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Τα παιδιά έτρεξαν σε έναν αγώνα του σχολείου τους. Γράψε με ποια σειρά κέρδισαν.

1. Ο Μεχμέτ ήταν πρώτος.

2. Η Φατμέ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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2

Ένωσε σωστά τα κομμάτια και φτιάξε ζευγαράκια (επίθετα – ουσιαστικά).

το πράσινο αυλή

ο ψηλός δέντρο

η μικρή ψαράς

τα κόκκινα χαλί

το μαγικό κεραμίδια

ο κίτρινος τζίνι

το καλό δράκος

η πονηρή μάγισσα

το μεγάλο βιβλίο

το ανοιχτό κάστρο

η κλειστή μαξιλάρι

το μαλακό πόρτα

ο κακός σκύλος

ο μαύρος βασιλιάς

το καθαρό μαρκαδόρος

ο κίτρινος νερό

ERGASION 1_XPress_Hamster_temp.qxp  27/04/2011  10:29 π.μ.  Page 2



Αντιστοίχισε κάθε λέξη (ουσιαστικό) με αυτή που της ταιριάζει (επίθετο).

3

η λαϊκή αέρας

ο δυνατός φαγητό

η καλή βάτραχος

το νόστιμο αγορά

ο πράσινος πόλη

η μεγάλη μητέρα

το ήσυχο μωρό

η ξύλινη λαγός

ο γρήγορος πόρτα
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Συμπλήρωσε με λέξεις (επίθετα και άρθρα) που ταιριάζουν.

4

άντραςωραίοςο

πατέραςο

ναύτης

μαθητής

ψαράς

σκύλος
αλεπούπονηρήη

δουλειάη

μαθήτρια

μακαρονάδα

λέξη

πετσέτα

δέντροπράσινοτο

σπίτιτο

βιβλίο

σύννεφο

τραγούδι

μπισκότο

ERGASION 1_XPress_Hamster_temp.qxp  27/04/2011  10:30 π.μ.  Page 4



Συμπλήρωσε με λέξεις (ουσιαστικά) που ταιριάζουν.

5

κήποςόμορφοςο

μεγάλοςο

ξύλινοςο

ψηλόςο

κοντόςο

κακόςο
κοπέλαόμορφηη

μεγάληη

ξύλινηη

ψηλήη

κοντήη

κακιάη

παιδίόμορφοτο

μεγάλοτο

ξύλινοτο

ψηλότο

κοντότο

κακότο
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Η καλ__ μάγισσα μένει στο μεγάλ__ παλάτ__. Κάθε μέρα πίνει μαγικ__ νερ__, που

την κάνει πολύ δυνατή. Ύστερα ταΐζει τον άσπρ__ σκύλ__ της, το κίτριν__ πουλ__

της και τη μαύρ__ γάτ__ της. Αφού βγει από την ξύλιν__ πόρτ__ του παλατιού της,

κάνει μια μικρ__ βόλτ__ στη μεγάλ__ αυλή. Η καλή μάγισσ__ αγαπάει όλο τον κόσμο!

Βρες τι κάνω και λύσε το εικονόλεξο.

6

Ο μάγος έκρυψε κάποια γράμματα! Συμπλήρωσέ τα.

΄ ΄

΄

΄

΄
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Γράψε τις μικρές λεξούλες (άρθρα) που λείπουν.

7

ψηλό βουνότο

ψηλός ψαράςο

γαλάζια θάλασσα

άσπρο σύννεφο

κρύος αέρας

μαγικό χαλίτο

άσπρο άλογο

καλός δάσκαλος

χαρούμενη μουσική

μικρή ζωγραφιά

Γράψε ποιος κυνηγάει ποιον.

Το

Η

Ο

Ο

Η καλή μάγισσα κυνηγάει τον κακό μάγο.
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Βρες στο μαγικό κουτί κρυμμένες λέξεις από ψ.

8

Ψ Α Ρ Ι Α Β Β Β Β Β Ψ Ω Μ Ι

Α Γ Γ Ψ Η Ν Ω Γ Γ Γ Α Γ Γ Γ

Λ Δ Δ Ψ Α Χ Ν Ω Δ Δ Ρ Δ Δ Ψ

Ι Ζ Ψ Η Τ Ο Σ Ζ Ζ Ζ Α Ζ Ζ Χ

Δ Θ Θ Θ Θ Ψ Ε Μ Α Θ Σ Θ Θ Χ

Ι Κ Κ Ψ Η Λ Ο Σ Κ Κ Κ Κ Κ Η

Γράψε

τι υπάρχει

πάνω

στο τραπέζι.
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Απάντησε στις ερωτήσεις

της Μελέκ.

– Γεια σου! Είμαι ο Τζεσούρ. Εσύ ποιος είσαι;

– Εγώ

– Αυτός δίπλα σου ποιος είναι;

– Αυτός

– Είναι αυτό το βιβλίο του Θωμά;

– Όχι, αυτό

– Εμείς είμαστε φίλοι;

– 

– Αυτοί ποιοι είναι;

– 

– Αυτές ποιες είναι;

Θέλεις να γίνουμε φίλοι; Συμπλήρωσε ό,τι λείπει...

Στο σπίτι σου υπάρχουν ελέφαντες; Όχι, δεν υπάρχουν ελέφαντες.

Στο δωμάτιό σου υπάρχει κρεβάτι; Ναι, υπάρχει κρεβάτι.

Υπάρχουν λιοντάρια στον δρόμο; ____________________________________

Υπάρχουν στην τσάντα σου τετράδια; ____________________________________

Υπάρχει μέσα στο ψυγείο σου καπέλο; ____________________________________

Υπάρχει ψωμί στον φούρνο; ____________________________________

Υπάρχουν φρούτα στο μανάβικο; ____________________________________

Υπάρχει αυτοκίνητο στην ντουλάπα; ____________________________________

9

ERGASION 1_XPress_Hamster_temp.qxp  27/04/2011  10:30 π.μ.  Page 9



Συμπλήρωσε τις προτάσεις όπως νομίζεις.

Bρες την ερώτηση.

– Εγώ είμαι ο Αχμέτ.

