
EEÓÓfifiÙÙËËÙÙ·· 11
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¶¶··ÚÚ··ÙÙ‹‹ÚÚËËÛÛÂÂ ÚÚÔÔÛÛÂÂÎÎÙÙÈÈÎÎ¿¿ ÙÙËË ÌÌÂÂÁÁ¿¿ÏÏËË ÂÂÈÈÎÎfifiÓÓ··.. 
¶¶ÔÔ‡‡ ÓÓÔÔÌÌ››˙̇ÂÂÈÈ˜̃ fifiÙÙÈÈ ËËÁÁ··››ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ fifiÏÏÔÔÈÈ ··˘̆ÙÙÔÔ›› ÔÔÈÈ ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ;;

— Πάνε στις δουλειές τους.

— Γυρίζουν από τις δουλειές τους.

— Πηγαίνουν όπου θέλουν.

— ∆εν τους ρώτησα και δεν ξέρω πού πάνε.

∞∞ÓÓ ‹‹ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ ÌÌ¤¤ÛÛ·· ÛÛÙÙËËÓÓ ÂÂÈÈÎÎfifiÓÓ··,, ÔÔÈÈÔÔ˜̃ ıı·· ‹‹ııÂÂÏÏÂÂ˜̃ ÓÓ·· ÂÂ››ÛÛ··ÈÈ;; °°ÈÈ··ÙÙ››;;

— Θα ήθελα να είµαι η κυρία που τηλεφωνεί, γιατί είµαι πολυλογού και
µoυ αρέσει να λέω στο τηλέφωνο αστεία.

— Θα ήθελα να είµαι ο εργάτης, για να έχω δικό µου κοµπρεσέρ.

— Θα ήθελα να είµαι το πουλί, για να πηγαίνω πετώντας όπου θέλω.

— Θα ήθελα να είµαι η κυρία που κρατάει στην αγκαλιά της το σκυλάκι
της, γιατί λατρεύω τα σκυλάκια.

��

��

™™ÂÂ ÔÔÈÈÔÔÓÓ ıı·· ÌÌÈÈÏÏÔÔ‡‡ÛÛÂÂ˜̃ ÎÎ··ÈÈ ÙÙÈÈ ıı·· ÙÙÔÔ˘̆ ¤¤ÏÏÂÂÁÁÂÂ˜̃;;��

BBÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ
ÌÌ··ııËËÙÙ‹‹

OOÈÈ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃.. AA¿¿ÓÓÙÙËËÛÛÂÂ ÌÌÂÂ ÊÊ··ÓÓÙÙ··ÛÛ››··..

— Θα µιλούσα στο σκυλάκι και θα του έλεγα: «Γεια σου, φίλε».

— Θα µιλούσα στον εργάτη που έχει το κοµπρεσέρ και θα του έλεγα:
«Εεεε! Μου πήρες τ’ αυτιά!».
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—Θα µιλούσα στην κυρία µε την οµπρέλα και θα της έλεγα: «Κατεβάστε
την οµπρέλα, κυρία µου».

¢¢ÈÈ¿¿ÏÏÂÂÍÍÂÂ ¤¤ÓÓ·· ÛÛ˘̆ÌÌÌÌ··ııËËÙÙ‹‹ ‹‹ ÌÌÈÈ·· ÛÛ˘̆ÌÌÌÌ··ıı‹‹ÙÙÚÚÈÈ¿¿ ÛÛÔÔ˘̆ ÎÎ··ÈÈ ÊÊ··ÓÓÙÙ··ÛÛÙÙÂÂ››ÙÙÂÂ
fifiÙÙÈÈ ˙̇ÂÂ››ÙÙÂÂ ÌÌ¤¤ÛÛ·· ÛÛÙÙËËÓÓ ÂÂÈÈÎÎfifiÓÓ··.. ∆∆ÈÈ ıı·· ¤¤ÏÏÂÂÁÁÂÂ ÔÔ ¤¤ÓÓ··˜̃ ÛÛÙÙÔÔÓÓ ¿¿ÏÏÏÏÔÔ;;

— Ας ρίξουµε µια µατιά στην αφίσα του τσίρκου.

— Όχι, θα καθυστερήσουµε.

— Μη βιάζεσαι, προλαβαίνουµε.

— Εεεε! Πρόσεχε που πατάς, οι εργάτες σκάβουν.

— Ποπό! Θόρυβο που κάνουν!

— Περίµενε, θέλω ν’ αγοράσω ένα κουλούρι.

��

�� °°››ÓÓÂÂÙÙ··ÈÈ ÛÛÙÙËËÓÓ ÂÂÈÈÎÎfifiÓÓ·· ÎÎ¿¿ÙÙÈÈ ÔÔ˘̆ ‰‰ÂÂÓÓ ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ ÛÛˆ̂ÛÛÙÙfifi;; ∆∆ÈÈ;;

��

��

ªª¤¤ÙÙÚÚËËÛÛÂÂ fifiÛÛ·· ÚÚ¿¿ÁÁÌÌ··ÙÙ·· ÌÌÔÔÚÚÂÂ››˜̃ ÓÓ·· ‰‰ÈÈ··‚‚¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÛÛÂÂ ··˘̆ÙÙ‹‹ ÙÙËËÓÓ 
ÂÂÈÈÎÎfifiÓÓ··.. ŒŒ¯̄ÂÂÈÈ˜̃ ‰‰ÂÂÈÈ ÎÎ¿¿ÔÔÈÈ·· ¿¿ÏÏÏÏ·· ÔÔ˘̆ ÌÌÔÔÈÈ¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ ÌÌÂÂ ··˘̆ÙÙ¿¿;;

— Mια κυρία πετάει σκουπίδια κάτω.

— Μια κυρία µιλάει πολλή ώρα στο τηλέφωνο, ενώ περιµένουν κι άλλοι
τη σειρά τους να τηλεφωνήσουν.

— Ένας κύριος έχει βάλει και τα δύο παιδιά του πάνω στη µοτοσικλέτα
και δε φοράνε κράνος.

— Μπορώ να διαβάσω τρία: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ,
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΑ. Τα µικρότερα δεν τα διαβάζω, γιατί έχω µυωπία.

—Εγώ διαβάζω δέκα και έχω δει πολλά που µοιάζουν µε αυτά στο δρόµο.

— Bλέπω τη Xαρά, το Λουκά, τη Γαλήνη και τον Aρµπέν. Περιµένουν να
περάσουν το δρόµο.

µµÏÏ¤¤ÂÂÈÈ˜̃ ÎÎ¿¿ÔÔÈÈ·· ÚÚfifiÛÛˆ̂·· ÔÔ˘̆ ÍÍ¤¤ÚÚÂÂÈÈ˜̃;; ¶¶ÔÔÈÈ·· ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ ··˘̆ÙÙ¿¿;;
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— Ο κύριος µε τη µοτοσικλέτα είναι αστυνόµος.

— Ξέρω τον κύριο που περιµένει να τηλεφωνήσει. Μοιάζει µε ένα φίλο
του παππού µου.

11 ËË ˘̆ÔÔÂÂÓÓfifiÙÙËËÙÙ·· 

Τέσσερα παιδιά, η Χαρά, ο Αρµπέν, ο Λουκάς και η Γαλήνη, µια µέ-
ρα πριν ανοίξει το σχολείο τους, συζητούν και αναρωτιούνται ποιο δά-
σκαλο θα έχουν τη φετινή χρονιά. Θυµούνται την περσινή δασκάλα τους
και το παιχνίδι των κοµµένων λέξεων που τους είχε µάθει. Αποφασίζουν
να το ξαναπαίξουν.

α-λε-πού, κα-ρά-βι, σο-κο-λά-τα, πό-δι, πι-νέ-λο, µή-λο, πα-ρά-θυ-ρο, 
πε-λε-κά-νος 

ÃÃÒÒÚÚÈÈÛÛÂÂ ÎÎÈÈ ÂÂÛÛ‡‡ ÙÙÈÈ˜̃ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÛÛÂÂ ÛÛ˘̆ÏÏÏÏ··‚‚¤¤˜̃..  

