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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Γεια σας, παιδιά!
Ελάτε να γίνουμε μια παρέα
και να μελετήσουμε το
περιβάλλον μαζί με τρεις
καινούριους φίλους!

Τον Σπίθα

Τον Κυριάκο Την Ανθή

Μπορείς αν θέλεις να χρωματίζεις
τους ήρωες κάθε φορά 
που τους συναντάς.
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ 
ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

1.

2.

3.
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1. Το Σχολείο 

1.1 Το σχολείο μου

Γεια σου, Ανθή.
Καλή χρονιά!

Γεια σου, Κυριάκο.
Δευτέρα τάξη φέτος.

Πάμε να δούμε 
αν άλλαξε κάτι στο 
σχολείο από πέρσι.

Εσείς μπορείτε να πείτε

τι υπάρχει στο σχολείο σας;

Το σχολείο μου     Έχει
Ορόφους 

Στέγη με κεραμίδια 

Αυλή με κάγκελα 

Παγκάκια 

Βρύσες 

Δέντρα 

Κήπο 
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Όνομα

Διεύθυνση

Πόλη-Χωριό

Τηλέφωνο

Η ταυτότητα του σχολείου μου

1Φτιάχνω την ταυτότητα του σχολείου μου

Ανθή, ξέρεις 
πού βρίσκεται 

το σχολείο μας;

Φυσικά Κυριάκο! 
Είναι το 11ο Δημοτικό 

Σχολείο Λάρισας 
στην οδό Πασσαλίδη 9.

1

Ταυτότητα: Τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου
ή ενός πράγματος
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Εσείς μπορείτε να πείτε

τι υπάρχει στο σχολείο σας;

1.2 Η ζωή στο σχολείο 
Είμαστε μια ομάδα

Ο Γιάννης, η Αννούκα, ο Ερμάλ, η Σοφία

και άλλα παιδιά είμαστε συμμαθητές.

Πηγαίνουμε Δευτέρα τάξη. 

Έχουμε την ίδια δασκάλα.

Δεν είμαστε όλοι Έλληνες.

Έχουμε συμμαθητές και από άλλες χώρες.

Δουλεύουμε όλοι μαζί στην ίδια αίθουσα.

Είμαστε μια αγαπημένη ομάδα.

Ομάδα: όταν δουλεύουμε όλοι μαζί
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Στο σχολείο διαβάζουμε,
γράφουμε, σκεφτόμαστε.

Παρατηρούμε το περιβάλλον.

Μαθαίνουμε καινούρια 
πράγματα.

Συζητάμε και λέμε
τη γνώμη μας.

Παίζουμε παιχνίδια.

Δουλεύουμε μαζί.

2

Τι κάνουμε στο σχολείο;

Συζητάμε:

Τι άλλο κάνουμε στο σχολείο μας;
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1.3   Το περιβάλλον 
        του σχολείου μου  

Η τάξη

Περιγράψτε την τάξη της εικόνας

Τι προβλήματα μπορεί

να υπάρχουν σε μια τάξη;

Εσείς έχετε προβλήματα

στην τάξη σας;

Γράφω τα προβλήματα της τάξης μου

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………...........................…………………………………………………                                          
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Η αυλή

Περιγράψτε την αυλή της εικόνας.

Τι προβλήματα μπορεί

να υπάρχουν σε μια αυλή;

Εσείς έχετε προβλήματα

στην αυλή σας;

Γράφω τα προβλήματα της αυλής του σχολείου μου.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………...........................…………………………………………………                                          
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1.4   Θέλουμε ένα 
        όμορφο σχολείο  3

Ας κοιτάξουμε 
τις φωτογραφίες. 
Πώς φροντίζουν 

τα παιδιά 
το σχολείο τους;

Τι μπορούμε 
να κάνουμε 

για να έχουμε
 ένα όμορφο σχολείο;
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Κυριάκο διάβασες 
τους κανόνες 

που συμφωνήσαμε 
να τηρούμε μέσα 

στην τάξη;

Ναι τους 
διάβασα και θα 

προσπαθήσω να 
τους τηρώ.

1.5   Έχουμε κανόνες  

Πρέπει Δεν πρέπει

4

Οι κανόνες της τάξης μου

Να κρατάμε το σχολείο καθαρό Να σπρωχνόμαστε στις σκάλες

Να σηκώνουμε το χέρι 
όταν θέλουμε να μιλήσουμε

Να αφήνουμε τις μπάλες 
της γυμναστικής στην αυλή

Στο διάλειμμα να παίζουμε 
και να προσέχουμε 
να μην χτυπήσουμε

Να τρέχουμε στο διάλειμμα 
για να φτάσουμε
πρώτοι στο κυλικείο

Να ερχόμαστε
και να φεύγουμε 
όλοι στην ώρα μας

Να βγαίνουμε από την τάξη 
χωρίς να πάρουμε άδεια

Κανόνας: Κάτι που συμφωνούμε
να κάνουμε όλοι μαζί
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1.6  Τι μάθαμε για το σχολείο

