
Ταμίδη  
ζηνλ θόζκν  

ηεο γιώζζαο 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ»  
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Εσή Γαβξηειίδνπ  
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Γιώζζα Β΄ Γεκνηηθνύ 
 

Σαμίδη ζηνλ θόζκν  
ηεο γιώζζαο 

 

 
Σεηξάδην Δξγαζηώλ 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ 
 

Σόκνο 1νο 
 
 
 
 
 
 



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

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
Γεκήηξηνο Γ. Βιάρνο 
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ 
Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηηνύηνπ 
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ 
βηβιίσλ θαη παξαγσγή 
ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην 
Γεµνηηθό θαη ην Nεπηαγσγείν» 
Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ 
Γεώξγηνο Σύπαο 
ύκβνπινο ηνπ Παηδαγ. Ηλζηηηνύηνπ 
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ 
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ 
ύκβνπινο ηνπ Παηδαγ. Ηλζηηηνύηνπ 
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από 
ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη 
25% από εζληθνύο πόξνπο. 
 



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
Εσή Γαβξηειίδνπ, Δπηθ. Καζ. ηνπ  

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπ. Θξάθεο, 
Μαξία θπξνέξα, Δπηθ. Καζεγ. ηνπ  

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκ. Θξάθεο 
Λνπθία Μπεδέ, Καζεγ. ηνπ Γεκνθξ.  

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 
 

ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Άλλα Παγνξνπνύινπ, Δπηθ. Καζεγ.  

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 
Νηθόιανο Κνπηζόο, 

ρνιηθόο ύκβνπινο 
Ησάλλεο Μπάξηδεο, Δθπαηδεπηηθόο 
 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Άληα Γαλώζε, 

θηηζνγξάθνο - Δηθνλνγξάθνο 
 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 
Αγγειηθή Σζακπάδε 



ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ 

Πέηξνο Μπεξεξήο, ύκβνπινο ηνπ  
Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

Υξήζηνο Παπαξίδνο, ύκβνπινο  
ηνπ Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
Μαξία Καξάκπεια, Δθπαηδεπηηθόο  
 

ΔΞΧΦΤΛΛΟ 
Παλαγηώηεο Γξάββαινο, 

Δηθαζηηθόο Καιιηηέρλεο  
 

ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ. 

 

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε 
από ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ςεθηαθνύ 
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνζβάζηκνπ 
από ακβιύσπεο καζεηέο, ηνπ έξγνπ 

«ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε 
πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη 
επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο κε 
αλαπεξίεο – Οξηδόληηα Πξάμε».  



ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ 
«ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 

 
Εσή Γαβξηειίδνπ 

Μαξία θπξόεξα   Λνπθία Μπεδέ 
 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ: 
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ Α.Δ. 

 
Γιώζζα Β΄ Γεκνηηθνύ 

 

Σαμίδη ζηνλ θόζκν 
ηεο γιώζζαο 

 

Σεηξάδην Δξγαζηώλ 
 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ 
 

Σόκνο 1νο 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

ΔΝΟΣΖΣΑ 13 
 
 
 
 
 

Άζθεζε 
 

Δλώζηε ηηο ιεδάληεο κε ηηο εηθόλεο 
ηνπο. 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
  
 

«Κπθιάκηλα» 
Γηώξγεο 

Βαξιάκεο-1978 

Κξεηηθή ιύξα 
Γωξεά Ν. Ξπινύξε 

 7 / 7  

   
 
 

1 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ  
ηηο ηέζζεξηο πξώηεο ιεδάληεο. 

Κέληεκα 
Λεπθάδα- 

18νο αηώλαο  

Γηζθνβόινο 
ηνπ Μύξωλα 

Μνλή 
Κνζκνζώηεξαο 
Φέξεο-Θξάθε 

«Ο ζηαζκόο  
Σνπ ηξέλνπ  

ζηηο Μειηέο Πειίνπ» 
Αζζαληνύξ Μπαραξίλ 
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Άζθεζε  
 

Γηάιεμε ηε ιεδάληα πνπ ηαηξηάδεη 
ζηελ θάζε εηθόλα θαη αληίγξαςέ ηελ. 
 Ο πξίγθηπαο  

κεηακνξθώλεη  
ηε λεξάηδα ζε βάηξαρν. 

 

 Ζ λεξάηδα κεηακνξθώλεη  
ηνλ πξίγθηπα ζε βάηξαρν. 

 

 Ο βάηξαρνο κεηακνξθώλεη  
ηε λεξάηδα ζε πξίγθηπα. 

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

.................................…………………… 
 Ο Λνπθάο δίλεη  

ζηε Υαξά έλα βηβιίν. 
 Ζ Γαιήλε δίλεη  

ζην Λνπθά έλα βηβιίν. 
 Ζ Υαξά δίλεη ζην Λνπθά έλα  

βηβιίν. 

 9 / 8  

2 



 

……………………………………………
…………………………………………… 

 
Άζθεζε  
 

Γξάςε ηε ιεδάληα. 
 

Πξόθεηηαη γηα κηα πέηξα 
ηελ νπνία δσγξάθηζε  
ν Ρ. Κνςίδεο ην 1974. Γείρλεη κηα 
γπλαίθα πνπ ραηξεηά κε ην ρέξη 
πςσκέλν. Αξηζηεξά από ηε γπλαίθα 
ππάξρεη κηα γιάζηξα κε πξάζηλα 
θύιια. Φαίλνληαη θαη ηα παξάζπξα 
ζπηηηώλ. Με απηή ηελ πέηξα είραλ 
δηαθνζκήζεη κηα βξύζε. Βξίζθεηαη 
ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν  
ηνπ Ναππιίνπ. 
 

……………………………………………
…………………………………………… 
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Άζθεζε  
 

Έρεηε ζθεθηεί λα θηηάμεηε  
ην άικπνπκ ηεο ρξνληάο; 
πγθεληξώζηε θσηνγξαθίεο όισλ 
ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο θαη ηεο δα-
ζθάιαο ή ηνπ δαζθάινπ ζαο, ή 
θσηνγξαθίεο από γηνξηέο θαη 
επηζθέςεηο. Κνιιήζηε ηεο ζε ιεπθέο 
ζειίδεο θαη θηηάμηε ην άικπνπκ. 
Μελ μεράζεηε λα γξάςεηε κηα ιεδά-
ληα θάησ από θάζε θσηνγξαθία. 

 
Άζθεζε  
 

Μπνξείο λα βνεζήζεηο ηε Υαξά λα 
πεξηγξάςεη ζε κηα ζπκκαζήηξηά 
ηεο, πνπ δελ επηζθέθηεθε ην 
ιανγξαθηθό κνπζείν, απηό πνπ 
βιέπεηο ζηελ εηθόλα; 
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……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 
Άζθεζε  
 

Παίδνπκε έλα παηρλίδη; Τν ιέλε 

«Μάληεςε ηη είλαη». 

Όξγσκα 
ρσξαθηνύ, αξρέο 
ηνπ 20νπ αηώλα. 
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Έλα παηδί βγαίλεη έμσ από  
ηελ ηάμε. Οη ππόινηπνη δηαιέγεηε 
έλα αληηθείκελν (π.ρ. θαζεηίλα, 
ζηηιό, βηβιίν θηι.). Σν παηδί μαλα-
κπαίλεη ζηελ ηάμε θαη πξνζπαζεί 
λα καληέςεη πνην είλαη ην αληηθεί-
κελν πνπ δηαιέμαηε. Έρεη δηθαίσκα 
λα ζαο θάλεη κέρξη 10 εξσηήζεηο. 
Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ξσηήζεη 
αλ απηό ην αληηθείκελν είλαη κηθξό ή 
κεγάιν, ζηδεξέλην ή πιαζηηθό, αλ 
είλαη ξνύρν, αλ ηξώγεηαη θηι. 
 
Άζθεζε   
 

Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν θαη 
ππνγξάκκηζε ηηο ιέμεηο πνπ  
δειώλνπλ θσλέο δώσλ. Αληίγξαςέ 
ηεο ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη ζεκείσζε 
δίπια ην δών πνπ βγάδεη ηελ θάζε 
θσλή. Έπεηηα αλαδήηεζε ζην ιεμηθό 
ηηο ιέμεηο βειάδσ, βξπρώκαη,  

 13 / 9-10  
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γθαξίδσ, ηηηηβίδσ, θαθαξίδσ θαη 
πξόζζεζέ ηεο ζην ιεμηθό πνπ 
έθηηαμεο. 
 