– Ποιος είσαι εσύ;

– Αυτό είναι το σπίτι του δράκου.

–

– Εσύ είσαι ο Τζεσούρ.

–

– Αυτή είναι η δασκάλα.

– Ποια

– Αυτός είναι ο Φαρούκ.

– Ποιος

– Εμείς είμαστε οι φίλοι σου.

– Ποιοι

– Αυτά είναι τα παιδιά του σχολείου.

–

– Αυτές είναι οι φίλες της Μαρίας.

–

– Αυτοί είναι οι μαθητές της τάξης.

–

– Εσείς είστε οι δράκοι.

– Ποιοι

10

Εγώ είμαι

Εσύ είσαι

Αυτός είναι

Εμείς είμαστε

Εσείς είστε

Αυτοί είναι

ERGASION 1_XPress_Hamster_temp.qxp  27/04/2011  10:30 π.μ.  Page 10



Χρωμάτισε πρώτα τις εικόνες και ύστερα συμπλήρωσε με τις λέξεις που ταιριάζουν.

Γράψε τις απαντήσεις.

Σε ένα δωμάτιο του σπιτιού μου υπάρχει ένα μαύρο σεντούκι .

Μέσα σε αυτό έχω βάλει έναν ――――――― μ――――――― ,

έναν ――――――― χ――――――― ,   μία ――――――― μ―――――――       ,

μία ――――――― β―――――――          ,  ένα ――――――― π――――――― ,

ένα ――――――― μ――――――― ,  πολλά β――――――― ,

πολλούς χ――――――― και πολλές φ――――――― .

11

Τι υπάρχει μέσα στην τάξη σου;

Τι υπάρχει μέσα στο σχολείο σου;

Τι υπάρχει μέσα στην αυλή;

Μέσα στην τάξη μου

Μέσα στο σχολείο μου

Μέσα στην αυλή
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Διάλεξε μέσα από τα σακούλια τις λέξεις που ταιριάζουν και φτιάξε προτάσεις.

Συμπλήρωσε τις προτάσεις όπως νομίζεις.

12

Θέλω να δω τηλεόραση.

Θέλεις

Θέλει

Θέλουμε

Θέλετε

Θέλουν

Θέλω

Θέλω

Θέλω

Ο αδερφός μου θέλει

Η μαμά μου θέλει

Θέλεις

Οι συμμαθητές μου θέλουν

Εγώ και οι φίλοι μου θέλουμε

Ο δάσκαλός μου θέλει

πατάτες

βόλτα
τα δέντρα

ποδήλατο
τηλεόραση

κρυφτό

παραμύθια
τον θησαυρό

να φάω

να βρείτε

να κάνεις

να παίξει

να πάμε να ποτίσουν

να διαβάσω να δω
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Διάλεξε το σωστό ψαράκι για κάθε πρόταση.

Ο μπακάλης στο μαγαζί του έχει

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

– ―――――― είσαι;                                 – Με ―――――― πας σχολείο;

– Είμαι ο Αχμέτ.                                         – Με την αδερφή μου, που είναι μεγαλύτερη.

– ―――――― θέλεις να φύγεις;              – ―――――― θέλεις;

– Γιατί πονάει το κεφάλι μου.                    – Θέλω να πάω βόλτα.

– ―――――― πας;                                   – ―――――― είναι η μαμά σου;

– Πάω στον φούρνο να πάρω ψωμί.          – Αυτή που φοράει μπλε φουστάνι.

13

τι

ποιον
πού

ποιος
γιατί

ποια

Τι έχει ο μπακάλης στο μαγαζί του;
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Συμπλήρωσε τις προτάσεις.

Απάντησε στις ερωτήσεις.

Θέλω να

14

Ο σκύλος θέλει να

Ο Τζεσούρ δε θέλει να

Η αδερφή μου θέλει να

Η γιαγιά μου δε θέλει να

Δε θέλω να

– Ποιος είσαι; ―――――――――――――――――――――――――――

– Πού μένεις; ―――――――――――――――――――――――――――

– Πώς λένε τον μπαμπά σου; ―――――――――――――――――――――

– Τι μαθαίνεις στο σχολείο; ―――――――――――――――――――――

– Γιατί τα παπούτσια σου είναι βρεγμένα; ――――――――――――――

– Με ποιον κάθεσαι στο θρανίο; ―――――――――――――――――――

– Ποιο παιχνίδι σού αρέσει; ―――――――――――――――――――――

– Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό; ―――――――――――――――

– Ποιος είναι ο δάσκαλός σου; ――――――――――――――――――――
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Βρες τα μαγαζιά.

15

Από ποιο μαγαζί παίρνουμε ζάχαρη, καφέ κτλ.;

Ποιο μαγαζί πουλάει κρέας;

Από πού αγοράζουμε εφημερίδες;

Ποιο μαγαζί πουλάει καφέ και τσάι;

Η Αγγέλα και η Μελέκ μιλάνε στο τηλέφωνο.

Μπορείς να συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν;

Ποιο μαγαζί πουλάει βιβλία;

Μ: Γεια σου, Αγγέλα!

Α: Γεια σου, Μελέκ!

Μ: Τι κάνεις;

Α: Καλά είμαι. Εσύ;

Μ: Καλά είμαι κι εγώ. 

Α: Είμαι μόνη μου.

Μ: ―――― πήγαν η μαμά σου και ο μπαμπάς σου;

Α: Πήγαν εκδρομή.

Μ: ―――― πήγαν;

Α: Πήγαν στη Θεσσαλονίκη.

Μ: Με  ―――― πήγαν;

Α: Με το τρένο.

Μ: Με  ―――― πήγαν;

Α: Με τον θείο μου τον Πέτρο και τη γυναίκα του.

Μ: ―――― πήγαν εκεί;

Α: Γιατί στη Θεσσαλονίκη γίνεται ο γάμος της θείας μου.

Μ: ―――― λένε τη θεία σου;

Α: Μαρία.

Μ: ―――― θα γυρίσουν οι γονείς σου;

Α: Θα γυρίσουν αύριο το πρωί. Εγώ θα μείνω σήμερα με τον παππού μου.

Έλα το απόγευμα να παίξουμε.
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Βρες από τις εικόνες τα επαγγέλματα και τα μαγαζιά.

16

Ο Τζαρτζούρ πέρασε από πολλά μέρη.

Συμπλήρωσε τα γράμματα που πρέπει για να βρεις πού κρύφτηκε.

μανάβης

μανάβικο

Ο Τζαρτζούρ κρύφτηκε στο

καφεν____

ιατρ____

σχολ____

νοσοκομ____

λεωφορ____

ξενοδοχ____

φαρμακ____

ψητοπωλ____

ταχυδρομ____

ζαχαροπλαστ____
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Βρες τους μήνες που κρύβονται στα κουτάκια και βάλε τους σε σειρά.

17

1 Ι        ___        νου     ___     ρι         ος

Α      _ _ _      λι    _ _ 

Αύ     _ _ _   στος

Φε      _ _ _ _     ά      _ _        ος

Σε      πτέμ  _ _ _ _ _    

Δε      κέμ   _ _ _ _ _    

Ι         _ _       νι  _ _    

Ι         _ _       λι  _ _    

Μά        ι        _ _    

Μάρ     _ _       ος

Νο       έμ   _ _ _     ος

Ο       _ _ _    βρι      _ _
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Γράψε για κάθε μέρα της εβδομάδας τι κάνει ο δράκος.

Ο Αχμέτ θέλει

να πάει εκδρομή.

Τι θα βάλει

στην τσάντα του;

18

Τη Δευτέρα μαγειρεύει.

Την Τρίτη

Ο Αχμέτ θα βάλει στην τσάντα του το μπουκάλι με το νερό,
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Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν από τις λέξεις.

Γράψε τη διαδρομή που κάνει ο Αχμέτ για να πάει

τα λουλούδια που κρατάει στην Αγγέλα.

19

τα π_ _διά η αυλ_ το τραπέζ_ το ποδ_λατ_

ο θ_σαυρ_ _ ο καθρ_φτ_ _ οι μαρκ_δόρ_ _ το ταχυδρ_μ_ _ _

η σπηλ_ _ το τσά_ οι χάρ_κ_ _ ο δράκ_ _

η τρ_πα η λίμν_ οι γόμ_ _ το σχολ_ _ _

το σεντούκ_ το άλ_γ_ ο γάιδαρ_ _ το καφεν_ _ _

το φουντούκ_ το κρυφτ_ το παγωτ_ το μανάβικ_

η Τρίτ_ η Παρασκευ_ ο Απρίλ_ _ _ ο καφετζ_ _

_ _ άντρες _ _ μπλούζ_ς _ _ δ_ντρα ο σουβλατζ_ _

τους πίνακ_ _ τις κατσ_ρόλ_ _ τα μ_λύβ_ _ ο Οκτ_βρ_ _ _

τον μπακάλ_ τη γιαγ_ _ το βιβλ_ _ τα αγόρ_ _

το κορίτσ_ τους δρόμ_ _ _ τον φούρναρ_ το νερ_

΄

΄

΄

΄ ΄

΄

΄ ΄

΄

΄

΄ ΄

΄

΄ ΄

΄

΄ ΄

΄
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Γράψε τι βλέπει ο Θωμάς από το μπαλκόνι του.

Απάντησε στις ερωτήσεις.

(ο δρόμος, τα δέντρα, οι άντρες, τα παιδιά, οι σκύλοι, οι γάτες,

ο ουρανός, τα σύννεφα, τα πουλιά, οι φίλοι μου, το σχολείο μου,

οι δασκάλες, ο φούρνος, ο μανάβης, ο μπακάλης και ο ταχυδρόμος)

Είμαι στο μπαλκόνι του σπιτιού μου και κοιτάζω γύρω μου.

Βλέπω τον δρόμο,

20

– Ξέρεις τον κύριο Παύλο;

– Ναι, τον ξέρω.

– Βλέπεις τη Φατμέ;

– Ναι,

– Πλένεις τα δόντια σου;

– Ναι,

– Ζωγραφίζεις τον ουρανό;

– Ναι,

– Καθαρίζεις το σπίτι;

– Ναι,

– Φοβάσαι τον ελέφαντα;

– Όχι, δεν τον φοβάμαι.

– Πλένεις τον τοίχο;

– Όχι,

– Σκουπίζεις την αυλή;

– Όχι,

– Τρως το κοτόπουλο;

– Όχι,

– Πλένεις το παντελόνι σου;

– Όχι,
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Από το περίπτερο

μπορούμε να αγοράσουμε:

Από το μπακάλικο

μπορούμε να αγοράσουμε:

Από τον φούρνο

μπορούμε να αγοράσουμε:

Έχω κάτι στο μυαλό μου.

21

– Είναι μεγάλο;                   – Όχι, δεν είναι μεγάλο.

– Είναι μικρό;                      – Ναι, ―――――――――

– Είναι μαλακό;                   – Όχι, ―――――――――

– Είναι σκληρό;                   – Ναι, ―――――――――

– Από τι είναι φτιαγμένο;   – Είναι φτιαγμένο από γυαλί.

– Τι είναι;                             – ―――――――――――

Έχω κάτι στο μυαλό μου.

Είναι μεγάλη, είναι μαλακή, 

είναι λεπτή, είναι ελαφριά, 

είναι φτηνή, την αγοράζουμε

από το περίπτερο και είναι 

χάρτινη.

Τι είναι;    ―――――――――

Γράψε τι ψώνια μπορούμε να κάνουμε από το περίπτερο, από τον φούρνο 

και από το μπακάλικο. 

Προσπάθησε να βρεις τα αινίγματα.

Λύση:

το ποτήρι

Λύση:

η εφημερίδα

τσίχλες ψωμί ζάχαρη
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22

Φτιάξε τα δικά σου αινίγματα. Βάλε κάτι στο μυαλό σου.

Φτιάξε προτάσεις με ερωτήσεις και απαντήσεις.

Δώσε το τετράδιό σου στον διπλανό σου ή στη διπλανή σου για να απαντήσει.

Έχω κάτι στο μυαλό μου.