··ÏÏÂÂÔÔ‡‡  ÎÎ··ÚÚ¿¿‚‚ÈÈ  ÛÛÔÔÎÎÔÔÏÏ¿¿ÙÙ··  fifi‰‰ÈÈ  ÈÈÓÓ¤¤ÏÏÔÔ  ÌÌ‹‹ÏÏÔÔ  ··ÚÚ¿¿ıı˘̆ÚÚÔÔ  
ÂÂÏÏÂÂÎÎ¿¿ÓÓÔÔ˜̃

11

22 °°ÚÚ¿¿„„ÂÂ ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ¿¿ ÙÙÈÈ˜̃ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃,, ÛÛ˘̆ÌÌÏÏËËÚÚÒÒÓÓÔÔÓÓÙÙ··˜̃ 
ÌÌÂÂ ÚÚÔÔÛÛÔÔ¯̄‹‹ ÙÙ·· ÁÁÚÚ¿¿ÌÌÌÌ··ÙÙ·· ÔÔ˘̆ ÏÏÂÂ››ÔÔ˘̆ÓÓ..

·Ï    Ô‡,  Î·Ú¿‚    ,  Û    Î    Ï¿Ù·,  fi‰       

ÈÓ    Ï    ,  Ì    Ï    ,  ·Ú¿ı    Ú    ,  ÂÏÂÎ¿Ó    ˜

ññÕÕÛÛ
ÎÎ
ËË
ÛÛ
ËË

ÔÔÚÚııÔÔÁÁ
ÚÚ
··
ÊÊ
››··˜̃

TTÔÔ ÎÎÂÂ››ÌÌÂÂÓÓÔÔ ÌÌÂÂ ÏÏ››ÁÁ·· ÏÏfifiÁÁÈÈ··

OOÈÈ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃
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Τι να είναι οι συλλαβές;

Τα κοµµατάκια που χωρίζουµε
τις λέξεις λέγονται συλλαβές. 

ªªÂÂÚÚÈÈÎÎ¤¤˜̃ ··fifi ÙÙÈÈ˜̃ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ ÛÛ¯̄¤¤ÛÛËË ÌÌÂÂ ÙÙÔÔ ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ.. 
¡¡·· ÙÙÈÈ˜̃ ‚‚ÚÚÂÂÈÈ˜̃ ÎÎ··ÈÈ ÓÓ·· ÙÙÈÈ˜̃ ÂÂÓÓÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÌÌÂÂ ÙÙÔÔ ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ ÙÙËË˜̃ ÂÂÈÈÎÎfifiÓÓ··˜̃..

θρανίο λιοντάρι

πολυκατοικία βοσκός      

ψαράς πίνακας

µαθητές κιµωλία

καρύδι µελιτζάνα  

χάρτες έδρα

11

22 ÀÀÔÔÁÁÚÚ¿¿ÌÌÌÌÈÈÛÛÂÂ ··fifi ÙÙÈÈ˜̃ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ··˘̆ÙÙ¤¤˜̃ ÔÔ˘̆ ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ ÛÛ¯̄¤¤ÛÛËË
ÌÌÂÂ ÙÙÔÔ ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ ÛÛÔÔ˘̆.. ªªÂÂÙÙ¿¿ ÁÁÚÚ¿¿„„ÂÂ ÌÌ››·· ‹‹ ‰‰‡‡ÔÔ ÚÚÔÔÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÌÌÂÂ 
ÙÙÈÈ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÔÔ˘̆ ˘̆ÔÔÁÁÚÚ¿¿ÌÌÌÌÈÈÛÛÂÂ˜̃..

··ÛÛÙÙ˘̆ÓÓÔÔÌÌ››·· ‚‚ÔÔ˘̆ÓÓfifi ÊÊ¿¿ÏÏ··ÈÈÓÓ··
··˘̆ÙÙÔÔÎÎ››ÓÓËËÙÙÔÔ ‰‰ÈÈ¿¿ÏÏÂÂÈÈÌÌÌÌ·· ÊÊÂÂÁÁÁÁ¿¿ÚÚÈÈ
ıı¿¿ÏÏ··ÛÛÛÛ·· ÂÂÚÚÁÁÔÔÛÛÙÙ¿¿ÛÛÈÈÔÔ ÛÛ˘̆ÌÌÌÌ··ııËËÙÙ¤¤˜̃

™™˘̆ÌÌÏÏËËÚÚˆ̂ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃



1122

™™ÙÙÔÔ ‰‰ÚÚfifiÌÌÔÔ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ
11

™™˘̆ÌÌÏÏ‹‹ÚÚˆ̂ÛÛÂÂ ÙÙÈÈ˜̃ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÚÚÔÔÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ ÛÛÔÔ˘̆ ÎÎ··ÈÈ
ÁÁÚÚ¿¿„„ÂÂ ÎÎ··ÈÈ ÙÙÚÚÂÂÈÈ˜̃ ‰‰ÈÈÎÎ¤¤˜̃ ÛÛÔÔ˘̆..

∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·›ıÔ˘ÛÂ˜ ÌÂ ÌÂÁ¿Ï· ·Ú¿ı˘Ú·.

Œ¯ÂÈ    ÌÂÁ¿ÏË       ·˘Ï‹     ÌÂ

Œ¯ÂÈ   ·›ıÔ˘Û·    ıÂ¿ÙÚÔ˘   ÌÂ

Œ¯ÂÈ    ÔÏÏ¤˜    ÓÙÔ˘Ï¿Â˜   ÌÂ   

33

22ËË ˘̆ÔÔÂÂÓÓfifiÙÙËËÙÙ·· 

TT·· ÊÊ‡‡ÏÏÏÏ··TT·· ÊÊ‡‡ÏÏÏÏ··

Όταν φτάνει το φθινόπωρο, τα φύλλα των δέντρων κιτρινίζουν και
πέφτουν. Ο αέρας τα στριφογυρίζει γύρω από τα δέντρα και τα σκορπά
στο χώµα, στους δρόµους, στις στέγες, στους κήπους. Μερικά τα ρίχνει
στις αυλές των σχολείων.

Φθι - νό - πω - ρο    φτά - νει, Το    έ - να    στη    στέ -  γη,
τα    φύλ - λα    ό - λα    πέ - φτουν. το    άλ -  λο    στον    κή -  πο,
Θα    πά - νε    τα - ξί - δι το    τρί -  το    σε    κά - ποιο
πο - λύ    µα - κρι - νό. µι - κρού - λι    σχο - λειό.      

∞∞˜̃ ‰‰ÈÈ··‚‚¿¿ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ ÚÚ˘̆ııÌÌÈÈÎÎ¿¿ ÙÙÔÔ ÔÔ››ËËÌÌ·· ¯̄ˆ̂ÚÚ››˙̇ÔÔÓÓÙÙ··˜̃ ÙÙÈÈ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÛÛÂÂ
ÛÛ˘̆ÏÏÏÏ··‚‚¤¤˜̃..

11

TTÔÔ ÔÔ››ËËÌÌ·· ÌÌÂÂ ÏÏ››ÁÁ·· ÏÏfifiÁÁÈÈ··

OOÈÈ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃
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ªª¿¿ııÂÂ ÓÓ·· ÁÁÚÚ¿¿ÊÊÂÂÈÈ˜̃ ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ¿¿ ÙÙËËÓÓ ÚÚÒÒÙÙËË ÛÛÙÙÚÚÔÔÊÊ‹‹,, 
ÛÛ˘̆ÌÌÏÏËËÚÚÒÒÓÓÔÔÓÓÙÙ··˜̃ ÌÌÂÂ ÚÚÔÔÛÛÔÔ¯̄‹‹ ÙÙ·· ÁÁÚÚ¿¿ÌÌÌÌ··ÙÙ·· ÔÔ˘̆ ÏÏÂÂ››ÔÔ˘̆ÓÓ..

ºı    Ó        Ú      Ê    ¿Ó        ,

Ù·  Ê            ·      Ï·      Ê    Ô˘Ó.

£·  ¿ÓÂ  Ù·Í    ‰       

ÔÏ      Ì·ÎÚ    Ó    .

11 ÃÃÒÒÚÚÈÈÛÛÂÂ ÛÛÂÂ ÛÛ˘̆ÏÏÏÏ··‚‚¤¤˜̃ ÙÙÈÈ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃::  ÊÊ‡‡ÏÏÏÏÔÔ,,  ıı¿¿ÏÏ··ÛÛÛÛ··,,  ÕÕÓÓÓÓ··,, 
ÌÌ¿¿ÁÁÈÈÛÛÛÛ··,,  ÎÎfifiÏÏÏÏ··,,  ÛÛ˘̆ÏÏÏÏ··‚‚‹‹,,  ÈÈÔÔfifiÙÙ··ÌÌÔÔ˜̃,,  ‰‰ÈÈ¿¿ÏÏÂÂÈÈÌÌÌÌ··,,  ÁÁÚÚ¿¿ÌÌÌÌ··..

