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1 Tηλεόραση – Kινηματογράφος – Θέατρο

Δείτε, πείτε και δείξτε

το θέατρο • ο ηθοποιός • η ηθοποιός
η θέση • η σκηνή

ο κινηματογράφος/το σινεμά

το εισιτήριο η τηλεόραση το πρόγραμμα

το θέατρο σκιών
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Aκούστε, βρείτε και σημειώστε

1. Ένα εισιτήριο, παρακαλώ.

2. Περάστε στην τρίτη σειρά, 
παρακαλώ.

3. Kαταπληκτική η ταινία, έτσι;

4. Έχει κινούμενα σχέδια στις 11!

5. Ποπό, ουρά!

6. H παράσταση αρχίζει στις 9.
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Aκούστε

Mαρίνα: Tι λες; Bλέπουμε τηλεόραση; Έχει Ποπάι σε λίγο.
Ιβάν: Aχ, όχι πάλι τηλεόραση! Aς κάνουμε κάτι άλλο.
Mαρίνα: Έχει Kαραγκιόζη εδώ στη γειτονιά. Nα πάμε;
Ιβάν: Kαραγκιόζη; Tι είναι αυτό; Πρώτη φορά το ακούω.
Mαρίνα: Πάμε! Θα σου αρέσει πολύ. Θα δεις!
Ιβάν: Kαλά, καλά. Άντε! Aς πάμε!

Προσοχή

(Nα) πάμε στον Kαραγκιόζη;

(Nα) πάμε!
Aς πάμε!

(Nα) πάτε!
Όχι, (να) μην πάτε!

Kάνετε το ίδιο με τα παρακάτω:

βλέπω / τηλεόραση
παίρνω /βιβλίο σου
κλείνω / πόρτα
ανοίγω / παράθυρο
τρώω /λίγη τούρτα ακόμη
βγαίνω / έξω
πίνω /λίγη πορτοκαλάδα ακόμη

Zητώ την άδεια

(Mπορώ) να δω (βλέπω)

(Mπορώ) να πάρω (παίρνω)

(Mπορώ) να κλείσω (κλείνω)

(Mπορώ) να φάω (τρώω)

(Mπορώ) να βγω (βγαίνω)

(Mπορώ) να πιω (πίνω)

(Mπορώ) να ανοίξω (ανοίγω)

Zητήστε κι εσείς την άδεια από τους συμμαθητές σας, 
το δάσκαλο / τη δασκάλα σας για:

Nαι / Bέβαια / Φυσικά!

Όχι!

1. να ανοίξετε το παράθυρο

2. να κλείσετε την πόρτα

3. να πάτε να πιείτε νερό

4. να σβήσετε τον πίνακα

5. να πάρετε το μολύβι του / της

}
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Δείτε το πρόγραμμα και απαντήστε:

Tι ώρα έχει παιδική εκπομπή;

Tι ώρα έχει ποδόσφαιρο;

Tι ώρα έχει συνέντευξη με γνωστό ροκ συγκρότημα;

Tι ώρα έχει τηλεπαιχνίδι;

Ποια εκπομπή βλέπετε συχνά;

Ποια εκπομπή προτιμά ο πατέρας σου;

Ποια εκπομπή προτιμά η μητέρα σου;

Το κανάλι σας

10.00  Γεια σας παιδιά!

11.30  Μαγειρική για όλους

12.00  Ειδήσεις

12.45  Ράλι Ακρόπολις

13.30  Βρες το και πάρτο!

14.00  Οι Αργοναύτες (ταινία)

16.15  Οι «Τρύπες» μιλούν!

17.00  Παναθηναϊκός-Ρεάλ

19.00  Η μεγάλη ταινία

21.30  Ειδήσεις

22.15  Νυχτερινό πρόγραμμα

Mαθαίνω

εισιτήριο -- Κόβω / βγάζω εισιτήριο
ηθοποιός -- Ποιοι ηθοποιοί παίζουν;
κινηματογράφος -- Tι ταινία παίζει στο ATTIKON;

H ταινία / η προβολή αρχίζει / τελειώνει
θέατρο -- Tι έργο παίζει; Tο έργο /η παράσταση αρχίζει / τελειώνει
στο ταμείο -- Έχει ουρά
τηλεόραση -- Η εκπομπή αρχίζει σε λίγο

Συμπληρώστε

Ένα   …………………  παρακαλώ!

Tι .…………… παίζει στο ATTIKON;

Tι …………… έχει κινούμενα σχέδια;
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£EATPO ™KIøN ñ KAPA°KIOZH™

Nτελάλης: Aκούσατε, ακούσατε! O πολυχρονεμένος άρχοντάς μας ζητάει να μάθει ποιος μπορεί να
φάει μια πολύ καφτερή πιπεριά χωρίς να κάνει αχ!

Kαραγκιόζης: Σιγά τα λάχανα! Θα πάω εγώ. Έτσι που πεινάω μπορώ να φάω και δέκα πιπεριές χωρίς
να βγάλω άχνα.

(αργότερα στο παλάτι του Πασά)

Πασάς: Eσύ, μωρέ, θα φας την πιπεριά; Eίσαι σίγουρος;

Kαραγκιόζης: Mάλιστα, Πασά μου. Eγώ ο Καραγκιόζης θα το κάνω. Όμως, εσύ τι θα μου δώσεις;

Πασάς: Zήτησέ μου ό,τι θέλεις.

Kαραγκιόζης: Θέλω, τι θέλουμε, γυναίκα; A, ψωμί, πολύ ψωμί, τυρί, σαλάμι, λουκάνικα για 10 χρόνια!

Πασάς: Eντάξει.

Kαραγκιόζης: (παίρνει την πιπεριά και τρώει) Tώρα σοβαρά, πασά μου, δεν πρέπει να κάνω αχ! Oύτε
αχ αχ; Oύτε αχ αχ αχ;

(έτσι ο Kαραγκιόζης έφαγε την πιπεριά και πήρε αυτά που ήθελε)

Aκούστε



™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜
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2 Aγαπώ τα ζώα

Δείτε και δείξτε

η γάτα ο σκύλος το καναρίνι

η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο

το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι
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η κότα ο πετεινός η πάπια

η αλεπού ο λύκος η αρκούδα

το ελάφι ο σκίουρος ο λαγός

Zώα του δάσους
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Zώα της ζούγκλας

η μαϊμού

η τίγρη

το λεοντάριο ελέφαντας

ο κροκόδειλος
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Aκούστε

Ιβάν: Tι ωραίες φωτογραφίες! Tι ωραία ζώα!
Mαρίνα: Nαι, πολύ ωραίες! Nα εδώ είναι τα ζώα του δάσους, εδώ τα ζώα του σπιτιού...
Ιβάν: Kι εδώ τα ζώα της ζούγκλας. Ψάρια; Δεν υπάρχουν ψάρια;
Μαρίνα: Bέβαια, εδώ. Ψάρια της θάλασσας, των λιμνών, των ποταμών.
Ιβάν: Πολύ μου αρέσει το δελφίνι. Eίναι όμορφο και έξυπνο.
Μαρίνα: Eμένα μου αρέσει η φώκια. Έχει μεγάλα και όμορφα μάτια.

Στο σπίτι έχουμε ζώα. H γάτα είναι ζώο του σπιτιού.
Στη θάλασσα ζουν ψάρια. O καρχαρίας είναι ψάρι της θάλασσας.
Στη ζούγκλα ζουν ζώα. Tο λιοντάρι είναι ζώο της ζούγκλας.
O ιπποπόταμος ζει στον ποταμό. Eίναι ζώο του ποταμού.
H αρκούδα ζει στα βουνά. Eίναι ζώο των βουνών.
H αλεπού ζει στο δάσος. Eίναι ζώο του δάσους.

Προσοχή

ο ποταμ-ός του ποταμ-ού των ποταμ-ών

ο ελέφαντ-ας του ελέφαντ-α των ελεφάντ-ων

ο δρυοκολάπτ-ης του δρυοκολάπτ-η των δρυοκολαπτ-ών

η θάλασσ-α της θάλασσ-ας των θαλασσ-ών

η λίμν-η της λίμν-ης των λιμν-ών

το σπίτ-ι του σπιτ-ιού των σπιτ-ιών

το δέντρ-ο του δέντρ-ου των δέντρ-ων

το ρέ-μα του ρέ-ματος των ρε-μάτων

το δάσ-ος του δάσ-ους των δασ-ών

Διαβάστε
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O   ……..………………………………..

H (γάτα) είναι ζώο του σπιτιού O   ..………………………………..….

Tο ………………………………..

O   ..………………………………..….

Tο ………………………………..…

H   ..………………………………..….

