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Χτες ――――――― (χάνομαι) στους δρόμους της γειτονιάς μου. ―――――――――


(Δυσκολεύομαι) να βρω το σπίτι μου, γιατί δε γύρισα από τον συνηθισμένο δρόμο. Aφού


――――――――― (πληρώνομαι) από το μαγαζί όπου δουλεύω, ―――――――――


(σκέφτομαι) να πάω να αγοράσω κάτι γλυκά από ένα κοντινό ζαχαροπλαστείο. Η πωλήτρια


ήταν πολύ ευγενική.  ――――――――― (Σηκώνομαι) αμέσως και μου έβαλε σε ένα


κουτί τα γλυκά που ζήτησα.  ―――――――― (Τρελαίνομαι) από τις μυρωδιές του ζαχα-


ροπλαστείου! Αποφάσισα, λοιπόν, χαρούμενη να διαλέξω έναν καινούριο δρόμο για να


πάω σπίτι μου... Κι έτσι ――――――――― (βρίσκομαι) σε άλλη γειτονιά!


――――――― (υπόσχομαι) στον εαυτό μου την επόμενη φορά να είμαι πιο προσεκτική...


χάθηκα


Βάλε τα ρήματα που είναι στην παρένθεση στον αόριστο και στο σωστό πρόσωπο.


Συμπλήρωσε τα ρήματα στο χτες (αόριστο).


δένομαι πλένομαι


χάνομαι εύχομαι


ντύνομαι ζεσταίνομαι


πληρώνομαι υπόσχομαι


σηκώνομαι κουφαίνομαι
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Συμπλήρωσε τα ρήματα στο τώρα (ενεστώτας).


ξεράθηκα κρύφτηκα


πικράθηκα σκέφτηκα


βρέθηκα γυμνάστηκα


υποσχέθηκα εξετάστηκα


μαράθηκα


Βάλε τα ρήματα στον ενεστώτα ή στον αόριστο.


Ενεστώτας Αόριστος Ενεστώτας Αόριστος


ετοιμάζω ετοίμασα ετοιμάζομαι ετοιμάστηκα


μοιράζω μοιράζομαι


δρόσισα δροσίστηκα


ξυρίζω ξυρίζομαι


κάρφωσα καρφώθηκα


πληρώνω πληρώνομαι


ρίχνω ρίχνομαι


πάντρεψα παντρεύτηκα


μαζεύω μαζεύομαι
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ΑΟΡΙΣΤΟΣ
Συμπλήρωσε τα κενά.


ζεστάθηκα


μπερδεύτηκες


πνίγηκε


Διάλεξε το σωστό ρήμα για κάθε πρόταση:


(κόπηκες, δεθήκατε, βρέθηκες, δροσιστήκαμε, χάρηκα, διορθώθηκε, σηκώθηκαν,


σκεφτήκαμε, κουφάθηκε, ζεστάθηκα).


• Την προηγούμενη Κυριακή πήγαμε στην εξοχή. Έκανε τόση ζέστη, αλλά εμείς 


――――――――――― με το αεράκι.


• ――――――――― που γνώρισα τους φίλους σου. Μου φαίνονται τόσο καλά παιδιά.


• – Πώς ――――――――― ;


– Ξυρίστηκα πολύ βιαστικά.


• Ευτυχώς, η ζημιά ――――――――――― και τώρα το παράθυρο κλείνει καλά.


• Όλοι ――――――――――― για να τον χαιρετήσουν.


• Γιατί ――――――――――― με αυτά τα σκοινιά; Τώρα πώς θα σας λύσουμε;


• ――――――――――― και έβγαλα τη ζακέτα μου.


• – Πώς ――――――――――― εδώ; Σε έφερε ο πατέρας σου;


• Ο παππούς ――――――――― και πρέπει να του μιλάμε πολύ δυνατά για να μας ακούει.


• Ήταν αργά χτες το βράδυ όταν ――――――――――― να σας καλέσουμε για φαγητό.


δροσιστήκαμε
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Βάλε τα ουσιαστικά στον σωστό τύπο.


• Πρέπει να σιδερώσεις τον ――――――― του πουκαμίσου σου. (γιακάς)


• Η νοστιμιά του ――――――― βρίσκεται στα μυρωδικά που βάζουμε όταν τον μαγει-


ρεύουμε. (ο κιμάς)


• Τα τηλέφωνα των ――――――― είναι συνήθως πολύ εύκολα. (ο κλειδαράς)


• Ελάτε με ――――――― και σφουγγαρίστρες γιατί πλημμυρίσαμε! (ο κουβάς)


• Βάζεις στον ――――――― χρήματα; (ο κουμπαράς)


• Σου αρέσει ο ―――――――; (τραχανάς)


• Το άρωμα του ――――――― μού αρέσει πολύ. (ο ανανάς)


• Αχ, ――――――― μου! Πάλι λάθος έκανες! (ο φουκαράς)


• Τα παλάτια των ――――――― ήταν γεμάτα θησαυρούς. (ο βασιλιάς)


Βάλε τα ρήματα από το τώρα (ενεστώτας) στο αύριο (μέλλοντας).


(τώρα)


Ενεστώτας


(αύριο)


Μέλλοντας


χάνομαι θα χαθώ


βρίσκομαι


κρύβομαι


σκέφτομαι


(τώρα)


Ενεστώτας


(αύριο)


Μέλλοντας


πιάνομαι


δέχομαι


στηρίζομαι


ντύνομαι


γιακά
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Συμπλήρωσε ό,τι λείπει στα κενά.


Απάντησε στις ερωτήσεις, όπως στο παράδειγμα.


Χτες   Αόριστος


γυμνάζομαι θα γυμναστώγυμνάστηκα


εξετάζομαι


βρίσκομαι


θα χρειαστώ


θα στολιστώ


θυμήθηκα


δέχτηκα


Τώρα   Ενεστώτας
Αύριο   Μέλλοντας


Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων;


Όχι, ―――――――――――― αύριο.


Σκουπίστηκαν οι δρόμοι το πρωί;


Όχι, ―――――――――――― το απόγευμα.


Παντρεύτηκε η Κατερίνα;


Όχι, ―――――――――――― τον άλλο μήνα.


Τρελαθήκατε εντελώς;


Όχι, ―――――――――――― από χαρά όταν κερδίσουμε το λαχείο.


Ξεκουράστηκες το Σαββατοκύριακο;


Όχι, ―――――――――――― το καλοκαίρι. 


θα ανακοινωθούν
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Βάλε τις προτάσεις από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό, και αντίστροφα.


Θα κουραστώ με όλες αυτές τις δουλειές.


Θα κουραστούμε με όλες αυτές τις δουλειές.


Θα πουληθεί το πλυντήριο;


Θα πλυθείς με ζεστό νερό;


Θα ετοιμαστούν στα γρήγορα και θα φύγουν.


Βάλε τα ρήματα που είναι στην παρένθεση στον μέλλοντα, στο πρόσωπο 


και στον αριθμό που ταιριάζουν.


• Αν δεν ποτίζουμε τα δέντρα, τότε αυτά ―――――――― (ξεραίνομαι).


• Αύριο σκέφτομαι να επισκεφτώ τη γιαγιά μου. ―――――――― (Ξυπνάω) το πρωί,


―――――――― (πλένομαι), ―――――――― (ντύνομαι), ―――――――――


(ετοιμάζομαι), ―――――――― (αγοράζω) και κάποια γλυκά, που αρέσουν στη


γιαγιά μου, και θα πάω. Ελπίζω ότι ―――――――― (χαίρομαι) που θα με δει και


―――――――― (ευχαριστιέμαι) που θα μείνω μαζί της όλο το απόγευμα.


• Αν κάνω μόνη μου αυτή τη δουλειά, ――――――――― (χρειάζομαι) πολλή ώρα.


Γι’ αυτό ―――――――――― (στηρίζομαι) στη βοήθεια των φίλων μου. 


―――――――― (Σκέφτομαι) τι θα ζητήσω από τον καθένα και δε ―――――――


(ντρέπομαι) να πω ότι με βοήθησαν όλοι. Γι’ αυτό άλλωστε είναι και οι φίλοι!


θα ξεραθούν
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Βάλε τις φράσεις από τον αόριστο (χτες) στον μέλλοντα (αύριο).


Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο.


Το αεροπλάνο θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο.


Το μικρό χωριό εγκαταλείφτηκε από τους κατοίκους του.


Γιατί χτενίστηκες έτσι;


Εμείς ριχτήκαμε με τα μούτρα στο διάβασμα, γιατί ήρθαν οι εξετάσεις.


Κρυφτήκατε για να μη σας βρούμε;


Πικράθηκαν γιατί τους μίλησαν άσχημα.


Συμπλήρωσε τα κενά, όπως στο παράδειγμα.


το γράμμα μου το δικό μου γράμμα


η δουλειά σου


τα καράβια μας


το λιμάνι του


η δασκάλα τους


το πανεπιστήμιό μας
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Συμπλήρωσε τα κενά, όπως στο παράδειγμα.


η δική μου χώρα η χώρα μου


ο δικός μου δάσκαλος


το δικό μου χωριό


ο δικός μας πατέρας


η δική μου τσάντα


το δικό μου σπίτι


Διάλεξε την κατάλληλη λέξη και συμπλήρωσε τις προτάσεις.


• ――――――― μέρα ελπίζω να μπορέσω να ταξιδέψω σε ολόκληρο τον


κόσμο.


• Υπάρχει ――――――― ανθοπωλείο εδώ κοντά;


• ――――――― ο δρόμος έχει πολλή κίνηση.


• Ποτέ δε θα ήθελα να είχα ――――――― προβλήματα σαν τα δικά σου.


• ――――――― παιδιά έρχονται στο σχολείο αδιάβαστα.


• ――――――― δεν μπορεί να με κάνει να γελάσω.


• ――――――― κοπέλες πουλούσαν υφάσματα στη μέση του δρόμου.


• Έχουν ――――――― ρούχα που δεν τα φοράνε και θέλουν να τα


δώσουν.


• Το χωριό μου έχει ――――――― καταπληκτική θέα.


• Θα σου πω ――――――― φορά την ιστορία της ζωής μου.


κάποια


τέτοια


κανείς


κανένα


μερικά


αυτός


κάτι


μια


καμιά


κάποια


Κάποια


3D TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp  27/04/2011  1:47 μ.μ.  Page 8







9


Πες στους άλλους να κάνουν κάτι:


(βγάλε, ελάτε, φάε, αγοράστε, πάρε, σκουπίστε, κοίταξε, χαμογελάστε).


Πες στους άλλους να μην κάνουν αυτό που σκέφτονται:


(μην ανοίξετε, μη χτυπήσετε, μη φύγεις, μην αγγίξεις, μην περάσετε, 


μην κολυμπήσεις, μην απαντήσετε, μη φορέσεις).


―――――――――― την πόρτα σε κανέναν!


―――――――――― το τζάμι, γιατί θα κάνεις δαχτυλιές.


―――――――――― την πόρτα, γιατί θα ξυπνήσει το μωρό.


―――――――――― τον δρόμο χωρίς να κοιτάξετε δεξιά και αριστερά.


―――――――――― χωρίς να μου το πεις.


―――――――――― το πουλόβερ, γιατί κάνει ζέστη.


―――――――――― στα βαθιά, γιατί είναι επικίνδυνο.


―――――――――― σε κανέναν!


―――――――― γρήγορα το φαγητό σου, γιατί πρέπει να φύγουμε.


―――――――― το παλτό σου. Κάνει πολλή ζέστη.


―――――――― , σας παρακαλώ, μια εφημερίδα να μάθουμε τα νέα.


―――――――― λίγο από το σπίτι να τα πούμε.


―――――――― τα παπούτσια σας στο χαλάκι της πόρτας, γιατί έχω σφουγγαρίσει.


―――――――― τα κλειδιά, γιατί θα γυρίσεις πριν από μένα.


―――――――― στον φωτογράφο!


―――――――― στον καθρέφτη πόσο σου πάνε τα μακριά μαλλιά!


Φάε


Μην ανοίξετε
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Συμπλήρωσε τα κενά, όπως στο παράδειγμα.


――――――――― αύριο στις 7, γιατί έχουμε δουλειά. (ξυπνάω)


――――――――― από τον μανάβη, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω. (ψωνίζω)


――――――――― ό,τι δεν καταλαβαίνεις. (ρωτάω)


――――――――― όσο θέλεις και όποιο τραγούδι θέλεις. (τραγουδάω)


――――――――― τα ρέστα που σου δώσανε. (μετράω)


――――――――― το δώρο που σου έκαναν. (κρατάω)


――――――――― την αγάπη σου σε όλους. (χαρίζω)


Να ξυπνήσεις


Απάντησε στις ερωτήσεις με ναι ή όχι, όπως εσύ νομίζεις.


Να πάμε στο θέατρο; Ναι, να πάτε.


Να σκουπίσουμε το σπίτι; Όχι, να μην το σκουπίσετε.


Να φάμε παγωτό;


Να διαβάσουμε τα μαθήματά μας;


Να πάρω τηλέφωνο;


Να βγάλω τον σκύλο βόλτα;


Να χτυπήσουμε το κουδούνι;


Να βγούμε διάλειμμα;


Να πλύνω τα πιάτα;


Να έρθουμε στο σπίτι σας;
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• Λέω ――――――――― ως αργά το βράδυ. (διαβάζω)


• Μπορεί ――――――――― από το σπίτι σου για να σε δω λιγάκι. (περνάω)


• Θέλω ―――――――― και ――――――――― σε άλλη χώρα. (φεύγω, πηγαίνω)


• Το μωρό κινδύνεψε ――――――――― από ένα κομμάτι ψωμί. (πνίγομαι)


• Είναι ώρα ――――――――― τις ειδήσεις στην τηλεόραση. (βλέπω)


• Πρέπει ――――――――― τα χέρια σου πριν φας. (πλένω)


• Είναι σημαντικό ―――― μου ――――――――― όλη την αλήθεια. (λέω)


• Θα φροντίσω ―――― σου ―――――――― το γράμμα σύντομα. (στέλνω)


Συμπλήρωσε τις προτάσεις βάζοντας τα ρήματα στον κατάλληλο τύπο.


Οι λέξεις μπερδεύτηκαν! Φτιάξε σωστές προτάσεις.


να / είναι / τα / του / Θέλω / όλα / παιδιά / κόσμου / ευτυχισμένα.