Ê‡Ï-ÏÔ,

™™˘̆ÌÌÏÏËËÚÚˆ̂ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃

22

ññÕÕÛÛ
ÎÎ
ËË
ÛÛ
ËË

ÔÔÚÚııÔÔÁÁ
ÚÚ
··
ÊÊ
››··˜̃

Όταν στις λέξεις υπάρχουν διπλά
γράµµατα, το ένα πηγαίνει µε τη µια
συλλαβή και το άλλο µε την άλλη.

∏∏ ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ·· ÙÙËË˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍËË˜̃ ÊÊ‡‡ÏÏÏÏÔÔ

φύλλλλο
φυλλλλαράκι
φυλλλλωσιά
φυλλλλάδιο
φυλλλλοµετρώ

τριφύλλλλι

ÊÊ‡‡ÏÏÏÏÔÔ 

22

Μοιάζουν πολύ 
µεταξύ τους 
αυτές οι λέξεις.
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33 ŒŒÓÓˆ̂ÛÛÂÂ ÙÙËË ÏÏ¤¤ÍÍËË ÊÊ‡‡ÏÏÏÏÔÔ ÌÌÂÂ ÙÙÈÈ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÔÔ˘̆ ÙÙ··ÈÈÚÚÈÈ¿¿˙̇ÂÂÈÈ..

δέντρου

σπιτιού

χαρτιού

φύλλο νερού

τυρόπιτας

τούρτας

µπακλαβά

44 ººÙÙÈÈ¿¿ÍÍÂÂ ÛÛ‡‡ÓÓııÂÂÙÙÂÂ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃..

∆Ô Ê‡ÏÏÔ ÙÔ˘ ·ÌÂÏÈÔ‡ Ï¤ÁÂÙ·È ·ÌÂÏfiÊ˘ÏÏÔ.

∆Ô  Ê‡ÏÏÔ   ÙË˜   ÏÂÌÔÓÈ¿˜  Ï¤ÁÂÙ·È

∆Ô  Ê‡ÏÏÔ  ÙË˜  ‰¿ÊÓË˜  Ï¤ÁÂÙ·È

∆Ô Ê‡ÏÏÔ ÙÔ˘ Ï¿Ù·ÓÔ˘ Ï¤ÁÂÙ·È

∆Ô ¿ÓıÔ˜ ÙË˜ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜ Ï¤ÁÂÙ·È

∆Ô Ê‡ÏÏÔ ÙÔ˘ Ì·ÚÔ˘ÏÈÔ‡ Ï¤ÁÂÙ·È

ººÙÙÈÈ¿¿ÍÍÂÂ ÚÚÔÔÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÌÌÂÂ ÙÙÈÈ˜̃ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃..

α) φύλλα - φθινόπωρο

∆· Ê‡ÏÏ· ¤ÊÙÔ˘Ó ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ.

β) δέντρο - φυλλωσιά

γ) πεταλούδα - φύλλο

δ) πλατανόφυλλο - χώµα

55
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33ËË ˘̆ÔÔÂÂÓÓfifiÙÙËËÙÙ·· 

Τα παιδιά πηγαίνοντας στο σχολείο παίζουν ένα παιχνίδι που λέγεται
«από το τέλος στην αρχή». Σε αυτό το παιχνίδι το πρώτο παιδί κοιτάζει
γύρω του και διαβάζει µια λέξη συλλαβιστά. Το δεύτερο παιδί θυµάται
την τελευταία συλλαβή που είπε το πρώτο παιδί, βρίσκει µια λέξη που
αρχίζει από αυτή τη συλλαβή και τη λέει συλλαβιστά. Το τρίτο παιδί δια-
βάζει µια καινούρια λέξη και το παιχνίδι συνεχίζεται.

TTÔÔ ÎÎÂÂ››ÌÌÂÂÓÓÔÔ ÌÌÂÂ ÏÏ››ÁÁ·· ÏÏfifiÁÁÈÈ··

OOÈÈ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃

¶¶ÒÒ˜̃ ··››˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ ÙÙÔÔ ··ÈÈ¯̄ÓÓ››‰‰ÈÈ ««··fifi ÙÙÔÔ ÙÙ¤¤ÏÏÔÔ˜̃ ÛÛÙÙËËÓÓ ··ÚÚ¯̄‹‹»»;;

–Το πρώτο παιδί διαβάζει µια λέξη συλλαβιστά. Το δεύτερο παιδί «παίρ-
νει» την τελευταία συλλαβή αυτής της λέξης και λέει µια καινούρια λέξη
που αρχίζει µε αυτή τη συλλαβή. Το τρίτο παιδί διαβάζει µια άλλη λέξη
και το παιχνίδι συνεχίζεται.

��

¶¶ÔÔÈÈÔÔ˜̃ ¤¤ÎÎ··ÓÓÂÂ ˙̇··‚‚ÔÔÏÏÈÈ¿¿ ÛÛÙÙÔÔ ··ÈÈ¯̄ÓÓ››‰‰ÈÈ;; ∆∆ÈÈ ˙̇··‚‚ÔÔÏÏÈÈ¿¿ ¤¤ÎÎ··ÓÓÂÂ;;

∆∆ÈÈ ÏÏ¿¿ııÔÔ˜̃ ¤¤ÎÎ··ÓÓÂÂ ËË ÃÃ··ÚÚ¿¿ ÛÛÙÙËËÓÓ ÙÙÂÂÏÏÂÂ˘̆ÙÙ··››·· ÙÙËË˜̃ ··¿¿ÓÓÙÙËËÛÛËË;;

– Είπε λέξη που αρχίζει από ξξεε, ενώ έπρεπε να πει λέξη που αρχίζει α-
πό ξι.

– Ο Λουκάς έκανε ζαβολιά. Μίλησε αυτός, ενώ η Χαρά ρωτούσε τον
Αρµπέν.

��

��
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πο-δή-λα-τα
τα-κού-νι

νι-φά-δα
δα-σκά-λα

λά-µπα
µπα-λά-κι

κι-µο-νό
νο-µί-ζω

ζώ-νη
νη-σί

σι-γά
γά-λα

¶¶ÚÚÔÔÛÛ¿¿ııËËÛÛÂÂ ÓÓ·· ‚‚¿¿ÏÏÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÈÈ˜̃ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÛÛÙÙËË ÛÛÂÂÈÈÚÚ¿¿,, ÒÒÛÛÙÙÂÂ ËË
ÙÙÂÂÏÏÂÂ˘̆ÙÙ··››·· ÛÛ˘̆ÏÏÏÏ··‚‚‹‹ ÙÙËË˜̃ ÎÎ¿¿ııÂÂ ÏÏ¤¤ÍÍËË˜̃ ÓÓ·· ÁÁ››ÓÓÂÂÙÙ··ÈÈ ËË ÚÚÒÒÙÙËË ÛÛ˘̆ÏÏÏÏ··‚‚‹‹
ÙÙËË˜̃ ÂÂfifiÌÌÂÂÓÓËË˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍËË˜̃..

TTÂÂÙÙÚÚ¿¿‰‰ÈÈÔÔ 
ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛÈÈÒÒÓÓ OOÈÈ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÙÙÂÂÙÙÚÚ··‰‰››ÔÔ˘̆ ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛÈÈÒÒÓÓ

11

∏∏ ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ·· ÙÙËË˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍËË˜̃ ··ÈÈ‰‰››

οο ππααιιςς, δηλαδή το παιδί.
OOιι ααρρχχααίίοοιι ΈΈλλλληηννεεςς έέλλεεγγαανν

οοιι ππααίίδδεεςς, δηλαδή τα παιδιά.

πααιιδί πααιιδότοπος
πααιιχνίδι πααιιδική χαρά
πααίίζω πααιιδίατρος
πααίίκτης πααιιχνιδότοπος

11

™™˘̆ÌÌÏÏËËÚÚˆ̂ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃

··ÈÈ‰‰›› 
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ªª¿¿ııÂÂ ÓÓ·· ÁÁÚÚ¿¿ÊÊÂÂÈÈ˜̃ ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ¿¿ ··˘̆ÙÙ¤¤˜̃ ÙÙÈÈ˜̃ ÚÚÔÔÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃..

