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ΣΚΑΝΤΑΛΙΕΣ 

Αι α ι | /ο μάθησης 

στο οικόπεδο 

Ντ ν τ | 

Οι δυο φίλοι 



Το καπέλο περπατάει! 

Αρης: 

Σαμπέρ: 

Τι κάνει το σκυλάκι, Ιωάννα; 
Τρέχει πάνω κάτω στο σπίτι και γαβγίζει. 
Του αρέσει να κρύβει διάφορα πράγματα. 
Χθες πήρε το μολύβι μου και το έχωσε 
πίσω από το ψυγείο. Ύστερα κρύφτηκε κάτω 
από το καπέλο του παππού. Ξαφνικά είδαμε 
ένα καπέλο να περπατάει. 
Τι αστείο! Ενα καπέλο με πόδια! 
Τι άλλη ζαβολιά θα κάνει άραγε; 



ν 
Σ κ α ν τ α λ ι έ ς Ει ει 

Τα παιδιά κράτησαν σημειώσεις για τη φροντίδα του σκύλου. 
Συμπλήρωσε τα ει και διάβασε τι έγραψαν. 

Ο σκύλος θέλ_£^_ χώρο για να πα ίξ^_ . 

Πρέπ_£^_ να έχίΐ φρέσκο νερό. 

Δεν πρέπ^_ να τρώΐ<^_ γλυκά. 

Πρέπ^_ να κάν_&_ εμβόλια κάθε χρόνο, 

/ / 
β**; 

φΡοΝΤι 

0 σκύλος 
0 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ 

ϊ'°Πο 

«Οι 

* ' η 
ΊΡΟΤΓΤΐΎΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΥΜΒΟΛΙΕς ΥΓΕΙ 

Τι κάνει το κουτάβι στο δωμάτιο της Ιωάννας; 
Παρατηρήστε τις εικόνες και συζητήστε γι' αυτές στην τάξη. 



Ένας κϋνούριος μαθητής 

Δάσκαλος: Π«©διά, τι βλέπω! Έχουμε έναν κ^νούριο 
μαθητή! 

Γιώργος: Πώς βρέθηκε εδώ; Εσύ τον έφερες Ιωάννα; 
Ιωάννα: ΙΜ^ κατά λάθος. Κρύφτηκε στο σακίδιο 

χωρίς να τον δω. Όλο κρύβεται. 
Μαρία: Πώς τον λένε; 
Ιωάννα: Ακόμα δεν έχει όνομα. 
Πέτρος: Ωραία, να του βρούμε εμείς ένα όνομα. 



• Αι αι Σ κ α ν τ α λ ι έ ς 

Συμπλήρωσε τα αι, τόνισε όπου χρειάζεται και διάβασε 
τι σκέφτεται ο σκύλος. 

Ωρ : α ε ί ν ^ εδώ 

Εχει πο=ι_χνίδια 

και πολλά π ^ δ ι ά 

Παρατηρήστε τις εικόνες. Συζητήστε τες στην τάξη 
και διηγηθείτε την ιστορία. 
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Όλοι οτο ©κόπεδο 

Πάλι κρύφτηκε ο Μολύβιος. Όλοι τον ψάχνουν 
στη γειτονιά. 

Ιωάννα: Κοιτάξτε! Είναι στο όικόπεδο. Βγήκε 

από την πολυκατοικία. 

Αρης: Ωχ! Έχει γεμίσει με χρώματα. 
Ορφέας: Τι έχει στο στόμα του; 
Σαμπέρ: Ενα πινέλο. 
Ιωάννα: ΑπτΓποιον το πήρε; 

Μαρίνα: Μάλλον από την αδελφή του Πέτρου. 
Να τη, ανοίγει το παράθυρο. 

12 
Οί οί Οι οι 



Σ κ α ν τ α λ ι έ ς 

Φϊ Τι λένε ο κόκορας και η κότα; Συμπλήρωσε το οι, βάλε τόνο 
και διάβασε. 

Λ- Τι κάνει το κουτάβι; 

Βάφει τον ΤΓ Ι̂ χο. 

Π Τα άλλα ζώα τι κάνουν; 

Ο μεγάλος βάτραχος κοιμάται 

Οι μικροί βάτραχοι κάνουν βουτιές 

Ο καφετής ποντικός κάνει ποδήλατο 

Οι άσπροι ποντικοί κάνουν γυμναστική 

Ο πράσινος παπαγάλος διαβάζει. 

Οι κίτρινοι παπαγάλοι τραγουδούν 



Μπλε όνειρα 

Ειρήνη: Ο σκύλος σας ακου^τησε στον πίνακα 
που ζωγραφίζω. Εγινε πολύχρωμος. 