Θέλω να είναι όλα τα παιδιά του κόσμου ευτυχισμένα.


να / πολύ / Πρέπει / δουλέψω / για / να / αρκετά / βγάλω / χρήματα.


να / το / γάμο / γιορτάσουν / Σκέφτονται / τους.


να / στην / έρθει / Μπορεί / άλλος / τάξη / δάσκαλος / μας.


να / μια / Θέλετε / πάμε / βόλτα / στη / Θεσσαλονίκη;


να διαβάσω
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Συμπλήρωσε τις προτάσεις όπως νομίζεις, σύμφωνα με το παράδειγμα.


Αν θέλεις,


Αν φύγω, .


Αν έρθεις, .


Αν έχω ελεύθερο χρόνο την Κυριακή, .


Αν χάσουν το τρένο, .


Αν γυρίσετε αργά το βράδυ, .


Αν δε διαβάσω, .


Αν ξυπνήσω νωρίς αύριο, .


Αν η μαμά μου σταματήσει από τη δουλειά, .


έλα να με βοηθήσεις.


Αν μου δώσει χρήματα ο πατέρας μου


Συμπλήρωσε τις προτάσεις όπως εσύ νομίζεις.


, θα αγοράσω το βιβλίο που θέλω.


, θα δω τηλεόραση.


, θα παίξω με τα παιδιά στην αυλή.


, θα έχω ωραίο σώμα.


, θα προλάβω το λεωφορείο.


, θα στενοχωρηθούν.


, θα τον απολύσουν από τη δουλειά του.
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Συμπλήρωσε τις προτάσεις με την κατάλληλη λέξη.


Διάλεξε το επίθετο που ταιριάζει και συμπλήρωσε τις παρακάτω φράσεις:


(βαθύς-ιά-ύ,  βαρύς,-ιά-ύ,  παχύς-ιά-ύ,  ελαφρύς-ιά-ύ,  μακρύς-ιά-ύ, 


φαρδύς-ιά-ύ,  πλατύς-ιά-ύ).


――――――, Αχμέτ! Τα κατάφερες!


――――――, τι ωραίο αυτοκίνητο που αγόρασες!


――――――, δεν πειράζει κι αν έρθεις για λίγο μέσα.


――――――! Με τρόμαξες έτσι απότομα που μπήκες.


――――――! Ο Πέτρος είναι άρρωστος και δε θα μπορέσει να έρθει.


――――――! Τι πάθαμε!


――――――! Τι ωραία συλλογή από πέτρες που έχεις!


――――――! Κερδίσαμε!


――――――! Μόλις κοιμήθηκε το μωρό.


Η χαράδρα είναι βαθιά.


Η αρρώστια είναι


Το τραύμα είναι


Η κουβέρτα είναι


Η γάτα είναι


Το φόρεμα είναι


Το μονοπάτι είναι


Το παντελόνι είναι


Ο δρόμος είναι


Το πεζοδρόμιο είναι


Το φαγητό είναι


Η γλώσσα σου είναι


Η πληγή είναι


Ο παππούς μου είναι


Αμάν
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Διάλεξε ένα από τα επίθετα για να συμπληρώσεις τις παρακάτω φράσεις.


• Το παιδί του Αντρέα είναι πολύ ―――――――― . Θέλει να γίνεται πάντα το δικό του.


• Υπάρχουν κάποια φασόλια που τα λένε ―――――――― .


• Είναι ―――――――― και το δείχνει κάθε φορά που βγαίνουν έξω με τη γυναίκα του.


• Υπάρχουν γυναίκες ―――――――― και άλλες με ίσια μαλλιά.


• Είσαι ――――――――, δε θα συζητήσω μαζί σου.


• Η ―――――――― η Μαρία έχει μάτια σαν ελιές!


• Η αδερφή μου είναι πολύ ―――――――― και θέλει να μου παίρνει τα πράγματά μου.


πεισματάρικο


Ξαναγράψε καθεμιά από τις παρακάτω φράσεις απαντώντας στην αντίστοιχη ερώτηση.


Σε ποιον;


Η μητέρα δίνει φαγητό στα παιδιά.


Στα παιδιά δίνει φαγητό η μητέρα.


Τι;


Ο δάσκαλος μοιράζει τα τετράδια στα παιδιά.


Τι έκανε;


Ο μπαμπάς αγόρασε ένα βιβλίο στον Δημήτρη.


Σε ποιον;


Είπαμε στον Αχμέτ την αλήθεια.
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σγουρομάλλης, -α, -ικο


15


Ζωγράφισε:


την μπλούζα του Μεχμέτ με θαλασσί


τη φούστα της Φατμέ με χρυσαφί


το παντελόνι της Μελτέμ με βυσσινί


την μπλούζα του Τουντζάι με λαχανί


το σορτς του Χουσεΐν με κεραμιδί


το παντελόνι της Αϊσέ με καφετί


τα μαλλιά του Φαΐκ με κίτρινο


την μπλούζα της Μπαχάρ με πράσινο


τη φόρμα της Φιγιέν με πορτοκαλί


το πουκάμισο του Σαλί με κόκκινο


Τι


χρώμα 


είναι;


Η ντομάτα είναι κόκκινη.


Το στάχυ είναι


Το χιόνι είναι


Το πορτοκάλι είναι


Το σκοτάδι είναι


Ο ουρανός είναι


Η θάλασσα είναι


Το λεμόνι είναι


Το βύσσινο είναι


Η αρκούδα είναι


Το αχλάδι είναι


Η στέγη είναι


Το φεγγάρι είναι


Το κυκλάμινο είναι
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Συμπλήρωσε τα επίθετα που λείπουν.


ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ


ο θαλασσής η θαλασσιά το θαλασσί


ο η πορτοκαλιά το


ο λαχανής η το


ο η το χρυσαφί


ο κόκκινος η το


ο η καφετιά το


ο η το πράσινο


ο σταχτής η το


ο βυσσινής η το


Χρωμάτισε το συννεφάκι με το χρώμα που σου λέει και ύστερα συμπλήρωσε


τα επίθετα που ταιριάζουν.


καφετί


ο καφετής σκύλος


η καφετιά ντουλάπα


το καφετί παντελόνι


θαλασσί


ο ―――――― τοίχος


η ―――――― κορδέλα


το ―――――― πουκάμισο


πορτοκαλί


ο ―――――― μαρκαδόρος


η ―――――― φούστα


το ―――――― παπούτσι


βυσσινί


ο ―――――― ήλιος


η ―――――― κάλτσα


το ―――――― μπουφάν


χρυσαφί


ο ―――――― ήλιος


η ―――――― ζώνη


το ―――――― ύφασμα


λαχανί


ο ―――――― πίνακας


η ―――――― τσάντα


το ―――――― μπαλόνι
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Βρες από τι είναι φτιαγμένα τα παρακάτω.


ξύλινη πόρτα από ξύλοg


χάλκινο άγαλμα g


πήλινη γλάστρα g


χάρτινη σακούλαg


γυάλινος πύργος g


πλαστικός κουβάςg


σιδερένια βέργα g


πάνινη τσάντα g


πέτρινος τοίχος g


γυάλινο βάζο g


μεταξένιο μαντίλιg


κοκάλινο τασάκι g


Από τι μπορεί να είναι φτιαγμένα τα παρακάτω;


ένα ποτήρι... από γυαλί, από πλαστικό, από χαρτί, από πηλό


ένα τραπέζι...


μια κατσαρόλα...


μια πόρτα...


ένας τοίχος...


ένα βάζο...


17
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Βρες ουσιαστικά που να ταιριάζουν με τα παρακάτω επίθετα.


ο μάλλινος ――――― η μάλλινη ――――― το μάλλινο ―――――


ο μεταξένιος ――――― η μεταξένια ――――― το μεταξένιο ―――――


ο σιδερένιος ――――― η σιδερένια ――――― το σιδερένιο ―――――


ο χάρτινος ――――― η χάρτινη ――――― το χάρτινο ―――――


ο πήλινος ――――― η πήλινη ――――― το πήλινο ―――――


ο ξύλινος ――――― η ξύλινη ――――― το ξύλινο ―――――


ο υφασμάτινος ――――― η υφασμάτινη ――――― το υφασμάτινο ―――――


ο πέτρινος ――――― η πέτρινη ――――― το πέτρινο ―――――


ο μπαμπακένιος ――――― η μπαμπακένια ――――― το μπαμπακένιο ―――――


ο τσιμεντένιος ――――― η τσιμεντένια ――――― το τσιμεντένιο ―――――


Φτιάξε προτάσεις με τα ζευγάρια των λέξεων.


Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που ζούσε σε ένα γυάλινο παλάτι.γυάλινο παλάτι...


σιμιγδαλένιος


άνθρωπος...


μεταξένια


μαλλιά...


συρμάτινα


λουλούδια...


πέτρινα


σπίτια...


σκούφος κουβέρτακουβέρτα σακάκι
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Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τα παρακάτω επίθετα.


• Ο πατέρας μου χτίζει μια ――― ――――――― σκάλα. (ψηλός, τσιμεντένιος)


• Ευτυχώς που η ντουλάπα μας είναι ―――――――, ――――――― και ―――――


και χωράει πολλά πράγματα. (μεγάλος, ξύλινος, φαρδύς)


• Η Αϊσέ έχει στην αυλή της πολλές ――――――― ――――――― γλάστρες 


γεμάτες λουλούδια. (μικρός, πήλινος)


• Θέλω να μου δώσεις έναν ――――――― ――――――― μαρκαδόρο. 


(λεπτός, πορτοκαλής)


• Ο σκουπιδοτενεκές της τάξης μας είναι ――――――― και ―――――――. 


(πράσινος, σιδερένιος)


• Σου αρέσουν περισσότερο τα ――――――― ή τα ――――――― αγάλματα; 


(χάλκινος, μαρμάρινος)


• Σε ένα ράφι της βιβλιοθήκης υπάρχουν εφτά ――――――― ――――――― και


――――――― μπουκαλάκια. (μικρός, γυάλινος, περίεργος)


• Ο δρόμος που περνάει μπροστά από το σχολείο μου είναι ―――――――, ―――――


και ασφαλτοστρωμένος. (φαρδύς, μακρύς)


• Ζωγράφισε έναν ――――――― ――――――― και ――――――― ελέφαντα. 


(παχύς, γκρίζος, γελαστός)


• Είδα όνειρο ότι ταξίδευα σε μια θάλασσα ―――――――, ――――――― ,


――――――― και ―――――――. (πλατύς, γαλάζιος, ζεστός, ήρεμος)


• Είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε ――――――― και όχι ――――――― σακούλες.


(χάρτινος, πλαστικός)


• Οι ――――――― κούκλες φτιάχνονται εύκολα και από τα παιδιά. (πάνινος)


ψηλή τσιμεντένια
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Συμπλήρωσε τα κενά, όπως στο παράδειγμα.


Μια φορά κι έναν καιρό ήταν στην άκρη ενός ―――――――― (σκοτάδι) δάσους μια


μικρή ―――――――― (πέτρα) καλύβα, στην οποία ζούσε ένας ―――――――― (ξύλο)


άνθρωπος. Ήταν στ’ αλήθεια πολύ περίεργος αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να ήταν όλος


φτιαγμένος από ξύλο, όμως είχε μια ―――――――― (χαρτί) καρδιά! Έτσι μπορούσε κι


ένιωθε ό,τι συνέβαινε γύρω του.


Ζούσε χρόνια σε αυτό το δάσος –πολλοί έλεγαν ότι ήταν κάποιος ――――――― (βάρος)


κορμός δέντρου που έγινε άνθρωπος– και είχε πια συνηθίσει τη ―――――――― (βάθος)


μοναξιά του. Όμως η καρδιά του λαχταρούσε να ταξιδέψει σαν ―――――――― (χαρτί)


καραβάκι στην ―――――――― (πλάτος) γαλάζια θάλασσα. Λαχταρούσε να ανταμώσει


άλλους, ――――――――― (παραμύθι) κόσμους κι άλλα ―――――――― (όνειρο)


μέρη.


Σηκώθηκε λοιπόν κάποια ――――――― (άνοιξη) μέρα, φόρεσε τα καλά ―――――――


(μετάξι) ρούχα του, πήρε το ―――――――― (κόκαλο) καλάθι του και έβαλε μέσα ό,τι


θεωρούσε πιο σημαντικό για να πάρει μαζί του στο ταξίδι του: μια ―――――――――


(καλάμι) φλογέρα, ένα μικρό ―――――――― (γυαλί) μπουκαλάκι με τη μυρωδιά του


δάσους και ένα ―――――――― (σύρμα) δέντρο που είχε φτιάξει κάποτε μόνος του


για να του θυμίζει την αλλοτινή ζωή του. Κι έτσι, ξεκίνησε...


σκοτεινού


20
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Να λύσεις το σταυρόλεξο. Συμπλήρωσε με κεφαλαία γράμματα.


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ


1. Ήρωας του θεάτρου σκιών.


4. Νομίζω ..... κάνεις λάθος.


5. Εκεί αράζουν τα πλοία.


8. Μεγάλωσε στη ζούγκλα.


10. Εκεί βρίσκεται η Ντίσνεϊλαντ.


ΚΑΘΕΤΑ


5. Επίθετο από την γκρίνια!


9. Αυτή που ζηλεύει.


11. Στην Ντενεκεδούπολη ζούσαν


οι ....... (ανάποδα)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10
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Να ζευγαρώσεις τα αντίθετα.


μακρύς, -ιά, -ύ αδύνατος, -η, -ο


βαρύς, -ιά, -ύ στενός, -ή, -ό


παχύς, -ιά, -ύ κοντός, -ή, -ό


τεμπέλης, -α, -ικο εργατικός, -ή, -ό


δύσκολος, -η, -ο κοντινός, -ή, -ό


μακρινός, -ή, -ό εύκολος, -η, -ο


φαρδύς, -ιά, -ύ ελαφρύς, -ιά, -ύ


Βάλε τις φράσεις στον άλλο αριθμό.


ο φοβητσιάρης άνθρωπος οι φοβητσιάρηδες άνθρωποι


η ζηλιάρα γυναίκα


το ελαφρύ φαγητό


τα γκρινιάρικα παιδιά


οι σιδερένιες πόρτες


τα μαρμάρινα αγάλματα


ο γυάλινος πύργος


η θαλασσιά χάντρα
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Συμπλήρωσε όπως


στο παράδειγμα.


