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 Προλογικό σημείωμα

 Αγαπητά παιδιά,

Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινά. Μια χρονιά πολύ σημαντική, καθώς εί-

στε πια μαθητές και μαθήτριες της Β’ Δημοτικού. Αυτή τη χρονιά κάθε 

μέρα θα είναι μια νέα ανακάλυψη και καθετί που θα ανακαλύπτουμε 

θα το κάνουμε δικό μας. Θα ζήσουμε ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο 

χρώματα, εικόνες, μελωδίες και αρώματα. Θα είναι ένα ταξίδι στον κό-

σμο της Γλώσσας. Ας ενώσουμε τα χέρια και ας ταξιδέψουμε παρέα… 

Υπ. Δρ Παναγιώτα Παπαδημητρίου
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Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας και 
αυτή τη σχολική χρονιά!

Θα είναι ένα…
Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας…

Πού πιστεύεις ότι βρίσκεται αυτός ο κόσμος;
Έχεις ταξιδέψει ποτέ εκεί; 

Μπορείς να γράψεις πώς τον φαντάζεσαι;

Γράψε τώρα λίγα λόγια για σένα…
 
Το όνομά μου είναι                                      

και μένω στ                      
       

Πηγαίνω στο               σχολείο     

στη          τάξη.
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Ζωγράφισε τώρα τον εαυτό σου…

Χρησιμοποίησε όλα τα χρώματα που σου αρέσουν

Τι χρώματα χρησιμοποίησες;

Κόκκινο     κίτρινο     πράσινο     μπλε     καφέ      βιολετί       ροζ

Κύκλωσε τα χρώματα που χρησιμοποίησες.

Γιατί διάλεξες αυτά τα χρώματα; 

Σκέψου το, δείξε μας τη ζωγραφιά σου και πες μας γιατί τα διάλεξες.

Καλή σχολική χρονιά!
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  Ενότητα 1
  Στο δρόμο για το σχολείο

1. Χώρισε τις παρακάτω λέξεις σε συλλαβές:

  τώρα: 

  πάστα:   

  σόμπα: 

  λαγούμι: 

  σχολείο: 

  τσάντα: 

2. Φτιάξε τρεις προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις:

  φθινόπωρο: 

  σταφύλια:  

  τρένο:  

4. Να κλίνεις το ρήμα «είμαι»:
   

   

   

   

   

    



5. Γράψε το αλφάβητο:

Α α
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  Ενότητα 2
  Με το «σεις» και με το «σας»

1. Χώρισε τις παρακάτω λέξεις, ανάλογα με τις συλλαβές που έχουν:   

 φως, γοργόνα, σπηλιά, χιονοστιβάδα, σχολείο, μια, όχι, περίπτερο.

Μονοσύλλαβες  Δισύλλαβες Τρισύλλαβες Πολυσύλλαβες

2. Πόσα είναι τα φωνήεντα;  

 Να τα γράψεις στην παρακάτω σειρά:

    

3.  Να κλίνεις το ρήμα «έχω»:
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4. Γράψε τρεις προτάσεις με τις λέξεις:

 καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.

καλημέρα: 

καλησπέρα: 

καληνύχτα: 

 

5.  Γράψε δύο προτάσεις ζητώντας να μάθεις την ώρα. Στην πρώτη 

πρόταση ρωτάς ένα φίλο σου και στη δεύτερη το διευθυντή του 

σχολείου.

(ένα φίλο σου)  

   

(το διευθυντή)  
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6. Τόνισε με δύο τρόπους τις παρακάτω λέξεις:

 γερνω γερνω 

 νομος νομος

 αλλα αλλα

 ποτε ποτε

 γερος γερος
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  Ενότητα 3
  Στον κόσμο των κόμικς

1.  Συμπλήρωσε τα δίψηφα φωνήεντα που λείπουν από τις παρακάτω 

λέξεις και τόνισε, όπου χρειάζεται:

 σχολ    ο,  έρχομ    ,  παππ    ς,  π    ζω,  βάτραχ    

2.  Συμπλήρωσε τα δίψηφα σύμφωνα που λείπουν από τις παρακάτω 

λέξεις:

 μυρμή    ι, τζί    ικας, ακου    ώ,      έπη, α    ώνας, ά    ρας

3.  Γράψε μια λέξη για κάθε δίψηφο φωνήεν και μια λέξη για κάθε 

δίψηφο σύμφωνο.

Δίψηφα φωνήεντα Δίψηφα σύμφωνα
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4. Κύκλωσε τα τελικά σύμφωνα στις παρακάτω λέξεις:

 χτες έκανες

 παζλ ροζ

 φερμουάρ Εμμανούλ

 τζιπ τοστ

 πορτατίφ μοβ 

5. Ποιες μονοσύλλαβες λέξεις τονίζονται όταν ρωτάμε; 

 Γράψε μια πρόταση με κάθε μία από αυτές τις λέξεις:

   

      

6. Συμπλήρωσε στον παρακάτω διάλογο τους τόνους:

 - Καλημερα!  Πως σε λενε;

 - Κατερίνα. Εσενα;

 - Κωστα. Που μενεις;

 - Στην οδο Μεγαλου Αλεξανδρου, που είναι διπλα στην εκκλησια.
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  Ενότητα 4
  Ετοιμασίες για το ταξίδι

1. Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις:

 σαρδέλα, ρύζι, καρύδι, φιστίκι, λουκούμι, τσάι, βούτυρο

      

2.  Φτιάξε μια λίστα με δέκα ονόματα συμμαθητών και συμμαθητριών 

σου:

 1)     

 2)     

 3)     

 4)     

 5)     

 6)     

 7)     

 8)     

 9)     

 10)     
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3.  Τώρα φτιάξε έναν κατάλογο με πέντε πράγματα που δεν πρέπει 

να ξεχάσεις, όταν πας διακοπές:

 1)     

 2)     

 3)     

 4)     

 5)     

4. Συμπλήρωσε στις παρακάτω λέξεις τα: 

 ξ, ψ, στ, τσ, και σπ.

      ίρτο

 λά      ι χο 

      ωμί

      άντα

 ε      ουσία

      αλίδι

 κου      ός

      έματα

      ανθός

      ουργίτ ι  
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  Ενότητα 5
  Πάμε για ψώνια;

1. Μπορείς να γράψεις ποιος μήνας είναι:

  1ος:   

  3ος:   

  6ος:   

  9ος:   

  11ος:   

2.  Γράψε τα πράγματα που σου αρέσει να κάνεις κάθε μέρα της 

εβδομάδας:

  Τη  Δευτέρα    

  Την Τρίτη    

  Την     

  Την    

  Την    

  Το    

  Την     
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3. Βάλε τις λέξεις στο σωστό πινακάκι:
     ευχή, αυγό, αύριο, ευλογία, αυτοκίνητο, πεύκο, ευτυχία, μαύρος, 

αυτοκράτορας, Ευρώπη, Παρασκευή, Ναυσικά.