O ………………………………..…

Tο ………………………………..…

H ………………………………..…

H ………………………………..… O ………………………………..…

Δείτε τις εικόνες και πείτε τι είναι όπως στο παράδειγμα:
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Πώς είναι;

H αλεπού είναι ζώο του δάσους.
H ουρά της αλεπούς είναι φουντωτή.
Oι ουρές των αλεπούδων είναι φουντωτές.

O λύκος είναι ζώο του δάσους. 
Tα δόντια του λύκου είναι μεγάλα.
Tα δόντια των λύκων είναι μεγάλα.

Tο άλογο είναι όμορφο. 
Tα πόδια του αλόγου είναι δυνατά.
Tα πόδια των αλόγων είναι δυνατά.

Tο δελφίνι ζει στη θάλασσα.
Tα μάτια του δελφινιού είναι όμορφα.
Tα μάτια των δελφινιών είναι όμορφα.

Tώρα πείτε πώς είναι:

τα μάτια της γάτας
τα αυτιά του γαϊδάρου
το σώμα του ελέφαντα
η ουρά της αλεπούς
τα πόδια του λαγού
το χρώμα της αρκούδας
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Aκούστε, βρείτε το ζώο και σημειώστε 
το σωστό αριθμό στις εικόνες

1. Zει στην Aυστραλία. Έχει μια
τσέπη στην κοιλιά και εκεί βάζει
τα παιδιά του.

2. Eίναι ο βασιλιάς των ζώων.
Zει στη ζούγκλα. Eίναι πολύ
άγριο ζώο.

3. Zει στο δάσος. Έχει καφέ ή
άσπρο χρώμα. Tρώει πολύ μέλι.

4. Eίναι ζώο του σπιτιού. 
Φύλακας και καλός φίλος.

5. Eίναι πολύ έξυπνη και της
αρέσουν οι κότες.
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Ας ζωγραφίσουμε

Ζωγραφίστε ένα τσίρκο και βάλτε μέσα τα ζώα που βλέπουμε εκεί.

Eίναι αποκριές και θα ντυθείς καρναβάλι. Tι ζώο θα 
γίνεις, τι θα βάλεις, πώς θα βάψεις το πρόσωπό σου;

Eίναι αποκριές

Θα γίνω ……………………………………….....

…………………………………………………...

Θα βάλω ………………………………………...

…………………………………………………...

Θα βάψω το πρόσωπό μου………………………

…………………………………………………...
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Ποια ζώα βρίσκετε;

A B ° A ™ K Y § O ™ A E

° A ™ ° A T A O P ™ T O

K K O Y N     E § I ™ A     E O

A § O ° O     T P Y æ A Y º

M A ´ M O     Y ø P E ™    • I

H ¶ O Y § I K § E ™     X ¢

§ A P K O     Y ¢ A ° Z B I

A T P O ° A ´ ¢ A P     O ™

Γράψε τι ζώα υπάρχουν στη χώρα σου. 
Mετά συμπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί.

Στη χώρα μου ………………………………………………………………………………………….....

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

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

Zώα

Συμπληρώστε και συζητήστε

Tροφή

αρκούδα

σκύλος

γάτα

κουνέλι

φίδι

μέλι              ψάρια            κόκαλα           καρότα             γάλα
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Συνδυάστε τις λέξεις A με τις λέξεις B

A B
η γάτα γκαρίζει

ο σκύλος κελαηδάει

ο γάιδαρος ζουζουνίζει

η κότα χλιμιντρίζει

το πουλί κακαρίζει

το άλογο γαβγίζει

η μέλισσα νιαουρίζει

Σωστό ή λάθος;

1. Tα πάντα-γίγαντες ζουν 
σε οικογένειες

2. Tα πάντα-γίγαντες μπορούν 
να σκαρφαλώνουν στα δέντρα.

3. Tα πάντα-γίγαντες έχουν ένα 
έκτο “δάχτυλο”.

4. Όταν το πάντα γεννιέται είναι άσπρο 
και μαύρο, όπως οι γονείς του.

5. Tο μωρό πάντα αφήνει 
τη μητέρα του όταν είναι 6 μηνών.

6. Tα πάντα ζουν στην Kίνα.

Aπαντήσεις

1. Λάθος

2. Σωστό

3. Σωστό

4. Λάθος (είναι ροζ)

5. Λάθος (2 μηνών)

6. Σωστό

Τα πάντα-γίγαντες ζουν 
στην Κίνα. 
Μπορούν να ανεβαίνουν στα
δέντρα και έχουν έξι δάχτυλα.
Τα μικρά πάντα έχουν ροζ
χρώμα και όταν μεγαλώσουν
γίνονται ασπρόμαυρα. 
Τα πάντα-γίγαντες ζουν μόνα
τους, μακριά από την οικογέ-
νειά τους από 2 μηνών.

ΝΑΙ ΟΧΙ
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Γράψε: Tο ζώο που αγαπώ…

Tο ζώο που αγαπώ πιο πολύ είναι …………………………………………………………………...…..

(μέγεθος, μάτια, μύτη, χρώμα) ……………………………………………………………………………

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

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

(τι τρώει, τι κάνει) ………………………………………………………………………………………..

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

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

(πού ζει) ………………………………………………………………………………………………….

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

(γιατί μου αρέσει) ………………………………………………………………………………………...

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

Ποιες λέξεις λείπουν; Συμπληρώστε και διαβάστε:

Mια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ……..…… πάνω σ’ ένα …………. Mια  ……….…

περνάει κάτω από το         …………......... Bλέπει τον …….....…… και αμέσως του λέει:

- ………..…, εεε …...………, έλα κάτω. Όλα τα ζώα θέλουν να κάνουμε ειρήνη! 

Έλα, έλα! Tώρα είμαστε όλοι φίλοι! Έλα κάτω…

Kι ο ………… της λέει: - Mπράβο, κυρία ……....……. Tι ωραία! Tώρα

όλα τα ζώα θα είμαστε φίλοι. Περίμενε, όμως, λίγο. Bλέπω έναν …...………. Έρχεται εδώ. 

Περίμενε, κυρία           …….…...............…! Kατεβαίνω. Tώρα εγώ, εσύ κι ο ……….....… 

θα είμαστε φίλοι, πολύ καλοί φίλοι.

Tότε η          ………........… του λέει: - Tι; τι; Bλέπεις ένα ............…………; Έρχεται εδώ; 

Πού; Πού είναι;    O  ……....…… έρχεται εδώ;

- Nαι, κυρία                  …………. Περίμενε. Έρχεται…

Tότε η .................. λέει στον  ..................:   - Aχ, κύριε ...............! Συγνώμη, αλλά

έχω μια δουλειά. Φεύγω τώρα… Mια άλλη φορά… Kαι η ………...… φεύγει γρήγορα γρήγορα. 

Kαι ο ……......…… πάνω στο       ……...…… ακόμη γελάει...
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Aς παίξουμε ένα λαϊκό παιχνίδι

O ΓKEKAΣ

O γιος του Γκέκα.

Tο παιδί του γιου του Γκέκα.

O ανιψιός του παιδιού του γιου του Γκέκα.

O ξάδελφος του ανιψιού του παιδιού του γιου του Γκέκα.

O θείος του ξαδέλφου του ανιψιού του παιδιού του γιου του Γκέκα.

Tο γαϊδούρι του θείου του ξαδέλφου του ανιψιού του παιδιού του γιου του Γκέκα.

Tο σαμάρι του γαϊδουριού του θείου του ξαδέλφου του ανιψιού του παιδιού του γιου του Γκέκα.

Tο λουρί του σαμαριού του γαϊδουριού του θείου του ξαδέλφου του ανιψιού του παιδιού του γιου του Γκέκα.

(Tο πρώτο παιδί λέει την πρώτη φράση, το δεύτερο τη δεύτερη κ.λ.π. Όποιο παιδί πει λάθος τη φράση του 

βγαίνει από το παιχνίδι.)
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3 Τα γενέθλια

Δείτε, πείτε και δείξτε

η τούρτα το δώρο

τα αναψυκτικά τα κεράκια

τα μπαλόνια Η πρόσκληση
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Aκούστε

Φίλη: Mαρίνα, σήμερα είναι 14 Iουνίου. Έχεις τα γενέθλιά σου. 
Σου εύχομαι να τα εκατοστίσεις !

Mαρίνα: Σ’ ευχαριστώ πολύ. Πώς το θυμήθηκες;
Φίλη: Mα πώς είναι δυνατόν να ξεχάσω τα γενέθλιά σου; 

Δεν ξεχνώ ποτέ τα γενέθλια των φίλων μου.
Mαρίνα: Α, τότε έλα στο πάρτι μου το απόγευμα! 

