
Ο Μπειάο θαη ν Ρνπκπνηύξεο 

Ο Μπειάο θαη ν Ρνπκπνηύξεο είλαη δύν θίινη γάηνη                     

δεπγαξσηή 

            Όιν θάλνπλ θαζαξία εδώ είλαη πάιη λά’ηνη.                       

νκνηνθαηαιεμία 

                        πίηη έρνπλ ηελ πιαηεία                 δεπγαξσηή               

                             Καη δεηαλε κεγαιεία                νκνηνθαηαιεμία  

                            

Ξεκέξσζε σξαία κέξα                                        Φώλαμα παηδάθη έια       

ζηαπησηή 

Χσξίο ζύλλεθα πνιιά            πιεθηή              ην είπα μαθληθά 

Θα πσ κηα θαιεκέξα              νκνηνθαηαιεμία   θαη απηό επγεληθά             
νκνην  

Θα παίμσ κε ηα παηδηά                                       κνπ θέξλεη θαξακέια        
θαηαιεμία 

 

 

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

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

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

Γξάςε ηηο αληίζεηεο ιέμεηο 



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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Γξάςε γηα έλα δών πνπ ζνπ αξέζεη. 

1) Πνηό δών είλαη απηό;  Πώο ην ιέλε;  Πνύ δεί; 

2) Πώο είλαη; 

3) Ση θάλεηε καδί κε απηό ην δών; 

4) Ση ληώζεηο γηα απηό ην δών; 

 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ο Αξγύξεο θαη ην πξόβιεκα 

Ο δάζθαινο είπε ζηνλ Αξγύξε λα ζεθσζεί ζηνλ πίλαθα γηα λα ιύζεη έλα 

πξόβιεκα. Ο Αξγύξεο δελ δηάβαζε Μαζεκαηηθά ρζέο ζην ζπίηη γηαηί 

πνλνύζε ε θνηιηά ηνπ θαη δελ ήμεξε λα θάλεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό. Ο 

Αξγύξεο θνβόηαλ λα ζεθσζεί ζηνλ πίλαθα γηαηί αλ ν δάζθαινο 

θαηαιάβαηλε πσο δελ δηάβαζε ζα ηνλ κάισλε. 

 

Γηαηί ν Αξγύξεο δελ δηάβαζε Μαζεκαηηθά ρζέο ζην ζπίηη ηνπ; 

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

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



  

Σν αββαηνθύξηαθν πήγα ζην γηαηξό. Με πνλνύζε ην δόληη κνπ.  

Δίρα....................................... 

Η Διέλε είλαη άξξσζηε, πνλάεη ην θεθάιη ηεο.  

Δίρα........................................................... 

 

Έδεζα δώξν κηα θνξδέια. 

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

Σν ρέξη πνλάεη, έθνςα κε καραίξη. 

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

 

Η θπξία Σδέλε καο είπε λα γξάςνπκε δύν ..................................(ξήκα) ζε 

όινπο ηνπο ................................(ρξόλνο). Οη ρξόλνη ησλ 

...................................(ξήκαηα) είλαη πνιινί. Θα ήζεια λα έξζεη ε ώξα 

ηνπ ........................................(δηάιεηκκα). 

          

Σα θξνύηα παίδνπλ θξπθηό 

 

 

                                                          

Γξάςε ηελ ππνγξακκηζκέλε πξόηαζε κε κηα 

ιέμε. 

 

Γξάςε όζεο ιέμεηο ιείπνπλ ζηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο 

Γξάςε ηα νπζηαζηηθά ζηελ παξέλζεζε ζηε ζσζηή 

πηώζε θαη ζην ζσζηό αξηζκό. 

Ε! Εδώ 

είμαι....άντε!Πάμε να 

κρυφτοφμε πάλι. 

Μπα! Ποφ 

πήγαν όλοι; Ω! Χα,χα! Σε 

βρήκανε. 

Χμ...! Δεν 

ξζρω 



Βάιε v ζην ζσζηό θνπηάθη 

 αχλάδι ανανάς μπανάνα καρπούζι 

Πνηόο γειάεη;     

Πνηόο ξσηάεη;     

Πνηόο ζέιεη λα παίμεη πάιη 

θξπθην; 

    

 

Με πνηά ιέμε θαίλεηαη όηη ν αλαλάο δελ μέξεη πνπ είλαη ηα άιια θξνύηα; 

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

Σν θόκηθ είλαη κηα ηζηνξία κε εηθόλεο κέζα ζε ηεηξάγσλα. Σα 

ιόγηα πνπ ιέλε ηα πξόζσπα, απηά πνπ ληώζνπλ θαη απηά πνπ ζθέθηνληαη 

ηα γξάθνπκε κέζα ζε ζπλλεθάθηα. 

Οη ιέμεηο πνπ καο δείρλνπλ πώο ληώζνπλ νη άιινη ιέγνληαη 

επηθσλήκαηα. Μεηά από έλα επηθώλεκα βάδνπκε ζαπκαζηηθό (!) ή 

εξσηεκαηηθό (;) ή απνζησπεηηθά (...)  Μπξάβν!     Μπά;    Χκ... 

