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Πρόλογος

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει με τρόπο απλό και ευχάριστο τα 
γραμματικά φαινόμενα που αποτελούν βασικούς διδακτικούς στό-
χους για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. 

Τα γραμματικά φαινόμενα παρουσιάζονται μέσα από παραδείγ-
ματα ενταγμένα σε επικοινωνιακό πλαίσιο: Αξιοποιήθηκαν διάλο-
γοι, στίχοι ποιημάτων και τραγουδιών και σύντομα αφηγηματικά ή 
περιγραφικά κείμενα. 

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου οι μικροί μαθητές θα γνωρί-
σουν δύο παιδιά, τον Δημήτρη και την Άννα, που μαθαίνουν στα-
διακά τη χρήση της ελληνικής γλώσσας και συχνά έχουν απορίες, 
και τη δασκάλα τους, την κυρία Χαρά, που εξηγεί στα παιδιά τα 
καινούρια γραμματικά φαινόμενα.

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν κάθε γραμματικό φαινόμε-
νο είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να βοηθήσουν τον μικρό μαθητή 
να εμπεδώσει τη νέα γνώση και να την εφαρμόσει στον προφορικό 
και γραπτό λόγο.
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Άννα

κυρία Χαρά



Μέρος Α΄

Οι φθόγγοι, τα γράμματα,  
οι συλλαβές και οι λέξεις
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Παίζουμε ένα παιχνίδι στην αυλή;

Ναι! Ας παίξουμε κυνηγητό! 
Ποιος κυνηγάει πρώτος;

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
Οι φθόγγοι και τα γράμματα

Όι φθόγγοι: Δημιουργούμε λέξεις και μιλάμε

Στον λόγο μας χρησιμοποιούμε λέξεις π.χ. παίζου-
με, ένα, παιχνίδι, αυλή. Όταν μιλάμε, χρησιμοποιού-
με τους φθόγγους, δηλαδή ήχους που συνδυάζο-
νται μεταξύ τους και φτιάχνουν λέξεις!

π.χ.  ένα [έ] [ν] [α]
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Όταν γράφουμε, χρησιμοποιούμε τα γράμματα για 
να απεικονίσουμε τους φθόγγους. Η ελληνική γλώσ-
σα έχει 24 γράμματα που δημιουργούν το ελληνικό 
αλφάβητο.

Τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου γρά-
φονται κεφαλαία ή μικρά.

Ελάτε τώρα να διαβάσουμε τα γράμματα του αλ-
φαβήτου μας!

Τα γράμματα και το ελληνικό αλφάβητο

Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο

Β β βήτα Κ κ κάπα Σ σ ς σίγμα

Γ γ γάμα Λ λ λάμδα Τ τ ταυ

Δ δ δέλτα Μ μ μι Υ υ ύψιλον

Ε ε έψιλον Ν ν νι Φ φ φι

Ζ ζ ζήτα Ξ ξ ξι Χ χ χι

Η η ήτα Ό ο όμικρον Ψ ψ ψι

Θ θ θήτα Π π πι Ω ω ωμέγα

Αφού χρησιμοποιούμε τους φθόγγους 
για να φτιάξουμε λέξεις όταν μιλάμε,  

τότε τι είναι τα γράμματα;
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Α α Α   α άλογο

Β β

Γ γ 

Δ δ 

Ε ε

Ζ ζ 

Η η

Θ θ 

Ι ι 

Κ κ 

Λ λ

Μ μ

N ν

Ξ ξ 

Ό ο

Π π 

Ρ ρ 

Σ σ 

Τ τ

Υ υ 

Φ φ

Χ χ 

Ψ ψ 

Ω ω 

Δραστηριότητα   1     Έλα να γράψουμε τα γράμματα του αλφαβήτου μας. 
Γράψε το κεφαλαίο και το μικρό γράμμα και μία 
λέξη που να αρχίζει με αυτό, όπως στο παράδειγμα.
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π.χ. αετός    έρας Άνν   

 βασιλιάς πρό   ατο    άφω

 γάτα    έλιο α   γοράζω

 δέντρο    άσος    ένω

 έλα  ΄ λατο μ ΄ ρα

 ζάχαρη    έστη    υμάρι

 ήλιος ΄  χος αυλ ΄ 

 θάλασσα    έση    ήκη 

 ιππότης    δέα    στορία

 καλημέρα    αμήλα    ανάτα

 λεμόνι    άχανο α   άτι

 μέρα    ητέρα άνε   ος

 νυχτερίδα    ύχτα    ούφαρο

 ξένος τα   ίδι μετά   ι

 όνειρο κήπ   ς    μπρέλα

 πρωί    αγωτό    ατάτα

 ρόδα ιστο   ία π   ώτος

 σύκο    άκος    ελήνη

 τρέχω    αξίδι πόρ   α

 ύφασμα ζ ΄ μη  ΄ πνος

 φως σ   υρίζω σύννε   ο

 ψωμί    άρι    ίχουλο

 ωκεανός  ΄ ρα τ ΄ ρα

Δραστηριότητα   2    Συμπλήρωσε το γράμμα που λείπει και διάβασε τη 
λέξη, όπως στο παράδειγμα.
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Τα φωνήεντα και τα σύμφωνα

Άννα, ήξερες ότι στα φωνήεντα ο αέρας που 
βγαίνει από το στόμα μας δε συναντάει εμπόδιο; 
Γι’ αυτό και ο ήχος τους ακούγεται δυνατά!
Δοκίμασε και φώναξε:

αααα, εεεεε, οοοο, ιιιιι
Φώναξε τώρα:

ββββ, γγγγ, δδδδ, ζζζζ, ππππ
Στα σύμφωνα λοιπόν ο ήχος συναντάει εμπόδιο 
στα δόντια μας ή στα χείλη μας και έτσι δεν 
ακούγεται τόσο δυνατά!