αυ=αβ

ευ=εβ

αυ=αφ

ευ=εφ



Ταξίδ ι στη γλώσσα - Β΄ Δημοτ ι κού22 

  Ενότητα 6
  Είμαστε έτοιμοι;

1. Γράψε ένα μήνυμα σε ένα φίλο σου για να του πεις ότι πέρασες 

από το σπίτι του , αλλά δεν τον βρήκες:

    

       

       

       

       

       

      

 

2. Βάλε διαλυτικά, όπου χρειάζεται:

Μωυσής, αιτός, νεράιδα, αυπνία, ειρήνη, αυλή, ρολόι, τρόλει, καίκι, 

Μάιος, χαιδεύω.

3. Βάλε ενωτικό εκεί που χρειάζεται:

Η Αργυρώ πήγε το ψωμί στον παπα Βαγγέλη, στο ξωκλήσι του 

Αϊ Γιώργη. Εκεί είδε το γερο Δημήτρη να μιλάει με την κυρα  Κατίνα 

και το μαστρο Γιάννη.
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4. Γράψε δυο λέξεις για κάθε δίφθογγο:

5. Ξαναγράψε τις προτάσεις βάζοντας απόστροφο, όπου χρειάζεται:

  Το όνομά σου είναι ωραίο.

        

  Με έκανε να πιστεύω ότι είσαι άρρωστος.

       

  Θα ανεβείτε για να ξεκινήσουμε;

       

oη

αη

οϊ

αϊ
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  Ενότητα 7
  Πώς λέμε όχι;

1. Βάζω στο κουτάκι το σημείο στίξης:

Τελεία  

Θαυμαστικό   

Παύλα    

Κόμμα   

Ερωτηματικό   

Αποσιωπητικά   

Εισαγωγικά   

Διπλή τελεία   

2. Φτιάξε προτάσεις με τις λέξεις: ποιος, πόσο, πώς, πού, τι, μήπως.

Ποιος     

Πόσο      

Πώς     

Πού     

Τι       

Μήπως    
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3. Τόνισε τις παρακάτω φράσεις:

  Μιλησε του. Εσενα θα σε ακουσει.

  Ο δασκαλος μας ανοιξε την πορτα.

  Δωσε μου το κλειδι του σπιτιου.

  Τυλιξε το προσεχτικα.

4. Ένωσε τις δυο προτάσεις σε μία:

  Δεν παίζει ποδόσφαιρο. Δεν παίζει μπάσκετ.

      

  Δεν είναι ψηλός. Δεν είναι χοντρός.

      

  Δεν ξέρει να χτίζει. Δεν ξέρει να βάφει.
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  Ενότητα 8
  Ταξίδι στη Χωχαρούπα

1. Συμπλήρωσε τα κενά με το ρήμα είμαι:

  Εγώ  μαθητής στη Β΄ τάξη.

    θυμωμένη μαζί μου;

  Ποιοι  οι κανόνες του παιχνιδιού;

  Όταν   στο δρόμο, πρέπει να προσέχετε.

  Ο αδερφός μου κι εγώ  αγαπημένοι.

  Ποιος  στην πόρτα;

2. Ένωσε τις φράσεις που ταιριάζουν:

Η Ελένη θύμωσε.  Είναι ένα κομμάτι μάλαμα!

Δεν μπορώ να βοηθήσω. Είναι εκτός εαυτού!

Φαίνεσαι πολύ χαρούμενη. Δεν είναι στο χέρι μου.

Είναι πολύ καλή.  Μες στην καλή χαρά είσαι!
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3. Γράψε τις λέξεις στη στήλη που ταιριάζουν:

 Κόντρα, κόμπρα, μάντρα, σαμπρέλα, καρμπόν, πουρμπουάρ.

ντρ μπρ ρμπ

4. Γράψε μια ιστοριούλα με τις λέξεις: 

 μυρμήγκι, ακορντεόν, τρένο, σπίρτο, ομπρέλα.

      

      

      

      

      

5.  Γράψε μια στροφή με τέσσερις στίχους. Χρησιμοποίησε τα παρα-

κάτω ζευγάρια λέξεων:

 παιδιά-αγκαλιά

 χαρά-ζεστασιά
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  Ενότητα 9
  «Που λες, είδα...»

1. Ένωσε τις συνώνυμες λέξεις:

 πονώ ξεκινώ

 αρχίζω κατασκευάζω

 θέλω υποφέρω

 φτιάχνω επιθυμώ

 πλησιάζω φτάνω

2.  Ένωσε τις αντίθετες λέξεις:

 ανεβαίνω κερδίζω

 μπαίνω πικρό

 γλυκό γρήγορα

 νέος κατεβαίνω

 αργά γέρος

 χάνω βγαίνω
 
3. Φτιάξε επίθετα που να δείχνουν «περισσότερο από»:

 ακριβός:   

 μαλακό:   

 πολύτιμο:   

 δύσκολος:   

 εύκολη:   
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4. Γράψε επίθετα για να περιγράψεις τα παρακάτω ουσιαστικά:

    παιδί

    άντρας

    ψωμί

    ήλιος

    καιρός

    τσάντα

5.  Συμπλήρωσε τις παρομοιώσεις διαλέγοντας μια από τις παρακάτω 
λέξεις: 

 πούπουλο, χρυσάφι, αλεπού, γάιδαρος

 Είναι πολύτιμο σαν  

 Είναι πεισματάρης σαν  

 Είναι μαλακό σαν  

 Είναι πονηρή σαν  
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6. Συμπλήρωσε τον πίνακα:

Ενικός αριθμός

Ονομαστική ο καρχαρίας αστερίας αιώνας

Γενική του

Αιτιατική τον

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τους

Κλητική -
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  Ενότητα 10
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί;

1. Αντιστοίχισε τα ακρωνύμια με αυτό που σημαίνουν:

 ΟΤΕ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

 ΔΕΗ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας

 ΕΛΤΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία

 ΟΣΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας

2. Συλλάβισε τις παρακάτω λέξεις:

 γράμμα:    

 σύννεφο:    

 θάλασσα:    

 Σάββατο:    

 μέλισσα:    

3. Γράψε τρεις πινακίδες που διαβάζεις συχνά στο δρόμο:
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4. Συμπλήρωσε τους παρακάτω πίνακες:

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ενικός αριθμός

αρσενικό   θηλυκό  ουδέτερο

Ονομαστική ο η το
Γενική

Αιτιατική

Κλητική

Πληθυντικός αριθμός

αρσενικό   θηλυκό  ουδέτερο

Ονομαστική

Γενική

Αιτιατική

Κλητική
 

 

Ονομαστική ο ναύτης μαθητής μανάβης
Γενική του

Αιτιατική το(ν)

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τους

Κλητική -
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  Ενότητα 11

  Τι βιβλίο είναι αυτό;

1. Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις:
          
 πολυκατοικία   ουρανός   σιδερώστρα   χαρτί
 πολυώροφος   πολυκατάστημα   σιδερωτήριο
 ουράνιος   χαρτοταινία   χαρτοκόπτης   σίδερο
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2. Ξεχώρισε τα κοινά από τα  κύρια ουσιαστικά:  
 
 ζώα    Κέρκυρα   αγάπη   Πέτρος   Αραβία   πόλεις
 Ελένη   Νέα Υόρκη    φιλία    Αλέξης    εξυπνάδα 
 παιχνίδια    δικαιοσύνη    Ελλάδα

3. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα:

Ενικός αριθμός

Ονομαστική ο λαγός έμπορος ταχυδρόμος
Γενική του

Αιτιατική τον

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τους

Κλητική -

Κύρια Ουσιαστικά Κοινά Ουσιαστικά
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  Ενότητα 12

  Ποπό! Κόσμος που περνά!