Συμπλήρωσε όπως


στο παράδειγμα.


αρνί ――――――― ψωμί ―――――――


δρόμος ――――――― άντρας ―――――――


μωρό ――――――― μαξιλάρι ―――――――


ομπρέλα ――――――― κουβέρτα ―――――――


πόρτα ――――――― πρόταση ―――――――


φωνή ――――――― κατσαρόλα ―――――――


χωράφι ――――――― παππούς ―――――――


λάμπα ――――――― βιβλίο ―――――――


φάρμακο ――――――― κουτάλι ―――――――


παιδί ――――――― πετσέτα ―――――――


αρνάκι


σημαδάκι ――――――― παντελονάκι ―――――――


κλειδάκι ――――――― συννεφάκι ―――――――


ζαχαρίτσα ――――――― τουρτίτσα ―――――――


ποντικούλης ――――――― καρεκλίτσα ―――――――


χαλάκι ――――――― μανούλα ―――――――


γλαστρούλα ――――――― ρολογάκι ―――――――


μυτούλα ――――――― δαχτυλιδάκι ―――――――


ποτηράκι ――――――― ελεφαντάκος ―――――――


κρασάκι ――――――― ψαράκι ―――――――


γλωσσίτσα ――――――― χελωνίτσα ―――――――


σημάδι
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Συμπλήρωσε όπως στο παράδειγμα.


• Χτένισε τα ――――――――― (μαλλιά) σου για να είσαι ωραία.


• Έκρυψα το δαχτυλίδι σε ένα ――――――――― (κουτί).


• Στο διάλειμμα έφαγα μια ――――――――― (μπανάνα) και λίγο ―――――――――


(ψωμί).


• Ο ποντικός ψάχνει να βρει το ――――――――― (τυρί).


• Μια ――――――――― (γάτα) κι ένα ――――――――― (σκυλί) κάνανε πολλή 


παρέα.


• Το ――――――――― (σπίτι) μου είναι μικρό, αλλά ωραία στολισμένο.


• Έχω μια ――――――――― (αδερφή) που την αγαπάω πολύ. Έχω κι έναν 


――――――――― (αδερφό) που μου παίζει το ――――――――― (κρυφτό).


• Το μωρό έχει πολύ μικρά ――――――――― (χέρια) και ――――――――― 


(πόδια).


• Χτες το μεσημέρι φάγαμε ――――――――― (αυγά), ――――――――― 


(κολοκύθια), ――――――――― (πατάτες) και ――――――――― (ψάρια).


• Θέλω μια λεπτή ――――――――― (φέτα) ――――――――― (ψωμί) 


με ――――――――― (βούτυρο) και ――――――――― (μέλι).


μαλλάκια
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Συμπλήρωσε τον παρατατικό των ρημάτων.


δουλεύω περιμένω ποτίζω διαβάζω ψάχνω


ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ


δούλευα


περίμενες


πότιζε


διαβάζαμε


ψάχνατε


Συμπλήρωσε τα κενά, όπως στο παράδειγμα (από τον ενεστώτα στον παρατατικό).


εγώ πιάνω αυτός ――――――


εσύ γράφεις εμείς ――――――


αυτός πηγαίνει εσύ ――――――


εμείς μαγειρεύουμε αυτοί ――――――


εσείς οδηγείτε εγώ ――――――


αυτοί ζωγραφίζουν εσείς ――――――


εσύ πληρώνεις εγώ ――――――


αυτός ταξιδεύει αυτοί ――――――


εμείς σκουπίζουμε εσύ ――――――


εγώ πίνω αυτός ――――――


αυτοί φεύγουν εσείς ――――――


εσείς κλειδώνετε εμείς ――――――


έπιανε
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Να μεταφέρεις τις προτάσεις από τον ενεστώτα στον παρατατικό.


Δουλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ.


Ο Αχμέτ μοιράζει τα τετράδια.


Ο δάσκαλος βάζει τους βαθμούς.


Πλένω πολλές φορές τα πιάτα.


Ψωνίζω κάθε μέρα από τον φούρνο.


Πηγαίνεις στο θέατρο και στον κινηματογράφο;


Εσύ μετράς τις ώρες μέχρι το μεσημέρι.


Μαθαίνουμε πολλά νέα από τις εφημερίδες.


Βλέπετε τη θάλασσα από το μπαλκόνι σας;


Αυτοί παλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί.


Δουλεύαμε από το πρωί ως το βράδυ.


Να μεταφέρεις τις φράσεις από τον έναν αριθμό στον άλλο.


εγώ ακουμπούσα ――――――――― εγώ ακολουθούσα ―――――――――


εσύ κρατούσες ――――――――― εσύ μετρούσες ―――――――――


αυτός ρωτούσε ――――――――― αυτός ξεχνούσε ―――――――――


εμείς απαντούσαμε ――――――――― εμείς συναντούσαμε ―――――――――


εσείς προχωρούσατε ――――――――― εσείς συζητούσατε ―――――――――


αυτοί δημιουργούσαν ――――――――― αυτοί τηλεφωνούσαν ―――――――――


εμείς ακουμπούσαμε
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αγαπάω κρεμούσαν έτρεχα μουντζουρώνετε


κυνηγάς ακούγαμε έγραφε χρωματίζουμε


βοηθάει αγαπούσα έφευγαν τρέχω


λέμε κυνηγούσες έπνιγες φεύγουν


ακούμε βοηθούσε μουντζουρώνατε γράφει


κρεμούν λέγαμε χρωματίζαμε πνίγεις


Κάνε τη σωστή αντιστοίχιση.


Βάλε τα παρακάτω ρήματα στον παρατατικό και στο σωστό πρόσωπο.


Κάποτε είχα ένα ψαράκι μέσα σε μια γυάλα. ――――――― (Ξυπνάω) κάθε πρωί και


του ――――――― (λέω) «καλημέρα». Εκείνο με ――――――― (κοιτάζω) καλά καλά


και ――――――― (περιμένω) να του αλλάξω το νερό. Ύστερα του ―――――――


(ρίχνω) την τροφή του, ――――――― (βάζω) για λίγο το χέρι μου μέσα στο νερό για


να το χαϊδέψω, το ――――――― (χαιρετάω) και ――――――― (φεύγω) για το σχο-


λείο μου. Αυτό το ――――――― (κάνω) κάθε πρωί. Το μεσημέρι που ―――――――


(γυρνάω) από το σχολείο, το ψαράκι ήταν εκεί και ――――――― (πηγαίνω) πάλι να


το δω. Το ――――――― (παρατηρώ) πόσο όμορφα ――――――― (κολυμπάω) μέσα


στο νερό, πόσο όμορφα ――――――― (λάμπω) τα χρώματά του και πόσο μικρές ήταν


οι φυσαλίδες του αέρα που ――――――― (βγάζω). Το ψαράκι αυτό το ――――――


(φωνάζω) Νέπτο. Ήταν ο καλύτερός μου φίλος μέχρι να γνωρίσω τη Ρόζα, την πιο


όμορφη σκυλίτσα του κόσμου!


Ξυπνούσα
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Γράψε την παρακάτω ιστορία στον παρατατικό και από τον ενικό στον πληθυντικό.


Ο ψαράς ψαρεύει αργά το βράδυ. Χαιρετάει τη γυναίκα του και το παιδί του, πηγαίνει


στη βάρκα του, ταξιδεύει στη θάλασσα και απλώνει το δίχτυ του. Περιμένει μέχρι να


πιάσει κάτι και η ώρα περνάει. Ο ψαράς κοιτάζει το αστέρι που λάμπει στον ουρανό, πα-


ρακαλάει να γεμίσει το δίχτυ του και παρακολουθεί το σκοτεινό θαλασσινό νερό. Αν η


βάρκα γεμίσει ψάρια, θα είναι ευχαριστημένος και θα γυρίσει πίσω για να τα πουλήσει.


Αν τύχει να μην πιάσει ψάρια, σκέφτεται τι θα κάνει την επόμενη μέρα για να ξεγελάσει


τη θάλασσα.


Οι ψαράδες ψάρευαν αργά τα βράδια.
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Συμπλήρωσε τα κενά.


ΧΤΕΣ


ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ            ΑΟΡΙΣΤΟΣ


ξυπνούσα ξύπνησα


―――――――― ――――――――


―――――――― ――――――――


―――――――― ――――――――


―――――――― ――――――――


―――――――― ――――――――


―――――――― ――――――――


έγραφα ――――――――


έφερνες ――――――――


έπαιζε ――――――――


αρπάζαμε ――――――――


καίγατε ――――――――


άκουγαν ――――――――


―――――――― έμαθα


―――――――― έδωσες


―――――――― έβαλε


―――――――― μείναμε


―――――――― φύγατε


―――――――― άρχισαν


ΤΩΡΑ


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ


ξυπνάω


γελάω


πλησιάζεις


πέφτει


ζηλεύουμε


χαρίζετε


παρακαλούν


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


ΑΥΡΙΟ


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ


θα ξυπνήσω


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――


――――――――
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Εγώ έβλεπα τηλεόραση και έτρωγα παγωτό.


Εμείς βλέπαμε τηλεόραση και τρώγαμε παγωτό.


Δεν κούτσαινες την προηγούμενη εβδομάδα που σε είδα.


Πουλούσε φρούτα και λαχανικά στη λαϊκή αγορά.


Ο δάσκαλος μιλούσε όλη την ώρα.


Η γάτα έτρωγε το κόκαλο του ψαριού.


Σε χαιρετούσα από το μπαλκόνι.


Δεν άκουγες αυτό που σου έλεγε ο θείος σου.


Την προηγούμενη εβδομάδα το παιδί σχόλαγε κάθε μέρα στη μία.


Να μεταφέρεις κάθε φράση στον πληθυντικό αριθμό.
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Συμπλήρωσε τα κενά βάζοντας τα ρήματα στον παρατατικό και στον ενεστώτα.


πάγωσα


ζωγράφισα


θύμωσα


κατέβασα


έμαθα


σπούδασα


έκρυψα


ΑΟΡΙΣΤΟΣ


πάγωνα


ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ


θα ζεσταθώ


θα παντρευτώ


θα ψηθώ


θα φανώ


θα ξυριστώ


θα βραχώ


θα μπλεχτώ


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ


ζεσταίνομαι


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ


Φτιάξε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις.


γιορτή


ευχή


δώρο


ήρωας


ταινία
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Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν.


λιμάνι χάρτ―ς καγκουρ ―́


ταξ ―́δ― κτίρ―ο π―χνίδι


καμ ―́λα πανεπιστήμ―ο ποτ ―́ρ―


μηναν ―́ λεωφορ ―́ο συγκάτ―κος


βράδ― φ―τ―γραφία ναυάγ―ο


παραμ ―́θι γλ ―́σσα αν ―́γω


πλ ―́ο γιορτ ―́ παχ ―́ς


ουρανοξ ―́στης τηλε ―́ρασ― ζαβολιάρ―ς


μαγαζ ―́ τραγούδ― τ―νία


τηλέφ―νο παγ―τ―́ αλήθ―α
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Από τις παρακάτω σελίδες του βιβλίου σου λείπουν κάποια γράμματα.


Προσπάθησε να τα βρεις και να τα συμπληρώσεις.


Γεια σου! Είμαι το βιβλί― που κρατάς


στα χέρ― σου!


Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο 


χαίρομαι που είμαστε επιτέλους μαζί!


Όλο το καλοκαίρ― ήμουν μόνο μου σε


κάποιο ράφ― και σε περίμενα. Έλεγα:


«Θα περάσει ο καιρ― και κάποιο 


παιδάκ― τον Σεπτέμβρη, που θα 


ανοίξουν τα σχολεία, θα με βάλει 


επιτέλους στη σάκ― του».


Μαζί θα περάσουμε πολλές ώρ―. 


Θα με προσέχεις και θα σε προσέχω,


θα με μάθεις και θα σου μάθω πολλά


πράγματ―.


Είμαι σίγουρο ότι σου αρέσει 


το παιχνίδ―, γι’ αυτό έχω φροντίσει να


έχω πολλά παιχνίδ― στις σελίδες μου.


Σου εύχομαι καλή χρονιά και 


καλή επιτυχία!


Με αγάπ―


Το βιβλί― σου


Βάλε τα γράμματα


που λείπουν


στη σωστή τους


θέση.


το παιδί το μαγαζ― ― ποτήρ― ― βράδ― ― μολύβ― ― χαρτ―
ουδέτερα


ενικός


τα παιδιά τα μ――― τα ποτήρια ― β――― τ― μολ―― ― χαρτιά ουδέτερα


πληθυντικός


Στο μικρό τρενάκι βάλε τις λέξεις στον ενικό αριθμό 


και στο μεγάλο τρένο τις ίδιες λέξεις στον πληθυντικό. 


Μην ξεχάσεις να βάλεις και τα άρθρα τους (το, τα)!
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Το καλοκαίρ― μου αρέσει να κάνω μπάνιο στο νησ ΄
― . 


Εκεί έχει σπίτ― η γιαγιά μου με μεγάλη αυλ ΄
― . 


Το βράδυ μαζεύεται όλη ― οικογένεια και λέμε αστεία.


Το πρω ΄
― παίζω με τα άλλα παιδιά τα παιχνίδια που


ξέρουμε. Το μεσημέρ― τρώω το φαγητ ΄
― που έχει


μαγειρέψ― η γιαγιά μου. 


Πόσο μου αρέσει το καλοκαίρ― στο νησ ΄
― !


2


Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν.


Ένα παιδ ΄
― βρήκε ένα αρν ΄


― .  Το αρν ΄
― ήταν


δεμένο με ένα σκοιν ΄
― . Το παιδ ΄


― άπλωσε το


χέρ― του και χάιδεψε το αρνάκ― . Ύστερα έβγαλε


από το σακούλ― του λίγο ψωμ ΄
― και του έδωσε.


Δώσε


σε κάθε αστεράκι


μια επιθυμία σου 


κι άφησέ τη 


να ταξιδέψει ως 


τον ουρανό!


Εγώ θα ήθελα...


Ακόμα, θα ήθελα...


Πιο πολύ από όλα θα ήθελα...
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Βάλε σε αλφαβητική σειρά


τις παρακάτω λέξεις και


μετά ζωγράφισε καθεμιά


στο κουτάκι της. 