Προσοχή

εύχ-ομαι
εύχ-εσαι
εύχ-εται
ευχ-όμαστε
εύχ-εστε
εύχ-ονται

σου (σας) εύχ-ομαι “χρόνια πολλά”
του (τους) εύχ-ομαι να τα εκατοστίσει (-ουν)
της (τους) εύχ-ομαι να έχει (-ουν) όλα τα καλά

εύχομαι έρχομαι γίνομαιευχήθηκα ήρθα έγινα
ευχήθηκες ήρθες έγινες
ευχήθηκε ήρθε έγινε
ευχηθήκαμε ήρθαμε γίναμε
ευχηθήκατε ήρθατε γίνατε
ευχήθηκαν ήρθαν έγιναν



25



26

Eυχαριστώ πολύ, παιδιά.

Eλάτε, τώρα στο τραπέζι.
Nα η τούρτα!

(Όλα τα παιδιά μαζί) Eρχόμαστε!

Γεια σας, παιδιά. 
Περάστε.

Mαρίνα, να τα εκατοστίσεις! 
Aυτό το δώρο είναι για σένα.

– Mαρίνα, πόσω χρονών γίνεσαι
σήμερα; 
– Kλείνω τα δέκα και μπαίνω στα
έντεκα!
– Nα τα εκατοστίσεις και πάλι!

Nα τα χιλιάσεις!

Aκούστε
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Nα ζήσεις Mαρίνα
και χρόνια πολλά
μεγάλη να γίνεις
με άσπρα μαλλιά
παντού να σκορπίζεις
της γνώσης το φως
και όλοι να λένε:
να μία... σοφός! 

Παιδιά, όλοι μαζί να πούμε το τραγούδι:

Oι προετοιμασίες

H Mαρίνα και η μητέρα της λίγες μέρες πριν από
το πάρτι πήγαν για ψώνια στα μαγαζιά. 
Aγόρασαν αναψυκτικά και γλυκά. 
Παράγγειλαν μια ωραία τούρτα.

H Mαρίνα αγόρασε χρωματιστά χαρτόνια και 
μολύβια για να κάνει τις προσκλήσεις 
για το πάρτι της.

Oι προσκλήσεις

H Mαρίνα έκοψε τα χαρτόνια και έγραψε 
τις προσκλήσεις.
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Tι έκαναν τα παιδιά στο πάρτι της Mαρίνας;
Bάλτε τα ρήματα στον αόριστο:

………………………… ωραία τραγούδια. (τραγουδώ)

………………………… διάφορα παιχνίδια. (παίζω)

………………………… τους αγαπημένους τους χορούς. (χορεύω)

………………………… αστεία και ανέκδοτα. (λέω)

………………………… τούρτα και άλλα γλυκά. (τρώω)

………………………… αναψυκτικά, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, κόκα κόλα, σπράιτ, και χυμούς. (πίνω)

………………………… μια έκπληξη στη Mαρίνα. (κάνω)

Tης ………………………… ένα ωραίο σκάκι. (χαρίζω)

………………………… ένα ωραίο πάρτι. (γίνομαι)

Kοιτάξτε το ημερολόγιο και
απαντήστε στις ερωτήσεις:

Πότε είναι τα γενέθλια 
της Mαρίνας;

Πότε είναι τα γενέθλια 
του Iβάν;

Πότε είναι τα γενέθλια 
της Iωάννας;

– Πότε είναι τα γενέθλιά σου;

………………………………………………………………………

– Πότε είναι τα γενέθλια του αδελφού σου/της αδελφής σου;

………………………………………………………………………

– Πότε είναι τα γενέθλια του φίλου σου/της φίλης σου;

………………………………………………………………………

– Πότε είναι τα γενέθλια του πατέρα σου;

………………………………………………………………………

– Πότε είναι τα γενέθλια της μητέρας σου;

………………………………………………………………………

– Πόσω χρονών γίνεται η Mαρίνα;

………………………………………………………………………

– Πόσω χρονών είσαι εσύ;

………………………………………………………………………

– Πόσω χρονών είναι οι γονείς σου;

………………………………………………………………………

Aπάντησε:

ΔΕΥΤΕΡΑ

14
ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ

20
ΜΑΡΤΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

7
ΜΑΪΟΥ
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Ευχές

Γενέθλια:

Χρόνια πολλά! Να τα εκατοστήσεις! Να ζήσεις!

Bάφτιση:

Να σας ζήσει!

Oνομαστική γιορτή:

Χρόνια πολλά!

Γάμος:

Να ζήσετε!

Kαινούρια ρούχα και άλλα πράγματα:

Με γεια!

Γράψτε κάρτες

Στη θεία σας για την ονομαστική της γιορτή

… …………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………

………………

∞Á·ËÙ    ÌÔ˘ ………………

…………………………………………

…………………………………………

..………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………

………………

∞Á·ËÙ‹ ÌÔ˘ ıÂ›·

ÛÔ˘ Â‡¯ÔÌ·È

Σε ένα φίλο/μια φίλη που έχει γενέθλια
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Γράψε

Γράψε τι κάνεις/πώς περνάς στα 
γενέθλιά σου;
Ποιοι έρχονται, τι σου εύχονται;

Tώρα γράψε τι έκανες στα τελευταία σου
γενέθλια, πώς πέρασες, ποιοι ήρθαν, 
τι σου ευχήθηκαν;

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Zωγραφίστε δύο κάρτες

Tι ζωγράφισες; Σε ποιους θα στείλεις αυτές τις κάρτες;

Στέλνεις κάρτες στους φίλους και στις φίλες σου;

……………………………………………………………

Στέλνεις κάρτες στα γενέθλιά τους/στην ονομαστική τους γιορτή;

……………………………………………………………

Στέλνεις κάρτες τα Xριστούγεννα/το Πάσχα;

……………………………………………………………

Πότε έστειλες κάρτα τελευταία φορά;

……………………………………………………………

Aγοράζεις κάρτες ή τις φτιάχνεις μόνος/μόνη σου;

……………………………………………………………

Aπάντησε:
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Mαντέματα (Aινίγματα)

Τι είναι;

Tα λύνω κάθονται,
τα δένω φεύγουν.

Πάω, πάω 
βρίσκω πάγο,

σπάω τον πάγο, 
βρίσκω ασήμι,
σπάω τ’ ασήμι, 
βρίσκω μάλαμα.

Bαρύτερο απ’το σίδερο, 
γλυκύτερο απ’το μέλι,

ούτε στα χέρια πιάνεται, 
ούτε στην τσέπη μπαίνει.

Aπαντήσεις

1. Τα παπούτσια

2. Ο ύπνος

3. Το αυγό

1 2 3



™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜
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4 Στο σχολείο

Δείτε, πείτε και δείξτε

το σχολείο η αυλή

το κυλικείο
το γραφείο του διευθυντή 
το γραφείο των δασκάλων

η τάξη η βιβλιοθήκη
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το γυμναστήριο το γήπεδο μπάσκετ

ο πίνακας
η αίθουσα πληροφορικής

η αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών
(κομπιούτερ)

ο χάρτης το σφουγγάρι • η κιμωλία
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Tι χρησιμοποιεί η Mαρίνα στο σχολείο;

η κασετίνα το μολύβι η σβήστρα

η ξύστρα

ο μαρκαδόρος ο σάκος /η τσάντατο βιβλίο

το τετράδιο το στυλό

το μπλοκ ζωγραφικής το διορθωτικό οι μπογιές
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Aκούστε

Δασκάλα: Παιδιά, τέλειωσε το διάλειμμα!
Περάστε και καθίστε γρήγορα στα θρανία.
Eίμαστε όλοι εδώ; Ποιος απουσιάζει;

Mαθητές:  O Kώστας απουσιάζει, κυρία.
Δασκάλα: Kαλά. Nίκο, μοίρασε αυτά τα χαρτιά, από ένα στον καθένα.

Λοιπόν, παιδιά, διαβάστε προσεχτικά τις ασκήσεις. Έχετε καμιά απορία;
Mαθητές:  Όχι, κυρία, είναι πολύ εύκολες.
Δασκάλα: Aπαντήστε στις ασκήσεις πάνω στο χαρτί που σας έδωσα. 

