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Στο δρόμο για το σχολείο

Παρατήρησε προσεχτικά τη μεγάλη εικόνα.



Πού νομίζεις ότι πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι;

Οι μεγάλοι πηγαίνουν στις δουλειές 

τους και τα παιδιά στο σχολείο.

Αν ήσουν μέσα στην εικόνα, ποιος θα ήθελες να είσαι; 
Γιατί;

Θα ήθελα να είμαι το παιδί που το πηγαίνει στο σχολείο

ο παππούς του, γιατί είναι πολύ ωραίο.

Σε ποιόν θα μιλούσες και τι θα του έλεγες;

Θα μιλούσα στην κυρία που πετάει τα σκουπίδια της 

στον δρόμο.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται 
στο κεντρικό δρόμο μιας μεγάλης 
πόλης. Βλέπουμε πως οι άνθρωποι 
είναι αρκετά βιαστικοί. Οι μεγάλοι 
πηγαίνουν στις δουλειές τους, τα 
παιδιά στο σχολείο, ενώ άλλοι 
πηγαίνουν για ψώνια στα κατά-
στήματα. Βλέπουμε επίσης ότι 
υπάρχουν και κάποιοι που ήδη 
δουλεύουν στον δρόμο.

Αν ήμουν μέσα στην εικόνα, θα ήθελα να είμαι ένα 
από τα παιδιά, στην αριστερή πλευρά της. Θα ήθελα 
να είμαι το παιδί που το πηγαίνει στο σχολείο ο παπ-
πούς του. Είναι πολύ ωραίο να περνάς χρόνο με τον 
παππού σου.

Θα μιλούσα στην κυρία, στη δεξιά πλευρά,
με το γκρι παλτό, που πετάει τα σκουπίδια 
της στον δρόμο. Θα της έλεγα ότι αυτό που 
κάνει είναι λάθος, γιατί μολύνει το περιβάλ-
λον και θα της πρότεινα να το πετάξει στο 
καλάθι απορριμμάτων.



αα

Διάλεξε έναν συμμαθητή σου ή μια συμμαθήτριά  
σου και φανταστείτε ότι ζείτε μέσα στην εικόνα.

Την Μαρία. Είμαστε τα παιδιά που 

περιμένουν στην διάβαση.

Τι θα έλεγε ο ένας στον άλλο;

- Μαρία, έχει τρομερή κίνηση.

Διαλέγω την συμμαθήτριά μου την 
Μαρία. Είμαστε δύο από τα τέσσε-
ρα παιδιά που περιμένουν στην 
διάβαση πεζών.

Εγώ: Έχει τρομερή κίνηση.

- Ναι! Πρέπει να προσέχουμε.
-Το ταξί σταμάτησε πάνω στην διάβαση.
- Ωχ, τώρα μας εμποδίζει να περάσουμε απέναντι.
- Σωστά!

Μαρία: Ναι! Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Εγώ: Κοίτα! Το ταξί σταμάτησε πάνω στην διάβαση.
Μαρία: Ναι! Μας εμποδίζει να περάσουμε απέναντι με ασφάλεια.
Εγώ: Ακριβώς!



Γίνεται στην εικόνα κάτι που δεν είναι σωστό; Τι;

● Μια κυρία πετάει τα σκουπίδια της κάτω.

●Το ταξί σταμάτησε πάνω στην διάβαση.

●Στη μοτοσικλέτα επιβαίνουν τρία άτομα και δε 

φοράνε κράνος.

Μέτρησε πόσα πράγματα μπορείς να διαβάσεις σε αυτή 
την εικόνα. Έχεις δει κάποια άλλα που μοιάζουν με αυτά;

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  – ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ  – ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  – ΣΤΑΣΗ  – ΤΑΞΙ  –

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  – ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ  – ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΑ –

ΤΣΙΡΚΟ .

Βλέπεις κάποια πρόσωπα που ξέρεις; Ποια είναι αυτά;

Τον Αρμπέν, την Γαλήνη, τον Λουκά και 

την Χαρά.

11

Στην εικόνα αναγνωρίζω τον Αρμπέν,  
την Γαλήνη, τον Λουκά και την Χαρά 
να περιμένουν στην διάβαση πεζών.