Οι λέξεις είναι: λουλούδι,


ήλιος, βροχή, γάτα,


θάλασσα, παπούτσι, ψάρι.


βροχή


3


η σάκ
―


η δασκάλ―


οι δασκάλ―


―
αδερφ―


―
αδερφ―


―
βροχ―


οι βροχ―


―
λεκάν―


―
λεκάν―


―
σάκ


―


η ώρ―


― ώρ―


(θ
η
λυ


κά
 ε


νι
κό


ς)


(θ
η
λυ


κά
 π


λη
θυ


ντ
ικ


ός
)


Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν και βάλε στα φύλλα του μικρού δέντρου 


τις λέξεις στον ενικό αριθμό και στα φύλλα του μεγάλου δέντρου τις ίδιες λέξεις 


στον πληθυντικό. Μην ξεχάσεις τα άρθρα τους (η, οι)!
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Γράψε στα παρακάτω κουτάκια τι βάζεις στην τσάντα σου για να πας 


στο σχολείο και τι υπάρχει στην ντουλάπα του σπιτιού σου.


Μην ξεχάσεις να βάλεις και τα άρθρα!


Στην τσάντα μου υπάρχουν:


τα τετράδια,


(αρσενικά ενικός)


(αρσενικά πληθυντικός)


Στην ντουλάπα μου υπάρχουν:


ένα παλτό,


ο πίνακ―
ο ταχυδρόμ―


― καθηγητ―


― ουραν―


― συμμαθητ―
― άντρ―


ο άνθρωπ―


οι πίνακ―


― ταχυδρόμ―


― καθηγητ―


― ουραν―


― συμμαθητ―


― άντρ―


― άνθρωπ―


Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν και βάλε στα συρτάρια του μικρού ντουλαπιού


τις λέξεις στον ενικό και στα συρτάρια του μεγάλου ντουλαπιού τις ίδιες λέξεις 


στον πληθυντικό. Μην ξεχάσεις να βάλεις και τα άρθρα τους (ο, οι)!
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Χτες τελείωσα ένα βιβλί― που διάβαζα. Το βιβλί― αυτό μιλούσε για ένα παιδ ΄
― και


ένα ελάφ―. Το μικρό παιδ ΄
―, ο Αχμέτ, χάθηκε κάποτε μέσα σε ένα δάσ―.


Ήταν μόνο του αλλά δε φοβόταν. Έπιασε κουβέντα με τα δέντρ―, με τα πουλι ΄
― και


με τα άλλα ζώ― του δάσους, μίλησε και με τον αέρ― και τη βροχ ΄
― και στο τέλος


έγινε φίλος με ένα ελάφ―. Το ελάφ― τού έδειξε τον δρόμ― για να βγει από το


δάσ―. Ο μικρός Αχμέτ, από τότε, πήγαινε πολλές φορές εκεί για να χαιρετήσει τους


φίλ― του και να τους πει τα νέα του.


Ήταν ένα ωραίο βιβλί―, που το διάβαζα κάθε βράδ―. Αύριο θα αρχίσω να διαβάζω


ένα άλλο βιβλί―, που μιλάει για τον ουραν ΄
― και τη θάλασσα.


ενικός πληθυντικός


Αρσενικά


Θηλυκά
Ουδέτερα


ο λύκος
τα φύλλα


Μα τι έγινε; Πάλι χάθηκαν τα γράμματα; Προσπάθησε να τα συμπληρώσεις.


Μπορείς να βοηθήσεις τον μάγο να βάλει τα παρακάτω ουσιαστικά με το μαγικό του 


ραβδάκι στη σωστή τους θέση; Ύστερα συμπλήρωσε τις γραμμές που είναι άδειες.


Τα ουσιαστικά είναι: ο λύκος, τα φύλλα, το καλοκαίρι, οι χειμώνες, 
ο τόπος, οι φωλιές, το δέντρο, τα αυτοκινητάκια, η εικόνα, οι χοροί, 
ο κόσμος, οι μουσικές, το φεγγάρι, οι θάλασσες, η συλλογή, τα αυγά, 
η δουλειά, οι δημοσιογράφοι, οι εφημερίδες, το σταφύλι, τα ποτάμια, 
ο αφρός, τα ταξίδια, η ζωή, οι αετοί, ο αθλητής, το πόδι, η ποδιά, 
ο αγώνας, οι νίκες.


ενικός πληθυντικός
ενικός πληθυντικός
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Πάρε τις λέξεις που βρίσκονται μέσα στο σακούλι και φτιάξε 


δύο προτάσεις για την καθεμιά.


εφημερίδ
α


γράμμα


σύνν
εφο


1


2


1


2


1


2


Φτιάξε την ακροστιχίδα της «σαρανταποδαρούσας».


―――――― Μαζεύονται στον ουρανό όταν ο καιρός είναι κακός.


――― Υπάρχουν και σοκολατένια, εκτός από αυτά που κάνει η κότα.


――――― Το νερό της βροχής σχηματίζει τέτοια.


――――― Από αυτό παίρνουμε το σταφύλι.


――― Χωρίς αυτό δε ζούμε.


――――― Γίνεται με αυτοκίνητο, τρένο, πλοίο, ακόμα και με τη φαντασία μας.


――――― Κουνάει τα φύλλα των δέντρων και τον ακούμε που σφυρίζει.


―――――― Κι αυτά καταλήγουν στη θάλασσα.


―――――― Την κρατάμε όταν βρέχει για να μη βραχούμε.


――――― Σε αυτό φτιάχνουν τις φωλιές τους τα πουλιά.


――――――――― Έχει ρόδες και τρέχει.


―――――――― Κι από αυτό μαθαίνουμε τα νέα.


――――― Το βλέπουμε στον ύπνο μας.


――― Το... του μπασκετμπολίστα είναι 2,20 μ.


―――――― Το όνομα της εφημεριδούλας στον πληθυντικό.


――――― Από αυτό γίνεται το ψωμί.
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Παρατήρησε προσεκτικά την παρακάτω εικόνα. Γράψε πάνω στις γραμμούλες 


ό,τι βλέπεις στην εικόνα και ύστερα χρωμάτισέ τη με δικά σου χρώματα. 


Μην ξεχάσεις να βάλεις σε κάθε λέξη και το άρθρο της!


Χώρισε 


τις λέξεις 


σε συλλαβές.


εφημερίδα
χάρακας


μουσείο


βιβλίοδρόμος


ο ήλιος
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Διάλεξε από τα παρακάτω επίθετα αυτό που ταιριάζει σε κάθε ουσιαστικό:
(μικρό, μαλακά, γλυκός, πράσινοι, καθαρή, τυχερός, κρύο, τελευταία, 


μεγάλοι, ανοιχτό, μαύρες, σιδερένια).


ύπνος νερό μαθήτρια


κάμποι μικρό παιδάκι παράθυρο


σύννεφα άνθρωπος γάτες


αυλή δρόμοι κάγκελα


Το χωριό μου είναι
μικρό, καθαρό, όμορφο, φιλόξενο, ήσυχο, φτωχό,
πράσινο...


Η γειτονιά μου είναι


Το δωμάτιό μου είναι


Ο αδερφός μου είναι


Η αδερφή μου είναι


Ο δάσκαλός μου είναι


Η δασκάλα μου είναι


Εγώ είμαι


Συμπλήρωσε με όσα επίθετα ταιριάζουν, όπως εσύ νομίζεις.
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Η Ζαριέ είναι θυμωμένη.


Γράψε μια πρόταση για την κάθε εικόνα.


Βάλε στον άλλο αριθμό.


η μικρή πόρτα οι μικρές πόρτες ο ――――――――― οι δυνατοί εργάτες


τα ωραία σπίτια


ο άγριος σκύλος


οι παλιές καρέκλες


το ―――――――――
οι καλοί άνθρωποιο ―――――――――


―――――――――το όμορφο ζώο ―――――――――


η μεγάλη πόλη ――――――――― η ―――――――――
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Μπορείς να βρεις τα αντίθετα επίθετα; Μην ξεχάσεις να τα γράψεις και στα 3 γένη!


άσπρος, -η, -ο


μεγάλος, -η, -ο


ακριβός, -ή, -ό


κακός, -ή (ιά), -ό


πλούσιος, -α, -ο


κρύος, -α, -ο


καινούριος, -α, -ο


μαλακός, -ή (ιά), -ό


μαύρος, -η, -ο


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


Κι εδώ ζευγάρωσε σωστά.


γλυκός, -ιά, -ό πικρός, -ή, -ό καθαρός, -ή, -ό βρόμικος, -η, -ο


δυνατός, -ή, -ό άτυχος, -η, -ο νόστιμος, -η, -ο άνοστος, -η, -ο


τυχερός, -ή, -ό αδύνατος, -η, -ο άδειος, -α, -ο αργός, -ή, -ό


ανοιχτός, -ή, -ό κλειστός, -ή, -ό γρήγορος, -η, -ο γεμάτος, -η, -ο


―――――――――
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Οι παρακάτω λέξεις μπερδεύτηκαν. Προσπάθησε να τις ξεμπερδέψεις, να τις βάλεις


στη σωστή σειρά και να φτιάξεις προτάσεις με νόημα.


στη/πονηρή/Η/κρύφτηκε/αλεπού/φωλιά/της Η πονηρή αλεπού κρύφτηκε στη φωλιά της.


τις/πηγές/Από/κρύο/βγαίνει/νερό


τα/μαλλιά/Η/λούζει/κοπέλα/όμορφη/της


στον/ουρανό/Τα/είναι/σύννεφα/γκρίζα


αρέσει/Μου/μουσική/να/ακούω/ωραία


έφτιαξε/το/τραπέζι/Ο/σπασμένο/πατέρας/μου


κάνουν/ωραίες/παιδιά/Τα/ζωγραφιές


να/αγοράσω/Θέλω/μαλακό/ένα/μαξιλάρι


ήλιος


ηλιοβασίλεμα


νερό τυρί


Βάλε τις λέξεις στα σπιτάκια τους και φτιάξε τις οικογένειές τους.


Οι λέξεις είναι:


ηλιοβασίλεμα, χιονόνερο, τυρόγαλο, νερόμυλος, ηλιαχτίδες, τυρόπιτα, 


τυρομπουκιές, ηλιοκαμένος, νερόβραστος, ηλίαση, νεροζούμι, τυροπωλείο, 


νεροχελώνα, ηλιοθεραπεία, ανθότυρο.
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ανάβω σβήνω


Κάθε λέξη αποτελείται από δύο


κομμάτια.
Μπορείς να τα βρεις;


αναβοσβήνω


ανοιγοκλείνω


ανεβοκατεβαίνω


θαλασσοπούλι


σιγοτραγουδώ


κρυφογελώ


αγριόπαπια


αλευρόμυλος


Η Φατμέ είναι


Τα βουνά είναι


Ο άνεμος είναι


Οι πόρτες είναι


Το κρασί είναι


γλυκός θυμωμένη νόστιμες


ψηλά όμορφες σκοτεινά


πράσινος ακριβή δυνατός


καλή ξύλινες μαύροι


σκληροί χάρτινο κόκκινο


Βρες το σωστό κουτάκι και χρωμάτισέ το.
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Φτιάξε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις.
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ΒΡΟΧΗ


Μου αρέσει πολύ το φαγητό.


Η μαμά μου βάζει στο συρτάρι τις πετσέτες.


Τα δέντρα στολίζουν την αυλή μας.


Το καλοκαίρι πίνω νερό.


Όταν η μαμά μου είναι , φωνάζει δυνατά.


ανοιχτόζεστό


διπλωμένεςλερωμένες


ποτισμέναανθισμένα


παγωμένοξαπλωμένο


ποτισμένηθυμωμένη


Κάνε το ίδιο και στις παρακάτω προτάσεις.


ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ


ΟΥΡΑΝΟΣ


ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ


ΑΝΕΜΟΣ
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Δέκα λέξεις είναι


κρυμμένες 


στο μαγικό κουτί.


Βρες τες 


και μετά βάλε τες 


σε αλφαβητική σειρά.


Γ Η Λ Ι Ο Σ Σ Β Ο Υ Ν Α Λ


Α Μ Μ Μ Μ Υ Ζ Ζ Ζ Π Ο Λ Η


Μ Κ Τ Π Π Ν Ε Ρ Ο Ν Λ Π Τ


Π Β Θ Ν Ρ Ν Β Γ Δ Ο Λ Σ Λ


Ρ Γ Κ Ξ Ε Ε Ε Λ Π Σ Λ Π Κ


Ο Δ Λ Π Λ Φ Ο Υ Σ Τ Α Ξ Θ


Σ Ζ Μ Ρ Α Α Ν Ε Μ Ο Σ Π Ε


ήλιος


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


Οι λέξεις σκόρπιες: Οι λέξεις αλφαβητικά:
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Συμπλήρωσε τις προτάσεις όπως εσύ θέλεις.
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Βάλε τα επίθετα στο σωστό κουτάκι. Ύστερα συμπλήρωσε τις άδειες γραμμές 


βρίσκοντας και τα άλλα γένη.


Τα επίθετα είναι:


μικρός, μαλακιά, αφράτο, γλυκός, δυνατή, μεγάλο, 


ψηλός, πράσινη, γκρίζο, ξερός, σκληρή.


ΑΡΣΕΝΙΚΑ


ο μικρός η μικρή το μικρό


ΘΗΛΥΚΑ


ΕΠΙΘΕΤΑ


ΟΥΔΕΤΕΡΑ


Όταν βραδιάζει, μου αρέσει να


Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, μου αρέσει να


Το μεσημέρι μού αρέσει να


Όταν ξυπνάω, μου αρέσει να


Όταν είμαι με τους γονείς μου, μου αρέσει να


Όταν τρώω, μου αρέσει να
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Ξεχώρισε μέσα από το σακούλι τα επίθετα από 


τα ουσιαστικά. Προσοχή! Όταν βρίσκεις κάποιο


επίθετο, μην ξεχάσεις να το γράψεις στα 3 γένη.


Όταν βρίσκεις ουσιαστικό, να βάζεις το άρθρο του.


φαγητό


νόστιμος


καταιγίδα


σακούλα


σωστός


δέντρα
χοντρός


κόκκινος
αθλητές


άγριος


πρώτος


βροχή


Το βιβλίο είναι καινούριο. Τα βιβλία είναι καινούρια.


Το τετράδιο είναι μικρό.


Η τσάντα είναι παλιά.