Ο ζθύινο πνπ δελ  
ήμεξε λα γαβγίδεη 
 

Μηα θνξά θη έλαλ  
θαηξό ήηαλε έλαο ζθύινο  
πνπ δελ ήμεξε λα γαβγίδεη. Γε 
γάβγηδε, δε ληανύξηδε, δε κνπγθά-
ληδε, δε ριηκίληξηδε, δελ ήμεξε λα 
θάλεη θακηά θσλή δώνπ. Ήηαλε έλα 
κνλαδηθό ζθπιί, πνπ πνηνο μέξεη 
πώο θαηέθηαζε από έλαλ ηόπν 
όπνπ δελ ππήξραλε ζθπιηά. Σν ίδην 
δελ θαηαιάβαηλε πσο ηνπ έιεηπε 
ηίπνηα. Οη άιινη ηνύ αλνίμαλε ηα 
κάηηα. Σνπ ιέγαλε: 
- Μα εζύ δε γαβγίδεηο; 
- Γελ μέξσ, είκαη μέλνο. 
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- Άθνπ απάληεζε! Γελ ην μέξεηο 
πσο ηα ζθπιηά γαβγίδνπλ; 

Ο ζθύινο δελ ήμεξε ηη λα 
απαληήζεη. Γελ ήμεξε όκσο λα 
γαβγίδεη θη νύηε ήμεξε πώο λα κάζεη. 
 

Σδηάλη Ρνληάξη, «Παξακύζηα γηα  
λα ζπάηε θέθη», εθδ. Κέδξνο, 

απόδνζε Άιθε Εέε, εηθνλνγξάθεζε 
νθία Εαξακπνύθα 

 
Άζθεζε 
 

Υξσκάηηζε θόθθηλεο ηηο ιέμεηο πνπ 
ζνπ δείρλνπλ δπλαηνύο ήρνπο θαη 
κπιε ηηο ιέμεηο πνπ ζνπ δείρλνπλ 
απαινύο ήρνπο. Αλ δελ μέξεηο ηη 
ζεκαίλνπλ, αλαδήηεζέ ηεο  
ζην ιεμηθό ζνπ. 

8 
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 ην θειάξπζκα ηνπ πνηακνύ  

 ην κπνπκπνπλεηό      

 ην ζθύξηγκα ηνπ αέξα  

 ην δνπδνύληζκα ηεο κέιηζζαο  

 ην γνπξγνπξεηό ηεο γάηαο  

 ην ηξίμηκν ηεο θαξέθιαο      

 ην ζξόηζκα ησλ θύιισλ  

 ν ήρνο ηνπ ηύκπαλνπ      

 ην ζθάζηκν ηνπ ιάζηηρνπ 
 
Άζθεζε 
 

Γξάςε ζηε ζεηξά όπσο  
ζην παξάδεηγκα: 
 

ξήκα είκαη – αόξηζην άξζξν – 
ρξώκα – ζρήκα 

 
Δίλαη έλα θίηξηλν ηξίγσλν 
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 …………………………………… 
 …………………………………… 
 

 ……………………………………. 
 ……………………………………. 
 

 ……………………………………. 
 ……………………………………. 
 

 …………………………………… 
 …………………………………… 

 

 …………………………………… 
 …………………………………… 
 
Άζθεζε  
 

Πεξίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ  
ηελ αίζνπζά ζνπ. Πεο ζε πνην 
ζεκείν ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη. 
Πώο είλαη; Ση έρεη κέζα; 
Θπκήζνπ λα ρξεζηκνπνηήζεηο 
θάπνηα από ηα επηξξήκαηα: 
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πάλσ, θάησ, κέζα, έμσ, αξηζηεξά, 

δεμηά, εκπξόο, πίζσ, ςειά, 
ρακειά, αλάκεζα, δίπια, αιινύ, 

παληνύ. 
 
Άζθεζε 
 

Ση σξαία πνπ είλαη ηα παηρλίδηα! 
Μπνξνύκε λα παίμνπκε αθόκε θαη 
κε ηηο ιέμεηο. πκπιήξσζε ηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο όπσο ζην 
παξάδεηγκα. 

 Σα θεξακίδηα ηεο ζηέγεο (ζηέγε)  

καο είλαη ραιαζκέλα. 

 Ο δπλαηόο αέξαο μήισζε  

ηα θεξακίδηα από ηηο ...................... 

(ζθεπή) όισλ ησλ ζπηηηώλ  

ηεο γεηηνληάο καο. 

 Οη ................. (όρζε) ηνπ πνηακνύ  

ηξπκόλα πιεκκπξίδνπλ ζπρλά. 
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 ηε Υσραξνύπα νη θξάρηεο  

ησλ .................... (απιή) ήηαλ 
θόθθηλνη. 

 Φπιάσ ηα γξακκαηόζεκα  

ηεο ζπιινγήο κνπ ζε εηδηθέο 
..................  (ζήθε). 

 Πεξάζακε ηε λύρηα  

ζην θαηαθύγην ηεο ςειόηεξεο 
...................  (θνξπθή)  

ηνπ Οιύκπνπ.  
 
Άζθεζε  
 

Φηηάμε κηα ηζηνξία κε ηηο παξαθάησ 
ιέμεηο θαη γξάςε ηε ζην ηεηξάδηό 
ζνπ. 
 

ζπληαγή   πεγή   δέζηε   άλνημε   
δύζε 
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Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη  
ν πίλαθαο θαη ζεκείσζε  

ηη έκαζεο. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Έκαζα… 
Πνιύ 
θαιά 

 

Αξθεηά 
θαιά 

Έκαζα λα γξάθσ 
ιεδάληεο γηα 
θσηνγξαθίεο θαη 
εηθόλεο.  

  

Έκαζα λα 
πεξηγξάθσ έλα 
αληηθείκελν ή έλα 
ρώξν. 

  

Έκαζα ιέμεηο γηα 
ηα ρξώκαηα θαη 
ηα ζρήκαηα. 
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Έκαζα… 
Πνιύ 
θαιά 

 

Αξθεηά 
θαιά 

Έκαζα λα 
αλαγλσξίδσ 
ιέμεηο πνπ 
δειώλνπλ έλαλ 
ήρν. 

  

Έκαζα ηα επηξ-
ξήκαηα πνπ 
θαλεξώλνπλ 
ηόπν. 

  

Έκαζα ην αόξη-
ζην άξζξν. 

  

Έκαζα λα θιίλσ 
ηα ζειπθά νπζηα-
ζηηθά ζε -ε . 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 14 

 
 
 
 

 

Άζθεζε 
 

Ζ ηάμε ηεο κηθξήο αδειθήο  
ηεο Γαιήλεο νξγαλώλεη κηα ζεαηξη-
θή παξάζηαζε. Μπνξείο λα βνεζή-
ζεηο ηα παηδηά λα γξάςνπλ ηελ 
πξόζθιεζή ηνπο; Μελ μεράζεηο 
θακηά από ηηο παξαθάησ 
πιεξνθνξίεο. 
 
 Κπξηαθή 14 Μαξηίνπ.         

 

 ζην ζέαηξν «Πνιύρξσκν,. 
 

 ζηηο 11.00 π.κ.. 
 

 ζηελ πιαηεία Αζηείσλ. 
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……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 
Άζθεζε 
 

Ο αθεξεκέλνο ηππνγξάθνο ηύπσ-
ζε κεξηθέο πξνζθιήζεηο κε ιάζε. 
Μπνξείο λα ηα ππνγξακκίζεηο θαη 
λα γξάςεηο ζσζηά ζην ηεηξάδηό 

ζνπ πόηε θαη πνύ είκαζηε 
πξνζθεθιεκέλνη; 
 

αο θαινύκε ζηελ θνπή  
ηεο βαζηιόπηηαο ηνπ ζπιιόγνπ 
ρεηκεξηλώλ θνιπκβεηώλ  
«Ο κπάηεο» πνπ ζα γίλεη 
Φεβξνπάξηνο ηελ 13 Παξαζθεπή 
2003 αθηή Μπάηε ζηηο 9 κ.κ. 
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αο πξνζθαινύκε ζηελ νκηιία πνπ 
ζα δώζεη ν ζπγγξαθέαο 
Κσλζηαληίλνο Βαζηιείνπ κε ζέκα 
«Παηδηθά εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία» 
Μαξηίνπ 19 Σξίηε ηελ 2003  
ζηελ αίζνπζα ηεο ηέγεο Φίισλ 
Γξακκάησλ θαη Σερλώλ  
Καβάιαο ζηηο 7 κ.κ. 