Ορφέας: Τεράστιος πίνακας Μοιάζει σαν βυθός. 
Να ένας ιππόκαμπος κα. ένας κόκκινος 
αστερίας. 

Μαρίνα: Βλέπω και μπουρμπουλήθρες στον πίνακα! 
Σαμπέρ: Μπορεί να είναι ουρανός ^ε αστέρια, 

με παράξενα πουλιά και μπαλόνια. 
Ειρήνη: Κάθε άνθρωπος βλέπει στον ίδιο πίνακα 

διαφορετικά πράγματα. · τίτλος του πίνακα 
είναι «Μπλε όνειρα». 



Μπ μπ Σ κ α ν τ α λ ι έ ς 

Τι άλλο είδαν τα παιδιά στο εργαστήριο της Ειρήνης; 
Συμπλήρωσε τα Μπ μπ και διάβασε. 

Πολλά \ ι.^ουκαλάκια με χρώματα. 

Διάφορα σωληνάρια με _4^ι.ογιές. 

Ένα μικρό αούλο με μεγάλα πινέλα. 
ι 

ϋπλοκ ζωγραφικής. 

Παρατηρήστε τους πίνακες. Τι βλέπετε; Συζητήστε στην τάξη. 

Γιαν Βερμεερ. 
Ο καλλιτέχνης στο ατελιέ του 

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, 
Το εργαστήρι του Καλλιτέχνη 



Με πινέλα και φανταοία 

ΜΙΑ** 

Άρης: Κύριε, χθες είδαμε ένα εργαστήρι 
ζωγραφικής. 

Πέτρος: Της αδελφής μου είναι. 
Ιωάννα: Να κάνουμε και εμείς μια μεγάλη ζωγραφια: 
Δάσκαλος: Εντάξει. Θα ζωγραφίσουμε Τ Γ μάντρα 

του σχολείου. Μπορούμε να καλέσουμε 
και τους γονείς σας να μας βοηθησουν. 

Άρης: Ναι, ναι! Να βάλουμε χρώμα παντού. 

Πέτρος: Εγώ θα φέρω χοντρά πινέλα. 

Άρης: Κι εγώ τη φαντασία μου! 



Τι ζωγράφισαν τα παιδιά στη μάντρα; 
Συμπλήρωσε τα ντ και διάβασε. 

Ψηλά δέ_ΐζρα και κο_^_ούς θάμνους. 

Ενα λ ι ο ^ ά ρ ι με μεγάλα δόντια. 

Μια καμηλοπάρδαλη με μικρά κέρατα. 

Ενα χο_^_ρό ε λ έ φ α ^ α και ένα λεπτό 
φίδι. 

-Ρ · - ^ 

Παρατηρήστε τους πίνακες. Τι βλέπετε; Συζητήστε στην τάξη. 

β 
] 

Ανρί Ρουσώ, 
Μαϊμούδες σε παρθένο δάσος 

Το γαλάζιο πουλί, 
τοιχογραφία από την Κνωσό 13 

* ι . νΛ> 



Οι δυο φίλοι 
Ο σκύλος λέει της γάτας: 
«Τα νύχια σου ετοιμάζεις, 
φυσάς και καμπουριάζεις. 
Μα τι έχεις και θυμώνεις; 
Ως πότε οι τσακωμοί;». 
Κι εκείνη: «Μη ζυγώνεις, 
σε σκίζω στη στιγμή!». 

«Για στάσου- λέει ο σκύλος 
«δε θέλεις να είμαι φίλος; 
Μιλώ στα σοβαρά» 
και κούναε την ουρά. 
«Τρωγόμαστε βδομάδες, 
παίρνεις και δίνεις ξύλο. 
Ας πάψουν οι καβγάδες 
και δέξου με για φίλο. 
Δε σκέφτηκες κομμάτι, 
πως απ' την γκρίνια αυτή 
θα μείνω μ' ένα μάτι 
θα μείνεις μ' ένα αυτί:-

Λόγο τιμής εδώσαν. 
Ήταν εχθροί, φιλιώσαν. 
ξεχάσαν τι έχει γίνει. 
Συντρόφεψαν. Ειρήνη. 

Ζαχαρίας Παπαντωνίου 

Παπαντωνίου, Ζ. Τα χελιδόνια, ποιήματα για παιδιά. 
1920. Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Ομίλου 



Γσ τσ 

ο παπουτσωμένος * ν 0 

οτο τζάκι 

Για τ' αγγελάκια 



Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος 

Τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο. Κάνουν τσουλήθρα 
στο χιόνι. 