1. Ένωσε τις φράσεις που ταιριάζουν και μετά απάντησε στις ερωτήσεις:

 Ο γιατρός παίζει.

 Ο πυροσβέστης φουρτούνιασε.

 Η θάλασσα εξετάζει τον ασθενή.

 Το παιδί σβήνει τη φωτιά.

 Ποιος εξετάζει τον ασθενή;   

 Τι κάνει ο γιατρός;   

 Ποιος παίζει;    

 Τι κάνει το παιδί;    

2. Γράψε τι σημαίνουν οι παρακάτω εκφράσεις:

  Στάζει το στόμα της μέλι.

       

  Φοβήθηκε και το έβαλε στα πόδια.

      

  Κάνει πάντα του κεφαλιού του.
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3. Φτιάξε τρία ζευγάρια αντίθετων λέξεων χρησιμοποιώντας τα 

 α-, αν-, ξε.

     

     

     

4.  Χώρισε τις παρακάτω λέξεις στις συλλαβές τους, όπως στο παρά-
δειγμα: 

    θάρρος:    θ ά ρ - ρ ο ς

 αμπέλι:     

 σημαία:    

 οικογένεια:    

 θάλασσα:     

-

-

-
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6. Συμπλήρωσε τους πίνακες:

Ενικός αριθμός

Ονομαστική η ομορφιά ώρα εικόνα
Γενική της

Αιτιατική την

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τις

Κλητική -

Ενικός αριθμός

Ονομαστική η θάλασσα ταχύ τη τα γλώσσα
Γενική της

Αιτιατική τη(ν)

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τις

Κλητική -
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  Ενότητα 13
  Μες στο μουσείο

1. Ένωσε τις φράσεις που ταιριάζουν:

 Το κελάρυσμα των φύλλων.

 Το σκάσιμο του ποταμού.

 Το θρόισμα του λάστιχου.

 Το σφύριγμα του αέρα.

2. Γράψε τρεις προτάσεις που να έχουν μέσα τοπικά επιρρήματα:

       

       

       

3. Περίγραψε την τάξη σου. Πώς είναι; Τι υπάρχει μέσα;
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5. Συμπληρώστε τους πίνακες

ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ενικός αριθμός

αρσενικό θηλυκό ουδέτερο

Ονομαστική

Γενική

Αιτιατική

Κλητική

Ενικός αριθμός 

Ονομαστική η αυλή λύ πη κάμαρη
Γενική της

Αιτιατική τη(ν)

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τις

Κλητική -
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  Ενότητα 14
  Με προσκαλούν και προσκαλώ

1. Γράψε μια κάρτα με ευχές σε ένα φίλο σου ή μια φίλη σου:

      

      

      

      

2. Γράψε τα αριθμητικά από το ένα ως το δέκα: 

 1)   

 2)   

 3)   

 4)   

 5)   

 6)   

 7)   

 8)   

 9)   

 10)   
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3.  Βάλε –αίνω ή –ένω στα παρακάτω ρήματα και συμπλήρωσε τον 
πίνακα:

 ζεστ 

 μ  

 δ  

 επιμ 

 βγ  

 μαθ  

 πλ  

 καταλαβ 

-αίνω -ένω
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  Ενότητα 15
  Αλληλογραφώ

1. Ένωσε τις λέξεις και φτιάξε σύνθετες:

 πλούσιο + κορίτσι   =  

 σιγά + τραγουδώ     =  

 πηγαίνω + έρχομαι =  

 γλυκό + ξινό            =  

 αλάτι + πιπέρι         =  

2. Ένωσε την ξένη λέξη με τη συνώνυμή της ελληνική:

 ασανσέρ καλαθοσφαίριση 

 κομπιούτερ διαδίκτυο

 ίντερνετ ηλεκτρονικός υπολογιστής

 μπάσκετ ανελκυστήρας

3.  Γράψε ένα γράμμα σε ένα φίλο σου ή μια φίλη σου που ζει σε 
άλλη πόλη, για να περιγράψεις πώς πέρασες στα γενέθλιά σου 
(Μην ξεχνάς πώς θα αρχίσεις και πώς θα τελειώσεις το γράμμα σου!):
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  Ενότητα 16
  Νιώθω

1. Ένωσε τις δύο προτάσεις σε μία:

  Η Δευτέρα είναι ωραία μέρα. Η Κυριακή είναι ωραιότερη.

      

  Ο Παναγιώτης είναι ψηλό αγόρι. Ο Θανάσης είναι ψηλότερο αγόρι.

       

  Ο Μάρτης είναι θερμός μήνας. Ο Μάης είναι θερμότερος.

           

2. Συμπλήρωσε τον πίνακα με τη λέξη που ταιριάζει:

Ρήματα Ουσιαστικά Επίθετα

ικανοποιούμαι
δυστυχία

θλιμμένος
χαρά

ντρέπομαι
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 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική η αλεπού φωνακλ ού παραμυθού
Γενική της

Αιτιατική τη(ν)

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τις

Κλητική -

εγώ γράφω ν ιώθω σβήνω

εσύ

αυτός
αυτή
αυτό

εμείς

εσείς

αυτοί
αυτές
αυτά

3. Συμπληρώστε τους πίνακες:
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  Ενότητα 17
  Εφημερίδες! Εφημερίδες!