 
Άζθεζε 
 

Πξνζθιήζεηο ζηέιλνπκε  
ζηνπο θίινπο θαη ζηνπο γλσζηνύο 
καο. Όκσο θάπνηνη έξρνληαη  
ζηα πάξηη καο ρσξίο λα πάξνπλ 
γξαπηή πξόζθιεζε. Γηα λα βξεηο 
πνηνη είλαη, δηάβαζε πξνζεθηηθά  
ηηο παξαθάησ ιέμεηο. Ση θνηλό 
έρνπλ; 

3 
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κακά, κπακπάο, αδειθόο, αδειθή, 

παππνύο, γηαγηά, εγγνλόο, εγγνλή, 
ζείνο, ζεία, μάδειθνο, μαδέιθε, 

πξνπάππνπο, πξνγηαγηά, 
 

Όινη είλαη  .............................. 
 

Μάζε λα γξάθεηο ηηο ιέμεηο ζσζηά. 

 
Άζθεζε 
 

ηα εκεξνιόγηα βιέπνπκε ηηο κέξεο 
πνπ πέξαζαλ θαη απηέο πνπ ζα 
έξζνπλ. Φάμε ζηα εκεξνιόγηα πνπ 
έθεξε ν Αξκπέλ, ζηηο ζειίδεο 43-47 
ηνπ βηβιίνπ ζνπ (2νο ηόκνο), θαη 
γξάςε: 
 

 Πόηε είλαη ε Παγθόζκηα Ζκέξα  
ηνπ Παηδηθνύ Βηβιίνπ;  

 

 ηηο .....................................  
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 Πόηε είλαη ε Παγθόζκηα Ζκέξα  
ηνπ Παηδηνύ;  

 

 Σε ....................................... 
 

 Πόηε είλαη ε Παγθόζκηα Ζκέξα  
Θεάηξνπ;  

 

 ηηο ..................................... 
 
Άζθεζε 
 

πκπιήξσζε ηηο πξνηάζεηο κε  
ηηο αθόινπζεο ιέμεηο: 
 

ρηεο   αύξην   πξνρηέο   κεζαύξην  

ηνπ ρξόλνπ    πέξζη   πξόπεξζη 

 

Μάζε λα γξάθεηο ηηο ιέμεηο ζσζηά. 
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 Αλ ζήκεξα είλαη Παξαζθεπή, 
 

............... ήηαλ Σεηάξηε. 

............... ήηαλ Πέκπηε. 
 
............... ζα είλαη άββαην. 
............... ζα είλαη Κπξηαθή. 

 
 Αλ θέηνο είλαη ην έηνο 2008, 

  
ην 2006 ήηαλ …………………  
ην 2007 ήηαλ ………………… 
 
ην 2009 ζα είλαη …………… 
 

Κνίηαμε ην εκεξνιόγην ηεο θεηηλήο 
ρξνληάο θαη γξάςε:  
 

Αλ ζήκεξα είλαη 18 Μαξηίνπ, 
 

πνηα κέξα ηεο εβδνκάδαο ήηαλ  
 

ρηεο; ...................................... 
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Πνηα κέξα ηεο εβδνκάδαο ζα είλαη  
 

κεζαύξην; ................................ 
 

Ση κέξα ζα είλαη ε 25ε Μαξηίνπ;    
 

............................................... 
 
Άζθεζε 
 

Σώξα πνπ έκαζεο πώο γξάθνπκε 
ηηο επρεηήξηεο θάξηεο, κπνξείο λα 
δώζεηο έλα ρεξάθη; 
Ο Αξκπέλ έρεη ηα γελέζιηά ηνπ θαη 
όιε ε ηάμε απνθαζίδεη λα ηνπ 
γξάςεη κηα επρεηήξηα θάξηα. 
Βνήζεζε ηα παηδηά λα ηε γξάςνπλ. 
Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο 
κεξηθέο από ηηο παξαθάησ ιέμεηο:  

δήζεηο, γειαζηόο, ζθαλδαιηάξεο, 

επηπρηζκέλνο. 
 

 28 / 15-16  
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Άζθεζε 
 
Γξάςε θαη δσγξάθηζε ζην ηεηξάδηό 
ζνπ κηα θάξηα, γηα λα επρεζείο θάηη 
ζε έλα δσάθη ή ζε έλα αληηθείκελν ή 
ζε έλα αγαπεκέλν ζνπ πξόζσπν ή 
ζηνλ ήξσα ελόο παξακπζηνύ  

ή ζε όπνηνλ άιιν ζέιεηο. 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
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Άζθεζε 
 

Κνίηαμε ην θείκελν ζηηο ζειίδεο  
54–56 ηνπ βηβιίνπ ζνπ  (2νο ηόκνο). 
Πξνζπάζεζε λα βάιεηο ζηε ζεηξά 
όιεο ηηο ιέμεηο κε κπιε γξάκκαηα 
πνπ δείρλνπλ έλαλ αξηζκό 
κηθξόηεξν από ην δέθα. 
 
 
 
 
 
 
1 …………………………………………. 

2 …………………………………………. 

3 ηξία, ηξεηο …………………………… 

4 …………………………………………. 

5 …………………………………………. 

6 …………………………………………. 

Πξόζεμε! ε θάπνηεο 
γξακκέο ζα ρξεηαζηεί 
λα γξάςεηο πεξηζζό-
ηεξεο από κία ιέμεηο. 
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7 …………………………………………. 

8 …………………………………………. 

9 …………………………………………. 
 

Μάζε λα γξάθεηο ηηο ιέμεηο ζσζηά. 

 
Σώξα γξάςε ηηο ιέμεηο κε κπιε 
γξάκκαηα πνπ δείρλνπλ έλαλ 
αξηζκό κεγαιύηεξν από ην δέθα. 
Έπεηηα ζπκπιήξσζε θαη απηνύο 
πνπ δελ ππάξρνπλ ζην θείκελν.  
Ση παξαηεξείο; 
 

11 ……………………………………….. 

12 ……………………………………….. 

13 ……………………………………….. 

16 ………………………………………..  

22 ……………………………………….. 

25 ……………………………………….. 

 31 / 17-18  



 

44 ……………………………………….. 

59 ……………………………………….. 

83 ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άζθεζε 
 

Σα ξνιόγηα ηνπ παππνύ θαη  
ηεο γηαγηάο ηνπ Λνπθά ζηακάηεζαλ. 
Γξάςε κε αξηζκνύο θαη κε γξάκκαηα 
ζε πνηα ώξα ζηακάηεζε ην θάζε 
ξνιόη. 

Οη ιέμεηο πνπ δείρλνπλ έλαλ 
νξηζκέλν αξηζκό από 

πξόζσπα, δώα ή πξάγκαηα 
θαη ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα 
γξάςνπκε θαη κε αξηζκνύο 

ιέγνληαη αξηζκεηηθά. 

 

 

 
 

 32 / 18-19  
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3.30 

Σξεηο θαη κηζή 

 
 
 
 

 

……………… 

………………… 

 
 
 
 
 
 

……………… 

………………… 
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……………… 

………………… 

 
 
 
 
 

……………… 

………………… 

 
 
 
Άζθεζε 
 

Ζ Γαιήλε δε ζπκάηαη αλ  
ηα παξαθάησ ξήκαηα γξάθνληαη  

κε -αίλσ ή κε -έλσ. Μπνξείο λα  

1 
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ηε βνεζήζεηο; Αλ δελ ηα ζπκάζαη 
νύηε εζύ, θνίηα ζην ιεμηθό ζνπ. 
 