Στην εικόνα γίνονται αρκετά που δεν είναι 
σωστά. Για παράδειγμα μια κυρία πετάει τα 
σκουπίδια της κάτω. Το δεύτερο που παρα-
τηρώ είναι ότι το ταξί σταμάτησε πάνω στην 
διάβαση πεζών και εμποδίζει την ασφαλή 
διέλευσή τους. Τέλος στην μοτοσικλέτα 
επιβαίνουν τρία άτομα και δε φοράνε 
κράνος.

Τα πράγματα που μπορούμε να διαβάσουμε είναι εννιά:
●ΕΚΔΟΣΕΙΣ
●ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ 
●ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
● ΣΤΑΣΗ
●ΤΑΞΙ
●ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
●ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
●ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΑ
●ΤΣΙΡΚΟ 



1 Η Χαρά, ο Αρμπέν, ο Λουκάς και η Γαλήνη μένουν στην ίδια γειτονιά 
και κάνουν πολλή παρέα. Όλο το καλοκαίρι έπαιζαν μαζί. Από αύριο 
όμως; Αύριο αρχίζει ξανά το σχολείο. Ευτυχώς που και οι τέσσερις θα 
είναι στην ίδια τάξη…

Χαρά:    - Λέτε να έχουμε δάσκαλο ή δασκάλα;

Λουκάς   - Εγώ θέλω να έχουμε την περσινή μας δασκάλα.
Θυμάστε τι ωραία που περνούσαμε στο σχολείο;

Γαλήνη:   - Θυμάστε το παιχνίδι των κομμένων λέξεων που μας έμαθε
η  δασκάλα μας; Το παίζουμε; Θα λέμε τις λέξεις τραγουδιστά…

Χαρά:    - Ξεκινώ εγώ! Θα λέω μια λέξη και θα την κόβετε 
σε μικρότερα κομμάτια. Αυτός που θα την κόβει 

πρώτος λέει μια άλλη, δική του λέξη! Ξεκινώ: 
«γατάκι».

Αρμπέν:  - Γα - τά - κι! «Μολύβι».

Λουκάς   - Μο - λύ - βι! «Παγωτό».

Γαλήνη:   - Πα - γω - τό! «Παπαγάλος».

Χαρά:    - Πα - πα - γά - λος! 

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας



Θέλετε να συνεχίσετε                
το παιχνίδι;                                       

Για να σας βοηθήσω,                   
σας δίνω μερικές λέξεις:
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αλεπού

α – λε – πού

καράβι σοκολάτα

σο – κο – λά – τα

πόδι

πινέλο μήλο
παράθυρο

πα – ρά – θυ – ρο

πελεκάνος

Αντίγραψε τις λέξεις στο τετράδιό σου και μάθε να τις γράφεις σωστά.



1. Στο δρόμο για το σχολείο

2 Ας διαβάσουμε ρυθμικά το ποίημα χωρίζοντας τις λέξεις σε συλλαβές.

Τα φύλλα

Μάθε να γράφεις σωστά την πρώτη στροφή.

Φθινόπωρο φτάνει,                                                                        

τα φύλλα όλο πέφτουν.                                                                      

Θα πάνε ταξίδι   

πολύ μακρινό.                                                                                                                            

Το ένα στη στέγη,                                                                                 

το άλλο στον κήπο,                                                                  

το τρίτο σε κάποιο                                                                                

μικρούλι σχολειό.                                                                         

Φιλίσα Χατζηχάννα

Τα φύλ – λα

Φθι – νό – πω – ρο       φτά – νει,                                                                                                         

τα       φύλ – λα ό – λο πέ – φτουν.                                                                                               

Θα       πά – νε τα – ξί – δι

πο – λύ μα – κρι – νό.

Το έ – να       στη στέ – γη,                                                                                                                       

το άλ – λο στον κή – πο,                                                                                                                 

το τρί – το       σε κά – ποιο                                                                                                                     

μι – κρού – λι σχο – λειό.                                                                                                                   

Φιλίσα Χατζηχάννα



3

Στον δρόμο για το σχολείο βλέπουν πράγματα ευχάριστα και δυσάρεστα, περί-

εργα και συνηθισμένα. Για να είναι ενδιαφέρουσα η διαδρομή για το σχολείο,                                        

κάθε μέρα παίζουν και ένα καινούριο παιχνίδι!
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H Χαρά, ο Αρμπέν, ο Λουκάς και η Γαλήνη κάθε πρωί πηγαίνουν μαζί

στο σχολείο.

