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Σαμίδη ζηνλ θόζκν
ηεο γιώζζαο
Γεηα ζνπ, είκαη ε Βάγηα ε
Κνπθνπβάγηα. Όινη καδί ζα
θάλνπκε έλα γνεηεπηηθό ηαμίδη
ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο!
Γεηα ζνπ κε ιέλε
Λνπθά. Έια θαη εζύ
ζηελ παξέα καο!
Γεηα ζνπ,
είκαη ε Υαξά!
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Δγώ είκαη
ε Γαιήλε!
Γεηα
ζνπ,
είκαη ν
Αξκπέλ!

Κόιιεζε
εδώ ηε
θσηνγξαθία ζνπ.

Δζέλα πώο
ζε ιέλε;
Με ιέλε ……………………………….
……………………………………………
Πνύ κέλεηο;
Μέλσ ζη…… ………………………..
……………………………………………
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Πνύ γελλήζεθεο;
Γελλήζεθα ζη…… ……………………
……………………………………………
……………………………………………
Πόηε γελλήζεθεο;
Γελλήζεθα ζη…… ……………………
……………………………………………
……………………………………………

Γηα λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά
ην βηβιίν ζνπ…
Γηάβαζε πξνζεθηηθά ηηο ζειίδεο
10, 11 θαη 12.
Παξνπζηάδνπλ ην βηβιίν ζνπ
θαη ζνπ ιέλε πώο λα ην
ρξεζηκνπνηείο ζσζηά.
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Σν βηβιίν καο έρεη ηξία
ηεύρε θαη δύν Σεηξάδηα
Δξγαζηώλ, πνπ ην
θαζέλα ρσξίδεηαη ζε 2
ηόκνπο.

Σην βηβιίν ζνπ ππάξρνπλ:
Κείκελα γηα λα δηαβάδεηο..
Δξσηήζεηο γηα λα ζπδεηάο
ζηελ ηάμε.

Με ην βηβιίν ζνπ ζα κάζεηο:
 λα δηαβάδεηο,
 λα ζπδεηάο,
 λα γξάθεηο πνιιά θαη δηάθνξα
θείκελα.
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Όηαλ ρξεηάδεηαη, ζα ζαο βνεζώ.
ηα πξάζηλα κπαινλάθηα
ζα ζαο δίλσ ζπκβνπιέο θαη
ζα ζαο καζαίλσ ηα κπζηηθά
ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.

Αο θάλνπκε κηα πξώηε γλσξηκία
κε ηνλ θόζκν απηνύ ηνπ βηβιίνπ,
ηα ζήκαηα, ηα πξάζηλα κπαινλάθηα
θαη όια απηά πνπ
ζα ζπλαληήζνπκε.
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Πνιιέο θνξέο ην βηβιίν κάο ζηέιλεη
ζηηο αζθήζεηο ζην Σεηξάδην
Δξγαζηώλ.
Γηα λα κελ κπεξδεύεζαη, ππάξρνπλ
βειάθηα
πνπ ζνπ ιέλε πόηε λα
παο ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ, ζε
πνηνλ ηόκν θαη ζε πνηα ζειίδα ηνπ.

Καιό ηαμίδη ζηηο ζειίδεο
ηνπ βηβιίνπ!
ην ηαμίδη απηό ζα ζπλαληήζεηο
πνιιά ζήκαηα.
Σα ζήκαηα ζα ζνπ ιέλε
ηη έρεηο λα θάλεηο.
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Παξαηήξεζε

εκείσζε

Γηάβαζε 

Πεο

πδήηεζε

Γξάςε

Υξσκάηηζε

θέςνπ

Βάιε ζε θύθιν

βήζε

Φάμε ζην

Άθνπζε

ιεμηθό





Έλσζε

Γξαζηεξηόηεηα.
Αληηγξαθή – Οξζνγξαθία.
Έκαζα...
Πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1



ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να πεξηκέλεηο ηε ζεηξά ζνπ
λα κηιήζεηο.
 Να αθνύο κε πξνζνρή απηά πνπ
ζνπ ιέλε νη ζπλνκηιεηέο ζνπ.
 Να ρσξίδεηο θσλαρηά ηηο ιέμεηο
ζε ζπιιαβέο.
 Να ειέγρεηο ηη έρεηο κάζεη κεηά
ην ηέινο θάζε ελόηεηαο.

Παξαηήξεζε πξνζεθηηθά
ηε κεγάιε εηθόλα.
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 Πνύ λνκίδεηο όηη πεγαίλνπλ όινη
απηνί νη άλζξσπνη;
 Αλ ήζνπλ κέζα ζηελ εηθόλα,
πνηνο ζα ήζειεο λα είζαη; Γηαηί;
 ε πνηνλ ζα κηινύζεο θαη ηη
ζα ηνπ έιεγεο;
 Γηάιεμε έλαλ ζπκκαζεηή ζνπ ή
κηα ζπκκαζήηξηά ζνπ θαη
θαληαζηείηε όηη δείηε κέζα
ζηελ εηθόλα. Ση ζα έιεγε ν έλαο
ζηνλ άιιν;
 Γίλεηαη ζηελ εηθόλα θάηη πνπ δελ
είλαη ζσζηό; Ση;
 Μέηξεζε πόζα πξάγκαηα
κπνξείο λα δηαβάζεηο ζε απηή
ηελ εηθόλα. Έρεηο δεη θάπνηα
άιια πνπ κνηάδνπλ κε απηά;
 Βιέπεηο θάπνηα πξόζσπα πνπ
μέξεηο; Πνηα είλαη απηά;
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Σαμίδη ζηνλ θόζκν
ηεο γιώζζαο

1 Ζ Υαξά, ν Αξκπέλ, ν Λνπθάο
θαη ε Γαιήλε κέλνπλ ζηελ ίδηα
γεηηνληά θαη θάλνπλ πνιιή παξέα.
Όιν ην θαινθαίξη έπαηδαλ καδί. Από
αύξην όκσο; Αύξην αξρίδεη μαλά
ην ζρνιείν. Δπηπρώο πνπ θαη
νη ηέζζεξηο ζα είλαη ζηελ ίδηα ηάμε...
Υαξά:
- Λέηε λα έρνπκε δάζθαιν
ή δαζθάια;
Λνπθάο:
- Δγώ ζέισ λα έρνπκε ηελ πεξζηλή
καο δαζθάια. Θπκάζηε ηη σξαία
πνπ πεξλνύζακε ζην ζρνιείν;
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Γαιήλε:
- Θπκάζηε ην παηρλίδη ησλ
θνκκέλσλ ιέμεσλ πνπ καο έκαζε
ε δαζθάια καο; Σν παίδνπκε;
Θα ιέκε ηηο ιέμεηο ηξαγνπδηζηά...
Υαξά:
- Ξεθηλώ εγώ! Θα ιέσ κηα ιέμε θαη
ζα ηελ θόβεηε ζε κηθξόηεξα
θνκκάηηα. Απηόο πνπ ζα ηελ θόβεη
πξώηνο ζα ιέεη κηα άιιε, δηθή ηνπ
ιέμε! Ξεθηλώ: «γαηάθη».
Αξκπέλ:
- Γα - ηά - θη! «Μνιύβη».
Λνπθάο:
- Μν - ιύ - βη! «Παγσηό».
Γαιήλε:
- Πα - γσ - ηό! «Παπαγάινο».
Υαξά:
- Πα - πα - γά - ινο!
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Θέιεηε λα ζπλερίζεηε
ην παηρλίδη;
Γηα λα ζαο βνεζήζσ,
ζαο δίλσ κεξηθέο ιέμεηο:

αιεπνύ
πόδη

θαξάβη

πηλέιν

ζνθνιάηα.

κήιν παξάζπξν.