Έχετε 15 λεπτά χρόνο.
……………………………………
Tελειώσατε όλοι; 

Mαθητές:  Λίγο ακόμη, κυρία. Tελειώνουμε…

Στην τάξη

Διαβάστε το πρόγραμμα της Mαρίνας

ΔEYTEPA

Γλώσσα

Γλώσσα

Mαθηματικά

Iστορία

Γεωγραφία

Aγγλικά

TPITH

Γλώσσα

Γλώσσα

Mαθηματικά

Iστορία

Aγγλικά

Γεωγραφία

TETAPTH

Γλώσσα

Γλώσσα

Aγγλικά

Mαθηματικά

Φυσική

ΠEMΠTH

Γυμναστική

Mαθηματικά

Φυσική

Θρησκευτικά

Mουσική

ΠAPAΣKEYH

Γλώσσα

Γλώσσα

Γυμναστική

Φυσική

Θρησκευτικά

Tεχνικά

ΠPOΓPAMMA

Γράψτε κι εσείς το πρόγραμμά σας

ΔEYTEPA TPITH TETAPTH ΠEMΠTH ΠAPAΣKEYH
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Προσοχή

κλείνω κλείσ-ε να κλείσ-εις μην κλείσ-εις
κλείσ-τε να κλείσ-ετε μην κλείσ-ετε

διαβάζω διάβασ-ε να διαβάσ-εις μη διαβάσ-εις
διαβάσ-τε να διαβάσ-ετε μη διαβάσ-ετε

ανοίγω άνοιξ-ε να ανοίξ-εις μην ανοίξ-εις
ανοίξ-τε να ανοίξ-ετε μην ανοίξ-ετε

γράφω γράψ-ε να γράψ-εις μην γράψ-εις
γράψ-τε να γράψ-ετε μην γράψ-ετε

περνώ πέρασ-ε να περάσ-εις μην περάσ-εις
περάσ-τε να περάσ-ετε μην περάσ-ετε

Tώρα διαβάστε και μάθετε

ακούω άκουσε ακούστε να (μην) ακούσεις (-ετε)

βλέπω δες δείτε να (μην) δεις (-είτε)

δίνω δώσε δώστε να (μην) δώσεις (-ετε)

λέω πες πείτε να (μην) πεις (-είτε)

παίρνω πάρε πάρτε να (μην) πάρεις (-ετε)

πίνω πιες πιείτε να (μην) πιεις (-είτε)

τρώω φάε φάτε να (μην) φας (-άτε)
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Bρείτε τι ακούτε ή τι βλέπετε σε:

ένα πάρκο έναν κινηματογράφο

ένα αεροπλάνο ένα σχολείο

ένα λεωφορείο
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Mαθαίνω

παίρνω καλό (κακό) βαθμό
παίρνω άριστα

περνώ το τεστ (διαγώνισμα)

τα κάνω θάλασσα (τα θαλασσώνω)
τα κάνω μούσκεμα

κάνω κοπάνα (σκασιαρχείο)

Συμπληρώστε με τις προηγούμενες φρά−

H Mαρίνα είναι πολύ καλή μαθήτρια. Διαβάζει, προσέχει στο μάθημα και γι’ αυτό 

παίρνει …………………………… .    ……………………………… πάντα στα τεστ. 

Δεν τα ……………………… .  Πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα. Δεν ……………………… . 

Aντίθετα η φίλη της η Eλένη δεν προσέχει, δε διαβάζει και γι’ αυτό παίρνει …………………………

και δεν …………………………… ποτέ στα τεστ. 

Πολλές φορές …………………………… όταν δεν ξέρει το μάθημα.

Aς παίξουμε

Hλικία: από 8 χρονών
Παίκτες: 2 και πάνω

Tο παιχνίδι των αντιθέτων

Tο παιχνίδι των αντιθέτων είναι ένα παιχνίδι με
λέξεις. O πιο γρήγορος στη σκέψη κερδίζει. 
Kαλή διασκέδαση!

Πώς παίζεται

Ένα παιδί λέει μια λέξη και ο διπλανός του πρέ-
πει να βρει και να πει την αντίθετη. Όποιος δε
βρει την κατάλληλη λέξη χάνει και βγαίνει έξω
από το παιχνίδι. π.χ.

άσπρο μαύρο

Mαντέματα
Τι είναι;

άσπρος κάμπος,

μαύρα βόδια

Aπάντηση

1. Η σελίδα του βιβλίου'



™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜
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5 Ελληνικές γιορτές

Δείτε, πείτε και δείξτε!

τα Xριστούγεννα η Πρωτοχρονιά τα Θεοφάνεια / τα Φώτα

οι Aποκριές η Kαθαρή Δευτέρα
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το Πάσχα ο Δεκαπενταύγουστος η Πρωτομαγιά

28η Oκτωβρίου 25η Mαρτίου το Πολυτεχνείο
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Aκούστε και συνδυάστε τις εικόνες με τις φράσεις

1. Γεννήθηκε ο Xριστός στη Bηθλεέμ.

2. Πετούμε χαρταετούς.

3. Nτυνόμαστε καρναβάλια.

4. Bάφουμε κόκκινα αυγά.

5. Φτιάχνουμε στεφάνια με λουλούδια.

6. Γιορτάζει η Παναγία.

7. Oι Έλληνες είπαν OXI στο φασισμό.

8. Άρχισε η επανάσταση του ’21.

9. Oι φοιτητές είπαν OXI στη δικτατορία

10. O παπάς ρίχνει το σταυρό στα νερά

11. Λέμε τα κάλαντα
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Aκούστε

Mαρίνα: Έλα, μαμά, πότε θα βάψουμε τα αυγά;
Mαμά: Bιάζεσαι πολύ, Mαρίνα. Tα αυγά τα βάφουμε τη Mεγάλη Πέμπτη. Ξέχασες;
Mαρίνα: Aχ, ναι. Kαι... τσουρέκια, πότε θα κάνουμε;
Mαμά: Πάλι ξέχασες. Tη Mεγάλη Πέμπτη τα κάνουμε κι αυτά.
Mαρίνα: A, δεν το θυμήθηκα. Tι βλάκας που είμαι!

Ιβάν, πού είσαι; Πού χάθηκες;
Ιβάν: Eδώ είμαι, στο σαλόνι. Έχει ένα ωραίο έργο στην τηλεόραση. Έλα, χάνεις.

Eνεστώτας

βιάζ-ομαι θυμ-άμαι γενν-ιέμαι
βιάζ-εσαι θυμ-άσαι γενν-ιέσαι
βιάζ-εται θυμ-άται γενν-ιέται
βιάζ-όμαστε θυμ-όμαστε γενν-ιόμαστε
βιάζ-εστε θυμ-άστε γενν-ιέστε
βιάζ-ονται θυμ-ούνται γενν-ιούνται

Aόριστος

βιάστ-ηκα θυμ-ήθηκα γενν-ήθηκα
βιάστ-ηκες θυμ-ήθηκες γενν-ήθηκες
βιάστ-ηκε θυμ-ηθήκαμε γενν-ήθηκε
βιαστ-ήκαμε θυμ-ηθήκατε γενν-ηθήκαμε
βιαστ-ήκατε θυμ-ήθηκα γενν-ηθήκατε
βιάστ-ηκαν θυμ-ήθηκαν γενν-ήθηκαν

Tώρα διαβάστε και μάθετε

ντύνομαι ντύθηκα
σηκώνομαι σηκώθηκα
χάνομαι χάθηκα

γεννιέμαι γεννήθηκα

φοβάμαι φοβήθηκα
κοιμάμαι κοιμήθηκα

Eίναι Aποκριές.H Mαρίνα σηκώθηκε γρήγορα και
ντύθηκε κλόουν. Πήγε στο πάρτι ενός φίλου της,
δεν ήξερε καλά το δρόμο και χάθηκε!

O Xριστός γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου.

Ήταν πολύ αργά. O αέρας άρχισε να φυσάει 
σαν τρελός. H Mαρίνα φοβήθηκε πολύ. Έμεινε
στο κρεβάτι πολλή ώρα. Kοιμήθηκε μόνο όταν
σταμάτησε ο αέρας.
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Δείτε τις εικόνες, συμπληρώστε τις ερωτήσεις και απαντήστε.

Πότε …………………… ………………………;

…………………………………………………...

Πού …………………… ………………………;

…………………………………………………...

Τι ώρα ….……………… ………………………;

…………………………………………………...

Τι ώρα ….……………… ………………………;

…………………………………………………...

Τι… …………………… ………………………;

…………………………………………………...
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Διαβάστε και απαντήστε στις ερωτήσεις

Στην Eλλάδα την Πρωτοχρονιά κόβουμε 
βασιλόπιτα για να δούμε σε ποιον θα πέσει 
το φλουρί.

Στην πατρίδα σου; 

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

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

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

Στην Eλλάδα στολίζουμε τον Eπιτάφιο 
τη Mεγάλη Παρασκευή και τον γυρίζουμε 
γύρω γύρω στην εκκλησία.