Μαζί με τους γονείς τους έφτιαξαν έναν αστείο 
χιονάνθρωπο. Του έβαλαν μια κατσαρόλα για καπέλο 
και μια οδοντόβουρτσα για πίπα. Του φόρεσαν ένα 
τσουβάλι και δυο παλιά παπούτσια. 

Έφεραν και μια τσάντα με χρωματιστά πανιά. Ολ(^ 
μαζί έφτιαξαν με τα πανιά μια ουρά για το χιονάνθρωπο. 
- Μοιάζει με δράκο, είπε η μαμά του Σαμπέρ. 
- Ναι, είναι ένας παπουτσωμένος χιονόδρακος, 
είπε γελώντας η Μαρίνα. 



^ Το χ α μ έ ν ο κλε ιδ ί 

Τσ τσ 

© 7 Τι άλλο έβαλε η παρέα στο χιονάνθρωπο; 
Βάλε σε κύκλο τις λέξεις που έχουν τσ και διάβασε. 

ξύστρα πετσέτα γάντια 

τσάντα ποτιστήρι κάλτσες 



Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια! 

Ύστερα τα παιδιά έφτιαξαν π ι^ουίνους από χιόνι. 
Ξαφνικά ο Μολύβιος πήδηξε στην αφαλιά της Ιωάννας. 
Ήταν γεμάτος αγκάθια και λάσπες. Ε σ φ ι ξ ε στα δόντια 
του ένα μεγάλο κλειδί. 

Αρης: 

Ιωάννα: 

Σαμπέρ: 

Ορφέας: 

Μολύβιε, πού το βρήκες το κλειδί; 
Μην τον αγγίζεις, Αρη. Να τον καθαρίσουμε 
πρώτα από τα α ^ ά θ ι α και τις λάσπες. Φέρε 
ένα σφουγγάρι. 
Μα τι μπορεί να ανοίγει με ένα τόσο μεγάλο 

κλειδί; 
Στο κλειδί είναι δεμένος ένας σπάγκος 
με μια ταμπελίτσα. 



Γκ γκ γγ 

© 7 Συμπλήρωσε τα γκ που λείπουν καιδ^ιβασε τι συζητούν τα παιδιά. 

^ Το χ α μ έ ν ο κ λ ε ι δ ί 

Μήπως το κλειδί ανοίγει την παρά^^α 
στο οικόπεδο; 

Μήπως τη μεγάλη κα_ ελόπορτα; 

Μήπως το μπαούλο του παππού; 

Μήπως την πόρτα του αράζ; 
β 

© ί Συμπλήρωσε τα γγ και διάβασε τι έγραψε ο Ορφέας. 

ελ ία 

Ο σκύλος μας βρήκε στο οικόπεδο, 
στην οδό Ά ελου Σικελιανού 5, 
ένα παλιό κλειδί. 
Το κλειδί κρέμεται από ένα σπάγκο. 
Όποιος το έχασε να τηλεφωνήσει 
στο 6919500601. 



\ 

Κάνει πολύ κρύο απόψε. Τα τζάμια έχουν θολώνει. 
Τα παιδιά κάθονται κοντά στο τζάκι. Πίνουν τσάι 
του βουνού σε μεγάλα φλι^άνια. Συζητουν για το κλειδί. 
- Τι γράφει η ταμπέλα; ρώτησε ο Ορφέας. 
- Δε φαίνεται. Έχει μόνο μια μουτζούρα, απάντησε 
ο Σαμπέρ. 
- Τότε ας φυλάξουμε το κλειδί στο συρτάρι 
κι ας κολλήσουμε παντού την αγγελία μας, πρότεινε 
η Ιωάννα. 
- Θα σας πω ένα παραμύθι για ένα μαγικό κλειδί, 
είπε η Μαρίνα. 



Τ ο χ α μ έ ν ο κ λ ε ι δ ί 

Ποιο γλωσσοδέτη είπε ο παπαγάλος στα ζώα; 
Συμπλήρωσε τα τζ και διάβασε. 

Ο _υ^_ίτζιρας, ο μϋ_χ_ιρας, 
ο ^ιτζιμιτζιχό^ΐΓ ιρας, 
Ανέβηκε στην τζι_νιριά, τη μι ιίριά, 
την τζι - ιμιτζιχο τίριά 
και έκοψε τα _1ίτζιρα, τα μί ΐιρα, 
τα Ι ι Γίμιτζιχό^ΐτιρα. 
Μα έσπασε η τ ζ ι ^ ί ρ ι ά , η μι_ι^ιριά, 
η τ ζ υ φ μ ι ^ ι χ ο τ ζ ι ρ ι ά 
και έπεσαν τα _^τί_ΐζΐρα, τα μί^ιζίρα, 
τα —ΐχΐ .ιμι_ζ_ιχότζιρα. 

