
 

( Μέρος Β’)                                                            

                                                                                                  
Και χτυπώντας το μαγικό ραβδί…                                      

…έντυσε το Χάρη στη στιγμή με ένδυμα περιπάτου. Με κομψό φανελένιο 

κουστούμι, μεταξωτή γραβάτα και μπομπέ καπέλο, με ακριβές πένες στην 

τσέπη και ελβετικό ρολόι σε χρυσή αλυσίδα, ο Χάρης έμοιαζε με 

επιχειρηματία!   

    «Θα με πνίξει αυτή η γραβάτα!», δυσανασχέτησε ο Χάρης. «Κι αυτό το 

ανόητο καπέλο θα μου τσαλακώσει τα αυτιά!». 

     Ο Χάρης άρχισε να τρίβεται εκνευρισμένος στο χώμα. Έπρεπε 

οπωσδήποτε να ξεφορτωθεί αυτά τα ανυπόφορα ρούχα! 

     Αγανακτισμένος, έριξε με φόρα μία βουτιά στο νερό και τίναξε από 

πάνω του τα κομψά ρούχα, που τώρα επέπλεαν στη λιμνούλα παρέα με τις 

πάπιες. 

     «Κρίμα!», μονολόγησε σκεφτικό το τζίνι, «Τον Αφέντη μου, τον 

Σκύλο, δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου τα ωραία ρούχα…». 

     Και καθώς ο Χάρης ετοιμαζόταν να παίξει με τις πάπιες, το τζίνι 

χτύπησε το ραβδί του στον αέρα για δεύτερη φορά, και τότε…         …ένα 

πλούσιο φαγοπότι παρατάχθηκε μπροστά στο Χάρη! Τι τραπέζι ήταν αυτό, 

φορτωμένο με λιχουδιές αραδιασμένες σε πανάκριβα σερβίτσια κι ένα σωρό 

γλυκίσματα σερβιρισμένα σε κινέζικες πορσελάνες! 

     Ο Χάρης μύρισε τα πιάτα ένα-ένα, κουνώντας εξεταστικά τη μουσούδα 

του. Τίποτα, όμως, δεν του έκανε αίσθηση, εκτός από μερικά κόκαλα που 

ήταν πεταγμένα στο χώμα. Πήρε μόνο ένα κοκαλάκι, έτσι για να τσιμπήσει 

κάτι, ενώ τα υπόλοιπα ζώα άρχισαν να πλησιάζουν στο πολυτελές τραπέζι 

ετοιμάζοντας τρικούβερτο γλέντι. 

     «Τι να κάνω!», αναλογίστηκε απελπισμένο το τζίνι, «Ούτε τα εκλεκτά 

δείπνα τον συγκινούν τον Αφέντη μου!». Με αυτή την σκέψη, χτύπησε το 

ραβδί του στον αέρα για τρίτη και τελευταία φορά, και τότε… 

(Τη συνέχεια θα τη διαβάσεις στο επόμενο φυλλάδιο…!) 

 



      

       

 

 Ερωτήσεις κατανόησης 

 

1)Ποια ήταν η πρώτη ευχή “με τη μεγαλύτερη ζήτηση”, σύμφωνα με το 

τζίνι, που πραγματοποίησε αυτός για λογαριασμό του Χάρη; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)Γιατί ο Χάρης έμοιαζε με επιχειρηματίας; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)Χάρηκε ο Χάρης με αυτήν του την εμφάνιση και ποια ήταν η αντίδρασή 

του; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)Ποια ήταν η δεύτερη ευχή που πραγματοποίησε έπειτα το τζίνι; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5)Περιέγραψε το τραπέζι μου εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στον Χάρη. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

6)Ποια ήταν αυτή τη φορά η αντίδραση του Χάρη; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

      



 

 

Γραμματικές ασκήσεις 

1)Συμπληρώνω με το σωστό ι, η, ο, ω:    (Δεν ξεχνώ τους τόνους!) 

       …..  μητέρα τ…ς   Ελένης κάθεται στ…ν άκρη τ…ς καρέκλας. 

Κοιτάζει τ… βιβλί… τ…ν μαθηματικ…ν και τ…ς ασκήσεις που έπρεπε να λύσει   

τ..  παιδ… της. Έπρεπε επίσης να μάθει τ..ν  πολλαπλασιασμ… του εννιά. 

Η Ελένη κάθισε με τ…ν αδερφ… της στ… γραφεί… για να διαβάσουν. 