πειεθάλνο.
Αληίγξαςε ηηο ιέμεηο
ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε
λα ηηο γξάθεηο ζσζηά.
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Αο δηαβάζνπκε ξπζκηθά ην πνίεκα
ρσξίδνληαο ηηο ιέμεηο ζε ζπιιαβέο.

Σα θύιια
Φζηλόπσξν θηάλεη,
ηα θύιια όιν πέθηνπλ.
Θα πάλε ηαμίδη
πνιύ καθξηλό.
Σν έλα ζηε ζηέγε,
ην άιιν ζηνλ θήπν,
ην ηξίην ζε θάπνην
κηθξνύιη ζρνιεηό.

Φηιίζα Υαηδετάλλα
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ πξώηε ζηξνθή.
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3 Ζ Υαξά, ν Αξκπέλ, ν Λνπθάο

θαη ε Γαιήλε θάζε πξσί
πεγαίλνπλ καδί ζην ζρνιείν.

ηνλ δξόκν γηα ην ζρνιείν βιέπνπλ
πξάγκαηα επράξηζηα θαη
δπζάξεζηα, πεξίεξγα θαη
ζπλεζηζκέλα. Γηα λα είλαη
ελδηαθέξνπζα ε δηαδξνκή γηα ην
ζρνιείν, θάζε κέξα παίδνπλ θαη έλα
θαηλνύξην παηρλίδη!
ήκεξα, γηα παξάδεηγκα, ν Λνπθάο
πξνηείλεη λα παίμνπλ ην παηρλίδη
«Από ην ηέινο ζηελ αξρή». ε
απηό ην παηρλίδη όπνηνο δηαβάζεη
πξώηνο κηα ιέμε ηε ιέεη θσλαρηά.
Καη κεηά ηη;
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Γηάβαζε παξαθάησ θαη
κάληεςε πώο παίδεηαη ην παηρλίδη!


Αξκπέλ: – Γηαβάδσ «ηά - ζε»!
Λέγε Γαιήλε!
Γαιήλε: – Σή - κα - ηα!
Υαξά: – Γηαβάδσ «Πξν - ζν ρή»! Λέγε Αξκπέλ!
Λνπθάο: – Γηαβάδσ «Ο - δόο»!
Αξκπέλ: – Έια, είλαη ε ζεηξά
κνπ! Μελ είζαη
δαβνιηάξεο! Γελ
πξόιαβα λα πσ.
Λνηπόλ, ε Υαξά δηάβαζε
«πξν - ζν - ρή», νπόηε
ιέσ «ρή - λα»!
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Λνπθάο: – Χξαία! Δγώ ηώξα!
Γηαβάδσ «Σα - μί»! Λέγε
Υαξά!
Υαξά: – Ξέ - λνο.
Λνπθάο: – Λάζνο! Δίπα «ηα - μί»!
Υαξά: – Καιά, δελ άθνπζα!
Λνηπόλ: μη - λό!
Παίδνληαο απηό ην παηρλίδη,
νη ηέζζεξηο θίινη έθηαζαλ
ζην ζρνιείν. Σνπο άξεζε κάιηζηα
ηόζν πνιύ, πνπ δήηεζαλ από
ηε δαζθάια ηνπο λα ην παίμνπλ
θαη ζηελ ηάμε.
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 Πώο παίδεηαη ην παηρλίδη
«Από ην ηέινο ζηελ αξρή»;
 Πνηνο έθαλε δαβνιηά ζην
παηρλίδη; Ση δαβνιηά έθαλε;
 Ση ιάζνο έθαλε ε Υαξά ζηελ
ηειεπηαία ηεο απάληεζε;
Υκ! Χξαίν κνπ θαίλεηαη απηό
ην παηρλίδη. Ση ζα ιέγαηε λα
ρσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη λα
ην παίμεηε ζηελ ηάμε; Πξνζέμηε
όκσο! Όπνηνο κηιήζεη ρσξίο
λα είλαη ε ζεηξά ηνπ ζα ράζεη!

Αλ ζνπ άξεζε απηό ην παηρλίδη,
κπνξείο λα ην παίμεηο θαη κόλνο
ζνπ! Πήγαηλε ζηε ζειίδα 7 ηνπ
Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (1νο ηόκνο),
ζηελ άζθεζε 1 .
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4 Όηαλ ηειείσζε απηό

ην παηρλίδη, ε δαζθάια δηάβαζε
ζηα παηδηά ην παξαθάησ πνίεκα.

Γε κ’ αθνύο;
Έξρνκαη καδί κε ηα θηηξηληζκέλα
θύιια.
Έια, έια θνξηηζάθη,
κπξίδσ λνηηζκέλν ρώκα
θαη γνκνιάζηηρα.
Έια, έια αγνξάθη,
θάηζε ζ’ έλα ηπηάκελν θύιιν
λα θύγνπκε καδί,
θηηάμε ράξηηλεο βαξθνύιεο
λα ηηο πάξεη ε βξνρή.
’ αξέζεη ε θαηλνύξηα ζνπ ε ηζάληα;
Γηα θνίηα πόζν ςήισζε ε Βάλα!
Έξρνκαη καδί κε ηα πξσηνβξόρηα.
Σξέμε, ηξέμε λα ςήζνπκε θάζηαλα.
Γέκηζαλ πάιη η’ αλζνπσιεία
πνιύρξσκα ρξπζάλζεκα.
25 / 15

Πώο νξγώλνπλ ηα ρσξάθηα
ηα ηξαθηέξ!
Πάηα, πάηα ηνλ κνύζην θαιά, βάιε
θαη κπόιηθν ζνπζάκη
ζηε κνπζηαιεπξηά.
Έξρνκαη καδί κε ηε βαξηά κπξνπδηά
ησλ ζηαθπιηώλ ηνπ ηξύγνπ.
Έια, έια αγνξάθη, έια, έια
θνξηηζάθη. Γε κ’ αθνύο;
Είκαη ην Φζηλόπσξν.

Κάρω Ιοΐδοσ

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο
πξνηάζεηο κε ηα έληνλα γξάκκαηα.
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αο άξεζε ην πνίεκα γηα
ην θζηλόπσξν;
Αλ ζέιεηε, θηηάμηε κηα νκαδηθή
δσγξαθηά γηα ην πνίεκα.
Μπνξείηε λα καδέςεηε μεξά θύιια
θαη λα ζηνιίζεηε ηε δσγξαθηά ζαο.
Έπεηηα ζπδεηήζηε ζηελ ηάμε γηα
ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο γηνξηέο
ηνπ θζηλνπώξνπ.
Έπεηηα ε δαζθάια είπε ζηα παηδηά:
«Διάηε λα καληέςνπκε ηη είλαη απηά
πνπ ζα ζαο δείμσ».
Μπνξείο λα βνεζήζεηο
ηα παηδηά λα απαληήζνπλ;
Πξνζνρή!
Κάζε θνξά πνπ απαληάο,
πξέπεη λα ιεο θαη πώο
ην θαηάιαβεο.
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Διιεληθά Σαρπδξνκεία
Hellenic Post
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ΟΓΟ
ΣΑΓΗΟΤ

πλαληάο άιιεο επηγξαθέο όπσο
νη παξαπάλσ ζηνλ δξόκν πνπ
θάλεηο θάζε κέξα από ην ζπίηη
ζην ζρνιείν; Αλ δελ ηηο ζπκάζαη,
παξαηήξεζέ ηεο αύξην πνπ
ζα μαλάξζεηο ζην ζρνιείν.
30 / 17