μεηξει _____ αξξσζη _____ 

βγ _____ πεηπρ _____ 

πι _____ επηκ _____ 

δεζη _____ δ _____ 

πξνιαβ _____ 

 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηα ξήκαηα. 

 
 
 
 
 
 
 

 35 / 19-20  

Γηάβαζε απηά  
πνπ γξάθεη ν πίλαθαο 

θαη ζεκείσζε  
ηη έκαζεο. 



 

 

Έκαζα… 
Πνιύ 
θαιά 
 

Αξθεηά 
θαιά 

Έκαζα λα δηαβάδσ 
θαη λα γξάθσ 
πξνζθιήζεηο θαη 
επρεηήξηεο θάξηεο.  

  

Έκαζα λα μερσξίδσ 
ηηο ιέμεηο θαη ηηο 
θξάζεηο πνπ καο 
δείρλνπλ πνύ θαη 
πόηε γίλεηαη θάηη. 

  

Έκαζα πνηα ξήκαηα 
ηειεηώλνπλ ζε -αίλσ 
θαη πνηα ζε -έλσ. 

  

Έκαζα λα γξάθσ 
θαη λα ιέσ ζσζηά 
ηελ εκεξνκελία θαη 
ηελ ώξα. 
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Έκαζα… 
Πνιύ 
θαιά 
 

Αξθεηά 
θαιά 

Έκαζα πνηα είλαη  
ηα αξηζκεηηθά 

  

Έκαζα πνηεο είλαη 
νη ιέμεηο πνπ 
δειώλνπλ 
ζπγγεληθά 
πξόζσπα 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 15 
 

 
 
 
 

Άζθεζε 
 

Ζ παηδηθή ηειενπηηθή εθπνκπή  
«Σν θόθθηλν κπαιόλη» θάλεη δηαγσ-

ληζκό δσγξαθηθήο. Γξάςε έλα 

γξάκκα, γηα λα πεηο πώο ζε ιέλε, 
πόζσλ ρξνλώλ είζαη, πνύ κέλεηο,  

ηη ηάμε πεγαίλεηο θαη όηη ηνπο 
ζηέιλεηο ηε δσγξαθηά ζνπ. 
 
 

 

....................... Κόθθηλν Μπαιόλη 

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

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

...................…………………………..… 

..………………………………………… 

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

....................……………………………..

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

 

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

 

Τώξα ζπκπιήξσζε ην θάθειν.  
Η δηεύζπλζε είλαη: 
Ειιεληθή Τειεόξαζε, ιεσθόξνο 
Μεζνγείσλ 200, Τ.Κ.15400 Αζήλα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………..
……………………………..

.……………………………
……………………………. 
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Άζθεζε  
 

Ο Λνπθάο ήηαλ αθεξεκέλνο 
θαη έγξαςε ην ξήκα έρσ ζε ιάζνο 
πξόζσπν ζηηο παξαθάησ πξνηά-
ζεηο. Ζ Βάγηα έζβεζε ηα ιάζε  

ηνπ Λνπθά. Μπνξείο λα ηνλ 
βνεζήζεηο λα ηα δηνξζώζεη; 
 
Όηαλ δηαζρίδσ ην δξόκν κόλνο 

κνπ, έρνπκε ................. ηα κάηηα κνπ 
δεθαηέζζεξα! 
 

Γηαηί, Γηώξγν, δελ απαληάο;  

Σα έρεηε ................. ρακέλα; 
 

Έρεηο .................. θαιό θαηξό 
ζήκεξα! 
 

Δκείο πάλησο ηνλ έρεηο ............... κε 
βξέμεη θαη κε ζηάμεη! 
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Ννκίδσ πσο εζείο πξέπεη λα έρσ 
.................. εκπηζηνζύλε ζηελ 
Αιίθε. 
 

ήκεξα ηα παηδηά έρεη ................  
ηηο καύξεο ηνπο, γηαηί δε ζα πάλε 
εθδξνκή! 
 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά  
ηελ πξώηε πξόηαζε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλ δελ θαηαιαβαίλεηο ηη 
ζεκαίλνπλ θάπνηεο από 
ηηο εθθξάζεηο κε ην ξήκα 

έρσ, άλνημε ην ιεμηθό  
ζην ξήκα απηό θαη ςάμε λα ηηο 

βξεηο. Έπεηηα γξάςε ηεο  
ζην δηθό ζνπ ιεμηθό. 
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Άζθεζε  
 

Ζ Υαξά ζέιεη λα ζηείιεη έλα ζύλην-
κν κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξν-
κείνπ ζηε θώθηα Μνλάρνπο, γηα λα 
θαλνλίζνπλ λα ζπλαληεζνύλ ζε έλα 
κηθξό λεζί ησλ πνξάδσλ.  
ηελ αξρή ην γξάθεη ζε ραξηί. 

Μπνξείο λα ην εηνηκάζεηο; 
 

Από: Υαξά Γεσξγίνπ 
<xgeorgiou@kalam.gr> 
 

Ηκεξνκελία: ...................................... 
..............…..................... 

 

Πξνο: Φώθηα Μνλάρνπο 
<monachus@thalassa.gr>  
 

Θέκα: ...................................... 
 
.....................................…………........., 
ζνπ ζηέιλσ απηό ην κήλπκα, 
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γηα λα …………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………… . Πεο κνπ πόηε  
 ζε βνιεύεη θαη πνύ 
 ζέιεηο λα βξεζνύκε. 

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

  

 
Άζθεζε  
 

Μπνξείο ηώξα λα βξεηο από πνην 
γξάκκα ή κήλπκα ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ είλαη θαζεκηά από  
ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; 
Σνπνζέηεζε ζηα ηεηξαγσλάθηα  
ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί. 
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 1  Υάξεθα πνιύ πνπ ζαο άξεζε  

ε δσγξαθηά πνπ ζαο έζηεηια. 
 

 2  Μνπ ιείπεηο πνιύ! Να είζαη 

θξόληκνο θαη λα πξνζέρεηο 
ηνλ εαπηό ζνπ. 
 

 3  αο παξαθαιώ λα κνπ πείηε 

πόζν ζα θνζηίζεη ε κεηαθνξά 60 
παηδηώλ κε πνύικαλ  
ζην αξραηνινγηθό κνπζείν. 
  

 4  Απηά είλαη ηα λέα κνπ από  

ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ζαο είδα. 
Να δώζεηε ραηξεηίζκαηα θαη  
ζηελ θπξία Καιιηόπε. 
 

 5  αο επηζύκεζα πνιύ όινπο.  

Θα ζαο δσ ζηηο δηαθνπέο  
ηνπ Πάζρα. 
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Από ην γξάκκα πνπ έζηεηιε 
ζηνλ Αξκπέλ ν κπακπάο ηνπ. 

 

Από ην γξάκκα πνπ έζηεηιε  
ε Γαιήλε ζηνλ θύξην Γηώξγν, 
ην θίιν ησλ γνληώλ ηεο. 

 

Από ην γξάκκα πνπ έζηεηιε  
ε Υαξά ζηελ πεξζηλή ηεο 
δαζθάια. 

 

Από ην κήλπκα ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ πνπ έζηεηιε  
ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ  
ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν 
«Ήιηνο». 

 

Από ην γξάκκα πνπ έζηεηιε 
από ην Παξίζη ν Φίιηππνο 
ζηνπο πεξζηλνύο ζπκκαζεηέο 
ηνπ. 
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Άζθεζε  
 

Φηηάμε ζην ηεηξάδηό ζνπ πξνηάζεηο 
κε πέληε από ηηο παξαθάησ ιέμεηο 
πνπ έρνπκε δαλεηζηεί από άιιεο 
γιώζζεο. Αλ δελ μέξεηο ηη 
ζεκαίλνπλ, ζα ηηο βξεηο  
όιεο ζην ιεμηθό ζνπ! 
 
 

παδι     άικπνπκ     θέηθ    θνιάδ 
       θηικ        θιόνπλ        ηξακ       

  γνπόθκαλ      καηο      
γθαξάδ            θόκηθο 

 
 
Άζθεζε  
 

Έμη ζύλζεηεο ιέμεηο ηξάθαξαλ θαη 
ρσξίζηεθαλ ζηα δύν. Καη όρη κόλν 
απηό, αιιά αλαθαηεύηεθαλ θηόιαο. 
Μπνξείο λα βξεηο πνηα ιέμε  
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ηαηξηάδεη κε πνηα θαη λα ηηο ελώζεηο; 
Γξάςε από θάησ ηηο ζύλζεηεο ιέμεηο 
πνπ δεκηνπξγνύληαη από  
ηελ έλσζε απηή. 
 