1.  Συμπλήρωσε τους πίνακες με τη λέξη που ταιριάζει, όπως το πα-

ράδειγμα:

2. Φτιάξε επιρρήματα από τα παρακάτω επίθετα:

 απλός:     

 σωστή:   

 θαυμάσιο:   

 αργός:   

 καλή:  

Ουσιαστικά Ρήματα

σκόνη σκονί ζω
ψιχάλα

σκούπα

αρρώστια

ζέστη

Επίθετα Ρήματα

όμορφος ομορφαίνω
φαρδύς

ξερός

υγρός

ζεστός
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 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική το βουνό ψωμ ί βιβλίο
Γενική του

Αιτιατική το

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική τα

Γενική των

Αιτιατική τα

Κλητική -

εγώ βαδίζω ζε σ ταί νω π λ έ νω

εσύ

αυτός
αυτή
αυτό

εμείς

εσείς

αυτοί
αυτές
αυτά

3. Συμπληρώστε τους πίνακες:
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  Ενότητα 18
  Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει

1.  Περίγραψε σε ένα κείμενο τι μπορεί να δει κανείς σε ένα μέρος 
που έχεις πάει πολλές φορές. Γιατί θα πρότεινες και στους άλλους 
να το επισκεφτούν;

       

       

       

       

       

       

       

       

2. Συμπληρώστε τους πίνακες:

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική το όνομα δέμα πρόβλημα
Γενική του

Αιτιατική το

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική τα

Γενική των

Αιτιατική τα

 -
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εγώ μαγειρεύω φρον τ ί ζω φορ τώνω

εσύ

αυτός
αυτή
αυτό

εμείς

εσείς

αυτοί
αυτές
αυτά

3. Φτιάξε προτάσεις με τα παρακάτω ουσιαστικά και ρήματα:

 Όνομα:

      

 Δέμα:

      

 Πρόβλημα:
      

 Μαγειρεύω:

      

 Φροντίζω:

      

 Φορτώνω:
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  Ενότητα 19
  Τα μάθατε τα νέα;

1.  Γράψε ένα κείμενο για ένα γεγονός που συνέβη στο σχολείο σου. 
Μην ξεχάσεις να γράψεις τι έγινε, πότε έγινε και πού έγινε.

       

       

       

       

       

       

       

       

2. Συμπληρώστε τους πίνακες:

Ρήμα Μετοχή

παίζω παίζοντας
θυμώνω

νικώ

κατεβαίνω

τραβώ

χορεύω

πουλώ

φωνάζω
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εγώ αγαπώ μπορώ ζω

εσύ

αυτός
αυτή
αυτό

εμείς

εσείς

αυτοί
αυτές
αυτά

 Ενικός Αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομαστική ο μαύρος η το

Γενική του της του

Αιτιατική το τη το

Κλητική - - -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι οι τα

Γενική των των των

Αιτιατική τους τις τα

Κλητική - - -
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  Ενότητα 20
  Ποιος είναι; Τι κάνει;

1. Φτιάξε τη δική σου ταυτότητα

 Όνομα:     

 Επώνυμο:    

 Τόπος γέννησης:    

 Χρονολογία γέννησης:    

 Χρώμα ματιών:    

 Χρώμα μαλλιών:    

 Ύψος:     

 Βάρος:     

2. Συμπλήρωσε τους πίνακες:

Ουσιαστικό Ρήμα

στρώμα στρώνω
δίπλωμα

ψάρι

μαγείρεμα μαγειρεύω
άπλωμα

σίδερο

ταξίδι
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εγώ έψαχνα έβλ ε πα γελ ού σα

εσύ

αυτός
αυτή
αυτό

εμείς

εσείς

αυτοί
αυτές
αυτά

 Ενικός Αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομαστική ο μεγάλος η το

Γενική του της του

Αιτιατική το τη το

Κλητική - - -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι οι τα

Γενική των των των

Αιτιατική τους τις τα

Κλητική - - -
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  Ενότητα 21
  Χρήσιμες οδηγίες

1. Συμπλήρωσε τους πίνακες με τη λέξη που ταιριάζει: 
  Χρησιμεύει, χρωματίζεις, σφυρίζω, καρφώνετε, γεμίζω, ταξιδεύω, 

δυναμώνει, ελευθερώνω, θεραπεύω.

Ρήματα σε -ιζω Ρήματα σε -εύω Ρήματα σε -ώνω

2.  Εξήγησε σε ένα φίλο πώς να έρθει στο σπίτι σου από το σχολείο.

       

       

       

       

      

3.  Πώς θα πεις σε κάποιον να:

  Πλάσει το ζυμάρι;   

  Στολίσει με σταφίδες;    

  Χρωματίσει το σχέδιο;   

  Βράσει τα αυγά;   

  Κόψει προσεκτικά;   
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  Ενότητα 22
  Πως γίνεται; Πως παίζεται;

1. Εξήγησε σε ένα φίλο πώς παίζεται το κρυφτό.

       

       

       

       

       

       

       

       

2. Ένωσε τις προτάσεις με και.

 Η Ελένη δεν έγραψε την άσκηση. Η Ελένη δεν έφερε το βιβλίο.

       

 Ο Γιώργος χτύπησε το χέρι. Ο Γιώργος κλαίει.

       

 Η Δέσποινα τρώει το φαγητό της. Η Δέσποινα πίνει το χυμό της.
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3. Συμπλήρωσε τους πίνακες:

Ενεστώτας

εγώ δένω γράφω τ ραγουδώ
εσύ

αυτός
αυτή
αυτό

εμείς

εσείς

αυτοί
αυτές
αυτά

Παρατατικός

εγώ έδενα έγραφα τ ραγουδούσα
εσύ

αυτός
αυτή
αυτό

εμείς

εσείς

αυτοί
αυτές
αυτά
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Αόριστος

εγώ έδεσα έγραψα τραγούδησα
εσύ

αυτός
αυτή
αυτό

εμείς

εσείς

αυτοί
αυτές
αυτά

  

 Σε ποιους χρόνους έκλινες τα παραπάνω ρήματα; 
  Συμπλήρωσε τον πίνακα:

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος
δένω

έγραφα
τραγούδησα
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  Ενότητα 23
  Για να γελάσουμε

1. Φτιάξε ένα κείμενο που να περιέχει τα παρακάτω επίθετα: 

 πέτρινος, καταπράσινος, ξύλινος, μελωδικός

       

       

       

       

       

       

       

      

2. Ένωσε τις προτάσεις με και.

 Η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη. Η θάλασσα είναι θολή.

       

 Ο Αλέξης παίζει. Ο Αλέξης γελά.

       

 Η Ελένη είναι όμορφη. Η Ελένη είναι έξυπνη.
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3. Φτιάξε ουσιαστικά από τα επίθετα:

 παιδικός:   

 αδερφικός:   

 ξύλινος:   

 χάρτινος:   

 βραδινός:   

4.   Συμπλήρωσε τον πίνακα με το ρήμα παίζω στον Ενεστώτα, τον 

Παρατατικό και τον Αόριστο:

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

εγώ

εσύ

αυτός
αυτή
αυτό

εμείς

εσείς

αυτοί
αυτές
αυτά
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  Ενότητα 24
  Να σου πω τι έμαθα

 Γράψε μια ευχή για να αποχαιρετήσεις τη δασκάλα σου / το δά-
σκαλό σου και μια για να αποχαιρετήσεις τους συμμαθητές και τις 
συμμαθήτριές σου για το καλοκαίρι και φτιάξε  μαζί μια ζωγραφιά 
να τους αφιερώσεις.