Πνπό! Παληνύ θάηη είλαη
γξακκέλν! ηελ άζθεζε 2.
ηεο ζειίδαο 9 ηνπ Σεηξαδίνπ
Δξγαζηώλ (1νο ηόκνο) ε Υαξά έρεη
λα ζνπ δείμεη ηα ραξηάθηα πνπ
κάδεςε.
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Ξαθληθά ε Υαξά είπε: «Σα πξάγκαηα ζηνλ δξόκν ζα ήηαλ πην εύθνια,
αλ κπνξνύζακε λα ηαμηδεύνπκε
πάλσ ζε έλα πεδνδξόκην! Γε ζα
θνβόκαζηαλ ηα απηνθίλεηα θαη ζα
κπνξνύζακε λα ραδεύνπκε γύξσ
καο, λα δηαβάδνπκε κε ηελ εζπρία
καο ηηο ηακπέιεο θαη λα παίδνπκε
πνιιά παηρλίδηα». «Ση; Να ηαμηδεύνπκε πάλσ ζε έλα πεδνδξόκην;»
θώλαμε όιε καδί ε ηάμε!
Καη όκσο! Δηάβαζε ην παξαθάησ
θείκελν θαη ζα θαηαιάβεηο.
31 / 17-18

Σν θπιηόκελν πεδνδξόκην
ηνλ πιαλήηε Μπερ αλαθάιπςαλ
έλα πεδνδξόκην θπιηόκελν πνπ
γπξίδεη γύξσ απ’ όιε ηελ πόιε.
Κηλείηαη κε κηθξή ηαρύηεηα, γηα λα
έρεη ν θόζκνο ηνλ θαηξό λα θνηηάδεη
ηηο βηηξίλεο θαη γηα λα κε ράλνπλ
ηελ ηζνξξνπία ηνπο εθείλνη πνπ
ζέινπλ λ’ αλέβνπλ ή λα θαηέβνπλ.
Πάλσ ζην πεδνδξόκην ππάξρνπλ
παγθάθηα γηα θείλνπο πνπ ζέινπλ
λα ηαμηδεύνπλ θαζηζηνί, ηδηαίηεξα ηα
γεξνληάθηα θαη νη θπξίεο κε ηηο
ηζάληεο κε ηα ςώληα.
Υάξε ζηελ αλαθάιπςε απηνύ ηνπ
πεδνδξνκίνπ θαηαξγήζεθαλ
32 / 18

ηα ηξόιετ θαη η’ απηνθίλεηα.
Ο δξόκνο ππάξρεη αθόκα, αιιά
είλαη άδεηνο θαη ρξεζηκεύεη γηα λα
παίδνπλ ηα παηδηά κπάια, θη αλ
θαλείο ηξνρνλόκνο θάλεη λα ηνπο
ηελ πάξεη, παίξλεη θιήζε.

Σδηάλη Ροληάρη, «Παρακύζηα από
ηο ηειέθωλο», εθδ. Σεθκήρηο
 Ση ζπκβαίλεη ζηνλ πιαλήηε Μπερ;
Μπνξείο λα ην πεηο κε δηθά ζνπ
ιόγηα;
 Θα ζνπ άξεζε λα δεηο ζε κηα όιε
κε θπιηόκελα πεδνδξόκηα ή
ζε έλα ρσξηό κε θπιηόκελνπο
δξόκνπο;
 Ση ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο κε
επθνιία ζε κηα ηέηνηα πόιε ή
ζε έλα ηέηνην ρσξηό;
 Ση δε ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο
θαη γηαηί;
33 / 18-19

7
Φαληάδνκαη όηη ζαο ήξζαλ
ζην κπαιό δηάθνξεο σξαίεο ηδέεο!
Καη εκέλα κνπ ήξζαλ, αιιά ν αέξαο
κνύ πήξε ηηο ιέμεηο θαη κνπ
ηηο αλαθάηεςε. Αλ ζέιεηο λα κάζεηο
ηη ζθέθηεθα, βάιε ηηο ζπιιαβέο
ζηε ζσζηή ζεηξά.

34 / 19

Θα παίδακε «γύξσ ξσ - γύ όινη».
……………………………………………
……………………………………………
Θα κπνξνύζα λα θάλσ
δή - ην - πν - ια ζηνλ δξόκν.
……………………………………………
……………………………………………
Θα πήγαηλα από ην ηη - ζπί
ζην ζρνιείν θαζηζκέλε ζε έλα
γθά - πα - θη.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ πξώηε πξόηαζε.
35 / 19

Αλ ζέιεηο λα κάζεηο θαη εζύ λα
κπεξδεύεηο ηα ιόγηα ησλ άιισλ
όπσο ν αέξαο, πήγαηλε ζηηο αζθήζεηο 3 θαη 4 ζηηο ζειίδεο 11-13 ηνπ
Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (1νο ηόκνο)!

8
Με ηη άιιν ζα κπνξνύζεο λα
ηαμηδέςεηο;
Έλσζε ηηο εηθόλεο κε ηηο ιέμεηο.
Πινίν
Αεξνπιάλν
Διηθόπηεξν
Πνδήιαην
Απηνθίλεην
Σξέλν
Μνηνζηθιέηα
Αεξόζηαην
36 / 19-20

 Δζύ κε ηη από απηά έρεηο
ηαμηδέςεη; Με ηη ζα ήζειεο λα
ηαμηδέςεηο;
Αληίγξαςε ηηο ιέμεηο ζην ηεηξάδηό
ζνπ θαη κάζε λα ηηο γξάθεηο ζσζηά.



Γηάβαζε ην πνίεκα.
Ο ζηδεξόδξνκνο

Σξέρα, ζηδεξόδξνκε,
ηξέρα λύρηα εκέξα,
θέξ’ ηνπο ηαμηδηώηεο ζνπ
ζ’ άιινπο ηόπνπο πέξα!


37 / 20

Σξέρα, ζηδεξόδξνκε,
θέξε κε θαη πάιη
ζηε κηθξή παηξίδα κνπ
ηη ραξά κεγάιε!

Μόλν ζηάζνπ κηα ζηηγκή,
πάξε κε θαη κέλα,
ηη ραξέο λα θεύγνπκε
ζ’ άγλσξα θαη μέλα!

Βαζίιες Ρώηας

Αύρηο Αλζοιόγηο

38 / 20

ΔΝΟΣΖΣΑ 2



ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να κηιάο επγεληθά κε ην «ζεηο»
θαη κε ην «ζαο».
 Να κεηξάο ηηο ζπιιαβέο πνπ
έρνπλ νη ιέμεηο.
 Να αιιάδεηο ηε ζεκαζία κηαο
ιέμεο αιιάδνληαο ηε ζέζε
ηνπ ηόλνπ ηεο.

39 / 21

Δζύ, θάλε
πην πέξα
λα πεξάζσ!

ηνπο κεγάινπο
λα κηιάο κε ην
«ζεηο» θαη κε
ην «ζαο»!

αο παξαθαιώ,
θάλεηε ιίγν πην
πέξα λα πεξάζσ;

40 / 21

Ναη, πέξαζε

 Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο.
 Γηάβαζε απηά πνπ ιέεη ην παηδί.
 Μηιάο κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε έλαλ
γλσζηό ζνπ άλζξσπν θαη ζε
έλαλ άγλσζην;
 Ση ζεκαίλεη «κηιώ κε ην ζεηο θαη
κε ην ζαο»;

41 / 21

Σαμίδη ζηνλ θόζκν
ηεο γιώζζαο
1



ήκεξα ε Υαξά μεθίλεζε κόλε ηεο
θαη έθηαζε πην λσξίο ζην ζρνιείν.
Πεξηκέλνληαο λα ρηππήζεη ην
θνπδνύλη, θάζεηαη ζην παγθάθη
ηεο απιήο θαη δηαβάδεη έλα
παξακύζη. Ζ Γαιήλε
ηελ πιεζηάδεη...
- Καιεκέξα, Υαξά! Ση δηαβάδεηο;
- Καιή ζνπ κέξα! Γηαβάδσ
έλα βηβιίν πνπ κνηάδεη κε παξακύζη. Σν ιέλε «Ζ εξελάηα
γηα ην Καληαδνρώξη».
- Γηάβαδε θσλαρηά, λα αθνύσ
θαη εγώ!
42 / 22