Σήμερα, για παράδειγμα, ο Λουκάς προτείνει να παίξουν το παιχνίδι «Από το

τέλος στην αρχή». Σε αυτό το παιχνίδι όποιος διαβάσει πρώτος μια λέξη τη

λέει φωναχτά. Και μετά τι;



Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Διάβασε παρακάτω και μάντεψε πώς παίζεται το παιχνίδι!

Αρμπέν:  - Διαβάζω «Στά - ση»! Λέγε, Γαλήνη!

Γαλήνη:   - Σή - μα - τα!

Χαρά:       - Διαβάζω «Προ - σο - χή»! Λέγε, Αρμπέν!

Λουκάς     - Διαβάζω «Ο - δός»!

Αρμπέν:    - Έλα, είναι η σειρά μου! Μην είσαι ζαβολιάρης!

Δεν πρόλαβα να πω. Λοιπόν, η Χαρά διάβασε

«προ - σο - χή», οπότε λέω «χή - να»!

Λουκάς      - Ωραία! Εγώ τώρα! Διαβάζω «Τα - ξί»! Λέγε, Χαρά!

Χαρά:        - Ξέ - νος.

Λουκάς        - Λάθος! Είπα «τα - ξί»!

Χαρά:         - Καλά, δεν άκουσα! Λοιπόν: ξι - νό!



Παίζοντας αυτό το παιχνίδι, οι τέσσερις φίλοι έφτασαν στο σχολείο. Τους                              

άρεσε μάλιστα τόσο πολύ, που ζήτησαν από τη δασκάλα τους να το παίξουν                                    

και στην τάξη.

Πώς παίζεται το παιχνίδι «Από το τέλος στην αρχή»;● Ένα παιδί ξεκινάει λέγοντας "Διαβάζω" και 

έπειτα διαβάζει μια λέξη συλλαβιστά. 

● Ένα άλλο παιδί συλλαβίζει μία  νέα λέξη 

που ξεκινάει με την τελευταία συλλαβή της 

προηγούμενης λέξης.

●Το επόμενο παιδί συλλαβίζει με τον ίδιο 

τρόπο μια άλλη λέξη και το παιχνίδι 

συνεχίζεται.. .  

Ποιος έκανε ζαβολιά στο παιχνίδι; Τι ζαβολιά έκανε;

Ο Λουκάς. 

Απάντησε πριν 

έρθει η σειρά 

του.  

Τι λάθος έκανε η Χαρά στην τελευταία της απάντηση;

Είπε μία λέξη που αρχίζει από «ξε», ενώ 

έπρεπε να πει μία λέξη που αρχίζει από «ξι». 
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι οι εξής:
Πρώτα ένα παιδί διαβάζει μια λέξη συλ-
λαβιστά.  Στην συνέχεια ένα άλλο παιδί 
«παίρνει» την τελευταία συλλαβή  της 
λέξης που άκουσε και συλλαβίζει μία 
λέξη που ξεκινάει με την τελευταία συλ-
λαβή της προηγούμενης λέξης.
Το επόμενο παιδί συλλαβίζει με τον ίδιο 
τρόπο μια άλλη λέξη και το παιχνίδι συ-
νεχίζεται.. .

Ο Λουκάς έκα-
νε ζαβολιά. 
Απάντησε αυ-
τός, ενώ η Χα-
ρά ρωτούσε 
τον Αρμπέν.

Ο Λουκάς συλλάβισε τη λέξη «Τα-ξί». Η Χα-
ρά συλλάβισε την λέξη «Ξέ-νος». Η λέξη της
Χαράς ήταν λάθος, γιατί έπρεπε να ξεκινάει
με την τελευταία συλλαβή «ξε» της προηγού-
μενης, και όχι με το πρώτο γράμμα της τε-
λευταίαςσυλλαβής.



Χμ! Ωραίο μου φαίνεται αυτό το παιχνίδι.                                                                                                                            
Τι θα λέγατε να χωριστείτε σε ομάδες και να το                                                                                                                           

παίξετε στην τάξη; Προσέξτε όμως! Όποιος μιλήσει                                                                                                                 
χωρίς να είναι η σειρά του θα χάσει!
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Αν σου άρεσε αυτό το παιχνίδι, μπορείς να το παίξεις και μόνος σου!                                           

Πήγαινε στη σελίδα 7 του Τετραδίου Εργασιών, στην άσκηση 1 .



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

ΤΕΤΡΑΔΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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.



ΤΕΤΡΑΔΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

__   __   __   __  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!



ΤΕΤΡΑΔΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

__   __ __   __ __   __  __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!



1. Στο δρόμο για το σχολείο

4 Όταν τελείωσε αυτό το παιχνίδι, η δασκάλα διάβασε στα παιδιά το                                                 

παρακάτω ποίημα.

Μάθε να γράφεις σωστά τις προτάσεις με τα έντονα γράμματα.

Δε μ’ ακούς;
Έρχομαι μαζί με τα κιτρινισμένα φύλλα.
Έλα, έλα κοριτσάκι,
μυρίζω νοτισμένο χώμα και γομολάστιχα.
Έλα, έλα αγοράκι,
κάτσε σ’ ένα ιπτάμενο φύλλο να φύγουμε μαζί,
φτιάξε χάρτινες βαρκούλες να τις πάρει η βροχή.

Σ’ αρέσει η καινούρια σου η τσάντα;
Για κοίτα πόσο ψήλωσε η Βάνα!
Έρχομαι μαζί με τα πρωτοβρόχια.
Τρέξε, τρέξε να ψήσουμε κάστανα.
Γέμισαν πάλι τ’ ανθοπωλεία πολύχρωμα χρυσάνθεμα.
Πώς οργώνουν τα χωράφια τα τρακτέρ!
Πάτα, πάτα το μούστο καλά, βάλε και μπόλικο σουσάμι στη μουσταλευριά.
Έρχομαι μαζί με τη βαριά μυρουδιά των σταφυλιών του τρύγου.
Έλα, έλα αγοράκι, έλα, έλα κοριτσάκι. Δε μ’ ακούς;
Είμαι το Φθινόπωρο.

Μάρω Λοΐζου



Σας άρεσε το ποίημα για το φθινόπωρο;Ναι, το ποίημα μου 

άρεσε πολύ!
Αν θέλετε, φτιάξτε μια ομαδική ζωγραφιά για το ποίημα.

Μπορείτε να μαζέψετε ξερά φύλλα και να στολίσετε τη ζωγραφιά σας.

Έπειτα συζητήστε στην τάξη για τις συνήθειες και

τις γιορτές του φθινοπώρου.
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Συνήθειες του φθινοπώρου.
● Στις αρχές του φθινοπώρου τα παιδιά ξαναγυρίζουν στα 
σχολεία. 

● Οι αμπελουργοί τρυγούν τα αμπέλια τους. Πατούν τα σταφύλια 

και βγάζουν το μούστο, που αργότερα θα γίνει κρασί. 

● Οι αγρότες μαζεύουν τις ελιές τους, τα κάστανα, τα μήλα και τα 

ρόδια.

Το ποίημα ήταν 
ωραίο. Περιέγρα-
φε την αλλαγή της 
φύσης  το φθινό-
πωρο και  τις  δυο-
λειές των ανθρώ-
πων αυτή την επο-
χή.

Γιορτές του φθινοπώρου.

● Το φθινόπωρο, στις 26 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε τη γιορτή του 

Αγίου Δημητρίου. 

● Στις 28 Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη γιορτή του ΟΧΙ.

● Στις 17 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου.



Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

5 Έπειτα η δασκάλα είπε στα παιδιά:

Μπορείς να βοηθήσεις                                                                                      

τα παιδιά να απαντήσουν;                                                                          

Προσοχή!                                                                                                        

Κάθε φορά που απαντάς, πρέπει να λες                                                                

και πώς το κατάλαβες.

«Ελάτε να μαντέψουμε τι είναι αυτά που θα σας δείξω».



5
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Είναι η πινακίδα ενός ταχυδρομείου. Μπορούμε να 

το καταλάβουμε γιατί γράφει «Ελληνικά 

ταχυδρομεία» κι έχει ζωγραφισμένο το θεό Ερμή, 

που ήταν ο αγγελιοφόρος των θεών του Ολύμπου.

Αυτή η μαρκίζα είναι ενός  μανάβικου. Το 

καταλαβαίνουμε από την επιγραφή καθώς και 

από τα λαχανικά που έχει ζωγραφισμένα .

Είναι η επιγραφή ενός φούρνου, 

γιατί γράφει «ΦΟΥΡΝΟΣ-ΓΛΥΚΑ» κι έχει ζωγραφισμένα δυο στάχυα.  