για τη δασκάλα σου / το δάσκαλό σου:
μια ευχή

       

       

       

       

       

      

και μια ζωγραφιά
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για τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου:

μια ευχή

       

       

       

       

       

      

και μια ζωγραφιά
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Κύρια γραμματικά φαινόμενα
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  Ουσιαστικά

  Τα ουσιαστικά είναι: 
  Αρσενικά, για παράδειγμα: ο πατέρας, ο σκύλος, ο πίνακας. 
  Θηλυκά, για παράδειγμα: η μητέρα, η γάτα, η πόρτα.  
  Ουδέτερα, για παράδειγμα: το παιδί, το άλογο, το σπίτι.

Πώς κλίνονται κάποια θηλυκά ουσιαστικά;

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική η χαρά χώρα ομάδα μέλισσα κοινότητα

Γενική της χαράς χώρας ομάδας μέλισσας κοινότητας

Αιτιατική τη(ν) χαρά χώρα ομάδα μέλισσα κοινότητα

Κλητική - χαρά χώρα ομάδα μέλισσα κοινότητα

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι χαρές χώρες ομάδες μέλισσες κοινότητες

Γενική των χαρών χωρών ομάδων μελισσών κοινοτήτων

Αιτιατική τις χαρές χώρες ομάδες μέλισσες κοινότητες

 - χαρές χώρες ομάδες μέλισσες κοινότητες

 Κλίνε κι εσύ μερικά, όπως τα παραπάνω:

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική η ομορφιά ώρα εικόνα θάλασσα ταχύτητα

Γενική της

Αιτιατική τη(ν)

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τις

 Κλητική -
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   Ουσιαστικά

   Πώς κλίνονται κάποια αρσενικά ουσιαστικά;

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική ο αγώνας άντρας πίνακας

Γενική του αγώνα άντρα πίνακα

Αιτιατική τον αγώνα άντρα πίνακα

Κλητική - αγώνα άντρα πίνακα

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι αγώνες άντρες πίνακες

Γενική των αγώνων αντρών πινάκων

Αιτιατική τους αγώνες άντρες πίνακες

 Κλητική - αγώνες άντρες πίνακες

 Κλίνε κι εσύ μερικά, όπως τα παραπάνω:

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική ο κλητήρας ταμίας φύλακας

Γενική του

Αιτιατική το(ν)

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τους

 Κλητική -
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   Ουσιαστικά

   Πώς κλίνονται κάποια ακόμη αρσενικά ουσιαστικά;

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική ο κλέφτης ποιητής νοικοκύρης

Γενική του κλέφτη ποιητή νοικοκύρη

Αιτιατική το(ν) κλέφτη ποιητή νοικοκύρη

Κλητική - κλέφτη ποιητή νοικοκύρη

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι κλέφτες ποιητές νοικοκύρηδες

Γενική των κλεφτών ποιητών νοικοκύρηδων

Αιτιατική τους κλέφτες ποιητές νοικοκύρηδες

 Κλητική - κλέφτες ποιητές νοικοκύρηδες

 Κλίνε κι εσύ μερικά, όπως τα παραπάνω:

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική ο ναύτης μαθητής βαρκάρης

Γενική του

Αιτιατική το(ν)

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τους

 Κλητική -
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   Ουσιαστικά

   Πώς κλίνονται κάποια ακόμη αρσενικά ουσιαστικά;

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική ο δρόμος άνθρωπος καιρός

Γενική του δρόμου ανθρώπου καιρού

Αιτιατική το(ν) δρόμο άνθρωπο καιρό

Κλητική - δρόμε άνθρωπε καιρέ

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι δρόμοι άνθρωποι καιροί

Γενική των δρόμων ανθρώπων καιρών

Αιτιατική τους δρόμους ανθρώπους καιρούς

 Κλητική - δρόμοι άνθρωποι καιροί

 Κλίνε κι εσύ μερικά, όπως τα παραπάνω:

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική ο ταχυδρόμος έμπορος λαγός

Γενική του

Αιτιατική το(ν)

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τους

 Κλητική -
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   Ουσιαστικά

   Πώς κλίνονται κάποια θηλυκά ουσιαστικά;

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική η γραμμή λύπη ζάχαρη

Γενική της γραμμής λύπης ζάχαρης

Αιτιατική τη(ν) γραμμή λύπη ζάχαρη

Κλητική - γραμμή λύπη ζάχαρη

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι γραμμές λύπες ζάχαρες

Γενική των γραμμών λυπών -

Αιτιατική τις γραμμές λύπες ζάχαρες

 Κλητική - γραμμές λύπες ζάχαρες

 Κλίνε κι εσύ μερικά, όπως τα παραπάνω:

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική η αυλή στέγη κάμαρη

Γενική της

Αιτιατική τη(ν)

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τις

 Κλητική -
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   Ουσιαστικά

   Πώς κλίνονται θηλυκά ουσιαστικά σε -ου;

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική η αλεπού γλωσσού

Γενική της αλεπούς γλωσσούς

Αιτιατική τη(ν) αλεπού γλωσσού

Κλητική - αλεπού γλωσσού

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι αλεπούδες γλωσσούδες

Γενική των αλεπούδων γλωσσούδων

Αιτιατική τις αλεπούδες γλωσσούδες

 Κλητική - αλεπούδες γλωσσούδες

 Κλίνε κι εσύ μερικά, όπως τα παραπάνω:

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική η υπναρού μαϊμού φωνακλού

Γενική της

Αιτιατική τη(ν)

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι

Γενική των

Αιτιατική τις

 Κλητική -
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   Ουσιαστικά

   Πώς κλίνονται κάποια ουδέτερα ουσιαστικά

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική το βουνό θέατρο παιδί χέρι

Γενική του βουνού θεάτρου παιδιού χεριού

Αιτιατική το βουνό θέατρο παιδί χέρι

Κλητική - βουνό θέατρο παιδί χέρι

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική τα βουνά θέατρα παιδιά χέρια

Γενική των βουνών θεάτρων παιδιών χεριών

Αιτιατική τα βουνά θέατρα παιδιά χέρια

 Κλητική - βουνά θέατρα παιδιά χέρια

 Κλίνε κι εσύ μερικά, όπως τα παραπάνω:

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική το αυγό άλογο αρνί χιόνι

Γενική του

Αιτιατική το

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική τα

Γενική των

Αιτιατική τα

 Κλητική -
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   Ουσιαστικά

   Πώς κλίνονται κάποια ουδέτερα ουσιαστικά

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική το κύμα χρώμα

Γενική του κύματος χρώματος

Αιτιατική το κύμα χρώμα

Κλητική - κύμα χρώμα

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική τα κύματα χρώματα

Γενική των κυμάτων χρωμάτων

Αιτιατική τα κύματα χρώματα

 Κλητική - κύματα χρώματα

 Κλίνε κι εσύ μερικά, όπως τα παραπάνω:

 Ενικός Αριθμός

Ονομαστική το δέμα μάθημα

Γενική του

Αιτιατική το

Κλητική -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική τα

Γενική των

Αιτιατική τα

 Κλητική -
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   Αόριστο άρθρο
   
  Το αόριστο άρθρο το βάζουμε μπροστά από κάτι (πρόσωπο, 
ζώο ή πράγμα) που είναι άγνωστο και δεν ορίζεται. Δεν έχει πληθυ-
ντικό αριθμό.

