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παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γεµνηηθό 
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Θνηλσληθό Ρακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο. 

 

 
 
 

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” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Αγαπεκέλν κνπ εκεξνιόγην, 

κόιηο γπξίζακε από ηε Υσραξνύπα. Δίλαη κηα ρώξα  

κε θαηαγάιαλν νπξαλό. Σα ζπίηηα είλαη ρακειά  

ζαλ ςεύηηθα. Ζ Υσραξνύπα έρεη κεγάια πάξθα κε ςειά  

δέληξα ζαλ γίγαληεο θαη κε κπξσδάηα ινπινύδηα.  

Σα παηδηά είλαη πάληα γειαζηά, θνξνύλ ρξσκαηηζηά  

θαπέια θαη δηαβάδνπλ ελδηαθέξνληα βηβιία. 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! 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 9 
 

 
 

 

 
 

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. 

 
Όηαλ γύξηζε από ηε Υσραξνύπα, ε Υαξά  
δσγξάθηζε ζην εκεξνιόγηό ηεο ηελ εηθόλα ηεο  
ζειίδαο 5 θαη έγξαςε ηηο εληππώζεηο ηεο. 

 

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; 
 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ ηειεπηαία πξόηαζε από 

ην εκεξνιόγην ηεο Σαξάο. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 70 θαη 71 ηνπ Ρεηξαδίνπ 
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηηο αζθήζεηο .1  θαη  2 . 

 
 
 

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. 
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Πνπ ιεο, είδα κηα 
κεραλή κε θαιώδηα, 

ιακπάθηα θαη έλα 
θνπκπί. Δίρε θεξαία, 

ηξύπεο, αθνπζηηθό θαη 

αξηζκνύο. 

2   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
 
 

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. 
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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. 

3  



 

 ΔΠΗΘΔΣΑ   ΟΤΗΑΣΗΚΑ. 
ιεπηόο   ρνληξόο   αδύλαηνο 
όξζηνο   θαζηζηόο  
 

 
κνλόρξσκε   πνιύρξσκε 
κεγάιε   κηθξή 
 

 
σξαίν   παιηό   άζρεκν   
θαηλνύξην 
 
 

Ρώξα πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 71-72 ζην Ρεηξάδην 
Δξγαζηώλ. Πηελ άζθεζε  3  ζα βξεηο επίζεηα, γηα λα 

πεξηγξάςεηο θαη εζύ θάηη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα λα βξεηο  αληίζεηα  θαη  ζπλώλπκα  επίζεηα, 
πήγαηλε ζηηο αζθήζεηο  4  θαη  5 , ζηηο ζειίδεο 72-73 

ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ. 
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θύξηνο  
 

 
νκπξέια 

 

 

ζπίηη 

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. 

4  



 
 
 
 
 
 
 

 

Ζ Σαξά έγξαςε ζην εκεξνιόγηό ηεο: 
 
Σα ζπίηηα είλαη ρακειά ζαλ ςεύηηθα. 

Ζ Υσραξνύπα έρεη κεγάια πάξθα κε ςειά δέληξα ζαλ 

γίγαληεο... 

...ην ρσραξνππάθη. Δίλαη πνιύρξσκν ζαλ νπξάλην ηόμν, 

έρεη... κηα θνπλησηή νπξά ζαλ ζθηνπξάθη... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Γηάβαζε θαη πεο κε ηη κνηάδεη ν Μέγαο  

Καξραξίαο. Ζ ιέμε ζαλ ζα ζε  
βνεζήζεη… 

 
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, «Σξηγσλνςαξνύιεο ελαληίνλ 
Κεγάινπ Θαξραξία», εθδ. Παηάθε 

Απηή ε πξάζηλε ιεμνύια, ην ζαλ, 
καο βνεζά λα θαηαιαβαίλνπκε 
θαη λα ιέκε κε ηη κνηάδεη θάηη, 

δειαδή λα θηηάρλνπκε 
παξνκνηώζεηο. 

 

 

ζαλ 
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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! 

5  
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Πην πεξηγηάιη ην θξπθό θη άζπξν  
ζαλ πεξηζηέξη... 
 

Γηώξγνο εθέξεο 
 

Ρε δξνζηά θάλεη λα ιάκπεη ζαλ δηακάληη  
ζηα θιαξηά. 
 

Θσζηήο Παιακάο 
 

Ζ ιίκλε θαληάδεη ζαλ αζεκέληνο θάκπνο. 
 

Εαραξίαο Παπαλησλίνπ 
 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ απηό πνπ έγξαςε  

ν Ε. Ξαπαλησλίνπ θαη κάζε λα ην γξάθεηο ζσζηά. 

 

Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 73 θαη 74 ηνπ Ρεηξαδίνπ 
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηηο αζθήζεηο  6  θαη  7 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γέληξα πην ςειά, δειαδή ςειόηεξα, θαη 

θσλή πην ζηγαλή, δειαδή ζηγαλόηεξε! 
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θέθηεθα λα γξάςσ ζην εκεξνιόγηό κνπ 

«δέληξα πην ςειά από γίγαληεο» θαη 

«θσλνύια πην ζηγαλή από ςίζπξν». 
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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; 

 
 
 
 
 
 
 

Ζ Υαξά δήηεζε λα δηαβάζεη ην εκεξν-
ιόγην πνπ θξαηνύζε ε κακά ηεο, 

όηαλ ήηαλ παηδί. Σν άλνημε θαη λα ηη δηάβαζε: 
 

17 Ννεκβξίνπ 1973 
 

Αγαπεηό εκεξνιόγην,  
 από πξνρηέο αθνύκε ζην ξαδηόθσλν έλαλ παξά-
μελν ζηαζκό. Δίλαη ν ξαδηνζηαζκόο ησλ θνηηεηώλ, πνπ 
θαινύλ ηνπο Αζελαίνπο λα πάλε ζην Πνιπηερλείν. 
Καηεβήθακε θαη εκείο καδί κε ηνλ κπακπά λα δνύκε, 
όπσο είπε ν κπακπάο, θάηη «γελλαία παηδηά». 
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Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα ρσξηζηείηε  
ζε νκάδεο θαη λα ζπλερίζεηε απηό  

ην παηρλίδη ζηελ ηάμε! 
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 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 Πνιπηε-
ρλείν» 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 γξακ-
κέλνη κε πεξίεξγεο θξάζεηο. Ση γηλόηαλ έμσ από ηελ 

απιή! Ξνιύο 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 ηνπ Πνιπηερλείνπ,  
λα θσλάδσ θαη εγώ ζθαξθα- 
ισκέλε ζηα θάγθεια... 
 

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

 
 

 Ση βιέπεηο ζηηο εηθόλεο; 
 Μπνξείο λα ηηο πεξηγξάςεηο; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξόηαζε κε ηα έληνλα 

γξάκκαηα από ην θείκελν ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο. 

 

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. 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. 

 

Ν 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 Σξνβάο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε πξόηαζε από  

ηα ιόγηα ηεο Βάγηαο. 

 

Ρώξα ζπκπιήξσζε ηνλ πίλαθα ζηελ επόκελε ζειίδα. 

Σν πνίεκα απηό βγαίλεη από έλαλ 
κύζν ηνπ Αηζώπνπ. Ο Αίζσπνο ήηαλ 

έλαο ζνθόο άληξαο, πνπ έδεζε πξηλ 

από πνιινύο αηώλεο. Έγξαςε 
κύζνπο κε δώα, ηνπο νπνίνπο 

δηαβάδνπκε κέρξη ζήκεξα. 
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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 

 
 

Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 74-76 ηνπ Ρεηξαδίνπ 
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηηο αζθήζεηο  8 ,  9  θαη 10 . 

 
 
 
 

Αύξην Αλζνιόγην 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 10 
 

 
 
 

 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΟΥΖ! 

Φξεζθνβακκέλν 
ΜΗΚΡΔ 

ΑΓΓΔΛΗΔ 

ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ 

 

ΣΑ ΡΟΤΥΑ ΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ 
ΣΡΗΣΖ 9 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2009 

5.30 κ.κ. 

ΔΚΘΔΖ 

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 
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«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». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο ζηηο ζειίδεο 17 θαη 18, δηάβαζε 
ηη γξάθνπλ θαη πεο. 
 

 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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ΚΤΛΗΚΔΗΟ 



 

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 μεθινπ-
δηζκέλα πνξηνθάιηα. 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 επηγξα-
θέο: «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 
 

 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; 

 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ηξεηο πξώηεο πξνηάζεηο 

ηνπ θεηκέλνπ. 

19 / 17 

1   



 
 

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; 

 
 
 
Παξαηήξεζε ηελ αθίζα, 
δηάβαζε ηη γξάθεη 
θαη πεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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; 

20 / 17-18 

ΤΛΛΟΓΟ 
ΔΚΓΟΣΧΝ 
ΒΗΒΛΗΟΠΧΛΧΝ  
ΑΘΖΝΧΝ 

ΤΝΓΔΜΟ 
ΔΚΓΟΣΧΝ 

ΒΗΒΛΗΟΤ 

 26ε    γηνξηή 

βηβιίνπ 
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Γηα λα δεηο θαη λα θηηάμεηο αθίζεο, πήγαηλε ζην 
Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηηο αζθήζεηο  1  θαη .2  ζηηο 

ζειίδεο 78-80. 

 
 

Γηάβαζε. 
 
 

 
 

 
 

ΞΟΝΠΝΣΖ! Ν ΠΘΙΝΠ ΓΑΓΘΩΛΔΗ. 

 
 
 
 
 
 
 

Πύγθξηλε ηηο δύν θξάζεηο. Πε ηη δηαθέξνπλ; 

21 / 18-19 

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. 

Πξνζέμηε ηνλ ζθύιν, δαγθώλεη! 
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Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ κε ΘΔΦΑΙΑΗΑ 
ΓΟΑΚΚΑΡΑ 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. 
 
 
 
 
 
 

Τπνγξάκκηζε ηώξα όζεο από ηηο παξαπάλσ θξάζεηο 
ζα κπνξνύζεο λα πεηο ή λα αθνύζεηο. 
 

Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 81-83 ηνπ Ρεηξαδίνπ 
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηηο αζθήζεηο  3 θαη  4 . 

 
 

Σώξα δηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν. 
 

 

Ζ επαλάζηαζε ησλ παξακπζηώλ 
 

Έλα όκνξθν θζηλνπσξηάηηθν πξσί, κηα παξακπζέ-

ληα ζπληξνθηά πέξαζε ηηο ρνξηαξηαζκέλεο πύιεο ηεο 

παξακπζνρώξαο θαη πήξε ηελ άζθαιην γηα ηελ πόιε  

ησλ αλζξώπσλ. 

Να ζπκάζαη όηη ζηα ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΑ δε βάδνπκε ηόλν. 
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 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 Κνθθη-

λνζθνπθίηζα 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 πήδε-
ζαλ κέζα, απέξαληα επηπρηζκέλνη. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πνύ πεγαίλεη ε παξακπζέληα ζπληξνθηά; 
 Από πνηνπο γλσζηνύο ήξσεο παξακπζηώλ 

απνηειείηαη ε παξακπζέληα ζπληξνθηά; 
 Ση θξαηά ε ηαρηνπνύηα; 
 Ξέξεηο ηη είλαη νη κηθξέο αγγειίεο; 

 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε πξόηαζε 

ηνπ θεηκέλνπ. 

ΔΝΟΗΚΗΑΕΔΣΑΗ 
ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

23 / 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
πκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε  
ηηο ιέμεηο κε ηα έληνλα γξάκκαηα  

ηνπ θεηκέλνπ         . 
 

ΣΟ ΟΡΗΣΗΚΟ ΑΡΘΡΟ 

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

 Αξζεληθό Θειπθό Οπδέηεξν 

Ολνκαζηηθή …………… …………… ην 

Γεληθή ηνπ …………… ηνπ 

Αηηηαηηθή ηνλ …………… ην 

ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

 Αξζεληθό Θειπθό Οπδέηεξν 

Ολνκαζηηθή νη νη ηα 

Γεληθή …………… …………… ησλ 

Αηηηαηηθή ηνπο …………… ηα 

    
 

4 
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Να ζαο πσ ηελ αγγειία πνπ έγξαςα; 
«Πσινύληαη παιηά ηεύρε πεξηνδηθνύ 

Υσραξνύπα. 
Πιεξνθνξίεο Υαξά. 

Σει.: 2310-001515». 
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Γηάβαζε δπλαηά  
ην παξαθάησ πνίεκα. 

 

 
Ξέληε πνληηθνί 

 
ην ζθνηάδη καζηνξεύνπλ πέληε πνληηθνί. 
Ση ζθεπάξληα! Ση πξηόληα! Ση καζηνξηθή! 

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 
 
 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ην πξώην δίζηηρν. 

 
 
 

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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Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηε Γαιήλε λα  
ζπκπιεξώζεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο; 

 

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή ν ………………… πνηεηήο 

Γεληθή ηνπ θιέθηε ……………… 

Αηηηαηηθή ηνλ ………………… ……………… 

Κιεηηθή - θιέθηε πνηεηή 

ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή νη ………………… ………………… 

Γεληθή ησλ θιεθηώλ ………………… 

Αηηηαηηθή ηνπο θιέθηεο ………………… 

Κιεηηθή - θιέθηεο πνηεηέο 

 

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή ν λνηθνθύξεο 

Γεληθή ηνπ ………………… 

Αηηηαηηθή ηνλ ………………… 

Κιεηηθή - λνηθνθύξε 

ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή νη …………………… 

Γεληθή ησλ λνηθνθύξεδσλ 

Αηηηαηηθή ηνπο ……………………… 

Κιεηηθή - λνηθνθύξεδεο 
 

 

Ρώξα πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 84-85  
ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ 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. 
 

 
 
 
 
 
 

Γηα λα δεηο θαη άιιεο ιέμεηο κε δύν όκνηα 
ζύκθσλα, πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 85-86 ηνπ Ρεηξαδίνπ 

Δξγαζηώλ θαη θάλε ηελ άζθεζε .8 . 

 
 

Αύξην Αλζνιόγην 

27 / 23 
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Γέθπξα από ζίδεξν θαη κέιη 



 

ΒΑΗΛΗΑ ΣΧΝ ΠΟΤΛΗΧΝ 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 11 
 

 
 
 
 

 

 

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

παξαδείγκαηα. 
 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. 
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Ξαξαηήξεζε πξνζεθηηθά ηηο ηέζζεξηο ζειίδεο. 
 

 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. 

 

 
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; 

 
 

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. 

30 / 25-26 
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πιαζηειίλε   αγθάζη    πιαηεία   δειαδή 

κπνπκπνπλίδεη   δήισζε   αγθαιηάδσ   αγθαιηά 

πιαζηηθόο   κπνπκπνύθη   κπνπθάλ   δειώλσ 

 
 

1 2 3 4 5   

ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΛΔΞΗΚΟΤ 
Α α Β β Γ γ Γ δ Δ ε 

 

6 7 8 9 10 11 

 ΜΔΖ 
Ε δ Ζ ε Θ ζ Η η Κ θ Λ ι 

 

12 13 14 15 16 17 

Μ κ Ν λ Ξ μ Ο ν Π π Ρ ξ 

 

18 19 20 21 22 23 24   

ΣΔΛΟ 
 ζ Σ η Τ π Φ θ Υ ρ Φ ς Χ σ 

 

 
 

Α …… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 
 

Μ …… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 
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Φάμε, ςάμε! 



 

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... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ρν όλνκά κνπ είλαη ………………….. . 