1. Στο δρόμο για το σχολείο



Συναντάς άλλες επιγραφές όπως οι παραπάνω στον δρόμο                                             

που κάνεις κάθε μέρα από το σπίτι στο σχολείο; Αν δεν τις θυμάσαι, 

παρατήρησέ τες αύριο που θα ξανάρθεις στο σχολείο.

Ναι, συναντώ πολλές επιγραφές στον δρόμο που κάνω κάθε μέρα από το σπίτι στο σχολείο.
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Ποπό! Παντού κάτι είναι γραμμένο!                                                                                          

Στην άσκηση 2 της σελίδας 8 του Τετραδίου Εργασιών                                                     

η Χαρά έχει να σου δείξει τα χαρτάκια που μάζεψε.

Ναι, συναντώ πολλές επιγραφές στον δρόμο που κάνω κάθε μέρα από το σπίτι στο σχολείο. 
Μάλιστα πάρα πολλές είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.



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.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

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

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

ένα εισιτήριο για είσοδο 

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

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

μία απόδειξη αγοράς 

από βιβλιοπωλείο.



ΤΕΤΡΑΔΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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). 

8

Μάθε να γράφεις σωστά τη φράση: 

Μόνο για τη γραμμή του ηλεκτρικού σιδηρoδρόμου.



Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

6 Ξαφνικά η Χαρά είπε:

Και όμως! Διάβασε το παρακάτω κείμενο και θα καταλάβεις.

«Τι;                           

Να ταξιδεύουμε πάνω σε ένα πεζοδρόμιο;»

«Τα πράγματα στον δρόμο θα ήταν πιο εύκολα, αν 

μπορούσαμε να ταξιδεύουμε πάνω σε ένα πεζοδρόμιο! Δε θα φοβόμασταν          

τα αυτοκίνητα και θα μπορούσαμε να χαζεύουμε γύρω μας, να διαβάζουμε            

με την ησυχία μας τις ταμπέλες και να παίζουμε πολλά παιχνίδια». 

φώναξε όλη μαζί η τάξη!
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Το κυλιόμενο πεζοδρόμιο
Στον πλανήτη Μπεχ ανακάλυψαν ένα πεζοδρόμιο κυλιόμενο που γυρίζει γύρω                                                        

απ’ όλη την πόλη. Κινείται με μικρή ταχύτητα, για να έχει ο κόσμος τον καιρό                                                            

να κοιτάζει τις βιτρίνες και για να μη χάνουν την ισορροπία τους εκείνοι που                                                         

θέλουν ν’ ανέβουν ή να κατέβουν. Πάνω στο πεζοδρόμιο υπάρχουν παγκάκια                                                        

για κείνους που θέλουν να ταξιδεύουν καθιστοί, ιδιαίτερα τα γεροντάκια και                                                                 

οι κυρίες με τις τσάντες με τα ψώνια.                                                                                                                       

Χάρη στην ανακάλυψη αυτού του πεζοδρομίου καταργήθηκαν τα τραμ,                                                                                 

τα τρόλεϊ και τ’ αυτοκίνητα. O δρόμος υπάρχει ακόμα, αλλά είναι άδειος και                                                          

χρησιμεύει για να παίζουν τα παιδιά μπάλα, κι αν κανείς τροχονόμος κάνει                                                                 

να τους την πάρει, παίρνει κλήση.                                                                                                                       

Τζιάνι Ροντάρι, «Παραμύθια από το τηλέφωνο», εκδ. Τεκμήριο



1. Στο δρόμο για το σχολείο

Τι συμβαίνει στον πλανήτη Μπεχ; Μπορείς να το πεις με δικά σου 

λόγια; 

Στον πλανήτη Μπεχ υπάρχει ένα κυλιόμενο πεζοδρόμιο που γυρίζει γύρω απ’ όλη 
την πόλη. Αυτό το πεζοδρόμιο κινείται με μικρή ταχύτητα, ώστε να μπορεί ο κόσμος να κοι-
τάζει τις βιτρίνες και για να μη χάνουν την ισορροπία τους εκείνοι που θέλουν ν’ ανέβουν ή 
να κατέβουν. Σε αυτό το κυλιόμενο πεζοδρόμιο υπάρχουν παγκάκια.

