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Άσκηση 1
Η Βάγια ξέρει μερικούς ακόμη γλωσσοδέτες, αλλά δεν τους θυμάται καλά. 
Συμπλήρωσε τους παρακάτω γλωσσοδέτες με τις λέξεις που λείπουν και έπειτα 
διάβασέ τους φωναχτά. Μάθε απέξω όσους μπορείς.
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ρινόκερος   ρο  ράβουν  ρέγγα    
τραγουδάνε   ραπτομηχανή

O ..............................
και η .................                                                                                                

..................... ροζ, ριγάτη 
τέντα. Ράβουν στη .............................  
μ’ ορμή και ................................

ραπτομηχανή

ρινόκερος

ρέγγα     
ράβουν

τραγουδάνε

ρο
«ντο, ρε, μι και ρε, και ρία ρία ρο» 
τραγούδι να ’χει πολλά ...............

ξεξασπρότερη πέτρα

Άσπρη ........................ξέξασπρη              

κι απ’ τον ήλιο......................... .ξεξασπρότερη
πέτρα

Από τη λαϊκή παράδοση

λαγός λουκουμάδες   λυχνάρι

Ελλάδα λουτρό
λουλούδι λουκέτο

Δίχως λάμδα δεν υπάρχουν                                 
o .........................................., λιγνός,  
..................................................,                                   
το ..............................................,                                      
το ............................................,                                 
το ............................................. και                       
το λιθάρι. 

λουκέτο

λαγός
λυχνάρι

λουλούδι
λουτρό

Νοστιμίζει λέξεις                     
όπως: .............................................., 
φασολάδα και στη μέση δυο                           
φοράει η πατρίδα μας 
................................................... .

λουκουμάδες 

Ελλάδα

Δέσποινα Στίκα,                                     

«Αλφαβήτα κόψε πίτα»,                                                 

εκδ. Gutenberg

Παυλίνα Παμπούδη,                                                       

«Με το Άλφα και το Βήτα», εκδ. Κέδρος
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Άσκηση 2

Η χελώνα καρέτα καρέτα ……........……. είδος υπό εξαφάνιση.                                                  

Η δασκάλα στο σχολείο λέει: «Όλοι μας …….......………………. υπεύθυνοι                                       

για τη σωτηρία της θαλάσσιας χελώνας». O μπαμπάς μου και η μαμά μου                                                                                       

..…….......…. μέλη του συλλόγου για τη διάσωσή της και έχουν                                               

υιοθετήσει μία. Εγώ ….......….........…… ο νονός της χελώνας που υιοθετήσαμε 

Της έδωσα το όνομα Χαρίκλεια. Oι γονείς μου λένε:                                                                  
«Τώρα που βάφτισες τη χελώνα, ….......…………. υπεύθυνος γι’ αυτή!».

είναι
είμαστε

είναι
είμαι

είσαι
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Άσκηση 3
Αν ενώσεις τα κομμάτια του παζλ, θα βρεις περίεργες εκφράσεις                                  
με το ρήμα είμαι! Ξέρεις τι σημαίνουν;

O δάσκαλός μας δεν αργεί ποτέ, •

O Κώστας και εγώ •

Αυτά που μου ζητάς •

Παίζετε και τραγουδάτε, •

Τα καρό ρούχα •

• είναι πάντα στην ώρα του.

• είμαστε εφτά χρονών.

• δεν είναι στο χέρι μου να τα κάνω.

• είστε μες στην καλή χαρά!

• είναι της μόδας.
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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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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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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
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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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