Θα ήηαλ κεηά ηε ιέμε ……………….. 

θαη πξηλ ηε ιέμε ……………..……….. . 

 
 

Ρν ιεμηθό ζνπ ιέεη: «Γηα λα κε γλσξίζεηο, πξέπεη 

λα ςάρλεηο ζηηο ζειίδεο κνπ!» Ξήγαηλε ινηπόλ ζηηο 
ζειίδεο 88-91 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ, ζηηο 

αζθήζεηο  1 ,  2 ,  3  θαη  4 . 

Φάμε, ςάμε! 

32 / 26-27 

Σν όλνκά κνπ ζα ήηαλ κεηά ηε ιέμε 

ράπη θαη πξηλ ηε ιέμε ραξάδσ. 

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; 
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Υξσκάηηζε θόθθηλεο όζεο από ηηο  
παξαθάησ ιέμεηο 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. 
 

άγγεινο   λεζί   κήιν   ρλάξη   ιόθνο 

γηαγηά   ώκνο   βξύζε   ηξύπηνο 

 
 
 
 

Αληίγξαςε ηελ πξόηαζε  
ηεο Σαξάο ζην ηεηξάδηό ζνπ  

θαη κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

33 / 27-28 

Έια λα βξνύκε νρηώ πιεξνθνξίεο  
ζην ιεμηθό. Γηάβαζε ηηο πιεξνθνξίεο 

παξαθάησ θαη βάιε ηνλ αξηζκό ηεο ζσζηήο 
πιεξνθνξίαο ζηα θπθιάθηα ηνπ ιεμηθνύ. 

 

Ζ πξώηε ιέμε ηνπ ιεμηθνύ κνπ είλαη ε ιέμε άβνινο. 
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 ---- γδέξλσ  ---------------------------------  γείηνλαο 
 

γδέξλσ, γδέξλνκαη ξήκα (έγδαξα, ζα 

γδάξσ) 

 Όηαλ γδέξλεηο ην ρέξη ζνπ, ηνπ θάλεηο 
γξαηζνπληέο.   Ζ Αζελά έπεζε από ην πνδή-

ιαην 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 

 

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. 
 Όηαλ θάπνηνο έρεη αγνξάζεη θάηη θαηλνύξην 

ηνπ ιέκε «κε γεηα».   «Κε γεηα ην θαηλνύξην 
θόξεκα Αζελά!» είπε ε Διέλε.  ♫ γεηα 

 

γείηνλαο [ν], γεηηόληζζα [ε] νπζηαζηηθό 

(γείηνλεο, γεηηόληζζεο) 
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γεηηνληά  ----------------------------- γεκίδσ ----------  
 

 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 όπνπ 
βξίζθεηαη ην ζπίηη ζνπ καδί κε ηα γύξσ ζπίηηα 
θαη ηα καγαδηά.  ♫ γεί-ην-λαο 
 

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 βξίζθεη θάηη πνιύ δηαζθεδαζηηθό, πνιύ 

αζηείν. Όηαλ γειάο, αθνύγεηαη ην γέιην ζνπ.  
 Οη γνλείο ηνπ Κώζηα πεγαίλνπλ ζπρλά ζε 

θσκσδίεο γηα λα γειάζνπλ.    θιαίσ 

 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.   
 

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

 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 θα-
γεηό. Γελ ππήξρε πηα ρώξνο γηα ηίπνηε άιιν. 
 Υάιαζε ην πιπληήξην θαη ην κπάλην  

γέκηζε λεξά. Σν κπάλην είρε πνιιά λεξά.  
 αδεηάδσ    Ζ θνηιηά ηνπ Νίθνπ ήηαλ  

γεκάηε από ην πνιύ θαγεηό. 

 
 

Ξήγαηλε ζηε ζειίδα 91 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ, 
ςάμε ζην ιεμηθό θαη θάλε ηελ άζθεζε  5 . 

 
 

ην ιεμηθό κεξηθέο ιέμεηο  
εμεγνύληαη θαιύηεξα κε έλα 

παξάδεηγκα. Βξεο ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο κπξνζηά, 

άδεηνο, αικπξόο, καξκειάδα θαη αληίγξαςε ζην 
ηεηξάδηό ζνπ έλα παξάδεηγκα γηα θαζεκηά ιέμε. 
 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ην παξάδεηγκα πνπ βξήθεο 

γηα ηε ιέμε άδεηνο. 

36 / 29-30 
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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 ην δάζθαιν ή ηε δαζθάια ζνπ. 

5. Γώζε ην 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. 

37 / 30-31 

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! 
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8. Πξόζζεζε ιέμεηο πνπ έρνπλ αληίζεηε ζεκαζία θαη 

άιιεο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία κε ηε ιέμε πνπ 
δηάιεμεο. 
 

ΞΟΝΠΔΣΔ: Να έρεηο πάληα ηηο ιέμεηο κε αιθαβεηηθή 
ζεηξά, γηα λα μέξεηοπνύ λα ηηο βξίζθεηο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρώξα πνπ μέξεηο ηόζα πξάγκαηα γηα ην ιεμηθό, 

πήγαηλε λα παίμεηο κε απηό ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ 
ζηηο αζθήζεηο  6 ,  7 , .8  θαη  9  ζηηο ζειίδεο 92-94. 

38 / 31 

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. 



Ρν πξώην βηβιίν θάζε έζλνπο είλαη 
ην ιεμηθό ηεο γιώζζαο ηνπ. 

 

Ο Αδακάληηνο Κνξαήο έρεη πεη: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ση λνκίδεηο όηη ζεκαίλεη απηό; 

 

Γηα λα κάζεηο πνηνο ήηαλ ν Αδακάληηνο Θνξαήο, 

δηάβαζε ην ζύληνκν θείκελν πνπ αθνινπζεί. 
 

Ο Αδακάληηνο Κνξαήο ήηαλ έλαο άλζξσπνο θσηηζκέ-
λνο. 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: «Ρν πξώην βηβιίν θάζε 
έζλνπο είλαη ην ιεμηθό ηεο γιώζζαο ηνπ». 
 

Αληίγξαςε ηα ιόγηα ηνπ Θνξαή 
ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε 

λα ηα γξάθεηο ζσζηά. 

39 / 32 
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Βάιε ζηε δεμηά ζηήιε ηνπ πίλαθα  

πέληε ιέμεηο από ην θείκελν          
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. 
 

Γειώλνπλ όια ηα δώα, 
πξόζσπα ή πξάγκαηα  

ηνπ ίδηνπ είδνπο. 

Γειώλνπλ νξηζκέλν 
πξόζσπν, δών, πξάγκα  

ή ηόπν. 

Ρα ιέκε 
ΚΟΗΝΑ ΟΤΗΑΣΗΚΑ. 

Ρα ιέκε 
ΚΤΡΗΑ ΟΤΗΑΣΗΚΑ. 

άλζξσπνο 
 

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

Αδακάληηνο 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 95-97 ηνπ Ρεηξαδίνπ 
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηηο αζθήζεηο  10 ,  11 ,  12  θαη  13 . 

Λέμεηο όπσο ηξέμηκν, ζησπή, θαιν-

ζύλε επίζεο είλαη θνηλά νπζηαζηηθά. 

Παξαηήξεζεο όηη όια ηα θύξηα νπζηαζηηθά 

γξάθνληαη κε θεθαιαίν; 

40 / 33 
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Αλαδήηεζε ηε ιέμε .άγαικα.  
ζην ιεμηθό ζνπ θαη αληίγξαςε  

ό,ηη γξάθεη εθεί ζηε ζσζηή 
ζέζε εδώ από θάησ. 
 

 
 

 «Ζ Κλήκε», γιππηό ηνπ Λίθνπ Πεξαληηλνύ 
 
 

Ιέμε κε ρξσκαηηζηά έληνλα γξάκκαηα: ..................... 

 
 
 
 

 

Τπνγξακκηζκέλε ιέμε: ..................... 

 
 
 
 
 

 

Φξάζε κε θαλνληθά γξάκκαηα:  

…………………………………………………..………………… 

…………………………………………………..………………… 

…………………………………………………..………………… 

 
 
 
 

41 / 34 

Ζ ιέμε πνπ ςάρλεηο ζην ιεμηθό είλαη γξακκέλε κε 

ρξσκαηηζηά έληνλα γξάκκαηα θαη νλνκάδεηαη ιήκκα. 

Ζ ππνγξακκηζκέλε ιέμε ζνύ δείρλεη ηη κέξνο ηνπ 
ιόγνπ είλαη ε ιέμε πνπ ςάρλεηο, δειαδή αλ είλαη 

νπζηαζηηθό, επίζεην, ξήκα, επίξξεκα θηι. 

Ζ θξάζε κε θαλνληθά γξάκκαηα είλαη 

ν νξηζκόο ηεο ιέμεο. 
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Τπνγξακκηζκέλε θξάζε:  

…………………………………………………..………………… 

…………………………………………………..………………… 

…………………………………………………..………………… 

 
 
 
 
 

Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν. 
 

Ηζηνξίεο ηεο Ξνληηθνύπνιεο 
 

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: «Γελ πήξεο αθόκε ην κήλπκα ησλ θαηξώλ; 

Άλζξσπνο αγξάκκαηνο, μύιν απειέθεην». Ο Υνπδνύ-

ξεο ζεθώζεθε ηόηε από ην θξεβάηη θαη είπε: «Σέξκα ηα 

αζηεία! Θαηξόο γηα δηάβαζκα».

Ζ ππνγξακκηζκέλε θξάζε είλαη έλα παξάδεηγκα. 
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 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Άλζξσπνο αγξάκκαηνο, μύιν απειέθεην. 
 

 

Αληίγξαςε ηελ παξαπάλσ θξάζε ζην ηεηξάδηό ζνπ 

θαη κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά. 

 
 
 
Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν. 
 

 Σν ζπίηη καο βξίζθεηαη ζηε  

δηαζηαύξσζε δύν κεγάισλ  

δξόκσλ. Κάζε πξσί, γηα λα πάσ 

ζην ζρνιείν, θνηηάδσ δεμηά  

43 / 35-36 

Έπεηηα αληίγξαςε ηηο εθθξάζεηο ζην ιε-

μηθό ζνπ, ζηε ιέμε θαηξόο, θαη αλ κπν-

ξείο, ζπκπιήξσζε ηε ζεκαζία ηνπο.  

Αλ δε γλσξίδεηο θάπνηα  
από απηέο, δήηεζε λα ζνπ  

ηελ εμεγήζνπλ. 
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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. 

 Όηαλ επηζηξέθνπκε ζην ζπίηη, ε κακά κνπ καο ιέεη 

πάληα: «Πνύ ήζαζηαλ όιε κέξα; αο έθαγαλ νη 

δξόκνη!». 

 

 Ξέξεηο ηη ζεκαίλνπλ νη ππνγξακκηζκέλεο εθθξάζεηο; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αληίγξαςε θαη κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ παξαθάησ 

θξάζε. 

 
Κάζε πξσί, γηα λα πάσ ζην ζρνιείν, θνηηάδσ δεμηά θη 
αξηζηεξά θαη δηαζρίδσ πξνζεθηηθά ηνλ δξόκν. 
 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Πξόζζεζε απηέο ηηο εθθξάζεηο 
ζην ιεμηθό ζνπ. ε πνηα ιέμε  

ζα ηηο γξάςεηο; 

Αλ δε γλσξίδεηο θάπνηα  
από απηέο, ξώηεζε  

λα κάζεηο ηε ζεκαζία ηεο. 
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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          ,          θαη         ; 

 
 
 
 
 

 

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή ν ..……….. …………… θαηξόο 

Γεληθή  ηνπ …………. αλζξώπνπ ………..… 

Αηηηαηηθή  ηνλ ………… …………… ………..… 

Κιεηηθή - δξόκε …………… θαηξέ 
 

ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή νη …………. άλζξσπνη ………..… 

Γεληθή  ησλ …………. …………… ………..… 

Αηηηαηηθή  ηνπο …………. αλζξώπνπο ………..… 

Κιεηηθή - δξόκνη …………… θαηξνί 
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Πξόζεμε ηε ζέζε ηνπ ηόλνπ. 
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Ξήγαηλε ζηελ άζθεζε  14  ζηε ζειίδα 98 ηνπ 

Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ θαη βνήζεζε ηε Γαιήλε πνπ 
έγηλε παπί! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αύξην Αλζνιόγην 
 
 

Ξέξεηο ηη ζεκαίλεη ε έθθξαζε  
κε ηα θόθθηλα γξάκκαηα; 

Θέιεηο λα ηελ πξνζζέζεηο ζην ιεμηθό ζνπ; 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 12 
 

 
 
 
 

 

Ξάεη ν παιηόο ν ρξόλνο... 
 

Πάεη ν παιηόο ν ρξόλνο  
αο γηνξηάζνπκε, παηδηά  
θαη ηνπ ρσξηζκνύ ν πόλνο  
αο θνηκάηαη ζηελ θάξδηα. 
 
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. 
 
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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Σα γιπθά  

ηεο Εσήο 
ΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟ 

παηρλίδηα 

ΜΟΓΑ 

ΓΧΡΑ 



 

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 δύν, όηαλ δε ρσξά 

νιόθιεξε ζην ηέινο ηεο ζεηξάο. 
 Σα κέξε ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ πξνζώπνπ. 

 

Θάιαληα Σξηζηνπγέλλσλ 
 

Καιήλ εζπέξαλ, άξρνληεο,  
αλ είλαη νξηζκόο ζαο 
Υξηζηνύ ηε ζεία γέλλεζηλ 
λα πσ ζη’ αξρνληηθό ζαο. 
 

Υξηζηόο γελλάηαη ζήκεξνλ 
ελ Βεζιεέκ ηε πόιεη,  
νη νπξαλνί αγάιινληαη 
ραίξεη ε θηίζηο όιε. 

 
 

Παξαηήξεζε ηελ εηθόλα ζηε 
ζειίδα 48 θαη πεο. 

 

 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; 
 
 

Πην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηελ άζθεζε  1  ζηηο 
ζειίδεο 100-101, ζα βξεηο ηη θνπβαιά ν Ατ-Βαζίιεο 

κέζα ζηα ζαθνύιηα ηνπ. 

 
 

Ζ Γαιήλε δηαβάδεη ην βηβιίν πνπ  
ηεο έθαλε Γώξν ε κακά ηεο γηα  

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 θαηαθόθθηλε ζηνιή ηνπ, ηηο γπαιηζηεξέο ηνπ κπόηεο 

θαη η’ άζπξα γέληα θαη κνπζηάθηα ηνπ πνπ γέκηδαλ ην 

θαινθάγαζν πξόζσπό ηνπ. Δίρε θαη κηα κεγάιε 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάζε 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. 

♦ Ξώο είλαη ηα ξνύρα ηνπ; 

♦ Ξνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπ πξνζώπνπ ηνπ; 

♦ Ρη έθθξαζε έρεη; 
 

Φάμε ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο 

θαινθάγαζνο θαη πξνζθέθαιν θαη 

πξόζζεζέ ηεο ζην δηθό ζνπ ιεμηθό. 
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Υαξαθηεξηζηηθά 
πξνζώπνπ 

Ρνύρα 
Έθθξαζε 

πξνζώπνπ 

   

   

   

 

Γηα λα πεξηγξάςεηο ηνλ εαπηό ζνπ θαη άιια πξό-
ζσπα, πήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηηο ζειίδεο 
101-103, θαη θάλε ηηο αζθήζεηο  2  θαη .3 .Έπεηηα θάλε 

ηηο αζθήζεηο  4  θαη  5  ζηηο ζειίδεο 103-104. 
 

