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Από το βιβλίο της γλώσσας διαβάστε το κείμενο «Πως υιοθετήσαμε ένα κομμάτι 

γης». Αφού το διαβάσετε και θυμηθείτε τι λέει, σκεφτείτε πως θα θέλατε εσείς να 

είναι ένα δικό σας οικόπεδο ή μια αυλή.  

Όταν είστε έτοιμοι ανοίξτε το τετράδιό 

σας κι γράψτε σε 4 -5 σειρές πως 

φαντάζεστε το δικό σας οικόπεδο ή τη 

δική σας αυλή.  

Μπορείτε να πάρετε ιδέες ή να 

χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις 

παρακάτω λέξεις.  

(γρασίδι, καταπράσινος-η-ο, δέντρο, 

λουλούδια, φράχτης, μεγάλος-η-ο, 

πολύχρωμος-η-ο, πανέμορφος-η-ο, 

κάδος σκουπιδιών, κάδος ανακύκλωσης) 

Όταν τελειώσετε αυτό που γράφετε, διαβάστε δυνατά το κείμενό σας και 

διορθώστε κάποια λαθάκια που μπορεί να κάνατε όσο γράφατε. Μη ξεχνάτε να 

ξεκινάτε με κεφαλαίο γράμμα και να βάζετε τελείες στο τέλος. Αν έχετε διάθεση 

μπορείτε να ζωγραφίσετε όλα όσα φανταστήκατε και γράψατε στο τετράδιό σας. 

 

Να κάνετε 2 φορές αντιγραφή τις παρακάτω λέξεις  στο τετράδιό σας.  

οικόπεδο  υιοθεσία  πότισμα 

σκουπιδότοπος καθαρίζω  έρχονται 

κομμάτι  σημείο  άνθισαν 

ανακοινώνοντας χάρισε  παράδεισος 

Χμμμ…. για να 

σκεφτώ 



Ας θυμηθούμε πως βάζουμε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά. Αν φαίνεται δύσκολο 

καλό είναι να έχουμε μπροστά μας γραμμένη την αλφαβήτα. Ξεκινάμε λοιπόν…. 

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

Οι λέξεις είναι : φασαρία, ανακύκλωση, τσακωνόμαστε, μόρφωση, 

γραφομηχανή, ξεχωρίζω, ολοκληρώνω, επιτέλους 

1. Δείτε προσεκτικά το πρώτο γράμμα κάθε λέξης. 

2. Βάλτε τις λέξεις με τη σειρά ανάλογα με το γράμμα που ξεκινούν. 

3. Πρώτα οι λέξεις από άλφα (α), μετά οι λέξεις από βήτα (β), μετά από γάμμα 

(γ), μετά από δέλτα (δ)… 

4. Αν από κάποιο γράμμα δεν ξεκινά καμία λέξη, προχωράμε στο επόμενο. 

 

Διαζευκτικό  ήτα (δηλαδή ήτα που τονίζεται όπως αυτό - ή - ) 

Το ήτα (η), όπως και το όμικρον (ο) όταν είναι μόνα τους δεν τονίζονται γιατί 

αποτελούν μια συλλαβή (παράδειγμα: Περιμένω να γυρίσει η μαμά μου από το 

σουπερμάρκετ). Το ήτα (η) όμως σε κάποιες περιπτώσεις τονίζεται. Ποιές είναι 

αυτές; 

 Όταν διαλέγουμε μεταξύ δύο πραγμάτων (παράδειγμα: Σήμερα θα 

παίξουμε κρυφτό ή κυνηγητό;) 

Προσπαθήστε να βρείτε που ταιριάζει το απλό (η) και που αυτό που 

τονίζεται (ή). 

1. Η μαμά και ….. γιαγιά κάθονται παρέα στο σαλόνι. 

2. Θέλεις να σε φωνάζουν Παναγιώτα ….. Γιώτα; 

3. Σου αρέσει ….. μουσική ….. η ζωγραφική; 

4. Αυτή είναι ….. καλύτερή μου φίλη. 

Ελισάβετ Χατζάτογλου ΤΥ-ΖΕΠ: elisavetchat@gmail.com 
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