Περισσότερο όμως η Ελένη δυσκολεύεται στ…ς ασκήσεις τ…ς Γλώσσας. 

Έχουν να κλίνουν στ… τετράδι… τ…ς  γραμματικής τ…ν ψαρά, τ…ν μπακάλη 

και τ… κουτ…. 

      Μετά τ… διάβασμα η μαμά   έφτιαξε τ… κέικ που άρεσε τ…ς Ελένης. 

Έβαλε και τ…ς σταφίδες που λάτρευε. Μόνο που ξέχασε να χρησιμοποιήσει 

τ…ν χυμό πορτοκάλ… και έβαλε στο τέλος τ… βανίλια από το μικρό 

μπουκαλάκ…, που είχε αγοράσει από  τ… παντοπωλεί…… 

     Η μικρ… αδερφ…. της, η Βιολέτα,  άρχισε να  γκρινιάζει  και γι’ αυτό 

…. μαμά της την έβαλε στ… ποδήλατ… για να την πάει βόλτα. Τ… πιτσιρίκ… 

κάποια στιγμή πάτησε με δύναμη τ…ν μοχλ… τ… φρέν…ν και έπεσε πάνω 

στ…ς πλάκες τ…ς αυλής. Έγδαρε τ…ν άκρη τ….ς μύτης της. 

      Με τ… βαμβάκ… η μαμά της  καθάρισε τ…ς βρωμιές από τ…ς άκρες 

τ…ς πληγής και με τ…ν αδερφό τ…ς μικρής μάζεψε τ… καλώδιο τ…ν φρέν…ν 

που είχε κοπεί. Τώρα έπρεπε να το πάνε στ…ν τεχνίτη για να 

επιδιορθώσει τ… ποδήλατ… 

      Η Ελένη, που πήγε μαζί της, κοιτούσε με ενδιαφέρον τ…ν πίνακα του 

τεχνίτη. Εντύπωση της έκανε ο αριθμός τ…ν κασαβιδι….ν και τ…ν τανάλι…ν 

που ήταν κρεμασμένες. Σκέφτηκε πόσο ωραία θα ήταν να μιμηθεί τ…ς 

κινήσεις τ…ν χερι…ν του μάστορα. Εκείνος όμως έβαλε τα γέλια. 

      Η μητέρα πλήρωσε με τ… χαρτονόμισμα τ…ν είκοσι ευρώ, πήρε τα 

ρέστα και τα έβαλε στ… πορτοφόλ… της. 

      Για να ευχαριστήσει τα παιδιά,  τους αγόρασε τ… αγαπημέν… τους 

παγωτ… με τ…ς φιγούρες τ…ν κινούμεν….ν σχεδίων που βλέπουν στ…ν 

τηλεόρασ…. 

      Κουρασμένα τα παιδιά, όταν πήγαν στ… σπίτ… τους, ανέβηκαν στ…. 

κρεβάτ… της μαμάς και αποκοιμήθηκαν. 



          

 

 

2)Γράφω τις παρακάτω λέξεις στη σωστή ομάδα ανάλογα με την προφορά 

του συνδυασμού –αυ και –ευ.   

σαύρα, αυτοκίνητο, ευτυχώς, Ναυσικά, αυγή, χαϊδεύει, Ναύπλιο, Εύη, 

Δευτέρα, μαζεύω, ναύτης, φεύγω, ευχαριστώ, αύριο, αυτός, ψαρεύω, 

πεύκο, ταύρος, λευκό, χορεύω, Παρασκευή, προσευχή 

 

 αυ(αβ)…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 αυ(αφ)…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ευ(εβ)……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ευ(εφ)……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3)Συμπληρώνω τα κενά και τονίζω. 

θησ……ρός               κλαδ……ω             γ……ση 

τρ……ματίζομαι          παλ……ω               κ……τό 

π……κο                  μεθ……ριο             απόγ……μα 

Π……λος                 Λ……τέρης            τελ……ταίος 

 

 

                                                

 

 

 



 

 

                                    Περιστέρι,30 Μαρτίου 2020  

 

 

        Αγαπητά μας παιδιά! 

       Ευχόμαστε ολόψυχα να είστε καλά στην υγεία σας, να είναι καλά οι 

γονείς σας κι όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

       Θα θέλαμε αρχικά να σας πούμε, ότι μας λείπετε πολύ, σας 

σκεφτόμαστε κι ευχόμαστε γρήγορα να ξανασμίξουμε στις τάξεις μας που 

θα τις γεμίσετε, όπως άλλοτε, με τα γέλια σας, τα πειράγματά σας, τη 

δημιουργία και τη φαντασία σας. 