 
Ζ Γαιήλε αγόξαζε ζηνπο 
θίινπο ηεο από έλα βηβιίν σο 

ρξηζηνπγελληάηηθν δώξν. Γηάβαζε θαη εζύ 

έλα παξακύζη από ην βηβιίν πνπ ράξηζε 
ζηε Σαξά. 
 

Ρν αζηέξη ησλ Σξηζηνπγέλλσλ 
 

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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Ρν αζηεξάθη όκσο γξήγνξα βαξέζεθε λα βιέπεη 

κόλν δέληξα, ηα νξγσκέλα ρσξάθηα, ηα πινία θαη 

ηνπο ειέθαληεο ζηελ Ηλδία. 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. Πεξπαηνύ-

ζαλ θαη πεξπαηνύζαλ. Κάηη θξαηνύζαλ ζηα ρέξηα ηνπο 

θαη πξνρσξνύζαλ θνηηάδνληαο θάπνπ θάπνπ ηνλ 

νπξαλό. 

Μηα λύρηα, ην αζηεξάθη είδε άιινπο δύν παξάμε-

λνπο 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 θαηε-

βαίλεη 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  
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λα 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 γνλαηη-

ζηνύο 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 αζηε-

ξάθη πξόιαβε λα δεη ηα κάηηα ηνπ κσξνύ πνπ ην θνίηα-

δαλ γιπθά. Σίπνηε άιιν... 

Έπεηηα έζβεζε ζαλ θεξάθη θαη ράζεθε απ’ ηνλ 

νπξαλό. 

 

Δπγελία Φαθίλνπ, «Σν αζηέξη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ», 
εθδ. Θέδξνο 

 

 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 ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο θαη 

κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά. 
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Ξαλαδηάβαζε ηηο ππνγξακκηζκέλεο  

πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ          θαη  

ζπκπιήξσζε ηνλ πίλαθα. 

 

Πνηνο θάλεη θάηη; Ση θάλεη; 

Πνηνο ην ’ζθαζε 
από ην ζπίηη 

ηνπ; 

 
Ση έθαλε ην 
αζηεξάθη; 

 

Πνηνο κπήθε ζε 
κηα ζπειηά ηεο 

εξήκνπ; 

 
Ση έθαλε ε 
γπλαίθα; 

 

Πνηνο ζηάζεθε 
απέμσ; 

Ο άληξαο 
Ση έθαλε ν 
άληξαο; 

ζηάζεθε 
απέμσ. 

 

 

Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 104-105 ηνπ Ρεηξαδίνπ 
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηηο αζθήζεηο .6. θαη  7 . 
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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 απέ-
μσ). Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο, 

γηα λα θαηαιάβεηο κηα πξόηαζε ή έλα θείκελν. 

4  



ύγθξηλε ηα παξαθάησ δεπγάξηα 
ιέμεσλ θαη πεο ζε ηη λνκίδεηο όηη καο 

ρξεζηκεύνπλ ηα α-, αλ- θαη με-. 
 

 θαθόο – άθαθνο     θνιιώ – μεθνιιώ   

 γλσζηόο – άγλσζηνο    δηςώ – μεδηςώ  

 κπεξδεύσ – μεκπεξδεύσ     θηλεηόο – αθίλεηνο  

 ππάθνπνο – αλππάθνπνο  
 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο παξαπάλσ ιέμεηο. 

 

Ξήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηε ζειίδα 
106, θαη θάλε ηελ άζθεζε  8 , γηα λα δεηο ηη γίλεηαη 

ζηελ Αλάπνδε Σώξα. 

 
 

 
Σν παξαθάησ θείκελν είλαη από ην βηβιίν 
πνπ ράξηζε ε Γαιήλε ζηνλ Αξκπέλ. 
 
 

Ν 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 αθνύκπε-
ζε λα πεη η’ αιθαβεηάξη». ηα θάιαληα ηεο Μπθόλνπ ηνλ 
ιέλε... γξακκαηηθό! «Κη αλ είζαη θαη γξακκαηηθόο, πεο 
καο ηελ αιθαβήηα». 

Καη βέβαηα ήηαλε γξακκαηηθόο θαη πνιύ ζπνπδαγ- 
κέλνο. Έλαο από ηνπο Σξεηο Ηεξάξρεο. Κη έγξαςε 
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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: «Γηαγηάθα κνπ, ιεο λα 
κελ ηε βξεη ηελ Αζήλα ν Ατ-Βαζίιεο κε ηόζν πνιύ 
λέθνο;». 
 

Αγγειηθή Βαξειά, πεξηνδηθό «πλεξγαζία»,  
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; 

 

πδεηήζηε ζηελ ηάμε γηα ην λέθνο ζηηο κεγάιεο πόιεηο, 
ηη είλαη, πώο δεκηνπξγείηαη θαη ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε, 

γηα λα ην αληηκεησπίζνπκε. 

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

 

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή ε ραξά …………… ζάιαζζα 

Γεληθή ηεο ραξάο ώξαο ζάιαζζαο 

Αηηηαηηθή ηε(λ) …………… …………… …………… 

Κιεηηθή - …………… ώξα …………… 
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αο 
εύρνκαη  

πγεί- 
α θαη ραξά. 

Γαιήλε 

 

ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή νη ραξέο …………… …………… 

Γεληθή ησλ ραξώλ σξώλ ζαιαζζώλ 

Αηηηαηηθή ηηο …………… …………… …………… 

Κιεηηθή - …………… ώξεο ζάιαζζεο 

 

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή ε ……………… ηαπηόηεηα 

Γεληθή ηεο ειπίδαο ηαπηόηεηαο 

Αηηηαηηθή ηε(λ) ……………… ……………… 

Κιεηηθή - ……………… ……………… 

ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή νη ειπίδεο ……………… 

Γεληθή ησλ ειπίδσλ ηαπηνηήησλ 

Αηηηαηηθή ηηο ……………… ……………… 

Κιεηηθή - ……………… ……………… 

 
Σα παηδηά έγξαςαλ ζην ζρνιείν 
ρξηζηνπγελληάηηθεο θάξηεο.  

Υξεηάζηεθε όκσο λα ρσξίζνπλ θάπνηεο ιέμεηο ζην ηέινο 
ηεο ζεηξάο. 
 

Ξαξαηήξεζε πώο ρώξηζαλ ν Λνπθάο θαη ε Γαιήλε ηηο 

ιέμεηο θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηεο επόκελεο 

ζειίδαο. Γξάςε ηηο απαληήζεηο ζην ηεηξάδηό ζνπ. 
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Καιή Υξνληά  
γεκάηε ρα- 
ξά θαη ει- 

πίδα. 

Λνπθάο 
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• 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; 

 
 

Ξήγαηλε ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ ζηηο ζειίδεο 
107-109 θαη θάλε ηηο αζθήζεηο  9 ,  10. θαη  11 . 

 
 
 

Αύξην Αλζνιόγην 
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Σν αζηέξη 
λα ιά- 

κπεη γηα ζέλα. 
Γαιήλε 

 

Υαξνύκελα 
Υξηζηνύγελ- 

λα! 
Λνπθάο 

 



 

ΔΝΟΣΖΣΑ 13 
 
 

 
 
 

ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο: 
 Να γξάθεηο ζύληνκα θείκελα πνπ εμεγνύλ κηα εηθόλα, 

έλα ζθίηζν, κηα θσηνγξαθία, έλα αληηθείκελν, έλαλ 
πίλαθα δσγξαθηθήο. 

 Να πεξηγξάθεηο έλα αληηθείκελν. 
 Να πεξηγξάθεηο έλαλ ρώξν. 
 Λέμεηο γηα ηα ρξώκαηα θαη ηα ζρήκαηα. 
 Να βξίζθεηο επηξξήκαηα πνπ ζε βνεζνύλ λα 

πεξηγξάθεηο ηνλ ρώξν. 

 Να θιίλεηο ηα ζειπθά νπζηαζηηθά ζε -ε. 
 Να μερσξίδεηο ην αόξηζην άξζξν. 
 Να αλαγλσξίδεηο ιέμεηο πνπ δειώλνπλ έλαλ ήρν. 
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Υάξηεο Πεινπνλλήζνπ 
Υαιθνγξαθία 

1686 

Παιηά παηρλίδηα από ηε 
ζπιινγή ηνπ παηδηθνύ 
κνπζείνπ «ηαζκόο» 

θνπιαξίθη θαξάβη  
Γσδεθάλεζα - Πάηκνο  

18νο αηώλαο 

     
 



Ξαξαηήξεζε ηηο εηθόλεο, δηάβαζε ηηο θξάζεηο θαη πεο. 
 

 Ση γξάθνπλ νη κηθξέο θαξηέιεο; 
 ε ηη ρξεζηκεύνπλ; 

 
 

 
 
ην ιανγξαθηθό κνπζείν νη  
ηέζζεξηο θίινη είδαλ απηόλ  
ηνλ ρώξν. Ζ δαζθάια ηνπο  
ηνπο δηάβαζε κηα θαξηέια 
πνπ εμεγνύζε ηη είλαη. 
 
 
 
 

Ξαηεηήξη. Ο ρώξνο ηνπ παηεηεξηνύ είλαη θαη απνζήθε, 

άιινηε θαη ππλνδσκάηην. Δίλαη άζπξνο, γηαηί είλαη ρηη-

ζκέλνο κε αζβέζηε θαη πνξζειάλε. Δίλαη ν κνλαδηθόο 

ρώξνο ηνπ ζπηηηνύ όπνπ δελ κπνξνύλ λα θηηάμνπλ θσ-

ιηέο ηα πνληίθηα. Δδώ θπιάζζνληαη εξγαιεία, ζθεύε 

θαη ηξόθηκα. Δδώ θνηκνύληαη όκσο θαη ηα παηδηά, ζε 

έλα μύιηλν παηάξη, ην «ηαβισηό». Σν δσκάηην ρξεζηκν-

πνηείηαη πνιύ θαηά ηνλ ηξύγν. Σόηε θαζαξίδνπλ ηα βαξέ-

ιηα θαη αζβεζηώλνπλ ην παηεηήξη θαη ην δνρείν όπνπ 

ζα πέζεη ν ρπκόο ησλ ζηαθπιηώλ, ν κνύζηνο. Σν πάηε-

κα αλαιακβάλεη ν «παηεηήο», νη θηλήζεηο ηνπ είλαη ζαλ 

λα ρνξεύεη. Από ηνλ πξώην κνύζην θηηάρλνληαη 

γιπθίζκαηα, κνπζηαιεπξηά θαη πεηηκέδη. 
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 Έρεηο επηζθεθηεί πνηέ θάπνην ιανγξαθηθό κνπζείν; 
 Ση ππάξρεη ζε έλα ιανγξαθηθό κνπζείν; Γηαηί; 
 Έρεηο επηζθεθηεί θάπνην άιιν κνπζείν; 

 

 Με ηη είλαη ρηηζκέλν ην παηεηήξη; 
 Ση ρξώκα έρεη; 
 Ση έρεη κέζα; 
 Ση θάλνπλ κέζα ζην παηεηήξη; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξόηαζε  
κε ηα έληνλα γξάκκαηα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φάμε ζην ιεμηθό ηηο ιέμεηο 

παηεηήξη, πνξζειάλε, κνύζηνο 

θαη πεηηκέδη. 

62 / 48-49 

Γηα λα πεξηγξάςεηο έλαλ ρώξν, κπνξείο λα πεηο γηα 

ην ζρήκα ηνπ, ην κέγεζόο ηνπ, ην ρξώκα ηνπ θαη 

γηα ην ηη ππάξρεη κέζα ζε απηόλ, μεθηλώληαο από 
ηε κηα πιεπξά ηνπ θαη θηάλνληαο έσο ηελ άιιε. 

Μπνξείο αθόκε λα πεηο ζε ηη ρξεζηκεύεη ν ρώξνο 
απηόο. 

 



 

ην ιανγξαθηθό κνπζείν ηα παηδηά  
είδαλ πνιιά αληηθείκελα. Δλώ ηα 

έβιεπαλ, ε δαζθάια ηνύο εμεγνύζε. 

Γηάβαζε ηη γξάθνπλ νη θαξηέιεο θαη ηη είπε ε 
δαζθάια θαη ζύγθξηλέ ηα. Νη θαξηέιεο ή ηα ιόγηα  
ηεο δαζθάιαο έρνπλ ιηγόηεξεο ιέμεηο; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φηγνύξα Θαξαγθηόδε  
ηνπ π. Θνύδαξνπ 

Αζήλα 1979 

Αζεκέλην θαληήιη από ηελ 
Θσλζηαληηλνύπνιε 

18νο αηώλαο 
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Απηό είλαη κηα θηγνύξα ηνπ Καξαγθηόδε ή, όπσο ην 
ιέκε, ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ. Ζ θηγνύξα νλνκάδεηαη  
«Ο Κνινθνηξώλεο έθηππνο», δειαδή πάλσ ζε 

άινγν. Tε δσγξάθηζε ν θαξαγθηνδνπαίρηεο 

πύξνο Κνύδαξνο ην 1979 ζηελ Αζήλα. 

Απηό είλαη έλα θαληήιη αζεκέλην 
από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. 

Φηηάρηεθε ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα. 
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Πηηο ζειίδεο 5–7 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ, ζηηο 
αζθήζεηο  1  ,  2  ,  3  θαη  4  κπνξείο λα γξάςεηο 

ιεδάληεο. 
 
 

Ζ Υαξά γξάθηεθε ζπλδξνκήηξηα ζην  
«Λαινπζάθη», ηελ εθεκεξηδνύια ηνπ 

Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο. Δθεί δηάβαζε γηα 
ηηο λεξνζθπξίρηξεο. 
 

Ζ λεξνζθπξίρηξα 
 

Έλα από ηα πην αγαπεκέλα παηρλίδηα ησλ παηδηώλ 
ζηα παιηόηεξα ρξόληα ήηαλ ε λεξνζθπξίρηξα. Δίλαη έλα 
είδνο ζθπξίρηξαο πνπ έρεη ζρεδόλ ζθαηξηθό ζρήκα, 
ρακειό πνδαξάθη, ιαηκό θαη ζηόκην πνιύ αλνηρηό. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε, κάιηζηα, είλαη δσγξαθηζκέλε κε ινπινύ-
δηα. Πιάγηα θαη ζην ύςνο ηνπ ρεξνπιηνύ μεθηλά έλα 
κηθξό πήιηλν ζσιελάθη από όπνπ θαλείο ζθπξίδεη. 

Όηαλ ε λεξνζθπξίρηξα είλαη άδεηα θαη θάπνηνο 
θπζήμεη από ην ζσιελάθη, αθνύγεηαη έλα ζπλερέο ζθύ-
ξηγκα. Όηαλ όκσο είλαη γεκάηε λεξό, νη θπζαιίδεο ηνπ 
αέξα πνπ πεξλνύλ από ην λεξό αλαδίδνπλ έλα είδνο 
γαξγαξίζκαηνο πνπ κνηάδεη κε θειάεδεκα πνπιηνύ. 

Σόηε ιέλε όηη «ε ιαιίηζα γνπξγνπξίδεη». 
 