Ζ εξελάηα γηα ην Καληαδνρώξη
Ζ εξελάηα έρεη
έλα θξπθό όλεηξν. Πώο
ζα ήζειε λα γίλεη έλα
κνπζηθό ζρνιείν θαη
ζην δηθό ηεο ρσξηό!
Να, θάηη ζαλ σδείν!
Γε δίζηαζε, ινηπόλ, λα ρηππήζεη
πξσί πξσί ηελ πόξηα ηνπ
δεκαξρείνπ.
- Καιεκέξα ζαο, θύξηε Πξνεδξάθε,
είπε κε όιε ηεο ηελ επγέλεηα
ε εξελάηα.
- Πνηνο θαιόο άλεκνο ζε θέξλεη
ηόζν λσξίο ζην γξαθείν κνπ;
- Ζ αγάπε κνπ γηα ηε κνπζηθή.
Βξήθα ην ζάξξνο θαη ήξζα ζε ζαο,
γηαηί όιε λύρηα δελ έθιεηζα κάηη.

43 / 22

- νβαξέςνπ εξελάηα! Ση
πξνζπαζείο λα κνπ πεηο;
- Όπσο ζαο είπα, όιε ηε λύρηα
ζπιινγηδόκνπλα… Πώο είλαη
δπλαηόλ έλα ρσξηό ζαλ
ην δηθό καο, κε ηέηνηα
ηζηνξία, λα έρεη μεράζεη
ηε κνπζηθή;
Μήπσο ήξζε ε ζηηγκή λα
ηεο ραξίζνπκε έλα ζπίηη;
- Μνπζηθή; Ηζηνξία; πίηη; Ση είλαη
όια απηά πνπ κνπ αξαδηάδεηο! Δδώ
εγώ θαίγνκαη ζηε δνπιεηά θαη εζύ
κνπ κηιάο γηα άιιεο επνρέο... γηα
πεξαζκέλα κεγαιεία. αλ ηόηε πνπ
παίξλακε ην καληνιίλν θαη θάλακε
θαληάδεο... αρ... άιιεο επνρέο!
- Ώζηε γηα ζαο ε κνπζηθή
είλαη πεξαζκέλν κεγαιείν...
ε κνπζηθή πνπ νκνξθαίλεη
ηε δσή καο, εθείλε πνπ θάπνηε
44 / 22

ράξηδε ην γέιην ζηα πξόζσπά καο...
γηα ζαο είλαη έλα ηίπνηα!

Κάρω Θεοδωράθε, «Ζ ερελάηα
γηα ηο Θαληαδοτώρη», εθδ. Διιεληθά
Γράκκαηα, εηθολογράθεζε Ληθόιας
Αλδρηθόποσιος
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ πξώηε πξόηαζε ηνπ θεηκέλνπ.

2



Ζ δαζθάια πξόζεμε ηε Υαξά πνπ
δηάβαδε ην παξακύζη θαη, κόιηο κπήθαλ ζηελ ηάμε, ξσηά ηα παηδηά...
Γαζθάια: - Σαο αξέζνπλ
ηα παξακύζηα;
Παηδηά:
- Ναη! Ναη! Πνιύ!
Υαξά:
- Κπξία, εζείο
δηαβάδεηε παξακύζηα;
45 / 23

Γαζθάια: - Ναη, κνπ αξέζνπλ
πνιύ, γηαηί κε
ηαμηδεύνπλ ζε ρώξεο
θαληαζηηθέο.
Λνπθάο: - Δκέλα κνπ αξέζεη
όηαλ κνπ ηα δηαβάδνπλ
άιινη.
Γαζθάια: - Καιό είλαη λα ηα
δηαβάδεηε θαη κόλνη ζαο.
Λνπθάο: - Κπξία, θπξία, ζα καο
δηαβάζεηε εζείο έλα
παξακύζη ζηελ ηάμε;

Πξόζεμε ηηο ιέμεηο κε ηα έληνλα
γξάκκαηα ζηνπο δηαιόγνπο
1 θαη 2 .
 Πώο κηιά ε Υαξά ζηε Γαιήλε θαη
πώο ζηε δαζθάια ηεο;

46 / 23

[

 Πώο ζα κηινύζαλ κεηαμύ ηνπο
ε Υαξά θαη ε Γαιήλε, αλ ήηαλ
κεγάιεο ζηελ ειηθία θαη δε
γλσξίδνληαλ;
 Πώο ζα κηινύζε ε εξελάηα
ζηνλ θύξην Πξνεδξάθε, αλ δελ
ήηαλ επγεληθή;
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ ππνγξακκηζκέλε θξάζε
ηνπ δηαιόγνπ 2 .
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Γηάβαζε μαλά ηελ ηζηνξία ηεο
εξελάηαο, ςάμε, βξεο θαη γξάςε
ζην ηεηξάδηό ζνπ ηξεηο θξάζεηο κε
ην ζαο πνπ ιέκε από επγέλεηα.

47 / 23-24

Άιινη είλαη επγελείο,
άιινη είλαη αγελείο,
ζηηο αζθήζεηο ζνπ ζα βξεηο
πνηνο κηιά κε ην «ζεηο».

Πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ
(1νο ηόκνο) ζηηο ζειίδεο 16-18 θαη
θάλε ηηο αζθήζεηο 1 , 2 θαη 3 .

4



Όηαλ ε Υαξά γύξηζε ζην ζπίηη κεηά
ην ζρνιείν, ε κεηέξα ηεο ηεο δήηεζε
λα πάεη ζην ηαρπδξνκείν, γηα λα
ζηείιεη έλα γξάκκα ζηε ζεία ηεο.
48 / 24

Ζ Υαξά θαη ε Βάγηα μεθίλεζαλ λα
πάλε παξέα.
ην ηαρπδξνκείν είρε πνιύ θόζκν.
Πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά ηνπο,
θνίηαδαλ ηξηγύξσ. Γηα λα πεξάζεη
ε ώξα, ζθέθηεθαλ λα παίμνπλ έλα
παηρλίδη…
Αλ ζέιεηο λα κάζεηο πνην
παηρλίδη έπαημαλ κέζα ζην
ηαρπδξνκείν, πήγαηλε ζηε ζειίδα
19 ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (1νο
ηόκνο), ζηελ άζθεζε 4 .
Φεύγνληαο από ην ηαρπδξνκείν,
ε Βάγηα ζηακάηεζε μαθληθά ζην
πεξίπηεξν.

49 / 24

Α! Κνίηα, ην θαηλνύξην
ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ
«Υσραξνύπα»!
Έρεηο ιεθηά λα
ην αγνξάζνπκε;
Έρσ! Πξέπεη
λα θηάλνπλ!

Φαίλεηαη πνιύ
ελδηαθέξνλ!
Θέιεηο λα
ην δηαβάζεηο
πξώηα εζύ;

50 / 24
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Ζ Υαξά θαη ε Βάγηα παίδνπλ κεηξώληαο ηηο ζπιιαβέο ησλ ιέμεσλ. Να
ηνπο πνύκε πώο ιέκε ηηο ιέμεηο πνπ
έρνπλ ιίγεο θαη πώο ηηο ιέμεηο πνπ
έρνπλ πνιιέο ζπιιαβέο;
Σηο ιέμεηο πνπ έρνπλ
2 ζπιιαβέο

1 ζπιιαβή
ηηο ιέκε
κνλνζύιιαβεο

κε

δηζύιιαβεο

κέξα
όρη πόδη
ρνξόο

λαη
ην ηνπο
θαη
51 / 25

Σηο ιέμεηο πνπ έρνπλ
4, 5, 6, 7
ζπιιαβέο

3 ζπιιαβέο
ηηο ιέκε
ηξηζύιιαβεο

παγσηό
θαιάκη
θνπβέληα
αέξαο

πνιπζύιιαβεο

παπαξνύλα
ιαραλόθεπνο
εκεξνιόγην
ζαξαληαπνδαξνύζα

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο:
λαη, θαη, όρη, θαιάκη, παπαξνύλα.
52 / 25
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Αο δηαβάζνπκε ην
πνίεκα ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ θαη αο
ρξσκαηίζνπκε πνξηνθαιί όζεο
ιέμεηο έρνπλ κία ζπιιαβή, πξάζηλεο
όζεο ιέμεηο έρνπλ δύν ζπιιαβέο,
γαιάδηεο όζεο έρνπλ ηξεηο ζπιιαβέο
θαη κνβ όζεο ιέμεηο έρνπλ πάλσ
από ηξεηο ζπιιαβέο.