Τι είναι;    ―――――――――

Έχω κάτι στο μυαλό μου.

Τι είναι;    ―――――――――

Γράψε

τι έδωσε

το τζίνι

στον Τζαρτζούρ.
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Bάλε τις λέξεις (ρήματα) μέσα από την παρένθεση στη σωστή τους θέση:

εγώ ―――――――― εγώ ―――――――― εγώ ――――――――

εσύ ―――――――― εσύ ―――――――― εσύ ――――――――

αυτός ―――――――― αυτός ―――――――― αυτός ――――――――

εμείς ―――――――― εμείς ―――――――― εμείς ――――――――

εσείς ―――――――― εσείς ―――――――― εσείς ――――――――

αυτοί ―――――――― αυτοί ―――――――― αυτοί ――――――――

23

Εγώ ζωγραφίζω ένα πουλί. Εγώ χάνω το παπούτσι μου.

Εσύ ――――――――― Εσύ ―――――――――

Αυτός ――――――――― Αυτός ―――――――――

Εμείς ――――――――― Εμείς ―――――――――

Εσείς ――――――――― Εσείς ―――――――――

Αυτοί ――――――――― Αυτοί ―――――――――

Συμπλήρωσε όπως εγώ.

(δένω, βιδώνω, πλένουμε, ψήνεις, ψάχνει, θέλετε, πληρώνουν, ανοίγω, λύνει,

βάφετε, απλώνουμε, βρίσκεις, γράφει, κρύβετε, κοιτάζουν, ρίχνεις, 

μαζεύουμε, διαβάζουν).

δένω
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24

– Πώς είναι η γειτονιά σου;

– Πώς είναι το σπίτι σου;

– Πώς είναι ο δάσκαλος ή η δασκάλα σου;

– Πώς είναι η μπλούζα σου;

– Πώς είναι ο μπαμπάς σου;

– Πώς είναι το σαλιγκάρι;

– Η γειτονιά μου είναι μεγάλη,

– Το σπίτι μου είναι

– Ο δάσκαλός μου (ή η δασκάλα μου) είναι

– Η μπλούζα μου είναι

– Ο μπαμπάς μου είναι

– Το σαλιγκάρι είναι

Απάντησε στις ερωτήσεις όπως νομίζεις.
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Τι κρύβει στη σπηλιά ο δράκος;

25

(το άσπρο πρόβατο, ο πράσινος παπαγάλος, 

η μικρή τσάντα, οι μαύροι σκύλοι, οι σκούπες, 

τα ωραία λουλούδια, το ζεστό ψωμί, η κρύα πορτοκαλάδα, 

οι καρέκλες, οι εφημερίδες, οι ελέφαντες)

Ο δράκος κρύβει στη σπηλιά τον πράσινο παπαγάλο,

Απάντησε στις ερωτήσεις όπως νομίζεις.

– Πού είναι το τετράδιό σου;

– To τετράδιό μου είναι στην τσάντα μου.

– Πού είναι το μπουφάν;

――――――――――――――――――

– Πού είναι ο πατέρας;

――――――――――――――――――

– Πού είναι οι πετσέτες;

――――――――――――――――――

Φτιάξε τώρα τις δικές σου ερωτήσεις.

– Πού πήγε ο αδερφός σου;

– Ο αδερφός μου πήγε βόλτα.

– ―――――――――――――――――

– Η γιαγιά μου πήγε στη λαϊκή αγορά.

– ―――――――――――――――――

– Τα βιβλία σου είναι στη βιβλιοθήκη.

– ―――――――――――――――――

– Ο δάσκαλος είναι στο σχολείο.
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Τι σημαίνει «μπαούλο»;                ______________________________________

Τι σημαίνει «πολυθρόνα»;            ______________________________________

Τι σημαίνει «κατσαρόλα»;            ______________________________________

Τι σημαίνει «ανθοπωλείο»;          ______________________________________

Για να περάσεις στην Ανάποδη Χώρα, βρες στο λεξικό:

26

Πού είναι ο Τζεσούρ; Είναι στο ταχυδρομείο με τα παιδιά.

Πού είναι η Αγγέλα; Μέσα στην τσάντα μου.

Πού είναι το βιβλίο; Στη δουλειά του από το πρωί.

Πού είναι ο χάρακας; Είναι στη λίμνη με τον Τζαρτζούρ.

Πού είναι ο πατέρας; Στο φλιτζάνι.

Πού είναι ο καφές; Πάνω στο ράφι της βιβλιοθήκης.

Βρες

τη σωστή

απάντηση.
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ένα τσάι

Γράψε τι ρωτάει ο Αχμέτ.

Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις:

27

Άνοιξε το λεξικό και βρες τρεις λέξεις: μία από β, μία από δ και μία από θ.

Διάβασε τι σημαίνουν και προσπάθησε να τις ζωγραφίσεις.

– ―――――――――――――――――

– Πάω στο σχολείο.

– ―――――――――――――――――

– Φεύγω αύριο το πρωί.

– ―――――――――――――――――

– Θα πάω με το λεωφορείο.

– ―――――――――――――――――

– Έφτασα χτες.

– ―――――――――――――――――

– Έρχομαι από την Αλεξανδρούπολη.

τρένο, χαλί, μολύβι, βροχή, θάλασσα, σύννεφο, άλογο, λύκος, γόμα.

άλογο,
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Βρες ποιες λέξεις είναι.

Από ποιο γράμμα αρχίζουν όλες;

Συμπλήρωσε όπως στο παράδειγμα.

Αυτά τα ψάρια είναι πολύχρωμα.

Αυτό το 
――――――――

είναι άσπρο.

Αυτή
――― ――――――――

είναι μεγάλη.

Α
――――― ― ――――――――

είναι κίτρινος.

Α
――――― ― ――――――――

γαβγίζουν πολύ.

――――― ― ――――――――
ανεβαίνουν στα δέντρα.

