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8. Το ταξίδι στην Χωχαρούπα

Τη γλώσσα μας δεν την μπερδεύουμε μόνο με τους 

γλωσσοδέτες. Υπάρχουν μερικές λέξεις με πολλά

σύμφωνα στη σειρά, οι οποίες κάνουν τη                                                   

γλώσσα μας άνω κάτω! Διάβασε φωναχτά                                                          
το παρακάτω κείμενο και θα δεις...

Ο άντρας με το ακορντεόν και την άρπα
Ζούσε κάποτε ένας άντρας κοντά στον Πράσινο Γκρεμό, ο οποίος ήξερε 

να παίζει άρπα και ακορντεόν. Η πορτοκαλί αλεπού, ο κροκόδειλος,                    

η αρκούδα και ο βάτραχος τον άκουγαν μαγεμένοι, όποτε αποφάσιζε                     

να παίξει μουσική. «Μπράβο!» του φώναζαν, όταν οι γλυκές νότες της 

άρπας χόρευαν με τα σύννεφα ή όταν οι σκανδαλιάρες νότες του 

ακορντεόν γαργάλευαν τις ακτίνες του ήλιου!
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τα μπερδεύεις:

μπρ μπράβο

ντρ άντρας

πρ πράσινος

τρ βάτραχος

κρ κροκόδειλος

ρμπ Αρμπέν

ρντ ακορντεόν

ρπ άρπα

ρτ πορτοκάλι

ρκ αρκούδα

Μάθε να γράφεις τις λέξεις σωστά.

μπράβο, άντρας, πράσινος, βάτραχος, κροκόδειλος,    

Αρμπέν, ακορντεόν, άρπα, πορτοκάλι, αρκούδα.

Πήγαινε στην άσκηση 

4 στη σελίδα 45 του 

Τετραδίου Εργασιών.
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Άσκηση 4

45

Σαν να μην έφταναν οι γλωσσοδέτες, είναι και αυτές οι λέξεις που 

έχουν πολλά σύμφωνα στη σειρά! Πώς να μην μπερδέψουν οι φίλοι 

μας τη γλώσσα τους; Γράψε τι βλέπεις σε κάθε εικόνα.                        

Έπειτα γράψε στο τετράδιό σου μια ιστορία με όσο το δυνατόν       

περισσότερες από αυτές τις λέξεις. Νικητής είναι όποιος     
χρησιμοποιήσει OΛΕΣ τις λέξεις.
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ακρίδα ομπρέλα ακορντεόν

τσίρκο δέντρο σπίρτο

πριόνι τρένο τσουγκράνα



Το Σάββατο μαζί με τους γονείς μου αποφασίσαμε να επισκεφτούμε την γιαγιά και τον παππού 

στην Χαλκίδα. Θα πηγαίναμε  με το τρένο. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος και για αυτό πήρα μαζί μου 
και την πολύχρωμη ομπρέλα μου.

Όταν φτάσαμε έτρεξα με χαρά να συναντήσω τον παππού και την γιαγιά. Τους βρήκαμε στο 

χωράφι με τις ελιές. Ο παππούς με ένα πριόνι έκοβε ένα γέρικο δέντρο και η γιαγιά με την τσουγκράνα 
μάζευε τα πεσμένα φύλλα. Μόλις έκοψαν το δέντρο και μάζεψαν τα πεσμένα φύλλα και κλαδιά ο 
παππούς με ένα σπίρτο τους έβαλε φωτιά. Τότε είπα στο παππού: «Παππού μη βάζεις φωτιά είναι 
επικίνδυνο και απαγορεύεται». Ο παππούς χαμογέλασε και μου απάντησε: « Μη φοβάσαι, δεν είμαστε 

και κανένα τσίρκο. Έχουμε πάρει άδεια από το δασαρχείο και έχουμε λάβει όλα τα μέτρα προστασίας».                                             

