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Σκανταλιές





Ξέρεις να διαβάζεις τούτα τα γράμματα μαζί.

Ντ ντ

Με πινέλα και φαντασία

Άρης: Κύριε, χθες είδαμε ένα εργαστήρι
ζωγραφικής.

Πέτρος: Της αδελφής μου είναι.

Ιωάννα: Να κάνουμε και εμείς μια μεγάλη ζωγραφιά;

Δάσκαλος: Εντάξει. Θα ζωγραφίσουμε τη μάντρα
του σχολείου. Μπορούμε να καλέσουμε

και τους γονείς σας να μας βοηθήσουν.

Άρης: Ναι, ναι! Να βάλουμε χρώμα παντού.

Πέτρος: Εγώ θα φέρω χοντρά πινέλα.

Άρης: Κι εγώ τη φαντασία μου!





α

Παρατηρήστε τους πίνακες.

Ανρί Ρουσώ,
Μαϊμούδες σε παρθένο δάσος

Το γαλάζιο πουλί, 
τοιχογραφία από την Κνωσό

Στον πρώτο πίνακα βλέπουμε πέντε μαϊμούδες και έναν παπαγάλο. 

Οι μαϊμούδες  και ο  παπαγάλος είναι σε δάσος. 

Το δάσος είναι όμορφο και καταπράσινο. 

Ο άλλος πίνακας είναι μια τοιχογραφία από την Κνωσό της Κρήτης.

Στην τοιχογραφία  βλέπουμε ένα γαλάζιο πουλί. 

Το πουλί κάθεται στο δέντρο ενός βράχου.

Το τοπίο γύρω του είναι ζωγραφισμένο με έντονα χρώματα. 

Συζητήστε στην τάξη.



Τι ζωγράφισαν τα παιδιά στη μάντρα;

Συμπλήρωσε τα ντ και διάβασε.

Ψηλά δέ__ρα και κο__ούς θάμνους.ντ ντ

Ένα λιο__άρι με μεγάλα δό__ια.ντ ντ

Μια καμηλοπάρδαλη με μικρά κέρατα.

Ένα χο__ρό ελέφα__α και ένα λεπτό φίδι.ντ ντ



Ακούστε το κείμενο. Με πινέλα και φαντασία

Άρης: Κύριε, χθες είδαμε ένα εργαστήρι
ζωγραφικής.

Πέτρος: Της αδελφής μου είναι.

Ιωάννα: Να κάνουμε και εμείς μια μεγάλη ζωγραφιά;

Δάσκαλος: Εντάξει. Θα ζωγραφίσουμε τη μάντρα
του σχολείου. Μπορούμε να καλέσουμε

και τους γονείς σας να μας βοηθήσουν.

Άρης: Ναι, ναι! Να βάλουμε χρώμα παντού.

Πέτρος: Εγώ θα φέρω χοντρά πινέλα.

Άρης: Κι εγώ τη φαντασία μου!



Δες την εικόνα και πες με δικά σου λόγια.

Τι θα κάνουν 
τα παιδιά;

Θα ζωγραφίσουν 
τη μάντρα του 

σχολείου.

Τα παιδιά χθες είδαν ένα 
εργαστήρι ζωγραφικής.

Τι θα φέρει 
ο Πέτρος;

Τι είδαν
χθες 

τα παιδιά;

Ο Πέτρος θα φέρει 
χοντρά πινέλα.



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μαθαίνω το Ντ, ντ
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Ώρα για λέξεις με ντ.

ελέφαντας
τιράντες

ποντικός

λιοντάρι

γάντια παντελόνια νταλίκες ντομάτες







Τα σημεία της στίξης

Όταν γράφουμε, 

βάζουμε μερικά 

σημαδάκια για να 

διαβάζονται πιο 

καλά οι προτάσεις.

Τα σημαδάκια 
αυτά λέγονται 
σημεία στίξης.

Η παύλα –

Το ενωτικό –

Η παρένθεση ( ) 

Η άνω τελεία ·

Η διπλή παύλα – –