Το φθινόπωρο τα φύλλα πέφτουν.
Τα παιδιά παίζουν παιχνίδια στην παιδική χαρά.

22

ññÕÕÛÛ
ÎÎ
ËË
ÛÛ
ËË

ÔÔÚÚııÔÔÁÁ
ÚÚ
··
ÊÊ
››··˜̃

°°ÚÚ¿¿„„ÂÂ ÌÌÂÂÚÚÈÈÎÎ¿¿ ··fifi ÙÙ·· ··ÈÈ¯̄ÓÓ››‰‰ÈÈ·· ÛÛÔÔ˘̆..

1.  ÎÔ‡ÎÏ· 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

33

44 ŒŒÓÓ·· ¿¿ÓÓÈÈÓÓÔÔ ··ÚÚÎÎÔÔ˘̆‰‰¿¿ÎÎÈÈ ÛÛ˘̆˙̇ËËÙÙÔÔ‡‡ÛÛÂÂ ¤¤ÓÓ·· ‚‚ÚÚ¿¿‰‰˘̆,, ÌÌ¤¤ÛÛ·· ÛÛÂÂ ¤¤ÓÓ·· 
··ÈÈ‰‰ÈÈÎÎfifi ‰‰ˆ̂ÌÌ¿¿ÙÙÈÈÔÔ,, ÌÌÂÂ ¤¤ÓÓ·· ··˘̆ÙÙÔÔÎÎÈÈÓÓËËÙÙ¿¿ÎÎÈÈ.. ∆∆ÈÈ ÓÓ·· ¤¤ÏÏÂÂÁÁ··ÓÓ ¿¿ÚÚ··ÁÁÂÂ;;

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  
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44ËË ˘̆ÔÔÂÂÓÓfifiÙÙËËÙÙ·· 

¢¢ÂÂ ÌÌ’’ ··ÎÎÔÔ‡‡˜̃;;¢¢ÂÂ ÌÌ’’ ··ÎÎÔÔ‡‡˜̃;;

BBÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ
ÌÌ··ııËËÙÙ‹‹

TTÔÔ ÔÔ››ËËÌÌ·· ÌÌÂÂ ÏÏ››ÁÁ·· ÏÏfifiÁÁÈÈ··

Η ποιήτρια προσωποποιεί, δηλαδή παρουσιάζει σαν άνθρωπο, το
φθινόπωρο, που µιλάει στα µικρά παιδιά  και τους λέει:

∆ε µε ακούς, παιδάκι; Είµαι το φθινόπωρο. Όταν έρχοµαι, τα φύλλα
κιτρινίζουν. Πέφτουν τα πρωτοβρόχια. Το χώµα βρέχεται και µαλακώνει.
Τα παιδιά αγοράζουν τσάντες και γοµολάστιχες και ξαναγυρίζουν στο
σχολείο. Οι γεωργοί οργώνουν τα χωράφια. Ανθίζουν τα χρυσάνθεµα.
Ωριµάζουν τα κάστανα και τα σταφύλια. Οι αµπελουργοί πατάνε τα στα-
φύλια, βγάζουν το µούστο και κάνουν κρασί και µουσταλευριά.

11

OOÈÈ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃

Στις αρχές του φθινοπώρου τα παιδιά ξαναγυρίζουν στα σχολεία
τους, που ξανανοίγουν. Οι αµπελουργοί τρυγούν τα αµπέλια τους. Πατούν
τα σταφύλια και βγάζουν το µούστο, που αργότερα θα γίνει κρασί. Οι γε-
ωργοί οργώνουν τα χωράφια τους και σπέρνουν το σιτάρι και το καλα-
µπόκι. Μαζεύουν επίσης τις ελιές τους, τα κάστανα, τα µήλα και τα ρόδια.

Το φθινόπωρο, στις 26 Οκτωβρίου, γιορτάζουµε τη γιορτή του Αγίου
∆ηµητρίου. Τότε ανθίζουν και τα χρυσάνθεµα, που λέγονται και αγιοδη-
µητριάτικα λουλούδια.

Στις 28 Οκτωβρίου γιορτάζουµε τη γιορτή του ΟΧΙ. Αυτή τη µέρα, πριν
από αρκετά χρόνια, οι Έλληνες είπαν στους Ιταλούς «ΟΧΙ, δεν παραδίδου-
µε την πατρίδα µας. Θα πολεµήσουµε γι’ αυτήν» και άρχισε ο πόλεµος.

Στις 17 Νοεµβρίου γιορτάζουµε τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Αυτή
τη µέρα οι φοιτητές αγωνίστηκαν για τη δηµοκρατία.

™™··˜̃ ¿¿ÚÚÂÂÛÛÂÂ ÙÙÔÔ ÔÔ››ËËÌÌ·· ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ ÊÊııÈÈÓÓfifiˆ̂ÚÚÔÔ;; ™™˘̆˙̇ËËÙÙ‹‹ÛÛÙÙÂÂ ÛÛÙÙËËÓÓ ÙÙ¿¿ÍÍËË
ÁÁÈÈ·· ÙÙÈÈ˜̃ ÛÛ˘̆ÓÓ‹‹ııÂÂÈÈÂÂ˜̃ ÎÎ··ÈÈ ÙÙÈÈ˜̃ ÁÁÈÈÔÔÚÚÙÙ¤¤˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÊÊııÈÈÓÓÔÔÒÒÚÚÔÔ˘̆..
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ªª¿¿ııÂÂ ÓÓ·· ÁÁÚÚ¿¿ÊÊÂÂÈÈ˜̃ ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ¿¿ ÙÙÈÈ˜̃ ÚÚÔÔÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÌÌÂÂ ÙÙ·· ¤¤ÓÓÙÙÔÔÓÓ·· ÁÁÚÚ¿¿ÌÌÌÌ··ÙÙ··,,
ÛÛ˘̆ÌÌÏÏËËÚÚÒÒÓÓÔÔÓÓÙÙ··˜̃ ÌÌÂÂ ÚÚÔÔÛÛÔÔ¯̄‹‹ ÙÙ·· ÁÁÚÚ¿¿ÌÌÌÌ··ÙÙ·· ÔÔ˘̆ ÏÏÂÂ››ÔÔ˘̆ÓÓ..

22

ññÕÕÛÛ
ÎÎ
ËË
ÛÛ
ËË

ÔÔÚÚııÔÔÁÁ
ÚÚ
··
ÊÊ
››··˜̃

ªª¿¿ııÂÂ ÓÓ·· ÁÁÚÚ¿¿ÊÊÂÂÈÈ˜̃ ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ¿¿ ÎÎÈÈ ··˘̆ÙÙ¤¤˜̃ ÙÙÈÈ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃::

Το φύλλο,  το φυλλαράκι,  το σταφύλι,  το τριφύλλι,  το κρασί,  το λάδι,
το παιδί,  το παιχνίδι

ŒÏ·,  ¤Ï·  ·ÁÔÚ¿Î    ,      Ï·,      Ï·  Î    Ú    ÙÛ¿Î    . 

Ì          ÙÔ  Êı    Ó        Ú    .

™™˘̆ÌÌÏÏËËÚÚˆ̂ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃

ττρρύύγγοοςς το κόψιµο των σταφυλιών
όόρργγωωµµαα το σκάψιµο των χωραφιών
εελλααιιώώννααςς χωράφι γεµάτο ελιές
εελλααιιοοµµάάζζωωµµαα το µάζεµα της ελιάς
κκλλήήµµαα το φυτό που κάνει τα σταφύλια
ααµµππέέλλιι χωράφι γεµάτο κλήµατα

ªª¿¿ııÂÂ ÙÙÈÈ ÛÛËËÌÌ··››ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ ÔÔÈÈ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃:: 11

∆Ô ÊıÈÓfiˆÚÔ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ                   Î·È Ù·

ÙˆÓ                    ¤ÊÙÔ˘Ó, ÔÈ ÁÂˆÚÁÔ›

Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È                      ÙÔ                    . ŸÙ·Ó

ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù·                    , ÔÈ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÔ› ÙÚ˘ÁÔ‡Ó Ù·  

·Ì¤ÏÈ·. ªÂÙ¿ ·ÙÔ‡Ó Ù·                          Î·È ‚Á¿˙Ô˘Ó

™™˘̆ÌÌÏÏ‹‹ÚÚˆ̂ÛÛÂÂ ÙÙÈÈ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÔÔ˘̆ ÏÏÂÂ››ÔÔ˘̆ÓÓ ÛÛÙÙÔÔ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÎÎÂÂ››ÌÌÂÂÓÓÔÔ.. 22
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11

11.. Το σπέρνουν το φθινόπωρο και από αυτό βγαίνει το ψωµί.
22.. Το κόψιµο των σταφυλιών
33.. Το φυτό που κάνει το σταφύλι
44.. Το φύλλο του αµπελιού
55.. Πέφτουν το φθινόπωρο.
66.. Βγαίνει από την ελιά.
77.. Τις µαζεύουν το φθινόπωρο.  