Η φωτιά φούντωσε αμέσως και οι φλόγες ροδοκόκκινες πηδούσαν όπως πηδά μια ακρίδα. Εμείς 

με κλαδιά και ο παππούς με έναν πυροσβεστήρα είμασταν έτοιμοι για κάθε απρόοπτο. Σε λίγο η φωτιά 
έσβησε και όλοι πήγαμε στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς.                                       

Η γιαγιά έφτιαξε πεντανόστιμες τηγανίτες με ολόφρεσκο λάδι και ο παππούς για να μας 

ευχαριστήσει που πήγαμε να τους δούμε έπιασε το ακορντεόν και έπαιξε τις αγαπημένες του μελωδίες.                                                                                      

Έτσι κύλησε η ώρα. Αργά το βράδυ, χαρούμενοι, πήραμε το τρένο της επιστροφής για την 

πολύβουη Αθήνα μας.

Ένα  όμορφο  Σάββατο
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Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Στη χώρα των αινιγμάτων
Oι τέσσερις φίλοι σε ευχαριστούν που βρήκες 

πολλούς γλωσσοδέτες και τους βοήθησες έτσι να          

συνεννοηθούν με τον γιο του Ρουμπή. O γιος του  

Ρουμπή τούς είπε ότι, για να βρουν τη Χωχαρούπα, 

πρέπει πρώτα να περάσουν από τη Χώρα                    

των Αινιγμάτων. Oι τέσσερις φίλοι                             

περπάτησαν τρεις μέρες και τρεις νύχτες,                              

ώσπου τελικά βρήκαν τη μακρινή χώρα με τους                                  
κατοίκους που μιλούσαν με αινίγματα…



— Καλημέρα σας! Ψάχνουμε τη Xωχαρούπα. Μήπως ξέρετε πώς θα τη 
βρούμε;

— Γεια σας και σε σας. Για να βρείτε τη Χωχαρούπα, πρέπει να 
ξεκινήσετε μόλις βγει το…

— Ποιο;

— Εκείνο που «σαν κοιμάσαι, αυτό ξυπνάει και τη νύχτα όλη γυρνάει. 
Σαν ξυπνήσεις, αυτό κάνει μοναχό του νάνι νάνι».       Επίσης, θα             
προχωρήσετε μέχρι να λιώσουν δύο ζευγάρια από αυτά που «όταν                  
τα λύνεις, κάθονται και όταν τα δένεις, φεύγουν».            Μετά θα               
ακολουθήσετε τα…

— Τι θα ακολουθήσουμε;

— Αυτά που είναι «από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν μπαμπάκι και                 
από πίσω σαν ψαλίδι». Θα σας δείξουν τον δρόμο για                                         
τη Χωχαρούπα. Καλή τύχη!

— Oυφ! Δεν κατάλαβα τίποτα! Τι έλεγε;

— Μα είναι απλό! Μας έλεγε αινίγματα. Για να βρούμε τη Χωχαρούπα,                   
πρέπει να βρούμε τη λύση των αινιγμάτων
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75

Υπογράμμισε στον διάλογο αυτά που νομίζεις ότι είναι αινίγματα.
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Βοήθησε τη Χαρά, τον Λουκά, τη Γαλήνη και τον Αρμπέν να καταλάβουν                  
τι πρέπει να κάνουν.

Η Χαρά, ο Λουκάς, η Γαλήνη και ο Αρμπέν                                                                     

πρέπει να ξεκινήσουν μόλις βγει το .......................................... ,          

να περπατήσουν ώσπου να λιώσουν δύο ζευγάρια .............................                            

και να ακολουθήσουν τα .......................................... .