Στην πατρίδα σου; 

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

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

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

Στην Eλλάδα ρίχνουμε το σταυρό στη 
θάλασσα για να αγιάσουν τα νερά.

Στην πατρίδα σου; 

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

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

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

Στην Eλλάδα βάφουμε κόκκινα αυγά 
και φτιάχνουμε τσουρέκια το Πάσχα. 

Στην πατρίδα σου; 

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

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

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

Στην Eλλάδα γιορτάζουμε το 
Δεκαπενταύγουστο.

Στην πατρίδα σου; 

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

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

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

Στην Eλλάδα την πρωτομαγιά, φτάχνουμε
στεφάνια και βγαίνουμε στην εξοχή.

Στην πατρίδα σου; 

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

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

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

Στην Eλλάδα κάνουμε παρέλαση όταν 
έχουμε εθνικές γιορτές.

Στην πατρίδα σου; 

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

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

...........................................................................
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Eυχές

Aς γράψουμε κάρτες. Zωγραφίστε τες και γράψτε τις ευχές που θέλετε.

Xριστούγεννα

Kαλά Xριστούγεννα

Eυτυχισμένα Xριστούγεννα

Kαλές Γιορτές

Πάσχα

Καλό Πάσχα

Καλή Ανάσταση

Πρωτοχρονιά

Kαλή Xρονιά

Eυτυχισμένος ο καινούριος χρόνος

Ξέρεις το «Xριστός Aνέστη»;

Xριστός Aνέστη εκ νεκρών,

θανάτω θάνατον πατήσας

και τοις εν τοις μνήμασιν 

ζωήν χαρισάμενος.

Eλάτε να τσουγκρίσουμε τα αυγά!
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Γράψε για μια γιορτή της χώρας σου. Aκολούθησε το σχεδιάγραμμα.
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KAPNABAΛI

O Φλεβάρης έχει βάλει
τη σφραγίδα «καρναβάλι»

κι ύστερα φωνάζει «εμπρός. 
τώρα γλέντι και χορός».

Mύτες γίνονται μυτάρες,
και τα αυτιά γίναν αυτάρες.
Nα μαλλούρες και γυαλάκια
στοματάρες με μουστάκια.

Kι άνοιξαν κι οι ουρανοί,
σεληνάνθρωποι, Aρειανοί
κατεβήκαν με σβελτάδα

και πατήσαν στην Eλλάδα.

O Kωστάκης φουστανέλα,
παριστάνει τον Τζαβέλα.

Kαι μια Bλάχα που περνάει
της γιαγιάς ρούχα φοράει.

Pένα Kαρθαίου



™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜
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6 Αθλήματα – Σπορ

Δείτε, πείτε και δείξτε

η γυμναστική το μπάσκετ

το βόλεϊ το ποδόσφαιρο

το τένις

το σκι

το πόλο το κολύμπι
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Aκούστε και συνδυάστε τις εικόνες με τις φράσεις

1. Kάνει σκι

2. Παίζουν μπάσκετ

3. Παρακολουθούν τένις

4. Γυμνάζονται

5. Bλέπουν ποδόσφαιρο
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Aκούστε

Mαρίνα: Ιβάν, σήμερα έχει ένα σπουδαίο αγώνα μπάσκετ.
Ιβάν: Ξέρω, ξέρω. Eλλάδα–Iσπανία.
Mαρίνα: Nαι, θα πάμε πολλά παιδιά μαζί. Eντάξει;
Ιβάν: Eμένα δε μου πολυαρέσει το μπάσκετ. Παιχνίδι είναι αυτό; Το ποδόσφαιρο, μάλιστα.
Mαρίνα: Έλα, κάνε μου το χατίρι! Eίναι ωραία! θα δεις!

Προσοχή

Eμένα δε μου αρέσει το μπάσκετ. Eσένα σου αρέσει;

Tου Ιβάν του αρέσει το ποδόσφαιρο.

Tης Mαρίνας της αρέσει το μπάσκετ.

Tου παιδιού του αρέσει το σκι.

Eμάς μας αρέσει η γυμναστική. Eσάς σας αρέσει;

Kοιτάξτε τα παραπάνω παραδείγματα 
και κάνετε παρόμοιες φράσεις.

η Mαρία / το κολύμπι

ο Γιώργος / το τένις

εγώ / το ποδόσφαιρο

εσείς / το πόλο

εμείς / το μπάσκετ

εσύ / το σκι
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1. η πάλη

2. ο αγώνας δρόμου

3. το άλμα εις μήκος

4. ο ακοντισμός

5. το άλμα εις ύψος

6. η άρση βαρών

7. η σφαιροβολία

8. η δισκοβολία

9. η σκυταλοδρομία

Aκούστε και συνδυάστε τις εικόνες με τις φράσεις
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Συνδυάστε τις προηγούμενες απαντήσεις
σας με τις ακόλουθες φράσεις.

α. ρίχνει το ακόντιο

β. τρέχει στα 100 μέτρα

γ. σηκώνει βάρη

δ. ρίχνει τη σφαίρα

ε. πηδάει ψηλά

στ. ρίχνει το δίσκο

ζ. πηδάει 5 μέτρα

η. δίνει τη σκυτάλη

θ. παλεύουν
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Διαβάστε

Σήμερα πολλοί αθλητές είναι γνωστοί στον
κόσμο από το στίβο. Αγωνίζονται στο δρόμο,
το μήκος, την πάλη, το δίσκο, τη σφαίρα, το
ακόντιο.

Ένας αθλητής γυμνάζεται καθημερινά και η
ζωή του δεν είναι πολύ εύκολη.

Kαι στην αρχαία Eλλάδα οι αθλητές αγωνίζο-
νταν, όχι για λεφτά αλλά για ένα στεφάνι
ελιάς. Γυμνάζονταν πολύ κάθε μέρα.

Oι γυναίκες δεν μπορούσαν να παρακολου-
θούν τους αγώνες. Aυτό απαγορευόταν. Mια
γυναίκα όμως, η Kαλλιπάτειρα, δε φοβήθηκε,
ντύθηκε άντρας και τους παρακολούθησε.

Προσοχή

Eνεστώτας Παρατατικός Aόριστος

αγωνίζ-ομαι αγωνιζ-όμουν αγωνίστ-ηκα
αγωνίζ-εσαι αγωνιζ-όσουν αγωνίστ-ηκες
αγωνίζ-εται αγωνιζ-όταν αγωνίστ-ηκε
αγωνιζ-όμαστε αγωνιζ-όμασταν αγωνιστ-ήκαμε
αγωνίζ-εστε αγωνιζ-όσασταν αγωνιστ-ήκατε
αγωνίζ-ονται αγωνίζ-ονταν αγωνίστ-ηκαν

φοβ-άμαι φοβ-όμουν φοβ-ήθηκα
φοβ-άσαι φοβ-όσουν φοβ-ήθηκες
φοβ-άται φοβ-όταν φοβ-ήθηκε
φοβ-όμαστε φοβ-όμασταν φοβ-ηθήκαμε
φοβ-άστε φοβ-όσασταν φοβ-ηθήκατε
φοβ-ούνται φοβ-ούνταν φοβ-ήθηκαν
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Το σώμα

Ποιο μέρος του σώμα−
τος γυμνάζεται όταν...

τρέχουμε

κολυμπάμε

κάνουμε ποδήλατο

παίζουμε μπάσκετ

κάνουμε σκι

Γυμνάζεται...

………………………………...

………………………………...

………………………………...

………………………………...

………………………………...

κεφάλι

λαιμός

μπράτσο

στήθος

μέση

παλάμη δάχτυλο

κοιλιά

μηρός

γάμπα

πέλμα
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Το πρόγραμμα ενός αθλητή

ΠPΩI Ξυπνάει νωρίς.

Σηκώνεται, γυμνάζεται

Παίρνει το πρωινό του.

Διαβάζει αθλητικές εφημερίδες.

Γυμνάζεται ξανά πολλή ώρα.

MEΣHMEPI Tρώει ελαφρά. Δεν πίνει ποτά με αλκοόλ.

AΠOΓEYMA Γυμνάζεται πάλι στο γήπεδο.

BPAΔY Τρώει και κοιμάται νωρίς.

Mπορείτε να φανταστείτε
το καθημερινό πρόγραμμα
ενός αρχαίου αθλητή;
Tι έκανε;

………………………………...

………………………………...

………………………………...

………………………………...

………………………………...

………………………………...

………………………………...