™™˘̆ÌÌÏÏ‹‹ÚÚˆ̂ÛÛÂÂ ÙÙÔÔ ÛÛÙÙ··˘̆ÚÚfifiÏÏÂÂÍÍÔÔ.. ™™ÙÙËËÓÓ ÎÎ¿¿ııÂÂÙÙËË ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ‹‹ ıı·· ÂÂÌÌÊÊ··ÓÓÈÈÛÛÙÙÂÂ››
¤¤ÓÓ·· ÊÊÚÚÔÔ‡‡ÙÙÔÔ ÙÙÔÔ˘̆ ÊÊııÈÈÓÓÔÔÒÒÚÚÔÔ˘̆..

33

11..

22..

33..

44..

55..

66..

77..

44 ™™˘̆ÌÌÏÏ‹‹ÚÚˆ̂ÛÛÂÂ ÙÙÔÔ --ÈÈ ÛÛÙÙÈÈ˜̃ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃::

ÙÔ                     . ª·˙Â‡Ô˘Ó Â›ÛË˜ Ù·

Ù·                    Î·È Ù·                    .

Οι λέξεις που έχουν µπροστά τους 
το ττοο και τελειώνουν σε --ιι
γράφονται µε γιώτα ((ιι)).
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1. ÙÔ  ÛÙ·Ê‡Ï 3. ÙÔ  ÎÚ·Û  

2. ÙÔ  Úfi‰ 4. ÙÔ  Ï¿‰

5.  ÙÔ  ·Ì¤Ï 8.  ÙÔ  Î·Ï·ÌfiÎ

6.  ÙÔ  ¯ˆÚ¿Ê 9.  ÙÔ  Ê˘ÏÏ·Ú¿Î

7. ÙÔ  ÛÈÙ¿Ú 10. ÙÔ  Û˘ÓÓÂÊ¿Î 

Γι’ αυτό λέµε σήµερα: το ελαιόλαδο, το καλαµποκέλαιο και το οινόπνευµα.

οο σσίίττοοςς, δηλαδή το σιτάρι.
OOιι ααρρχχααίίοοιι ΈΈλλλληηννεεςς έέλλεεγγαανν οο οοίίννοοςς, δηλαδή το κρασί.

ττοο έέλλααιιοονν, δηλαδή το λάδι.
55

66 ¶¶··ÚÚ··ÙÙ‹‹ÚÚËËÛÛÂÂ ··˘̆ÙÙ‹‹ ÙÙËË ÊÊııÈÈÓÓÔÔˆ̂ÚÚÈÈÓÓ‹‹ ÂÂÈÈÎÎfifiÓÓ·· ÎÎ··ÈÈ ÁÁÚÚ¿¿„„ÂÂ ··fifi ÌÌÈÈ··
ÚÚfifiÙÙ··ÛÛËË ÁÁÈÈ·· fifiÏÏ·· fifiÛÛ·· ‚‚ÏÏ¤¤ÂÂÈÈ˜̃..

1. ∆Ô ÊıÈÓfiˆÚÔ Ù· Ê‡ÏÏ· ÎÈÙÚÈÓ›˙Ô˘Ó Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó.

2. √ Ô˘Ú·Ófi˜

3. 

4. 

5.

6. 
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11

55ËË ˘̆ÔÔÂÂÓÓfifiÙÙËËÙÙ·· 
BBÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ

ÌÌ··ııËËÙÙ‹‹

— Είναι η επιγραφή ενός φφοούύρρννοουυ, γιατί γράφει 
«ΦΟΥΡΝΟΣ-ΓΛΥΚΑ» κι έχει ζωγραφισµένα δυο στάχυα.

— Είναι η επιγραφή του ττααχχυυδδρροοµµεείίοουυ, γιατί γράφει 
«Ελληνικά ταχυδροµεία» κι έχει ζωγραφισµένο 
το θεό Ερµή, που ήταν ταχυδρόµος των θεών 
του Ολύµπου.

— Είναι η επιγραφή ενός φφααρρµµαακκεείίοουυ, γιατί 
γράφει «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» κι έχει πράσινο σταυρό.

— Είναι η επιγραφή ενός ψψιιλλιικκααττζζίίδδιικκοουυ, 
γιατί γράφει «ΨΙΛΙΚΑ».

Τα παιδιά, κάθε µέρα που πηγαίνουν από το σπίτι στο σχολείο, βλέ-
πουν πολλές πινακίδες. Άλλες από αυτές είναι τοποθετηµένες πάνω από
τις πόρτες των καταστηµάτων, άλλες σε κολώνες, σε τοίχους, σε ταρά-
τσες και σε άλλα µέρη. Όλες είναι γραµµένες µε µεγάλα γράµµατα, για
να φαίνονται από µακριά. Μερικές από αυτές είναι στολισµένες µε ό-
µορφες ζωγραφιές.   

TTÔÔ ÎÎÂÂ››ÌÌÂÂÓÓÔÔ ÌÌÂÂ ÏÏ››ÁÁ·· ÏÏfifiÁÁÈÈ··

∂∂ÏÏ¿¿ÙÙÂÂ ÓÓ·· ÌÌ··ÓÓÙÙ¤¤„„ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ ÙÙÈÈ ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ ··˘̆ÙÙ¿¿ ÔÔ˘̆ ıı·· ÛÛ··˜̃ ‰‰ÂÂ››ÍÍˆ̂.. 
¶¶ÚÚÔÔÛÛÔÔ¯̄‹‹!! ∫∫¿¿ııÂÂ ÊÊÔÔÚÚ¿¿ ÔÔ˘̆ ····ÓÓÙÙ¿¿˜̃,, ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ ÓÓ·· ÏÏÂÂ˜̃ ÎÎ··ÈÈ ÒÒ˜̃ 
ÙÙÔÔ ÎÎ··ÙÙ¿¿ÏÏ··‚‚ÂÂ˜̃..

��

OOÈÈ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃.. AA¿¿ÓÓÙÙËËÛÛÂÂ ÌÌÂÂ ÊÊ··ÓÓÙÙ··ÛÛ››··..
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— Είναι η επιγραφή ενός µµααννάάββιικκοουυ, γιατί γράφει 
«ΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ» κι έχει ζωγραφισµένα φρούτα 
και λαχανικά.

— Είναι µια επιγραφή µε ένα τόξο, που δείχνει 
στους οδηγούς των αυτοκινήτων το δδρρόόµµοο
που πρέπει να ακολουθήσουν.

— Είναι ένα µαγαζί που εκεί βγάζουν φφωωττοοττυυππίίεεςς, 
γιατί οι επιγραφές γράφουν «ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ».

— Είναι µια πινακίδα που γράφει
««ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό µµοουυσσεείίοο»».

— Είναι µια επιγραφή που γράφει το όνοµα 
του δδρρόόµµοουυ.

— Είναι η επιγραφή ενός ααννθθοοππωωλλεείίοουυ, 
γιατί γράφει «ΑΝΘΗ-ΦΥΤΑ».

TTÂÂÙÙÚÚ¿¿‰‰ÈÈÔÔ 
ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛÈÈÒÒÓÓ

OOÈÈ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÙÙÂÂÙÙÚÚ··‰‰››ÔÔ˘̆ ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛÈÈÒÒÓÓ

11 ÃÃÚÚˆ̂ÌÌ¿¿ÙÙÈÈÛÛÂÂ ¿¿ÓÓˆ̂ ÛÛÂÂ ÎÎ¿¿ııÂÂ ¯̄··ÚÚÙÙ¿¿ÎÎÈÈ ··fifi ÔÔ‡‡ ÎÎ··ÙÙ¿¿ÏÏ··‚‚ÂÂ˜̃ 
ÙÙÈÈ ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ..

