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Αγαπητοί γονείς,

Αυτή η σειρά βιβλίων της iScool µπορεί να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια 

των γονέων, αλλά και των εκπαιδευτικών, µε σκοπό να στηρίξουν τους µικρούς µαθητές 

να εµπεδώσουν και να εξασκηθούν στην ύλη που αντιστοιχεί στην τάξη τους.

Τα φύλλα εργασίας της iScool µπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς, εµπλουτίζοντας το υλικό των µαθητών προς εξάσκηση, αλλά και 

επαναληπτικά κατά τη διάρκεια των διακοπών ή του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. 

Επιπλέον, εµπεριέχονται τα βασικά σηµεία της θεωρίας κάθε µαθήµατος, καθώς και 

βοηθητικά παραδείγµατα, καθιστώντας έτσι τη µελέτη  στο σπίτι ευκολότερη.
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Πρώτη µέρα στο σχολείο και η Αλίκη µαθαίνει να συλλαβίζει τις 
λέξεις. Χώρισε φωναχτά και γράψε σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις 
που δείχνουν οι εικόνες.

Συλλάβισε τις παρακάτω λέξεις, όπως στο παράδειγµα.

1. 

2. 

Ενότητα 1

Συλλαβισµό λέµε τον χωρισµό των λέξεων σε µικρά “κοµµατάκια”.
Π.χ. Κα-ρά-βι, ευ-χή, α-λε-πού, πα-ρά-θυ-ρο

ποδήλατο             ελάφι              µπάλα            αυτοκίνητο       πεταλούδα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μαθαίνω

Στον δρόµο για το σχολείο

άλογο                   ά- λο-γο

ουρανός

νησί

προσευχή

ζώνη

αεροπλάνο

γαρίφαλο

πεπόνι

πολυθρόνα

οµάδα
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Στο τµήµα της Αλίκης µαθαίνουν για το φθινόπωρο. Η δασκάλα 
τους, όµως, θέλει να τους δυσκολέψει. Έβαλε τις λέξεις µέσα σ΄ ένα 
κουτί και τις ανακάτεψε. Βάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά για να 
σχηµατιστούν προτάσεις. 

Βάλε τις συλλαβές στη σωστή σειρά, όπως στο παράδειγµα,
και σχηµάτισε  λέξεις. Μετά γράψε τις λέξεις που βρήκες.

3. 

4. 
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........................................................................ ........................................................................

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

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

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

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

Ενότητα 1
Στον δρόµο για το σχολείο

Μην ξεχάσεις...

πέφτουν      το      φύλλα      των      φθινόπωρο      τα      δέντρων

φθινόπωρο     οι     το     µαζεύουν     καλλιεργητές     τα     σταφύλια

αρχίζει       σχολική       η       το       φθινόπωρο       νέα       χρονιά

Να ξεκινήσεις µε κεφαλαίο γράµµα και να βάλεις τελεία
στο τέλος των προτάσεων!

κι                λά             µπα

τρα             δι              γού

µπαλάκι

κι                ρα             θά

στα             κά             νο

www.iscool.gr
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Βρες τις συλλαβές που λείπουν και ξαναφτιάξε τις λέξεις. Σε κάθε 
φούσκα λείπει η ίδια συλλαβή. Μπορείς να τη βρεις;

Τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι των µπερδεµένων συλλαβών. Το  κάθε 
παιδί έχει από µια λέξη, που την έχει χωρίσει σε συλλαβές. Βάλε σε 
σειρά τις συλλαβές για να βρεις τις λέξεις.

5. 

6. 

Ενότητα 1

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

Στον δρόµο για το σχολείο

πα_θυρο

πα_µύθι

κε_σι

µπα_κι

_µπα

ποδή_το

χε_δόνι

_χουδιά

ξύ_νος

δι   
     ρό

τά   µα   

    νι   ρι

λα     δα  
µπά ρό  φτε

ξί     τα
δι
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7. Ο άνεµος πήρε µερικές συλλαβές από τις λέξεις. Μπορείς να βρεις τις 
συλλαβές και να ξαναφτιάξεις τις λέξεις;

Η δασκάλα φτιάχνει έναν κατάλογο µε τα σχολικά πράγµατα που 
πρέπει να αγοράσουν τα παιδιά. Γράψε τις λέξεις µε µικρά γράµµατα 
και βάλ’ τες σε αλφαβητική σειρά.

8. 
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Ενότητα 1
Στον δρόµο για το σχολείο

µαξιλά__ µέλισ__ __νέζα τρέ__ κρεβά__

πα__ µύθι           __διόφωνο           ρινό__ ρος             χελι__νι

ΜΟΛΥΒΙΑ   .......................................................