Όταν μιλάμε, παράγουμε ήχους, τους φθόγγους, και 
με αυτούς φτιάχνουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε 
στον λόγο.

Οι φθόγγοι είναι είτε φωνήεντα είτε σύμφωνα και 
τους παριστάνουμε με αντίστοιχα γράμματα του αλφα-
βήτου μας. 

Χρησιμοποιούμε 7 γράμματα για τα φωνήεντα και 17 
γράμματα για τα σύμφωνα.

Δηλαδή:
Φωνήεντα: α, ε, η, ι, ο, υ, ω
Σύμφωνα:  β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, 

σ, (ς), τ, φ, χ, ψ

Δραστηριότητα   1     Στις παρακάτω λέξεις κύκλωσε τα φωνήεντα με 
κόκκινη ξυλομπογιά και τα σύμφωνα με πράσινη ξυ-
λομπογιά!

 νερό άνεμος αετός καλημέρα έλατο 

 θάλασσα βρίσκω ψάρι χελιδόνι Άρης 

 άμμος ελάφι πινέλο καπέλο πίνακας
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Δημήτρη, πού είναι 
οι ξυλομπογιές μου;

Tο ου και το οι είναι δίψηφα φωνήεντα, δηλαδή δύο 
φωνήεντα μαζί που παριστάνουν ένα φωνήεν.

Η ελληνική γλώσσα έχει δίψηφα φωνήεντα και δί-
ψηφα σύμφωνα.

Τα δίψηφα φωνήεντα είναι τα: ου, αι, ει, οι, υι και 
παριστάνουν ένα φωνήεν.

 ο + υ = ου 	[ου]  ουρανός

 α + ι = αι 	[ε]  πηγαίνω

 ε + ι = ει 	[ι]  είχα

 ο + ι = οι 	[ι]  οι φίλοι

 υ + ι = υι 	[ι]  υιός

Δραστηριότητα   1    Κύκλωσε τα δίψηφα φωνήεντα και διάβασε τις λέξεις.

 είμαι είναι παίζω μαθαίνω ουρανός 

 έχει οικογένεια φίλοι υιός τοίχος

Δραστηριότητα   2    Συμπλήρωσε το δίψηφο φωνήεν που λείπει (αι, οι, ει, 
ου, υι) και διάβασε τις προτάσεις:

•  Δύο βάτραχ     σκαρφαλών   ν στο δέντρο.

•  Οι πράσιν    παπαγάλ    έχ   ν δυνατή φωνή.

•  Τα π   διά ζωγραφίζ   ν π   λιά που πετούν στον γαλάζιο    ρανό.

•  Η γάτα κουνά    τη φ   ντωτή    ρά της.

Τα δίψηφα φωνήεντα
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Δραστηριότητα   1    Κύκλωσε τα δίψηφα σύμφωνα (μπ, ντ, γκ, γγ) και διά-
βασε τις παρακάτω λέξεις.

 Αγγελική  ντύνομαι μπαούλο φαντασία ελέφαντας 

 λιοντάρι  αγκάθι γκρινιάζω αγγίζω άγγελος 

 μπανάνα  γκρίζος δέντρο καμπάνα λάμπα

Δραστηριότητα   2    Συμπλήρωσε τα δίψηφα σύμφωνα (μπ, ντ, γκ γγ) και 
διάβασε τις προτάσεις.

•  Πέ   ε χελιδόνια στέκο   αι στην κα   ελόπορτα της αυλής.

•  «   ρίζος σκύλος χάθηκε», έλεγε η α   ελία.

•  Τα πουλιά ταξίδευαν κι έβλεπαν από ψηλά τα δέ   ρα και τους 

φου   ωτούς θάμνους του δάσους.

•  Το περήφανο λιο   άρι έσωσε το αδύναμο μυρμή   ι.

Τα δίψηφα σύμφωνα

Το ντ και το μπ είναι δίψηφα σύμφωνα. Δηλαδή δύο 
γράμματα μαζί που παριστάνουν ένα σύμφωνο.

Τα δίψηφα σύμφωνα είναι τα μπ, ντ, γκ, γγ:

 μ + π = μπ  [μπ]  μπαμπάς

 ν + τ = ντ  [ντ]  ντουλάπι

 γ + κ = γκ  [γκ]  άγκυρα

 γ + γ = γγ  [γκ]  αγγίζω 

Δημήτρη, ντύσου! Ο μπαμπάς 
μάς περιμένει στο αυτοκίνητο!
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Δραστηριότητα   3    Πώς γράφεται; Συμπλήρωσε τα κενά στις λέξεις με 
γκ ή γγ.

α)  Το ολοστρό    υλο, φωτεινό  φε    άρι φωτίζει το βράδυ τον ουρανό. 

Το λαμπερό φε    αράκι μας το είδα σε μια φωτογραφία. Έχει χρώμα  

    ρίζο! Η μητέρα μου μου είπε το τραγουδάκι για το φε    άρι που είχε 

μάθει όταν πήγαινε στο σχολείο:

Φε    αράκι μου λαμπρό,  

φέ    ε μου να περπατώ,  

να πηγαίνω στο σχολειό,  

να μαθαίνω γράμματα 

του Θεού τα πράγματα!

β)  μυρμή    ι  σαλι    άρι  ά    ελος  ά    υρα

 α    άθι α    ελία α    ίζω πι    ουίνος 

Για να μάθουμε αν μια λέξη γράφεται με 
γκ ή γγ, συμβουλευόμαστε το λεξικό μας!
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