28

σκα - δά - λος

μος - δρό

χνω - δεί

ντρο - δέκος - δρά

βά - δια - ζω

μά - δω - τι - ο
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Πού πάνε;

29

Αυτός ――――――――――――――――――

Εσύ ――――――――――――――――――

Εμείς ――――――――――――――――――

Εγώ ――――――――――――――――――

Εσείς ――――――――――――――――――

Αυτοί ――――――――――――――――――

Εγώ ―――――――――――――― Εγώ ―――――――――――――

Εσύ ―――――――――――――― Εσύ ―――――――――――――

Αυτός ―――――――――――――― Αυτός ―――――――――――――

Εμείς ―――――――――――――― Εμείς ―――――――――――――

Εσείς ―――――――――――――― Εσείς ―――――――――――――

Αυτοί ―――――――――――――― Αυτοί ―――――――――――――

φεύγει για την Αθήνα.

πάω στη γιαγιά μου. φοράω μια φούστα.

Γράψε τώρα σε ποιον πάνε και τι φοράνε για το ταξίδι.
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ένα τσάιΣυμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν.

30

(εγώ) διψάω (αυτός) μετρ – – – τα άλογα (αυτοί) μιλάν –

(εσύ) τραγουδ – – ωραία (εγώ) σταματά – να τρέχω

(εμείς) περπατάμ – στον δρόμο (αυτή) πεινά – – (εσύ) απαντ – – στην ερώτηση

(εσείς) ρωτ – τ – τον δάσκαλο (εγώ) χαιρετ – – τον παππού μου

το πουλί πετά – – στον αέρα (εσύ) χτυπ – – την πόρτα

(αυτοί) πάν – βόλτα (εμείς) περνάμ – τον δρόμο

Εκεί μένει ο Θωμάς...

Θ – – – – – –

Ε – – –

Α – – – –

Ν – – – –

Η – – – –

Λ – – – – –

Ο – – – – – –

Κ – – – – – –

Σ – – – – –

Σ – – – – – – – – – –

Ι – – – – – – – – –

O Λευκός Πύργος βρίσκεται στη

―――――――――――――― .

Σε αυτήν ταξιδεύουν τα καράβια.

Eίναι η τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου.

Γαβγίζει.

Είναι ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία.

Ανεβαίνει πάνω σε αυτό ο Τζεσούρ.

Σε αυτό βρίσκουμε τις λέξεις που δεν ξέρουμε.

Την κρατάμε όταν βρέχει.

Οι φίλοι της Χιονάτης.

Ο πρώτος μήνας του χρόνου.

Μέρα της εβδομάδας.

Είναι ζεστός και είναι στον ουρανό.
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1. Η Αγγέλα, η Μελέκ και ο Αχμέτ ψάχνουν για έναν θησαυρό.

2. Ο Τζεσούρ έχει έναν σκύλο και ο Τζαρτζούρ έναν ελέφαντα.

3. Ο Τζεσούρ συνάντησε μια μάγισσα, έναν δράκο, ένα τζίνι

και τους φίλους της Χιονάτης.

4. Ο ταχυδρόμος πήγε ένα γράμμα στη Μελέκ.

5. Τα παιδιά πήραν από το ταχυδρομείο ένα δέμα. Το δέμα είχε

μέσα έναν παπαγάλο.

6. Ο Φεβρουάριος, ο Μάιος και ο Νοέμβριος είναι μήνες του χρόνου.

7. Η εβδομάδα έχει οχτώ μέρες.

8. Το περίπτερο πουλάει τσίχλες, καραμέλες, εφημερίδες, σοκολάτες.

9. Μέσα στο βιβλιοπωλείο ζουν χελιδόνια.

10. Στο λεξικό βρίσκουμε τι σημαίνουν οι λέξεις.

11. Τα παιδιά πήγαν στον σταθμό να περιμένουν το τρένο από Θεσσαλονίκη.

12. Στον σταθμό του τρένου υπάρχουν πίνακες με τα δρομολόγια

των αεροπλάνων.

Σωστό ή Λάθος; Βάλε Σ ή Λ.

31

Bάλε σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις:

Σ

καβγάς,

καβγάς, καραμέλα, καθαρίζω, καθρέφτης, καιρός, κρυφτό, καλός, κότα, καφές.
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Τα παιδιά στη γειτονιά παίζουν ένα παιχνίδι.

Βάλε τα ονόματά τους σε αλφαβητική σειρά.

32

ΣΚΟΡΠΙΑ

Δημήτρης

Σελούκ

Γιάννης

Φατμέ

Αχμέτ

Ηλίας

Αρλίντ

Γιώργος

Ιμπραήμ

Βασιλική

Νερμίν

Μωχάμετ

Αρλίντ

ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ
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Βρες λέξεις που να αρχίζουν από κάθε γράμμα.

33

Α ――――――――――――― N―――――――――――――

Β ――――――――――――― Ξ―――――――――――――

Γ ――――――――――――― Ο ―――――――――――――

Δ ――――――――――――― Π―――――――――――――

Ε ――――――――――――― Ρ―――――――――――――

Ζ ――――――――――――― Σ―――――――――――――

Η ――――――――――――― Τ ―――――――――――――

Θ ――――――――――――― Υ―――――――――――――

Ι ――――――――――――― Φ―――――――――――――

Κ ――――――――――――― Χ ―――――――――――――

Λ ――――――――――――― Ψ―――――――――――――

Μ ――――――――――――― Ω ―――――――――――――

αυγό, Αγγέλα, άλογο
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Ο λύκος συναντάει τον λαγό και του κάνει ερωτήσεις.

Βρες τις απαντήσεις.

34

– Ποιος είσαι; – Κάποιος.

– Πού πας; – 

– Ποιον πας να βρεις; – 

– Πού είναι το σπίτι σου; – 

– Πότε θα ξανασυναντηθούμε; – 

(κάπου, κάποιος, κάπου, κάποιον, κάποτε).

Συμπλήρωσε όπως στο παράδειγμα.

1. Η γιαγιά μου μιλάει (μιλάω) στο τηλέφωνο.

2. Ο Μωχάμετ ―――――――――― (απαντάω) στις ερωτήσεις.

3. Εμείς ―――――――――― (τραγουδάω) τα τραγούδια που μας αρέσουν.

4. Αυτές ―――――――――― (ρωτάω) για να τα μάθουν όλα.