Ποιο είναι 

το σχολείο μου

Τι  υπάρχει  μέσα κι έξω

από το σχολείο μου

Φροντίζουμε το περιβάλλον

του σχολείου και της τάξης μας

για να είναι καθαρά

Μάθαμε:

Όλοι μαζί στην τάξη

είμαστε μια ομάδα

Στην τάξη έχουμε κανόνες

για να ζούμε καλύτερα

όλοι μαζί
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2.1   Τι υπάρχει 
         στη συνοικία μου  

2. Η συνοικία μου  

Ξέρεις 
τι σημαίνει 

η λέξη συνοικία;

Συνοικία σημαίνει 
πολλά σπίτια μαζί

Ο Στέλιος μαθητής Β΄Δημοτικού 
μας λέει μια ιστορία:

Εσύ τι συναντάς στη δική σου συνοικία;

Περπατώ στους δρόμους της συνοικίας μου.

Ακούω  ήχους των αυτοκινήτων.  

Τα σκυλιά γαβγίζουν 

και οι γάτες  νιαουρίζουν. 

Τα μωρά κλαίνε.

Ακούω  ανθρώπους να συζητούν.

Περνάω από το γήπεδο 

και ακούω τις φωνές των ποδοσφαιριστών

και του προπονητή. 

Από το πάρκο ακούγονται 

φωνές παιδιών που παίζουν.

Από το ανοιχτό παράθυρο του Ωδείου 

ακούγεται ένα πιάνο.
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5

Τι υπάρχει 
στη συνοικία μου 

Τι συνάντησε ο Στέλιος

στον περίπατό του;

Μπορείς να διηγηθείς κι εσύ 
τι συναντάς σ’ έναν περίπατο
στη δική σου συνοικία;

• Τι βλέπεις;…………………………......…………………………….

• Τι μυρίζεις;………………………………………….....…………….

• Τι ακούς;……………………………………………......……………

• Τι αισθάνεσαι;…………………………………….....………………

• Ποιους συναντάς;………………………………………………......

…………………………….. ……………………………..

…………..………………… …………..…………………

…………..………………… …………..…………………

Συνοικία
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2.2  Μια βόλτα στη συνοικία

Παρατήρησε την εικόνα

Συζήτησε για τα μέρη αυτής της συνοικίας.
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Η γειτονιά

Φτιάξε την ταυτότητα 
της δικής σου γειτονιάς 

Η γειτονιά είναι μια περιοχή 
• του χωριού
• της πόλης 
με σπίτια και δρόμους.
Μερικές γειτονιές έχουν 
• μαγαζιά
• κτίρια για τις ανάγκες των κατοίκων
• ανοιχτούς χώρους.
Πολλές γειτονιές μαζί
φτιάχνουν μια συνοικία.

Η συνοικία παίρνει το όνομά της από:
• τη θέση της
• μια εκκλησία
• ένα μνημείο ή κτίριο
• έναν άνθρωπο

Στη συνοικία ζουν κι εργάζονται 
πολλοί άνθρωποι.
• Επικοινωνούν μεταξύ τους,
• Μοιράζονται τους ίδιους χώρους 
• Αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Όνομα 

Χωριό ή πόλη

Χώρα
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2.3  Κατοικίες 
       και οικογένειες

Τα πιο πολλά κτίρια

στη συνοικία είναι κατοικίες.

Στην παρακάτω εικόνα

μπορείς να μετρήσεις

πόσες είναι οι πολυκατοικίες και

πόσες οι μονοκατοικίες;
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5Χρωμάτισε ένα  κουτάκι για
κάθε κτίριο στη σωστή στήλη.

πολυκατοικίες μονοκατοικίες

• Στον δρόμο όπου μένεις 

είναι πιο πολλές οι μονοκατοικίες

ή οι πολυκατοικίες;

• Μπορείς να περιγράψεις μια μονοκατοικία

και μια πολυκατοικία;

Χρησιμοποίησε τις λέξεις:

• Καμινάδα

• κεραία τηλεόρασης

• όροφος

• μπαλκόνι

• κήπος

Πολυκατοικία: το κτίριο που μπορούν
να ζήσουν πολλές οικογένειες.
Έχει πολλά διαμερίσματα 
και πολλούς ορόφους.

Μονοκατοικία: το σπίτι που μπορεί 
να ζήσει μια οικογένεια.
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Κυριάκο ποιες 
υπηρεσίες υπάρχουν 

σε μια συνοικία;

Ελα να σου δείξω 
στο χάρτη

2.4  Οι υπηρεσίες 
       της συνοικίας 

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Ποιες υπηρεσίες βλέπεις στην εικόνα;

Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες

σε μια συνοικία.

