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ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 Ας χωρίσουμε σε συλλαβές τις λέξεις.1

κήπος

  Συλλαβές 

Κάθε λέξη που χρησιμοποιούμε χωρίζεται σε μικρότερα κομμάτια.
π.χ. τα-ξί-δι, σχο-λεί-ο
Κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια ονομάζεται συλλαβή.

Η συλλαβή μπορεί να έχει…
û Ένα μόνο φωνήεν.
 π.χ. α-γά-πη, α-έ-ρας 
û Δύο φωνήεντα που διαβάζονται μαζί και δε χωρίζονται. 
 π.χ. αί-τη-ση, ευ-τυ-χί-α 
û Ένα σύμφωνο και ένα φωνήεν. 
 π.χ. λά-θος, νη-σί 
û Ένα σύμφωνο και δύο φωνήεντα που διαβάζονται μαζί. 
 π.χ. κου-λού-ρι, ταύ-ρος 
û Δύο σύμφωνα και ένα φωνήεν. 
 π.χ. τρά-πε-ζα, μπά-λα 
û Τρία σύμφωνα και ένα φωνήεν. 
 π.χ. στρα-τη-γός, ά-σπρο
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παγωτό

καλός

παραμύθι

γόμα

σχολείο

κάστρο

όνειρο

κουτάλι
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 Ώρα να βοηθήσουμε τον Μάνο και την Έλλη! Βάλε τις πα-
ρακάτω λέξεις στη σειρά, ώστε η τελευταία συλλαβή της 
κάθε λέξης να γίνεται η πρώτη συλλαβή της επόμενης 
λέξης. 

 
ζώνη, σιτάρι, ζάρι, τόπι, πιτσιλίζω, νησί, ρίζα, ποδήλατο

 Οι λέξεις μπερδεύτηκαν. Γράψε τες ξανά, αφού τις βά-
λεις πρώτα στη σωστή σειρά.

2

3

πο-δή-λα-το

το-

κι λα μπά   ζιο τρα επι πέ

   
το αυ τά κι νη κι  ρα σκα κιέ
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 Βάλε το ι στις παρακάτω λέξεις. 4

το αμπέλ__ το χωράφ__

το σιτάρ__ το ρόδ__

το κρασ__ το καλαμπόκ__

το φυλλαράκ__ το αστέρ__

    Θυμόμαστε 
ότι οι λέξεις που

έχουν μπροστά τους 
το το και 

τελειώνουν σε ι 
γράφονται με

γιώτα.

Προσοχή! Υπάρχουν μερικές 
λέξεις που γράφονται στο τέλος 

με ύψιλον (υ). Αυτές, όμως,
θα τις δούμε πιο μετά.
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 Bάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά, έτσι ώστε να γίνουν 
προτάσεις. 

 Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν στο παρακάτω κεί-
μενο. Θα σε βοηθήσουν πολύ οι εικόνες. 

5

6

τα, κιτρινίζουν, Το, δέντρων, φύλλα, φθινόπωρο, των 

στο, θέατρο, Σήμερα, πάμε, θα, με, γονείς, τους, μου

είναι, κήπος, Ο, με, γεμάτος, λουλούδια, πολύχρωμα

Το φθινόπωρο πέφτει μπόλικη ________________  

      

. Ο αέρας 

ρίχνει τα ________________         των _______________             . 

Οι ______________         οργώνουν τα ________________                

και θερίζουν το ______________              . Έπειτα τρυγούν 

τα αμπέλια και πατούν τα ________________                        

για να βγάλουν ________________      .  
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 Ορθογραφία! Αντίγραψε σωστά.7

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που αρχίζουν 
τα πρωτοβρόχια. Τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα 
τους και μένουν γυμνά. Αυτή την εποχή, άλλα 
ζωάκια πέφτουν για ύπνο, ενώ άλλα, όπως 
οι πελαργοί και τα χελιδόνια, φεύγουν για 
μακρινό ταξίδι.


