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   ΤΑΞΕΙΣ 

     Α΄-Β΄ 

 
 
 

  
 
 

                                                                                                            το τζάκι 

                                                                                                          

1. Μπαίνω στον παρακάτω σύνδεσμο και θυμάμαι τα δίψηφα σύμφωνα 

https://www.youtube.com/watch?v=7fQSeJg7k6g 
 

2. Γράφω  Τζ  και  τζ και λέω αυτό που γράφω ταυτόχρονα. 
 
 
  
 

 
 
 

 
3.  Γράφω τζ στα κενά και διαβάζω τρεις φορές.  

              τζο          τζη         τζα           τζε          τζι 

            τζω          τζου       τζοι         τζει         τζαι 
 

4.  Διαβάζω και χρωματίζω τα «τζ» με κόκκινο και τα «τσ» με μπλε.   

                                                                                                            Κυριακή στο σπίτι 

      Είναι Κυριακή. Ο μπαμπάς είναι στο σαλόνι. Ανάβει το τζάκι. Η Τζένη 

είναι στην κουζίνα. Φοράει ακόμα τις πιτζάμες της. Πίνει ένα 

φλιτζάνι τσάι. Η μαμά μαγειρεύει. Φτιάχνει μελιτζάνες 

γεμιστές και τζατζίκι. Ο Τζίμης είναι στον κήπο και παίζει. 

Κλωτσάει όμως δυνατά τη μπάλα και σπάει το τζάμι!  

Έγινε κόκκινος σαν πατζάρι! 

4.Τι πρέπει να κάνει ο Τζίμης; Να πει στους γονείς του, ότι λυπάται γι αυτό 

που έγινε και να βρουν μία λύση μαζί.    

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj08YWGxMDTAhWEOhQKHXHODswQjRwIBw&url=http://www.123rf.com/photo_2456409_boy-playing-with-a-ball-and-breaking-a-window.html&psig=AFQjCNHl25kbnSOcTgjp4a7viGmpicNfIA&ust=1493241435226853
https://www.youtube.com/watch?v=7fQSeJg7k6g
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  5. Ενώνω τις λέξεις με τις εικόνες. 

        το τζάκι       

το τζάμι 

το φλιτζάνι  

οι πιτζάμες 

οι μελιτζάνες 

το τζατζίκι 

     
6.Συμπληρώνω τις προτάσεις με λέξεις από την άσκηση 4. 

 

Το βράδυ η Ζωή φοράει τις πιτζάμες της. 

Η μαμά κάθε πρωί πίνει ένα φλιτζάνι τσάι. 

Ο παππούς ανάβει το τζάκι γιατί κάνει κρύο. 

Μου αρέσει να τρώω σουβλάκια με τζατζίκι. 

Η γιαγιά στον κήπο της έχει λαχανικά. Ντομάτες, μαρούλια  και  

μελιτζάνες. 

7. Συμπληρώνω όπως το παράδειγμα. 

   η πιτζάμα    οι πιτζάμες 

   η μελιτζάνα   οι μελιτζάνες 

   η πιτζάμα    οι  πιτζάμες 

   η τζαμαρία    οι τζαμαρίες 

Μην ξεχνάς τις αλλαγές, 
από τη μία στις πολλές! 

 η   -α          οι    -ες                    
           

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh3e_FrcLTAhUIxxQKHZZaBLMQjRwIBw&url=https://clipartfest.com/categories/view/9cb71eeb525de7c4442248b6634688fad6d0edde/damit-clipart.html&psig=AFQjCNE-rTelrQGwUUVbCzwAr1stCfokpQ&ust=1493304107104596
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4y_-KrcLTAhUFtRQKHS9RD58QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/catdemel/crafts-c-clip-art-colored-stamps/&psig=AFQjCNEyfYoOap-Hli7_t8KZhmfbryv4jw&ust=1493303993185057
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-wvSIsejgAhUJAGMBHdKHAYsQjRx6BAgBEAU&url=http://hasshe.com/mug-clipart-black-and-white-5b7add8e2756dd6f6c80fc37/&psig=AOvVaw1XXZuS7u4mFdAaoiRtP290&ust=1551785343316636
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   ΤΑΞΕΙΣ 
     Γ΄-ΣΤ΄ 

                 Ο φοιτητής και τα σαλιγκάρια (Mέρος 2o)    