Ο μαρκαδόρος είναι κόκκινος.


Ο χάρακας είναι πράσινος.


Το μολύβι είναι μαύρο.


Βάλε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό.


νόστιμος, -η, -ο το φαγητό
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Το θρανίο του παιδιού είναι ξύλινο. Τα θρανία των παιδιών είναι ξύλινα.


Ο πίνακας του σχολείου είναι πράσινος.


Η τσάντα του μαθητή είναι ωραία.


Το γραφείο του δασκάλου είναι μικρό.


Η πόρτα της αυλής είναι μεγάλη.


Ο μαρκαδόρος του παιδιού έχει ωραίο


χρώμα.


Προσπάθησε να βάλεις κι αυτές τις προτάσεις στον άλλο αριθμό.


Συμπλήρωσε όπως στο παράδειγμα.


ΤΩΡΑ


καρφώνω


διορθώνω


οργώνω


πληρώνω


σηκώνω


σκουπίζω


ασπρίζω


ποτίζω


γεμίζω


κάρφωσα καρφωμένος, -η, -ο


ΧΤΕΣ
ΕΙΜΑΙ
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Μπορείς να συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν;


Αν λείπουν και κάποια γράμματα, συμπλήρωσέ τα κι αυτά.


Ξεχώρισε τα παρακάτω ρήματα σε 2 κατηγορίες: σε -ω και σε -ομαι.


Ύστερα προσπάθησε να συμπληρώσεις τις άδειες γραμμές, όπως


στο παράδειγμα. Μην ξεχάσεις να βάλεις σε όλα τα ρήματα το «εγώ»!


Κάθομαι στο         ――――――― και κοιτάζω έξω. Ο ουραν― έχει 


――――――. Τα ±       ―――――― του δρόμ― κουνιούνται. Τα 


―――――― των δέντρ― έχουν πέσει κάτω. Φυσάει. 


Βλέπω τα       ―――――― που πετάνε μακριά και φεύγουν. Φεύγει σιγά


σιγά και το φθινόπωρο κι έρχεται ο χειμών―     .


Γι’ αυτό τα παιδιά ντύνονται καλά. Φοράνε τα         ―――――――τους, τους 


―――――― και τα       ―――――― τους, φοράνε ακόμα και τα 


―――――― τους.


Μου αρέσει ο χειμών― γιατί  ±      ―――――― και με το χιόνι φτιάχνουμε 


――――――.


Τα ρήματα είναι:


βάφουμε, 


λούζονται, 


πληρώνεις,


διπλωνόμαστε,


σηκώνεσαι, 


σκάβει, 


παίζουμε, 


κοιταζόμαστε,  


αλλάζετε.


σε -ω σε -ομαι


εγώ βάφω εγώ βάφομαι


εγώ λούζω εγώ λούζομαι
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Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις.


Ο μάγος εξαφάνισε πάλι κάποια γράμματα! Μπορείς να τα συμπληρώσεις;


Προσπάθησε να βάλεις κάθε πρόταση στον άλλο αριθμό.


π.χ. Ο πατέρας σκάβει το χωράφι.


Το χωράφι σκάβεται από τον πατέρα.


Ο Γιάννης ψήνει ―――――――――――――――――――――――――――


Το κοτόπουλο ψήνεται ――――――――――――――――――――――――


Ο δάσκαλος σηκώνει ―――――――――――――――――――――――――


Ο μαθητής σηκώνεται ―――――――――――――――――――――――――


Η μητέρα απλώνει ――――――――――――――――――――――――――


Τα ρούχα απλώνονται ―――――――――――――――――――――――――


εγώ βάφ― εγώ χάν―


εσύ βάφ―ς εσύ χάν―ς


αυτός βάφ― αυτός χάν―


εμείς βάφ―μ― εμείς χάν―μ―


εσείς βάφ―― εσείς χάν――


αυτοί βάφ―― αυτοί χάν――


εγώ βάφομ― εγώ χάνομ―


εσύ βάφ―σ― εσύ χάνεσ―


αυτός βάφετ― αυτός χάνετ―


εμείς βαφόμ―― εμείς χανόμ――


εσείς βάφ―στ― εσείς χάνεσ――


αυτοί βάφ―ντ― αυτοί χάν――


Εσύ κρύβεις το μολύβι.


Εμείς ντυνόμαστε με ωραία πουκάμισα.


Αυτοί ξυρίζονται στο μπάνιο.


Εσείς πού σκέφτεστε να πάτε το βράδυ;


Ο αγρότης ποτίζει το χωράφι.


Εγώ καθαρίζω το σπίτι.


Το παιδί δένει το κορδόνι. Τα παιδιά δένουν τα κορδόνια.


1D TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp  27/04/2011  1:06 μ.μ.  Page 19







20


Συνέχισε τις προτάσεις όπως νομίζεις.


Η μαμά το μωρό της.


Μου αρέσει να τον αδερφό μου.


Ο μανάβης φρούτα.


Η γιαγιά μου τα ξηλωμένα ρούχα.


Ο Κώστας από το θρανίο του 


για να βγει έξω.


Κάθε μήνα οι γονείς μου το ενοίκιο


του σπιτιού.


Όλα τα παιχνίδια με κανόνες.


σκουπίζεται απλώνειπλένει


λούζω τρέχωλούζομαι


ανθίζει πουλάειπουλιέται


ράβει ποτίζεταιψήνει


γράφει σηκώνεισηκώνεται


πληρώνουν πληρώνονταιπληρώνετε


παίζουν παίζονταιπαίζετε


Ο βασιλιάς κρατάει μια κοντή βέργα.


Ο σκύλος ξύνει την πλάτη του.


Ο φούρναρης ζυμώνει


Η μαμά μαγειρεύει


Η Τέτη σηκώνει


Ο δάσκαλος δίνει


Ο ναύτης βάφει


Ο παππούς ετοιμάζει


Ο αέρας χτυπάει


Η μάγισσα μάγεψε


Διάλεξε το σωστό κουτάκι και χρωμάτισέ το.
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• Εγώ (μένω) ―――――― στο σπίτι με τους γονείς μου, τον αδερφό μου 


και την αδερφή μου.


• Η γιαγιά μου και ο παππούς μου (μένω) ―――――― σε ένα σπίτι λίγο πιο κάτω


από το δικό μας.


• Τα αδέρφια μου με (αγαπάω) ―――――― πολύ και με (προσέχω) ――――――.


• Η αδερφή μου, που είναι πιο μικρή, (παίζω) ―――――― μαζί μου κρυφτό και κυνηγητό.


• Ο αδερφός μου, που είναι πιο μεγάλος, (διαβάζω) ―――――― πολύ γιατί θέλει


να γίνει ο καλύτερος μαθητής της τάξης του.


• Όταν είμαστε όλοι μαζί, (πάω) ―――――― βόλτες στην πλατεία και 


(τρώω) ―――――― γλυκό στο ζαχαροπλαστείο.


Bάλε τα παρακάτω ρήματα εκεί που πρέπει. Πρόσεξε όμως πώς θα τα γράψεις!


Bάλε τα ρήματα που είναι στην παρένθεση στον σωστό τύπο.


(βάφω, πληρώνω, τραγουδάω,


χτυπάω, φοβάμαι, αγαπάω)


(απλώνω, διορθώνω, δροσίζομαι, 


στολίζομαι, οργώνω, πλένομαι)


Εσύ      χτυπάς το κουδούνι;


Εμείς ―――――― το σπίτι.


Εγώ ―――――― το σκοτάδι.


Αυτοί ―――――― τα ζώα.


Εσείς ―――――― τους λογαριασμούς.


Αυτός ―――――― ένα τραγούδι.


Eγώ ―――――― με την πορτοκαλάδα.


Αυτός    απλώνει τα ρούχα.


Εσύ ―――――― για να βγεις έξω.


Αυτοί ―――――― τις ασκήσεις.


Εσείς ―――――― με σαπούνι;


Εμείς ―――――― τα χωράφια.


――――――


――――――
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Αυτοί χ――――――― μια μπάλα για να παίξουν ποδόσφαιρο.


Εσύ λ――――――― με ένα σαμπουάν που μυρίζει πολύ ωραία.
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Για να δούμε τι «ονειρεύονται» τα παιδιά!


Αυτή τ――――――― με τον αδερφό της γιατί είναι ζαβολιάρης.


Εσείς ν――――――― για να πάτε βόλτα.


Εμείς κ――――――― πίσω από τα δέντρα γιατί παίζουμε κρυφτό.


Εγώ χτενίζομαι μπροστά στον καθρέφτη.


Εγώ ―――――――――――――― ένα καλό φαγητό.ονειρεύομαι


Αυτός ―――――――――――――― ένα τεράστιο σπίτι.


Εμείς ―――――――――――――― μια εκδρομή στο δάσος.


Εσείς τι ―――――――――――――― και δε μας το λέτε;


Αυτοί πάντως ―――――――――――――― την ειρήνη στον κόσμο.


Εσύ γιατί ―――――――――――――― το καλοκαίρι που πέρασε;


Γράψε τι βλέπεις στις εικόνες.
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Ποια είναι η σωστή απάντηση; Βάλε ένα Χ.
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α. να πεινάμε πολύ


β. να τσακωνόμαστε


γ. να έχουμε μια μπάλα


Για να παίξουμε ποδόσφαιρο πρέπει...


α. το σκοινάκι


β. η τυφλόμυγα


γ. η μακαρονάδα


Ένα από τα παρακάτω δεν είναι παιχνίδι:


α. το πρωί, μόλις ξημερώσει


β. με χαρτί και μολύβι


γ. με ψαλίδι και λεξικό


Η κρεμάλα παίζεται...


α. τρώμε ή παίζουμε


β. πάμε βόλτα στην πλατεία


γ. παίρνουμε σφυρίχτρα και σημαία


Όταν έχουμε διάλειμμα στο σχολείο...


Συμπλήρωσε με τα άρθρα (του, τον, των, της, την, τις, τον, το, τους).


1. Έγραφε τις προτάσεις γρήγορα, για να τελειώσει.


2. Η ομορφιά ―― φύσης κινδυνεύει να χαθεί.


3. Μας τρέλανε με ―― ιστορίες του.


4. Έπλυνα ―― αδερφή μου γιατί είναι μικρή και δεν μπορεί μόνη της.


5. Κοίταξε αυτόν ―― άνθρωπο!


6. Τα γέλια ―― παιδιών ακούγονται ως εδώ.


7. Συζητήσαμε με ―― δάσκαλο τα προβλήματα της τάξης μας.


8. Βοηθάμε όλους ―― ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.


9. Το πόδι ―― τραπεζιού είναι σπασμένο.


10. Έδωσα ―― μολύβι μου στην Αγγέλα.
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Αντιστοίχισε.


Ακούω το βιβλίο.


Βλέπω


Δίνω


Διαβάζω


Πίνουμε


Φοράμε


Στρώνει


Αγοράζετε


τον άνεμο.


τον χάρακα.


τα παιδιά. το κρεβάτι.


τα φρούτα.


το φάρμακο.


τα ρούχα.


Κάνε προτάσεις με τις λέξεις:


συμφωνώ


χρειάζομαι


ρίχνω


τιμωρώ


σπρώχνω


Συμπλήρωσε όπως το παράδειγμα.


εγώ δένω εσύ ―――――― εγώ πλένομαι εμείς ――――――


εγώ απλώνω εμείς ―――――― εγώ χάνομαι αυτός ――――――


εγώ ποτίζω αυτοί ―――――― εγώ λούζομαι εσείς ――――――


εγώ δουλεύω αυτός ―――――― εγώ δροσίζομαι αυτοί ――――――


εγώ ανεβαίνω εσείς ―――――― εγώ βάφομαι εσύ ――――――


εγώ οργώνω εσύ ―――――― εγώ κοιτάζομαι αυτές ――――――


εγώ πλένω αυτές ―――――― εγώ στολίζομαι εσύ ――――――


δένεις
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Το σταυρόλεξο των «παιχνιδιών»


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ


1. Το παιχνίδι του μικρού Νικόλα.


2. Παίζεται με την μπάλα και τα χέρια.


3. Έτσι λέγεται αυτός που ρίχνει


τις λαδάτες ή τις ξιδάτες.


4. Παίζεται στο Μεξικό.


5. Στο παιχνίδι αυτό κυνηγάει ο ένας


τον άλλο.


9. Την έχουμε σαν μωρό.


ΚΑΘΕΤΑ


1. «Τυφλή» μύγα...


3. Κάποιος τα «φυλάει» και οι άλλοι


προσπαθούν να μην τους βρει.


4. Παίζεται στην Κολομβία.


6. Το σταυρόλεξο των... .


11. Παίζεται με το ένα πόδι.


13. Ο βασιλιάς, η βασίλισσα, οι πύργοι,


τα άλογα κτλ. είναι τα πιόνια του.


14. Έχει και το ποδήλατο μία μπροστά


και μία πίσω, αλλά παίζεται και σαν


παιχνίδι στη Σουμάτρα.


15. Μας «κρεμάνε» στο χαρτί.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 Π Ρ


2 Μ


3 Φ Β Κ


4 Χ Κ


5 Κ Γ


6 Σ


7 Β


8


9 Φ Κ


10


11
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Όλια Φινλανδία


Γιάννης Πολωνία


Άρι Ουγγαρία


Μπόνια Ελλάδα


Έλεν Ρωσία


Σοφία Γαλλία


Αντιστοίχισε


παιδιά και


χώρες.


Χρωμάτισε 


με διαφορετικά


χρώματα 


στον χάρτη 


της Ευρώπης τις


χώρες 


από τις οποίες


έρχονται 


τα παιδιά 


του βιβλίου σου.


Συμπλήρωσε τις λέξεις και τα γράμματα που λείπουν.


Μου αρέσ― πολύ να παίζ―. Έχω πολλούς φίλ― και παίζουμ― όλοι μαζί κάθε από-


γευμ― πολλά π―χνίδια. Ο Μεχμέτ φέρν― πέτρες από τ― αυλή του για να παίξου―


κουτσ―. Η Αλισά κουβαλά― χαρτ― και μολύβ― για να π―ξουμε κρεμάλα. Όλα τα παι-


διά έρχο― στην πλατεί― για να παίξουμε. Το βράδ― γυρ―ζουμε στα σπίτια μας λερω-


μέν― από τα χώματα. ― μαμάδες μας μας φωνάζουν και μας λένε να κάνου― μπάνιο


γρήγορα.