! Ρούλα Παπανικολάου 
Παπανικολάου, Ρ. 2003. Ο τζίτζφας, ο μίτζιρας 

και άλλοι γλωσσοδέτες. Θεσσαλονίκη: Μικρός Πρίγκηπας 

Παρατηρήστε καλά τις εικόνες. Διηγηθείτε μια ιστορία με αυτές. 

; * 1 
/ ° /'/ I 6 ο 
I /"σ^ 

<5 ° 
£1—(ύ^ 

I ' ' 1 
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Η ^ χ ή 

-Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς. Ενα 
απόγευμα έπιασε ένα μικρούτσικο ψαράκι. Το λυπήθηκε 
καΓτο άφησε ελεύθερο. 
- Είσαι πολύ ευγενικός, είπε το ψαράκι. 
Για να σε ^χαρ ιστήσω, σου χαρίζω τούτο το μαγικό 
κλειδί. Κράτησέ το και κάνε μια @χή. 

Ευτυχισμένος ο ψαράς έβαλε το κλειδί στην τσέπη 
του. Σκεφτόταν: Τι να ευχηθώ; Να ψαρεύω πάντα 
πολλά ψάρια; Να παντρευτώ μια καλή γυναίκα; 

Όμως η τσέπη του ψαρά ήταν τρύπια και έχασε 
το κλειδί. 

- Λέτε ο Μολύβιος να βρήκε το κλειδί του ψαρά; 
είπε η Ιωάννα. 



ο 

Το χ α μ έ ν ο κ λ ε ι δ ί 

Τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι των ευχών. Συμπλήρωσε τα ευ (=εβ) 
που λείπουν. Βάλε τόνο στις λέξεις και διάβασε. 

Θέλω να χορω ω κάθε μέρα. 

Θέλω να μ α ν τ ^ ω τα αινίγματα. 

Θέλω να μη ζ η λ ^ ω 
το μικρό μου αδελφάκι. 

Θέλω να μην μπερδ^ζ_ω 
τα ι στην ορθογραφία. 

Θέλω να τ α ξ ι δ ^ ω συνέχεια. 

© 7 
Τα ζώα κάνουν τις δικές τους ευχές. Συμπλήρωσε τα ευ (= εφ) 
που λείπουν, βάλε τόνο και κεφαλαίο γράμμα, όπου χρειάζεται, 
και διάβασε. 

Εύχομαι να νικήσω κολα 
στον αγώνα. 

Εύχομαι να γίνω χορχ^τρια. 

Ερχομαι να πάρω συνέντ^^ξη 
από το βασιλιά των ζώων 

Ενέχομαι να γίνω 
δι ί^θυντής στο σχολείο 

27 



Ο θείος Παύλος 

Ένα μεσημέρι, όταν η Ιωάννα γύρισε στο σπίτι, 
της είπε η μαμά της: 
- Έχει έρθει ένα δέμα στο ταχυδρομείο για σένα. 
Αύριο, μετά το σχολείο θα πάμε να το πάρουμε. 

Όταν πήγαν στο ταχυδρομείο, η μαμά έδειξε 
την τα^τότητά της. Τότε ο υπάλληλος τους έδωσε 
ένα δέμα. 
- Ποιος έστειλε αΟττό το δέμα; ρώτησε η Ιωάννα. 
- Ο θείος σου ο Π@λος. Το πλοίο του είναι 
στην Αφρική τώρα, είπε η μαμά. 
- Κοίτα, μαμά! Μια μαύρη μάσκα με χάντρες. Και ένα 
βιβλίο με σαύρες. Και ένα γράμμα για μένα. 



Το χ α μ έ ν ο κ λ ε ι δ ί Αυ αυ αβ 
αφ 

Τι δουλειά νομίζεις ότι κάνει ο θείος της Ιωάννας; 
Διάβασε και συμπλήρωσε το σωστό. 

Είναι ράφτης; 
Είναι ναυτικός; 
Είναι υδραυλικός; 

Ο θείος Παύλος είναι ν^νί τ ^α. 

\ 

© 7 Συμπλήρωσε τα Αυ αυ που λείπουν και βάλε τόνο όπου χρειάζεται. 
Θα διαβάσεις τι τραγουδά ο παπαγάλος. 

Ο Στείρος, ο μικρούλης τ_^ρος, 

κι η ο^ρα, η μεγάλη σα^ρα, 

από το πρωί 

ψάχνουν στην <Ή/ λή 

το μ ^ ρ ο το κουτί 

με το θησ±^_ρό 

που έκρυψα εγώ. 

ν 