Παραδείγματα: Ήταν μια φορά ένας λύκος και ζούσε σε ένα δάσος.

 Πώς κλίνεται το αόριστο άρθρο;

 Ενικός Αριθμός

αρσενικό θηλυκό ουδέτερο

Ονομαστική ένας μια ένα

Γενική ενός μιας ενός

Αιτιατική ένα(ν) μια ένα

Κλητική - - -



Ταξίδ ι στη γλώσσα - Β΄ Δημοτ ι κού72 

   Οριστικό άρθρο
   
  Το οριστικό άρθρο το βάζουμε μπροστά από κάτι (πρόσωπο, 
ζώο ή πράγμα) γνωστό, ορισμένο, συγκεκριμένο. 
Παραδείγματα:
 
 Ο Κώστας είναι καλό παιδί. (τον ξέρουμε το Κώστα)
 Ο Νίκος έχει ένα σκύλο. Έφερε και το σκύλο χθες στο σχολείο.
 (μιλήσαμε πριν για το σκύλο, μας είναι τώρα γνωστός)

Πώς κλίνεται το οριστικό άρθρο;

 Ενικός Αριθμός

αρσενικό θηλυκό ουδέτερο

Ονομαστική ο η το

Γενική του της του

Αιτιατική το(ν) τη(ν) το

Κλητική - - -

Πληθυντικός Αριθμός

Ονομαστική οι οι τα

Γενική των των των

Αιτιατική τους τις τα

Κλητική - - -
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   Μετοχές
   
  Οι μετοχές είναι λέξεις που συνοδεύουν τα ρήματα και δείχνουν 
τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κάτι. Περπατούσε τραγουδώντας.

Τελειώνουν σε  –οντας ή  -ώντας

Όταν το ρήμα τονίζεται στο –ώ, η μετοχή γράφεται με –ω(ώντας)
(τραβώ-τραβώντας).

Παραδείγματα:

παίζω-παίζοντας
τρέχω-τρέχοντας
γελώ-γελώντας
κινώ-κινώντας

Συμπληρώστε τον πίνακα

Ρήμα Μετοχή

παίζω παί ζοντας

θυμώνω

νικώ

κατεβαίνω

τραβώ

χορεύω

πουλώ

φωνάζω
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   Επίθετο
   Πώς κλίνονται τα επίθετα σε -ος, -η, -ο;

 Ενικός Αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομαστική ο μεγάλος η μεγάλη το μεγάλο

Γενική του μεγάλου της μεγάλης του μεγάλου

Αιτιατική τον μεγάλο τη μεγάλη το μεγάλο

Κλητική - μεγάλε - μεγάλη - μεγάλο

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι μεγάλοι οι μεγάλες τα μεγάλα

Γενική των μεγάλων των μεγάλων των μεγάλων

Αιτιατική τους μεγάλους τις μεγάλες τα μεγάλα

Κλητική - μεγάλοι - μεγάλες - μεγάλα

 Κλίνε κι εσύ ένα επίθετο, όπως το παραπάνω:

 Ενικός Αριθμός

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

Ονομαστική ο άσπρος η το

Γενική του της του

Αιτιατική τον την το

Κλητική - - -

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι οι τα

Γενική των των των

Αιτιατική τους τις τα

Κλητική - - -
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   Ρήματα

  Που λήγουν σε -ω
   

εγώ αγαπώ μπορώ

εσύ αγαπάς μπορείς

αυτός
αυτή
αυτό

αγαπά
και

αγαπάει
μπορεί

εμείς
αγαπούμε

και
αγαπάμε

μπορούμε

εσείς αγαπάτε μπορείτε

αυτοί
αυτές
αυτά

αγαπούν
και

αγαπάν(ε)
μπορούν

 Συμπληρώστε τον πίνακα:

εγώ τραβώ ρωτώ ζω

εσύ

αυτός
αυτή
αυτό

εμείς

εσείς

αυτοί
αυτές
αυτά
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   Ρήματα σε Παρατατικό

  Παρατατικός είναι ο χρόνος που φανερώνει ότι κάτι γινόταν   

  για πολλή ώρα στο παρελθόν.
   

εγώ έδενα πουλούσα

εσύ έδενες πουλούσες

αυτός
αυτή
αυτό

έδενε πουλούσε

εμείς δέναμε πουλούσαμε

εσείς δένατε πουλούσατε

αυτοί
αυτές
αυτά

έδεναν πουλούσαν

 Συμπληρώστε τον πίνακα:

εγώ έπαιζα έγραφα γελούσα

εσύ

αυτός
αυτή
αυτό

εμείς

εσείς

αυτοί
αυτές
αυτά
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   Ρήματα σε Αόριστο

   Αόριστος είναι ο χρόνος που φανερώνει ότι κάτι έγινε στο πα-

ρελθόν και παρουσιάζεται σα να έγινε σε μια στιγμή.
   

εγώ έδεσα σήκωσα

εσύ έδεσες σήκωσες

αυτός
αυτή
αυτό

έδεσε σήκωσε

εμείς δέσαμε σηκώσαμε

εσείς δέσατε σηκώσατε

αυτοί
αυτές
αυτά

έδεσαν σήκωσαν

 Συμπληρώστε τον πίνακα:

εγώ έπαιξα έγραψα κάρφωσα

εσύ

αυτός
αυτή
αυτό

εμείς

εσείς

αυτοί
αυτές
αυτά
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 Το λεξικό μας

Όνομα:    

Παράρτημα 1:
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Παράρτημα 2:
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Λέξεις 1ης ενότητας
 
1.  ταξίδι
2.  συμμαθητής
3.  συμμαθήτρια
4.  Φθινόπωρο
5.  σχολείο
6.  αλεπού
7.  καράβι
8.  σοκολάτα
9.  πόδι
10.  πινέλο
11.  μήλο
12.  παράθυρο
13.  πελεκάνος
14.  φύλλο
15.  χώμα 
16.  βροχή
17.  χωράφι
18.  τσάντα
19.  πεζοδρόμιο
20.  παγκάκι
21.  πλοίο
22.  αεροπλάνο
23.  ελικόπτερο
24.  ποδήλατο
25.  αυτοκίνητο
26.  τρένο
27.  μοτοσικλέτα
28.  αερόστατο
29.  σιδηρόδρομος
30.  πατρίδα

