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Στο δρόμο για το σχολείο

Άσκηση 1

Προσπάθησε να βάλεις τις παρακάτω λέξεις στη σειρά, ώστε η τελευταία συλλαβή                                                      
της κάθε λέξης να γίνεται η πρώτη συλλαβή της επόμενης λέξης.                                                                                         

ποδήλατα

Πο – δή – λα - τα

τακούνι

τα – κού – νι

νιφάδα

νι – φά – δα

δασκάλα

δα – σκά – λα

λάμπα

λά - μπα            

μπαλάκι

μπα – λά - κι

κιμονό

κι – μο - νό

νομίζω   

νο – μί - ζω

ζώνη

ζώ – νη

νησί

νη - σί

Για να μην κάνεις λάθος, χώρισε φωναχτά την κάθε λέξη στις συλλαβές της.



__   __   __   __  Πο  δή λα  τα

__   __   __τα  κού νι

__   __ __   __ __   __ν     ι     – φ     ά  – δ    α

__   __ __   __  __ __   __δ    α    – σ    κ   ά  – λ     α

__   __ __   __  __λ ά – μ π α            

__   __   __ __   __ __   __μ π α – λ ά – κ ι

__   __ __   __ __   __κ ι – μ ο – ν ό

__   __ __   __ __   __ν ο – μ ί – ζ ω

__   __ __   __ζ ώ – ν η

__   __ __   __ν η – σ ί

Αν θέλεις, μπορείς                                    

να συνεχίσεις με άλλες,                                               

δικές σου λέξεις.                                                         

Μην ξεχνάς                                                                          

να χωρίζεις τις λέξεις                                                       

σε συλλαβές!



__   __ __   __ __   __  __κ     ο   – ρ    ί   – τ     σ   ι

__   __  __ __     __ __   __τ    σ   ι    – γ       ά   – ρ     ο

__   __ __   __  ρ    ό – δ     ι

__   __ __   __δ     ί – ν    ω

__   __ __   __  __ν   ω – ρ     ί   ς

Αν θέλεις, μπορείς

να συνεχίσεις με άλλες,

δικές σου λέξεις.

Μην ξεχνάς

να χωρίζεις τις λέξεις

σε συλλαβές!



Άσκηση 2

Μπορείς να βοηθήσεις τη Χαρά να βρει τι είναι αυτά τα χαρτάκια που έχει μα-

ζέψει; Χρωμάτισε πάνω σε κάθε χαρτάκι από πού κατάλαβες τι είναι.

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Είναι ....................................................

.................................................................

ένα εισιτήριο για είσοδο 

σε κινηματογράφο.
Είναι ....................................................

.................................................................

μία απόδειξη αγοράς 

από βιβλιοπωλείο.



Είναι ....................................................

.................................................................

μία ιατρική συνταγή που  

συνταγογραφεί ο παιδίατρος, 

ώστε να πάρουμε το κατάλληλο 

φάρμακο και στην ανάλογη δόση.

Είναι ....................................................

.................................................................

ένα εισιτήριο του Ηλεκτρικού 

Σιδηροδρόμου στην Αθήνα (ΗΣΑΠ). 
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Μάθε να γράφεις σωστά τη φράση: 

Μόνο για τη γραμμή του ηλεκτρικού σιδηρoδρόμου.
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Άσκηση 3

Νομίζω πως κατάλαβα τι κάνει ο αέρας… Κόβει τις λέξεις σε συλλαβές και μετά  

ανακατεύει αυτές τις συλλαβές.

Έτσι, τη λέξη τρένο

την κόβει σε δύο συλλαβές τρέ
● ●

νο
● ●

και μετά αλλάζει τη θέση τους νο
● ●

τρέ
● ●

Βρες τώρα και εσύ πώς θα μπορούσαν να γίνουν οι παρακάτω λέξεις.

μπάλα ..............................

..............................

.

μπά - λα 

λα - μπά
κάρο ..............................

..............................

.

κά  - ρο

ρο - κά 

ταξί ..............................

..............................

.

τα - ξί

ξί - τα
πόλη ..............................

..............................

.

πό - λη

λη - πό 



Άσκηση 4
Μπορείς να βάλεις τις λέξεις στη σειρά και να φτιάξεις προτάσεις;
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Μην ξεχάσεις να ξεκινήσεις με                     

κεφαλαίο γράμμα και να βάλεις                                   

τελεία στο τέλος της πρότασης.

Πλανήτη

υπάρχουν
Μπεχ

αυτοκίνητα

στον
δεν

................................................................................................................... 

.....................................................................................................................
Στον πλανήτη Μπεχ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα.

κόσμου

γύρο

με αερόστατο

έκανα

του

τον

................................................................................................................... 

.....................................................................................................................

Έκανα το γύρο του κόσμου με αερόστατο.



Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Στο τέλος της κάθε ενότητας                                                                              
θα βρίσκεις έναν τέτοιο πίνακα.                                                                   

Διάβαζέ τον προσεκτικά και σημείω-
νε τι έμαθες. Πρέπει να γράφεις την                                                     

αλήθεια. Αν κάτι δεν το έμαθες πολύ                                                        
καλά, ο δάσκαλος ή η δασκάλα σου                                                                 

θα σε βοηθήσουν να το μάθεις.



Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας
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Έμαθα...

Έμαθα να περιμένω τη σειρά μου 
για να μιλήσω

Πολύ 
καλά

Αρκετά 
καλά

Έμαθα να ακούω προσεκτικά                   
τον συνομιλητή μου

Έμαθα να χωρίζω φωναχτά                          
τις λέξεις σε συλλαβές



ΓΛΩΣΣΑ
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