φεγγάρι

παπούτσια

χελιδόνια
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Εσύ ξέρεις άλλα αινίγματα;

• Ήλιος δεν είναι, ακτίνες έχει, πόδια δεν έχει κι όμως τρέχει. Τι είναι;
Απάντηση: Το ποδήλατο

• Πίσω από άσπρο φράχτη, κόκκινο σκυλί γαβγίζει. Τι είναι;
Απάντηση:  Η γλώσσα

• Γύρω γύρω θάλασσα στη μέση μια φωτίτσα. Τι είναι;
Απάντηση: Το καντήλι (καντίλι)

• Ανεβαίνει, κατεβαίνει και στην ίδια θέση μένει. Τι είναι;
Απάντηση: Η σκάλα

• Ουρά έχει, ζώο δεν είναι. Τι είναι; Απάντηση: Το πιάνο

• Σαν άλογο τρέχει, πόδια δεν έχει. Τι είναι;
Απάντηση: Ο αέρας
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Κάνουμε διαγωνισμό με 
αινίγματα; Ποιος θα βρει τι είναι;

Έχω ένα βαρελάκι που ’χει δυο 
λογιών κρασάκι. Τι είναι;

..............................................Το αβγό (αυγό)

Ψηλός ψηλός καλόγερος και 
κόκαλα δεν έχει. Τι είναι; .......................................Ο καπνός

Είμαι τόπι κόκκινο κι αν με καθαρίσεις, άσπρο νόστιμο καρπό 
αμέσως θ’ αντικρίσεις. Τι είναι; ...................................Το μήλο

Για να μάθεις να φτιάχνεις αινίγματα, πήγαινε στις ασκήσεις 5 και  

6 στη σελίδα 46 του Τετραδίου Εργασιών.



Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

α

Άσκηση 5
Θέλεις να μάθεις να μιλάς με αινίγματα, για να τους μπερδεύεις όλους;                                                                         

Φτιάξε το δικό σου αίνιγμα όπως στο παράδειγμα, ώστε να βρουν οι φίλοι σου το                                                                                   

ζώο της εικόνας. Στο αίνιγμα μπορείς να περιγράψεις τα χαρακτηριστικά του ζώου:                                             

το χρώμα, το τρίχωμα, την ουρά, τα αυτιά, τη φωνή που βγάζει, αυτά που τρώει.

Έχει φουντωτή ουρά και δυο 

μάτια πονηρά και μουσούδι   

και μουστάκι, στέκεται κα-
μαρωτά. Τι είναι;

Είναι η αλεπού............

Έχει μακριά ουρά και είναι λίγο 

παχουλή, βόσκει κάτω στη 

λιακάδα μικρά χόρτα και μεγάλα 
για να κατεβάσει γάλα. Τι είναι;

Είναι η αγελάδα............

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

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

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



Άσκηση 6
Oχ! Μπερδεύτηκαν δύο αινίγματα το ένα με το άλλο! Μπορείς να τα ξεχωρίσεις;
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Έπειτα μάθε να γράφεις σωστά το αίνιγμα για τον παπαγάλο.

Με πούπουλα χρωματιστά                

έχω λέπια στο κορμί μου                        

και ράμφος που τσιμπάει 

Κολυμπάω όλη μέρα                                      

μα δεν ξέρεις τη φωνή μου.                 

σαν άνθρωπος μιλάει.

O παπαγάλος

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

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

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

Με πούπουλα χρωματιστά                

και ράμφος που τσιμπάει.                 

σαν άνθρωπος μιλάει.

Το ψάρι

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

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

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

Κολυμπάω όλη μέρα                   

έχω λέπια στο κορμί μου                           

μα δεν ξέρεις τη φωνή μου. 
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Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Στη Xωχαρούπα

Oι τέσσερις φίλοι σε ευχαριστούν που τους βοήθησες να                   

λύσουν τα αινίγματα. Ξεκίνησαν μόλις βγήκε το φεγγάρι, 

ακολούθησαν τα χελιδόνια και περπάτησαν ώσπου να λιώσουν       

ο καθένας δύο ζευγάρια παπούτσια. Όταν έλιωσε και το              

δεύτερο, έφτασαν σε μια ονειρεμένη χώρα με όμορφα χαμηλά      

σπίτια από ζάχαρη, μεγάλα πάρκα γεμάτα τεράστια δέντρα, με 

περίεργα λουλούδια και παιδιά ευτυχισμένα, που μιλούσαν με 
στιχάκια και διάβαζαν ποιήματα.