Δθεκεξίδα «Σν ιαινπζάθη» ηνπ Κνπζείνπ Διιεληθήο 
Ιατθήο Σέρλεο, η. 170, Κάηνο 2004 

Οη ζύληνκεο θξάζεηο πνπ 
δίλνπλ πιεξνθνξίεο γη’ 

απηό πνπ βιέπνπκε 

ιέγνληαη ιεδάληεο. 
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Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε πξόηαζε  

ηνπ θεηκέλνπ. 

 
Μπνξείο λα ππνγξακκίζεηο κε θόθθηλν  
ηηο θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζρήκα  
ηεο λεξνζθπξίρηξαο, κε πξάζηλν  
ηηο θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζρέδηα  
πνπ έρεη δσγξαθηζκέλα πάλσ ηεο,  
θαη κε κπιε ηηο θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ 
ηνλ ήρν ηεο; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα λα πεξηγξάςεηο θαη εζύ αληηθείκελα, θάλε ηηο 
αζθήζεηο  5  θαη  6 , ζηηο ζειίδεο 7-8 ηνπ Ρεηξαδίνπ 

Δξγαζηώλ. 
 

 
 
 

Γηα λα γίλεηο κηθξόο ιανγξάθνο, γξάςε ζε κηα ιεπθή ζε-
ιίδα έζηκα πνπ γλσξίδεηο, ιατθά παξακύζηα, παξαδό-
ζεηο ή αηλίγκαηα πνπ άθνπζεο, παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ 

νη κεγαιύηεξνη. πγθεληξώζηε όιεο ηηο ζειίδεο θαη 
θηηάμηε έλα βηβιίν ή, αλ ζέιεηε, ζηείιηε ό,ηη γξάςαηε ζην 

«Λαινπζάθη», γηα λα ην δεκνζηεύζεη. 
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Όηαλ πεξηγξάθνπκε έλα αληηθείκελν, δελ μερλνύκε 

λα πνύκε ηη είλαη, ζε ηη ρξεζηκεύεη, ην ζρήκα ηνπ, 

ην ρξώκα ηνπ, ην κέγεζόο ηνπ, ην πιηθό από ην 

νπνίν είλαη θηηαγκέλν, ηα ζρέδηα πνπ έρεη. 
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Ρέηνηεο ιέμεηο ζα βξεηο ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, 

ζηηο ζειίδεο 9-10, ζηηο αζθήζεηο  7  θαη  8 . 

 
 
 
 

Ση ζα ιέγαηε λα θάλεηε κηα ιανγξαθηθή έθζεζε ζην 
ζρνιείν ζαο; Εεηήζηε από ηνπο κεγαιύηεξνπο λα ζαο 
δαλείζνπλ αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ παιηά. 
Έπεηηα γξάςηε ηηο ιεδάληεο. Θα κπνξνύζαηε κάιηζηα 

λα νξγαλώζεηε κηα εθδήισζε γηα ηα εγθαίληα ηεο 
έθζεζήο ζαο θαη λα θαιέζεηε γνλείο, δαζθάινπο θαη 

άιινπο καζεηέο. Πώο ζα ηνπο θαιέζεηε; Πώο ζα 
αλαγγείιεηε ην γεγνλόο; Πώο ζα ζπκάζηε πνηνο ζαο 

δάλεηζε ηα πξάγκαηα; 
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5 Βάγηα, ζην «Λαινπζάθη» γξάθεη όηη  

ε λεξνζθπξίρηξα γνπξγνπξίδεη. 
Καη ε θνηιηά καο ιέκε όηη γνπξγνπξίδεη! 

Τπάξρνπλ θαη άιιεο πνιιέο ιέμεηο 

πνπ δειώλνπλ έλαλ ήρν. 

6   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηελ επόκελε ζειίδα, ζπκπιήξσζε ηα θελά κε ην 

αόξηζην άξζξν θαη ζα κάζεηο ηη είδε ε Γαιήλε ζην 
ιανγξαθηθό κνπζείν. 
Μελ μεράζεηο λα βάιεηο θεθαιαίν γξάκκα όπνπ 
ρξεηάδεηαη. 

Βάγηα, έρσ κηα απνξία. Γηαηί άιινηε 

ιέκε «κηα έθζεζε» θαη άιινηε «ε 
έθζεζε»; ε ηη δηαθέξνπλ ηα άξζξα 

ν, ε, ην από ηα έλαο, κηα, έλα; 

Σα έλαο, κηα, έλα είλαη άξζξα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύκε γηα έλα πξόζσπν, δών ή 
πξάγκα ην νπνίν δελ είλαη ζπγθεθξηκέλν. 

Γη’ απηό ηα ιέκε αόξηζηα άξζξα. 

Γηα ζθέςνπ! Θα κπνξνύζεο πνηέ λα 

πεηο «έλα ζπίηη κνπ», γηα λα κηιήζεηο 

γηα ην ζπίηη ζνπ; Όκσο πξόζερε! Σν 

αόξηζην άξζξν έρεη κόλν εληθό 
αξηζκό. Όηαλ ζέιεηο λα κηιήζεηο γηα 

πνιιά αόξηζηα πξόζσπα, δώα ή 
πξάγκαηα, δε βάδεηο θαλέλα άξζξν. 
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ην ιανγξαθηθό κνπζείν ήηαλ ……… θύξηνο πνπ 

έδεηρλε ζηα παηδηά πώο λα θηηάρλνπλ κνπζηθά όξγαλα. 

……… θπξία ύθαηλε ζε ……… αξγαιεηό ……… κάιιηλν 

θηιίκη. Γίπια ηεο ππήξραλ θσηνγξαθίεο πνπ έδεηρλαλ 

πώο λα θηηάρλεηο ηα θξόζζηα ……… θνπβέξηαο. ……… 

ηερλίηεο ζθάιηδε ηε ιαβή ……… αζεκέληνπ μίθνπο. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ο Αξκπέλ δηαβάδεη ζε κηα πξνζήθε:  

«Θάιηζεο γπλαηθείεο βακβαθεξέο - Ξπξγί 
Σίνπ - Ρέιε 19νπ αηώλα». Λέεη ζηε Υαξά, πνπ ήηαλ 
πίζσ ηνπ: 
 

«Κνίηα απηέο ηηο θάιηζεο, έρνπλ 

ζρεδόλ όια ηα ρξώκαηα θαη ηα 

ζρήκαηα. Έρνπλ, από πάλσ 

πξνο ηα θάησ,  θόθθηλα  ηξίγσλα,    

 καύξνπο  καηάλδξνπο θαη   

 πξάζηλνπο  θύθινπο κέζα ζε 

 πνξηνθαιί  ξόκβνπο. Αιινύ ππάξρνπλ  κπιε  αζηέξηα 

πάλσ ζε  ζαιαζζί  θαη  άζπξα  ηεηξάγσλα,  θίηξηλα. 

θύιια θαη από πίζσ ην  κνβ . Δδώ θαη εθεί είλαη πιεγ-

κέλα  θαθέ  ινπινύδηα πάλσ ζην  ξνδ , θαη θάησ θάησ, 

ζηηο θηέξλεο θαη ζηα δάρηπια, ππάξρνπλ ξίγεο  

 ζαιαζζί ,  θόθθηλεο ,  γθξη ,  πνξηνθαιί ,  πξάζηλεο  θαη   

 θαθέ ».

68 / 52-53 

8  



 

Υώξηζε ηα ρξώκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζε εθείλα πνπ 

θιίλνληαη θαη ζε εθείλα πνπ δελ θιίλνληαη θαη 
γξάςε ηα από θάησ. 

 

Θιίλνληαη ηα: ………………… 

………………… ………………… 

………………… ………………… 
 

Γελ θιίλνληαη ηα: ………………… ………………… 

………………… ………………… ………………… 

………………… ………………… 
 

Κάζε λα ηα γξάθεηο ζσζηά. 

 

Μπνξείο ηώξα λα γξάςεηο ηα ζρήκαηα  
πνπ αλαθέξεη ν Αξκπέλ; 

……………    ……………    ……………… 

……………    ……………    ……………… 

……………    ……………    ……………… 
 

Κάζε λα ηα γξάθεηο ζσζηά. 

 

Οη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ ζε βνεζνύλ λα 

πεηο πνύ βξίζθεηαη θάηη. Μπνξείο λα ηηο αληηγξάςεηο 
εδώ; 

…………    …..……    ….….…    …..…… 

…..……    ……..…    ……..… 
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Οη ιέμεηο απηέο ιέγνληαη ηνπηθά 
επηξξήκαηα. Ξέξεηο άιιεο ηέηνηεο ιέμεηο, 

πνπ δείρλνπλ πνύ βξίζθεηαη θάηη; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρήκαηα, ρξώκαηα θαη ιέμεηο πνπ δειώλνπλ 

ηνλ ηόπν όπνπ βξίζθεηαη θάηη ζα βξεηο ζηηο ζειίδεο 
10-11 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ, ζηηο αζθήζεηο  9  θαη  
 10  . 

 
 

Γηάβαζε ην παξαθάησ πνίεκα. 
 

Ήιηνο 
 

Βγήθεο, ήιηε, θη έιακςεο 
θη έιακςε ε πιάζε, 
νπξαλνί θαη ζάιαζζεο 
θαη βνπλά θαη δάζε. 
 
Ήιηνο ην θαζάξην θσο 
ιάκπεη ζηελ θαξδηά κνπ 
θαη ε ιύπε θαη ην ςέκα 
θεύγνπλε καθξηά κνπ. 

 

Βαζίιεο Ρώηαο 
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Μπνξείο λα ζπκπιεξώζεηο ηνλ πίλαθα κε ηηο ιέμεηο πνπ 
ιείπνπλ; 
 

ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή ε γξακκή ιύπε δάραξε 

Γεληθή  ηεο ……….…. …………. ………….… 

Αηηηαηηθή  ηε(λ) γξακκή …………. ………….… 

Κιεηηθή - ………….. ιύπε δάραξε 

ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή νη γξακκέο ………….. δάραξεο 

Γεληθή  ησλ γξακκώλ ιππώλ  

Αηηηαηηθή  ηηο …………... ………….. δάραξεο 

Κιεηηθή - ………..…. ιύπεο  

 
 

Θάλε ηώξα ηηο αζθήζεηο  11  θαη  12  ζηηο ζειίδεο 

11-12 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ. 

 
 
 
 

Αύξην Αλζνιόγην 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 14 
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Καιά Υξηζηνύγελλα 
θαη 

Δπηπρέο ην Νένλ Έηνο 

   
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Θα ραξνύκε πνιύ λα ζαο έρνπκε θνληά καο  

ζηνλ γάκν καο ην άββαην 21 Απγνύζηνπ 1999  

θαη ώξα 7.30 κ.κ. ζηνλ Ηεξό Ναό  

Αγίσλ Αλαξγύξσλ  

ζηελ Αξραία Κόξηλζν. 

Γηάλλεο – αληίλα 

73 / 56 

ΟΛΖ Ζ ΠΑΡΔΑ ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΔΓΧ 

Αγαπεηέ  θίιε   Αιέμαλδξε 

Θα ραξώ πνιύ λα ζε δσ ζην party κνπ πνπ  

ζα γίλεη ζηηο 11 ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ  

εκέξα άββαην θαη ώξα 5 

Ζ δηεύζπλζε είλαη Βηζβίδε 20  

θαη ην ηειέθσλν είλαη 25510-13501 

 ε πεξηκέλσ κε ραξά 

 Βιάζεο 



[ 

 

ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο: 
 Να δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο πξνζθιήζεηο θαη 

επρεηήξηεο θάξηεο. 
 Να γξάθεηο θαη εζύ πξνζθιήζεηο θαη επρεηήξηεο 

θάξηεο. 
 Να μερσξίδεηο ηηο ιέμεηο ή ηηο θξάζεηο πνπ καο 

δείρλνπλ πνύ θαη πόηε γίλεηαη θάηη. 

 Πνηα ξήκαηα ηειεηώλνπλ ζε -αίλσ θαη πνηα ζε -έλσ. 
 Ση είλαη ηα αξηζκεηηθά. 
 Να γξάθεηο θαη λα ιεο ζσζηά ηελ εκεξνκελία θαη ηελ 

ώξα. 
 Σηο ιέμεηο πνπ δειώλνπλ ζπγγεληθά πξόζσπα. 

 

Ξαξαηήξεζε ηηο εηθόλεο, δηάβαζε ηη γξάθνπλ θαη πεο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Μπνξείο λα θαληαζηείο ηη είλαη; 
 Πώο ην θαηάιαβεο; 
 

 Μνηάδνπλ θάπνηεο από απηέο ηηο θάξηεο κεηαμύ ηνπο; 
Έλσζέ ηεο. 

 Πνηεο ιέμεηο ζε βνήζεζαλ λα ην θαηαιάβεηο; 
 

 Έρεηο ιάβεη πνηέ ηέηνηεο θάξηεο; 
 Έρεηο ζηείιεη πνηέ ηέηνηεο θάξηεο; 
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Να ζαο δήζεη Γηα ηε γηνξηή ζνπ 



 

 Οξηζκέλεο από απηέο ηηο θάξηεο είλαη παιηέο. Σηο 
έζηειλαλ νη παππνύδεο καο θαη νη πξνπαππνύδεο 
καο. Μπνξείο λα βξεηο πνηεο; 

 Πώο ην θαηάιαβεο; 

 
 

Ρα γελέζιηα ηεο Σαξάο 
 
Σν ηειέθσλν ρηύπεζε πέληε θνξέο. Ζ κακά  
ηεο Μαξίαο ζήθσζε ην αθνπζηηθό. 
«Λέγεηε!» είπε κε δπλαηή θσλή. 
«Γεηα ζαο! Δίκαη ε Υαξά... Θέισ λα θαιέζσ ηε Μαξία 
ζηα γελέζιηά κνπ!» είπε ε Υαξά κε δηζηαγκό. «Γελ ήξζε 
ζην ζρνιείν θαη δελ...» 
Ζ Υαξά ζηακάηεζε γηα ιίγν. Πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη 
ζπλέρηζε: «Δεε... ζέισ λα ηελ θαιέζσ ζηα γελέζιηά κνπ, 
ζην ζπίηη κνπ, ζηελ νδό... Αγγειάθε 13». 
Ζ Υαξά δε ζπκόηαλ ηη έπξεπε λα πεη, ληξάπεθε θαη 
έθιεηζε βηαζηηθά ην ηειέθσλν. Μόιηο ην έθιεηζε, ηεο 
ήξζε κηα ηδέα! Μέζα ζηε ζάθα ηεο είραλ κείλεη κεξηθέο 
αθόκε πξνζθιήζεηο... Σελ αλαπνδνγύξηζε βηαζηηθά. 
Σόηε άξρηζαλ λα πέθηνπλ από απηή δηάθνξα ραξηάθηα. 
 

Υαξά καο 
 

ζνπ επρόκαζηε ρξόληα πνιιά  
γηα ηα γελέζιηά ζνπ! 

 

Λα είζαη πάληα γειαζηή 
θαη επηπρηζκέλε! 

 

Διπίδνπκε λα ζνπ αξέζεη 
ην δώξν πνπ ζνπ ζηέιλνπκε 

 

Κε πνιιή πνιιή αγάπε, 
 

ν παππνύο θαη ε γηαγηά ζνπ 
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Σειέθσλν 

κπακπά 

679201300 

1  ηεηξάδην 50 θύιισλ 

1  ράξαθα 

1  γόκα 

1  κπινθ δσγξαθηθήο 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε θαιώ ζην πάξηη πνπ ζα θάλσ γηα ηα γελέζιηά κνπ ην 

άββαην 22 Ηαλνπαξίνπ ζηηο 5.00. Θα ραξώ λα έξζεηο λα 

παίμνπκε θαη λα γηνξηάζνπκε καδί. Σν ζπίηη κνπ είλαη 

ζηελ νδό Αγγειάθε 13. 