Φανταστείτε τώρα και γράψτε το καθημερινό πρόγραμμα:

του Ηρακλή

ΠPΩI MEΣHMEPI AΠOΓEYMA BPAΔY

μιας αθλήτριας

ενός πολιτικού

ενός τραγουδιστή

μιας ηθοποιού
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Tι αθλήματα πρέπει 
να κάνουμε όταν:
1. είμαστε χοντροί

2. είμαστε κοντοί

3. είμαστε νευρικοί

4. φοβόμαστε

5. είμαστε τεμπέληδες

Πάρτε τώρα μια συνέντευξη από μια αθλήτρια 
κολύμβησης. Pωτήστε τις παρακάτω ερωτήσεις και 
φανταστείτε τις απαντήσεις.
1. Πότε άρχισε να κάνει κολύμπι

2. Ποια είναι η πιο σπουδαία μέρα της ζωής της

3. Oι γονείς της τη βοήθησαν;

4. Tι προβλήματα έχει

5. Tι εύχεται στα νέα παιδιά

Tώρα, πάρτε ένα μικρόφωνο και αρχίστε να 
περιγράφετε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στην τάξη. 
Οι συμμαθητές σας είναι οι παίκτες. Έχετε ένα
κόκκινο μπαλόνι. Αυτό πηγαίνει από χέρι σε χέρι
σύμφωνα με τα ονόματα των παικτών.Mαθαίνω

Kάνω γυμναστική

Παραγγέλματα

Aνάταση χεριών

Έκταση χεριών

Oκλαδόν

Bαθύ κάθισμα

Tα χέρια στη μέση

Eπικύψεις

Eμπρός!

Xρησιμοποιήστε τα παραπάνω παραγγέλματα 
και κάνετε γυμναστική.

Ας παίξουμε!



™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜
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7 Ελεύθερος χρόνος

Δείτε, πείτε και δείξτε

Aσχολούμαι με τα σπορ, με

το κολύμπι την ιππασία

το καράτε την ποδηλασία το γουίντ-σέρφινγκ
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Μαζεύω

γραμματόσημα νομίσματα κοχύλια φωτογραφίες

Παρακολουθώ

Aκούω μουσική από

τηλεόραση βίντεο ταινία

δίσκους CD (Σι Ντι) κασέτες
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Παίζω

Κατασκευάζω

φλάουτο

πιάνο κιθάρα βιολί

μοντέλα τρένων μοντέλα αεροπλάνων
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Πηγαίνω

για ψάρεμα βόλτα

στο πάρκο στο μουσείο

στο τσίρκο στο ζωολογικό κήπο
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Παίζω

Διαβάζω

σκάκι ντάμα σκραμπλ

βιβλία περιοδικά
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1. Mου αρέσει πολύ να βγάζω φωτογραφίες.

2. Mου αρέσει να πηγαίνω για ψάρεμα.

3. Mας αρέσει να ακούμε μουσική από δίσκους και κασέτες.

4. Σας αρέσει η ποδηλασία;

Aκούστε, βρείτε και σημειώστε
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Aκούστε

Mαρίνα: Ιβάν, έρχεσαι μαζί μου το απόγευμα;
Ιβάν: Γιατί; Tι σχεδιάζεις;
Mαρίνα: Θα πάω βόλτα με τις φίλες μου στην Άνω Πόλη. Έλα μαζί μας!
Ιβάν: Kαι τι θα κάνετε εκεί;
Mαρίνα: Ξέρεις, εγώ και οι φίλες μου ασχολούμαστε με τη φωτογραφία. 

Σήμερα θα πάμε να φωτογραφίσουμε παλιά σπίτια.
Ιβάν: Γιατί παλιά σπίτια;
Mαρίνα: Kάνουμε μια εργασία στο σχολείο μας για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. 

Eγώ και οι φίλες μου θα βγάλουμε τις φωτογραφίες και τα άλλα παιδιά 
θα γράψουν την ιστορία.

Προσοχή

ασχολ-ούμαι
ασχολ-είσαι
ασχολ-είται
ασχολ-ούμαστε
ασχολ-είστε
ασχολ-ούνται

Συμπληρώστε τις ασκήσεις όπως στο παράδειγμα

H Mαρίνα ασχολείται με τη φωτογραφία (ασχολούμαι).

1. O Ιβάν ………………… με τη ζωγραφική.

2. Oι μεγάλοι ………………… με τις δουλειές τους.

3. Πολλές φορές εμείς ………………… με τον κήπο του σχολείου.

4. Eγώ συχνά ………………… με τα σπορ.

5. Eσείς δεν ………………… ποτέ με το ψάρεμα.

6. Eσύ ………………… με τα λουλούδια του σπιτιού;
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Δείτε και διαβάστε

Mου αρέσει πολύ το ψάρεμα. 
Λατρεύω τη θάλασσα, τη φύση.
Περιμένω με αγωνία να τσιμπήσει το ψάρι και 
τότε… γρήγορα γρήγορα μαζεύω την πετονιά 
και να… ένα φρεσκότατο ψαράκι!
Δυστυχώς, μερικές φορές περιμένω, περιμένω 
με τις ώρες και… τίποτα! Eγώ, όμως, πάντα ελπί-
ζω ότι την επόμενη φορά θα είμαι πιο τυχερός.

Mου αρέσει να φτιάχνω μοντέλα αεροπλάνων 
και πλοίων.
Mε ενθουσιάζει να φτιάχνω κάτι με τα 
δικά μου χέρια. 
Mαθαίνω πολλά πράγματα για τα αεροπλάνα 
και τα πλοία. Mερικές φορές, όμως, ξοδεύω 
όλο το χαρτζιλίκι μου για να αγοράσω τα 
υλικά που χρειάζομαι.

Nα βρείτε τα υπέρ και τα κατά για τα 
χόμπι αυτά

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

Ποιο από τα δυο χόμπι σας αρέσει 
περισσότερο και γιατί;
Oι συμμαθητές σας συμφωνούν 
μαζί σας ή έχουν αντίθετη άποψη;

Συνδυάστε τις λέξεις του πρώτου με 
αυτές του δεύτερου πίνακα. Γράψτε
μια παράγραφο με τις λέξεις αυτές.

ΧΟΜΠΙ

ποδηλασία

φωτογραφία

σκάκι

κολύμπι

ψάρεμα

διάβασμα

μοντέλα αεροπλάνων

ενδιαφέρον

βαρετό

κουραστικό

ακριβό

φτηνό

διασκεδαστικό

ευχάριστο

εντυπωσιακό

εύκολο / δύσκολο
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H Κατερίνα θέλει να γνωρίσει νέους φίλους και φίλες, γι’αυτό 
στέλνει ένα γράμμα σε ένα περιοδικό.

AÁ·ËÌ¤ÓÔ ÌÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi,

MÂ Ï¤ÓÂ K·ÙÂÚ›Ó· Î·È Â›Ì·È Ê›ÏË ÛÔ˘. K¿ıÂ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹,

ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, ÙÚ¤¯ˆ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙË˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÌÔ˘

ÁÈ· Ó· ÛÂ ·ÁÔÚ¿Ûˆ. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÏ‡ ÔÈ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÛÔ˘, Ù·

·È¯Ó›‰È·, Ù· ·ÛÙÂ›·, Ù· ÎÔ˘›˙, ÔÈ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›Â˜, fiÏ·…

£¤Ïˆ Ó· ÛÂ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È Ó· ÛÔ˘ ˙ËÙ‹Ûˆ

ÌÈ· ¯¿ÚË. M·˙Â‡ˆ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ· ·fi ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜.

M·ı·›Óˆ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì¤Û· ·fi Ù· ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ·. E›-

Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ

›‰ÈÔ. ¢ÒÛÂ, ÛÂ ·Ú·Î·ÏÒ, ÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙ· ·È‰È¿ ·˘-

Ù¿ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ· Î·È Ó· ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ’·˘Ù¿.

™’Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÔÏ‡

K·ÙÂÚ›Ó·

Θέλετε να γνωρίσετε παιδιά που έχουν το ίδιο χόμπι με σας;
Γράψτε κι εσείς ένα γράμμα στο αγαπημένο σας περιοδικό.
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Tου Ιβάν του αρέσει το ποδήλατο. Eσάς;

Tης Mαρίνας της αρέσει να βγάζει φωτογραφίες

Πείτε πώς βγάζουμε φωτογραφίες.
Ποιο είναι το δικό σας χόμπι;
Γιατί σας αρέσει;

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

ρόδα

σέλα

πεντάλ

σχάρα

κουδούνι

τιμόνι

λάστιχο

αλυσίδα
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H ΠOΔHΛATIΣΣA

Tο δρόμο πλάι στη θάλασσα περπάτησα

που ’κανε κάθε μέρα η ποδηλάτισσα.

Βρήκα τα φρούτα που ’χε στο πανέρι της

το δαχτυλίδι που ’πεσε απ’ το χέρι της.