Ήταν η Χωχαρούπα!
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— Πάμε να παίξουμε μαζί τους!

— Επιτέλους, φτάσαμε!

— Ποπό! Δες πόσα παιδιά! Παιδιά μαύρα και λευκά, παιδιά με μαλλιά 

ξανθά και καστανά, παιδιά με μάτια σκιστά ή αμυγδαλωτά.

— Καλώς τους φίλους απ’ την Ελλάδα, που ’χει την Κρήτη και τη Λευκάδα,                   

κι ο κόσμος τρώει τη φασολάδα και πάει βαρκάδα στη φεγγαράδα.

— Γεια σας, φίλοι μας! Είμαστε η Χαρά, ο Λουκάς, ο Αρμπέν και η Γαλήνη. 

Ήρθαμε από πολύ μακριά, από την Ελλάδα, για να σας συναντήσουμε.

— Αλήθεια, τι σημαίνει Χωχαρούπα;
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— Χωχαρούπα είναι η Χώρα των Χαρούμενων Παιδιών,                                                      

της αγάπης, της ειρήνης, των γλυκών ζαχαρωτών.

— Από πού έχουν έρθει όλα αυτά τα παιδιά;

— Απ’ την Ευρώπη και την Ασία, την Αυστραλία,

την Αφρική, τη μακρινή Αμερική.

— Και τι κάνετε εδώ όλη μέρα;

— Παίζουμε και τραγουδάμε όλη μέρα και

γελάμε, όλα τα παιδιά βοηθάμε κι όλοι

ΙΣOΙ προχωράμε.

— Μπορούμε να μείνουμε λίγες μέρες μαζί

σας;

— Όσο θέλετε μπορείτε δίπλα μας να μοιραστείτε

τη χαρά και τη γαλήνη, αν δεχτείτε την ΕΙΡΗΝΗ!
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Oι τέσσερις φίλοι έφτασαν πρώτα στη Λιλιμέρα. Πώς μιλούσαν                                  
οι άνθρωποι εκεί;

Οι τέσσερις φίλοι έφτασαν στη 
Λιλιμέρα, μία παράξενη χώρα, 
στην οποία οι κάτοικοι μιλούσαν 
με γλωσσοδέτες.

Τι σημαίνει Χωχαρούπα;

Χωχαρούπα σημαίνει η 
Χώρα των Χαρούμενων 
Παιδιών, της αγάπης, 
της ειρήνης, των γλυκών 
ζαχαρωτών.
Η λέξη προήλθε από τα 
πρώτα γράμματα των 
πρώτων λέξεων.

Μπορείς να περιγράψεις πώς φαντάζεσαι τη Χωχαρούπα;

Φαντάζομαι την Χωχαρούπα σαν μία πόλη, 
γεμάτη με χαρούμενα παιδιά από όλο τον 
κόσμο. Σε κάθε γωνιά υπάρχει μία παιδική 
χαρά ή ένα πάρκο. Τα σπίτια είναι από 
ζαχαρωτά.  
Μικροί  και μεγάλοι όλη την μέρα παίζουν 
και τραγουδούν χαρούμενα και ειρηνικά.

Τι πρέπει να δεχτούν οι ήρωες, αν θέλουν να μείνουν για λίγες  
μέρες στη Χωχαρούπα;

Οι ήρωες για να 
μπορέσουν να μείνουν 
για λίγες μέρες στη 
Χωχαρούπα πρέπει να 
δεχτούν την ειρήνη και 
την ισότητα.
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Μάθε να γράφεις τις λέξεις σωστά τα δύο στιχάκια που εξηγούν

τι σημαίνει Χωχαρούπα.