 
                  Το παλικάρι πολλές φορές επέστρεφε αργά το βράδυ στο μικρό σπιτάκι . Για να φτάσει στην 
πόρτα έπρεπε να περάσει μέσα από τον κήπο και στη συνέχεια να περπατήσει σε ένα στενό 
πλακόστρωτο μονοπάτι ανάμεσα από δύο σειρές θάμνους. Το μονοπάτι  και οι θάμνοι ήταν πολλές φορές 
βρεγμένοι από το αυτόματο πότισμα και μια όαση σχηματιζόταν για όλα τα ζωντανά μέσα στην 
καλοκαιρινή κάψα της πόλης. Μια όαση που μάζευε δεκάδες σαλιγκάρια.  
                 Έτσι ένα βράδυ που επέστρεφε σπίτι του πάτησε, κατά λάθος, ένα σαλιγκάρι από τα πολλά 
που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή πάνω στο στενό πλακόστρωτο μονοπάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το 
έκανε επίτηδες. Δεν το ήθελε καθόλου. Απλά η νύχτα ήτανε σκοτεινή και δεν είχε καθόλου φως.  
    - Ε, δε βλέπεις μπροστά σου κύριε; φώναξε αμέσως το πληγωμένο σαλιγκάρι. 
    - Συγγνώμη, δε σε πρόσεξα, έσκυψε το παλικάρι πάνω του. 
    - Εντάξει, τώρα τι θα κάνουμε; 
                Το παλικάρι μάζεψε το σαλιγκάρι και το πήγε στο σπιτάκι του. Το έβαλε πάνω στο τραπέζι και 
το εξέτασε με το μεγεθυντικό φακό που είχε για τα γραμματόσημα.  
     - «Εντάξει, δε βλέπω μεγάλη ζημιά, όλα θα πάνε καλά», είπε και εξαφανίστηκε στο μπάνιο. Ύστερα 
επέστρεψε με ένα κουτί με χανσαπλάστ.  
     -  «Ορίστε, τώρα θα είσαι εντάξει», είπε το παλικάρι αφού έβαλε ένα μικρό χανσαπλάστ εκεί που είχε 
χτυπήσει το σαλιγκάρι.  
     -  «Σε ευχαριστώ», χαμογέλασε εκείνο. 
              Το βράδυ το παλικάρι δεν κοιμήθηκε πολύ καλά. Έβλεπε στον ύπνο του το σαλιγκάρι που είχε 
πατήσει και στεναχωριόταν. Όταν ξύπνησε το πρωί αποφάσισε ότι δεν θα άφηνε να συμβεί ξανά κάτι 
τέτοιο. Είχε μια ιδέα. Πήγε στο ψιλικατζίδικο και επέστρεψε με ένα μικρό πακέτο. Είχε αγοράσει ένα 
μεγάλο κίτρινο  μαρκαδόρο από εκείνους που φωσφορίζουν.«Φωσφορίζει στο σκοτάδι;», είχε ρωτήσει 
τον πωλητή. «Φωσφορίζει, φωσφορίζει», τον είχε διαβεβαιώσει εκείνος χαμογελώντας. «Είναι τοξικό;», 
είχε ξαναρωτήσει. «Όχι» του απάντησε. 

                Μάζεψε προσεκτικά σε ένα πιάτο όλα τα σαλιγκάρια που βρήκε στο μονοπάτι του. Κάθισε στο 

πέτρινο παγκάκι και τους έβαψε το καβουκάκι τους, ένα, ένα, με το μαρκαδόρο. Έλεγξε ξανά το 

μονοπάτι και μάζεψε κανά-δυό που του είχαν ξεφύγει. Μετά τα άφησε. Το ίδιο βράδυ επέστρεψε αργά. 

Στο πλακόστρωτο μπορούσε να διακρίνει ένα μικρό κίτρινο γαλαξία από σαλιγκάρια. Τα απέφυγε 

όμως εύκολα. Μπήκε στο σπίτι του και έπεσε αμέσως στο κρεβάτι. Κοιμήθηκε βαθιά, χωρίς έγνοιες 

μέχρι το επόμενο πρωί. 