5. Εγώ ―――――――――― (μετράω) τα μολύβια μου.

6. Εσείς ―――――――――― (κυνηγάω) τον Πέτρο.

7. Εσύ ―――――――――― (πετάω) σκουπίδια στο καλάθι.

Συμπλήρωσε:

οι δάσκαλοι ― κουζίνεςη κουζίναο δάσκαλος

―― πίνακες ―― αυλέςτην αυλήτον πίνακα

― χάρακες ― ζακέτεςη ――――――ο ――――――

―― μπλούζεςτην ―――――――― μαρκαδόρουςτον ――――――

―
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Χώρισε σε συλλαβές και βάλε στα κουτάκια τις λέξεις:

και, τώρα, ζακέτα, παντελόνι, βαλίτσα, κότα.

Ο Τζεσούρ έριξε μπογιά στο χαρτί. Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν.

35

η Κυριακ – το λεξικ – – –  εγκυκλοπαίδειες

το Σάββατ – το βιβλιοπωλεί – – –  παραμύθια

ο χάρτ – – τους χάρτ – – – –  ιστορίες

ο Νοέμβρι – – το χαρτ – εμείς φτάνουμ –

ο άνθρωπ – – η Χιονάτ – αυτοί φεύγ – – ν

η χελών – το ράφ – – –  λεκάνες

το αρν – η μηχαν – η χώρ –

το πουλ – η ομπρέλ – το ρολό –

εσύ ψάχν – – ς ο δρόμ – – αυτός περιμέν – –

αυτός ψάχν – – ο παπαγάλ – – εσύ περπατ – –

ο κατάλογ – – – –  βαλίτσες το φεγγάρ –

ο Μάι – – το κουτ – εσείς γελάτ –

΄

΄

΄

΄

΄

΄

΄

΄
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Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το ρήμα έρχομαι.

36

Στο τηλέφωνο.

Α: Έρχεσαι να παίξουμε σπίτι μου;

Μ: Ναι, έρχομ ― αμέσως.

Ύστερα από λίγο...

Μ: Σου αρέσει να έρχοντ ― οι φίλοι σου στο σπίτι σου;

Α: Ναι, πολύ!

Μ: Έρχετ ― και ο Πέτρος;

Α: Δεν έρχετ ― πολύ συχνά γιατί μένει μακριά.

Μ: Ποια παιδιά έρχοντ ― εδώ;

Α: Έρχοντ ― τα περισσότερα παιδιά της γειτονιάς...

Για περίμενε... η μαμά μου φωνάζει...

Μαμά: Έρχεσ ― για φαγητό; Τα πιάτα σας είναι έτοιμα!

Αγγέλα και Μελέκ: Ερχόμ ―― αμέσως! Τι ωραία που μυρίζει!

ένα τσάιΦτιάξε λέξεις με τα γράμματα:

ν, ω, α, α, λ, χ, ε, ε, ο, π, υ, λ, ο, α, γ, ο, ς, β, υ, κ, ς, ρ, ο, η, χ, γ, 

α, δ, λ, ε, α, ν, β, τ, ρ, ρ, α, ο, δ, υ, δ, α, ρ, ς, ο, κ.

γάλα,
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37

Συμπλήρωσε με ό,τι λείπει.

– Μου αρέσει το σχολείο.

– Γιατί σου αρέσ― το σχολείο;

– Γιατί εκεί βλέπω τους φίλους μου και μαζί μαθαίνουμε πράγματα και παίζουμε.

– Εμένα μου αρέσ― πολύ τα παιχνίδια.

– Κι εμένα! Και της αδερφής μου της αρέσ― οι κούκλες!

– Του αδερφού μου του αρέσ― η τηλεόραση.

– Εμένα δε μου αρέσ― η τηλεόραση γιατί, όταν βλέπω τηλεόραση, δε μιλάω

καθόλου και μετά είμαι κουρασμένος.

– Σου αρέσ― το κυνηγητό;

– Πολύ! Παίζουμε;

– Ναι!!!

Απάντησε στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας λέξεις όπως:

ποτέ, μερικές φορές, κάθε μέρα κ.ά.

Στο σχολείο πάω κάθε μέρα.Πας στο σχολείο;

Καθαρίζεις το σπίτι;

Χτενίζεις τα μαλλιά σου πριν βγεις έξω;

Πετάς τα σκουπίδια κάτω;

Πηγαίνεις στα μαγαζιά;

Γράφεις στο τετράδιό σου;

Παίζεις με τους συμμαθητές σου στο διάλειμμα;

Τραγουδάς τραγούδια;

Διαβάζεις παραμύθια;
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38

ένα τσάιΣυμπλήρωσε ευχές.

ένα τσάιΣυμπλήρωσε.

Είμαι άρρωστος.

Φεύγω για Θεσσαλονίκη.

Περαστικά!

Πάω για ύπνο.

Αρχίζει ο καινούριος
χρόνος.

Έχω γενέθλια.

Πάω να φάω.

Εγώ τηλεφωνώ (τηλεφωνώ) στη γιαγιά μου.

Ο θείος μου ――――――――  (ζω) στην Άγκυρα.

Εσύ ――――――――  (προσπαθώ) να ακούσεις μουσική.

Εμείς ――――――――  (καλώ) τους φίλους μας στο σπίτι.

Εσείς ――――――――  (μπορώ) να έρθετε;

Οι γυναίκες ――――――――  (προχωρώ) στον δρόμο.

Η γιαγιά μου ――――――――  (συγχωρώ) τις ζαβολιές μου.
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39

ένα τσάιΣυμπλήρωσε τις προτάσεις.

ένα τσάιΣυμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν.

Παίζουμε τα επαγγέλματα;

Ναι! Ναι! Ναι!

Εγώ θα είμαι δάσκαλος!

Κι εγώ θα είμαι η δασκάλα!

Εγώ θα είμαι κομμωτής!

Κι εγώ η κομμ―――!

Εγώ θα γίνω δικηγόρος!

Κι εγώ θα γίνω δικηγόρος!

Εγώ θα κάνω τον νοσοκόμο!