Όηαλ δελ μέξνπκε θάηη  (απνξία) Χκ...  κκ... 

Όηαλ θάηη καο αξέζεη (ζαπκαζκόο) α! ν! πνπό! 

Όηαλ ζέινπκε λα γίλεη θάηη  (επρή) Μαθάξη! 

Όηαλ ζέινπκε λα μεθηλήζνπκε θάηη 

(παξαθίλεζε) 

Άληε! 

Όηαλ πνλάκε  (πόλνο) Αρ!νρ! άνπ! 

Όηαλ θνπξαδόκαζηε  (απειπηζία) Οπθ! 

Όηαλ ραηξόκαζηε  (ραξά) Χα,ρα,ρα! 

 

.............Πεξπάηεζα πνιύ ώξα κέρξη λα θηάζσ ζηελ Όιγα κε ηελ Φσηεηλή.Κνπξάζηεθα. 

 

 

 

 

Φηηάμε ηε δηθή ζνπ ηζηνξία κε θόκηθο γηα 

έλαλ ζθύιν πνπ δελ μέξεη λα γαβγίδεη θαη 

δεηάεη βνήζεηα από κηα γάηα. 

Γξάςε ζηα ζπλλεθάθηα ηα ιόγηα ηνπ ζθύινπ 

θαη ηεο γάηαο 



 

 

                                                                               

 

                                                        

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

Η θπξία Καιιηόπε έρεη ζην ζπίηη ηεο έλα παπαγάιν πνπ ηνλ ιέλε 

Σξύθσλα. Ο παπαγάινο απηόο κηιάεη θαη κπεξδεύεη ην πη κε ην θη. Ο 

Μάξηνο θαη ε Αιεμάλδξα πήγαλ κηα κέξα γιπθά ζηελ θπξία Καιιηόπε 

θαη άθνπζαλ ηνλ παπαγάιν λα ιέεη πσο πνηέ δελ θάλεη ιάζε ζηε 

γξακκαηηθή θαη ζηνπο ηόλνπο. Ο Μάξηνο είπε πσο δελ πεηξάδεη λα 

θάλνπκε ιάζε γηαηί κε ηα ιάζε καζαίλνπκε κεηά ηη είλαη ζσζηό 

  

 
 

  

Γελ είλαη θαθό λα θάλνπκε ιάζε 



        

Πνηά γξάκκαηα κπέξδεπε ν 

παπαγάινο;............................................................................. 

Ση είλαη ε ιέμε ιάζε. Βάιε Χ ζην ζσζηό θνπηάθη. 

Δπίζεην                             γεληθή                         εληθόο αξηζκόο 

Οπζηαζηηθό                    αηηηαηηθή                    πιεζπληηθόο αξηζκόο 

 

                             Δληθόο αξηζκόο                    Πιεζπληηθόο αξηζκόο 

νλνκαζηηθή Σν ιάζνο Σα ιάζε 

γεληθή Σνπ ιάζνπο Σσλ ιαζώλ 

αηηηαηηθή Σν ιάζνο Σα ιάζε 

θιεηηθή - ιάζνο - ιάζε 
 

                       Δληθόο αξηζκόο                           Πιεζπληηθόο αξηζκόο 

νλνκαζηηθή  

Σν κέξνο 

 

Σα κέξε 

γεληθή  

 

 

αηηηαηηθή  

 

 

θιεηηθή  

 

 

θπξία Σδέλε 

 

Μεξηθά ξήκαηα ζηνλ Αόξηζην είλαη δηαθνξεηηθά 

από ηνλ Δλεζηώηα. 

Σα ξήκαηα απηά ιέγνληαη αλώκαια ξήκαηα 



 

ελεζηώηαο αόξηζηνο 

βιέπσ είδα 

ιέσ είπα 

ηξώσ έθαγα 

παίξλσ πήγα 

πίλσ ήπηα 

βγαίλσ βήθα 
 

 

       Δύα 

 

 

Σελ πξνεγνύκελε Σεηάξηε ...........................(πεγαίλσ) θαη 

..........................(ηξώσ) θξέπα καδί κε ηνλ κπακπά κνπ. Μόιηο έθαγα όιε 

κνπ ηελ θξέπα ......................(πίλσ) πνιύ λεξό.Μεηά 

............................(παίξλσ) ηαμί θαη γπξίζακε ζην ζπίηη. ην ζπίηη ν 

κπακπάο θαη ε κακά ..............................(βιέπσ) ηειεόξαζε. 

 

 

 

 

Κπξία Σδέλε λα ζαο πώ ηα λέα κνπ; Θα 

ζαο πώ πνπ πήγα ηελ Σεηάξηε!!! 



Δζληθόο Ύκλνο 

ε γλσξίδσ από ηελ θόςε 

Σνπ ζπαζηνύ ηελ ηξνκεξή, 

ε γλσξίδσ από ηελ όςε, 

Πνπ κε βία κεηξάεη ηε γή. 