Χρωµατίζω τις λέξεις  ΣΙΝΕΜΑ  TIMH EIΣITHPIOY  και γράφω: Είναι ένα
εισιτήριο για κινηµατογράφο.

Χρωµατίζω τις λέξεις  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ, ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ  και γράφω:
Είναι απόδειξη από κάποιο βιβλιοπωλείο.

Χρωµατίζω τις λέξεις  ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ,  ΣΥΝΤΑΓΗ  και γράφω: Είναι συντα-
γή ενός παιδίατρου.

Χρωµατίζω τις λέξεις  εισιτήριο, ΓΡΑΜΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ
και γράφω: Είναι ένα εισιτήριο για τον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο.
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™™ÙÙÔÔ ‰‰ÚÚfifiÌÌÔÔ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ
11

™™˘̆ÌÌÏÏËËÚÚˆ̂ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃

22

33

Τα παιδιά βλέπουν στο δρόµο πινακίδες. 

ªª¿¿ııÂÂ ÓÓ·· ÁÁÚÚ¿¿ÊÊÂÂÈÈ˜̃ ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ¿¿ ÙÙËËÓÓ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÚÚfifiÙÙ··ÛÛËË..

µαγαζί επιγραφή
άνθη οδός
πινακίδα λουλούδια
δρόµος κατάστηµα
µανάβικο γεωργός
αγρότης οπωροπωλείο

ŒŒÓÓˆ̂ÛÛÂÂ ÙÙÈÈ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÔÔ˘̆ ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ ÙÙËËÓÓ ››‰‰ÈÈ·· ÛÛËËÌÌ··ÛÛ››··..

°°ÚÚ¿¿„„ÂÂ ‰‰¤¤ÎÎ·· ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÔÔ˘̆ ÓÓ·· ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ ÌÌÚÚÔÔÛÛÙÙ¿¿ ÙÙÔÔ˘̆˜̃ ÙÙÔÔ ««ÙÙÔÔ»» ÎÎ··ÈÈ ÓÓ··
ÙÙÂÂÏÏÂÂÈÈÒÒÓÓÔÔ˘̆ÓÓ ÛÛÂÂ ««--ÈÈ»»..

1. ÙÔ ·È‰› 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

11

ññÕÕÛÛ
ÎÎ
ËË
ÛÛ
ËË

ÔÔÚÚııÔÔÁÁ
ÚÚ
··
ÊÊ
››··˜̃

Οι λέξεις που έχουν µπροστά τους 
το ττοο και τελειώνουν σε --ιι
γράφονται µε γιώτα ((ιι)).

Υπάρχουν και µερικές                   
που γράφονται µε ύψιλον ((υυ)).
Αυτές θα τις µάθουµε αργότερα.
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ººÙÙÈÈ¿¿ÍÍÂÂ ÎÎÈÈ ÂÂÛÛ‡‡ ÌÌÈÈ·· ÂÂÈÈÁÁÚÚ··ÊÊ‹‹ ÁÁÈÈ·· ˙̇··¯̄··ÚÚÔÔÏÏ··ÛÛÙÙÂÂ››ÔÔ,, ÎÎÔÔÌÌÌÌˆ̂ÙÙ‹‹ÚÚÈÈÔÔ ‹‹
ÎÎÚÚÂÂÔÔˆ̂ÏÏÂÂ››ÔÔ ÎÎ··ÈÈ ˙̇ˆ̂ÁÁÚÚ¿¿ÊÊÈÈÛÛ¤¤ ÙÙËËÓÓ fifiˆ̂˜̃ ÓÓÔÔÌÌ››˙̇ÂÂÈÈ˜̃..

44



BBÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ
ÌÌ··ııËËÙÙ‹‹
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™™ÙÙÔÔ ‰‰ÚÚfifiÌÌÔÔ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ
11

66ËË ˘̆ÔÔÂÂÓÓfifiÙÙËËÙÙ·· 

TTÔÔ ÎÎ˘̆ÏÏÈÈfifiÌÌÂÂÓÓÔÔ ÂÂ˙̇ÔÔ‰‰ÚÚfifiÌÌÈÈÔÔTTÔÔ ÎÎ˘̆ÏÏÈÈfifiÌÌÂÂÓÓÔÔ ÂÂ˙̇ÔÔ‰‰ÚÚfifiÌÌÈÈÔÔ

Τα παιδιά συζητούν για ασυνήθιστα πράγµατα και λένε πως θα ήταν
πολύ ωραία, αν το πεζοδρόµιο κινούνταν σαν αυτοκίνητο και τα πήγαινε
εκείνο στο σχολείο.

∆∆ÈÈ ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚··››ÓÓÂÂÈÈ ÛÛÙÙÔÔÓÓ ÏÏ··ÓÓ‹‹ÙÙËË ªªÂÂ¯̄;; ªªÔÔÚÚÂÂ››˜̃ ÓÓ·· ÙÙÔÔ ÂÂÈÈ˜̃ ÌÌÂÂ ‰‰ÈÈÎÎ¿¿
ÛÛÔÔ˘̆ ÏÏfifiÁÁÈÈ··;;

— Στον πλανήτη Μπεχ υπάρχει ένα πεζοδρόµιο που κινείται σιγά σιγά
γύρω από την πόλη. Οι άνθρωποι ανεβαίνουν επάνω, κάθονται σε πα-
γκάκια και το πεζοδρόµιο τους πάει όπου θέλουν. Πολλοί στέκονται όρ-
θιοι και το πεζοδρόµιο τους περνά µπροστά από όλες τις βιτρίνες. ∆ε
χρειάζεται να ταξιδεύουν µε αυτοκίνητα ή µε τρόλεϊ. Οι δρόµοι είναι ά-
δειοι από αυτοκίνητα κι εκεί παίζουν τα παιδιά µπάλα. Αν κάποιος τρο-
χονόµος πάει να τους την πάρει, του δίνουν τα παιδιά κλήση.

££·· ÛÛÔÔ˘̆ ¿¿ÚÚÂÂÛÛÂÂ ÓÓ·· ˙̇ÂÂÈÈ˜̃ ÛÛÂÂ ÌÌÈÈ·· fifiÏÏËË ÌÌÂÂ ÎÎ˘̆ÏÏÈÈfifiÌÌÂÂÓÓ·· ÂÂ˙̇ÔÔ‰‰ÚÚfifiÌÌÈÈ·· ‹‹
ÛÛÂÂ ¤¤ÓÓ·· ¯̄ˆ̂ÚÚÈÈfifi ÌÌÂÂ ÎÎ˘̆ÏÏÈÈfifiÌÌÂÂÓÓÔÔ˘̆˜̃ ‰‰ÚÚfifiÌÌÔÔ˘̆˜̃;; 

— Εγώ θα προτιµούσα να ζω σε ένα χωριό µε κυλιόµενους δρόµους.

��

��

��

OOÈÈ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃.. AA¿¿ÓÓÙÙËËÛÛÂÂ ÌÌÂÂ ÊÊ··ÓÓÙÙ··ÛÛ››··..

∆∆ÈÈ ıı·· ÌÌÔÔÚÚÔÔ‡‡ÛÛÂÂ˜̃ ÓÓ·· ÎÎ¿¿ÓÓÂÂÈÈ˜̃ ÌÌÂÂ ÂÂ˘̆ÎÎÔÔÏÏ››·· ÛÛÂÂ ÌÌÈÈ·· ÙÙ¤¤ÙÙÔÔÈÈ·· fifiÏÏËË ‹‹ ÛÛÂÂ
¤¤ÓÓ·· ÙÙ¤¤ÙÙÔÔÈÈÔÔ ¯̄ˆ̂ÚÚÈÈfifi;;

—Θα στεκόµουν στο δρόµο κι εκείνος θα µε πήγαινε κάθε πρωί στο σχο-
λείο. Θα µε πήγαινε στην εξοχή, στο δασάκι και όπου αλλού ήθελα.

