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Στον κόσμο των κόμικς

Πώς λέμε ΟΧΙ;

Τι βιβλίο είναι αυτό;

Με το «σεις» και με το «σας»

 Είμαστε έτοιμοι;

Στον δρόμο για το σχολείο

«Που λες, είδα...»

ΠρΟΣΟΧh! Τι λέει εκεί;

Ετοιμασίες για το ταξίδι

Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Ποπό! Κόσμος που περνά!

Πάμε για ψώνια;

Περιεχόμενα
   Ένα παράξενο ταξίδι...
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8Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Πώς λέμε ΟΧΙ;

Πάμε για ψώνια;

Είμαστε έτοιμοι;

Ετοιμασίες για το ταξίδι

Στον κόσμο των κόμικς

Με το «σεις» και με το «σας»

Στον δρόμο για το σχολείο

6. Είμαστε έτοιμοι;

1. Στον δρόμο για το σχολείο

2. Με το «σεις» και με το «σας»              

3. Στον κόσμο των κόμικς

4. Ετοιμασίες για το ταξίδι

5. Πάμε για ψώνια;

7. Πώς λέμε ΟΧΙ;

8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας
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Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας
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8Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Πώς λέμε ΟΧΙ;

Πάμε για ψώνια;

Είμαστε έτοιμοι;

Ετοιμασίες για το ταξίδι

Στον κόσμο των κόμικς

Με το «σεις» και με το «σας»

Στον δρόμο για το σχολείο

6. Είμαστε έτοιμοι;

1. Στον δρόμο για το σχολείο

2. Με το «σεις» και με το «σας»              

3. Στον κόσμο των κόμικς

4. Ετοιμασίες για το ταξίδι

5. Πάμε για ψώνια;

7. Πώς λέμε ΟΧΙ;

8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας
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Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Προσπάθησε να βάλεις τις παρακάτω λέξεις στη σειρά, ώστε η τελευταία συλλαβή 
της κάθε λέξης να γίνεται η πρώτη συλλαβή της επόμενης λέξης. 
Για να μην κάνεις λάθος, χώρισε φωναχτά την κάθε λέξη στις συλλαβές της. 

ποδήλατα  λάμπα νομίζω κιμονό νησί
     τακούνι           δασκάλα       μπαλάκι         νιφάδα         ζώνη

 

Άσκηση 1 2 3
4 5 6
7 8 9

Αν θέλεις, μπορείς
να συνεχίσεις με άλλες,

δικές σου λέξεις. 
Μην ξεχνάς 

να χωρίζεις τις λέξεις
 σε συλλαβές!

πο δή λα τα

 τα κού νι 
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6. Είμαστε έτοιμοι;

1. Στον δρόμο για το σχολείο

2. Με το «σεις» και με το «σας»              

3. Στον κόσμο των κόμικς

4. Ετοιμασίες για το ταξίδι

5. Πάμε για ψώνια;

7. Πώς λέμε ΟΧΙ;

8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας
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Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Άσκηση 1 2 3
4 5 6
7 8 9

Μπορείς να βοηθήσεις τη Χαρά να βρει τι είναι αυτά τα χαρτάκια που έχει μα-
ζέψει; Χρωμάτισε πάνω σε κάθε χαρτάκι από πού κατάλαβες τι είναι.

Είναι.....................................................

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

Είναι.....................................................

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

Είναι.....................................................

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

Είναι.....................................................

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

Μάθε να γράφεις σωστά τη φράση: 
Μόνο για τη γραμμή του ηλεκτρικού σιδηρoδρόμου.
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6. Είμαστε έτοιμοι;

1. Στον δρόμο για το σχολείο

2. Με το «σεις» και με το «σας»              

3. Στον κόσμο των κόμικς

4. Ετοιμασίες για το ταξίδι

5. Πάμε για ψώνια;

7. Πώς λέμε ΟΧΙ;

8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

τρένο

ταξί πόλη πό-
-
λη

λη πό

μπάλα κάρο

γύρο έκανα τον
τουμεκόσμου αερόστατο

αυτοκίνητα
υπάρχουν

πλανήτη
Μπεχ

δεν

στον

τρέ

τρέ νο

νο

Άσκηση 1 2 3
4 5 6
7 8 9

Άσκηση 

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Νομίζω πως κατάλαβα τι κάνει ο αέρας… Κόβει τις λέξεις σε συλλαβές και μετά 
ανακατεύει αυτές τις συλλαβές. 
Έτσι, τη λέξη

την κόβει σε δύο συλλαβές

και μετά αλλάζει τη θέση τους

Μπορείς να βάλεις τις λέξεις στη σειρά και να φτιάξεις προτάσεις;

Μην ξεχάσεις να ξεκινήσεις με 
κεφαλαίο γράμμα και να βάλεις 
τελεία στο τέλος της πρότασης.