Καθόμ― στο τραπέζ― για να φάμε και ύστερα πηγαίνου― για ύπνο στα κρεβάτ― μας.


Μου αρέσει πολύ ― χωριό μου και ― ζωή μου με τους φίλους μου!


Πολωνία


Φ
ιν


λα
νδ


ία


ΡωσίαΓερμανία


Γαλλία


Ισπανία


Ιταλία


Ελλάδα


Ουγγαρί
α


Αγ
γλ


ία
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φαγητό


σπίτι


ρούχα


27


Τα παιδιά σε όλο τον κόσμο έχουν φίλους. Πώς είναι όμως όταν τσακώνεσαι μαζί τους;


Πώς νιώθεις όταν κάποιος φίλος σου φεύγει; Πώς δείχνεις την αγάπη σου στους


φίλους σου; Απάντησε στις ερωτήσεις στις παρακάτω γραμμούλες.


Όταν τσακώνομαι με τους φίλους μου,


Όταν κάποιος φίλος/η μου φεύγει, τότε


Εγώ δείχνω την αγάπη μου στους φίλους μου όταν


χορταρικά
στολή
ψάρια


πολυκατοικία
μπουφάν
κρέας
τούβλα
γούνα
ξύλο


καθρέφτης
δημητριακά
σοκολάτα


σούπα
πέτρα
αυλή


σουβλάκι


Αντιστοίχισε.
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Για να θυμηθούμε λίγο... Τι μπαίνει μπροστά από τις παρακάτω λέξεις;


Διάλεξε της-τις, τον-των.


Συνέχισε τις προτάσεις όπως νομίζεις.


ο άνθρωπος ― φίλοι ― αλεπούς― άνεμος


― σκύλου ― γειτόνων ― γιαγιάς― ποιητές


― γυναίκες ― αγάπης ― μαθήτριας― ποτάμια


― μωρά ― ελπίδα ― πόλεις― πρόσωπο


― τραπεζιών ― χαρτί ― γνώμες― χώρες


της θέσης ― βρύσης ― παιδιώντον αδερφό


― θάλασσας ― χάρακα ― πατέρα― γόμες


― ταχυδρόμο ― ξύστρες ― βάρκες― δασκάλων


― θείας ― ήρωα ― τσουγκράνας― βιβλίων


― σκέψης ― κήπων ― βουνών― πόλεις


― αέρα ― θέσεις ― αγροτών― λάσπες


Ο μπακάλης


Ο άνεμος


Η καρέκλα


Η βροχή


Το βουνό
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Παίξε ένα παιχνίδι με τα γράμματα! Βρες λέξεις από το Α ως το Ω. (Αν δυσκολευτείς,


μπορείς να γυρίσεις πίσω και να αλλάξεις κάποια λέξη που έχεις γράψει.)


1. Α ―――――――――――― 13. N ――――――――――――


2. Β ―――――――――――― 14. Ξ ――――――――――――


3. Γ ―――――――――――― 15. Ο ――――――――――――


4. Δ ―――――――――――― 16. Π ――――――――――――


5. Ε ―――――――――――― 17. Ρ ――――――――――――


6. Ζ ―――――――――――― 18. Σ ――――――――――――


7. Η ―――――――――――― 19. Τ ――――――――――――


8. Θ ―――――――――――― 20. Υ ――――――――――――


9. Ι ―――――――――――― 21. Φ ――――――――――――


10. Κ ―――――――――――― 22. Χ ――――――――――――


11. Λ ―――――――――――― 23. Ψ ――――――――――――


12. Μ ―――――――――――― 24. Ω ――――――――――――


Χώρισε σε συλλαβές 


τις λέξεις που αντιστοιχούν


στους αριθμούς


3,10,16, 23:


10.


16.


23.


3.


Ουσιαστικά Ρήματα Επίθετα


Γράψε ποιες λέξεις είναι ουσιαστικά, ποιες είναι ρήματα και ποιες επίθετα.


Φτιάξε σύνθετα με τη λέξη που αντιστοιχεί στον αριθμό 22.


Χ Χ Χ


Χ Χ Χ
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Σ ή Λ;


1. Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ι γράφονται με γιώτα.


2. Η λέξη «σταγόνα» είναι ουσιαστικό.


3. Τα αρσενικά ουσιαστικά τελειώνουν σε -ης, -ας, -ος.


4. Ο πληθυντικός αριθμός μάς δείχνει τα πολλά.


5. Τα άρθρα μπαίνουν μετά τα ουσιαστικά.


6. Τα επίθετα μας λένε τι είναι τα ουσιαστικά.


7. Τα ρήματα που τελειώνουν σε -ι γράφονται με ει.


8. Όταν γράφουμε, δεν πρέπει να προσέχουμε την ορθογραφία.


9. Η λέξη «παιχνίδι» έχει 4 συλλαβές.


Προσπάθησε


να συνεχίσεις


τις προτάσεις. Το όνομά μου είναι .


Μένω στ .


Ζυγίζω κιλά.


Τα μάτια μου έχουν χρώμα .


Τα μαλλιά μου είναι .


Εγώ μοιάζω με .


Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι .


Οι καλύτεροί μου φίλοι είναι .


Μου αρέσει πολύ να .


Θυμώνω όταν .


Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω .


Αν ήμουν χρώμα, θα ήμουν .


Αν ήμουν φαγητό, θα ήμουν .


Αν ήμουν ζώο, θα ήμουν .


Κι αν ήμουν εποχή, θα ήμουν .
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Γράψε τι σου άρεσε


περισσότερο από 


το βιβλίο της γλώσσας,


τι σου έκανε εντύπωση


και τι θα ξαναδιάβαζες


από το βιβλίο αυτό με


μεγάλη ευχαρίστηση.


Ο μάγος εξαφάνισε πάλι με το ραβδάκι του κάποια γράμματα. 


Προσπάθησε να τα συμπληρώσεις.


Στην αυλή του σχολείου τα παιδιά συζητούν:


Α. Κώστα, πόσα πράγματα κάνεις με το νερό;


Κ. Με το νερό, Αγγέλα μου, ποτίζ― τα δέντρα, πλένομ―, λούζομ―, η μαμά μου 


καθαρίζ― την αυλή και πλέν― τα πιάτα.


Α. Το νερό το πίνουμ― και χωρίς αυτό δε ζούμ―, έτσι δεν είναι;


Κ. Ναι. Και με το νερό παίζουμ― και πολλά παιχνίδια.


Α. Η θάλασσα είναι γεμάτ― νερό, μόνο που έχει αλάτι και δεν πίνετ―.


Κ. Ο μικρός μου αδερφός, όταν πλένετ―, ρίχν― νερά παντού. Γι’ αυτό τον πλένουμ―


μαζί με τη μαμά μου και μετά τον σκουπίζουμ― με την πετσέτα.


Α. Και τα ζώα πλένοντ―. Υπάρχουν ζώα που αγαπ― πολύ το νερό. Όχι μόνο τα ψάρια


που ζουν στη θάλασσα, αλλά άλλα ζώα, όπως η αρκούδα, ο κάστορας, ο βάτραχος...


Κ. Αγγέλα, θέλ―ς μετά το σχολείο να πάμ― στο βιβλιοπωλεί― και να δούμ― βιβλία για


το νερό και τα ζώα που ζουν μέσα σε αυτό;


Α. Ναι! Τι ωραία ιδέα!


Στο βιβλίο της γλώσσας μου πιο πολύ από όλα
μου άρεσε


Μου έκανε μεγάλη εντύπωση


Θα ήθελα να ξαναδιαβάσω
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Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα και θα δεις να παρουσιάζεται μια λέξη που ξέρεις.


ίμαι και πάλι το βιβλιαράκι που κρατάς!


ώς τα πέρασες μαζί μου;


ραγε διασκέδασες λιγάκι;


ράψαμε μαζί λεξούλες, γνωρίσαμε τόσα πράγματα,


ελάσαμε με τα σταυρόλεξα και τα παιχνίδια.


πιτέλους, φτάσαμε στο τέλος!


υπάμαι λίγο που θα χωρίσουμε, αλλά


αζί θα είμαστε και με το δεύτερο βιβλίο της γλώσσας σου.


γαπημένο μου παιδάκι, γεια σου, και σε ευχαριστώ για όλα!


Το βιβλίο σου!
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Bάλε τα ρήματα που είναι μέσα στο σακούλι στο χτες (αόριστο)


και θα μάθεις την περιπέτεια της Αϊσέ.


Ο μάγος εξαφάνισε κάποια γράμματα!


Συμπλήρωσε αυτά που λείπουν και σχημάτισε τον αόριστο των ρημάτων.


Χτες το πρωί η Αϊσέ ―――――― το σκουφάκι της, τα γάντια της


και τις χοντρές μπότες της και ―――――― μια βόλτα στο δάσος.


―――――― μαζί της και ένα μεγάλο καλάθι για να μαζέψει


πολλά και διαφορετικά φύλλα δέντρων. Αφού ―――――― αρκετά,


―――――― μπροστά σε ένα δέντρο, γιατί άκουσε φωνές. Ποιος


να ήταν αυτός που μιλούσε μέσα από το δέντρο; ――――――


πιο κοντά, και τι νομίζετε πώς ―――――― ; Ένα ξωτικό! Μα


υπάρχουν στα αλήθεια ξωτικά; Εκείνο πάντως που ――――――


η Αϊσέ ―――――― σε ένα λεπτό από μπροστά της! Όταν όμως


η Αϊσέ ―――――― πάλι το καλάθι της, αυτό ―――――― μέσα


ένα ραβδάκι... Ποιανού να ήταν και τι να το έκανε η Αϊσέ;


Τώρα Χτες Τώρα Χτες Τώρα Χτες


τραγουδάω


μιλάς


ανοίγει


γράφουμε


ποτίζετε


τρέχουν


τραγούδ――


μίλ―――


άνοι―――


γρά―――


ποτί―――


έτρεξ―――


σβήνω


διαβάζεις


κλείνει


μαγειρεύουμε


σκουπίζετε


καρφώνουν


έσβη―――


διάβα―――


έκλει―――


μαγειρέ――


σκουπί――


κάρφω――


πηδάω


αγαπάς


κρύβει


ακούμε


τραβάτε


βγαίνουν


πήδη―――


αγάπ―――


έκρυ―――


ακού―――


τραβ―――


βγή―――


ησα


φοράω


μαζεύω


πηγαίνω


σταματάω


παίρνω


πλησιάζω βλέπω


παίρνω


έχω


ακούω
εξαφανίζομαι


φόρεσε
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Bάλε τα ρήματα από το «χτες» στο «τώρα».


(Πρόσεξε να τα βάλεις στο σωστό πρόσωπο!)


έπαιξες ――――― φούσκωσα ――――― ζηλέψαμε ―――――


αποφάσισε ――――― χαρίσατε ――――― είπαν ―――――


έφερα ――――― πήρες ――――― είδαμε ―――――


πήγαν ――――― φτιάξατε ――――― ήρθε ―――――


παίζεις


Σε ποιους μιλάει η γιαγιά; Συμπλήρωσε όπως νομίζεις τα κενά.


Η γιαγιά μιλάει στον παππού. Η γιαγιά ―― μιλάει.


Η γιαγιά μιλάει στην εγγονή της. Η γιαγιά ―――――――――――


Η γιαγιά μιλάει στις γειτόνισσές της. ―――――――――――――――


Η γιαγιά μιλάει σε μένα. ―――――――――――――――


Η γιαγιά μιλάει σε μένα και στην αδερφή μου. ―――――――――――――――


Η γιαγιά μιλάει στα παιδιά της. ―――――――――――――――


Η γιαγιά μιλάει στον μανάβη και στον φούρναρη. ―――――――――――――――


Η γιαγιά μιλάει σε σένα. ―――――――――――――――


τού
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Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με αυτές που είναι μέσα 


στα σπιτάκια. (Χρησιμοποίησε και το λεξικό, αν θέλεις.)


χρήματα ξύλο χρόνος


Οι παρακάτω λέξεις βγήκαν από μια σελίδα του λεξικού, αλλά μπερδεύτηκαν.


Μπορείς να τις γράψεις με αλφαβητική σειρά;


μπράβο


μυαλό


μπρελόκ


μπροστά


μύγα


μπριζόλα


μυρίζω


μυθολογία


μύθος


μυρμήγκι


μπράβο


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


――――――――――


――――――――


―――――――――


―――――――――


―――――――――


Οι λέξεις 
με αλφαβητική σειρά


3


2D TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp  27/04/2011  1:26 μ.μ.  Page 3







4


Βρες το σωστό κουτάκι και χρωμάτισέ το.


Ο  Ένας πατέρας της Μαρίας ήρθε σήμερα στο σχολείο.


Ένα  Μια φορά και έναν ένας καιρό ήταν ένας ο γίγαντας που αγαπούσε τα ταξίδια.


Μια  Η μέρα συνάντησα στον δρόμο τον ταχυδρόμο.


Το  Ένα σχολείο μου είναι πολύ όμορφο.


Ένας  Ο  πίνακας της τάξης μου είναι πράσινος.


Χτες αγόρασα από τον χασάπη τον έναν κόκορα, μια την μπριζόλα και το ένα κιλό 


παϊδάκια.


Συμπλήρωσε στον αόριστο τα πρόσωπα που λείπουν από τα παρακάτω ρήματα.


σηκώνω πληρώνω φωνάζω αρχίζω πουλάω


σήκωσα


πλήρωσες


φώναξε


αρχίσαμε


πουλήσατε
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H Πούλια και ο Αυγερινός


―――― φορά κι ―――― καιρό ήταν ―――― βασιλιάς και ―――― βασίλισσα και


είχαν ―――― κοριτσάκι και το λέγανε Πούλια. ―――― μέρα πέθανε ―――― μάνα


της Πούλιας και ―――― βασιλιάς παντρεύτηκε και πήρε άλλη γυναίκα, που δεν


αγαπούσε την Πούλια γιατί ήτανε όμορφη. ―――― μέρα είπε στον βασιλιά η βασί-


λισσα να πουλήσουνε την Πούλια για να πάρουνε πολλά λεφτά, αφού ήτανε τόσο


όμορφη. «Και τι τη θέλουμε;» έλεγε ―――― βασίλισσα.