TTÔÔ ÎÎÂÂ››ÌÌÂÂÓÓÔÔ ÌÌÂÂ ÏÏ››ÁÁ·· ÏÏfifiÁÁÈÈ··
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�� ∆∆ÈÈ ‰‰ÂÂ ıı·· ÌÌÔÔÚÚÔÔ‡‡ÛÛÂÂ˜̃ ÓÓ·· ÎÎ¿¿ÓÓÂÂÈÈ˜̃ ÎÎ··ÈÈ ÁÁÈÈ··ÙÙ››;;

—Σε ένα χωριό µε κυλιόµενους δρόµους δε θα µπορούσα να παίξω στο
δρόµο µε την µπάλα µου, γιατί θα την έχανα.

— Σε ένα χωριό µε κυλιόµενους δρόµους δε θα µπορούσα να κάνω πο-
δήλατο, γιατί θα έπεφτα και θα χτυπούσα.

—Θα έβαζα πάνω στο δρόµο το γαϊδουράκι µου και θα πηγαίναµε βόλτα.

°°ÚÚ¿¿„„ÂÂ ÎÎÈÈ ÂÂÛÛ‡‡ ÙÙÈÈ ıı·· ÁÁÈÈÓÓfifiÙÙ··ÓÓ ··ÓÓ ÙÙÔÔ ÛÛ››ÙÙÈÈ ÛÛÔÔ˘̆ ÂÂ››¯̄ÂÂ ÚÚfifi‰‰ÂÂ˜̃..

™™˘̆ÌÌÏÏËËÚÚˆ̂ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃

11

77ËË ˘̆ÔÔÂÂÓÓfifiÙÙËËÙÙ·· 

BBÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ
ÌÌ··ııËËÙÙ‹‹

11

OOÈÈ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃

Θα παίζαµε «γύρω γύρω όλοι».
Θα µπορούσα να κάνω ποδήλατο στο δρόµο.
Θα πήγαινα από το σπίτι στο σχολείο καθισµένη σε ένα παγκάκι.

∞∞ÓÓ ıı¤¤ÏÏÂÂÈÈ˜̃ ÓÓ·· ÌÌ¿¿ııÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÈÈ ÛÛÎÎ¤¤ÊÊÙÙËËÎÎ··,, ‚‚¿¿ÏÏÂÂ ÙÙÈÈ˜̃ ÛÛ˘̆ÏÏÏÏ··‚‚¤¤˜̃ ÛÛÙÙËË ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ‹‹
ÛÛÂÂÈÈÚÚ¿¿..
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™™ÙÙÔÔ ‰‰ÚÚfifiÌÌÔÔ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ
11

£·          ˙·ÌÂ  «Á    Ú      Á    Ú      fiÏ        ».       

ªª¿¿ııÂÂ ÓÓ·· ÁÁÚÚ¿¿ÊÊÂÂÈÈ˜̃ ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ¿¿ ÙÙËËÓÓ ÚÚÒÒÙÙËË ÚÚfifiÙÙ··ÛÛËË,, ÛÛ˘̆ÌÌÏÏËËÚÚÒÒÓÓÔÔÓÓÙÙ··˜̃
ÌÌÂÂ ÚÚÔÔÛÛÔÔ¯̄‹‹ ÙÙ·· ÁÁÚÚ¿¿ÌÌÌÌ··ÙÙ·· ÔÔ˘̆ ÏÏÂÂ››ÔÔ˘̆ÓÓ..

Τα παιδιά παίζουν στην παιδική χαρά.    
Το σταφύλι, το κυδώνι, το κεράσι, το ρόδι είναι φρούτα.

ªª¿¿ııÂÂ ÓÓ·· ÁÁÚÚ¿¿ÊÊÂÂÈÈ˜̃ ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ¿¿ ÎÎÈÈ ··˘̆ÙÙ¤¤˜̃ ÙÙÈÈ˜̃ ÚÚÔÔÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃::

TTÂÂÙÙÚÚ¿¿‰‰ÈÈÔÔ 
ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛÈÈÒÒÓÓ OOÈÈ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÙÙÂÂÙÙÚÚ··‰‰››ÔÔ˘̆ ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛÈÈÒÒÓÓ

33

44

µµÚÚÂÂ˜̃ ÙÙÒÒÚÚ·· ÎÎÈÈ ÂÂÛÛ‡‡ ÒÒ˜̃ ıı·· ÌÌÔÔÚÚÔÔ‡‡ÛÛ··ÓÓ ÓÓ·· ÁÁ››ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ ÔÔÈÈ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂
ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃..

µπάλα µπά-λα κάρο κά-ρο
λα-µπά ρο-κά

ταξί τα-ξί πόλη πό-λη
ξί-τα λη-πό

1. Στον πλανήτη Μπεχ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα.
2. Έκανα το γύρο του κόσµου µε αερόστατο.

ªªÔÔÚÚÂÂ››˜̃ ÓÓ·· ‚‚¿¿ÏÏÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÈÈ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÛÛÙÙËË ÛÛÂÂÈÈÚÚ¿¿ ÁÁÈÈ·· ÓÓ·· ÊÊÙÙÈÈ¿¿ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÚÚÔÔÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃;;

‰‰ÂÂÓÓ,, ÏÏ··ÓÓ‹‹ÙÙËË,, ˘̆¿¿ÚÚ¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ,, ªªÂÂ¯̄,, ··˘̆ÙÙÔÔÎÎ››ÓÓËËÙÙ··,, ÛÛÙÙÔÔÓÓ
ÎÎfifiÛÛÌÌÔÔ˘̆,, ÌÌÂÂ,, ··ÂÂÚÚfifiÛÛÙÙ··ÙÙÔÔ,, ÙÙÔÔ˘̆,, ÁÁ‡‡ÚÚÔÔ,, ¤¤ÎÎ··ÓÓ··,, ÙÙÔÔ

™™˘̆ÌÌÏÏËËÚÚˆ̂ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃

11

τζι        κι                  τα                          κι                         λε
τζί                  τσα     ρά             ντί       πο              πού       α

Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ

µµ¿¿ÏÏÂÂ ÙÙÈÈ˜̃ ÛÛ˘̆ÏÏÏÏ··‚‚¤¤˜̃ ÛÛÙÙËË ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ‹‹ ÛÛÂÂÈÈÚÚ¿¿ ÎÎ··ÈÈ ‚‚ÚÚÂÂ˜̃ ÙÙÈÈ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃..

22

ññÕÕÛÛ
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··
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››··˜̃
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λά                        δι                    νό     πω                    στα
κι     σκυ           λου     λού              ρο     φθι               νο      κά

¤¤ÓÓ·· ÔÔÏÏÏÏ¿¿ 

1. Ô ‚ÔÛÎfi˜ ÔÈ ‚ÔÛÎÔ›

2. Ô ‰ÚfiÌ    ˜ ‰ÚfiÌ 

3. Ô ··Á¿Ï    ˜ ··Á¿Ï

4. Ô ÁÈ·ÙÚ    ˜ ÁÈ·ÙÚ 

5. Ô Ï·Á    ˜ Ï·Á

6.

7.

8.

™™˘̆ÌÌÏÏ‹‹ÚÚˆ̂ÛÛÂÂ ÛÛÙÙÈÈ˜̃ ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ««ÔÔ»» ‹‹ ««ÔÔÈÈ»» fifiÔÔ˘̆ ¯̄ÚÚÂÂÈÈ¿¿˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ
ÎÎ··ÈÈ ÁÁÚÚ¿¿„„ÂÂ ÎÎ··ÈÈ ÌÌÂÂÚÚÈÈÎÎ¤¤˜̃ ‰‰ÈÈÎÎ¤¤˜̃ ÛÛÔÔ˘̆..

22

Όµικρον στην αρχή,       
όµικρον και στο τέλος.   

Όµικρον γιώτα ((οοιι)) στην αρχή,
όµικρον γιώτα ((οοιι)) και στο τέλος! 

33 °°ÚÚ¿¿„„ÂÂ ÌÌÂÂ ÙÙÈÈ˜̃ ˘̆ÔÔÁÁÚÚ··ÌÌÌÌÈÈÛÛÌÌ¤¤ÓÓÂÂ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÚÚÔÔÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÔÔ˘̆ ÓÓ·· ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ
««ÌÌÂÂ»» ÎÎ··ÈÈ ««ÔÔ˘̆»»,, fifiˆ̂˜̃ ÛÛÙÙÔÔ ··ÚÚ¿¿‰‰ÂÂÈÈÁÁÌÌ··..