Πξσηλό άζηξν
Κνξηηζάθη κνπ,
ζέισ λα ζνπ θέξσ
ηα θαλαξάθηα ησλ θξίλσλ
λα ζνπ θέγγνπλ ηνλ ύπλν ζνπ…
…Κνηκήζνπ θνξηηζάθη.
Δίλαη καθξύο ν δξόκνο.
Πξέπεη λα κεγαιώζεηο.
Δίλαη καθξύο, καθξύο,
καθξύο ν δξόκνο...

Γηάλλες Ρίηζος
53 / 25
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Γηάβαζε ηώξα ηελ πξώηε ζηξνθή
από ην πνίεκα ηνπ Εαραξία
Παπαλησλίνπ θαη ρξσκάηηζε
πξάζηλεο ηηο ιέμεηο πνπ ηνλίδνληαη
ζηελ ηειεπηαία ζπιιαβή, θόθθηλεο
ηηο ιέμεηο πνπ ηνλίδνληαη ζηελ
πξνηειεπηαία ζπιιαβή θαη κπιε
απηέο πνπ ηνλίδνληαη ζηελ ηξίηε
από ην ηέινο ζπιιαβή.

Ο παπαγάινο
αλ έκαζε ηε ιέμε θ α ι ε ζ π έ ξ α
ν παπαγάινο, είπε μαθληθά:
«Δίκαη ζνθόο, γλσξίδσ ειιεληθά.
Ση θάζνκαη εδώ πέξα;»

Εαταρίας Παπαληωλίοσ

54 / 26

ην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (1νο
ηόκνο), ζηε ζειίδα 20 θαη ζηελ
άζθεζε 5 , ζα βξεηο ρξσκαηηζηέο
ιέμεηο λα αληηγξάςεηο.
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηνπο δύν ηειεπηαίνπο ζηίρνπο
ηνπ πνηήκαηνο.

Γε θηάλεη όκσο ηηο ζπιιαβέο
κόλν λα κεηξνύκε, πξέπεη θαη
ηνπο ηόλνπο ζσζηά λα πνύκε!
Έλα ηόζν δα ζεκαδάθη, θαη
ε ιέμε όιε αιιάδεη!

55 / 26
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Ζ ζθάια κε ηνπο ηόλνπο
Γξάθσ κηα ιέμε,
ηέζζεξηο ζπιιαβέο έρεη!
Αλ ζην πξώην ζθαιί ζηαζώ,
ηόλνο δελ ππάξρεη εδώ!
Αλ ζην δεύηεξν ζθαιί ζηαζώ,
έλα θεθαιαίν γξάκκα ζπλαληώ!
Αλ ζην ηξίην αλεβώ,
ηνπ βηβιίνπ ην θεθάιαην θνηηώ!
ην ζθαιί ην πάλσ ην κεγάιν
ηόλν δελ κπνξώ λα βάισ!
θε

4
3
θα
ιαη

2
ν1

56 / 26

Αλ ζέιεηο λα δεηο ηα παηρλίδηα
κε ηνλ ηόλν, πήγαηλε ζηηο ζειίδεο
21-24 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (1νο
ηόκνο), ζηηο αζθήζεηο 6 θαη 7 .

Αύρηο Αλζοιόγηο

57 / 26

ΔΝΟΣΖΣΑ 3



ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Να δηαβάδεηο θόκηθο.
 Να αιιάδεηο έλαλ δηάινγν θαη
λα ηνλ θάλεηο κηθξή ηζηνξία.
 Να αιιάδεηο έλα θείκελν θαη λα
ην θάλεηο δηάινγν.
 Σνπο ήρνπο πνπ γξάθνληαη
κε δύν γξάκκαηα.
 Να γλσξίδεηο ηα ζύκθσλα πνπ
γξάθνληαη κε δύν γξάκκαηα.
 Να γλσξίδεηο ηα ζύκθσλα πνπ
κπαίλνπλ ζην ηέινο ησλ ιέμεσλ.
 Να μερσξίδεηο πνηεο ιέμεηο δελ
παίξλνπλ ηόλν.
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 Ση παξαηεξείο ζε απηέο
ηηο εηθόλεο;
 Ση θάλνπλ ηα παηδηά;
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Σαμίδη ζηνλ θόζκν
ηεο γιώζζαο
1



Ζ Υαξά θαη ν Αξκπέλ δηαβάδνπλ
έλα θόκηθο από ην πεξηνδηθό
«Υσραξνύπα».

Υσραξνύπα

60 / 28

Γεηα ζνπ, κε ιέλε
Άλλα. Δζέλα
πώο ζε ιέλε;

Κάπνηνο έξρεηαη! Γεηα!
Δίκαη ε Άλλα θαη απηή
είλαη ε Ννπ. Πνηνο
είζαη; Πνύ παο;

61 / 28

Γεηα ζνπ,
κε ιέλε Ννπ.

Γεηα! Δίκαη
ν Ραθαέι.

ηε ρώξα κνπ ε γε μεξαίλεηαη,
ην ρνξηάξη δε θπηξώλεη θαη
ηα δώα δηςνύλ. Πάσ λα βξσ
ηε Υσραξνύπα.

Υσραξνύπα;

Ναη! Δίλαη κηα πόιε νλεηξεκέλε
κε ςειά δέληξα θαη θαηαπξάζηλε
ριόε. Όια ηα παηδηά έρνπλ
ινπινύδηα ζην ζπίηη ηνπο...
62 / 28

...λεξό, ηξνθή, παηρλίδηα
θαη πάξθα γηα λα παίδνπλ!

Να έξζνπκε θαη Χξαία! Θα είλαη
εκείο καδί ζνπ; όκσο έλα κεγάιν
ηαμίδη...

Υσραξνύπα
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2
θέςνπ θαη απάληεζε.
 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηνπ θόκηθο
πνπ δηάβαζεο;
 Πνηνη είλαη νη ήξσεο ηεο ηζηνξίαο;
 Γηαηί είλαη ζηελνρσξεκέλε ε Ννπ
ζηελ πξώηε εηθόλα;
 Γηαηί είλαη ζηελνρσξεκέλνο
ν Ραθαέι;
 Πνύ ζέινπλ λα πάλε νη ήξσεο;
 Πώο είλαη απηή ε πόιε;
 Ση βιέπεηο ζηελ ηειεπηαία εηθόλα;

3
Αλ ήζνπλ ε Υαξά ή ν Αξκπέλ, πώο
ζα έιεγεο απηή ηελ ηζηνξία ζηε
Γαιήλε θαη ζηνλ Λνπθά;

64 / 29

4 
Γηάβαζε ηα θείκελα θαη πξόζεμε
ηηο εηθόλεο.
Ηζηνξίεο κε εηθόλεο
Πάληα νη άλζξσπνη έθηηαρλαλ
ηζηνξίεο κε εηθόλεο.
Άιινηε νη άλζξσπνη
δνύζαλ ζηα ζπήιαηα
θαη δσγξάθηδαλ
ηζηνξίεο πάλσ ζηνπο βξάρνπο.
ηελ Αίγππην
έθηηαρλαλ ηζηνξίεο
κε εηθόλεο πάλσ
ζε παπύξνπο.
ηε ρώξα καο
δσγξάθηδαλ
ηζηνξίεο πάλσ ζε αγγεία ή
ηηο ζθάιηδαλ πάλσ ζε κάξκαξν.
65 / 30

ηηο εθθιεζίεο
νη εηθόλεο δηεγνύληαη
ηζηνξίεο ησλ αγίσλ.
Καη ζηα θηλνύκελα
ζρέδηα πνπ βιέπνπκε
ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
ή ζηελ ηειεόξαζε, θαζεκηά από
ηηο θηλήζεηο ησλ εξώσλ ζρεδηάδεηαη
ρσξηζηά.
 Έρεηο δεη άιιε θνξά εηθόλεο πνπ
κνηάδνπλ κε απηέο; Πνύ;
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηη έθαλαλ
νη άλζξσπνη ζηελ Αίγππην.