ΓΟΜΑ        ........................................................

ΞΥΣΤΡΑ      ........................................................

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ   ........................................................

ΧΑΡΑΚΑΣ          ........................................................

ΚΟΛΛΑ             ........................................................

∆ΙΑΒΗΤΗΣ        ........................................................

ΚΑΣΕΤΙΝΑ         ........................................................

Βάζω τις λεξούλες σε αλφαβητική σειρά: .....................................................................................

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

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

www.iscool.gr
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Φθινόπωρο! Η εποχή που αρχίζουν τα σχολεία! Γράψε µέσα στο 
δέντρο λεξούλες που σου έρχονται στο µυαλό, όταν σκέφτεσαι το 
φθινόπωρο.

Φτιάξε µια πρόταση µε κάθε λέξη:

9. 

10. 

Ενότητα 1
Στον δρόµο για το σχολείο

Φθινόπωρο ....................................................................................................................................................

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

Σχολείο ..............................................................................................................................................................

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

www.iscool.gr



Η Αλίκη έχει να λύσει το σταυρόλεξο που της έβαλε η δασκάλα της, 
αλλά δυσκολεύεται µόνη της. Μπορείς να τη βοηθήσεις να γράψει 
σωστά τις λέξεις;

11. 

11

Ενότητα 1
Στον δρόµο για το σχολείο

Α 

Ε

Ρ

Ο 

Π 

 Λ    

 

Α 

    Ν  

   Ο       

www.iscool.gr
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Οι παρακάτω λεξούλες έχουν χωριστεί σε συλλαβές µε λάθος 
τρόπο. Προσπάθησε να τις χωρίσεις και να τις γράψεις µε σωστό 
τρόπο.

Ποιους µήνες έχει το φθινόπωρο; ∆ιάβασε τις ταµπέλες
και γράψε τους και εσύ µε µικρά γράµµατα.

12. 

13. 

Ενότητα 1
Στον δρόµο για το σχολείο

κα-ναρ-ίνι

αέ-ρας

βι-βλίο

καλ-οκαί-ρι

πε-λε-κάνος

µαν-τα-ρί-νι

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

κα-να-ρί-νι

www.iscool.gr



Πάρε τις λέξεις από το πινακάκι και γράψ΄ τες στο σωστό µπαλόνι.1. 
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Ενότητα 2
Με το «σεις» και µε το «σας»

Μαθαίνω
Μονοσύλλαβες λέγονται οι λέξεις που έχουν µόνο µια συλλαβή.
Π.χ. τον, που
∆ισύλλαβες λέγονται οι λέξεις που έχουν  δύο συλλαβές.
Π.χ. παίζω, καλός
Τρισύλλαβες λέγονται οι λέξεις που έχουν  τρεις συλλαβές.
Π.χ. µητέρα, παγωτό
Πολυσύλλαβες λέγονται οι λέξεις που έχουν περισσότερες από τρεις συλλαβές.
Π.χ. λαχανόκηπος, χαρούµενος

πλάτανος παιδί

αστυνοµία
πάνω

ελέφαντας
για

εφηµερίδα γη νερό
και

παιχνίδι

Μονοσύλλαβες Τρισύλλαβες

∆ισύλλαβες Πολυσύλλαβες 

www.iscool.gr
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Με τη βοήθεια του Αλέξη χώρισε τις λέξεις σε συλλαβές και γράψε 
στο κουτάκι τον αριθµό των συλλαβών που έχουν.

3. 

Μέτρησε τις συλλαβές των λέξεων και κάνε την αντιστοίχιση.2. 

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

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

ταξίδι

κάτω

να

παιδότοπος

χαρά

από

τηλεόραση

Μονοσύλλαβη

Πολυσύλλαβη

Τρισύλλαβη

∆ισύλλαβη

δασκάλα   

τσάντα

τον

όνειρο

βιβλιοπωλείο

για

πινέζα

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

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

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

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

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

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

δα-σκά-λα 3

www.iscool.gr



Παρατήρησε τις εικόνες και χώρισε τις  λέξεις σε συλλαβές.
Μετά κύκλωσε µε πράσινο χρώµα τη συλλαβή που σου δείχνει κάθε 
φορά.

4. 
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Ενότητα 2
Με το «σεις» και µε το «σας»

Μαθαίνω

Η τελευταία συλλαβή λέγεται λήγουσα.
Πα-ρά-θυ-ρο
Η δεύτερη συλλαβή, µετρώντας από το τέλος, λέγεται παραλήγουσα. 
Πα-ρά-θυ-ρο
Η τρίτη συλλαβή, µετρώντας από το τέλος, λέγεται προπαραλήγουσα. 
Πα-ρά-θυ-ρο

κανάτα ...................................................