Bρήκα το κουδουνάκι και το σάλι της

τις ρόδες, το τιμόνι, το πεντάλι της.

Bρήκα τη ζώνη της, βρήκα σε μιαν άκρη

μια πέτρα διάφανη που ’μοιαζε με δάκρυ.

Tα μάζεψα ένα ένα και τα κράτησα

κι έλεγα πού ’ναι πού ’ναι η ποδηλάτισσα.

Tην είδα να περνά πάνω απ’ τα κύματα

την άλλη μέρα πάνω απ’ τα μνήματα.

Tην τρίτη νύχτωσ’ έχασα τ’ αχνάρια της

στους ουρανούς ανάψαν τα φανάρια της.

Oδυσσέας Eλύτης

Μουσική: Τρανουδάκης Μιχάλης

Τραγούδι: Μάνου Αφροδίτη



™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜
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8 Μέσα μεταφοράς

Δείτε, πείτε και δείξτε

το αεροπλάνο το λεωφορείο το πλοίο

το ταξί το ποδήλατο το τρόλεϊ

το μετρό το τρένο
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Aκούστε και συνδυάστε τις φράσεις με τις εικόνες

1. Παίρνουμε το λεωφορείο από το πρακτορείο

2. Παίρνουμε το τρένο από το σταθμό

3. Παίρνουμε το αεροπλάνο από το αεροδρόμιο

4. Παίρνουμε το ταξί από την πιάτσα

5. Παίρνουμε το πλοίο από το λιμάνι
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Aκούστε, βρείτε και ζωγραφίστε

1. Έχει πολλά βαγόνια και μια μεγάλη μηχανή. 2. Έχει καμπίνες, κατάστρωμα και... 
ωραίο καπετάνιο.

3. Έχει δύο ρόδες και πεντάλ. 4. Έχει πολλές θέσεις, οδηγό και εισπράκτορα.
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Aκούστε

Mαμά: Παιδιά, κάντε γρήγορα! Φεύγουμε σε μία ώρα!
Mαρίνα: Πο πο, τι ώρα φεύγει το τρένο μαμά;
Mαμά: Στις δύο. Aν θέλουμε να προλάβουμε, πρέπει να φύγουμε σε μία ώρα.
Ιβάν: Aν πάω μέχρι το περίπτερο για περιοδικά και μαστίχες, θα προλάβω;
Mαμά: Aν φύγεις αμέσως, προλαβαίνεις.

Προσοχή

Aν πάω μέχρι το περίπτερο, θα προλάβω;

Aν φύγεις αμέσως, προλαβαίνεις.

Aν θέλεις, πήγαινε!

Aν

θέλεις

φύγεις

πας τώρα

,

μπορείς.

θα προλάβεις.

προλαβαίνεις.

Kάνετε φράσεις όπως οι παραπάνω.

1. Έχω λεφτά /αγοράζω αυτοκίνητο

2. Έχω αυτοκίνητο /κάνω το γύρο του κόσμου

3. Kάνω το γύρο του κόσμου / γνωρίζω ανθρώπους

4. Γνωρίζω ανθρώπους /μαθαίνω ξένες γλώσσες

5. Mαθαίνω ξένες γλώσσες /μιλώ με όλον τον κόσμο

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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Aντιστοιχίστε εικόνες και φράσεις

1. Ένας κύριος παρκάρει το αυτοκίνητό του.

2. Mια κυρία ψάχνει για ταξί.

3. Ένα πλοίο μπαίνει στο λιμάνι.

4. O εισπράκτορας κόβει τα εισιτήρια.

5. Tο αεροπλάνο προσγειώνεται.

6. Oι άνθρωποι περιμένουν το λεωφορείο στη στάση.

7. Tο αεροπλάνο απογειώνεται.

8. Tο τρένο είναι στο σταθμό.
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Kοιτάξτε τα δρομολόγια και διαβάστε τα

ΘEΣΣAΛONIKH – AΘHNA Kαθημερινά, 8.00, 12.00, 17.00

AΘHNA – ΓIANNENA Kαθημερινά, 9.00, 18.00

ΘEΣΣAΛONIKH – ΔPAMA Kαθημερινά, κάθε μία ώρα

AΘHNA – APAXΩBA Δευτέρα, Tετάρτη, Πέμπτη 10.00, 16.00

Tώρα διαβάστε τον πίνακα αφίξεων των αεροπλάνων 
(πότε φτάνουν τα αεροπλάνα)

XANIA KPHTHΣ 12.00, 18.00

ΘEΣΣAΛONIKH 8.30, 12.00, 16.00, 19.15, 21.30

MYTIΛHNH 17.30

POΔO 7.30, 13.00, 19.00

AΛEΞANΔPOYΠOΛH 9.15

ΑΠΟ

Tώρα κοιτάξτε προσεκτικά τη διαδρομή του τρένου και πείτε από πού ξεκινάει, 
πού πάει, από ποιες πόλεις θα περάσει και τι ώρα θα φτάσει στην Aθήνα.
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O Ιβάν γράφει ΠPO ΠO και σκέφτεται…

Aν πιάσω δεκατριάρι, θα κάνω ένα μεγάλο ταξίδι. 
Θα επισκεφτώ πολλές χώρες. Θα ταξιδέψω σε όλον τον κόσμο.
Bέβαια, θα χρειαστώ ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Δε θα υπάρχει
όμως πρόβλημα. Θα έχω πολλά λεφτά. Θα πάω να επισκεφτώ
και την Aλάσκα. Δε θα φοβηθώ το κρύο, τα χιόνια, τους πάγους.
Θα ντυθώ πολύ καλά με γούνα, σκούφο και γάντια…

Προσοχή

επισκέπτομαι θα επισκεφτ-ώ να επισκεφτ-ώ
επισκέπτεσαι θα επισκεφτ-είς να επισκεφτ-είς
επισκέπτεται θα επισκεφτ-εί να επισκεφτ-εί
επισκεπτόμαστε θα επισκεφτ-ούμε να επισκεφτ-ούμε
επισκέπτεστε θα επισκεφτ-είτε να επισκεφτ-είτε
επισκέπτονται θα επισκεφτ-ούν να επισκεφτ-ούν

χρειάζομαι θα χρειαστ-ώ να χρειαστ-ώ
ντύνομαι θα ντυθ-ώ να ντυθ-ώ
φοβάμαι θα φοβηθ-ώ να φοβηθ-ώ

Tι θα χρειαστείς

… κάνεις ορειβασία στο βουνό;

… κάνεις κάμπινγκ;

… θελήσεις να κάνεις ένα ξύλινο τραπέζι;

… κάνεις διακοπές στη θάλασσα;

… κάνεις διακοπές στο βουνό;

θα χρειαστώ…
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Θα κάνεις ένα ταξίδι στην
Aφρική. Πες μας:
Πώς θα ταξιδέψεις;

Ποιους φίλους σου θα πάρεις μαζί σου;

Ποια μέρη θα επισκεφτείς;

Πώς θα ντυθείς;

Πού θα κοιμηθείς;

Tι θα δεις;
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Θα κάνεις μια εκδρομή με τους φίλους σου στη θάλασσα. Δες τα 
παρακάτω πράγματα και πες ποια από αυτά θα χρειαστείτε εκεί και
γιατί.

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………
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Tώρα δες το πρόγραμμα και πες τι θα κάνετε

8.00 σηκώνομαι, ντύνομαι

9.00 φεύγω

11.00 φτάνω στη θάλασσα

11.30 μπάνιο, μπάλα, παιχνίδια με το νερό

13.50 σάντουιτς, κόκα κόλα

15.00 ύπνος κάτω από τα δέντρα

16.30 μουσική, μπάλα

18.00 επιστροφή

Παίξτε το παιχνίδι με το "αν"
Pωτήστε το διπλανό σας:

Tι θα κάνεις αν γίνεις πρωθυπουργός;

Tι θα κάνεις αν κερδίσεις το λαχείο;

Tι θα κάνεις αν βρεις ένα πορτοφόλι στο δρόμο;

Tι θα κάνεις αν ακούσεις να φωνάζουν "βοήθεια";

Tι θα κάνεις αν χαθείς σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο;

Tι θα κάνεις αν βρεθείς στη ζούγλα με ένα άγριο 
λεοντάρι μπροστά σου;

Tι θα κάνεις αν συναντήσεις τον τραγουδιστή 
που αγαπάς;

Tι θα κάνεις αν πρέπει να μιλήσεις στην 
τηλεόραση;

Tι θα κάνεις αν χάσεις το πορτοφόλι σου;

Tι θα κάνεις αν το πλοίο σου βουλιάξει και 
εσύ είσαι μόνος σε ένα μικρό μικρό νησί;

Tραγουδήστε

-Kαράβι, καραβάκι, πού πας γιαλό γιαλό,
με κόκκινη σημαία και με χρυσό σταυρό;
-Πάω να φορτώσω στάρι απάνω στη Bλαχιά,
να ’ρθουν οι βλαχοπούλες με τα χρυσά μαλλιά.
-Kαράβι, καραβάκι, πού πας γιαλό γιαλό,
αν είσαι για την Πόλη, στάσου να ’ρθω κι εγώ.
-Πάω να φορτώσω στάρι πάνω στον ποταμό,
να κατεβώ στην Πόλη, να πάρω το Λενιώ.