Υαξά  Γεσξγίνπ 

 
 
 
 

 Ση έπεζε από ηε ζάθα ηεο Υαξάο; 
 Πνην από απηά ηεο ρξεηάδεηαη, γηα λα ζπκεζεί ηη πξέ-

πεη λα πεη ζηε κακά ηεο Μαξίαο; Πώο ην θαηάιαβεο; 
 Πόηε είλαη ην πάξηη γελεζιίσλ ηεο Υαξάο; Ση ώξα; 
 Πνύ θαιεί ηνπο θίινπο ηεο; 

76 / 58-59 

 



 

 Ση πξέπεη λα θάλεη ηώξα ε Υαξά, γηα λα θαιέζεη ηε 
Μαξία ζηα γελέζιηά ηεο; 

 Δζύ, αλ ήζειεο λα θαιέζεηο παηδηά ζην ζπίηη ζνπ, ηη 
ζα έθαλεο; 

 
 

ηελ ηάμε ηεο Υαξάο όινη θάλνπλ  
ζπιινγέο. Ο Αξκπέλ καδεύεη 

εκεξνιόγηα, ν Λνπθάο γξακκαηόζεκα. Καη ε Γαιήλε; 

Γηάβαζε πξνζεθηηθά θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θα είλαη κεγάιε ραξά γηα καο  
λα έξζεηε ζηνλ γάκν καο πνπ ζα γίλεη  

ηελ Θπξηαθή 25 Απξηιίνπ θαη ώξα 19.00  
ζηνλ ηεξό λαό ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ ζηελ Σξίπνιε. 

 

Λίθνο Αξρνληόπνπινο - Γεσξγία Θνπλειάθε 

 

αο θαινύκε ζηελ απνθξηάηηθε γηνξηή  
ηνπ 3νπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Βόινπ πνπ ζα γίλεη  

ηελ Παξαζθεπή 24 Φεβξνπαξίνπ ζηηο 11.00 π.κ. ζηελ 
αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 

Οη καζεηέο ηνπ 3νπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Βόινπ 

Διάηε ΝΙΝΗ ζηα γηνξηή βηβιίνπ  
ζην Ξλεπκαηηθό Θέληξν  

ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο  
ζηηο 8 Καΐνπ. 

Ζ γηνξηή ζα μεθηλήζεη ζηηο 17.00  
κε βηβιηνπαξνπζηάζεηο  
θαη άιιεο εθδειώζεηο. 
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Αληίγξαςε ηελ πξόζθιεζε γηα ηελ απνθξηάηηθε 
γηνξηή ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε λα ηε γξάθεηο 

ζσζηά. 

 

 Ση είλαη απηά πνπ καδεύεη ε Γαιήλε; 
 Πνηνο έγξαςε ηελ θάζε πξόζθιεζε; 
 Πνηεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζε όιεο ηηο 

πξνζθιήζεηο; 

 
 

Θέιεηε λα παίμνπκε έλα παηρλίδη ζηελ ηάμε; 
 

Όπνην παηδί ζέιεη κπνξεί λα θάλεη όηη ηειε- 
θσλεί ζε θάπνην ζπκκαζεηή ηνπ, γηα λα ηνλ 
θαιέζεη ζηα γελέζιηά ηνπ. Μπνξείηε λα 
ερνγξαθήζεηε απηέο ηηο ηειεθσληθέο  

ζπλνκηιίεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο αθνύζεηε 
πξνζεθηηθά θαη λα πείηε αλ μεράζαηε  
λα δώζεηε θάπνηεο ρξήζηκεο  
πιεξνθνξίεο. 
 
 
 

Μαλαδηάβαζε πξνζεθηηθά όιεο ηηο  
πξνζθιήζεηο ησλ ζειίδσλ 75-77. 

Έπεηηα γξάςε πόηε θαη πνύ γίλνληαη ηα γελέζιηα, νη 
εθδειώζεηο, νη γάκνη θηι. 
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 Πόηε; Πνύ; 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Γηα λα γξάςεηο θαη εζύ πξνζθιήζεηο, πήγαηλε 

ζηε ζειίδα 14 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ ζηηο αζθήζεηο  
 1 , θαη  2 . Κεηά δεο ηελ άζθεζε  3. ζηε ζειίδα 15. 
 

 
 
 

Ζ ηάμε ζαο απνθάζηζε λα νξγαλώζεη κηα έθζεζε 
δσγξαθηθήο. Υσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη θηηάμηε κηα 

πξόζθιεζε, γηα λα θαιέζεηε παηδηά από άιια ζρνιεία 
ή άιιεο πόιεηο. Μελ μεράζεηε λα γξάςεηε ζηελ 

πξόζθιεζε όιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη λα ηε 
ζηνιίζεηε κε δσγξαθηέο. 
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Σειηθά όιεο νη πξνζθιήζεηο 
γξάθνπλ  

πόηε θαη πνύ γίλεηαη θάηη! 

Θα είναι μεγάλη ταρά για μας να 
έρθεηε ζηο γάμο μας ποσ θα γίνει 
ηην Κσριακή 25 Απριλίοσ και ώρα 

19.00 ζηον ιερό ναό ηοσ Αγ. 
Βαζιλείοσ ζηην Τρίπολη. 

 

Νίκος Αρτονηόποσλος - 

Γεωργία Κοσνελάκη 

Σας καλούμε ζηην αποκριάηικη 

γιορηή ηοσ 3οσ δημοηικού 
ζτολείοσ Βόλοσ ποσ θα γίνει ηην 

Παραζκεσή 24 Φεβροσαρίοσ ζηις 

11.00 π.μ. ζηην αίθοσζα ηελεηών 

ηοσ ζτολείοσ μας. 

Οι μαθηηές ηου 

3ου δημοηικού ζχολείου Βόλου 

5   
 



Σελ επόκελε κέξα ν Αξκπέλ έθεξε  
ζην ζρνιείν θάπνηα από ηα 

εκεξνιόγηα πνπ καδεύεη, γηα λα απνθαζίζνπλ όινη καδί 
πόηε ζα μαλαπάλε ζε κνπζείν. 

Ξαξαηήξεζε ηα εκεξνιόγηα. Δίλαη όια ίδηα; Ρη 
γξάθνπλ; 
 

Ξαγθόζκηεο Ζκέξεο (Ξ.Ζ.) 

21/2 Π. Ζ. Μεηξηθήο Γιώζζαο 

22/3 Π. Ζ. γηα ην Νεξό 

27/3 Π. Ζ. Θεάηξνπ 

2/4 Π. Ζ. ηνπ Παηδηθνύ Βηβιίνπ 

7/4 Π. Ζ. Τγείαο 

18/5 Π. Ζ. ησλ Μνπζείσλ 

31/5 Π. Ζ. θαηά ηνπ Καπλίζκαηνο 

5/6 Π. Ζ. Πεξηβάιινληνο 

21/6 Π. Ζ. ηεο Μνπζηθήο 

21/9 Π. Ζ. Δηξήλεο 

5/10 Π. Ζ. γηα ηνπο Γαζθάινπο 

3/12 Π. Ζ. γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο  Αλάγθεο 

10/12 Π. Ζ. Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ 

11/12 Π. Ζ. ηνπ Παηδηνύ 

18/12 Π. Ζ. γηα ηνπο Μεηαλάζηεο 
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 ΚΑΟΡΗΝΠ 
ΣΔΣ 1 15 

ΠΔΜ 2 16 

ΠΑΡ 3 17 

ΑΒ 4 18 

ΚΤΡ 5 19 

ΓΔΤ 6 ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 20 

ΣΡΗ 7 21 

ΣΔΣ 8 22 

ΠΔΜ 9 23 

ΠΑΡ 10 24 

ΑΒ 11 25 ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ 

ΚΤΡ 12 26 

ΓΔΤ 13 27 

ΣΡΗ 14 28 

ΣΔΣ 

 

29 

ΠΔΜ 30 

ΠΑΡ 31 

2006 

Γ Σ Σ Π Π  Κ 
 

Γ Σ Σ Π Π  Κ 

ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 
 1 

 

 1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 27 28  

30 31   

ΚΑΟΡΗΝΠ ΑΞΟΗΙΗΝΠ 
 1 2 3 4 5  1 2 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31  24 25 26 27 28 29 30 
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 ΑΞΟΗΙΗΝΠ 
ΑΒ 1  

ΚΤΡ 2 

ΓΔΤ 3 17 

ΣΡΗ 4 18 

ΣΔΣ 5 19 

ΠΔΜ 6 20 

ΠΑΡ 7 21 ΜΔΓΑΛΖ  ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΑΒ 8 22 

ΚΤΡ 9 23 ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΠΑΥΑ 

ΓΔΤ 10 24 ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΟΤ ΠΑΥΑ 

ΣΡΗ 11 25 

ΣΔΣ 12 26 

ΠΔΜ 13 27 

ΠΑΡ 14 28 

ΑΒ 15 29 

ΚΤΡ 16 30 
 

 ΚΑΪΝΠ 
ΓΔΤ 1 ΔΡΓ. ΠΡΧΣΟΜΑΓΗΑ 15 29 

ΣΡΗ 2 16 30 

ΣΔΣ 3 17 31 

ΠΔΜ 4 18  

ΠΑΡ 5 19  

ΑΒ 6 20  

ΚΤΡ 7 21  

ΓΔΤ 8 22  

ΣΡΗ 9 23  

ΣΔΣ 10 24  

ΠΔΜ 11 25  

ΠΑΡ 12 26  

ΑΒ 13 27  

ΚΤΡ 14 28  
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Πηνλ Αξκπέλ αξέζεη λα παίδεη κε ηα εκεξνιό-
γηα. Ξαίμε θαη εζύ κε απηά ζην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, 
ζηηο αζθήζεηο  4  θαη  5  ζηε ζειίδα 16. 
 

 
Ζ Υαξά είδε ηε ζπιινγή  
πξνζθιήζεσλ ηεο Γαιήλεο θαη ηε 

ζπιινγή  εκεξνινγίσλ ηνπ Αξκπέλ 
θαη ηνπο θάιεζε ζην ζπίηη ηεο, γηα λα 
ηνπο δείμεη ηε δηθή ηεο ζπιινγή.  

Άλνημε ην πνιύρξσκν θνπηί ηεο 
θαη λα ηη έβγαιε: 
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νπ επρόκαζηε λα ηα εθαηνζηήζεηο! 
Κε πνιιή αγάπε, 
ηα μαδέιθηα ζνπ 

Θώζηαο - Κηράιεο 

Υαξά κνπ, ζνπ εύρνκαη λα είζαη 
πάληα ΔΤΣΤΥΗΚΔΛΖ  

θαη λα πεηύρεηο όια όζα ζέιεηο. 
Ζ λνλά ζνπ 
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Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο επρέο ηεο ζείαο Διέλεο. 

 

 Ση καδεύεη ε Υαξά; 
 Πώο ην θαηάιαβεο; 
 Πνηνο έγξαςε ηελ θάζε θάξηα; ε πνηνλ ηελ έζηεηιε; 

Γηα πνην ιόγν ήζειε λα επρεζεί; 
 Δζύ έρεηο ιάβεη πνηέ ηέηνηεο θάξηεο; 
 Έρεηο γξάςεη ηέηνηεο θάξηεο; ε πνηνλ; Ση ηνπ 

επρήζεθεο; 
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Οη επρέο καο λα ζαο 
ζπλνδεύνπλ ζηε  
λέα ζαο δσή. 

Οη ζείνη ζαο 
Αληξέαο - Ρέλα 

Δπηπρηζκέλν  
ην Λένλ Έηνο 

Υξόληα πνιιά  
θαη επηπρηζκέλα! 
Ζ ζεία ζνπ Διέλε 



 Ξνηα επρή ηξαγνπδνύκε ζπλήζσο ζηα γελέζιηα 
θάπνηνπ; 

 Θέιεηε λα ηε γξάςνπκε ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο, γηα 
λα ηελ αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο; 

 

Γηα λα γξάςεηο επρεηήξηεο θάξηεο, πήγαηλε ζην 
Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηηο ζειίδεο 17-18, ζηηο αζθήζεηο   

 6. θαη  7 . 

 
 

Γηάβαζε ηώξα ην παξαθάησ 
θείκελν. 

 

Ρν κπζηηθό ηξαγνύδη ηεο Κάηαο 
 
Έηξηςε βηαζηηθά ηα δόληηα ηεο κε ηελ νδνληόβνπξ-

ηζα θη έηξεμε ζην θξεβάηη ηεο. ’ έλα ιεπηό κπήθε θη ν 
κπακπάο. 
- Καιελύρηα θνξηηζάθη, είπε, θαη... θπζηθά λα ηα 
εθαηνζηίζεηο. 

«Καιελύρηα» έγλεςε ε Μάηα θαη θξπθνγέιαζε. Όιν 
«θπζηθά» θαη «θπζηθά» έιεγε ν κπακπάο: θπζηθνκπα-
κπάο ζθέηνο. 

Ακέζσο κεηά, «ηζαθ ηζαθ» ηα ηαθνπλάθηα ηεο 
κακάο. 
- Καιελύρηα, Μάηα κνπ, λα ηα εθαηνζηίζεηο, ρηιηόρξνλε, 
είπε.  

«Καιελύρηα, κακά» έγλεςε ε Μάηα θη έθιεηζε ηα 
κάηηα ηεο. 

Κόιηο έθιεηζε πίζσ ηεο ε πόξηα, ε Κάηα πεηά-
ρηεθε ζαλ ειαηήξην. Έηξεμε θαη θιείδσζε θαη βηαζηηθά 
ηξάβεμε ζην θξεβάηη ηεο όια ηεο ηα δώξα: παθέηα κε 
παπνύηζηα θαη θνύθιεο, ζαθνύιεο κε κπνπθάλ θαη  
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ρξπζέο θνξδειίηζεο, θαηλνύξην ζθνπθί θαη θαζθόι... θαη 
θπζηθά, ηα απαξαίηεηα βηβιία ηεο λνλάο. Αρ! Απηή ε 
λνλά! Κνληεύεη λα ηεο γεκίζεη ηα ξάθηα. 

Όκνξθα πνπ ήηαλ απόςε, θη ε ηνύξηα ηεξάζηηα, 
νιόαζπξε ζαλ ρηνληζκέλν βνπλό, γεκάηε ζαληηγί θαη 
αλαλάδεο θαη πάλσ λα γξάθεη: «Να ηα εθαηνζηίζεηο», 
θαη ελλέα θεξάθηα πνπ ηα έζβεζε κεκηάο! Κη όινη ηξα-
γνύδεζαλ ην ηξαγνύδη, θη όηαλ ηειείσζαλ ε Μάηα 
έγλεςε ζε όινπο «επραξηζηώ». 

 

Δηξήλε Κάξξα, «Σν κπζηηθό ηξαγνύδη ηεο Κάηαο»,  
εθδ. Θέδξνο, εηθνλνγξάθεζε Βάζσ Φαξάθε 

 

 Πόζεο επρέο βξίζθεηο κέζα ζην θείκελν; 
 Πνηνο εύρεηαη θάζε θνξά; ε πνηνλ; 
 Πώο απαληά ε Μάηα ζηηο επρέο; Γηαηί; 

 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηε θξάζε κε ηα έληνλα 

γξάκκαηα. 

