςειό δέληξν. 

 

 

__ ________ 
_____________ ____ 
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______._________ 
 

Σν θνηζύθη θνηηά κε ην  

ηειεζθόπηό ηνπ. 

 

Τα κοηζσθάκια  ______ 
__ ___________  ____. 

 
 
 

 

4. Πώο πέξαζε ε γάηα 
ηελ εβδνκάδα ηεο; Γξάςε 

ζηε ζεηξά ηηο κέξεο ηεο 
εβδνκάδαο θαη δηάβαζε. 
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Σε _________ αγόξαζα  
θαπέιν, ηελ ________  

κειέηεζα ην ράξηε, ηελ 
_________ γπάιηζα ηα 
θηάιηα κνπ, ηελ _________ 
ρηέληζα ηα κνπζηάθηα κνπ, 
ηελ ____________ εηνίκαζα 
ην ζαθίδηό κνπ, ην 
___________ κπήθα ζην 
αεξόζηαην. Δπηηέινπο, 
έθηαζε ε _________ θαη 
γνπξγνπξίδσ πιάη ζηε 
ζάιαζζα.  
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5. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηηο επηά κέξεο ηεο 
εβδνκάδαο.  
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Ίρλε ζηελ άκκν 
 
 

1. σζηό ή ιάζνο; 
Γηάβαζε ηηο πξνηάζεηο θαη 

ζπκπιήξσζε ζην θνπηάθη  

γηα ην ζσζηό ή Λ γηα ην 
ιάζνο. 
 

1. Ζ Αγγειηθή ςάρλεη  
γηα αρηλνύο. 
 

2. Ο Μνιύβηνο βξήθε  
έλαλ αζηεξία. 
 

3. Ζ ρειώλα γελλά απγά.  
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4. ηελ παξαιία ππάξρνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα  

ηε ρειώλα. 
 

5. Σα ίρλε ζηελ άκκν  

ηα άθεζε κηα θώθηα. 
 
 

2. Πνύ κπιέρηεθε ν 
Μνιύβηνο; Θπκήζνπ ην 
αιθάβεην. Γξάςε ζε θάζε 
ζεηξά ην επόκελν γξάκκα. 
Γηάβαζε ηε ιέμε πνπ 
ζρεκαηίδεηαη. Όζηεξα 
γξάςε κε κηθξά γξάκκαηα 
ηε ιέμε πνπ βξήθεο. 
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Β Γ  

Ζ Θ  

Τ Φ  

Ρ   

 Σ  
 

 
 

Ο Μνιύβηνο κπιέρηεθε 
ζε έλα _____________. 

 

Γηα αρεβάδεο 
έςαρλα 

θαη βξέζεθα 
κπιεγκέλνο. 
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3. Βάιε ηηο ιέμεηο κε ηε 
ζσζηή ζεηξά θαη δηάβαζε. 
Μελ μεράζεηο λα αξρίζεηο 
κε θεθαιαίν γξάκκα. 
 

ζηελ  ρειώλα  απγά  ηεο  
άκκν   ζαιάζζηα  ε  ζάβεη  

ηα 
 

________________________
________________________
________________________ 
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4. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηελ πξόηαζε πνπ 
ζρεκάηηζεο ζηελ άζθεζε 3. 
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Ζ ρειώλα  
Καξέηηα Καξέηηα 

 
 

1. Ο Μνιύβηνο γξάθεη  
κηα πηλαθίδα κε νδεγίεο.  
πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ θαη δηάβαζε.  
 

 πεηάηε     ζθάβεηε.   

 πξνζέρεηε.  

 ζηεξίδεηε     δηαηεξείηε. 
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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΗ ΚΑΡΕΣΣΑ ΚΑΡΕΣΣΑ 
 

Μελ _________ πιαζηηθέο 
ζαθνύιεο ζηελ παξαιία. 

___________ πνύ ζηεξίδεηε 
ηηο νκπξέιεο. 
Με ___________κε ηα 
θηπαξάθηα ζηελ άκκν. 
____________ ηελ παξαιία 
θαζαξή. 

 
 

2. Ξαλαδηάβαζε ζην 
βηβιίν ζνπ ηηο ζειίδεο  
94 έσο 99 
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Γξάςε κε δηθά ζνπ ιόγηα ηη 
δηεγείηαη κηα ρειώλα Καξέη-
ηα Καξέηηα γηα ηε δσή ηεο. 
 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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3. Σν αεξόζηαην κε ηα 
δώα έθηαζε πάλσ από ηελ 
παξαιία.  
Ζ γάηα ζεκεηώλεη ζην 
ζεκεησκαηάξηό ηεο ό,ηη 
βιέπεη. Βάιε θόκκα (,) όπνπ 
ρξεηάδεηαη θαη δηάβαζε. 
 