·) ÁÏ¿ÛÙÚ· 

Œ¯ˆ ÌÈ· ÁÏ¿ÛÙÚ· ÌÂ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ÔÏ‡ 

fiÌÔÚÊ·.



BBÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ
ÌÌ··ııËËÙÙ‹‹
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™™ÙÙÔÔ ‰‰ÚÚfifiÌÌÔÔ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ
11

‚) ÙÔ‡ÚÙ·

Á) ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ

‰) Á·Ù¿ÎÈ

88ËË ˘̆ÔÔÂÂÓÓfifiÙÙËËÙÙ·· 

OO ÛÛÈÈ‰‰ËËÚÚfifi‰‰ÚÚÔÔÌÌÔÔ˜̃OO ÛÛÈÈ‰‰ËËÚÚfifi‰‰ÚÚÔÔÌÌÔÔ˜̃

Οι άνθρωποι ταξιδεύουν µε πολλά µέσα συγκοινωνίας. Ταξιδεύουν
στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Τα τελευταία χρόνια ταξιδεύ-
ουν και στο διάστηµα. 

TTÔÔ ÎÎÂÂ››ÌÌÂÂÓÓÔÔ ÌÌÂÂ ÏÏ››ÁÁ·· ÏÏfifiÁÁÈÈ··

∂∂ÛÛ‡‡ ÌÌÂÂ ÙÙÈÈ ··fifi ··˘̆ÙÙ¿¿ ¤¤¯̄ÂÂÈÈ˜̃ ÙÙ··ÍÍÈÈ‰‰¤¤„„ÂÂÈÈ;;��

OOÈÈ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÌÌ··ıı‹‹ÌÌ··ÙÙÔÔ˜̃.. AA¿¿ÓÓÙÙËËÛÛÂÂ ÌÌÂÂ ÊÊ··ÓÓÙÙ··ÛÛ››··..

— Εγώ έχω ταξιδέψει µε αυτοκίνητο, µε τρένο, µε πλοίο και µε αερο-
πλάνο.
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ªªÂÂ ÙÙÈÈ ıı·· ‹‹ııÂÂÏÏÂÂ˜̃ ÓÓ·· ÙÙ··ÍÍÈÈ‰‰¤¤„„ÂÂÈÈ˜̃;;

— Θα ήθελα να ταξιδέψω µε αερόστατο.

— Εγώ θα ήθελα να ταξιδέψω µε διαστηµόπλοιο.

— Εγώ θα ήθελα να ταξιδέψω µε ένα γαϊδουράκι.

��

Ï        Ô,  ·    ÚÔ        ¿Ó    ,  ÂÏ    Îfi    ÙÂÚ    ,

Ô‰    Ï·Ù    ,  ·    ÙÔÎ    Ó    ÙÔ,

ÙÚ    Ó    ,  Ì    Ù    ÛÈÎÏ¤Ù·, ·    Ú    ÛÙ·Ù     

∞∞ÓÓÙÙ››ÁÁÚÚ··„„ÂÂ ÙÙÈÈ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÛÛÙÙÔÔ ÙÙÂÂÙÙÚÚ¿¿‰‰ÈÈfifi ÛÛÔÔ˘̆ ÎÎ··ÈÈ ÌÌ¿¿ııÂÂ 
ÓÓ·· ÙÙÈÈ˜̃ ÁÁÚÚ¿¿ÊÊÂÂÈÈ˜̃ ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ¿¿,, ÛÛ˘̆ÌÌÏÏËËÚÚÒÒÓÓÔÔÓÓÙÙ··˜̃ ÌÌÂÂ ÚÚÔÔÛÛÔÔ¯̄‹‹ 
ÙÙ·· ÁÁÚÚ¿¿ÌÌÌÌ··ÙÙ·· ÔÔ˘̆ ÏÏÂÂ››ÔÔ˘̆ÓÓ..

Οι λύκοι, οι σκύλοι, οι λαγοί, οι σκίουροι, οι ασβοί είναι ζώα.
Το χελιδόνι, το σπουργιτάκι, το κοτσύφι, το περιστέρι είναι πουλιά.

ªª¿¿ııÂÂ ÓÓ·· ÁÁÚÚ¿¿ÊÊÂÂÈÈ˜̃ ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ¿¿ ÎÎÈÈ ··˘̆ÙÙ¤¤˜̃ ÙÙÈÈ˜̃ ÚÚÔÔÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃::

∆∆ÔÔ ÌÌÂÂÁÁ¿¿ÏÏÔÔ ÙÙÔÔ ÌÌÈÈÎÎÚÚfifi

ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ

ÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ                  

ÙÔ Î·Ú¿‚È                           

ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ              

ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ                                

°°ÚÚ¿¿„„ÂÂ fifiˆ̂˜̃ ÛÛÙÙÔÔ ··ÚÚ¿¿‰‰ÂÂÈÈÁÁÌÌ··..

™™˘̆ÌÌÏÏËËÚÚˆ̂ÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¤¤˜̃ ··ÛÛÎÎ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃

11

��

ññÕÕÛÛ
ÎÎ
ËË
ÛÛ
ËË

ÔÔÚÚııÔÔÁÁ
ÚÚ
··
ÊÊ
››··˜̃

— Εγώ έχω ταξιδέψει µόνο µε αυτοκίνητο και µε ποδήλατο, αλλά το δι-
κό µου ποδήλατο έχει τρεις ρόδες.
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OOιι ααρρχχααίίοοιι ΈΈλλλληηννεεςς έέλλεεγγαανν ηη οοδδόόςς, δηλαδή ο δρόµος.

δδρροοµάκι
δδρροοµολόγιο
δδρροοµέας
πεζοδδρρόόµιο
σιδηρόδδρροοµος
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44 °°ÚÚ¿¿„„ÂÂ ÙÙÈÈ˜̃ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃ ÛÛÙÙ·· ÎÎÔÔ˘̆ÙÙÈÈ¿¿  ÔÔ˘̆ ÙÙ··ÈÈÚÚÈÈ¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ..

‚‚··ÁÁfifiÓÓÈÈ,,  ¿¿ÁÁÎÎ˘̆ÚÚ··,,  ··ÂÂÚÚÔÔ‰‰ÚÚfifiÌÌÈÈÔÔ,,  ÈÈÏÏfifiÙÙÔÔ˜̃,,  ÛÛÙÙ··ııÌÌfifi˜̃,,  ÎÎ··ÂÂÙÙ¿¿ÓÓÈÈÔÔ˜̃,,
ÛÛÈÈ‰‰ËËÚÚfifi‰‰ÚÚÔÔÌÌÔÔ˜̃,,  ··ÂÂÚÚÔÔÛÛ˘̆ÓÓÔÔ‰‰fifi˜̃,,  ÁÁ¤¤ÊÊ˘̆ÚÚ··,,  ÈÈÏÏÔÔÙÙ‹‹ÚÚÈÈÔÔ,,  ÚÚ¿¿ÁÁÂÂ˜̃,,
··ÂÂÚÚÔÔ‰‰ÈÈ¿¿‰‰ÚÚÔÔÌÌÔÔ˜̃,,  ÊÊÔÔ˘̆ÁÁ¿¿ÚÚÔÔ.. 

°°ÚÚ¿¿„„ÂÂ ÎÎÈÈ ¿¿ÏÏÏÏÂÂ˜̃ ‰‰ÈÈÎÎ¤¤˜̃ ÛÛÔÔ˘̆ ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃,, ··ÓÓ ıı¤¤ÏÏÂÂÈÈ˜̃.. 

Τι να σηµαίνει άραγε «πήρα δρόµο»;  
α. Αγόρασα ένα κοµµάτι του δρόµου.
β. Έφυγα τρέχοντας γρήγορα.
γ. Πήρα τηλέφωνο από το δρόµο.

ÀÀÔÔÁÁÚÚ¿¿ÌÌÌÌÈÈÛÛÂÂ ÙÙÔÔ ÛÛˆ̂ÛÛÙÙfifi..22
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Γι’ αυτό λέµε σήµερα «Σε ποια οδό µένεις;» 

TTÚÚ¤¤ÓÓÔÔ              AAÂÂÚÚÔÔÏÏ¿¿ÓÓÔÔ              KK··ÚÚ¿¿‚‚ÈÈ
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