 

Πθέςνπ θαη εζύ κηα δηθή ζνπ επρή γηα ηε Κάηα  
θαη γξάςε ηε ζην ηεηξάδηό ζνπ. Κελ μεράζεηο  

λα ηελ ππνγξάςεηο. 
 
 

Γηάβαζε ην θείκελν ζηελ 
επόκελε ζειίδα. 
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Ρα γελέζιηα ηεο Σαξάο 
 

Ζ Υαξά ζηα γελέζιηά ηεο θάιεζε όιε ηελ ηάμε ηεο, 

δειαδή είθνζη πέληε ζπκκαζεηέο θαη ζπκκαζήηξηέο ηεο. 

Σειηθά από ηελ ηάμε ηεο ήξζαλ δεθαέμη παηδηά, εθηά 

αγόξηα θαη ελληά θνξίηζηα. Ήξζαλ όκσο αθόκε ηέζζεξα 

παηδηά από ηε γεηηνληά ηεο θαη ηξία μαδειθάθηα ηεο. 

ηηο 5.30 όινη ήηαλ εθεί. Ο θαηξόο ήηαλ θαιόο θαη ην 
πάξηη έγηλε ζηελ απιή. Έπαημαλ έληεθα θνξέο θξπθηό, 
πέληε θνξέο «κήια» θαη έμη θνξέο θπλεγεηό. 

Γύξσ ζηηο 6.45 θνπξάζηεθαλ πηα λα ηξέρνπλ θαη 
θάζηζαλ λα θάλε. Έθαγαλ ζηελ αξρή ζαξάληα ηέζζεξα 
θεθηεδάθηα θαη δύν ζαθνύιεο παηαηάθηα. Έπεηηα δνθί-
καζαλ ηα είθνζη δύν γιπθά πνπ είρε εηνηκάζεη ε κακά 
ηεο Υαξάο. 

Καηά ηηο 7.15 έθεξαλ κία ηεξάζηηα ηνύξηα. Δίρε 
πάλσ νρηώ θεξάθηα, ηέζζεξηο δαραξσηνύο πηγθνπίλνπο 
θαη έλα γαηάθη. 

Ζ Υαξά ρξεηάζηεθε λα θπζήμεη ηξεηο θνξέο, γηα λα 
ζβήζεη όια ηα θεξάθηα. Όηαλ ε ώξα πήγε 8.00, νη γνλείο 
ησλ παηδηώλ άξρηζαλ λα έξρνληαη ζηγά ζηγά. ηηο 9.20 
όινη είραλ θύγεη. 
 

 Πξόζεμε ηηο κπιε ιέμεηο. Ση θνηλό έρνπλ; 
 Πώο αιιηώο ζα κπνξνύζεο λα ηηο γξάςεηο; 
 Πξόζεμε απηά πνπ είλαη γξακκέλα κε θόθθηλν. 
 Ση καο δείρλνπλ; Μπνξείο λα ηα δηαβάζεηο; 

 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ ππνγξακκηζκέλε 

πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ. 
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Πην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηηο αζθήζεηο  8. θαη  
 9  ζηηο ζειίδεο 19-20, ζα βξεηο πνιινύο αξηζκνύο γηα 

λα γξάςεηο! 

 
 
 
 

Γηάβαζε ηα παξαθάησ ζηηράθηα. 
 

Κόζκνο κπαίλεη, θόζκνο βγαίλεη 

θαη αλεβνθαηεβαίλεη 

θαη θαλέλαο δε ζσπαίλεη! 

Όινη ηξώλε, δε ρνξηαίλνπλ, 

από ην θαΐ παραίλνπλ, 

θαη ηα πηάηα δελ ηα πιέλνπλ. 

Μα εγώ δελ θαηαιαβαίλσ 

λεζηηθή γηαηί όιν κέλσ, 

θαη κηθξαίλσ θαη ιεπηαίλσ 

θαη ηε δώλε κνπ καζαίλσ 

όιν πην ζθηρηά λα δέλσ! 
 

♦ Γηάβαζε ηώξα ζηα παξαπάλσ ζηηράθηα κόλν ηα 
ξήκαηα θαη πξόζεμε πώο ηειεηώλνπλ. 

 

♦ Πώο γξάθνληαη ηα πεξηζζόηεξα; 

Γξάθνληαη κε ................... 
 

♦ Τπάξρνπλ ζηα παξαπάλσ ζηηράθηα θάπνηα ξήκαηα 

πνπ δε γξάθνληαη κε -αίλσ; 
 

Πνηα; 

...........…......  .…................  .…................ 
 

88 / 64-65 

10   



Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο κε ηα έληνλα 

γξάκκαηα! 

 
 

Ξήγαηλε ζηε ζειίδα 22 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ, 

θαη θάλε ηελ άζθεζε  10.. 

 
 
 

Αύξην Αλζνιόγην 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 15 
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ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο: 

 Να δηαβάδεηο θαη λα θαηαιαβαίλεηο επηζηνιέο θαη 

κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

 Να γξάθεηο θαη εζύ επηζηνιέο θαη κελύκαηα 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

 Πόηε ρξεζηκνπνηνύκε πιεζπληηθό αξηζκό (πιεζπληη-

θό επγελείαο), όηαλ κηινύκε ή γξάθνπκε ζε θάπνηνλ. 

 Σν ξήκα έρσ. 

 Να θαηαιαβαίλεηο ηη ζεκαίλνπλ νη ζύλζεηεο ιέμεηο θαη 

λα θηηάρλεηο θαη εζύ ηέηνηεο ιέμεηο. 

 Λέμεηο πνπ έρνπκε δαλεηζηεί από άιιεο γιώζζεο. 

 
 

ΔΡΑΝΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 

ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 
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Σν: 
 

Κώζηα Παπαδόπνπιν  
< kpapad@tri.gr 

Cc:  
 

Subject: Γηα ην βηβιίν ηεο Γαιήλεο 

Από: Πέηξν Υαηδεγηάλλε  pxatzi@thes.gr 

Ζκεξνκελία: Γεπηέξα, 12 Μαξηίνπ 2005,10.15 π.κ. 

Ξξνο: Κώζηα Παπαδόπνπιν < kpapad@tri.gr 

Θέκα: Γηα ην βηβιίν ηεο Γαιήλεο 
 
Γαιήλε κνπ, ζε επραξηζηώ πνπ κνπ επέζηξεςεο ην 
βηβιίν. Υάξεθα πάξα πνιύ πνπ ζνπ άξεζε. Φαληάδνκαη 
πσο ζα ηα μαλαπνύκε ην θαινθαίξη. Μέρξη ηόηε ζα έρεηο 
δηαβάζεη θαη άιια βηβιία θαη ζα κνπ πεηο πνηα ζνπ 
άξεζαλ. Αλ ζέιεηο θάηη, ζηείιε κνπ θαη εζύ κήλπκα ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε pxatzi@thes.gr 
 
Πέηξνο Υαηδεγηάλλεο 
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Γηα ην βηβιίν ηεο Γαιήλεο 

Send  Attach      Fonts    Save As Draft  
 

     Chat   Address    Colors    
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Ξαξαηήξεζε ηηο εηθόλεο, δηάβαζε θαη πεο. 
 

 Ση βιέπεηο; Ση είλαη θαζέλα από απηά; Πώο ην 
θαηάιαβεο; 

 Γηαηί θνιινύκε γξακκαηόζεκα ζηνπο θαθέινπο; 
 Από πνύ αγνξάδνπκε γξακκαηόζεκα; 
 Ση θαληάδεζαη όηη γξάθνπλ νη ζθξαγίδεο ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ; 
 Ξέξεηο ηη είλαη ζπιινγή γξακκαηνζήκσλ; 
 Πώο ζηέιλνπκε έλα γξάκκα; 
 Πώο ζηέιλνπκε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ; 
 Πώο ζηέιλνπκε έλα ηειεγξάθεκα; 
 Πώο ζηέιλνπκε έλα θαμ; 

 
 
 

Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν. 
 
Αγαπεηή κνπ θώθηα Μνλάρνπο, 
 

Σηεο κόιηο έκαζα όηη ππάξρεηο, όηη ζε ιέλε Κνλά-

ρνπο θη όηη είζαη από ηα ζπάληα είδε πνπ δνπλ ζηηο 
ειιεληθέο ζάιαζζεο. Σν έκαζα από ηελ ηειεόξαζε. 
Οκνινγώ όηη γνεηεύηεθα καδί ζνπ. ε είδα λα θάζεζαη 
αθίλεηε, ζαλ καγεκέλε, πάλσ ζηα βξάρηα θαη λ’ αθνύο 
ηνπο ςαξάδεο λα ηξαγνπδνύλ ζαιαζζηλνύο θαεκνύο. 
Έκαζα αθόκε όηη αγαπάο ηηο Βόξεηεο πνξάδεο. 
Κάπνηνη έρνπλ πξνηείλεη  
λα γίλνπλ ηα λεζηά πνπ αγαπάο,  
έλα ζαιαζζηλό πάξθν πνπ  

λα πξνζηαηεύεηαη, λα έρεηο  
θη εζύ έλα κέξνο δηθό ζνπ, έλα ζπίηη. 
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Γηα όια απηά ζνπ έγξαςα. Αο γξάςσ, ιέσ, ζηε θίιε 
κνπ ηε θώθηα. νπ έγξαςα όκσο θαη γηα θάηη άιιν. ηε 
Ρόδν νη επηζηήκνλεο είπαλ όηη ηελ άλνημε ρξεζηκν-
πνηείο έλα δηθό ζνπ ιεμηιόγην πνπ απνηειείηαη από 
δεθάμη πεξίπνπ ήρνπο-ιέμεηο. Πεο κνπ, είλαη αιήζεηα; 
Καη πνηεο ιέμεηο είλαη απηέο; Δκείο νη άλζξσπνη, θώθηα 

Μνλάρνπο, έρνπκε έλα πνιύ πινύζην ιεμηιόγην. Γηαηί 
ηάρα δελ κπνξνύκε λα ζπλελλνεζνύκε; Μήπσο κπν-
ξείο λα καο δαλείζεηο ην δηθό ζνπ ιεμηιόγην; Μήπσο 
κπνξείο λα καο κάζεηο πώο κπνξνύκε κε δεθάμη ιέμεηο 
λα δνύκε αξκνληθά θαη λα κε θαγσλόκαζηε; 

 
Με κεγάιν ζαπκαζκό θαη θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Αγγειηθή Βαξειιά 
 

Γπλαηθεία Ινγνηερληθή πληξνθηά, 
αλζνινγία «Θαιεκέξα θύζε», εθδ. κπξλησηάθε 

 

 Ση είλαη ην παξαπάλσ θείκελν; Παξακύζη ή θάηη άιιν; 
 Πνηνο ην έγξαςε; Πώο ην θαηάιαβεο; 
 ε πνηνλ ην έγξαςε; Πώο ην θαηάιαβεο; 
 Ση ηνπ ιέεη; 
 Δζύ έρεηο ζηείιεη πνηέ γξάκκα ζε θίιν ζνπ ή ζε 

θάπνηνλ άιιν; Ση ήζειεο λα ηνπ πεηο; 

 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξόηαζε κε ηα έληνλα 

γξάκκαηα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο. 

 
 

Ζ ζπγγξαθέαο ηνπ πξνεγνύκελνπ  
γξάκκαηνο ην έβαιε ζηνλ θάθειν 

ηεο επόκελεο ζειίδαο. Γεο ηνλ θάθειν θαη απάληεζε 
ζηηο εξσηήζεηο. 
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Αγγειηθή Βαξειιά 
Άλδξνπ 17, Θεθηζηά 
Σ.Θ. 142 62, Αζήλα 
 

 Φώθηα Κνλάρνπο 
 Βόξεηεο πνξάδεο 

 

 Πνηνο έζηεηιε απηό ην γξάκκα; 
 ε πνηνλ; 
 Πνύ κέλεη ν απνζηνιέαο; 
 Πνύ κέλεη ν παξαιήπηεο; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηα ιόγηα ηεο Βάγηαο πνπ 
ζνπ ιέλε ηη είλαη ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο θαη 

κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο: 
επηζηνιή, απνζηνιέαο, απνζηέιισ, παξαιήπηεο, 

παξαιακβάλσ. 
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Σα γξάκκαηα ιέγνληαη θαη επηζηνιέο! 
Αλ ζέιεηο λα ην δεηο θαη εζύ, άλνημε  

ην ιεμηθό ζνπ! 

Απνζηνιέαο είλαη απηόο πνπ 

γξάθεη θαη απνζηέιιεη  
ην γξάκκα. 

Ξαξαιήπηεο είλαη απηόο πνπ ζα πάξεη ην γξάκκα, 

απηόο πνπ ζα ην ................................... 



 

Ξήγαηλε ζηε ζειίδα 24 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ, 

θαη θάλε ηελ άζθεζε  1.  

 
 

Γε ζα ήηαλ σξαία ηδέα λα αιιεινγξαθείηε 
θαη λα γλσξηζηείηε κε ηε δεπηέξα ηάμε ελόο 

ζρνιείνπ πνπ βξίζθεηαη καθξηά από ην δηθό ζαο; 
πδεηήζηε πώο ζα κπνξνύζαηε λα ην θάλεηε. 
Έρεηε θίινπο ή μαδέιθηα πνπ κέλνπλ ζε άιιν 

ρσξηό, ζε άιιε πόιε ή ζε άιιε ρώξα; 

 
 

 
πκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Σν ξήκα έρσ 

Δγώ έρσ Δκείο ............... 

Δζύ ............. Δζείο έρεηε 

Απηόο / απηή / απηό ............. Απηνί / απηέο / απηά ............. 

 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ην ξήκα  έρσ . 

 
 

Ρώξα πνπ έκαζεο ην ξήκα  έρσ , πήγαηλε ζην 
Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηε ζειίδα 25, γηα λα βνεζήζεηο 
ηνλ Ινπθά λα θάλεη ηελ άζθεζε  2 . 
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Ο θύξηνο Πέηξνο θαη ε Γαιήλε  
κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο πεξλνύλ πάληα  
ηηο δηαθνπέο ηνπο ζην ίδην κέξνο.  
Ο θύξηνο Πέηξνο δάλεηζε θέηνο  
ζηε Γαιήλε ην βηβιίν «Ο θύξηνο  
Αύξην-βξάδπ» ηνπ Υξήζηνπ Μπνπιώηε. 
Αθνύ ην δηάβαζε, ε Γαιήλε ην επηζηξέθεη ζηνλ θύξην 
Πέηξν, όπσο ηνπ είρε ππνζρεζεί. Μαδί κε ην βηβιίν  

ηνύ ζηέιλεη θαη έλα γξάκκα. Γηάβαζέ ην παξαθάησ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεζζαινλίθε 5/3/2005 
 

Αγαπεηέ θύξηε Πέηξν 
 

Ρη θάλεηε; Ση θάλεη ε γπλαίθα ζαο; Δγώ κε ην ζρνιείν 
εμαθνινπζώ λα ηα πεγαίλσ πνιύ θαιά. Σν βηβιίν ην 
ηειείσζα ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα. Μνπ άξεζε πάξα 

πνιύ, γηαηί είρε δξάζε θαη αγσλία. Παο ην επηζηξέθσ 

θαη ζαο δεηώ ζπγγλώκε πνπ ην θξάηεζα ηόζν θαηξό.  
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Αλ δελ έρεηε ρξόλν λα κνπ ζηείιεηε γξάκκα, κπνξείηε 

λα κνπ απαληήζεηε κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξν-
κείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ κπακπά κνπ: 

kpapad@tri.gr .  Θα ραξώ πνιύ λα κάζσ λέα ζαο.  
Με εθηίκεζε 

Γαιήλε 

 
 
 

 

Λα ηη απάληεζε ν θύξηνο Ξέηξνο  
ζηε Γαιήλε: 
 

 
 
 
 

Σν: Κώζηα Παπαδόπνπιν < kpapad@tri.gr 

Cc:  

Subject: Γηα ην βηβιίν ηεο Γαιήλεο 
 

Από: Πέηξν Υαηδεγηάλλε  pxatzi@thes.gr 

Ζκεξνκελία: Γεπηέξα, 12 Μαξηίνπ 2005,10.15 π.κ. 