Βιέπσ ηα βξάρηα ηελ άκκν 
έλα κηθξό λεζί ηνπο 
γιάξνπο κηα βάξθα θαη ην 
Μνιύβην. 
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4. πκπιήξσζε (,) θαη 
ηειεία (.) όπνπ ρξεηάδεηαη 
θαη δηάβαζε ηη ιέεη  
ν Μνιύβηνο. 

 

Μνπ αξέζεη λα θνηηώ 
ην βπζό Ο αρηλόο  
ν αζηεξίαο ην ςάξη  
ν ηππόθακπνο ε γαξίδα  
ην ζθνπγγάξη θαη ε αρηβάδα 
κέλνπλ ζην βπζό 

 
 

 

5. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο κε θεθαιαία 
γξάκκαηα.  
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Γηα ηελ νξζνγξαθία ηνπο 
δεο ηελ άζθεζε 4. Θα 
δηαβάζεηο ζηα θνπηάθηα ηη 
άιιν είδε ν Μνιύβηνο ζην 
βπζό 

_ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ 
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6. Γξάςε ηε ιέμε πνπ 
βξήθεο κε κηθξά γξάκκαηα.  

 
Σν ζθπιάθη είδε έλα 
___________ πνπ θξπβόηαλ 
ζην βπζό. 
 
 

7. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη είδε ην ζθπιάθη. 
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Αξραίνη κύζνη 
 
 

1. Γηάβαζε ηηο εξσηήζεηο 
θαη γξάςε ηελ απάληεζε. 
 

 Οη ειέθαληεο θνπβαινύ-
ζαλ ηε ρειώλα ή ε ρειώλα 
ηνπο ειέθαληεο; 
________________________
________________________ 
 

 Ζ ζαιάζζηα ρειώλα κε 
ηνπο ειέθαληεο 
θνιπκπνύζε ζην λεξό ή 
πεξπαηνύζε ζηελ άκκν; 
________________________
________________________  
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 Ση θνπβαινύζαλ νη ειέθα-
ληεο ηε Γε ή ην θεγγάξη; 
________________________
________________________ 
 

 Ση ζα γίλεη αλ ε ρειώλα 
πάζεη θάηη; 
________________________
________________________ 
 

 Πνύ είραλ ζρεδηάζεη ηε 
ρειώλα νη αξραίνη Έιιελεο; 
Πάλσ ζε πθάζκαηα ή πάλσ 
ζε λνκίζκαηα; 
________________________
________________________ 
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2. πκπιήξσζε ην 

ζσζηό: η, ε, νη. Βάιε ηόλν 
όπνπ ρξεηάδεηαη θαη 
δηάβαζε. Βάιε θεθαιαίν 
γξάκκα, όπνπ ρξεηάδεηαη. 
 

Σν αεξόζηαην κε ηα δώα 
έθηαζε ζε έλα λεζ_ .  _ θόηα 
ςαξεύεη κε έλα θαιάκ_ .  
Οη βάηξαρ__  θάλνπλ 
καθξνβνύηηα.  

Γελ 
θαηάιαβα 

θαιά. 
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 _ γάηα μαπιώλεη ζηνλ ήιην 
γηαηί ηεο αξέζεη ε δέζη_ . Ο 
θόθνξαο παίδεη ζθάθ_ κε ην 
ρειηδόλ_ θάησ από ηελ 
νκπξέια. __ κηθξ__ 
θόηζπθεο γεκίδνπλ κε δεζη_ 
άκκν ην θνπβαδάθ_ ηνπο. 
 
 

3. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη θάλνπλ νη κηθξνί 
θόηζπθεο. 
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Ζ ζπειηά 
 
 

1. Ση ζθέθηεηαη ν 
Μνιύβηνο; πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο θαη δηάβαζε. 
 

θξύβνληαη    έξρνληαη 

ληξέπνληαη   θνβνύληαη 

 

Πίζσ από ηα βξάρηα 

__________ δπν 

θαβνπξάθηα. Γηαηί δελ 

_________ λα παίμνπκε; 

Μήπσο θνθθίληζαλ γηαηί 

___________;  
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Μήπσο ηα θαβνπξάθηα κε 

__________ ;  

Πάσ ζηα βξάρηα γηα λα 

γλσξηζηνύκε. 

 
 

2. Ο Μνιύβηνο βξίζθεηαη 
έμσ από κηα ζπειηά. Ση ιέεη; 
πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο θαη 
δηάβαζε. 
 

θξύβεηαη   αθνύγεηαη 

θηεξλίδεηαη   μύλεηαη 

 

Πνηνο _______ κέζα ζηε 

ζπειηά; __________ έλαο 
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ζόξπβνο. Μήπσο είλαη κηα 

γάηα πνπ _______ κε ηα 

λύρηα ηεο; Μήπσο είλαη έλα 

ζεξίν κε ζπλάρη θαη 

_________ ; 

 
 

3. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ θαη 
δηάβαζε. 