«Ίσα που τρώει ―――― ψωμί χάρισμα». Τόσο τον έτρωγε με τα λόγια η βασίλισσα,


το αποφάσισε και ―――― βασιλιάς και την έβαλε στο κατώι και την τάιζε κάμποσες


ώρες καρύδια, σύκα και κάθε λογής γλυκίσματα, για να παχύνει, να τη μοσχοπουλή-


σουν. Τα έβλεπε όλα αυτά ―――― Αυγερινός, που ήτανε γιος της δεύτερης γυναίκας,


και απορούσε. Αγαπούσε πολύ την Πούλια, την όμορφη αδερφούλα του.


Απόσπασμα από τα Παραμύθια του λαού μας, Αθήνα, εκδ. Ερμής, 1998


Συμπλήρωσε με τις λέξεις «ένας, μια, ένα» ή «ο, η, το».


Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις όπως νομίζεις.


Το καλοκαίρι θα πάω διακοπές ―――――――――― ή ――――――――― .


Η μαμά μου όταν είναι χαρούμενη, ――――――――― ή ――――――――― .


Όταν έχουμε σχολείο, ――――――――― ή ――――――――― .


Το Σαββατοκύριακο θα ――――――――― ή ――――――――― .


Στα γενέθλιά μου θέλω να μου κάνουν δώρο ―――――――― ή ――――――――― .


Όταν έχουμε διάλειμμα στο σχολείο, ――――――――― ή ――――――――― .


με τους γονείς μου     με τη γιαγιά μου
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Φτιάξε


ερωτήσεις,


όπως στο


παράδειγμα.


σαλόνι – μπαλκόνι Θες να καθίσουμε στο σαλόνι ή στο μπαλκόνι;


βιβλίο – περιοδικό


βουνό – θάλασσα


η Μαρία – ο Παναγιώτης


τώρα – μετά


τηλεόραση – ραδιόφωνο


γάλα – πορτοκαλάδα


Σκέψου και απάντησε.


Ποιο είδος βιβλίων σού αρέσει περισσότερο και γιατί;


Γράψε τους τίτλους δύο αγαπημένων σου βιβλίων.


Γράψε το όνομα ενός Έλληνα και ενός Τούρκου συγγραφέα που σου άρεσαν 


τα βιβλία τους.


Ποια άλλα ζώα εκτός από τους δεινόσαυρους ξέρεις ότι έζησαν πριν από 


εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκαν;
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Αν ήσουν εσύ συγγραφέας, 


για ποιο θέμα θα έγραφες ένα βιβλίο;


Ζωγράφισε


το εξώφυλλο 


που θα ήθελες


να έχει


το βιβλίο σου.


Τι τίτλο θα του έδινες;
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Βάλε τις παρακάτω λέξεις στα κουτάκια που ταιριάζουν:


μέσα, σήμερα, πολύ, καλά, λίγο, κοντά, απέναντι, εδώ, πουθενά, πάλι, 


αμέσως, καθόλου, τόσο, γρήγορα, κρυφά.


Πώς; Πού; Πότε; Πόσο;


Ξαναγράψε τις παρακάτω προτάσεις ξεκινώντας κάθε φορά 


με την απάντηση στην ερώτηση του Χασάν.


Ο Γιάννης πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα.


Πού; Στο σχολείο πηγαίνει ο Γιάννης κάθε μέρα.


Χτες η μητέρα μου πήγε για ψώνια στην αγορά.


Ποιος;


Μου αρέσει να κατεβαίνω τα σκαλιά πολύ γρήγορα.


Πώς;


Στο διάλειμμα έπαιξες κυνηγητό με τον Αντρέα;


Τι έκανες;


Έχουν να έρθουν στο σπίτι μας πολύ καιρό.


Πόσο;


Θα ταξιδέψουμε στην Κρήτη το καλοκαίρι.


Πότε;
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έξω εδώ


μετάγρήγορα


πριν αργά


εκεί μέσα


κάτω ψηλά


πίσω πάνω


χαμηλά μπροστά


μακριά πουθενά


προχτέςπαντού


χτες πολύ


μεθαύριο κοντά


καθόλου όχι


ναι άσχημα


όμορφα αύριο


Τα αντίθετα μπερδεύτηκαν! Μπορείς να τα ζευγαρώσεις σωστά;


Ξαναγράψε τις παρακάτω προτάσεις αντικαθιστώντας τις λέξεις


που είναι με έντονα γράμματα, όπως στο παράδειγμα.


Θα ήθελα να δώσετε σε μένα αυτό το βιβλίο.


Θα ήθελα να μου δώσετε αυτό το βιβλίο.


Μπορεί να φορέσω το παλτό.


―――――――――――――――――――――――――――――


Το μεσημέρι θα βοηθήσω τη μαμά μου στις δουλειές του σπιτιού.


―――――――――――――――――――――――――――――


Εσένα σε πειράζει να ανοίξω το παράθυρο;


―――――――――――――――――――――――――――――


Κάθε βράδυ φιλάω τη μητέρα μου πριν κοιμηθώ.


―――――――――――――――――――――――――――――


Πρέπει να βγάλω τα σκουπίδια έξω.


―――――――――――――――――――――――――――――
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Συμπλήρωσε όπως νομίζεις.


Είναι σκληρός σαν ――――――――― .


Είναι άσπρη σαν ―――――――――― .


Είναι κίτρινο σαν ―――――――――― .


Περπατάει σιγά σαν ――――――――― .


Είναι δυνατός σαν ―――――――――― .


Είναι ψηλή σαν ――――――――――― .


Κοιμάται σαν ―――――――――――― .


Τρέχει σαν ――――――――――――― .


Κοκκίνισε σαν ――――――――――― .


Είναι γλυκιά σαν ―――――――――― .


Διάλεξε ένα πουλί από αυτά που φεύγουν τον χειμώνα για την Αφρική,


π.χ. πελαργός, χελιδόνι. Προσπάθησε να το φανταστείς να ταξιδεύει, ζωγράφισέ το


και γράψε τις περιπέτειές του από τη στιγμή που έφυγε από την Ελλάδα


μέχρι να φτάσει στην Αφρική.


πέτρα
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Α Ρ Κ Ο Υ Δ Α


ΣΛ


Κ


Π


Κ


Ε


Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ


Μ


Ξ


Β


ΔΤ


Υ


Λύσε τα σταυρόλεξα των ζώων και των δέντρων. Συμπλήρωσε με κεφαλαία γράμματα.


αρκούδα, λύκος, αετός, σκύλος,
γάτα, ποντίκι, φίδι, πελεκάνος,


πάπια, κουκουβάγια


πλάτανος, ιτιά, βελανιδιά,
ελιά, πορτοκαλιά, έλατο,


κουμαριά, πεύκο,
κυπαρίσσι, οξιά
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ανεμο θύελλα


Βρες τις λέξεις που ενώθηκαν για να φτιάξουν μεγαλύτερες λέξεις.


ανεμοθύελλα


γαλανομάτης


σκληρόκαρδος


θαλασσοπούλι


αγριοπερίστερο


λαχανόκηπος


σπιτονοικοκυρά


Για όπλο έχει βελόνες πολλές. 


Ράφτης δεν είναι.


Τι είναι;


Γεννά αυγά, πουλί δεν είναι.


Πόδια έχει, σιγά τρέχει.


Τι είναι;


Κέρατα έχει, κατσίκα δεν είναι.


Σαμάρι φορεί, γάιδαρος δεν είναι.


Τι είναι;


Γριά δεν είναι, καμπούρα έχει.


Άντρας δεν είναι, μουστάκι έχει.


Στο παράθυρο κάθεται και όλο βλέπει.


Τι είναι; ∑ Λύσεις:


2. η γάτα


3. η χελώνα


4. το σαλιγκάρι


Ο σκαντζόχοιρος.


1


2


3 4


Λύσε


τα αινίγματα


με τα ζώα.


2D TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp  27/04/2011  1:26 μ.μ.  Page 12







13


Φτιάξε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις.


δάσος


ποτάμι


λίμνη


φωλιά


κίνδυνος


εξαφανίζω


Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν από το ποίημα και ζωγράφισε 


ό,τι σου έκανε εντύπωση.


Μπήκε ο κάβουρας στο κέφι.


Στέλν― να του φέρουν ντέφι.


Το ’μαθαν και τα πουλ―


φέρνουν φλάουτα και βιολιά.


Τον κρατά γερά η γαρίδα


κι όλο του φωνάζ―: Πήδα!


Χοπ! Ο κάβουρ― τραβά


τον χορό, μα πά― στραβά.


– Κάβουρα, καλά κρατήσου!


Να ’χεις ίσιο το κορμ― σου!


Κάβουρα, στραβοπατάς!


Τον χορό δεν παρατάς;


Αχ, απόψε θα γλεντήσ―,


θα χορέψ―, θα πηδήσ―


κι απ’ το βράδ― ως την αυγή


πάει η πλάση, θα καεί!


Ποπό, χάχανα και γέλ―


απ’ τον γιαλό ως τ’ αμπέλ―!


Με τον χορευτή γελούν


όλοι και του τραγουδ―.


Τον χορό ο καθείς ζηλεύ―,


μα χαρά στον που χορεύ―,


μα χαρά στον που μπορεί


που ’χει μέση λυγερή!...


Χάρης Σακελλαρίου
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Γράψε μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος.


Απάντησε με όχι στο «χτες» και με ναι στο «αύριο».


– Πήγες χτες στον γιατρό να πάρεις τις εξετάσεις; – Όχι, δεν πήγα.


– Αγόρασες τα εισιτήρια για το θέατρο; – Όχι, 


– Έφυγε ο πατέρας σου για τη δουλειά του; – 


– Θα πάμε μια βόλτα; – 


– Θα φάνε μαζί το μεσημέρι; – 


– Είπατε στον δάσκαλο για το τζάμι που έσπασε; – 


– Ήρθε η Κατερίνα στο σπίτι σου; – 


– Θα πάρουν και τον σκύλο τους στην εκδρομή; – 
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Βρες τι ώρα είναι και γράψε τη δίπλα σε κάθε ρολογάκι.


Συμπλήρωσε και τα γράμματα που λείπουν. Έτσι, θα μάθεις τι έπαθε η Μελέκ.


(Ντριν! 7:15 εφτά και τέταρτο.


Άκουσα το ξυπνητήρ―! Τώρα θα ακούσω και τη φωνή της μαμ― μου.)


– Καλημέρα! Ξύπνα, Μελέκ!


– Το περίμενα! Έρχομαι, μαμά! Σήμερα θα φύγω από το σπίτ― στις 7:45 ――――――


――――――――― για να περάσω από το σπίτ― τ― Αϊσέ και να πάμ― μαζί στο 


σχολείο.


– Ωραία! Κάνε γρήγορα τότε, κι εγώ θα σου βάλ― και λίγη τυρόπιτα για το διάλειμμα.


Τι ώρα κάνετε διάλειμμα;


– Το πρώτο είναι στις 9:40 ――――――――――――――― και το τελευταίο στις


12:25 ――――――――――――――― . Όπως ξέρεις, σχολάμε στη 1:15 ――――


――――――――――― .


– Καλά που το θυμήθηκα, Μελέκ! Σήμερα θα περάσ― από το σχολείο σου να σε πάρω


στις 12:00 ――――――――――――――― για να πάμε στον γιατρό να κάνεις 


εμβόλιο.


– Τι τυχερή που είμαι! Θα χάσ― το διαγώνισμα που θα μας βάλει ο δάσκαλος!
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Αντιστοίχισε


τα ρήματα.


ΧΤΕΣ ΤΩΡΑ ΑΥΡΙΟ


πήγα ποτίζουν θα φύγεις


έφυγες έρχεται θα ποτίσουν


τρέξαμε φεύγεις θα πάω


ήρθε πηγαίνω θα έρθει


πότισαν τρέχουμε θα βγεις


είδαμε πίνετε θα δούμε


αγοράσαμε βγαίνεις θα τρέξουμε


ήπιατε βλέπουμε θα αγοράσουμε


βγήκες λένε θα πούνε


είπαν αγοράζουμε θα πιείτε


Σκέψου και γράψε τις μέρες και τις ώρες που είναι ανοιχτά τα παρακάτω μαγαζιά.


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ


ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟΣ


«ΤΟ ΚΑΛΟ 
ΠΙΡΟΥΝΙ» «Η ΜΑΡΘΑ» «ΤΟ ΖΥΜΑΡΙ»
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Γράψε τι κάνεις εσύ τις παρακάτω ώρες.


Προσπάθησε να θυμηθείς όσα περισσότερα μπορείς.


08:00


18:00


21:00


10:00


Συμπλήρωσε.


Aύριο θα πάω στο σχολείο μου στις ―――――――――――― (8:10) το πρωί. Τις


πρώτες δύο ώρες, δηλαδή μέχρι τις ―――――――――――― (09:40) κάνουμε


γλώσσα. Τις άλλες δύο ώρες έχουμε μαθηματικά και γεωγραφία. Το τελευταίο διά-


λειμμα είναι από ――――――――――― (12:25) μέχρι ――――――――――――


(12:35), δηλαδή δέκα λεπτά. Σχολάμε στη ―――――――――――― (13:15) και


πηγαίνω κατευθείαν σπίτι μου.


Κάθε μέρα διαβάζω για το σχολείο μου τρεις ώρες: από τις ―――――――――――


(15:00) μέχρι τις ―――――――――――― (18:00). Ύστερα είμαι ελεύθερος να


παίξω, να διαβάσω κάποιο άλλο βιβλίο ή να δω τηλεόραση.


Το βράδυ κοιμάμαι γύρω στις ―――――――――――― (21:00). Τις περισσότερες


φορές προλαβαίνω να διαβάσω και ένα παραμύθι πριν με πάρει ο ύπνος.


oχτώ και δέκα
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Βρες τα μεταφορικά μέσα που κρύβονται στα κουτάκια. Αν δυσκολευτείς,


συμβουλέψου τις σελίδες 52-53 του βιβλίου σου.


A Π


Φ


Τ


Γράψε στα κουτάκια τα μεταφορικά μέσα που ταιριάζουν.


ΣΤΕΡΙΑ


ΑΕΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Βάλε σε σειρά, όπως στο παράδειγμα.


νόστιμο g το μανταρίνι – το πορτοκάλι – το καρπούζι


1 To μανταρίνι είναι νόστιμο.


2 Το πορτοκάλι είναι πιο νόστιμο ή νοστιμότερο από το μανταρίνι.