αλάβσ      ληνκάηα      άζπξνο 

ρνληξόο      θιείλσ      θνληόο 

ζβήλσ      γιπθόο      αλνίγσ       

μηλόο      καύξνο      αγγνύξη 

 

 
 
 
 

 αλνηγνθιείλσ 

 …………………………… 

 …………………………… 

 …………………………… 

 …………………………… 

 …………………………… 

Πξνζνρή! Μελ μεράζεηο 

ην ζπλδεηηθό ν! 
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Έκαζα… 
Πνιύ 
θαιά 
 

Αξθεηά 
θαιά 

Έκαζα λα δηαβάδσ 
επηζηνιέο θαη κελύ-
καηα ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ.  

  

Έκαζα λα γξάθσ 
επηζηνιέο θαη κελύ-
καηα ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ. 
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Γηάβαζε απηά πνπ γξάθεη 
ν πίλαθαο θαη ζεκείσζε  

ηη έκαζεο. 

 



 

Έκαζα… 
Πνιύ 
θαιά 
 

Αξθεηά 
θαιά 

Έκαζα πόηε ρξεζη-
κνπνηνύκε ηνλ πιε-
ζπληηθό επγελείαο, 
όηαλ κηινύκε ή γξά-
θνπκε ζε θάπνηνλ. 

  

Έκαζα ην ξήκα έρσ.    

Έκαζα πώο λα θα-
ηάιαβαίλσ ηη ζεκαί-
λνπλ νη ζύλζεηεο 
ιέμεηο θαη πώο λα 
θηηάρλσ θαη εγώ 
ηέηνηεο ιέμεηο. 

  

Έκαζα ιέμεηο πνπ 
έρνπκε δαλεηζηεί 
από άιιεο γιώζζεο 
θαη παξαηήξεζα  
ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 16 

 
 
 
 
Άζθεζε  
 

Αλ ζπκπιεξώζεηο ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα όπσο ζην παξάδεηγκα, ζα 
βξεηο πνιιέο ιέμεηο, γηα λα 
πεξηγξάθεηο ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ. 
 

ΡΖΜΑΣΑ ΟΤΗΑΣΗΚΑ ΔΠΗΘΔΣΑ 

ραίξνκαη ραξά ραξνύκελνο  

ελζνπζηά- 
δνκαη 

 
 

 

επηπρώ   

 εξεκία  

ιππάκαη   
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ΡΖΜΑΣΑ ΟΤΗΑΣΗΚΑ ΔΠΗΘΔΣΑ 

ζηελνρσ- 
ξηέκαη 

  

  δειηάξεο  

  ζπκσκέλνο  

  θνβηζκέλνο  

 

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά 
ηα νπζηαζηηθά. 

 

Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ  
ηα ξήκαηα βάδνληάο ηα  
ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. 
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Άζθεζε  
 

Γηάιεμε όπνηεο ζέιεηο από  
ηηο παξαθάησ ιέμεηο θαη 
ζπκπιήξσζε ηηο θξάζεηο. 
 

επηπρία      απνγνήηεπζε 

ζηγνπξηά      επραξίζηεζε 

κνλαμηά           ραξά          ιύπε 

ληξνπή    ζπκόο    ηθαλνπνίεζε 

 
 Όηαλ δελ ππάξρνπλ  

πξνβιήκαηα, ληώζσ ραξά. 
 

 Όηαλ είκαη καδί κε δηθνύο κνπ  
αλζξώπνπο, αηζζάλνκαη 
..................... 

 

 Όηαλ δελ ηα θαηαθέξλσ, ληώζσ  
....................... 
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 Όηαλ δελ είκαη κε ηνπο θίινπο  
κνπ, αηζζάλνκαη ....................... 

 

 Όηαλ βνεζώ ηνπο άιινπο, ληώζσ  
....................... 

 

 Όηαλ κε καιώλνπλ, αηζζάλνκαη  
....................... 

 
Άζθεζε  
 

Σώξα μαλάγξαςε απηέο ηηο θξάζεηο 
βάδνληαο έλα επίζεην. 
 
 Όηαλ δελ ππάξρνπλ  

πξνβιήκαηα, είκαη ραξνύκελνο. 
 

 Όηαλ είκαη καδί κε δηθνύο κνπ  
αλζξώπνπο, είκαη ...................... 

 

 Όηαλ δελ ηα θαηαθέξλσ, είκαη  
....................... 
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 Όηαλ δελ είκαη κε ηνπο θίινπο  
κνπ, είκαη ......................... 

 

 Όηαλ βνεζώ ηνπο άιινπο,  
είκαη ......................... 

 

 Όηαλ κε καιώλνπλ, 
είκαη ......................... 

 
 Δηθόλεο  
 από ην βηβιίν  
 ηεο Ννύξηα Ρόθα 
«Σα ζπλαηζζήκαηα», εθδ. Κέδξνο, 
εηθνλνγξάθεζε Ρόζα Μαξία Κνύξην 
 
Άζθεζε  
 

Μπνξείο λα πεξηγξάςεηο  
ηα ζπλαηζζήκαηα θαη κε ξήκαηα; 
Πξνζπάζεζε. 
 

Ο Λνπθάο ληώζεη ραξά. 
Ο Λνπθάο ραίξεηαη. 
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Ζ Γαιήλε ληώζεη ελζνπζηαζκό. 
Ζ Γαιήλε ......................... 
 

Ζ Υαξά ληώζεη ιύπε. 
Ζ Υαξά .........................  
 

Ο Αξκπέλ αηζζάλεηαη ληξνπή. 
Ο Αξκπέλ .........................  
 

Ζ Βάγηα ληώζεη επραξίζηεζε. 
Ζ Βάγηα ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
Άζθεζε  
 

Έια λα βξνύκε ην αληίζεην κεξηθώλ 
ζπλαηζζεκάησλ.  

Έλσζε ηα αληίζεηα. 
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 ιύπε   δπζηπρία 

 αγάπε   απνγνήηεπζε 

 επηπρία   ηόικε 

ελζνπζηαζκόο  ραξά 

 θόβνο   κίζνο   

 
Άζθεζε  
 

πλέρηζε όπσο ζην παξάδεηγκα. 
 

Ο ζθύινο κνπ είλαη  
ηξπθεξόο.  
Ζ γάηα κνπ είλαη  
ηξπθεξόηεξε. 
Ζ γάηα κνπ είλαη ηξπθεξόηεξε από 
ην ζθύιν κνπ.  
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Οη κύγεο είλαη ελνριεηηθέο.  
Σα θνπλνύπηα είλαη ελνριεηηθόηεξα. 
Σα θνπλνύπηα είλαη .............……....... 
.........................................…………...... 

 

Σα θεξάζηα είλαη λόζηηκα.  
Οη θξάνπιεο είλαη λνζηηκόηεξεο.  
Οη θξάνπιεο είλαη ...............……..... 
.............................................………….. 

 
Άζθεζε  
 

πκπιήξσζε ηα θελά βάδνληαο  
ηηο ιέμεηο ζηε ζσζηή κνξθή. 
 
 Ζ Γαιήλε αθνύεη κε πξνζνρή  

ην παξακύζη ηεο ........................ 
(παξακπζνύ). 

 

Ο Λνπθάο παξαηεξεί ηηο θηλήζεηο  
ησλ ...................... (κατκνύ)  
ζην δσνινγηθό θήπν. 
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 Όιεο νη ...................  
(κατκνύ) θξέκνληαη  
από ηηο νπξέο ηνπο. 

 

 Ζ Υαξά δηάβαζε  
ζην βηβιίν ηεο γηα  
ηε γειαζηή  
......…........... (αιεπνύ). 

 

 Έρσ ηξεηο θίιεο πνπ είλαη  
...................... (θσλαθινύ). 

