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Ενότητα 5
Σκανταλιές



Ειρήνη: O σκύλος σας ακούμπησε στον πίνακα 
που ζωγραφίζω. Έγινε πολύχρωμος.

Oρφέας: Τεράστιος πίνακας! Μοιάζει σαν βυθός. 
Να ένας ιππόκαμπος και ένας κόκκινος 
αστερίας. 

Mαρίνα: Bλέπω και μπουρμπουλήθρες στον  πίνακα!
Σαμπέρ: Μπορεί να είναι ουρανός με αστέρια, 

με παράξενα πουλιά και μπαλόνια. 
Eιρήνη: Κάθε άνθρωπος βλέπει στον ίδιο πίνακα 

διαφορετικά πράγματα. Ο τίτλος του πίνακα 
είναι «Μπλε όνειρα». 

Μπ  μπ

Μπλε όνειρα



Δες την εικόνα και πες με δικά σου λόγια.

Ποιος 
ζωγραφίζει 
τον πίνακα;

Η Ειρήνη ζωγραφίζει 
τον πίνακα.

Ποιος έγινε 
πολύχρωμος;

Ο σκύλος έγινε 
πολύχρωμος.

Ποιος είναι ο 
τίτλος του πίνακα;

Ο τίτλος του πίνακα 
είναι «Μπλε 

όνειρα». 



Τι άλλο είδαν τα παιδιά στο εργαστήριο της Ειρήνης;

Πολλά __ουκαλάκια με χρώματα.μπ

Διάφορα σωληνάρια με   __ογιές. μπ

Ένα μικρό  __ αούλο με μεγάλα πινέλα.μπ

__ λοκ ζωγραφικής.μπ

Συμπλήρωσε τα Mπ μπ και διάβασε.



Παρατηρήστε τους πίνακες. Tι βλέπετε; Συζητήστε στην τάξη.

Γιαν Βερμέερ,

O καλλιτέχνης στο ατελιέ του

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, 

Το εργαστήρι του καλλιτέχνη 

Στον πρώτο πίνακα βλέπουμε έναν 
καλλιτέχνη να ζωγραφίζει μία 
γυναίκα στο ατελιέ του.

Στον άλλο 
πίνακα βλέπουμε 
το εργαστήρι 
ενός καλλιτέχνη 
γεμάτο με 
πινέλα, μπογιές 
και πίνακες 
ζωγραφικής.



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μαθαίνω το Μπ, μπ



ΣΥΛΛΑΒΕΣ

μπα

μπι

μπε

μπο

μπυ

μπω

μπη μπαι μποι μπου μπει
μπια

Μπα

Μπι

Μπε

Μπο

Μπυ

Μπω
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Μπει Μπου Μποι Μπαι Μπη

Μπ  μπ



Ώρα για λέξεις με μπ.

μπουκάλι μπισκότα

μπάλα

κουμπαράς

μπανάνεςτύμπανο

μπιμπερό

μπέμπης

μπότεςμπανιέρακαμπάνα

κουμπιά



Οι πολλοί
θέλουν  -οι

Ένας
Ενικός

Ο έμπορος

Πολλοί
Πληθυντικός

Οι έμποροι

Ο γλόμπος Οι γλόμποι

Οι κόμποιΟ κόμπος

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ



α α

Η μία θέλει η, 
και

οι πολλές θέλουν  οι.
Μία

Ενικός

Η λάμπα

Πολλές
Πληθυντικός

Οι λάμπες

Η κάμπια Οι κάμπιες

Οι σόμπεςΗ σόμπα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ



α α

Το ένα 
θέλει  -ο

Ένα
Ενικός

Το μπισκότο

Πολλά
Πληθυντικός

Τα μπισκότα

Το τύμπανο Τα τύμπανα

Τα μπαούλαΤο μπαούλο

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ



Το ένα 
θέλει  -ι

Ένα
Ενικός

Το μπαλόνι

Πολλά
Πληθυντικός

Τα μπαλόνια

Το μπουκάλι
Τα μπουκάλια

Τα καλαμπόκιαΤο καλαμπόκι

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ








