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  [Φοβάμαι!] 
 
Ήρθε η άνοιξη. Δυο μικροί μελισσοφάγοι*  αναλαμβάνουν να ξυπνήσουν την 
Τεστούντο, τη χελώνα. Όμως ο Ντε-ε-ε δεν ξέρει ακόμα να πετά καλά...O ήλιος 
είπε δυνατά: Σήμερα θα ζεστάνω τα δάση. Ο 
ανοιξιάτικος άνεμος δε θύμωσε. 
— Ας τα ζεστάνει, είπε, είναι καιρός. 
 Τα δέντρα τίναξαν χαρούμενα τα κλαδιά τους.  
— Ήρθε η άνοιξη, είπαν. Ζεσταθήκαμε. 
Ο ήλιος είπε πάλι: 
— Σήμερα πρέπει πια να ξυπνήσει και η Τεστούντο η 
χελώνα. Ο ανοιξιάτικος άνεμος το 'φερε το μήνυμα του 
ήλιου στο δάσος, στα δέντρα, στα πουλιά. 
— Ας ξυπνήσει, ας ξυπνήσει... είπε ο Ντε-ε-ε ο μικρός μελισσοφάγος, και πήδησε δυο 
φορές πάνω στο κλαδάκι της μεγάλης βελανιδιάς. 
— Κάνει ζέστη, είπε στο αδελφάκι του, ο Ντικ-Ντικ-Ντικ, ο μεγαλύτερος 
μελισσοφάγος, και κούνησε τη μακριά του την ουρά με τα δέκα τα φτερά, τρεις 
ολόκληρες φορές. Τίναξε και τα πράσινα φτερά του και άνοιξε λίγο τα κοντά του 
ποδαράκια. 
— Για πού ετοιμάζεσαι; ρώτησε ο Ντε-ε-ε, το μεγάλο του αδελφό. 
— Θα κατεβώ, να πιω νερό, γιατί διψώ, είπε ο Ντικ-Ντικ-Ντικ κελαϊδιστά. 
— Να 'ρθω κι εγώ; ξαναρώτησε το μικρό πουλάκι. 
— Έλα σε περιμένω, είπε με χαρά ο Ντικ-Ντικ-Ντικ.  

 Συνέχεια ιστορίας εδώ                                                                      Ελένη Βαλαβάνη 
 

1. Διαβάζω δύο φορές όλο το κείμενο. Για ανάγνωση θα έχω πέντε φορές το 
πρώτο πράσινο μέρος .  

2. Ξέρεις τι είναι ο μελισσοφάγος;…….Αν δεν ξέρεις παρατήρησε την εικόνα και 
απάντησε: O μελισσοφάγος είναι  πουλί. 
 

3. Τι τρώει ο μελισσοφάγος;(Το μαρτυρά το όνομά του)  
Ο μελισσοφάγος τρώει μέλισσες. (Κάποιος κάνει κάτι  σε -ει) 
 

4. Βρίσκω όλες τις λέξεις του κειμένου που έχουν ξ και τις γράφω παρακάτω: 

                      ξυπνήσουν             τίναξαν                  τίναξε 

                      άνοιξε                      να ξυπνήσει          ανοιξιάτικος                 

                     ξαναρώτησε           άνοιξε                                                                                                                            
 

Κάνε κλικ να δεις τους 
μελισσοφάγους στον ποταμό Έβρο 

https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/05/blog-post_14.html
https://safeYouTube.net/w/FxoC
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5. Γράφω                 τις συλλαβές μέσα στο σπιτάκι και μετά τις ξαναγράφω 

άλλες τρεις     φορές  δίπλα    στις παύλες. Δεν ξεχνώ κάθε φορά που γράφω 

μία συλλαβή τη λέω ταυτόχρονα: 

ι                                  

                                                                                                                                       
                                                                             

           Ξα ξα 

                               Ξο                                                                       ξο 

                               

                               Ξι                                                                         ξι 

                               Ξε                                                                        ξε 

                               Ξη                                                                        ξη 

                               Ξω                                                                       ξω 

                               Ξυ                                                                        ξυ 

 

 

6. Ανακαλύπτω ποιες λέξεις βρίσκονται κρυμμένες και τις γράφω με μικρά και 

με κεφαλαία γράμματα : 

 

 

 

 

 

7. Συμπληρώνω τα κενά των λέξεων και τονίζω : 
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Ξι _ Ξι _ Ξι  

Ξε  Ξε   Ξε    

Ξη Ξη  Ξη 

Ξω Ξω Ξω                        

Ξυ Ξυ  Ξυ                              

Ξω 

                          

Ξω 

 

 

 

 

 

ξα  ξα  ξα 

ξο  ξο  ξο 

ξι   ξι   ξι 

ξε  ξε   ξε 

ξη  ξη   ξη 

ξω ξω  ξω 

ξυ  ξυ   ξυ 

 

                                          ταξίδι                                            
                                                                                        ξύλο                                     λέξη 
     παξιμάδι                           ΤΑΞΙΔΙ                           ΞΥΛΟ                                 ΛΕΞΗ 
    ΠΑΞΙΜΑΔΙ                                                                        

             ξ    ρ  ά   φ     ι           ξ  λ οκ ό  ος              

    τ α ξ ι   ή ς          ξ   λ ο υ  γός            
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                       ΕΝΑ          ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΨΑΧΝΕΙ ΣΠΙΤΙ 

 

Η ιστορία της μικρής Λυδίας και του χελιδονιού 

την εποχή του κορωνοϊού. Απόσπασμα από το 

βιβλίο: Η Λυδία έμενε σπίτι.  

       Οι γονείς της με πολύ δυσκολία την έπεισαν 

ότι πρέπει να μείνει σπίτι. Στην αρχή δεν 

μπορούσε να καταλάβει το γιατί αλλά όταν η μαμά, της εξήγησε μερικά πράγματα για 

τους ιούς αποφάσισε να το δεχτεί. Ούτε τη γιαγιά, ούτε τον παππού, ούτε τους 

φίλους της μπορούσε να συναντήσει. Η μόνη της παρηγοριά ήταν η μικρή της 

αδερφή, που όμως ήταν μικρή και δεν καταλάβαινε και πολλά πράγματα από αυτά 

που σκεφτόταν η Λυδία. Αυτό ήταν δύσκολο πολύ. 

        Οι μέρες περνούσαν δύσκολα. Σε λίγες μέρες άρχιζε ο Μάιος. Πέρσι τέτοιο 

καιρό στο σχολείο έκαναν χίλιες κατασκευές. Η δασκάλα τους διάβαζε ιστορίες για 

τον νεαρό άνδρα τον Μάιο, ζωγράφιζαν έπλεκαν στεφάνια …. Φέτος με τον πόλεμο 

που άρχισε ο κύρΙΟΣ με την κορώνα, τίποτα. 

      Ασχολούνταν στο σπίτι με διάφορα. Έπαιζε επιτραπέζια, ζωγράφιζε, 

παρακολουθούσε ταινίες, βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού … αλλά το «μπράβο» 

που άκουγε, δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο της δασκάλας και των συμμαθητών της. 

Συνέχεια ιστορίας εδώ                                                         Νίκη Σκεύα 

1. Εσύ πώς ένιωσες όταν κατάλαβες, ότι θα πρέπει να περιοριστούμε για αρκετό 

διάστημα σπίτι;………………………………………………………………………………………………………….. 

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

2. Τι είναι αυτό που σου έλειψε περισσότερο αυτό το διάστημα; 

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

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

3. Με ποιους τρόπους διάλεξες να περάσεις τον αρκετό ελεύθερο χρόνο σου; 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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https://www.youtube.com/watch?v=r8awLEuSdC8
https://www.youtube.com/watch?v=r8awLEuSdC8
file:///C:/Users/elege/Desktop/.https:/www.ebooks4greeks.gr/ena-xelidoni-psaxnei-spiti
https://www.youtube.com/watch?v=r8awLEuSdC8
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Θυμηθήκαμε καλά τον κανόνα ; Eίμαστε σίγουροι; Ωραία!!! Πάμε τώρα να τον 

εφαρμόσουμε στις ασκήσεις 

4. Kάνω οικογένειες λέξεων με τα παρακάτω ρήματα: . Yπογραμμίζω το θέμα (το 

μέρος που δεν αλλάζει) όλων των λέξεων της ίδιας οικογένειας : 

 

     

 

  

                                      

  

 

 
5. Λοιπόν τώρα, πάμε να συμπληρώσουμε τα κενά στις προτάσεις: 
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                                                                                                                                                             δανείζω 

          ζωγραφίζω                                        καθαρίζω                                (εξαίρεση) 
           
        ζωγραφίζομαι                                καθαρίζομαι                               δανείζομαι 
         ζωγραφική                                     καθαριστικό                               δανειστική 
        ζωγραφιστό                                    καθαρίστρια                               δανειστής         
        ζωγραφιά                                    πολυκαθαριστικό                          ενεχυροδανειστήριο                  
                                                                   καθαριότητα 
                                                                   καθαριστήριο 
                                                                   
                                                                                                                        

            
   ίζω                                                                     
                                         ίζει 
                ίζει 
 
                  
                    
                οισμα 
                                      ίζουν 
       
 
     είστηκα  
 
 
 
 
   ίζει                        

                                       ίζω 
                ίζω 
              
              ισαν 
 
                                
                              ίσω 
 
 
 
 
                             ύσω 
 
 
 
 
 
 
 
                         ισα 
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6. Βρίσκω δύο ρήματα του κειμένου που τελειώνουν σε -ίζω και τα κλίνω στους 

παρακάτω χρόνους: 
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ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

    (ΤΩΡΑ) 

   

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 

(ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

(ΠΡΙΝ ΜΙΑ 

ΣΤΙΓΜΗ) 

ΜΕΛ. ΕΞΑΚΟΛΟΥΘ. 

(ΜΕΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Εγώ αποφασίζω αποφάσιζα                 αποφάσισα Θα αποφασίζω 

Εσύ          αποφασίζεις                  αποφάσιζες αποφάσισες Θα αποφασίζεις 

Αυτός αποφασίζει       αποφάσιζε αποφάσισε Θα αποφασίζει 

Εμείς αποφασίζουμε       αποφασίζαμε αποφασίσαμε Θα αποφασίζουμε 

Εσείς αποφασίζετε       αποφασίζατε αποφασίσατε Θα αποφασίζετε 

αυτοί  αποφασίζουν       αποφάσιζαν   αποφάσισαν Θα αποφασίζετε 

        

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

    (ΤΩΡΑ) 

   

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 

(ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

(ΠΡΙΝ ΜΙΑ 

ΣΤΙΓΜΗ) 

 

ΜΕΛ. ΕΞΑΚΟΛΟΥΘ. 

(ΜΕΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Εγώ αρχίζω άρχιζα άρχισα Θα αρχίζω  

Εσύ          αρχίζεις άρχιζες άρχισες Θα αρχίζεις 

Αυτός αρχίζει άρχιζε άρχισε Θα αρχίζει 

Εμείς αρχίζουμε αρχίζαμε αρχίσαμε Θα αρχίζουμε 

Εσείς αρχίζετε αρχίζατε αρχίσατε Θα αρχίζετε 

Αυτοί  αρχίζουν άρχιζαν άρχισαν Θα αρχίζουν 
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                                    2. ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 

 

                                  

                                      
 

                           

 

  

 

                        Κάνω κλικ στη διπλανή  

            Εικόνα για να δω σε  

            βίντεο την αφαίρεση και  

            να θυμηθώ καλύτερα. 
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https://safeYouTube.net/w/ZAXC
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                                                                                                                                                            8 



                                                             ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  
                                 39ου Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

                             ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄- Δ1΄- Ε΄ 

                              1.ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ 

                              2.ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          9 

< 

1. 

      108             110              499            501            859            861 

 

      749             751              299            301            489           491  

 

  240  241  242  243  244    245   246  247  248  249 
 
  690    691   692  693  694   695  696   697  698  699 
 

 
 170    171   172  173   174   175  176  177  178  179 
 

2. 
 
 
 

         578         758        785        875        857        587 
 
3. 
 

         578     < 587     <    758    <    785    <   857   <    587      
  
 4.                                                                                                            

                          

 
     311       351      391                    467       569      164 
 
 
       703       743       793                 354        724       324 



                                                                 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  

                                   39ου Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

                                ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ2΄- Ε΄- ΣΤ2΄ 

                                1.ΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΨΗΦΙΟΥΣ 

                                2. ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 7000 
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 Με αφορμή τον εορτασμό τους πολλά μουσεία έχουν 

 ετοιμάσει διαδικτυακά παιχνίδια και δράσεις για ΕΣΑΣ παιδιά!!!! 

1. Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης οργανώνει  Διεθνή Μαθητικό 

Διαγωνισμό για παιδιά 10-15 ετών με τίτλο «Περιπέτεια στο Μουσείο» 

     Oι Μικροί Ντετέκτιβ του Μουσείου 

Τώρα δημιουργεί και προσφέρει ένα συναρπαστικό παιχνίδι 

μυστηρίου που μπορείτε να παίξετε όλοι μαζί στο σπίτι!  

Ακολουθώντας τα χνάρια του προγράμματος “Mystery 

 Walk”, που ήδη υλοποιείται στο Μουσείο, μπορούμε να 

τα αναζητήσουμε μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. 

Μένουμε σπίτι και… λύνουμε μυστήρια. 

Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στη δράση θα πάρουν και 

 το Δίπλωμα Μικρού Ντετέκτιβ με το όνομά τους! 

Για να συμμετέχετε στο παιχνίδι συμπληρώστε τη φόρμα 

συμμετοχής εδώ και θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά  

οδηγίες, πληροφορίες και υλικά.  

                              

Πληροφορίες 

www.ekedisy.gr 

 

2. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών, με 

αφορμή την πρωτόγνωρη κατάσταση που  

όλοι βιώνουμε, ξεκινά μια διαδικτυακή δράση  

για τα παιδιά,τους εφήβους και τους νέους  

            με θέμα «Αρχαιολόγος από το σπίτι».  

        Ποιο είναι τελικά το παλαιότερο αντικείμενο  

            που υπάρχει στο σπίτι. Μπορεί να είναι         

            οτιδήποτε!Ένα βιβλίο, ένα σκεύος,  

ένα διακοσμητικό κλπ. Περισσότερες 

πληροφορίες στο facebook του μουσείου ή  

στο ιστολόγιό μας. 
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http://www.ekedisy.gr/diethnis-mathitikos-diagonismos-peripeteia-sto-moyseio/
https://forms.gle/9cxPGY8xWPqrL8dA7
http://www.ekedisy.gr/
https://www.facebook.com/efps.gbe/posts/694781781282755
https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/05/2020.html


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,  

  ανταποκρινόμενο στο κλίμα των  

ημερών που επηρέασε τόσο τις ζωές  

μας, σχεδίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

«Dreams without gender – Γυναίκες που  

άλλαξαν τον κόσμο», για παιδιά ηλικίας  

             7 έως 12 ετών. Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται 

            από ένα σύνολο εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών 

 δραστηριοτήτων, μέσα σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 

– κυνήγι θησαυρού ,  μέσω των οποίων θα  

γνωρίσετε καλύτερα την ζωή και το έργο ορισμένων 

σπουδαίων γυναικών. Μπορείτε να  κατεβάσετε το 

εκπαιδευτικό υλικό εδώ. 

 
  

4. Διαδικτυακές εξερευνήσεις παρέα με το Παιδικό Μουσείο Exploration! 

            Το Παιδικό Μουσείο Exploration, το πρώτο      

             παιδικό μουσείο της Κρήτης, είναι         

            αφιερωμένο στο παιδί και την οικογένειά του και  

            έχει ως αποστολή να προσφέρει μοναδικές    

            εμπειρίες παιχνιδιού και μάθησης με αφορμή τον    

            πολιτισμό. #Εξερεύνηση στο σπίτι! 

  Το ήξερες ότι μπορείς να ανακαλύψεις τα   

  μουσεία και τις τέχνες στο… σπίτι σου ή να    

  γίνεις αστρονόμος στο… σπίτι σου; ; Οι δράσεις    

  βρίσκονται online στην επίσημη ιστοσελίδα  

  του Παιδικού   Μουσείου Exploration           

  www.exploration.gr  

        … και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις      

         άλλων μουσείων στο ιστολόγιό μας. 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                        14 

https://www.paidikomouseio.gr/images/paidikomouseio/epkaideutiko_programma_dreams_without_gender.pdf
https://www.exploration.gr/gr/explore-at-home
http://www.exploration.gr/
https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/05/2020.html
https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/05/2020.html