 

Λέξεις 2ης ενότητας

1. παραμύθι
2. ωδείο
3. όνειρο
4. δημαρχείο
5. συλλογίζομαι
6. αραδιάζω
7. θάρρος
8. ομορφαίνω
9. ταχυδρομείο
10. πράσινο
11. κόκκινο
12. μπλε
13. φανταστικός
14. ευγενικός
15. δουλειά
16. γράμμα
17. μπλοκ 
18. γραμματόσημο
19. δέμα
20. φάκελος
21. κουμπαράς
22. επιταγή
23. καλημέρα
24. καλησπέρα
25. καληνύχτα
26. ώμος
27. ωμός
28. γέρος
29. γερός
30. περιοδικό
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Λέξεις 3ης ενότητας

1. καταπράσινος
2. ονειρεμένος
3. ήρωας
4. ιστορία
5. εικόνα
6. διηγούμαι
7. κινηματογράφος
8. ονειρεύομαι
9. πύραυλος
10. σαλιγκάρι
11. διαστημόπλοιο
12. χαιρετώ
13. ζωγραφίζω
14. κοιτάζω
15. τζάκι
16. ταράτσα
17. παππούς
18. σύννεφο
19. καλοριφέρ
20. ασανσέρ

Λέξεις 4ης ενότητας

1. μολύβι
2. τετράδιο
3. γόμα
4. παιχνίδι
5. χάρακας
6. νερομπογιές
7. ξύστρα
8. αδιάβροχο
9. γάντι
10. εσώρουχο
11. ζακέτα
12. κάλτσα
13. μπουφάν
14. νυχτικιά
15. παντελόνι
16. σκουφάκι
17. φούστα
18. σταφύλι
19. σπίτι
20. ταψί
21. καρότσι
22. σκίουρος
23. ψηφιδωτό
24. ασπίδα
25. ποτιστήρι
26. τόξο
27. τσουρέκι
28. ξιφίας
29. κασκόλ
30. ξυράφι
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Λέξεις 5ης ενότητας

1. υπεραγορά
2. διαφήμιση
3. πληροφορία
4. Ιανουάριος
5. Φεβρουάριος
6. Μάρτιος
7. Απρίλιος
8. Μάιος
9. Ιούνιος
10. Ιούλιος
11. Αύγουστος
12. Σεπτέμβριος
13. Οκτώβριος
14. Νοέμβριος
15. Δεκέμβριος
16. Δευτέρα
17. Τρίτη
18. Τετάρτη
19. Πέμπτη
20. Παρασκευή
21. Σάββατο
22. Κυριακή
23. αυλή
24. ευτυχία
25. αυτοκόλλητο
26. ευχή
27. ευλογία
28. αυτοκράτορας
29. ευχαριστώ
30. ευγενικός

Λέξεις 6ης ενότητας

1. μήνυμα
2. χώρα
3. Αίγυπτος
4. Αλβανία
5. Βουλγαρία
6. Ελλάδα
7. Ιαπωνία
8. Κίνα
9. Κορέα
10. Ουκρανία
11. Πολωνία
12. Πορτογαλία
13. Ρουμανία
14. Τουρκία
15. Φιλιππίνες
16. ειρήνη
17. οικογένεια
18. θεϊκός
19. γαϊδούρι
20. κοροϊδεύω
21. αϋπνία
22. καΐκι
23. χελιδόνι
24. αποχαιρετώ
25. αηδόνι
26. κελάηδημα
27. ρόιδι
28. βοηθώ
29. βιβλιοπωλείο
30. χάρτης
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Λέξεις 7ης ενότητας

1. ξάδελφος
2. ταινία
3. ερωτηματικό
4. πειρατής
5. πυξίδα
6. μαλώνω
7. υπερήφανα
8. περιπέτεια
9. ταξίδι
10. σινεμά
11. ταινία
12. γυαλιά
13. βιβλιοθήκη
14. πεινάω
15. μεταμορφώνω
16. βράδυ
17. μηχανή
18. κομήτης
19. παραμύθι
20. ήρωας

Λέξεις 8ης ενότητας

1. γλωσσοδέτης
2. ακορντεόν
3. μπράβο
4. άντρας
5. πράσινος
6. βάτραχος
7. κροκόδειλος
8. άρπα
9. πορτοκαλί
10. αρκούδα
11. κάτοικος
12. αίνιγμα
13. αγάπη
14. ειρήνη
15. Ευρώπη
16. Ασία
17. Αυστραλία
18. Αφρική
19. Αμερική
20. κύκλος
21. θαρρώ
22. ρινόκερος
23. ραπτομηχανή
24. λυχνάρι
25. πριόνι
26. τσουγκράνα
27. χρωματιστός
28. σαλιγκάρι
29. φεγγάρι
30. μανιτάρι
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Λέξεις 9ης ενότητας

1. ημερολόγιο
2. πολύχρωμη
3. ωραία
4. καινούρια
5. αδύνατος
6. λίμνη
7. κάμπος
8. φουντωτός
9. αιώνας
10. μύθος
11. ανοιχτός
12. κλειστός
13. ολόκληρη
14. μισή
15. σκοτεινό
16. φωτεινό
17. βρόμικη
18. καθαρή
19. παράθυρο
20. καπνοδόχος
21. τοίχος
22. αληθινός
23. κλειδί
24. πλατεία
25. μπαλκόνι
26. ελπίδα
27. παπαρούνα
28. πελώριος
29. όμοιος
30. ίδιος

Λέξεις 10ης ενότητας

1. πινακίδα
2. ανακοίνωση
3. αγγελία
4. αφίσα
5. τσίρκο
6. γιορτή
7. εκδήλωση
8. επιγραφή
9. ταμπέλα
10. σύννεφο
11. γράμμα
12. τέσσερα
13. θάλασσα
14. μέλισσα
15. άμμος
16. καθηγητής
17. μανάβης
18. παραμυθένιος
19. συντροφιά
20. νοικοκύρης
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Λέξεις 11ης ενότητας

1. πλαστελίνη
2. αγκάθι
3. πλατεία
4. δηλαδή
5. δήλωση
6. πλαστικός
7. δηλώνω
8. αγκαλιάζω
9. άγγελος
10. νησί
11. βρύση
12. άνθρωπος
13. έμπορος
14. γλώσσα
15. λεξικό
16. έθνος
17. τρέξιμο
18. σιωπή
19. καλοσύνη
20. καιρός
21. αγράμματος
22. αρχιτέκτονας
23. ξακουστός
24. αδέσποτος
25. ήσυχος
26. λυχνάρι
27. άγαλμα
28. μύλος
29. ετικέτα
30. βαλίτσα