Χωχαρούπα είναι η Χώρα των Χαρούμενων Παιδιών,                                                      

της αγάπης, της ειρήνης, των γλυκών ζαχαρωτών.

7 Φτάνοντας στη Χωχαρούπα, οι τέσσερις φίλοι βρήκαν όλα τα                          

παιδιά να διαβάζουν ξαπλωμένα αναπαυτικά κάτω από τα μεγάλα 

δέντρα. Τι διάβαζαν; Δες παρακάτω…



Aν όλα τα παιδιά της Γης

Αν όλα τα παιδιά της Γης               

πιάνανε γερά τα χέρια,                        

κορίτσια αγόρια στη σειρά                         

και στήνανε χορό,                                     

ο κύκλος θα γινότανε                               

πολύ πολύ μεγάλος                                           

κι ολόκληρη τη Γη μας                                        

θ’ αγκάλιαζε θαρρώ.                                        

Θα ’ρχόνταν τότε τα πουλιά,                                     

θα ’ρχόνταν τα λουλούδια                           

θα ’ρχότανε κι η άνοιξη                                    

να μπει μες στον χορό,                                            

κι ο κύκλος θα γινότανε                                     

ακόμα πιο μεγάλος                                                                    

και τρεις φορές τη Γη μας                                        

θ’ αγκάλιαζε θαρρώ! 77
Γιάννης Ρίτσος
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Η Ξανθούλα

Την είδα την Ξανθούλα,                            

την είδα ψες αργά,                                         

που εμπήκε στη βαρκούλα                             

να πάει στην ξενητειά.

Εφούσκωνε τ’ αέρι                       

λευκότατα πανιά                                       

ωσάν το περιστέρι                                     

που απλώνει τα φτερά.

Διονύσιος Σολωμός
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Πώς λέγονται αυτά που διάβαζαν τα παιδιά στη Χωχαρούπα;

Αυτά που διάβαζαν τα παιδιά στη 
Χωχαρούπα λέγονται ποιήματα.

Ποιο από τα παραπάνω ποιήματα σου αρέσει πιο πολύ;

Ποιος ποιητής έγραψε το κάθε ποίημα;

Το δεύτερο ποίημα, με τίτλο 
«Η Ξανθούλα» το έγραψε ο 
εθνικός  μας ποιητής 
Διονύσιος Σολωμός.

Το πρώτο ποίημα, με τίτλο 
«Αν όλα τα παιδιά της γης» 
το έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος.

Απάγγειλε το ποίημα που σου αρέσει με διαφορετικούς τρόπους:      
γρήγορα, αργά ή όπως αλλιώς θέλεις εσύ.

Η Ξανθούλα
Την είδα την Ξανθούλα,                            

την είδα ψες αργά,                                         

που εμπήκε στη βαρκούλα                             
να πάει στην ξενητειά.

Εφούσκωνε τ’ αέρι                       

λευκότατα πανιά                                       

ωσάν το περιστέρι                                     
που απλώνει τα φτερά.

Διονύσιος Σολωμός

Πιο πολύ μου άρεσε το ποίημα του  Γιάννη Ρίτσου, «Aν
όλα τα παιδιά της Γης». Είναι πραγματικά υπέροχο γιατί 
μας μιλά για την αγάπη, την ειρήνη, την συνεργασία. την  

φιλία και  την ισότητα. 
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Αντίγραψε στο τετράδιό σου το ποίημα που σου άρεσε και  

ζωγράφισε δίπλα ό,τι θέλεις. 

Aν όλα τα παιδιά της Γης

Αν όλα τα παιδιά της Γης               

πιάνανε γερά τα χέρια,                        

κορίτσια αγόρια στη σειρά                         

και στήνανε χορό,                                     

ο κύκλος θα γινότανε                               

πολύ πολύ μεγάλος                                           

κι ολόκληρη τη Γη μας                                        

θ’ αγκάλιαζε θαρρώ.                                        

Θα ’ρχόνταν τότε τα πουλιά,                                     

θα ’ρχόνταν τα λουλούδια                           

θα ’ρχότανε κι η άνοιξη                                    

να μπει μες στον χορό,                                            

κι ο κύκλος θα γινότανε                                     

ακόμα πιο μεγάλος                                                                    

και τρεις φορές τη Γη μας                                        

θ’ αγκάλιαζε θαρρώ!