Κι εγώ θα κάνω τη νοσοκ―――!

Να γίνω εγώ μάγειρας;

Να γίνω κι εγώ μάγειρ―――;

Εγώ πάντως θα είμαι σερβιτόρος!

Κι εγώ δίπλα σου η σερβιτ―――!

Εγώ θα φορέσω μια άσπρη μπλούζα και θα γίνω γιατρός!

Κι εγώ γιατρ――― θέλω να γίνω και να σας κάνω όλους καλά!

Χτες είδα στον δρόμο την Κατερίνα. Τη χαιρέτησα και  ――― ρώτησα τι κάνει ο πατέρας της.

Μου είπε ότι  ――― πήγαν στον γιατρό, γιατί ήταν άρρωστος.

Η Κατερίνα είχε βγει για να αγοράσει γάλα. Μόλις  ――― αγόρασε, γύρισε στο σπίτι γρήγορα.

Εγώ συνέχισα και έφτασα σχολείο. Μόλις έφτασα εκεί, με ρώτησε ο Αχμέτ: «Πήρες το

τετράδιο που μας είπε ο δάσκαλος;». «Ναι,  ――― πήρα». «Αγόρασες και τα βιβλία που μας

είπε;» «Ναι,  ――― αγόρασα». «Σε παρακαλώ, θα μου δώσεις σήμερα τον χάρακα που έχεις;»

«Ναι, θα σου  ――― δώσω». «Πάμε τότε να πάρουμε μαζί τις κιμωλίες για τον πίνακα».

Έτσι, πήγαμε μαζί και  ――― πήραμε.  ――― βάλαμε στο γραφείο του δασκάλου. Πάνω στο

γραφείο είχε και μερικούς μαρκαδόρους.   ――― πήραμε και τους βάλαμε σε ένα κουτί.

Σε λίγο χτύπησε το κουδούνι.  ――― ακούσαμε και τρέξαμε στην αυλή.
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ένα τσάιΑπάντησε στις ερωτήσεις.

ένα τσάιΣυμπλήρωσε.

ένα τσάιΜε τι μοιάζει;

Θέλεις να φας μήλα; – Όχι, δε θέλω να τα φάω.

Μπορείς να γράψεις το όνομά σου; – Όχι, δεν μπορώ να ――― γράψω.

Τρως τις πατάτες; – Όχι, δεν ――― τρώω.

Ταΐζεις τους παπαγάλους; – Όχι, δεν ――― ταΐζω.

Χτυπάτε τις πόρτες; – Όχι, δεν ――― χτυπάμε.

Πετάτε τους μαρκαδόρους; – Όχι, δεν ――― πετάμε.

Φοβάσαι τον ελέφαντα; – Όχι, δεν ――― φοβάμαι.

λουλούδι. Είναι μαλακό σανΕίναι όμορφη σαν

Είναι σκληρό σανΕίναι χοντρός σαν

Είναι άσπρη σανΕίναι γρήγορη σαν

Είναι μικρός σανΕίναι μαύρος σαν

Εγώ φοβάμαι τη φωτιά.

Εσύ ――――――――― το σκοτάδι;

Η μαμά μου ――――――――― τα φίδια.

Ο μπαμπάς μου ――――――――― τα αεροπλάνα.

Εμείς ――――――――― τους κλέφτες.

Εσείς ――――――――― το σχολείο;

Αυτοί ――――――――― τη θάλασσα.

Τα παιδιά ――――――――― τον πόλεμο.
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– Τι ώρα κοιμάσαι;

– Εγώ ――――――――― στις 9 το βράδυ.

– Οι γονείς σου τι ώρα κοιμούντ――――;

– Η μαμά μου ――――――――― στις 11.30 και ο μπαμπάς μου στις 12.00 το βράδυ.

– Εσείς τι ώρα ―――――――――;

– Εμείς ――――――――― όλοι στο σπίτι στις 10 το βράδυ.

– Σου έφερα το βιβλίο.

– Α! Είναι το βιβλίο ――― σου ζήτησα;

– Ναι! Αυτό είναι.

– Αυτός ο χάρακας είναι δικός σου;

– Ναι, είναι αυτός ――― μου έκανε

δώρο η μαμά μου.

– Ήρθε η δασκάλα.

– Είναι αυτή ――― θα μας κάνει μάθημα;

– Ναι, αυτή είναι!

– Ποια είναι αυτά τα παντελόνια;

– Είναι αυτά ――― είχαμε βάλει ψηλά

στην ντουλάπα.

– Τους ξέρεις αυτούς;

– Ναι, είναι οι γιατροί ―――

δουλεύουν στο νοσοκομείο.

– Σε αυτό τον φούρναρη θα πάμε;

– Ναι, είναι αυτός ――― μας δίνει

ψωμί.

41

ένα τσάιΠοια λέξη λείπει;

Συμπλήρωσε.

Εγώ τρώω ψωμί.――――――― ―――――――

Εσύ ――――――― ―――――――

Αυτή ――――――― ―――――――

Εμείς ――――――― ―――――――

Εσείς ――――――― ―――――――

Αυτοί ――――――― ―――――――

Αυτές ――――――― ―――――――

Συμπλήρωσε τι τρώμε.
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ένα τσάιΒάλε τις λέξεις εκεί που πρέπει.

ένα τσάιΠού είναι;

(μπορείς, θυμάμαι, έρχεσαι, ζει, ζεις, μπορώ, θυμόμαστε, έρχεται, μπορεί, θυμούνται,

ερχόμαστε, θυμάσαι, μπορούμε, θυμάται, έρχομαι, ζω, μπορείτε, θυμάστε, έρχονται,

μπορούν, έρχεστε, τρώτε, προσπαθούμε προχωρούν)

εγώ μπορώ αυτός ―――――― αυτός ―――――― εμείς ――――――――――――

εμείς ―――――― αυτοί ―――――― εγώ ―――――― αυτοί ――――――

εγώ ―――――― εσύ ―――――― αυτός ―――――― εγώ ――――――

εσύ ―――――― εμείς ―――――― εσείς ―――――― αυτός――――――

εσείς ―――――― αυτοί ―――――― εσύ ―――――― αυτοί ――――――

εσείς ―――――― εσύ ―――――― εσείς ―――――― εμείς ――――――

κάτω από πίσω από

δίπλα σε

κοντά σε

μέσα σε

πάνω σε

έξω από

μπροστά

μακριά από

Πού είναι η χελώνα; Η χελώνα είναι μπροστά στο δέντρο.