(λήγουσα)

µανταλάκι .......................................................................

(προπαραλήγουσα)

παπαγάλος ..........................................................

(παραλήγουσα)

καµπάνα ...................................................

(προπαραλήγουσα)

σπίτι .....................................

(λήγουσα)

Π α - ρ ά - θ υ - ρ ο
λήγουσα

παραλήγουσαπροπαραλήγουσα

www.iscool.gr
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Γράψε τις λέξεις που βρίσκονται στο πινακάκι στο σωστό µπαλόνι.5. 

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

Θυµάµαι:
Οι λέξεις που τονίζονται στη λήγουσα λέγονται οξύτονες.
Π.χ. κρατώ
Οι λέξεις που τονίζονται στην παραλήγουσα λέγονται παροξύτονες.
Π.χ. καναρίνι
Οι λέξεις που τονίζονται στην προπαραλήγουσα λέγονται προπαροξύτονες. 
Π.χ. δάσκαλος

Παροξύτονες

Οξύτονες Προπαροξύτονες

αυτοκίνητο

αγαπώ

καφενείο

πάνω

παγωτό

µάθηµα δάσος

ώρα

βάτραχος

www.iscool.gr



Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Προτεραιότητα
 της iSCOOL είναι να 

προσφέρουμε ένα 
ελκυστικό περιβάλλον 

μάθησης, με χρώμα, 
έμπνευση και 

γνώση!

Στην iSCOOL 
πιστεύουμε ότι
οι βάσεις της 
εκπαίδευσης 

“χτίζονται” στο 
∆ημοτικό.

iSCOOL: Για 
τους γονείς του 
“Σήμερα” και την 
έξυπνη γενιά του 

“Αύριο”!

C L
 Tips

Στις μικρές 
τάξεις του 
∆ημοτικού 

συνδυάζουμε το μάθημα 
του σχολείου και τη 

γνώση μαζί με τη 
δημιουργική 
απασχόληση!



Με θεωρία, συμβουλές και παραδείγματα,  
ο γονιός να μπορεί να βοηθήσει το παιδί 
του με την κατάλληλη μεθοδολογία.

Το ∆ημοτικό μου είναι COOL! Τα βιβλία 
της iSCOOL είναι ιδανική παρέα και στις 
διακοπές των παιδιών!

Σχεδιάζουμε με στόχο τα παιδιά να 
εξασκούν την κριτική τους σκέψη και 
αντίληψη, παρέα με το άμεσα γνωστικό 
αντικείμενο!

Τα βιβλία μας κολουθούν βήμα - βήμα τις 
ενότητες και τα κεφάλαια των σχολικών 
βιβλίων κάθε τάξης.

Τα βιβλία µας είναι...“άλλο ένα απλό βοήθηµα”
... ένας ελκυστικός  τρόπος εµπέδωσης του σχολικού µαθήµατος
και πολλά παραπάνω...



Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Αγαπητοί γονείς,

σχεδιάζοντας την iSCOOL, είχαµε ως όραµα ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που να είναι πρώτα απ’ όλα αφιερωµένο στα 
ίδια τα παιδιά. Στόχος µας είναι να µπορούµε να 
συνεισφέρουµε στην ανάπτυξη της αγάπης τους για 
µάθηση, να βοηθήσουµε τα παιδιά να εξερευνήσουν τα ατοµικά ταλέντα 
και τις δεξιότητές τους, να αναπτύξουν την ευφυΐα και την 
αυτοπεποίθησή τους.

Οι εκδόσεις µας ακολουθούν βήµα-βήµα την ύλη του σχολείου. Τα 
θεωρούµε όµως το ίδιο εξαιρετικά και για τη δηµιουργική απασχόληση 
των παιδιών στον ελεύθερό τους χρόνο, ιδίως για τις µικρές τάξεις του 
∆ηµοτικού, όπου η εξάσκηση έχει κυρίαρχο ρόλο στην αφοµοίωση της 
γνώσης και θέτει σταθερές βάσεις στην εξελικτική τους πορεία. 

Πρώτιστα, θέλουµε η iSCOOL να είναι πάνω απ’ όλα δηµιουργικός 
χρόνος µε τους γονείς, να συµπληρώσουµε το δεσµό παιδιών, γονέων 
και σχολείου, ώστε να συµβάλλουµε ενεργά σε ένα µαθησιακό 
περιβάλλον που διεγείρει την προσωπική, πνευµατική και κοινωνική 
ανάπτυξη.

      
    Με εκτίµηση
   H εκπαιδευτική οµάδα της iScool



iSCOOL: Με αξία
που θα φανεί στο µέλλον

Μ Ε Λ Ε Τ Α Μ Ε  Π Α Ρ Ε Α  !


