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Ένας καινούριος μαθητής

Δες την εικόνα και πες με δικά σου λόγια τι έγινε.

Το σκυλάκι της Ιωάννας είναι μέσα στην τάξη.

Ο δάσκαλος και οι μαθητές είδαν το σκυλάκι.

Ο δάσκαλος και οι μαθητές χαμογελούν.



Ένας καινούριος μαθητής

Γιώργος:     Πώς βρέθηκε εδώ; Εσύ τον έφερες, Ιωάννα; 

Δάσκαλος:   Παιδιά, τι βλέπω! Έχουμε έναν καινούριο 
μαθητή! 

Ιωάννα:      Ναι, κατά λάθος. Κρύφτηκε στο σακίδιο
χωρίς να τον δω. Όλο κρύβεται. 

Mαρία:      Πώς τον λένε; 
Iωάννα:     Ακόμα δεν έχει όνομα.

Πέτρος:     Ωραία, να του βρούμε εμείς ένα όνομα.
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Ξέρεις να διαβάζεις τούτα τα γράμματα μαζί.

Το αι το φωνάζουμε ε.

Αι  αι

Αν βάλουμε τόνο στο αι τότε 

τον βάζουμε μόνο στο ι.
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Ώρα για λέξεις με αι.
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Συμπλήρωσε τα αι, τόνισε όπου χρειάζεται και διάβασε

τι σκέφτεται ο σκύλος.

Ωρ__α είν__ εδώ.

Έχει   π__χνίδια

και πολλά   π__διά.
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Παρατηρήσετε τις εικόνες. Συζητήστε τες στην τάξη

και διηγηθείτε την ιστορία.

Ο σκύλος κάνει 

μάθημα στα ζωάκια.

Ο παπαγάλος, η γάτα, η κότα, ο 

κόκορας, ο ποντικός και το σαλιγκάρι 

πάνε στην τάξη για μάθημα.

Ο σκύλος ζωγραφίζει 

δύο παιδιά στον πίνακα.

Μία φορά και έναν καιρό ο παπαγάλος, η γάτα, η κότα, ο κόκορας, ο ποντικός και το σαλιγκάρι 

πήγαν στην τάξη για μάθημα. Εκεί τους περίμενε ο σκύλος, που παρίστανε τον δάσκαλο και 

έκανε μάθημα στα ζωάκια. Στο τέλος ο σκύλος ζωγράφισε δύο παιδιά στον πίνακα. 