         (Προσοχή!!! Προκειμένου να γράψω ηλεκτρονικά στα κενά, σβήνω πρώτα τις τελείες και γράφω στη θέση τους)  

                                                               ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

(Διαβάζω προσεχτικά το κείμενο 2-3 φορές. Οι απαντήσεις μου πρέπει να είναι ολοκληρωμένες  
και δεν ξεχνώ ότι  κάθε ερώτηση είναι η μισή απάντηση.) 
1. Πού μαζεύονταν το βράδυ τα σαλιγκάρια; 
Στη μικρή όαση που σχηματιζόταν πάνω στο μονοπάτι, από το αυτόματο πότισμα. 

2. Tι συνέβη εκείνο το βράδυ που επέστρεφε στο σπίτι του; 
Εκείνο το  βράδυ που επέστρεφε σπίτι του πάτησε, κατά λάθος, ένα σαλιγκάρι από τα πολλά 

που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή πάνω στο στενό πλακόστρωτο μονοπάτι. 

3. Τι έκανε αμέσως μετά το άτυχο συμβάν; 

Το παλικάρι μάζεψε το σαλιγκάρι, το πήγε στο σπιτάκι του και του έβαλε ένα μικρό 

χανσαπλάστ εκεί που είχε χτυπήσει.  

4. Γιατί το βράδυ ο φοιτητής δεν κοιμήθηκε πολύ καλά; 

Το βράδυ το παλικάρι δεν κοιμήθηκε πολύ καλά γιατί έβλεπε στον ύπνο του το σαλιγκάρι που  

είχε πατήσει και στεναχωριόταν. 
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5.Τι έκανε για να διορθώσει το πρόβλημα; 
Την επόμενη μέρα έβαψε το καβουκάκι των σαλιγκαριών,  με  ένα  φωσφορίζον  μαρκαδόρο. 

6.Τι αντίκρισε στον κήπο, το βράδυ που επέστρεψε ; 
Το ίδιο βράδυ που επέστρεψε διέκρίνε ένα μικρό κίτρινο γαλαξία από σαλιγκάρια. 
7.Πώς κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ; 
Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκε βαθιά, χωρίς έγνοιες μέχρι το επόμενο πρωί. 

 
8. Επισκέπτομαι πρώτα το σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=HwPoVO1ZgUg 
θυμάμαι τα ουσιαστικά , τα βρίσκω στις δύο τελευταίες παραγράφους του κειμένου και τα χωρίζω 
στα τρία γένη : 

 

            ΑΡΣΕΝΙΚΑ                ΘΗΛΥΚΑ                   ΟΥΔΕΤΕΡΑ 
ύπνο ιδέα 

 

πρωί 

μαρκαδόρο 

 
έγνοιες 

 
παλικάρι 
 πωλητή 

 
 σαλιγκάρι 

 γαλαξία 

 
 πρωί 

   ψιλικατζίδικο 

   πακέτο 

   σκοτάδι 
   πιάτο 

   μονοπάτι 

   παγκάκι  

   καβουκάκι 
   πλακόστρωτο  
   σπίτι 

   κρεβάτι 
   βράδυ 

  
 
8. Εσύ ποια λύση θα έβρισκες για να μην πατηθεί ξανά κάποιο σαλιγκάρι; (Οπωσδήποτε διαβάζω 
πριν,  τους κανόνες γραφής που είναι κολλημένοι στο τετράδιό μου. Διαβάζω ,ελέγχω και 
διορθώνω πολλές φορές το κείμενό μου). 

  
{παράδειγμα) Μόλις μου ήρθε η παρακάτω ιδέα! Θα συζητούσα το πρόβλημα με τους 
υπόλοιπους ένοικους της πολυκατοικίας, προκειμένου να πούμε στον κηπουρό να μετακινήσει 
τα λάστιχα του αυτόματου ποτίσματος. Έτσι δεν θα σχηματιζόταν η μικρή όαση πάνω στο 

μονοπάτι αλλά πάνω στο γρασίδι. Με αυτή την κίνηση τα σαλιγκάρια θα σεργιάνιζαν πάνω στο 
χορτάρι και δεν θα κινδύνευαν από κανέναν περαστικό. 
 
 

Θέλω να είστε καλά , να προσέχετε, να παίζετε επιτραπέζια, να εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας 
μέσα από τον κόσμο του διαδικτύου (με μέτρο) και να περνάτε όμορφες σπιτικές στιγμές, μέχρι 
να τα πούμε ξανά .  Κ. Ελευθερία 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwPoVO1ZgUg