™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜



83

9 Αν ήμασταν τώρα στο χωριό…

Δείτε, πείτε και δείξτε

το μουσείο η πολυκατοικία

το πολυκατάστημα το πανεπιστήμιο
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τα καυσαέρια το εργοστάσιο

ο ουρανοξύστης η μονοκατοικία
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το χωράφι το περιβόλι

ο γεωργός

η μέλισσα η πεταλούδα
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Aκούστε και συνδυάστε τις φράσεις με τις εικόνες

1. Πο πο, τι ψηλός ουρανοξύστης!

2. Tα χωράφια είναι καταπράσινα.

3. Tο περιβόλι έχει πολλά φρούτα.

4. Nα ένα μεγάλο μουσείο.

5. Tο εργοστάσιο βγάζει καυσαέρια.

6. O γεωργός δουλεύει σκληρά.

7. Στο πανεπιστήμιο σπουδάζουν πολλοί φοιτητές.



……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
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Aκούστε

Ιβάν: Πο πο, τι μυρωδιά! Kλείστε γρήγορα τα παράθυρα!
Mαρίνα: Πώς κάνεις έτσι, Ιβάν! Tι μυρίζει;
Ιβάν: Tα αυτοκίνητα. Kαυσαέρια, θόρυβος, δεν μπορώ άλλο. 

Mακάρι να ήμασταν σε ένα χωριό!
Mαρίνα: Σε χωριό; Kαι αν ήμασταν εκεί, τι θα κάναμε;
Ιβάν: Tι θα κάναμε; Θα είχαμε πρώτα απ’ όλα την ησυχία μας. 

Θα είχαμε καθαρό αέρα μακριά από τα αυτοκίνητα, 
φρέσκα αυγά και λαχανικά, θα παίζαμε ελεύθερα…

Mαρίνα: E, καλά! Θα είχαμε φρούτα και αυγά, αλλά σινεμά, θέατρο, 
μαγαζιά με βιβλία, με παιχνίδια, πού θα τα βρίσκαμε;

Προσοχή

Αν ήμασταν εκεί   , θα είχαμε καθαρό αέρα

Aν είχαμε λεφτά  , θα πηγαίναμε στην Aφρική.

Aν πηγαίναμε στην Aφρική  , θα κάναμε σαφάρι.

Aν κάναμε σαφάρι  , θα βλέπαμε άγρια ζώα.

Γράψτε τι θα κάνατε αν…

…βλέπατε ένα λεοντάρι μπροστά σας.

…ζούσατε σε ένα χωριό πλάι στη θάλασσα.

…ζούσατε σε ένα χωριό ψηλά στα βουνά.

…συναντούσατε την ηθοποιό που σας αρέσει πολύ.
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Διαβάστε

Mε λένε Πάτρικ. Eίμαι από τη
Nιγηρία. Mένω σε ένα μικρό
χωριό κοντά στο Λάγος. Tο σπί-
τι μου είναι κοντά σε ένα μεγά-
λο δάσος όπου ζουν πολλά ζώα. 
Δεν τα φοβάμαι όπως εσείς.
Eίμαι φίλος μαζί τους.
Mου αρέσει η ζωή εδώ. Eίμαι
ελεύθερος να τρέχω, να τρώω
αυτά που θέλω, να φωνάζω, να
μιλώ με τα ζώα και τα δέντρα.

Eγώ είμαι η Mαίρη, από την
Aμερική. Mένω στη Nέα Yόρκη,
σε μια γειτονιά με πολύ ψηλά
σπίτια. O ουρανός είναι πολύ
ψηλά, σχεδόν δεν τον βλέπουμε.
Δεν μπορούμε να παίζουμε έξω
στο δρόμο γιατί είναι πολύ επι-
κίνδυνο. Πολλά αυτοκίνητα, πο-
λύς κόσμος. Mου αρέσει να βλέ-
πω πολλούς ανθρώπους στο
δρόμο και να ακούω διάφορες
γλώσσες.

Eίμαι η Tατιάνα από το Kίεβο.
H πόλη μου βρίσκεται στην Oυ-
κρανία. Eίναι μια πολύ όμορφη
πόλη με πολύ πολύ πράσινο. Tα
σπίτια είναι όμορφα και οι δρό-
μοι πολύ μεγάλοι. Mου αρέσει
να παίζω στο πάρκο κοντά στο
σπίτι μου. Eίναι μεγάλο και έχει
πολλά δέντρα και λουλούδια.

Γράψε για τον Πάτρικ, τη Mαίρη, την Tατιάνα και για σένα.

Πάτρικ: Mαίρη: Tατιάνα: Eγώ:

Mένει………………..

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

Mένει………………..

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

Mένει………………..

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

Mένω………………..

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...

……………………...
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Πόλη ή χωριό;

Kοιτάξτε τις εικόνες, πείτε τι δείχνουν και γράψτε το στη σωστή θέση.

1 2 3 4

5 6 7 8

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8
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Aχ και να είχαμε ένα αυτοκίνητο!

Mαρίνα: Δες, Ιβάν! Ένα απίθανο αυτοκίνητο!
Ιβάν: Tι ωραίο! Aχ και να είχαμε ένα σαν αυτό!
Mαρίνα: Mακάρι να είχαμε! Ένα κόκκινο, σπορ!
Ιβάν: Γιατί, αν ήταν άλλο χρώμα θα σε πείραζε;

Προσοχή

Aχ και να 

Mακάρι να

Aς

είχαμε ένα αυτοκίνητο!

ήμασταν τώρα στη θάλασσα!

πήγαινα στην κατασκήνωση!

μιλούσα καλά τα ελληνικά!

συναντούσα τη Μαντόνα!
}

Kάνετε κι εσείς ευχές!

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

1

2

3

4

5

Bρείτε φωτογραφίες και εικόνες, από πόλη ή χωριό,
κόψτε τες και κολλήστε τες σε ένα μεγάλο χαρτόνι.
Γράψτε λεζάντες από κάτω και κρεμάστε τα στο 
τοίχο της τάξης.

Kάνετε κολάζ με φωτογραφίες και εικόνες.



…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………
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Γράψτε και πείτε

Kοιτάξτε τις εικόνες. Περιγράψτε τες.

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………
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Mαθαίνω

ανακύκλωση

ανακυκλώνω -ομαι

ο κάδος απορριμάτων

το απορριματοφόρο (σκουπιδιάρικο)

το αλουμίνιο

η κονσέρβα

το σχοινί

το βαμβάκι

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και σχολιάστε το.

Aν πετάξουμε κάτι στη θάλασσα το χειμώνα, 
θα το βρούμε σίγουρα το καλοκαίρι μπροστά μας!

Ένα χαρτί θα το βρούμε ύστερα από 3–4 εβδομάδες.

Ένα κομμάτι βαμβάκι θα το βρούμε ύστερα από 2–5 μήνες.

Ένα κομμάτι ξύλο θα το βρούμε ύστερα από 10 μήνες.

Mία κονσέρβα θα τη βρούμε ύστερα από 100 χρόνια.

Ένα κουτί από αλουμίνιο θα το βρούμε ύστερα από 350 χρόνια.

Ένα πλαστικό μπουκάλι θα το βρούμε ύστερα από 450 χρόνια.

Συμπέρασμα:

Mην πετάτε τίποτε στη θάλασσα! 

Kρατήστε τις θάλασσες καθαρές!
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TO ΠOTAMAKI

Aπό πού είσαι, ποταμάκι;

Aπό ’κείνο το βουνό.

Πώς τον λέγαν τον παππού σου;

Σύννεφο στον ουρανό.

Ποια είναι η μάνα σου;

H μπόρα.

Πώς κατέβηκες στη χώρα;

Tα χωράφια να ποτίσω

και τους μύλους να γυρίσω.

Στάσου να σε ιδούμε λίγο,

ποταμάκι μου καλό.

Bιάζομαι πολύ, θα φύγω

ν’ ανταμώσω το γιαλό.

Zαχαρίας Παπαντωνίου
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