66 / 30

5



Γε ζα ήηαλ σξαίν λα θηηάμεηο θαη
εζύ ην δηθό ζνπ θόκηθο; Γηάβαζε ην
ζύληνκν θείκελν θαη γξάςε ζηα κπαινλάθηα, ζηηο δπν επόκελεο ζειίδεο,
ό,ηη λνκίδεηο πσο ιέλε νη ήξσεο.
Μεξηθέο θνξέο νλεηξεύνκαη πσο
ηαμηδεύσ ζην δηάζηεκα. Φηάλσ ζε
έλαλ πιαλήηε καθξηλό θαη ζπλαληώ
ηνπο εμσγήηλνπο. 1 Δίλαη πνιύ
θηιηθνί θαη κε ραηξεηνύλ. 2 Σνπο
ραηξεηώ θαη εγώ. 3 Με ξσηνύλ
πώο έθηαζα εθεί θαη 4 ηνπο
απαληώ πσο ηαμίδεςα κε ην
δηαζηεκόπινηό κνπ. 5 Μνπ δεηνύλ
λα κείλσ καδί ηνπο γηα ιίγν.
6 Δγώ δέρνκαη, όκσο ηνπο ιέσ
πσο πξέπεη λα εηδνπνηήζσ ηνπο
γνλείο κνπ. Ξαθληθά μππλώ θαη
βξίζθνκαη πάιη ζην θξεβάηη κνπ.
67 / 31

1 …………………………
…………………………….

2 ………………………………
…………………………….……
3 ……………………………………………
…………………………………………………

4 ……………………………………………
…………………………………………………
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5 ………………………………………………
……………………………………………………

6 …………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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Ο Λνπθάο δηάβαζε έλα πνίεκα γηα
αζηξνλαύηεο θαη πξόζεμε όηη
πνιιέο θνξέο δύν γξάκκαηα καδί
αθνύγνληαη ζαλ έλα, όηαλ ηα
δηαβάδνπκε. Κάπνηα ηα έβαιε ζε
θύθιν. Μπνξείο λα βάιεηο εζύ ζε
θύθιν ηα ππόινηπα;
69 / 31-32

Ο αζηξνλαύηεο
Θα γίλσ αζηξνλαύηεο
ζε πύξαπιν ζα κπσ
ηαμίδη ζην θεγγάξη
ζα θάλσ αιεζηλό.

Καη ζην θεγγάξη πάλσ
ζα δεηο λα πεξπαηώ
ηξηγύξσ απ’ ηνπο θξαηήξεο
ζα ηξέρσ λα θξπθηώ.

Μπνξ εί θη εθεί λα βξσ παηδηά
κπνξεί θη απηό λα γίλεη
θαη όινη λα ρνξέςνπκε
θεη πάλσ ζηε ειήλε.

Γηώργος αθειιαρίδες
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηελ ηξίηε ζηξνθή.
70 / 32

Διπίδσ λα έβαιεο ζε θύθιν όια
ηα αη, εη, νη και νπ. Ξέξεηο πώο
ηα ιέκε απηά; Δίςεθα
θσλήεληα. Γίςεθν θσλήελ είλαη
θαη ην πη.

Μελ μερλάο! ηα δίςεθα
θσλήεληα ν ηόλνο κπαίλεη
ζην δεύηεξν θσλήελ, όπσο
ζηε ιέμε θνπινύξη.
Τπάξρνπλ όκσο θαη ηα κπ, λη, γθ ή
γγ, ηζ θαη ηδ, πνπ δηαβάδνληαη θαη
απηά ζαλ έλαο ήρνο, αλ θαη έρνπλ
δύν γξάκκαηα. Μπνξείο λα
ζπκεζείο πώο ηα ιέκε;
Σα ιέκε δ............. ζ................ .
71 / 32
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Γηάβαζε θσλαρηά ην πνίεκα.

Σν ζαιηγθάξη
Σν κηθξό ην ζαιηγθάξη
θάζηζε θνληά ζην ηδάθη
κε κπνπθάλ κε έλα ηζεπάθη.
Κνίηαδε θαη ην θεγγάξη
θη όπσο έπαηδε ην ληέθη
ην ’πηαζε κεγάιν θέθη!
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηνπο ηξεηο πξώηνπο ζηίρνπο.
Φαληάδνκαη πσο θαηάιαβεο όηη
ην ζαιηγθάξη πήγε ζηε γηνξηή ησλ
δώσλ. Αλ ζέιεηο λα δεηο ηη γίλεηαη
εθεί, πήγαηλε ζηηο ζειίδεο 26-30 ηνπ
Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (1νο ηόκνο)
θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 1 , 2 θαη 3 .
72 / 33
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Ο Αξκπέλ ράλεη ην δόληη ηνπ

Οη ηέζζεξηο θίινη είλαη καδεκέλνη
θαη ζπδεηνύλ. Ξαθληθά…
- Αξκπέλ, ηη έπαζεο; Πνύ είλαη
ην κπξνζηηλό ζνπ δόληη;
- Καιά, ηώξα ην βιέπεηο,
Γαιήλε; Σν δόληη κνπ βγήθε
ρηεο, θαζώο έηξσγα θάζηαλα!
- Καη ηη ην έθαλεο;
- Σν πήξε ε γηαγηά κνπ, ην
πέηαμε ζε κηα ηαξάηζα θαη είπε:
«Πάξηε ην παιηό θαη θέξηε έλα
θαηλνύξην». Μνπ είπε πσο έηζη
θάλνπλ ζηελ Αιβαλία. Δζύ ηη
έθαλεο, όηαλ βγήθε ην δόληη ζνπ;
- Ζ κακά κνπ ην πέηαμε ζηα
θεξακίδηα ηνπ δηπιαλνύ ζπηηηνύ
73 / 33

θαη είπε: «Πάξε πνληηθέ ην δόληη
κνπ θαη θέξε ην ζηδεξέλην, λα
ξνθαλίδσ ζίδεξα, λα ηξώσ
παμηκάδηα».
Χξσκάηηζε ζηνλ παξαπάλσ
δηάινγν όζα ζύκθσλα βξεηο ζην
ηέινο ησλ ιέμεσλ.
Σειηθά ζύκθσλα ζηελ ειιεληθή
γιώζζα είλαη ηα λ θαη ο.
Όκσο, ζπλαληνύκε θαη άιια ηειηθά
ζύκθσλα ζε κεξηθέο ιέμεηο πνπ
έρνπκε πάξεη από άιιεο γιώζζεο,
όπσο είλαη νη ιέμεηο:
θεξκνπάξ, παδι, ηδηπ.
Μπνξείο λα ζθεθηείο άιιεο
ηέηνηεο ιέμεηο;
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Αλ ρξεηάδεζαη βνήζεηα, δεο ηελ
άζθεζε 4 ζηε ζειίδα 30 ηνπ
Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (1νο ηόκνο).
Μεηά, ζηελ άζθεζε 5 ηεο ζειίδαο
31, βνήζεζε ηνλ Αξκπέλ λα βξεη
θάηη πνπ έραζε.
Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ όζεο
ιέμεηο από ηνλ δηάινγν ηεο Γαιήλεο
κε ηνλ Αξκπέλ δελ έρνπλ ηόλν.