                       Αγαπητά μας παιδιά, ζείτε, ζούμε όλοι μας, πρωτόγνωρες 

καταστάσεις. Να ξέρετε πως κι ο φόβος και η ανασφάλεια είναι 

συναισθήματα απολύτως επιτρεπτά αυτή την περίοδο και πολύ φυσιολογικά. 

Στην καρδιά σας όμως, ευτυχώς, υπάρχει και πολλή αισιοδοξία και πολύ 

θάρρος. Σε αυτά λοιπόν θα πρέπει τώρα να ανατρέξετε γιατί όλα αυτά που 

ζείτε τώρα, σύντομα θα περάσουν. Να’στε σίγουροι γι’αυτό! 

          Εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο που μένετε σπίτι να περνάτε 

περισσότερο χρόνο με τους γονείς σας. Να ασχοληθείτε με πράγματα που 

αγαπάτε και πριν δε σας έμενε όσο χρόνο θέλατε γι’αυτά. Σίγουρα θα δείτε 

κι αρκετή τηλεόραση και θα παίξετε ηλεκτρονικά παιχνίδια (ελπίζουμε όχι 

σε υπερβολή και τα δύο) αλλά αφήστε και τη φαντασία σας ελεύθερη, 

γίνετε δημιουργικοί και ανακαλύψτε κι άλλους τρόπους να διασκεδάσετε. 

Υπάρχουν τόσοι πολλοί. 

          Βοηθήστε, για παράδειγμα, τη μαμά στο μαγείρεμα, γίνετε μικροί 

ζαχαροπλάστες και φτιάξτε τα καλύτερα κουλουράκια. Ζητήστε από το 

μπαμπά να σας μάθει τα κόλπα του μαστορέματος.  

 

 

 



 

 

   

        Παρακαλέστε τον παππού ή τη γιαγιά να σας διηγηθούν ιστορίες από 

τη ζωή τους-μια χαρά γίνετε αυτό κι απ’το τηλέφωνο. Και σε αυτούς θα 

αρέσει πολύ να το κάνουν κι εσείς θα το απολαύσετε. Επικοινωνήστε με 

τους φίλους σας να μάθετε τι κάνουν, πώς περνάνε. 

         Γενικά να έχετε στο μυαλό σας πως η επικοινωνία με τους φίλους 

μας, με τους ανθρώπους που αγαπάμε, μας κάνει πάντα καλό, τώρα ακόμη 

περισσότερο. 

         Γελάστε με την ψυχή σας, πάντα υπάρχουν λόγοι γύρω μας που μας 

δίνουν αφορμές. Κάντε όνειρα, κάντε σχέδια!                           

Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο να προσέχετε τον εαυτό 

σας, να κοιμόσαστε αρκετά, να τρέφεστε σωστά και ισορροπημένα.    

         Αγαπητά μας παιδιά, μπορεί αυτές τις μέρες να μην έρχεστε σχολείο 

αλλά εννοείται πως παραμένετε οι μαθητές του Β’1 ή του Β’2, οι μαθητές 

της κυρίας Μαρίας ή της κυρίας Θεοδώρας, μαθητές του 39ου Δημοτικού 

Σχολείου Περιστερίου.  

          Η μαθητική σας ιδιότητα δεν πήγε διακοπές. Μπορεί να κάναμε μία 

παύση απ’το να πηγαίνουμε σχολείο αλλά δεν είμαστε σε διακοπές. 

Φαντάζομαι πως και οι γονείς σας σας λένε ακριβώς το ίδιο. Δίκιο έχουν, 

ισχύει. 

         Μπορεί να μην προλάβαμε να σας διδάξουμε την κάθετη πρόσθεση με 

κρατούμενο, την κάθετη αφαίρεση με δανεισμό ή την κλίση ρημάτων που 

τόσο ανυπομονούσατε αλλά δεν πειράζει. Έχετε όλο το χρόνο μπροστά 

σας, θα το κάνετε λίγο αργότερα. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε, 

και θα ήταν καλό να κάνουμε, είναι ό,τι έχουμε διδαχθεί να το 

εμπεδώσουμε τώρα τέλεια. Κάποια απλά να τα ξαναθυμηθούμε, κάποια να 

τα ξεκαθαρίσουμε πια στο μυαλό μας. Να ακούτε γι’αυτό αυτή τη μαμά (και 

τον μπαμπά φυσικά) όταν σας καλεί να κάνετε και λίγη επανάληψη. Κάντε 

τις εργασίες που σας στέλνουμε και κυρίως διαβάστε βιβλία. 

 

 

 



 

 

          Διαβάστε βιβλία! Στις 2. Απριλίου ήταν η παγκόσμια ημέρα παιδικού 

βιβλίου. Το βιβλίο είναι ένας πολύτιμος φίλος, παντοτινός φίλος, που μας 

συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή. Μας χαλαρώνει, μας διασκεδάζει, μας 

μαθαίνει πράγματα, μας κάνει να ονειρευόμαστε, δίνει φτερά στη γλώσσα 

μας γιατί εμπλουτίζει το λεξιλόγιό μας, φτερά στη φαντασία μας, μας 

ταξιδεύει σε μέρη που διαφορετικά ποτέ μας δε θα βλέπαμε, σε εποχές 

που δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, μας κάνει σοφότερους, ανοίγει το μυαλό 

μας και τόσα μα τόσα ακόμη. Αξίζει να κάνετε λοιπόν φίλο σας το βιβλίο! 

         Γλυκά μας παιδιά, φτάνοντας στο τέλος της επιστολής μας προς 

εσάς, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να σας διαβεβαιώσουμε πως όλα αυτά 

που όλοι ζούμε κάποια στιγμή θα περάσουν. Θα ξαναβγείτε από το σπίτι, 

θα ξαναδείτε τους φίλους σας, θα ξαναπαίξετε στις κούνιες, θα ξαναπάτε 

βόλτες και θα ξανάρθετε φυσικά και στο σχολείο. Και κάποιοι από σας 

ίσως και θα ξαναβαρεθείτε το σχολείο!  

         Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας! Για ό,τι χρειαστείτε 

είμαστε στη διάθεσή σας.                                                       

Σας αγαπάμε τον καθένα ξεχωριστά και μας λείπετε! 

 

 

                                                Με πολλή αγάπη 

                                                οι δασκάλες σας 

                                       κυρία Μαρία και κυρία Θεοδώρα                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  2. Υπολογίζω τη συνολική αξία του μοτίβου. 
 
                                                
   =12                                                                                   
Αν              

  
                         = 8   
 
 
3. Μπορείς να φτιάξεις το μαγικό δέντρο του 24; 
 
 
 
                                             
                                                                                    24= ___  +  ___ 
                                                                 

                                                 +                                   ή  ____   Χ  12  

                                                                    
 

     +                        +                           +                           24= ___  + ___  + ___ + ___ 
 
 
                                                                                                                          

                                                                                                                                ή  ____ Χ 6 
   +              +                 +             +             +             +              +                            
  

                                                                                         
 
24= __ + __ +  __+__ + __ + __ +  __+__                                 ή  ____ Χ 3 
 
 
 
 
 
 
 

85 – .…. – ….. 

64 + ..… + ….. 

   100 – ..… – …. 

   45 + ….. +  ….. 

Υπολογίζω   ….  + ….  + ….  +   ….  + ….  + ….   + ….  + ….  = …... 

 

 

24

44 

12 
 

6        

3              

73 



 

4. Πόση απόσταση θα διανύσει το ποντικάκι για να φτάσει στο τυράκι; 

 

 

           

                4εκ.      4εκ        4 εκ.      4εκ       4 εκ.      4εκ        4 εκ.      4εκ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Η                      θέλει ν’ αγοράσει ένα 
 
 
 
 Η γιαγιά της έδωσε 55 ευρώ. Πόσα ευρώ πρέπει να της δώσει ο παππούς της για  
 
ν’ αγοράσει το ποδήλατο; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπολογίζω: 

100 € 

Υπολογίζω  με  αφαίρεση:                               Υπολογίζω  με  πρόσθεση:                 



6.Συμπληρώστε τους  παρακάτω πίνακες  πολλαπλασιασμού. 

φορές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Χ 2           

 

φορές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Χ 4           

 

φορές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Χ 5           

 

φορές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Χ 10           

 

φορές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Χ 7           

 

φορές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Χ 8           

 

φορές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Χ 3           

 

φορές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Χ 6           

 

φορές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Χ 9           

 
 
 
 