Γιάννης Ρίτσος

Μάθε να γράφεις σωστά τους δύο 

πρώτους στίχους. 

1ος στίχος: Αν όλα τα παιδιά της Γης

2ος στίχος: πιάνανε γερά τα χέρια,                        

Έπειτα μάθε το ποίημα απέξω.
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Η Χαρά, ο Λουκάς, η Γαλήνη και ο Αρμπέν πρέπει να επιστρέψουν στα 
σπίτια τους.

Πριν φύγουν όμως από τη Χωχαρούπα, έμαθαν να γράφουν στιχάκια.                 

Αν θέλεις να μάθεις και εσύ να γράφεις στιχάκια, πήγαινε στις ασκήσεις                                                    

7 , 8 , 9 και 10 στις σελίδες 47 και 48 του Τετραδίου Εργασιών.



8. Το ταξίδι στην Χωχαρούπα
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Άσκηση 7
Διάβασε τα στιχάκια και ένωσε τις εικόνες με τη σειρά που τις συναντάς σε αυτό. 

Ξεκίνα από το πράσινο βελάκι.

Το μικρό το σαλιγκάρι 

πήγε βόλτα στο φεγγάρι, 

για να βρει ένα μανιτάρι.  

Και το κόκκινο το ψάρι  

ψάχνοντας για ένα ζάρι 

βούτηξε μες στο πιθάρι,  

άναψε και το λυχνάρι κι 

έγειρε στο μαξιλάρι.
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8. Το ταξίδι στην Χωχαρούπα

Αντίγραψε τα τρία πρώτα στιχάκια στο τετράδιό σου 

και μάθε να τα γράφεις σωστά.

1ος στίχος: Το μικρό το σαλιγκάρι

2ος στίχος: πήγε βόλτα στο φεγγάρι, 

3ος στίχος: για να βρει ένα μανιτάρι.
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Άσκηση 8
Ώρα να φτιάξεις και εσύ στιχάκια με λίγη βοήθεια! Βρες ποια λέξη τελειώνει όπως  

το όνομα του κάθε παιδιού στις προτάσεις και αντίγραψέ τη στο σωστό κενό.

μουσική αγορά βιβλία φασαρία Σελήνη

Βλέπω τη Χαρά που πάει στην ................................ .αγορά

Η όμορφη Γαλήνη μοιάζει με τη ................................ .Σελήνη

Έρχεται και η Ζωή παίζοντας ................................ .μουσική

Η φίλη μου η Μαρία κάνει ................................ .φασαρία

Κοίτα τη Λουκία που ψάχνει στα ................................ .βιβλία



Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας
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Άσκηση 9
Για να μάθεις να γράφεις στιχάκια, πρέπει να εξασκηθείς! 

Βρες ένα όνομα που να τελειώνει όπως η τελευταία λέξη σε 

κάθε στιχάκι.

Η Θεώνη που κρατά                                   

ένα μπαλόνι.
.....   ......Ο Νάσος που                                                 

έτρεχε στο δάσος.

.....   ......Η Τασία βλέπει από                      

την τζαμαρία.
.....   ......Η Μαρίνα

είναι δικηγορίνα.
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Άσκηση 10

Φτιάξε τώρα τα δικά σου στιχάκια παίρνοντας ιδέες από τις εικόνες.

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

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

Είμαι μια καλή γατούλα

και τρώω μια ντοματούλα.

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

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

Δείτε ένα  σαλιγκαράκι

με ένα πράσινο φτυαράκι!

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

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

Έχω ένα μακρύ ψαλίδι

να κουρέψω το γρασίδι.
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