Ξξνο: Κώζηα Παπαδόπνπιν < kpapad@tri.gr 

Θέκα: Γηα ην βηβιίν ηεο Γαιήλεο 
 

Γαιήλε κνπ, ζε επραξηζηώ πνπ κνπ επέζηξεςεο ην 
βηβιίν. Υάξεθα πάξα πνιύ πνπ ζνπ άξεζε. Φαληάδνκαη 

πσο ζα ηα μαλαπνύκε ην θαινθαίξη. Κέρξη ηόηε ζα 

έρεηο δηαβάζεη θαη άιια βηβιία θαη ζα κνπ πεηο πνηα 
ζνπ άξεζαλ. Αλ ζέιεηο θάηη, ζηείιε κνπ θαη εζύ κήλπκα 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε pxatzi@thes.gr 
 
Πέηξνο Υαηδεγηάλλεο 

99 / 71 

Γηα ην βηβιίν ηεο Γαιήλεο 

5   

mailto:kpapad@tri.gr
mailto:pxatzi@thes.gr


 

 Ση έζηεηιε ν θύξηνο Πέηξνο; Από πνύ ην θαηάιαβεο; 
 ε πνηνλ έζηεηιε απηό ην κήλπκα; Από πνύ ην 

θαηάιαβεο; 
 Πόηε ην έζηεηιε; 
 Πνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ αλάκεζα ζε απηό ην 

κήλπκα θαη ζηα γξάκκαηα πνπ ζηέιλνπκε κε ην 
ηαρπδξνκείν; 

 
 

Ξήγαηλε ζηελ άζθεζε  3. ζηε ζειίδα 26 ηνπ 

Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ. Κπνξείο λα βνεζήζεηο ηε Σαξά 
λα γξάςεη έλα ειεθηξνληθό κήλπκα; 

 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηε θξάζε κε ηα έληνλα 
γξάκκαηα από ην ειεθηξνληθό κήλπκα ηνπ θπξίνπ 

Ξέηξνπ. 

 
 

Κνίηαμε ηηο ιέμεηο κε ηα έληνλα  
γξάκκαηα ζηελ επηζηνιή πνπ έζηεηιε  
ε Γαιήλε ζηνλ θύξην Πέηξν. 

 

 Ση παξαηεξείο; 
 Πώο απεπζύλεη ην ιόγν ε Γαιήλε ζηνλ θύξην Πέηξν, 

ζηνλ εληθό ή ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό; Γηαηί; 
 Μπνξείο λα ζθεθηείο θαη άιιεο πεξηπηώζεηο ζηηο 

νπνίεο κηινύκε ή γξάθνπκε ζε θάπνηνλ ζηνλ 
πιεζπληηθό αξηζκό; 
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Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 27-28 ηνπ Ρεηξαδίνπ 
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηελ άζθεζε  4 . 
 

 
Ο Λνπθάο έιαβε ην γξάκκα  
ηεο επόκελεο ζειίδαο από 

ηνλ Φίιηππν, ηνλ θίιν ηνπ πνπ δεη θέηνο γηα πξώηε 
θνξά ζηε Γαιιία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άλνημε ην πξώην ηεύρνο ηνπ βηβιίνπ ζνπ ζηελ 
ελόηεηα 2 θαη ζα ζπκεζείο πόηε κηινύκε ή 

γξάθνπκε ζε θάπνηνλ ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό. 
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Παξίζη 10 Φεβξνπαξίνπ 
Γεηα ζνπ Λνπθά, 

ε έρσ επηζπκήζεη πνιύ θαη ζθέθηεθα λα ζνπ γξά-
ςσ πώο ηα πεξλάσ εδώ. Δθείλν πνπ κνπ έθαλε εληύ-
πσζε, όηαλ έθηαζα, ήηαλ νη θπιηόκελεο ζθάιεο ηνπ 
κεηξό. Δίλαη πειώξηεο θαη νη άλζξσπνη πνπ κπαηλν-
βγαίλνπλ ζην κεηξό είλαη πάληα βηαζηηθνί 

Σν ζρνιείν κνπ είλαη έλα ζηελόκαθξν θηίξην κε 
γαιαδνπξάζηλεο θνπξηίλεο. Ο δάζθαιόο καο είλαη έλαο 
ςειόιηγλνο θύξηνο κε γθξηδνγάιαλα κάηηα. Μαο έρεη 
κάζεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ην ίληεξλεη θαη λα γξάθνπκε 
ζην θνκπηνύηεξ. Κάλνπκε θαη πνιιή γπκλαζηηθή. Παίδσ 
κπάζθεη θαη έρσ κάζεη λα θάλσ παηηλάδ ζηνλ πάγν. Σν 
κόλν πνπ δε κνπ αξέζεη είλαη όηη ζρεδόλ θάζε κέξα 
γξάθνπκε ηεζη. 

Κάλεη πνιύ θξύν εδώ θαη ζπρλά πέθηεη έλα παγσ-
κέλν ρηνλόβξνρν. Φνξώ πάληα έλα ρνληξό κπνπθάλ. 
Σα αββαηνθύξηαθα πεγαίλνπκε ζε έλα ινύλα παξθ 
θνληά ζην ζπίηη καο. Ξέραζα λα ζνπ πσ όηη ηξώσ θαη 
πνιιά θξνπαζάλ. Δζύ ηη θάλεηο; Γξάςε κνπ ηα λέα ζνπ! 
 

 ε θηιώ 
  

Φίιηππνο 

 

Πξόζεμε ηηο ιέμεηο κε ηα καύξα γξάκκαηα θαη βάιε ζε 
θύθιν ην ηειεπηαίν γξάκκα ηνπο. 
Ση παξαηεξείο; Πώο ζα πεηο απηέο ηηο ιέμεηο ζηνλ 
πιεζπληηθό αξηζκό; 
 
 
 
 
 

Απηέο νη ιέμεηο ζπλήζσο  
δελ θιίλνληαη.  

Σηο έρνπκε δαλεηζηεί  

από άιιεο γιώζζεο. 
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Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο:  
κπνπθάλ, παηηλάδ, ινύλα παξθ, θξνπαζάλ. 

 

 
Πξόζεμε ηώξα ζηελ  
πξνεγνύκελε επηζηνιή ηηο ιέμεηο 

κε ηα θόθθηλα γξάκκαηα. 

Κπνξείο λα πεηο ηη ζεκαίλεη θαζεκηά; 

Κπνξείο λα ηηο ρσξίζεηο ζε δύν θνκκάηηα όπσο ζην 
παξάδεηγκα; 
 

κπαηλνβγαίλνπλ = κπαίλνπλ + βγαίλνπλ 

ζηελόκαθξν = ................... + ................... 

γαιαδνπξάζηλεο = ......................... + ....................... 

ςειόιηγλνο = ................... + ................... 

γθξηδνγάιαλα = ................... + ................... 

ρηνλόβξνρν = ................... + ................... 

αββαηνθύξηαθα = ................... + ................... 
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Μεξηθέο όκσο από απηέο έρνπλ ζπλώλπκεο ιέμεηο 

πνπ θιίλνληαη: ην ίληεξλεη ην ιέκε θαη δηαδίθηπν, 

ην κπάζθεη ην ιέκε θαη θαιαζνζθαίξηζε,  

ην θνκπηνύηεξ ην ιέκε θαη ει................................. 

ππ................................ . 
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Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο:  
κπαηλνβγαίλνπλ, ςειόιηγλνο, Παββαηνθύξηαθα. 

 
 

Πην Ρεηξάδην Δξγαζηώλ, ζηηο αζθήζεηο .5  θαη  
 6  ζηηο ζειίδεο 29-30 ζα βξεηο πνιιέο ζύλζεηεο ιέ-

μεηο θαη ιέμεηο πνπ δαλεηδόκαζηε από άιιεο γιώζζεο. 

 
 
 
 

Αύξην Αλζνιόγην 

Οη ιέμεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη από δύν άιιεο 

ιέγνληαη ζύλζεηεο. Παξαηήξεζεο ην ν πνπ 
κπαίλεη αλάκεζα ζηηο δύν ιέμεηο;  

ε ηη λνκίδεηο όηη ρξεζηκεύεη; 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 16 
 
 

 
 
 
 

ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο: 
 Να κηιάο γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ. 
 Οπζηαζηηθά, επίζεηα θαη ξήκαηα, γηα λα εθθξάδεηο 

απηά πνπ αηζζάλεζαη. 
 Να βξίζθεηο ηα αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα. 

 Να θιίλεηο ην ξήκα ληώζσ θαη άιια ξήκαηα όπσο 
απηό. 

 Να ζρεκαηίδεηο θξάζεηο κε επίζεηα πνπ δειώλνπλ 
«πην πνιύ». 

 Να θιίλεηο ηα ζειπθά νπζηαζηηθά ζε -νπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ξαξαηήξεζε ηηο εηθόλεο θαη πεο 
 

 Ση λνκίδεηο πσο ληώζνπλ ηα παηδηά ζηηο παξαπάλσ 
εηθόλεο; 

 Πώο ην θαηάιαβεο; 
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 Πώο λνκίδεηο όηη ληώζεη ν Αιέμαλδξνο ν πνληηθόο; 
 Από πνύ ην θαηάιαβεο; 
 Μπνξείο λα πεξηγξάςεηο ηελ έθθξαζε όισλ; 

 

Δηθόλεο από ην βηβιίν ηεο Λνύξηα Ρόθα  
«Σα ζπλαηζζήκαηα», εθδ. Θέδξνο,  

εηθνλνγξάθεζε Ρόζα Καξία Θνύξην 
 

 
 
 
Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν. 
 

Ρν παηδί κε ην αθνξληεόλ 
 

Δπηπρώο γηα όινπο, ν δάζθαινο δελ άξγεζε λα 
έξζεη. Ζ θαξδηά ηνπ έξγηνπ ρηππνύζε δπλαηά. 
- πγραξεηήξηα, παηδί κνπ, θέξδηζεο ηελ ππνηξνθία ηνπ 
σδείνπ καο. Θα ραξώ λα ζ’ έρσ καζεηή! είπε ν 
δάζθαινο θαλεξά ζπγθηλεκέλνο. 

Ο ελζνπζηαζκόο ησλ ηξηώλ παηδηώλ ήηαλ 
απεξίγξαπηνο.  
Ο κπακπάο θαη ε κακά ηνπ έξγηνπ δάθξπζαλ από 
ραξά. Όζν γηα ην έξγην, έλησζε ζαλ λα πεηάεη ζηα 
ζύλλεθα! 

Σν παηδί κε ην αθνξληεόλ άξρηζε λα παίδεη ην ηξα-
γνύδη ηνπο, «Σν ηξαγνύδη ηεο θηιίαο», θαη καδί ηνπ  

ηξαγνπδνύζαλ νη θίινη ηνπ, νη γνλείο ηνπ,  
ν δάζθαιόο ηνπ θη όινη όζνη βξίθνληαλ εθεί. 
 Ο έξγηνο κε ηε βνήζεηα ηεο Διπίδαο θαη  
ηνπ Άγγεινπ θέξδηζε κηα ππνηξνθία ζηε  
κνπζηθή. Όκσο ην πην ζπνπδαίν ήηαλ όηη  
όινη καδί θέξδηζαλ ην βξαβείν ηεο θηιίαο. 

 

Κάξσ Θενδσξάθε, «Σν παηδί κε ην αθνξληεόλ», 
εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, εηθνλνγξάθεζε Καξία Πεπνλά 
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 Ση θέξδηζε ν έξγηνο; 
 Πνηνη ηνλ βνήζεζαλ; 
 Γηαηί ρηππνύζε δπλαηά ε θαξδηά ηνπ έξγηνπ; 
 Γηαηί έλησζε ν έξγηνο ζαλ λα πεηά ζηα ζύλλεθα; 
 Γηαηί ελζνπζηάζηεθαλ ηα παηδηά; 
 Οη γνλείο ηνπ έξγηνπ δάθξπζαλ, επεηδή ιππήζεθαλ; 
 Πνην βξαβείν θέξδηζαλ όινη; 

 
 
 
 

Γηάβαζε «Σν ηξαγνύδη ηνπ θιόνπλ». 
 
 

Γελ έρεηο πνύ λα θνηκεζείο  
δαλείζνπ ην παπνύηζη κνπ. 
Γελ έρεηο πνύ λα δεζηαζείο  
δαλείζνπ ηελ θαξδηά κνπ. 
 
Γελ έρεηο πνύ λα πηεηο λεξό  
μεδίςαζε ζην δάθξπ κνπ. 
Γελ έρεηο πνύ λα νλεηξεπηείο  
δαλείζνπ ηα όλεηξά κνπ. 

 

Γηώξγνο Καξίλνο 
 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηελ πξώηε ζηξνθή  

θαη κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά. 

 
 

ηελ ελόηεηα 12 πεξηέγξαςεο ηνλ  
εαπηό ζνπ, ηελ εκθάληζή ζνπ. Αο 

κηιήζνπκε ηώξα γηα ην πώο ληώζεηο.  
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ίγνπξα άιινηε ληώζεηο ραξά, άιινηε ιύπε, άιινηε 

θόβν, άιινηε ζπκό. 

Πθέςνπ δύν πξάγκαηα πνπ ζε θάλνπλ λα ληώζεηο ηα 
παξαπάλσ ζπλαηζζήκαηα θαη γξάςε ηα ζην ηεηξάδηό 
ζνπ. 
 
 

Ξαλαδηάβαζε ην θείκελν           

θαη βάιε ζε θύθιν ηηο ιέμεηο θαη 

ηηο εθθξάζεηο πνπ καο δείρλνπλ πώο ληώζεη θάπνηνο. 

Έπεηηα γξάςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηξεηο ιέμεηο ή 
εθθξάζεηο πνπ δείρλνπλ ραξά θαη άιιεο ηξεηο πνπ 

δείρλνπλ ιύπε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ξήγαηλε ζηε ζειίδα 32 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ 
θαη ζα βξεηο ζηελ άζθεζε  1. πνιιά ξήκαηα, επίζεηα 

θαη νπζηαζηηθά γηα ηα ζπλαηζζήκαηα. 

Γηα λα εθθξάζνπκε απηά πνπ ληώζνπκε, 

έρνπκε θαη νπζηαζηηθά θαη ξήκαηα; 

Ναη, έρνπκε νπζηαζηηθά θαη ξήκαηα, 
όπσο επίζεο πνιιά επίζεηα θαη 

πνιιέο εθθξάζεηο. 

108 / 77 

1 4  



 

Γηάβαζε κηα ηζηνξία γηα έλα 
δέληξν πνπ ήζειε λα ηαμηδέςεη... 
 