 
ηξειαίλνκαη  θνβάκαη  

ζθέθηνκαη    θάζνκαη 

 

Δγώ δε __________ ην 
ζεξηό. ___________ γηα λέεο  
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πεξηπέηεηεο. Πνηέ δελ 
__________ ήζπρνο. 

θέθηνκαη, είλαη ζσζηό λα 
κπσ κέζα ζηε ζπειηά; 

 
 

4. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη ζθέθηεηαη  
ν Μνιύβηνο. 
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Ζ κπνπξνύ 
 
 

1. Γξάςε κε ηε ζεηξά 
ηηο ιέμεηο θαη δηάβαζε.  

 
ρώλνκαη    έξρνληαη    

θνπληέηαη      ραίξνκαη    

θνηκάηαη     εηνηκάδεηαη 

αθνύγνληαη 

 

Δγώ ρώλνκαη κέζα ζηε 
ζπειηά. Πίζσ κνπ 
_________ ζηξαβνπεξπα-
ηώληαο δπν θάβνπξεο. Σόηε 
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βιέπσ κπξνζηά κνπ ην 
ζεξίν. Γελ __________ 
θαζόινπ. 
- Γαβ, __________ πνπ ζε 
γλσξίδσ, ηνπ ιέσ. Αιιά δελ 
κνπ απαληάεη Μήπσο 
__________ βαζηά; Μήπσο 
_________ λα κνπ νξκήζεη; 
Δγώ ακέζσο ηνπ γξπιίδσ. 
Σόηε ___________ πίζσ 
κνπ γέιηα δπλαηά. 
 
 

2. πκπιήξσζε ηηο 
ιέμεηο πνπ ιείπνπλ.  
Μελ μερλάο κεηά  
ηελ ηειεία λα αξρίδεηο  
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κε θεθαιαίν γξάκκα. 
 

απηά    απηό    απηνί    απηή 
 

Γπξίδσ ην θεθάιη. Οη 
θάβνπξεο κε θνηηάδνπλ. 
_________ γειάλε. 
- Δ, ζθπιάθη, κε θνβάζαη ην 
ζεξίν. _______ είλαη έλα 
θνρύιη, κνπ θσλάδνπλ. Σν 
έθεξαλ κέζα ζηε ζπειηά ηα 
θύκαηα. _______ έρνπλ 
κεγάιε δύλακε. Σν ρεηκώλα 
δελ κπνξείο λα κπεηο ζηε 
ζπειηά. ______ γεκίδεη κε 
λεξό. 
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3. Μάζε λα γξάθεηο 
ζσζηά ηη ζπκβαίλεη ην 
ρεηκώλα ζηε ζπειηά. 
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Κνρύιη 
 
 

1. Βάιε ηηο πξνηάζεηο 
ζηε ζσζηή ζεηξά. Γξάςε ζε 
θάζε θνπηάθη ην ζσζηό 
αξηζκό θαη δηάβαζε. 
 

Σα θαβνπξάθηα έθαλαλ  
ηελ κπνπξνύ ζπίηη ηνπο. 

 

Σν θύκα ηνπ ρεηκώλα  
έβγαιε ηε κεγάιε  
κπνπξνύ ζηε ζπειηά. 

 

Ο Μνιύβηνο βξήθε  
ηελ κπνπξνύ. 
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Ο Μνιύβηνο ράξηζε  
ηελ κπνπξνύ  
ζηα θαβνπξάθηα. 

 
Σν θύκα έζεξλε γηα  
θαηξό κηα κεγάιε  
κπνπξνύ ζην βπζό  
ηεο ζάιαζζαο. 

 
 
 

2. Έλσζε ηα γξάκκαηα 
ηνπ αιθαβήηνπ κε ηε ζεηξά 
ηνπο. Θα βξεηο ηη έθηηαμαλ 
ηα θνηζπθάθηα ζηελ 
ακκνπδηά. 
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3. Παξαηήξεζε ηηο 
εηθόλεο. Γξάςε ηελ ηζηνξία. 
θέςνπ έλαλ ηίηιν γηα ηελ 
ηζηνξία ζνπ θαη γξάςε ηνλ. 

Α
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________________________ 

_________________
________________________
________________________
_______________________ 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_______________________ 
________________________
________________________ 
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4. Γηάβαζε μαλά ην 
πνίεκα «Κνρύιη». Γξάςε ην 
αιιάδνληαο ηε ιέμε κοτύλι 
θαη ηε ιέμε υάρια κε άιιεο 
ιέμεηο ζρεηηθέο κε ηε 
ζάιαζζα. 

 

_______________ 
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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5.   Εσγξαθίζηε  
ηα πνηήκαηα πνπ 
γξάςαηε. 

 
  Φηηάμηε θνιάδ κε  

ζαιαζζηλό ζέκα. 
Πάλσ ζην θνιάδ 
κπνξείηε λα 
θνιιήζεηε δηάθνξα 
πξάγκαηα πνπ έρεηε 
καδέςεη από ηε 
ζάιαζζα. 
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ηνπ 2νπ ηόκνπ 
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