3 Το καρπούζι είναι το πιο νόστιμο ή το νοστιμότερο από όλα.


εύκολο g τα αγγλικά – τα γαλλικά – τα ιταλικά


1


2


3


ψηλός gο Γιάννης – ο Μεχμέτ – ο Χουσεΐν


1


2


3


μικρό g το πεντάλεπτο – το εικοσάλεπτο – το δεκάλεπτο


1


2


3
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Απάντησε στις ερωτήσεις.


Ποιο είναι το πιο ευχάριστο γεγονός στη ζωή σου;


Ποιο είναι το ομορφότερο λουλούδι;


Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για σένα;


Ποια είναι η καλύτερη εκπομπή στην τηλεόραση;


Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου μάθημα;
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Η μαμά μου μαγειρεύει τραγουδ―ντας.


Κι εμένα μου αρέσει να διαβάζω ακούγ―ντας μουσική από το ραδιόφωνο.


Μια φίλη μου, η Βίκη, έρχεται σπίτι μου κάθε απόγευμα περπατ―ντας τουλάχιστον


δέκα λεπτά.


Κουβεντιάζουμε και περνάμε την ώρα μας παίζ―ντας.


Όταν έρχεται το βράδυ, με χαιρετάει και φεύγ―ντας λέει πως και την επόμενη μέρα


θα είμαστε πάλι μαζί.


Τότε είναι που έρχεται και ο μπαμπάς. Μπαίν―ντας μέσα, χαμογελάει σε όλους μας


και ανοίγει την αγκαλιά του για να μας δεχτεί.


Βάλε ο ή ω και συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.


Τα γράμματα χάθηκαν από το παρακάτω ποίημα. Μπορείς να τα βρεις;


Απ’ τον ουρανό η βροχ―


πέφτει, πέφτει στην αυλ―.


Καθαρίσανε οι δρόμ―,


πλημμυρίσαν οι υπονόμ―.


Γέμισε και το πηγάδ―,


πότισε και το λιβάδ―.


Της γελάει το λουλούδ―


κι αρχινάει το τραγούδ―.


Ποταμάκι μου καλό


που ’ρχεσαι απ’ το βουνό,


δώσε ανάσα και ζω―


και στο χώμα και στη γ―.


Όμορφη η καλοκαιριά


με τον ήλιο στα ψηλά.


Όμορφη όμως και η βροχ―


με τα σύννεφα και την αστραπ―.
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Γράψε σε ποιο σκαλοπάτι βρίσκεται κάθε φρούτο, όπως στο παράδειγμα.


Το μήλο βρίσκεται στο τρίτο σκαλοπάτι.


Βάλε τους αριθμούς με γράμματα εκεί που ταιριάζουν:


10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.


Δ Τ Ρ


Π


Ν


Ε


Δ


Χ


Δ Σ Σ


Ξ


Δ Ε Κ Α


Δ


Ν


Ν


Δ Φ
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Με ποιο μέσο μεταφοράς θα ήθελες να ταξιδέψεις και γιατί; Πού θα ήθελες να πας;


Κάνε προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις.


χάρτης


εισιτήριο


ταξίδι


ταξιδεύω


σταθμός


Το σταυρόλεξο των αριθμών


1. Τόσα είναι τα μάτια μας.


2. Τόσα είναι τα πόδια του σκύλου.


3. ... είναι τα πλοκάμια του χταποδιού.


4. 5+1=


5. Βρίσκεται πριν από το οχτώ.


6. Ανάποδο έψιλον.


Δ Ο


Τ Ρ Α


Ι Α


1.


2.


6.


3.


4. 5.


2D TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp  27/04/2011  1:27 μ.μ.  Page 23







24


Γράψε το σωστό άρθρο μπροστά από το ουσιαστικό.


――― τηλεόρασης η της οι


――― διαφημίσεις οι των η


――― εκπομπών της του των


――― ταινίας η της τα


――― σειρά της τα η


――― μεσημέρι των το τα


――― απογεύματα οι τα του


――― άνθρωποι η τα οι


――― παιχνιδιού του το της


――― μαθητών οι των τα


Αντιστοίχισε.


των δάσκαλοι


του μητέρες


οι μαθητών


τα παππού


οι σχέδια


του γιαγιάς


των μπαμπά


της σπιτιών


της ταξίδια


τα Ελλάδας


οι αρχηγού


του περιπέτειες


η μάγου


των ζωή


του διακοπών


του μουσικής


το τραγουδιού


της αγοράκι


του εβδομάδας


της ανθρώπου


της
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Συμπλήρωσε με τις λέξεις που λείπουν:


(ο, ένα, της, μια, τον, η, των, ο, τα, ο, το, της, ένα, το, η, οι, η, το, οι, μια, του, μία, οι, το).


1. Μου αρέσουν πολλές εκπομπές ―――― τηλεόρασης. ―――― εκπομπή από αυτές


είναι ―――― «κούνια». Τη λένε έτσι γιατί δείχνει μόνο παιχνίδια ―――― παιδιών.


―――― κρυφτό, ―――― κυνηγητό, ―――― τραμπάλα και ―――― τσουλήθρα


είναι τα αγαπημένα μου.


2. ―――― Κωστάκης είναι πολύ χοντρός. Ξέρω και ―――― άλλο παιδί που είναι χοντρό,


―――― Μανόλη. ―――― Κωστάκης και ―――― Μανόλης είναι ―――― καλύτερα


παιδιά ―――― τάξης μου. Εγώ τους αγαπάω πολύ και νομίζω πως είναι ――――


καλύτεροί μου φίλοι.


3. ―――― βράδυ που περπάταγα στον δρόμο, συνάντησα ένα τζίνι. Δε σας λέω ψέματα!


―――― τζίνι μού ζήτησε να του πω τρεις επιθυμίες μου. Εγώ του είπα μόνο ――――:


«Να είναι όλοι ―――― άνθρωποι ―――― κόσμου ευτυχισμένοι». Αλλά ――――


τζίνι είπε ότι ήταν πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό κι έφυγε. Δεν πειράζει. ――――


άνθρωποι σίγουρα ―――― μέρα θα είναι όλοι ευτυχισμένοι.


Σχημάτισε φράσεις, όπως στο παράδειγμα.


τα νησιά – η Ελλάδα τα νησιά της Ελλάδας


τα δέντρα – το δάσος


ο πύργος – το χωριό


τα εισιτήρια – το τρένο


της
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Το ποντικάκι έφαγε τα γράμματα που λείπουν από το παραμύθι!


Προσπάθησε να τα συμπληρώσεις.


Μια φορά κι έ―― καιρό ζούσε ―ν― σκυλάκι που το έλεγαν Τσιπιρίπο. Έμενε στ― ίδιο


σπίτ― με μια οικογένεια που όμως δεν τ― αγαπούσε.


Μ―― μέρα έφυγε ολόκληρη ― οικογένεια από το χωρι― για να πάει στ― βουν―.


Όταν βράδιασε και ήταν ― ώρα να γυρίσουν πίσω, αποφάσισαν να αφήσουν μόνο του


τον Τσιπιρίπο στο βουν― για να τον ξεφορτωθούνε μια και καλή.


Έτσι κι έκαναν. Μπήκαν στο αυτοκίνητ― και έφυγαν.


Το μικρ― σκυλάκ― έμεινε εκεί μόνο του κι έκλαιγε. ―― μέρες περνούσαν κι εκείνο πει-


νούσε και κρύωνε.


Ύστερα από μ―― βδομά――, πέρασε από κει ένα αυτοκίνη―― και άκουσε τα γαβγίσματα


τ―― σκύλ―― . Τα τέσσ―――― παιδιά που ήταν μέσα κατέβηκαν, βρήκαν τον Τσιπιρίπο


και τον πήραν μαζί τους.


Από τότε, ― Τσιπιρίπος μένει μαζί με τ― κοριτσάκ― που τον κράτησε. Έχει κάθε μέρα


καλό φαγάκ―, καθαρό νεράκ―, μαλακό κρεβατάκ― και πολλά πολλά χάδια. 


Είναι τ― πιο ευτυχισμέν― σκυλάκ― του κόσμου και δείχνει τ― χαρά του γαβγίζ―ντας


και κουν―ντας την ουρά του.
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Βάλε τα παρακάτω ρήματα στο χτες (αόριστο):


(τρώω, ανεβαίνω, γράφω, κιτρινίζω, νικάω, φτάνω, συμπληρώνω, ζω, ξυπνάω,


χαμηλώνω, αρπάζω, ενώνω, κολυμπαώ, κουβεντιάζω, μιλάω, τραβάω).


έφαγα


Α ――――――――――――― N ―――――――――――――


Β ――――――――――――― Ξ ―――――――――――――


Γ ――――――――――――― Ο ―――――――――――――


Δ ――――――――――――― Π ―――――――――――――


Ε ――――――――――――― Ρ ―――――――――――――


Ζ ――――――――――――― Σ ―――――――――――――


Η ――――――――――――― Τ ―――――――――――――


Θ ――――――――――――― Υ ―――――――――――――


Ι ――――――――――――― Φ ―――――――――――――


Κ ――――――――――――― Χ ―――――――――――――


Λ ――――――――――――― Ψ ―――――――――――――


Μ ――――――――――――― Ω ―――――――――――――


ΠΑΙΧΝΙΔΙ!


Προσπάθησε να βρεις 


πόλεις της Ελλάδας 


που το όνομά τους 


να αρχίζει από κάθε γράμμα.
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Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στο αύριο (μέλλοντα) και 


στον πληθυντικό αριθμό.


Το παιδί αγοράζει την εφημερίδα. Τα παιδιά θα αγοράσουν τις εφημερίδες.


Ο μανάβης δίνει την ντομάτα.


Το μωρό χάνει το παιχνίδι του.


Το αστέρι φωτίζει τη θάλασσα.


Η δασκάλα κάνει μάθημα στο σχολείο.


Ο μαθητής γράφει στον πίνακα.


Η γάτα παίζει με το ποντίκι.


Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στο χτες (αόριστο) και στον ενικό αριθμό.


Οι πόρτες ανοίγουν και τα παράθυρα


κλείνουν.
Η πόρτα άνοιξε και το παράθυρο έκλεισε.


Τα βιβλία μπαίνουν στα ράφια 


των βιβλιοθηκών.


Τα παιδιά βάφουν τους τοίχους 


με τους μαρκαδόρους.


Οι σκύλοι γαβγίζουν τη νύχτα.


Οι συμμαθήτριές μου διαβάζουν 


τα μαθήματά τους.
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Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν.


– Θέλω το κλειδί.


– Τι το θέλεις;


– Για να ανοίξω ―― πόρτα. Δυστυχώς, ξέχασα ―― τσάντα μου στο σχολείο.


– Ξέρεις, ούτε κι εγώ έχω ―― κλειδιά ―― σπιτιού.


– Τι θα κάνουμε τώρα;


– Εγώ λέω να περιμένουμε εδώ στα σκαλιά ―― γονείς μας που θα έρθουν.


– Θα αργήσει ―― μπαμπάς;


– Όχι, δε νομίζω. Θα περάσει όμως και από ―― φούρνο να πάρει ψωμί.


– Ωραία, τότε. Θέλεις να παίξουμε ―― παιχνίδι που μάθαμε σήμερα στην τάξη;


– Ναι! Να παίξουμε κρεμάλα!


– Βγάλε ―― τετράδιό σου και ―― μολύβι και ξεκινάμε!


Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό; Ζωγράφισέ το και γράψε εδώ πώς φτιάχνεται.
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Βάλε τις παρακάτω λέξεις στα κουτάκια που πρέπει.


Το χωριό πανηγυρίζει. Ακούγονται βιολιά. Παίζουν κλαρίνο. Οι έμποροι πουλάνε ωραία


πράγματα. Ο Γιάννης αγοράζει φτηνές παντόφλες. Συναντάει την Ελένη. Τα παιδιά τρα-


γουδάνε όμορφα τραγούδια. Ο πατέρας της μικρής Ελένης έρχεται. Είναι η ώρα του γυ-


ρισμού. Η μεγάλη βόλτα τελείωσε. Ήρθε το γλυκό βράδυ. Η στιγμή του ύπνου έφτασε.


Καλό ύπνο!


ΡΗΜΑΤΑ


ΑΡΘΡΑ


ΕΠΙΘΕΤΑ


ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ


πανηγυρίζει


Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο


Αρσενικό
Θηλυκό Ουδέτερο


Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο


χωριό


το
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Χτες το πρωί (επισκέπτομαι) ―――――――――― με την οικογένειά μου τους Δελφούς.


Το προηγούμενο βράδυ (μένω) ――――――――― στην Ιτέα και πρωί πρωί (ανεβαίνω)


―――――――― ως τους Δελφούς με το τοπικό λεωφορείο. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη.


Πρώτα πρώτα (μπαίνω) ――――――――― στον αρχαιολογικό χώρο.


Εγώ (πηγαίνω) ――――――――― να βγάλω εισιτήρια.


(Βλέπω) ――――――― τους ναούς, τους θησαυρούς, ιδίως τον θησαυρό των Αθηναίων,


το χώρο του μαντείου, το στάδιο.


Πριν φύγουμε, (βγάζω) ―――――――― φωτογραφίες και (αγοράζω) ――――――――


κάρτες και βιβλία.


Από όλα όσα (βλέπω) ――――――― , μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση το άγαλμα


του Ηνίοχου.


Θέλω πολύ να ξαναπάω εκεί και να τα ξαναδώ όλα αυτά...


Nα συμπληρώσεις τα κενά βάζοντας τα ρήματα στο χτες (αόριστο).


επισκεφτήκαμε
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Bάλε τις παρακάτω προτάσεις στο χτες (αόριστος) και στο αύριο (μέλλοντας).


Μελετάω τα μαθήματά μου με προσοχή.


1 Μελέτησα τα μαθήματά μου με προσοχή.


2 Θα μελετήσω τα μαθήματά μου με προσοχή.


Ο παππούς οργώνει το χωράφι του.


1


2


Κάνουμε γυμναστική στην αυλή.


1


2


Κυνηγάω τους συμμαθητές μου στο διάλειμμα.


1


2


Γράφεις στον πίνακα την άσκηση;


1


2


Οι γονείς μου τηλεφωνούν στον παππού και στη γιαγιά.


1


2
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