Ση παξαηεξείο; Πόζεο ζπιιαβέο
έρνπλ νη ιέμεηο απηέο;
9
Παξαηήξεζε ηα πσο, ηα πνπ θαη ηα
ε. Πόηε παίξλνπλ ηόλν;
Πώο βγήθε ην δόληη ηνπ Αξκπέλ;

75 / 34

Μαο είπε πσο βγήθε, θαζώο
έηξσγε θάζηαλα.
Πνύ πέηαμε ην δόληη ηνπ Αξκπέλ ε
γηαγηά ηνπ;
Σν πέηαμε ζηελ ηαξάηζα πνπ ,
είλαη απέλαληη από ην ζπίηη ηνπ.
Ζ γηαγηά ή ε κακά πέηαμε ην
δόληη ηεο Γαιήλεο ζηα θεξακίδηα;
Σν πώο θαη ην πνύ
παίξλνπλ ηόλν, όηαλ
ξσηνύκε.

76 / 34

Σόλνη έξρνληαη θαη πάλε
θαη πνιιά παηδηά μερλάλε
πσο κηα ιέμε ρσξίο ηόλν
θιαίεη κε κεγάιν πόλν!

Γηα λα κελ θιαίλε νη ιέμεηο,
πήγαηλε ζηε ζειίδα 32 ηνπ
Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (1νο ηόκνο)
θαη θάλε ηελ άζθεζε 6 .

Αύρηο Αλζοιόγηο

77 / 34
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ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο:
 Γηαηί έλαο θαηάινγνο είλαη
ρξήζηκνο.
 Να θηηάρλεηο θαηαιόγνπο.
 Να βάδεηο ηηο ιέμεηο ζηε ζεηξά κε
βάζε ην πξώην ηνπο γξάκκα.
 Να μερσξίδεηο κεηαμύ ηνπο ήρνπο
πνπ κνηάδνπλ.
Ζ Υαξά, ε Γαιήλε, ν Λνπθάο θαη
ν Αξκπέλ απνθαζίδνπλ λα
αθνινπζήζνπλ ηνπο ήξσεο ηνπ
θόκηθο, ηελ Άλλα, ηε Ννπ θαη ηνλ
Ραθαέι, ζην ηαμίδη ηνπο γηα ηε
Υσραξνύπα.
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Λέσ λα ηνπο
αθνινπζήζνπκε...

Ναη, αιιά
πξέπεη λα
ζθεθηνύκε ηη
ζα πάξνπκε
καδί καο.
Χξαία,
ιέγε...

Καιύηεξα λα ηα
γξάςνπκε, αιιηώο
ζα ηα μεράζνπκε!

79 / 35

Αο θάλνπκε ηόηε
έλαλ θαηάινγν κε
ό,ηη ζα ρξεηαζηνύκε!
Ση είλαη απηά
ηα ραξηάθηα
ζην ρώκα;

Γελ μέξσ. Γηα λα δσ... Α!
Ννκίδσ όηη ηα έγξαςαλ
νη θίινη καο από ην θόκηθο.

80 / 35

Σαμίδη ζηνλ θόζκν
ηεο γιώζζαο
1



Οη ήξσεο ηνπ θόκηθο, ε Άλλα, ε Ννπ
θαη ν Ραθαέι, άθεζαλ ζηνπο
θίινπο καο κηθξέο ιίζηεο, γηα λα
ηνπο βνεζήζνπλ λα εηνηκαζηνύλ
γηα ην ηαμίδη.
Μεξηθέο θνξέο ηνλ θαηάινγν
ηνλ ιέκε θαη ιίζηα.
[

Λίζηα 1
Κάιηζεο
Αζιεηηθά
Πνπιόβεξ
Αδηάβξνρν
Γάληηα
Καζθόι

Λίζηα 3
Νεξό
Φσκί
Κνλζέξβεο
Γάια
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Λίζηα 2
Φαθόο
Αλνηρηήξη
Τπλόζαθνο
Κνπηάιη
πίξηα
Μαραίξη
θνηλί

Λίζηα 4
Μνιύβηα
Σεηξάδηα
Γόκα
Παηρλίδηα
Υάξαθαο
Νεξνκπνγηέο
Ξύζηξα

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο
ηεο ηέηαξηεο ιίζηαο.

2
θέςνπ θαη απάληεζε.
 Πνηεο από απηέο ηηο ιίζηεο
έθηηαμαλ νη ήξσεο ηνπ θόκηθο;
 Πώο ην θαηάιαβεο;
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 Μπνξείο λα καληέςεηο ηη ιέλε
νη κηζνζβεζκέλεο ιέμεηο;
 Δζύ έρεηο θηηάμεη πνηέ ιίζηα;
 Γηα πνην ιόγν;
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Γηάβαζε θσλαρηά.

Ο θηεξνπόδαξνο
Λέεη ζηνλ Γηάλλε ε κακά ηνπ,
κέξα πνπ είλαη ζηα θαιά ηνπ:
- Σξέρα, Γηάλλε, ζηνλ κπαθάιε,
θέξε αιεύξη, ζηκηγδάιη,
θέξε απγά, θαθέ, θαλέια, δάραξε,
ζεζάκη… ηξέια,
λα ζνπ θηηάμσ θνπινπξάθηα,
πνπ λα γιείθεηο ηα ρεξάθηα!

83 / 36-37

- Έθπγα! ιέεη ν Γηάλλεο!
Πνύ ηνλ βιέπεηο, πνύ ηνλ θηάλεηο!
- «θπξ κπαθάιε» ζέισ αιάηη!
Όρη! ηάζνπ... ζέισ ξύδη!
Πνπό Θεέ κνπ, ην κπαιό κνπ
ηη έπαζε θη όιν γπξίδεη!
Άζε, «θπξ κπαθάιε», άζε!
Βάζαλν είλαη λα ζπκάζαη!

αλ ηξεινύηζηθν πνπιάξη
ηξέρεη ν Γηάλλεο πίζσ πάιη.
- Μάλα, κ’ έζηεηιε ν κπαθάιεο,
ζε κηα ιίζηα λα ηα βάιεηο...
Δελ πνπιάεη πηα ζε θαλέλα,
αλ δελ ηα έρεη όια γξακκέλα!
Υακνγέιαζε ε κακά ηνπ,
κα έθακε ην ζέιεκά ηνπ!
Κη ν Γηαλλάθεο ηξέρεη πάιη
πεδερηόο γηα ηνλ κπαθάιε!


84 / 37

Πάεη, κα... πάιη πίζσ γπξίδεη,
άλεκνο, ιεο, πνπ ζθπξίδεη!
ίθνπλαο, ζην ζπίηη κπαίλεη...
- Αρ, καλνύια κνπ θαεκέλε,
μέραζα ιεθηά λα πηάζσ,
έλλνηα ζνπ όκσο, ζα πξνθηάζσ!

«Όπνηνο κπαιό δελ έρεη
έρεη πόδηα, γηα λα ηξέρεη!»