 

 Όηαλ μππλώ αξγά, ε γηαγηά ιέεη  
όηη είκαη ...................(ππλαξνύ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 58 / 30-31  

Γηάβαζε απηά πνπ 
γξάθεη ν πίλαθαο θαη 

ζεκείσζε ηη έκαζεο. 



 

 

Έκαζα… 
Πνιύ 
θαιά 
 

Αξθεηά 
θαιά 

Έκαζα νπζηαζηηθά, 
επίζεηα θαη ξήκαηα, 
γηα λα εθθξάδσ 
ζπλαηζζήκαηα.  

  

Έκαζα λα βξίζθσ 
ηα αληίζεηα 
ζπλαηζζήκαηα. 

  

Έκαζα λα θιίλσ  
ην ξήκα ληώζσ θαη 
άιια ξήκαηα όπσο 
απηό. 

  

Έκαζα λα θηηάρλσ 
θξάζεηο κε επίζεηα 
πνπ δειώλνπλ «πην 
πνιύ». 

  

Έκαζα λα θιίλσ ηα 
ζειπθά νπζηαζηηθά 
ζε -νπ . 
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Μελ μερλάο ηελ  ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  
εκεξνκελία πνπ  ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 
πξέπεη λα δώζεηο      ΠΡΟΝΟΗΑ  
αίκα, ζώδεηο ΔΘΝΗΚΖ 
θάπνηνλ πνπ  ΤΠΖΡΔΗΑ 

θηλδπλεύεη. ΑΗΜΟΓΟΗΑ 
 

Έρεηο θάλεη εμέηαζε γηα ην ζηίγκα 

ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο; 
 

ΓΔΛΣΗΟ ΔΘΔΛΟΝΣΖ ΑΗΜΟΓΟΣΖ 
ΔΠΧΝΤΜΟ:    Καξξά          .        
ΟΝΟΜΑ:    Διέλε               . 
ΑΡΗΘΜ. ΜΖΣΡΧΟΤ:     1523  . 
 

ΟΜΑΓΑ RHESUS 
 A        + 
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ΔΝΑ ΠΛΖΡΖ ΣΑΞΗ- 
ΓΗΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ 

 

ΓΤΣΗΚΖ-ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

▪ Αξραηνινγηθνί ρώξνη 
 
  ▪ Υάξηεο     ▪ Μνπζεία 

▪ Ξελνδνρεία 
▪ Αμηνζέαηα  ▪ Ηζηνξία 

▪ Αξρηηεθηνληθή 
  ▪ Κξαζηά      ▪ Φύζε 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 17 

 
 
 
 
 
Άζθεζε  
 

Ο Λνπθάο ρξεηάζηεθε λα ζπκπιε-
ξώζεη ην παξαθάησ θνππόλη,  
γηα λα γίλεη ζπλδξνκεηήο  
ζην πεξηνδηθό «πλεξγαζία». 
πκπιήξσζε ην θνππόλη κε  
ηα δηθά ζνπ ζηνηρεία. 
 

Κνππόλη ζπλδξνκήο  
γηα ην πεξηνδηθό ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

 

Παξαθαιώ λα κε γξάςεηε 
ζπλδξνκεηή ζην πεξηνδηθό 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ    (Λ. ΚΖΦΗΗΑ 16 – 
Σ.Κ. 115 26 ΑΘΖΝΑ). 
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Ζ ζπλδξνκή κνπ λα μεθηλήζεη από 
ην κήλα ................................... 
 

Γηα 6 κήλεο: 5 €  
 

Γηα 12 κήλεο: 10 € 
 

Θα πιεξώζσ  
ζηνλ εηζπξάθηνξά ζαο  
 

Σαρπδξνκηθή επηηαγή 
 

Δπώλπκν:...............………..................  

Όλνκα:...................…………............... 

Γηεύζπλζε:.....................……….......... 

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

Σ.Κ.: .................………......................  

Πόιε: .....................…………............... 
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Άζθεζε  
 

Παξαηήξεζε ηε θσηνγξαθία θαη 
γξάςε ηηο απαληήζεηο ζην ηεηξάδηό 
ζνπ.     
 

 ¤ ε πνην κέξνο  
 ηνπ θόζκνπ λνκίδεηο  
 όηη ηξαβήρηεθε  
 ε θσηνγξαθία;  
 Πώο ην θαηάιαβεο; 

¤ Ση έρεη ην θνξηηζάθη κπξνζηά ηνπ; 
¤ Ση λνκίδεηο όηη θάλεη; 

 
Άζθεζε  
 

Έλσζε ην θάζε εμώθπιιν κε  
ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ 
βάδνληαο ζην ηεηξαγσλάθη  
ην γξάκκα ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ 
ηνπ αληηζηνηρεί. 
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Γξάςε δίπια ζε θάζε εμώθπιιν  
ζην πξάζηλν ηεηξαγσλάθη ην γξάκ-
κα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ βηβιίνπ 
θαη ζην κπιε ην γξάκκα ηνπ απν-
ζπάζκαηνο ηνπ βηβιίνπ απηνύ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Ζ ΝΤΥΣΑ ΣΖ 
ΜΠΑΝΑΝΟΦΛΟΤΓΑ 

2. 

ειάηε λα παίμνπκε 

3. 

ΣΡΔΛΑΝΣΧΝΖ 
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Τξειαληώλεο 
ηεο Πελειόπεο Γέιηα  
250 ζειίδεο  
Δθδόζεηο Δζηία, 1978 

 

Ειάηε λα παίμνπκε κέζα  
ζην ρξόλν  
ηεο Λήδαο Κξνληεξά  
123 ζειίδεο 
Δηθνλνγξαθεκέλν,  
ζθιεξό εμώθπιιν 
Δθδόζεηο Φπηξάθε, 2002 

 

Η λύρηα  
ηεο κπαλαλόθινπδαο  
ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά 
Εσγξαθηέο: Ράληα Βαξβάθε  
67 ζειίδεο Δθδόζεηο  
Διιεληθά Γξάκκαηα, 2000   

α. 

β. 

γ. 
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 Α. Όζν παιηόο είλαη ν θόζκνο, 
άιιν ηόζν παιηό είλαη θαη ην παη-
ρλίδη. Παηδηά από άιιεο ρώξεο θαη 
επνρέο έπαηδαλ κεξηθά από ηα παη-
ρλίδηα πνπ παίδεηο θαη εζύ ηώξα. 
 

 Β. Ζ Άλλα γπξλώληαο από ην ζπίηη 
ζην ζρνιείν ηξώεη κπαλάλα θαη 
πεηά ζηε κέζε ηνπ δξόκνπ κηα 
κπαλαλόθινπδα. Ση κπνξεί λα 
ζπκβεί, αλ θάπνηνη ηελ παηήζνπλ; 
Ζ Άλλα αγσληά, θαζώο ζθέθηεηαη 
ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο πξάμεο. 
 

 Γ. Οιόθιεξν πινύην είραλ απηέο  
νη ηζέπεο ηνπ Αληώλε. Καξθηά, 
βόινπο, βόηζαια, ζπάγθνπο, θαη 
πάλσ απ’ όια, ην ηξίγσλν γπαιί, 
πνπ είρε πέζεη από ηνλ πνιπέιαην 
ηεο εθθιεζίαο θαη πνπ έθαλε ηόζα 
σξαία ρξώκαηα ζαλ ην έβαδεο  
ζηνλ ήιην. 
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 Πνην βηβιίν εθδόζεθε ην 2000;  
............................................ 
 

 Πνην βηβιίν έρεη  
ηηο πεξηζζόηεξεο ζειίδεο;  

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

 Πνην βηβιίν κηιά γηα παηρλίδηα; 
 ............................................ 
 
Άζθεζε  
 

πκπιήξσζε ηα θελά βάδνληαο  
ζηε ζσζηή κνξθή ηα νπζηαζηηθά 
πνπ είλαη κέζα ζε παξέλζεζε. 
 
 Οη θνξπθέο  
 ησλ .................... 
 (βνπλό) είλαη  
 ρηνληζκέλεο. 
 

Σελ άλνημε αξρίδνπλ λα ιηώλνπλ  
ηα ..................... (ρηόλη). 
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Σν αλζξώπηλν ρέξη έρεη πέληε 
..................... (δάρηπιν). 
 

Υηεο έγηλαλ ηα εγθαίληα ηνπ λένπ 
..................... (ζέαηξν) ηεο πόιεο 
καο. 
 