Επειδή στον πλανήτη Μπεχ οι άνθρωποι ανακάλυψαν αυτό το πεζοδρόμιο 
κατήργησαν τα τραμ, τα τρόλεϊ και τ’ αυτοκίνητα. Oι δρόμοι υπάρχουν ακόμα, αλλά είναι 
άδειοι και έτσι τα  παιδιά βρήκαν την ευκαιρία να παίζουν μπάλα με ασφάλεια. Μάλιστα αν 
κάποιος τροχονόμος προσπαθήσει να τους πάρει την μπάλα, παίρνει ο ίδιος κλήση.



αα

1. Στο δρόμο για το σχολείο

Τι συμβαίνει στον πλανήτη Μπεχ; Μπορείς να το πεις με δικά σου

λόγια;

Φυσικά και θα 
μου άρεσε να ζω 
σε μία πόλη με 
κυλιόμενα 
πεζοδρόμια, γιατί 
οι μετακινήσεις 
θα γίνονταν 
άνετα και με 
ασφάλεια.
.

Θα σου άρεσε να ζεις σε μια πόλη με κυλιόμενα πεζοδρόμια ή σε 
ένα χωριό με κυλιόμενους δρόμους;

Τι θα μπορούσες να κάνεις με ευκολία σε μια τέτοια πόλη ή σε ένα 
τέτοιο χωριό;

Φυσικά και θα μου άρεσε να ζω σε μία πόλη με 
κυλιόμενα πεζοδρόμια, γιατί θα στεκόμουν στο δρόμο, 
έξω από το σπίτι μου, κι εκείνο θα με πήγαινε κάθε πρωί 
στο σχολείο με ασφάλεια και ξεκούραστα. Επίσης θα με 
πήγαινε στην παιδική χαρά και όπου αλλού ήθελα, χωρίς 
κίνδυνο. Τέλος θα μπορούσα να παίζω με ασφάλεια 
στους άδειους δρόμους.

Τι δε θα μπορούσες να κάνεις και γιατί;

Σε μια πόλη με κυλιόμενους δρόμους 
η διαδρομή θα ήταν μονότονη. Δεν 
θα μπορούσα να χρησιμοποιώ το 
ποδήλατό μου, ούτε να πάω μία 
σχολική εκδρομή με το λεωφορείο, 
που μου αρέσει πολύ.



Μάθε να γράφεις σωστά την πρώτη πρόταση.

Αν θέλεις να μάθεις και εσύ να μπερδεύεις τα λόγια των        

άλλων όπως ο αέρας, πήγαινε στις ασκήσεις 3 και 4 στη 

σελίδα 9 του Τετραδίου Εργασιών!
α
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1. Στο δρόμο για το σχολείοΤΕΤΡΑΔΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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;

ΤΕΤΡΑΔΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

9

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

8
Με τι άλλο θα μπορούσες να ταξιδέψεις; 

Ένωσε τις εικόνες με τις λέξεις.

Πλοίο

Αεροπλάνο

Ελικόπτερο

Ποδήλατο

Αυτοκίνητο

Μοτοσικλέτα

Τρένο

Αερόστατο



Εσύ με τι από αυτά έχεις ταξιδέψει; 

Με τι θα ήθελες να ταξιδέψεις;

Εγώ έχω ταξιδέψει με όλα σχεδόν τα μέσα συγκοινωνίας. Έχω ταξιδέψει με  
αυτοκίνητο, με τρένο, με πλοίο και με αεροπλάνο. 

Δεν έχω ταξιδέψει με αερόστατο και θα ήθελα να ταξιδέψω και με αυτό. Θα 
ήταν μία ωραία εμπειρία.

Αντίγραψε τις λέξεις στο τετράδιό σου και μάθε να τις γράφεις σωστά.



Διάβασε το ποίημα.
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Μόνο στάσου μια στιγμή,                         
πάρε με και μένα,                              
τι χαρές να φεύγουμε                         
σ’ άγνωρα και ξένα!          

Βασίλης Ρώτας

Αύριο Ανθολόγιο

Ο σιδηρόδρομος
Τρέχα, σιδηρόδρομε,                 
τρέχα νύχτα ημέρα,                      
φέρτ’ τους ταξιδιώτες σου        
σ’ άλλους τόπους πέρα!

Τρέχα, σιδηρόδρομε, 
φέρε με και πάλι                         
στη μικρή πατρίδα μου            
τι χαρά μεγάλη!



ΓΛΩΣΣΑ
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Ταξίδι στον κόσμο της 
γλώσσας

ΓΛΩΣΣΑ
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

α΄ τεύχος

1. Στο δρόμο για το σχολείο

teagher
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