Βρες τώρα και εσύ πώς θα μπορούσαν να γίνουν οι παρακάτω λέξεις.
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Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

ΕΝΟΤΗΤΑ

5

ΕΝΟΤΗΤΑ

4

ΕΝΟΤΗΤΑ

3

ΕΝΟΤΗΤΑ

2

ΕΝΟΤΗΤΑ

1

ΕΝΟΤΗΤΑ

7
Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

6

8Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Πώς λέμε ΟΧΙ;

Πάμε για ψώνια;

Είμαστε έτοιμοι;

Ετοιμασίες για το ταξίδι

Στον κόσμο των κόμικς

Με το «σεις» και με το «σας»

Στον δρόμο για το σχολείο

Έμαθα να περιμένω τη σειρά μου
για να μιλήσω.

Έμαθα να ακούω προσεκτικά 
τον συνομιλητή μου.

Έμαθα να χωρίζω φωναχτά
τις λέξεις σε συλλαβές.

Πολύ 
καλάΈμαθα...

Αρκετά 
καλά

Στο τέλος της κάθε ενότητας 
θα βρίσκεις έναν τέτοιο πίνακα. 

Διάβαζέ τον προσεκτικά και σημείω-
νε τι έμαθες. Πρέπει να γράφεις την 
αλήθεια. Αν κάτι δεν το έμαθες πολύ 
καλά, ο δάσκαλος ή η δασκάλα σου 

θα σε βοηθήσουν να το μάθεις.  
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8Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Πώς λέμε ΟΧΙ;

Πάμε για ψώνια;

Είμαστε έτοιμοι;

Ετοιμασίες για το ταξίδι

Στον κόσμο των κόμικς

Με το «σεις» και με το «σας»

Στον δρόμο για το σχολείο

— Θέλω μια σοκολάτα.

— Σας παρακαλώ, μου 
δίνετε μια σοκολάτα;

— Μου δίνετε, σας παρακαλώ, 
εκείνο το βιβλίο; — Μου δίνεις δύο κιμωλίες;

— Θα έρθετε στην εκδρομή αύριο;— Θα έρθεις στη γιορτή αύριο;

Άσκηση 1 2 3
4 5 6
7 8 9

Άσκηση 1 2 3
4 5 6
7 8 9

Αντίγραψε στο μπαλονάκι αυτό που ο Λουκάς λέει ευγενικά στον περιπτερά. 

Σβήσε τι δε θα έλεγες ποτέ στον διευθυντή του σχολείου σου και εξήγησε 
γιατί. Μετά πες πώς θα του έλεγες εσύ το ίδιο πράγμα και γράψε το στο 
τετράδιό σου. 
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6. Είμαστε έτοιμοι;

1. Στον δρόμο για το σχολείο

2. Με το «σεις» και με το «σας»              

3. Στον κόσμο των κόμικς

4. Ετοιμασίες για το ταξίδι

5. Πάμε για ψώνια;

7. Πώς λέμε ΟΧΙ;

8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Άσκηση 1 2 3
4 5 6
7 8 9

Άσκηση 

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Χρωμάτισε εκείνες τις φράσεις που δε θα έλεγες ποτέ στον καλύτερό σου φίλο 
και σκέψου γιατί. Έπειτα σκέψου πώς θα του έλεγες εσύ το ίδιο πράγμα και γράψε 
το στο τετράδιό σου.

 Μου δίνεις, σε παρακαλώ, τις μπογιές; 

       Μου δίνετε το τετράδιο; 
Πήγαινε, σε παρακαλώ, λίγο πιο πέρα.

Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να πάτε λίγο πιο πέρα;

Η Χαρά και η Βάγια έπαιξαν μέσα στο ταχυδρομείο το παρακάτω παιχνίδι:

Μάθε να γράφεις σωστά τις λέξεις.

Γράμμα 

Μπλοκ

Γραμματόσημο

Δέμα

Φάκελος  

Κουμπαράς

Επιταγή

Ταχυδρομείο

Χώρισε φωναχτά τις λέξεις σε συλλαβές και ένωσε την κάθε λέξη με τον αριθμό 
των συλλαβών που έχει.

Δέμα.

   Δέ - μα. Δύο! Ταχυδρομείο.

     Τα - χυ - δρο - μεί - ο. Πέντε!
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6. Είμαστε έτοιμοι;

1. Στον δρόμο για το σχολείο

2. Με το «σεις» και με το «σας»              

3. Στον κόσμο των κόμικς

4. Ετοιμασίες για το ταξίδι

5. Πάμε για ψώνια;

7. Πώς λέμε ΟΧΙ;

8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Άσκηση 

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Άσκηση 

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Μάθε να τις γράφεις σωστά.

Αντίγραψε τις παρακάτω λέξεις.

Γράψε τις λέξεις βάζοντας τον τόνο στη σωστή συλλαβή. Μην ξεχάσεις την τελεία 
στο τέλος της πρότασης.

γερος

O παππούς είναι 

O σπάγκος είναι 

μονο

Το κρεβάτι μου είναι 

Το σκυλάκι μου παίζει       του.

                         ποτε

Δε μου είπε                    θα έρθει.

Δε θα το ξανακάνω 

ωμος

O μπακαλιάρος δεν τρώγεται 

Με πονά λίγο ο                               μου.

φορα

Μια                              κι έναν καιρό...

Παίρνω                                και πηδώ.

λευκα

Δίπλα στο σπίτι φυτέψαμε μια 

Τα ρούχα που φορούσε ήταν  
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6. Είμαστε έτοιμοι;

1. Στον δρόμο για το σχολείο

2. Με το «σεις» και με το «σας»              

3. Στον κόσμο των κόμικς

4. Ετοιμασίες για το ταξίδι

5. Πάμε για ψώνια;

7. Πώς λέμε ΟΧΙ;

8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

ΕΝΟΤΗΤΑ

5

ΕΝΟΤΗΤΑ

4

ΕΝΟΤΗΤΑ

3

ΕΝΟΤΗΤΑ

2

ΕΝΟΤΗΤΑ

1

ΕΝΟΤΗΤΑ

7
Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

6

8Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Πώς λέμε ΟΧΙ;

Πάμε για ψώνια;

Είμαστε έτοιμοι;

Ετοιμασίες για το ταξίδι

Στον κόσμο των κόμικς

Με το «σεις» και με το «σας»

Στον δρόμο για το σχολείο

Έμαθα…

Έμαθα πότε χρησιμοποιούμε 
το «εσείς» και πότε το «εσύ». 

Έμαθα να μετρώ τις συλλαβές μιας λέξης.

Έμαθα τι συμβαίνει σε μια λέξη, 
όταν η θέση του τόνου της αλλάζει.

Πολύ
καλά

Αρκετά
καλά

Μάθε να γράφεις σωστά την πρόταση: 
Δίπλα στο σπίτι μας φυτέψαμε μια λεύκα.

Άσκηση 

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Βάλε τον τόνο στα σκαλιά και γράψε τις δύο λέξεις που θα βρεις κάθε φορά.

κα          Α

μα         θη

  ρα             να

Διάβασε αυτά που γράφει 
ο πίνακας και σημείωσε 

τι έμαθες.