Μνπ αξέζεη ε κπξσδηά ηνπ δεζηνύ 
..................... (ςσκί). 
 

Καζίζακε ζηε ζθηά  
ηνπ ...................... (πεύθν). 
 
Άζθεζε  
 

Ξαλαγξάςε ηα δεπγάξηα ησλ ιέμεσλ 
ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό όπσο  
ζην παξάδεηγκα. 
 
 
 

ην θνπηί - ην ζπίξην  
Σα θνπηηά ησλ ζπίξησλ 
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ην θύιιν - ην βηβιίν  

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

ην ζπξηάξη - ην γξαθείν  

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

ην δξνκνιόγην - ην πινίν  

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

ην ηεηξάδην - ην παηδί 

............................................... 
 
Άζθεζε  
 

Γξάςε ζηε ζσζηή ζηήιε ηηο παξα-
θάησ ιέμεηο βάδνληαο πξηλ από  

ηα ξήκαηα ην εγώ θαη πξηλ από  

ηα νπζηαζηηθά ην ην. 
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βάδσ   βάδν  θηιό   θπιώ  
 

κήιν   κηιώ  γέιην   γειώ  
 

θύιιν   θηιώ -σ 
 
 -σ -ν 

εγώ βάδσ ην βάδν 
 

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

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

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

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

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

Θπκήζνπ! Σα ξήκαηα 

ιήγνπλ ζε -σ (σκέγα), 
ελώ ηα νπδέηεξα 
νπζηαζηηθά πνπ 

ηειεηώλνπλ ζε -ν 

γξάθνληαη κε όκηθξνλ. 
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Άζθεζε  
 

Φηηάμε επηξξήκαηα από ηα επίζεηα, 
γηα λα ζπκπιεξώζεηο ηηο παξαθά-
ησ πξνηάζεηο. Μελ μεράζεηο  
ηελ ηειεία ζην ηέινο ηεο θάζε 
πξόηαζεο. 
 

 Σν αεξάθη θνπλνύζε ηα θύιια  

(απαιόο) απαιά. 
 

 Σα παηδηά άθνπγαλ (ήζπρνο) 
.................... 

 

 Πεξάζακε (εθπιεθηηθόο)  
......................... 

 

 Έθπγε πνιύ (βηαζηηθόο)  
......................... 

 

 Κνηηά (πξνζεθηηθόο)  
......................... 

 

 ηελ εθδξνκή πεξάζακε  

(σξαίνο) ...................... 
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Άζθεζε  
 

Φηηάμε ξήκαηα από ηηο παξαθάησ 
ιέμεηο όπσο ζην παξάδεηγκα. 
 

ζθνύπα: ζθνππίδσ 

θηπάξη:  ................... 

πξάζηλν: ................... 

ςηράια:  ................... 

θίηξηλν:  ................... 

ζθόλε:  ................... 
 

όκνξθνο: νκνξθαίλσ 

δεζηόο: ...................  

πγξόο:  ................... 

θνληόο: ................... 

θαξδύο: ...................  

μεξόο:  ................... 
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Άζθεζε  
 

Υώξηζε ηα παξαθάησ  
ξήκαηα ζε δύν νκάδεο: 
 

κπξίδσ     καζαίλσ     ζθίδσ     
πεγαίλσ     γαβγίδσ     βαδίδσ 

ρνξηαίλσ     δεζηαίλσ     ζηνιίδσ     
θνηκίδσ    αξξσζηαίλσ     παζαίλσ 

 

-ίδσ: ..........................………............. 

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

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

-αίλσ: ........................……….............. 

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

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

Θπκήζνπ! Σα ξήκαηα ζε -ίδσ 
γξάθνληαη κε γηώηα, εθηόο 

από ηα πήδσ, θειαξύδσ, 

δαθξύδσ, αζξνίδσ, δαλείδσ. 
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Έκαζα… 
Πνιύ 
θαιά 
 

Αξθεηά 
θαιά 

Έκαζα ηη κπνξώ λα 
δηαβάδσ ζε κηα 
εθεκεξίδα.  

  

Έκαζα λα βξίζθσ 
πιεξνθνξίεο ζε κηα 
εθεκεξίδα. 

  

 

Θπκήζνπ! Σα ξήκαηα ζε 

-αίλσ γξάθνληαη 

κε αη, εθηόο από ηα 

κέλσ, δέλσ, πιέλσ. 

Γηάβαζε απηά πνπ 
γξάθεη ν πίλαθαο 

θαη ζεκείσζε  
ηη έκαζεο. 
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Έκαζα… 
Πνιύ 
θαιά 
 

Αξθεηά 
θαιά 

Έκαζα λα 
παξνπζηάδσ έλα 
βηβιίν. 

  

Έκαζα λα θηηάρλσ 
επηξξήκαηα ζε -α 
από επίζεηα. 

  

Έκαζα λα θιίλσ  
ηα νπδέηεξα 
νπζηαζηηθά ζε -ν θαη 
ζε -η. 

  

Έκαζα λα μερσξίδσ 
ην -σ ηνπ ξήκαηνο 
από ην -ν  
ηνπ νπδέηεξνπ 
νπζηαζηηθνύ. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 18 
 

 
 
 
 
 

Άζθεζε   
 

πκπιήξσζε ηελ παξαθάησ 
ηζηνξία κε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα λα ζε βνεζήζσ, ζνπ δίλσ 

κεξηθέο ιέμεηο: πξόβιεκα, 
βήκα, λόεκα, ρξώκα. 

Πξνζνρή όκσο! Κάπνηεο από 
απηέο πξέπεη λα ηηο αιιάμεηο, 

γηα λα ηηο βάιεηο  
ζηηο πξνηάζεηο. 

 

 77 / 39  

  

1  



 

Μηα κέξα ηα δώα απνθάζηζαλ λα 
εθιέμνπλ έλαλ αξρεγό. 
«Πξνηείλσ λα θάλνπκε  
αξρεγό ην πην ςειό δών!»  
είπε ε θακεινπάξδαιε. 
«Καη γηαηί όρη ην πην  
βαξύ;» είπε ν ειέθαληαο. 
«Ο αξρεγόο πξέπεη λα  

έρεη θηεξά δηάθνξσλ  
.........….......» είπε  
ν παπαγάινο. Ζ ζνθή 

θνπθνπβάγηα δε ζπκθσλνύζε.  
«Σν .......….......... ησλ θηεξώλ δε 
δείρλεη αλ θάπνηνο κπνξεί λα γίλεη 
αξρεγόο. Σν κπαιό είλαη απηό πνπ 
έρεη ζεκαζία». Σελ ώξα πνπ ηα 
ζπδεηνύζαλ απηά, έλαο θπλεγόο 
εξρόηαλ κε γξήγνξα .........…......... 
πξνο ην κέξνο ηνπο. 
Όια ηα δώα μέραζαλ κε κηαο  
ηα ................…........ απηά θαη έηξεμαλ 
λα θξπθηνύλ.  
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Γε βγήθαλ από  
ηηο θξπςώλεο ηνπο,  
παξά κόλν όηαλ  
ην θαγθνπξό ηνπο  
έθαλε .................... . 

 
Άζθεζε   
 

Ζ Υαξά δηάβαζε ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο θαη ππνγξάκκηζε  
ηηο ιέμεηο πνπ δελ θαηαιάβαηλε. 
Μπνξείο γηα θάζε ππνγξακκηζκέλε  
ιέμε λα δηαιέμεηο κία  
ζπλώλπκε ιέμε από  
ην ζαθί, γηα λα  
βνεζήζεηο ηε Υαξά  
λα θαηαιάβεη  
απηέο ηηο πξνηάζεηο; 
 

  πέηξεο  

θνίηαδε 

γξακκή 

ιάζνο 

 πειώξηα  
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Ήηαλ ζθάικα ..................... κνπ λα 
κελ έξζσ ζηελ ώξα κνπ. 
 

Σν θηήκα ήηαλ γεκάην κε ιηζάξηα 
................... . 
 

Καζόηαλ ζηελ πνιπζξόλα ηνπ θαη 
αγλάληεπε ...................... 
ην πέιαγνο. 
 