Λέξεις 12ης ενότητας

1. κατακόκκινος
2. γυαλιστερός
3. καλοκάγαθος
4. προσκέφαλο
5. άκακος
6. ανυπάκουος
7. ξεμπερδεύω
8. άγνωστος
9. ακίνητος
10. θάλασσα
11. ταυτότητα
12. χριστουγεννιάτικο
13. ανταλλάσσω
14. Πρωτοχρονιά
15. αστραφτερός
16. μαλλιά
17. δέρμα
18. χείλη
19. πόδια
20. μάτια
21. δόντια
22. δάχτυλα
23. γένια
24. στόμα
25. αυτιά
26. αρχιμηνιά
27. έλκηθρο
28. σπουργίτης
29. κορδέλα
30. χρυσός
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Λέξεις 13ης ενότητας

1. συλλογή
2. μουσείο
3. σχήμα
4. χώρος
5. αντικείμενο
6. εικόνα
7. σκίτσο
8. φωτογραφία
9. εργαλείο
10. αποθήκη
11. λεζάντα
12. λαογράφος
13. κελάηδημα
14. μαίανδρος
15. τρίγωνο
16. τετράγωνο
17. ρόμβος
18. μπουμπουνητό
19. σφύριγμα
20. κελάρυσμα

 

Λέξεις 14ης ενότητας

1. πρόσκληση
2. κάρτα
3. ημερομηνία
4. ώρα
5. γενέθλια
6. αποκριάτικος
7. αίθουσα
8. θέατρο
9. παγκόσμιος
10. ευχή
11. ελατήριο
12. τέσσερα/ τέσσερις
13. έξι
14. οχτώ
15. είκοσι
16. δένω
17. μένω
18. πλένω
19. μπαίνω
20. βγαίνω
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Λέξεις 14ης ενότητας

1. πρόσκληση
2. κάρτα
3. ημερομηνία
4. ώρα
5. γενέθλια
6. αποκριάτικος
7. αίθουσα
8. θέατρο
9. παγκόσμιος
10. ευχή
11. ελατήριο
12. τέσσερα/ τέσσερις
13. έξι
14. οχτώ
15. είκοσι
16. δένω
17. μένω
18. πλένω
19. μπαίνω
20. βγαίνω

Λέξεις 15ης ενότητας

1. γραμματόσημο
2. τηλεγράφημα
3. φάκελος 
4. ταχυδρομείο
5. επιστολή
6. αποστολέας
7. παραλήπτης
8. αποστέλλω
9. παραλαμβάνω
10. μήνυμα
11. διεύθυνση
12. ψηλόλιγνος
13. μπαινοβγαίνω
14. γαλαζοπράσινος
15. καλαθοσφαίριση
16. διαδίκτυο
17. κομπιούτερ
18. άλμπουμ
19. κόμικς
20. ηλεκτρονικός υπολογιστής
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Λέξεις 16ης ενότητας

1. νιώθω
2. αισθάνομαι
3. συναίσθημα
4. χαρά
5. ενθουσιασμός
6. ευτυχία
7. ηρεμία
8. λύπη
9. στενοχώρια
10. ζήλια
11. θυμός
12. φόβος
13. απογοήτευση
14. σιγουριά
15. ευχαρίστηση
16. μοναξιά
17. ικανοποίηση
18. αγάπη
19. μίσος
20. τόλμη

Λέξεις 17ης ενότητας

1. εφημερίδα
2. πληροφορία
3. απογευματινός
4. έγχρωμος
5. τοπικός
6. καθημερινός
7. κυριακάτικος
8. πρωτοσέλιδο
9. άρθρο
10. συνέντευξη
11. βιβλιοπαρουσίαση
12. συνδρομή
13. συνδρομητής/ συνδρομήτρια
14. περιοδικό
15. εξώφυλλο
16. πήζω
17. δακρύζω
18. κελαρύζω
19. αθροίζω
20. δανείζω
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Λέξεις 18ης ενότητας

1. ορεινός
2. λαογραφικό
3. μουσείο
4. βιβλιοθήκη
5. εκκλησία
6. άγαλμα
7. υδρόγειος
8. ελαιώνας
9. ρυάκι
10. ιστορικός
11. μοναστήρι
12. κωμόπολη
13. μαγευτικός
14. πεζοπορία
15. σιδηρόδρομος
16. τουριστικός
17. φημισμένος
18. κατασκήνωση
19. λιμεναρχείο
20. παραδοσιακός

Λέξεις 19ης ενότητας

1. σταυραετός
2. θαλασσαετός
3. γύπας
4. γερακίνα
5. κοκκινολαίμης
6. περίθαλψη
7. εθελοντής
8. προσπάθεια
9. πυρκαγιά
10. πυροσβεστήρας
11. υπομονή
12. αγριολούλουδο
13. μισοφέγγαρο
14. άλσος
15. απελευθερώνω
16. διασχίζω
17. αναλαμβάνω
18. παρασταίνω
19. σιγοτραγουδώ
20. αυτοσχεδιάζω
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Λέξεις 21ης ενότητας

1. οδηγία
2. υλικό
3. συνταγή
4. πασχαλινός
5. κατασκευή
6. λαμπάδα
7. χρωματίζω
8. ψέλνω
9. τσουγκρίζω
10. καρφώνω
11. καλύπτω
12. ζυμώνω
13. αλείφω
14. ψήνω
15. εκκλησία
16. στολίζω
17. κολοκύθι
18. παντζάρι
19. στερεός
20. υγρός

Λέξεις 22ης ενότητας

1. παιχνίδι
2. τυφλόμυγα
3. κρυφτό
4. κατασκευή
5. υλικό
6. διαγωνισμός
7. συμμετοχή
8. κολάζ
9. πονόλαιμος
10. σχεδιάζω
11. διπλώνω
12. ξεδιπλώνω
13. καρφώνω
14. λύνω
15. αρχίζω
16. θερίζω
17. Ηράκλειο
18. Ναύπλιο
19. Κομοτηνή
20. Κατερίνη
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Λέξεις 23ης ενότητας

1. αστείος
2. κωμωδία
3. γελωτοποιός
4. κέφι
5. Αριστοφάνης
6. Καραγκιόζης
7. γραφικός
8. καταπράσινος
9. μελωδικός
10. ώριμος
11. ευγενικός
12. ξύλινος
13. μάλλινος
14. χρήσιμος
15. παιδικός
16. πέτρινος 
17. παραμυθένιος
18. πολύχρωμος
19. βραδινός
20. βράδυ

Λέξεις 24ης ενότητας

1. χρώμα
2. σταγόνα
3. βροχή
4. ομίχλη
5. ακτίνα
6. εγκυκλοπαίδεια
7. βιβλιοθήκη
8. λύκος
9. λύκαινα
10. αγέλη
11. πτηνά
12. σπουργίτι
13. κοτσύφι
14. χελιδόνι
15. πελαργός
16. γαλακτοκομικά
17. γιαούρτι 
18. τυρί
19. ρυζόγαλο
20. βούτυρο
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