Αληρέας Θωλζηαληηλίδες,
«Ζ γηαγηά κοσ ιέεη θαη ιέεη...
Ηζηορίες κε κέιη»,
εθδ. Πάργα, εηθολογράθεζε
Δσηστία Βιάτοσ-Κπάηζε
 Μπνξείο λα δηεγεζείο ηελ ηζηνξία
ηνπ πνηήκαηνο κε δηθά ζνπ
ιόγηα;
 Γηαηί δε ζπκόηαλ ν Γηάλλεο
ηη έπξεπε λα αγνξάζεη;
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 Ση ζεκαίλνπλ νη δύν ηειεπηαίνη
ζηίρνη;

Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά
ηνπο δύν ηειεπηαίνπο ζηίρνπο.
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Μάζε λα ιεο απέμσ ηνπο ζηίρνπο κε
ηα έληνλα γξάκκαηα.
Διάηε ηώξα λα εηνηκάζνπκε
ηα πξάγκαηα πνπ ζέινπκε
γηα ην ηαμίδη. Γελ έρνπκε
ζην ζπίηη καο όια όζα
ρξεηαδόκαζηε. Κάπνηα
πξέπεη λα ηα αγνξάζνπκε!

86 / 37-38

Σόηε, πξώηα λα δνύκε ηη
έρνπκε ζην ζπίηη καο θαη
κεηά λα απνθαζίζνπκε
ηη πξέπεη λα ςσλίζνπκε.

Οη ηέζζεξηο θίινη ςάρλνπλ ζην
ζπίηη ηνπο, γηα λα δνπλ ηη έρνπλ.
Μπνξείο λα ηνπο βνεζήζεηο
λα γξάςνπλ ηα ςώληα πνπ πξέπεη
λα θάλνπλ; Πήγαηλε ζηε ζειίδα 36
ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (1νο
ηόκνο), ζηελ άζθεζε 1..
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Ζ Υαξά δηαιέγεη ηα ξνύρα πνπ ζα
πάξεη καδί ηεο ζην ηαμίδη θαη
θηηάρλεη ηνλ θαηάινγν 1.
87 / 38

ΚΑΣΑΛΟΓΟ 1

αδηάβξνρν
θνύζηα
γάληηα
παληειόλη
θάιηζεο
εζώξνπρα
κπνπθάλ
ζθνπθάθη
δαθέηα
λπρηηθηά

Όκσο ζηε Βάγηα αξέζεη λα είλαη
όια ηαθηνπνηεκέλα! Γη’ απηό άιιαμε
ηνλ θαηάινγν ηεο Υαξάο θαη έγξαςε
ηνλ θαηάινγν 2.

88 / 38-39

ΚΑΣΑΛΟΓΟ 1

ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2

αδηάβξνρν
θνύζηα
γάληηα
παληειόλη
θάιηζεο
εζώξνπρα
κπνπθάλ
ζθνπθάθη
δαθέηα
λπρηηθηά

αδηάβξνρν
γάληηα
εζώξνπρα
δαθέηα
θάιηζεο
κπνπθάλ
λπρηηθηά
παληειόλη
ζθνπθάθη
θνύζηα

 Ση λνκίδεηο πσο άιιαμε
ζηνλ θαηάινγν πνπ έθηηαμε
ε Βάγηα;
Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ιέμεηο
ηνπ δεύηεξνπ θαηαιόγνπ.
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Γηα λα θηηάρλεηο θαη εζύ
θαηαιόγνπο θαη λα ηαθηνπνηείο
ηηο ιέμεηο όπσο ε Βάγηα, πήγαηλε
ζηηο αζθήζεηο 2 θαη 3 ζηηο ζειίδεο
38-42 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (1νο
ηόκνο).
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Δγώ κπνξώ λα ηαθηνπνηώ
ηηο ιέμεηο όπσο ε Βάγηα!
Όκσο κε κπεξδεύνπλ
νη ιέμεηο κε πνιιά
ζύκθσλα καδί!
Γηάβαζε ηηο ιέμεηο δπλαηά θαη
θαζαξά, ώζηε λα ζε αθνύζεη
ν Λνπθάο.
Έπεηηα κάζε λα ηηο γξάθεηο ζσζηά.
[
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ε αζπίδα θαη ε αςίδα
ε ζπάζα θαη ε ςάζα
ην ςαζί θαη ην ζπαζί
ην ζπίηη θαη ην ηαςί
ε ζθελή θαη ε μηλή
ν ζθύινο θαη ην μύιν
ην ζθίζηκν θαη ην μύζηκν
ην μπξάθη θαη ην ζθάθη

Σν μ θαη ην ς ζαλ δύν ζύκθσλα
ηα αθνύσ.
Σν έλα αθνύγεηαη ζαλ θζ.
Σν άιιν αθνύγεηαη ζαλ πζ.
Πξέπεη όκσο λα κάζσ
κε έλα γξάκκα λα ηα γξάθσ.

91 / 40

Σν ζ η είλαη ην αλάπνδν ηνπ η ζ .
Σν ζ θ είλαη ην αλάπνδν ηνπ θ ζ μ.
Σν ζ π είλαη ην αλάπνδν ηνπ π ζ ς.

Πεξηζζόηεξεο ιέμεηο κε .ζπ , .ς.,
.ζθ , .μ , .ζη , .ηζ ζε πεξηκέλνπλ ζην
Σεηξάδην Δξγαζηώλ (1νο ηόκνο),
ζηηο αζθήζεηο 4 θαη 5 , ζηηο
ζειίδεο 42-46. Μεηά θάλε ηελ
άζθεζε 6 ζηε ζειίδα 46.

Αύρηο Αλζοιόγηο
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Γισζζάξην
αξαδηάδσ (ελ. 2):
δηεγνύκαη, ιέσ κε ηε ζεηξά.
αςίδα, ε (ελ. 4): θακάξα.
–
–
δηαθξίλσ (ελ. 3): μερσξίδσ.
–
δαβνιηά, ε (ελ. 1): όηαλ θάπνηνο
δελ αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηνπ
παηρληδηνύ.
δαβνιηάξεο, -α -ηθν (ελ. 1):
απηόο πνπ δελ αθνινπζεί ηνπο
θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ.
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–
ζέιεκα, ην (ελ. 4): κηθξή
δνπιεηά πνπ θάπνηνο επηζπκεί
λα ηνπ θάλνπκε.
ηπηάκελνο, -ε -ν (ελ. 1): απηόο
πνπ πεηά, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ
αέξα.
θξαηήξαο, ν (ελ. 3): κεγάινο
θπθιηθόο ιάθθνο ζηελ
επηθάλεηα ηεο ειήλεο.
–
καληεύσ (ελ. 1): ζθέθηνκαη θαη
βξίζθσ, θαηαιαβαίλσ θάηη
θξπθό ή άγλσζην, θαληάδνκαη.
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λνηηζκέλνο, -ε -ν (ελ. 1): πνπ
είλαη ιίγν βξεγκέλνο θαη
καιαθόο.
–
–
πάππξνο, ν (ελ. 3): θπηό
πνπ θπηξώλεη ζηηο όρζεο
ησλ πνηακώλ. ηα παιηά
ρξόληα έγξαθαλ θαη δσγξάθηδαλ ζηηο θινύδεο ηνπ θνξκνύ
ηνπ, πνπ έκνηαδαλ κε κεγάια
ραξηηά.
πεξζηλόο, -ή -ό (ελ. 1): ηεο
πξνεγνύκελεο ρξνληάο.
ξνθαλίδσ (ελ. 3): καζώ θάηη
ζθιεξό κε ζόξπβν.
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ζίθνπλαο, ν (ελ. 4): πνιύ
δπλαηόο αέξαο, θάηη πνπ ηξέρεη
πνιύ γξήγνξα θαη κε νξκή.
ζπιινγίδνκαη (ελ. 2):
ζθέθηνκαη.
–
ππλόζαθνο, ν (ελ. 4): ζάθνο
γηα ύπλν.
–
–
–
–
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Έλα παξάμελν ηαμίδη...
Πεξηερόκελα
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά
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