0031.indb   14 17/1/2013   12:09:29 μμ



15
6. Είμαστε έτοιμοι;

1. Στον δρόμο για το σχολείο

2. Με το «σεις» και με το «σας»              

3. Στον κόσμο των κόμικς

4. Ετοιμασίες για το ταξίδι

5. Πάμε για ψώνια;

7. Πώς λέμε ΟΧΙ;

8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

ΕΝΟΤΗΤΑ

5

ΕΝΟΤΗΤΑ

4

ΕΝΟΤΗΤΑ

3

ΕΝΟΤΗΤΑ

2

ΕΝΟΤΗΤΑ

1

ΕΝΟΤΗΤΑ

7
Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

6

8Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Πώς λέμε ΟΧΙ;

Πάμε για ψώνια;

Είμαστε έτοιμοι;

Ετοιμασίες για το ταξίδι

Στον κόσμο των κόμικς

Με το «σεις» και με το «σας»

Στον δρόμο για το σχολείο

Άσκηση 1 2 3
4 5 6
7 8 9

Άσκηση 1 2 3
4 5 6
7 8 9

Το οι και το ει πήγαν στη γιορτή των ζώων. Όμως από τον πολύ χορό ζαλίστηκαν 
και έφυγαν από τη θέση τους. Μπορείς να τα βοηθήσεις να ξαναμπούν εκεί 
που ήταν; Μην ξεχάσεις να βάλεις τους τόνους και τα κεφαλαία γράμματα 
εκεί που πρέπει.

Όλ      βάτραχ   γλεντούν,  τραγουδάνε  και  γελούν, 

και     σκίουρ   χορεύουν,  ξεκαρδίζονται  και  τρέχουν. 

  ασβ    και    χελώνες  γύρα  κάνουν  στις  κολόνες,

και    γκρίζ   ποντικ   ροκανίζουν  το  τυρί.

Μόνο  ένα  βατραχάκι  τούς  κοιτά   απ’  το  ρυάκι.

Δε  μιλά   ούτε  γελά ,  πότε  πότε  τραγουδά :

«Ποιος  θα  έρθ ,  ποιος  θα  φύγ ;  Ποιος  με  μένανε  θα  μείν ;»

Κι  έρχεται  μια  βατραχίνα  όμορφη  σαν  μπαλαρίνα

και  του  δίν   ένα  φιλί  κι  έζησαν    δυο  μαζί.

Τα αι, ει, οι και ου, χοροπηδώντας στη γιορτή, έχασαν τα καπέλα τους! Διάβασε 
το κείμενο και βάλε τους τόνους.

Εικοσι μαϊμουδες και δέκα ποντικοι

στην εισοδο της αιθουσας

που γίνονται χοροι

ειναι χαρουμενοι πολύ,

γελουν και παιζουν όλοι μαζί.
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ροζ

καλοριφέρ
Εμμανουήλ

παζλασανσέρ

Κόψε μία σελίδα από μια εφημερίδα 
ή ένα περιοδικό και χρωμάτισε 
κόκκινα τα δίψηφα φωνήεντα και 
μπλε τα δίψηφα σύμφωνα.

Άσκηση 1 2 3
4 5 6
7 8 9

Άσκηση 

1 2 3
4 5 6
7 8 9

O Λουκάς έκανε την παρακάτω άσκηση, αλλά ήταν αφηρημένος. Μπέρδεψε τα 
μπ, ντ, γκ, γγ, τζ και τσ. Μπορείς να διορθώσεις τα λάθη του;

O μπαντάς  του Μπίνου  και της 

Αγκελικής   πήγε στο γγαράζ  ,  για 

να πάρει το αυτοκίνητό του. Έβαλε το χέρι στο τζεπάκι   του, 

βρήκε τα κλειδιά του, ντήκε   στο αυτοκίνητο, άνοιξε το 

τσάμι   του, για να χαιρετήσει, και ξεκίνησε για το ταξίδι του.

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις.

Για να ανεβώ στον τρίτο όροφο, παίρνω το  .

Τον αδελφό μου τον λένε  .

Έφτιαξα ένα   με εκατό κομμάτια.

Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το  .

Το σχολείο μας θερμαίνεται με  .

6. Είμαστε έτοιμοι;

1. Στον δρόμο για το σχολείο

2. Με το «σεις» και με το «σας»              

3. Στον κόσμο των κόμικς

4. Ετοιμασίες για το ταξίδι

5. Πάμε για ψώνια;

7. Πώς λέμε ΟΧΙ;

8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

6. Είμαστε έτοιμοι;

1. Στον δρόμο για το σχολείο

2. Με το «σεις» και με το «σας»              

3. Στον κόσμο των κόμικς

4. Ετοιμασίες για το ταξίδι

5. Πάμε για ψώνια;

7. Πώς λέμε ΟΧΙ;

8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας
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