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Σκανταλιές



Το καπέλο περπατάει!

Τι κάνει το σκυλάκι, Ιωάννα;
Ιωάννα:

Άρης:

Τρέχει πάνω κάτω στο σπίτι και γαβγίζει.
Του αρέσει να κρύβει διάφορα πράγματα.
Χθες πήρε το μολύβι μου και το έχωσε
πίσω από το ψυγείο. Ύστερα κρύφτηκε κάτω
από το καπέλο του παππού. Ξαφνικά είδαμε
ένα καπέλο να περπατάει.

Τι αστείο! Ένα καπέλο με πόδια!Άρης:

Τι άλλη ζαβολιά θα κάνει άραγε;Σαμπέρ:
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Ξέρεις να διαβάζεις τούτα τα γράμματα μαζί.

Εί  εί Ει  ει

Ει    ει
ΕΙ 

Αν βάλουμε τόνο στο ει τότε

΄ τον βάζουμε μόνο στο ι. 

Εί  εί
Το ει το φωνάζουμε ι.



Το καπέλο περπατάει!

Τι κάνει το σκυλάκι, Ιωάννα;
Ιωάννα:

Άρης:

Τρέχει πάνω κάτω στο σπίτι και γαβγίζει.
Του αρέσει να κρύβει διάφορα πράγματα.
Χθες πήρε το μολύβι μου και το έχωσε
πίσω από το ψυγείο. Ύστερα κρύφτηκε κάτω
από το καπέλο του παππού. Ξαφνικά είδαμε
ένα καπέλο να περπατάει.

Τι αστείο! Ένα καπέλο με πόδια!Άρης:

Τι άλλη ζαβολιά θα κάνει άραγε;Σαμπέρ:
8

Διάβασε το διάλογο.

Εί  εί Ει  ει



Διάβασε το διάλογο και πες με δικά σου λόγια.

Τι κάνει 
το σκυλάκι;

Τρέχει πάνω κάτω 
στο σπίτι και 

γαβγίζει. Του αρέσει 
να κρύβει διάφορα    
πράγματα.  



Διάβασε το διάλογο και πες με δικά σου λόγια.

Που έχωσε το 
σκυλάκι το 
μολύβι;

Το σκυλάκι έχωσε
το μολύβι  πίσω 

από το ψυγείο.



Διάβασε το διάλογο και πες με δικά σου λόγια.

Που κρύφτηκε 
το σκυλάκι;

Το σκυλάκι 
κρύφτηκε κάτω

από το καπέλο
του παππού 
της Ιωάννας.



Τα παιδιά κράτησαν σημειώσεις για τη φροντίδα του σκύλου.

Συμπλήρωσε τα ει και διάβασε τι έγραψαν.

ΣκανταλιέςΕι    ει

Ο σκύλος θέλ__ χώρο για να παίξ__ .

Πρέπ__ να έχ__ φρέσκο νερό.

Δεν πρέπ__ να τρώ__ γλυκά.
Πρέπ__ να κάν__ εμβόλια κάθε χρόνο.

ει ει
ει ει

ει ει
ει ει



Τι κάνει το κουτάβι στο δωμάτιο της Ιωάννας;

Παρατηρήστε τις εικόνες και συζητήστε γι' αυτές στην τάξη.

•

Το κουτάβι οδηγεί το φορτηγάκι.

Το κουτάβι στην πρώτη 

εικόνα παίζει με το
φορτηγάκι.

•

•

Ο σκύλος μυρίζει το κοριτσάκι. 

Το σκυλάκι στην δεύτερη 

εικόνα μυρίζει την μύτη
της Ιωάννας.

•

•

Το κουτάβι διαβάζει.

Το κουταβάκι στην τρίτη εικόνα 

λέει στην Ιωάννα ότι πρέπει να 
κάνει τα μαθήματά της.

•
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ΣΥΛΛΑΒΕΣ

γει

δει

ζει

θει κει λει μει νει

ξει

πει

ρει

σει
τειφειχειψει

βει
στει

Ει   Ει



Λέξεις με ει.

πειρατήςπειρατής



Λέξεις με ει.

λεωφορείολεωφορείο



Λέξεις με ει.

ιατρείοιατρείο



Λέξεις με ει.

σχολείοσχολείο



Λέξεις με ει.

μάγειραςμάγειρας



Λέξεις με ει.

γραφείογραφείο



Λέξεις με ει.

γειτονιάγειτονιά



Λέξεις με ει.

χειμώναςχειμώνας



Λέξεις με ει.

πειρατήςπειρατής λεωφορείολεωφορείο

ιατρείοιατρείο σχολείοσχολείο



Λέξεις με ει.

μάγειραςμάγειρας γραφείογραφείο

γειτονιάγειτονιά χειμώναςχειμώνας



Λέξεις με ει.

ειρήνηειρήνηειρήνη

εισιτήριαεισιτήριαεισιτήρια

εικόναεικόναεικόνα

είκοσιείκοσιείκοσι
είδησηείδησηείδηση

είσοδοςείσοδοςείσοδος

είπαείπαείπα

ψυγείοψυγείοψυγείο

απόδειξηαπόδειξηαπόδειξη

καφενείοκαφενείοκαφενείο

κουρείοκουρείοκουρείο

μουσείομουσείομουσείο

υπόγειουπόγειουπόγειο

κείμενοκείμενοκείμενο



α α

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Άρθρα ,     ουσιαστικά,     επίθετα,
αντωνυμίες,     ρήματα,     μετοχές
προθέσεις                       
επιρρήματα 
σύνδεσμοι                     επιφωνήματα



α α

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Το → Άρθρο

μητέρα → Ουσιαστικό

καλός → επίθετο

αυτός→ Αντωνυμία

παίζω → Ρήμα

γελώντας → Μετοχή

προς → Πρόθεση

αύριο → Επίρρημα

δηλαδή → Σύνδεσμος

μπράβο → Επιφώνημα



Οι λέξεις που μας 
φανερώνουν ότι 
κάποιος κάτι κάνει 
λέγονται ρήματα.



Τι κάνει ο Τάκης;

Ο Τάκης οδηγεί.

ρήμα



Τι κάνει ο Τάκης;

Ο Τάκης 

τραγουδάει.

ρήμα



Οι λέξεις που μας 
φανερώνουν ότι 
κάποιος κάτι κάνει 
τελειώνουν και 
γράφονται με ει.

Οι λέξεις που μπορούν να πάρουν 
μπροστά τους μία από τις λεξούλες εγώ, 

εσύ, αυτός, εμείς, εσείς, αυτοί, λέγονται 
ρήματα.



Τι κάνει αυτή;

Αυτή μιλάει.

ρήμα



Τι κάνει αυτή; Αυτή ποτίζει.

ρήμα



Τι κάνει αυτό;

Αυτό γαβγίζει.



Τι κάνει αυτός;

Αυτός τρέχει.