Απ’ηα θόθθαια βγαικέλε 

Σσλ Διιήλσλ ηα ηεξά, 

Καη ζαλ πξώηα αλδξεησκέλε, 

Χαίξε, σ ραίξε, Διεπζεξηά! 

 Ο πνηεηήο Γηνλύζηνο νισκόο έγξαςε ηνλ εζληθό ύκλν ηεο Διιάδαο 

 

 

 

Οη Σνύξθνη έκεηλαλ ζηελ Διιάδα 400 ρξόληα θαη νη Έιιελεο ήζειαλ λα 

ηνπο δηώμνπλ. Ήηαλ πνιύ δύζθνιν νη Έιιελεο λα δηώμνπλ ηνπο 

Σνύξθνπο. Όκσο νη Έιιελεο θαηάθεξαλ λα δηώμνπλ ηνπο Σνύξθνπο 

επεηδή ην ήζειαλ πνιύ θαη επεηδή ε Διιάδα είρε δπλαηνύο άλδξεο. Ο 

ήξσαο ηνπ 1821 ν Μαθξπγηάλλεο έιεγε πσο ηνπο Έιιελεο ηνπο βνήζεζε 

θαη ν Θένο γηα λα δηώμνπλ ηνπο Σνύξθνπο. 

 

Πνηόο βνήζεζε ηνπο Έιιελεο λα δηώμνπλ ηνπο 

Σνύξθνπο;............................. 

Πόζα ρξόληα έκεηλαλ νη Σνύξθνη ζηελ Διιάδα; 

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



 

 

 Ικπξαήκ                                                              Θεόδσξνο 

Κνινθνηξώλεο 

                                                   

 

 

Οη Έιιελεο θνβήζεθαλ ηνλ Ικπξαήκ;  ..................... 

 

 

Σν 1826 ν ειιεληθόο θαη ν ηνπξθηθόο ζηόινο βξίζθνληαλ ζηε ζάιαζζα 

θνληά ζην λεζί ηεο Μπηηιήλεο. Δθείλε ηελ εκέξα θπζνύζε δπλαηόο 

αέξαο. Ο Μηανύιεο είπε ζηνπο Έιιελεο λα θύγνπλ από εθεί αιιά ν 

Γεώξγηνο Πνιίηεο δελ ήζειε λα θύγνπλ. Ο Γεώξγηνο Πνιίηεο  θώλαδε 

ζηνπο Σνύξθνπο θαη ηνπο θόβηδε κε ηε θσηηά θαη ην καραίξη ηνπ. 

 

ε πνηό λεζί βξέζεθε ν ειιεληθόο θαη ν ηνπξθηθόο ζηόινο; 

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

Πνηόο ήζειε λα θύγνπλ από ηε ζάιαζζα; 

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

Θα ζαο θάςσ 

θαη ζα ζαο θόςσ 

όια ηα δέληξα 

ηεο γήο ζαο! Άζε ηα δέληξα θαη 

έια λα πνιεκήζεηο 

κε ηνπο Έιιελεο! 

Γελ ζε θνβόκαζηε 

ό,ηη θαη λα θάλεηο. 



Πνηόο θξαηνύζε θσηηά θαη καραίξη θαη θώλαδε ζηνπο Σνύξθνπο; 

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

..... 

 

Ο Αζαλάζηνο Γηάθνο πνιέκεζε 3 ώξεο ζηε κάρε ηεο Αιακάλαο κε ηνπ 

Σνύξθνπο. Οη Σνύξθνη ζην ηέινο ηνλ πηάζαλε θαη ηνλ πήγαλ ζηνλ παζά 

ηνλ Οκέξ Βξπώλε.                                                   

                                                                  Οκέξ Βξπώλεο 

                                     

ην δξόκν νη Σνύξθνη ηνλ ξώηεζαλ 

                                                     

Πνπ πήγαλ νη Σνύξθνη ηνλ Αζαλάζηνο Γηάθν; ........................................ 

Ο Αζαλάζηνο Γηάθνο έγηλε Σνύξθνο; ....................................................... 

 

 

Οδπζζέαο Αλδξνύηζνο                Αλδξέαο Μηανύιεο                          Μάξθνο 

Μπόηζαξεο                                                             

Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλόο        Μπνκπνπιίλα Λαζθαξίλα               

Κσλζηαληίλνο Καλάξεο 

Θέιεηο λα 

γίλεηο Σνύξθνο; 

Δγώ Γξαηθόο γελλήζεθα, 

Γξαηθόο ζε λα πεζάλσ = 

Δγώ Έιιελαο γελλήζεθα, 

Έιιελαο ζέισ λα πεζάλσ 



Γεώξγηνο Καξατζθάθεο                 Παπαθιέζζαο                                 Ισάλλεο 

Μαθξπγηάλλεο 

Μαληώ Μαπξνγέλνπο                  Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο               Αζαλάζηνο 

Γηάθνο 

 