 

Έλα δέληξν ηαμηδεύεη 
 

Ζ δξνζνζηαιίδα πνπ θξεκά- 
ζηεθε ζε κηα βειόλα ηνπ κηθξνύ  
πεύθνπ, γηα λα θνηκεζεί, άθνπζε  
ην δεληξάθη λα θιαίεη. 
- Ση έρεηο δεληξάθη; ην ξώηεζε  
ηξπθεξά. 
- Δίδα απόςε ζην όλεηξό κνπ πσο ηαμίδεπα. Ξύπλεζα 
θαη βιέπσ πσο δελ έρσ θάλεη νύηε έλα βήκα από ηε 
ζέζε κνπ, έθιαςε πην δπλαηά ην δεληξάθη. 
- Ση έρεη, αδειθνύια κνπ, ην δεληξάθη; ξώηεζε κηα 
δεύηεξε δξνζνζηαιίδα, πνπ θξεκόηαλ ιίγν πην πέξα. 
- Σν δεληξάθη ζέιεη λα ηαμηδέςεη, εμήγεζε ε πξώηε. 
- Μαθξηλό ηαμίδη; 
- Γελ μέξσ, ζα ην ξσηήζσ. 
Έζθπςε ε δξνζνζηαιίδα ζην δαθξπζκέλν δεληξάθη. 
- Θέιεηο λα παο καθξηά; 
- Ναη, πνιύ καθξηά. Θέισ λα πάσ ζηελ άθξε ηεο γεο! 
- Πνύ είλαη ε άθξε ηεο γεο, θίιε; 
- Να, καθξηά ζην αληηθξηλό βνπλό. 
 

Γαιάηεηα νπξέιε, «Ο αγέξαο παίδεη θινγέξα»,  
εθδ. Παηάθε 

 

 Γηαηί είλαη ιππεκέλν ην κηθξό πεύθν; 
 Πνύ ζέιεη λα θηάζεη ην δεληξάθη; 
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Κπνξείο λα θαληαζηείο ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο;  
Γξάςε ηε ζην ηεηξάδηό ζνπ. 
 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε πξόηαζε  

ηνπ θεηκέλνπ. 

 
 

Ο Λνπθάο, ν Αξκπέλ θαη ε Υαξά  
πεηνύλ ζηα ζύλλεθα από ηε ραξά 

ηνπο, γηαηί είλαη Καζαξά Γεπηέξα θαη ζα πεηάμνπλ 
ραξηαεηό. Δίλαη βέβαηα θαη ιππεκέλνη, γηαηί ε Γαιήλε 
είλαη άξξσζηε θαη δε ζα έξζεη καδί ηνπο. 

 

 

Καδί είλαη θαιύηεξα 
 

Ο Λνπθάο, ν Αξκπέλ  
θαη ε Υαξά πεγαίλνπλ 
ζηελ εμνρή, γηα λα πεηάμνπλ 
ραξηαεηνύο. Καζέλαο πξνζπαζεί λα ζηείιεη ηνλ δηθό  
ηνπ πην ςειά από ηνπο άιινπο. Σεληώλνληαη, ηξέρνπλ, 
ιαραληάδνπλ, ακνινύλ ηελ θαινύκπα, κα δελ ηα θαηα-
θέξλνπλ. Οη ραξηαεηνί ηνπο ρνξεύνπλ ζαλ κπαιαξίλεο. 
Όκσο αληί λα πάλε πξνο ηα πάλσ, θάλνπλ ηξειέο ηνύ-
κπεο θαη πξνζγεηώλνληαη ζην έδαθνο. Κνληεύνπλ λα 
ζρηζηνύλ. Αλ ζπλερίζνπλ έηζη, ζε ιίγν δε ζα κπνξνύλ 

λα μαλαπεηάμνπλ. Σα παηδηά ληώζνπλ απνγνήηεπζε. 
- Παηδηά, αο πξνζπαζήζνπκε όινη καδί κε έλαλ ραξηα- 
εηό! πξνηείλεη ε Υαξά. 
Ζ ηδέα ηνπο αξέζεη. Γηαιέγνπλ ηνλ αεηό ηνπ Αξκπέλ, 
πνπ έρεη ηα ιηγόηεξα ηξαύκαηα. Σνπ δέλνπλ ηελ νπξά 
ηνπ αεηνύ ηεο Υαξάο, γηαηί είλαη πην καθξηά από ηηο 
άιιεο, θαη βάδνπλ ηελ θαινύκπα ηνπ Λνπθά, πνπ δελ 
έρεη θόκπνπο. 
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Ο Λνπθάο θξαηά ςειά κε ηα δπν ηνπ ρέξηα ηνλ ραξηαεηό 

θόληξα ζηνλ άλεκν θαη ληώζεη ππεξήθαλνο, ν Αξκπέλ 
θξαηά ηελ νπξά, γηα λα κελ κπιερηεί, θαη ε Υαξά μεηπ-
ιίγεη ζπλερώο ηελ θαινύκπα. Όια γίλνληαη κε πξνζνρή 
θαη κε ηάμε. Σα ηξία παηδηά ζπλεξγάδνληαη θαη ν ραξηαε-
ηόο ηνπο αξρίδεη λ’ αλεβαίλεη… λ’ αλεβαίλεη… λα πεηά 
ζαλ αιεζηλό πνπιί ζηνλ αέξα! Όιν θαη πην πνιύ θεξδί-
δεη ύςνο, ζαξξείο θαη πάεη λα ζπλαληήζεη ηα ζύλλεθα.  
Σα παηδηά ηνλ θακαξώλνπλ κε ελζνπζηαζκό θαη 
ππεξεθάλεηα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γξάθνπλ ζ’ έλα ραξηάθη ηα ηέζζεξα νλόκαηα καδί 
θαη ζηέιλνπλ κε ηελ θαινύκπα «ηειεγξάθεκα» λίθεο 
ζηνλ νπξαλό. Ο ήιηνο ηνπο ρακνγειά, δεζηαίλνληαο κε 
ηηο αθηίλεο ηνπ ηε θηιία ηνπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ση θαηάθεξαλ νη ηξεηο θίινη; Πώο; 
 Γηαηί άξαγε έγξαςαλ ηέζζεξα νλόκαηα, αθνύ ήηαλ 

ηξεηο; 
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Γηάβαζε ην πνίεκα πνπ έκαζε ε 
Γαιήλε από ηε γηαγηά ηεο. 

 

Ν ραξηαεηόο 
 

Φειά πεηά θαη κνπ γειά 
θη εθεί ζηα ζύλλεθα γειά. 
Γεξά ην ζπάγθν ηνπ θξαηώ. 
Αρ! πώο λ’ αθνύζεη ό,ηη ηνπ πσ; 

 
Υαξηαεηέ, ζέισ θη εγώ 
καδί κ’ εζέλα λ’ αλεβώ. 
Να δσ θνξθέο, θακπαλαξηά, 
λα δσ η’ αξλάθηα ζηελ πιαγηά. 

 

     Βαζίιεο Υαξσλίηεο 
 

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

 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία  
ησλ ραξηαεηώλ. 

 

Ξήγαηλε ζηηο ζειίδεο 33-35 ηνπ Ρεηξαδίνπ 
Δξγαζηώλ θαη θάλε ηηο αζθήζεηο  2 ,  3 ,  4 ,  5  θαη  6 . 

 
 
 
 

πκπιήξσζε ηνλ πίλαθα ζηελ επόκελε 
ζειίδα. 
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ΣΟ ΡΖΜΑ ΛΗΩΘΩ 

Δγώ ληώζσ Δκείο .......................... 

Δζύ .......................... Δζείο ληώζεηε 

Απηόο  
Απηή  
Απηό 

.......................... 
Απηνί  
Απηέο  
Απηά 

.......................... 

 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ην ξήκα  ληώζσ  . 

 
Γξάςε ηώξα ζηηο γξακκέο από θάησ θαη άιια ξήκαηα 

πνπ θιίλνληαη όπσο ην ξήκα ληώζσ. 
 
................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

 
 

Γηάβαζε ηνλ παξαθάησ κύζν ηνπ  
Αηζώπνπ θαη ζπκπιήξσζε ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Θα ζε βνεζήζνπλ νη ιέμεηο ηνπ 
θεηκέλνπ κε ηα έληνλα γξάκκαηα. 
 

Ζ αιεπνύ θη ν ιέιεθαο 
 

Σν ιειέθη πξνζθιήζεθε κηα κέξα ζε δείπλν από ηελ 

αιεπνύ. 

Δλζνπζηάζηεθε κε ηελ πξόζθιεζε θαη πήγε ζηε θσιηά 

ηεο αιεπνύο ραξνύκελν θαη πεηλαζκέλν. Φηάλνληαο 

όκσο εθεί, δηαπίζησζε πσο ε αιεπνύ είρε καγεηξέςεη  
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ζνύπα αξαηή θαη ηελ είρε  
ζεξβίξεη ζε πηάηα ηόζν  
ξερά, πνπ ην ξάκθνο ηνπ  
δελ θαηάθεξλε νύηε κηα  
γνπιηά λα ξνπθήμεη. 
Αλαγθάζηεθε λα παξαθν- 
ινπζεί ηελ νηθνδέζπνηλα  
λα ηξώεη ηνπ θαινύ θαηξνύ 
θη όηαλ πηα ηειείσζε ην  
θαγεηό ηεο, ηελ απνραηξέ- 
ηεζε θη έθπγε πάληα πεηλαζκέλν. 
Σελ επόκελε κέξα ήξζε ε ζεηξά ηνπ ιέιεθα λα πξνζθα-

ιέζεη ηελ αιεπνύ ζε δείπλν. Ζ αιεπνύ επραξηζηήζεθε 
κε ηελ πξόζθιεζε, ζαλ έθηαζε όκσο, είδε πσο ην ιειέ-
θη είρε καγεηξέςεη ζνύπα περηή θαη ηελ είρε ζεξβίξεη ζε 
ςειά βάδα. Έρσλε ην ξάκθνο ηνπ βαζηά θαη απνιάκβα-

λε ην θαγεηό ηνπ, ελώ ε αιεπνύ, αλίθαλε λα ρώζεη ηε 
κνπζνύδα ηεο ζην βάδν, αλαγθάζηεθε λα παξαθνινπζεί 
λεζηηθή. Όηαλ ηειείσζε ην ιειέθη, ηεο είπε ρακνγεια-
ζηά: «Σν παξάδεηγκά ζνπ αθνινπζώ, ηίπνηε 
παξαπάλσ». 
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ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

Ολνκαζηηθή ε …………… νη αιεπνύδεο 
Γεληθή ηεο …………… ησλ ……………… 

Αηηηαηηθή ηελ …………… ηηο ……………… 

Κιεηηθή – αιεπνύ – ……………… 

 

Κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ θξάζε ηνπ θεηκέλνπ 

κε ηα έληνλα γξάκκαηα. 
 

 

Ξήγαηλε ζηε ζειίδα 36 ηνπ Ρεηξαδίνπ Δξγαζηώλ 
θαη θάλε ηελ άζθεζε  7 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πώο έλησζε ην ιειέθη, όηαλ ε αιεπνύ ηνύ ζέξβηξε ηε 
ζνύπα ζε ξερό πηάην; 

 Ση ζθέθηεθε λα θάλεη ην ιειέθη; Γηαηί; 
 Πώο έλησζε ε αιεπνύ, όηαλ ην ιειέθη ζέξβηξε ηε 

ζνύπα ζε ςειά βάδα; 
 Ση λνκίδεηο όηη έλησζε ην ιειέθη, όηαλ είπε ζηελ 

αιεπνύ: 
«Σν παξάδεηγκά ζνπ αθνινπζώ, ηίπνηε παξαπάλσ»; 
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Γξάςε ηα αληίζεηα. Όκσο πξόζεμε. Σν αληίζεην πξέπεη 
λα είλαη ξήκα ή επίζεην, όπσο ε ιέμε πνπ δίλεηαη. 
 
Δλζνπζηάδνκαη ........................... 

Υαξνύκελνο ........................... 

Δπραξηζηηέκαη ........................... 

Υακνγειαζηόο ........................... 
 

 
 
 
 
 

Αύξην Αλζνιόγην 
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Γισζζάξην 

 

αγάιινκαη (ελ. 12): ραίξνκαη πνιύ. 
 

αγξππλώ, (ελ. 11): κέλσ άππλνο, δελ θνηκάκαη 
 

αξκνληθά, (ελ. 15): δίρσο δηαθσλίεο ή θαζαξίεο, 
αγαπεκέλα. 
 

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. 
 

δείπλν, ην (ελ. 16): ην βξαδηλό θαγεηό. 
 

δξνζνζηαιίδα (ελ. 16): ζηαγόλα δξνζηάο ή 
βξνρήο πάλσ ζηα θύιια. 

 
 
 
 

εληύπσζε, ε (ελ. 9): θάηη πνπ ζνπ έκεηλε ζην 
κπαιό. 

 
 

– 
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– 
 
 
– 
 
 
– 
 
 

θαιακάξη, ην (ελ. 12): κειαλνδνρείν, κηθξό βάδν 
όπνπ έβαδαλ κειάλε γηα ηνπο θνληπινθόξνπο, κε 
ηνπο νπνίνπο έγξαθαλ ζηα παιηά ρξόληα. 
 
 
 
 

θαινθάγαζνο, -ή -ό (ελ. 12): γεκάηνο θαινζύλε. 
 

θαινύκπα (ή θαινύκα), ε (ελ. 16): ν ζπάγθνο  
ηνπ ραξηαεηνύ πνπ είλαη ηπιηγκέλνο  
ζε έλα θνκκάηη μύινπ. 

 

θηίζηο, ε (ελ. 12): ε πιάζε. 
 
– 
 

καίαλδξνο, ν (ελ. 13): γεσκεηξηθό  
ζρήκα όπσο ην αθόινπζν: 

 
κνπζηαιεπξηά, ε (ελ. 13): γιύθηζκα ζαλ θξέκα 
πνπ γίλεηαη από ρπκό ζηαθπιηώλ (κνύζην) θαη 
αιεύξη. 
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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. 
 

 
– 

 
 

 
– 

 
 

ηαμηζέηξηα, ε (ελ. 10): ππάιιεινο πνπ νδεγεί 
ηνπο ζεαηέο ζηηο ζέζεηο ηνπο ζην ζέαηξν, ζην 
ζηλεκά ή ζε άιιν ζέακα. 
 

 

ππνηξνθία, ε (ελ. 16): ρξήκαηα πνπ δίλεη ην 
θξάηνο ή έλαο νξγαληζκόο, γηα λα ζπνπδάζεη 
θάπνηνο. 
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θαγώλνκαη (ελ. 15): καιώλσ, θαβγαδίδσ κε 
θάπνηνλ. 
 

θνπλησηόο, ή -ό (ελ. 9): θνπλησηή νπξά ή 
θνπλησηά καιιηά = κε ζηξνγγπιεκέλν ζρήκα θαη 
πνιιέο ηξίρεο, θνπλησηό δέληξν = κε πνιιά 
θύιια.  
 

θπζαιίδα, ε (ελ. 13): θνύζθα αέξα κέζα ζε 
θάπνην πγξό, κπνπξκπνπιήζξα. 
 

ρλάξη, ην (ελ. 11): παηεκαζηά. 
 
 
 
– 

 
 

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

Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγσγή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο 
απηνύ ηνπ βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα 
(copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή,  
ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  
θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ / 
ΗΣΤΔ -ΓΗΟΦΑΛΣΟ. 
 





 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