Πού είναι ο Αχμέτ;

Πού είναι ο ήλιος;

Πού είναι ο σκίουρος;

Πού είναι η Φατμέ;

Πού είναι η γιαγιά;

Πού είναι ο σκύλος;

Πού είναι η μαμά;

Πού είναι ο μπαμπάς;
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ένα τσάιΟι λέξεις μπερδεύτηκαν! Μπορείς να τις γράψεις σωστά;

1. Δώσε μου το χαρτί, το μολύβ― , τη γόμ― και τον χάρακ― .

2. Μιλάμε με τους φίλ―― μας, με τους δασκάλ―― μας, με όλους τους ανθρώπ――

για τον καιρό.

3. Χαιρέτησες τον μπακάλ― , τον μανάβ― , τον φούρναρ― , τον συμμαθητ― σου;

4. Από το παράθυρο βλέπω τον ουραν― , τον δρόμ― , την αυλ― , το σχολ―― ,

το νοσοκομ―― .

5. Πού έβαλα το δώρ― , το βιβλί― , το τετράδι― , την τσάντ― , τους μαρκαδόρ―― ,

τις γόμ― και τα παπούτσ― μου;

Συμπλήρωσε τα γράμματα.

βά χος τρα

αη νι δό

τζί κι τζα

ξη ά νοι

καί λο

δυ βρά

λιά σπη

κα ρι
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ένα τσάιΖωγράφισε:

μια γάτα πίσω από ένα σεντούκι

ένα παιδί δίπλα σε ένα άλλο

μια κούκλα μέσα σε ένα κουτί

ένα μήλο πάνω στο τραπέζι

έναν σκύλο μπροστά σε ένα σπίτι
μια μπάλα κάτω από το τραπέζι
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ένα τσάιΑπό το ένα (ενικός αριθμός) στα πολλά (πληθυντικός αριθμός).

ένα τσάιΣυμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν.

1. Η μαμά μου ντύνει το μωρό.

2. Ο πράσινος δράκος ζωγραφίζ―― τη Χιονάτη.

3. Εγώ ανοίγ―― το παράθυρο.

4. Αυτοί ποτίζ―― τα λουλούδια.

5. Εσείς διαβάζ―― τα βιβλία σας;

6. Εμείς τρέχ―― στην αυλή.

7. Ο παππούς πίν―― νερό.

Εγώ αγοράζω το βιβλίο, το τετράδιο και το μολύβι.

Εμείς αγοράζουμε τα βιβλία, τα τετράδια και τα μολύβια.

Ο δάσκαλος κοιτάει το τετράδιο και μιλάει με το παιδί.

Ο μικρός νάνος μένει στο κόκκινο σπίτι και τραγουδάει.

Η καλή μάγισσα κρύβει το φουστάνι, τη φούστα και το πουκάμισο.

Το παιδί ταΐζει το άσπρο άλογο και το μικρό πουλί.
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ένα τσάι
Α ΚΡ Ο Σ Τ Ι Χ Ι Δ Α

Υ

Χ

Ε

Τ

Κ

Ψ

Χ

Χ

Λ

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

Δ

1. Aυτός μας δείχνει πού είναι κρυμμένος ο θησαυρός.

2. Με αυτό ταξιδεύει ο μπαμπάς της Αγγέλας.

3. Όταν δε βρίσκω κάτι, ...για να το βρω.

4. Τη νύχτα πάω για...

5. Το πήραν τα παιδιά από το ταχυδρομείο.

6. Με αυτόν κάνουμε γραμμές στο τετράδιό μας.

7. Ζει με τους εφτά νάνους.

8. Την αγοράζουμε από το περίπτερο.

9. Βρίσκουμε εκεί τις λέξεις που δεν ξέρουμε.

10. Ο φίλος του Τζαρτζούρ.
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σε

την

τον

τους

με

τις

με

σας

σε

47

ένα τσάιΣυμπλήρωσε με τις λέξεις που ταιριάζουν.

1. Όταν βλέπω τη μαμά μου, την αγκαλιάζω.

2. Πλένω το πρόσωπό μου και ―― σκουπίζω με την πετσέτα.

3. Αγοράζω το ψωμί και ―― βάζω στο ντουλάπι.

4. Σιδερώνω τη φούστα μου και ―― φοράω.

5. Παίρνω τον χάρακα και ―― βάζω στην τσάντα μου.

6. Σπρώχνω την πόρτα και ―― ανοίγω.

7. Ανοίγω την εφημερίδα και ―― διαβάζω.

8. Βάζω το φαγητό στο πιάτο και ―― τρώω.

9. Μιλάω με τον πατέρα μου και ―― ακούω.

10. Παίζω με τους φίλους μου και ―― αγαπάω.

ένα τσάιΣυμπλήρωσε με τις λέξεις που ταιριάζουν.

1. Η μαμά μου με φωνάζει να φάω.

2. – Πώς ―― λένε;

– Με λένε Μαρία.

3. ―― ψάχνει ο παππούς του.

4. Την εφημερίδα ―― αγοράζουμε από το περίπτερο.

5. – ―― φώναξες;

– Ναι, ―― φώναξα.

6. Ο δάσκαλος ―― έδωσε τα βιβλία μας.

7. Τι ρούχα ―― αγόρασε η μαμά σας;

8. ―― πήρες τηλέφωνο να τους πεις για το ταξίδι;

9. Τις σοκολάτες ―― τρώω με πολλή όρεξη.

τον

το

την

τον

τη

τους

τη

το

το

την
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Εδώ τελειώνει το πρώτο σου

τετράδιο ασκήσεων.

Μπράβο!

Τα πήγες πολύ καλά ως εδώ!

Θα είμαστε μαζί

με το δεύτερο τετράδιο.
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