ε θάζε αξάδα .....................  
ζα γξάςεηε κία πξόηαζε. 
 

Ζ πνιπθαηνηθία καο είλαη ηεξάζηηα 
...................... . 

 
Άζθεζε   
 

Ζ αδειθή ηεο Γαιήλεο, πνπ πεγαί-
λεη ζηελ πξώηε ηάμε, έγξαςε  
ην παξαθάησ θείκελν. Έθαλε όκσο 
κεξηθά ιάζε. Μπνξείο λα βνεζήζεηο 
ηε Γαιήλε λα ηα δηνξζώζεη; Βξεο  
ηα εθηά ιάζε, ππνγξάκκηζέ ηα θαη 
γξάςε από θάησ ηηο ιέμεηο ζσζηά. 
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Σν ζπίηε ηεο γηαγηάο κνπ ζην ρσξηό 
έρεη κηα κεγάιε απιί. 
Σν ζθπιή ηεο είλαη πνιύ κεγάιν. 
Όηαλ θηάλσ, κνπ γιείθεη ην ρέξη. 
Ζ γηαγηά κνπ δπκώλεη σξαίν ςσκή. 
Σελ θαιύηεξε θίιη κνπ ζην ρσξηό 
ηε ιέλε Καηεξίλα. Έρεη θαη κηα κηθξί 
αδειθή. 
Σν δηθό ηεο ζπίηε είλαη δίπια  
ζην ζρνιείν. 
 

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

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

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

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

............................................... 
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Άζθεζε   
 

Ο Λνπθάο βξήθε έλαλ  
ηνπξηζηηθό νδεγό γηα  
ηε ακνζξάθε θαη  
θξάηεζε κεξηθέο  
ζεκεηώζεηο ζε ραξηάθηα.  
Όκσο ηα ραξηάθηα  
αλαθαηεύηεθαλ. Θέιεηε λα 
ρσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη λα ηνλ 
βνεζήζεηε λα θηηάμεη έλα θείκελν 
γηα ηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο; 
 

Να ηη ζεκείσζε ν Λνπθάο: 
 

    Γηα λα αγνξάζνπκε: παξαδν- . 
    ζηαθέο ρπινπίηεο, γιπθά  
 ηνπ  θνπηαιηνύ, ηξαραλά, ιηθέξ..                      
  
     Ζ ακνζξάθε είλαη λεζί  
 ζην Βόξεην Αηγαίν, θνληά  
 ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. .    
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     Υξήζηκα ηειέθσλα:         . 
 Γήκνο ακνζξάθεο:             . 
 25510-19210                    .  
 Ληκελαξρείν: 25510-11305 . 
 Κέληξν Τγείαο: 25510-11217 . 
 Λανγξαθηθό Μνπζείν . 
 25510-11227 . 
 
     Ση ζα δείηε: Αξραηνινγηθόο . 
 ρώξνο ζηελ Παιαηόπνιε, . 
 εξείπηα ηνπ ηεξνύ ησλ κεγά- . 
 ισλ ζεώλ, (εθεί βξέζεθε . 
 ε Νίθε ηεο ακνζξάθεο), . 
 πδξνβηόηνπνο, κεζαησληθό .  
 θάζηξν, ηακαηηθέο πεγέο . 
 ζην ρσξηό Λνπηξά. . 
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Γξάςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ην 
θείκελν όπσο ζα δεκνζηεπηεί 

ζηελ εθεκεξίδα.               
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άζθεζε   
 

Βξίζθεζαη ζηε Ρόδν. 
Οξίζηε θαη ν ράξηεο  
ηνπ λεζηνύ ζηε ζειίδα 86. 

Γηα λα ζπκεζείηε 
ηη πιεξνθνξίεο πεξηέρεη 
έλαο ηνπξηζηηθόο νδεγόο, 

πεγαίλεηε ζηε ζειίδα 53 ηνπ 

βηβιίνπ ζαο (1νο ηόκνο)! 

 84 / 41-42  

5 



 

Γηα λα παο από ηε Ρόδν ζηε Λίλδν, 
πεξλάο από ηελ Κάκεηξν; 

..........................................………..... 
 
Γηα λα παο από  
ηε Λίλδν ζηε Ρόδν,  
πεξλάο από  
ην Φαιεξάθη; Γξάςε  
όια ηα ρσξηά από  
ηα νπνία πεξλάο. 

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

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

...........……………………………........ 
 
Πξόζεμε ηα ζύκβνια 
πνπ έρεη ν ράξηεο 
ηεο Ρόδνπ  
θαη γξάςε: Πνύ έρεη  
νξγαλσκέλεο  
παξαιίεο; 
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ΡΟΓΟ 
 
 

Αξράγγεινο  
 
 Μάζζαξε 

 
 

Κάιαζνο  
 
 

Μνλόιηζνο  
 
 

Παξαδείζη 
 
 

Γελλάδη 
 
 

Καηηαβία 
 
 

Αθάληνπ  
 
 

Καιπζηέο   
 
 

Κνζθηλνύ  
 
 

ΚΑΣΔΛΟ 
 
 

ΛΗΝΓΟ 
 
 

ΚΑΜΔΗΡΟ 

ΦΑΡΑΚΛΟ 

Μνλή θηάδη 
 
 

ΤΠΟΜΝΖΜΑ 

(ζηελ επόκελε ζειίδα) 
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ΤΠΟΜΝΖΜΑ 

 Οδόο ηαρείαο θπθινθνξίαο  

 Οδόο κε αζθαιηηθό ηάπεηα 

 Υσξίο αζθαιηηθό ηάπεηα 

 Πνξζκείν 

 Αεξνιηκέλαο 

 Μαξίλα 

 Κάκπηλγθ 

 Μλεκείν αξραηνινγηθό 

 Μλεκείν βπδαληηλό 

 Μλεκείν κεζαησληθό 

 Μνλαζηήξη 

 Ηακαηηθή πεγή 

 Γήπεδν Γθνιθ 
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.............................................................

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

..............……………………………....... 
 
Πνύ κπνξείο λα θαηα- 
ζθελώζεηο; 

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

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

.......................................... 
 
Πνύ ππάξρνπλ θάζηξα; 

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

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

.............………………………………..... 
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Άζθεζε   
 

Μπνξείο λα ελώζεηο ηελ θάζε 
πξόηαζε ηεο πξώηεο ζηήιεο κε κηα 
θξάζε ηεο δεύηεξεο; Θα θηηάμεηο 
έηζη κεγάιεο θαη πην ζαθείο 
πξνηάζεηο. 
 

Σν Μαξκάξη 
ηεο Δύβνηαο 
είλαη 
θεκηζκέλν 
 
Από  
ηελ Κύκε 
κπνξείηε λα  
πάηε εύθνια 
ζηε θύξν 
 
Θα πάκε 
εθδξνκή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ζε έλα ρσξηό 
ηεο Δύβνηαο. 
 
 
γηα ηελ 
νκνξθηά ηνπ. 
 
 
 
κε ην πινίν. 
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Έκαζα… 
Πνιύ 
θαιά 
 

Αξθεηά 
θαιά 

Έκαζα λα βξίζθσ 
πιεξνθνξίεο ζε 
ράξηεο θαη ζε ηνπ-
ξηζηηθνύο νδεγνύο. 

  

Έκαζα λα θηηάρλσ 
θείκελα γηα ηνπξη-
ζηηθνύο νδεγνύο. 

  

Έκαζα λα μερσξίδσ 
ηα ζειπθά νπζηα-
ζηηθά ζε -ε από  
ηα νπδέηεξα 
νπζηαζηηθά ζε -η. 

  

 

Γηάβαζε απηά πνπ 
γξάθεη ν πίλαθαο θαη 
ζεκείσζε ηη έκαζεο. 
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Έκαζα… 
Πνιύ 
θαιά 
 

Αξθεηά 
θαιά 

Έκαζα λα βξίζθσ  
ηη ζεκαίλνπλ 
θάπνηεο άγλσζηεο 
ιέμεηο κε ηε βνήζεηα 
άιισλ ιέμεσλ ηνπ 
θεηκέλνπ. 

  

Έκαζα λα θιίλσ  
ηα νπδέηεξα 
νπζηαζηηθά ζε -κα. 
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