• Πώς μας εξυπηρετεί η καθεμιά;

• Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς αυτές;

Υπηρεσίες: είναι οι χώροι
που οι άνθρωποι πηγαίνουν
για να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες τους.
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7
Η Ανθή στο Ταχυδρομείο

Υπάρχει και 
το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο

Οι εικόνες που δείχνουν

τι έκανε η Ανθή στο Ταχυδρομείο 

μπερδεύτηκαν.

Σημείωσε στους κύκλους  τους αριθμούς

από το 1 ως το 4, 

έτσι ώστε να δείχνουν

τη σωστή σειρά.
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Η εκκλησία αυτή είναι 

ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου και

βρίσκεται στην Αθήνα,

στη συνοικία Κυψέλη.

Γιορτάζει στις 23 Απριλίου.

2.5  Η εκκλησία 
       της συνοικίας 

Η Εκκλησία της γειτονιάς σας

μοιάζει με αυτήν

της φωτογραφίας;

Ξέρετε το όνομά της;

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

Πότε γιορτάζει;

……………………………………………...........................................
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Πάμε να ψάξουμε

Η δασκάλα μας ζήτησε 
να φωτογραφίσουμε 
λουλούδια και δέντρα 

στη γειτονιά μας.

2.6   Το πράσινο στη
         συνοικία μου 

Πού υπάρχει πράσινο
στη δική σας συνοικία;
Βάλε √ στις λέξεις.

Να κοιτάξουμε ψηλά

Πάρκο

Κήπος 

Μπαλκόνι 

Πλατεία

Αυλή 

Περιβόλι

Πεζοδρόμιο

Παιδική χαρά  

Να κοιτάξουμε 
μπροστά

Να κοιτάξουμε 
χαμηλά
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2.7   Φροντίζω τη 
         συνοικία μου 

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

1. Ποια προβλήματα βλέπουμε 

     σ’  αυτήν την παιδική χαρά;

2. Προτείνουμε λύσεις

3. Τι μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε;

4. Γράφουμε ένα γράμμα στο δήμαρχο.
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…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Πώς έγινε τώρα η Παιδική χαρά;

…………………………………………………………………………….

Όλοι μαζί δουλέψαμε 

για να γίνει όμορφη

η παιδική χαρά

Συζητάμε:

Τι άλλαξες στην Παιδική χαρά;
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2.8   Οι γειτονιές στο 
χωριό και στην πόλη 8

Οι γειτονιές του χωριού 

με τις γειτονιές στην πόλη

δεν είναι ίδιες.

Κοιτάμε τις εικόνες

και συζητάμε τις διαφορές.

Ποιες από τις παρακάτω εικόνες

ταιριάζουν στο χωριό 

και ποιες στην πόλη;

Βάλε στα κυκλάκια π για την πόλη και χ για το χωριό.
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2.9  Τι μάθαμε για τη συνοικία

Συνοικία είναι πολλές γειτονιές μαζί

που έχουν πολλά σπίτια

Γειτονιά είναι ο τόπος

όπου βρίσκεται το σπίτι μας

Μάθαμε:

• Πρέπει να φροντίζουμε

την γειτονιά μας

• Να την κρατάμε καθαρή

• Να βρίσκουμε λύσεις

για τα προβλήματα

που υπάρχουν σ’ αυτή
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3.1    Μαθαίνω να
         προσανατολίζομαι

3. Ο Προσανατολισμός  

Όταν βρισκόμαστε στην εξοχή, 

βλέπουμε μακριά ότι ο ουρανός 

σαν να ενώνεται με τη στεριά ή τη θάλασσα,

φτιάχνοντας μια γραμμή.

Η γραμμή αυτή λέγεται ορίζοντας.

Το σημείο του ορίζοντα απ’ όπου 

βγαίνει ο ήλιος το πρωί λέγεται Ανατολή.

Προσανατολισμός: 
η θέση ενός πράγματος
σε σχέση με τα σημεία του ορίζοντα

Ορίζοντας:
Η γραμμή που χωρίζει 
τον ουρανό από τη γη.
Έχει 4 σημεία:
• Ανατολή
• Δύση
• Βορρά
• Νότο
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9

Μαθαίνω να
προσανατολίζομαι

Όταν το δεξί μας χέρι 

δείχνει την Ανατολή,

το αριστερό δείχνει τη Δύση. 

Μπροστά μας τότε 

βρίσκεται ο Βορράς,

και πίσω μας ο Νότος.

• Η Ανατολή

• Η Δύση

• Ο Βορράς

• Ο Νότος 

είναι τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Τα χρειαζόμαστε

για να προσανατολιζόμαστε

δηλαδή να βρίσκουμε το δρόμο μας.

Πότε χρειαζόμαστε πυξίδα;

Η πυξίδα δείχνει πάντα το Βορρά

Πυξίδα: 
είναι ένα αντικείμενο 
που δείχνει τα 4 σημεία του ορίζοντα
και μας βοηθάει 
να προσανατολιστούμε
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3.2    Τι μάθαμε για τον 
         προσανατολισμό

Προσανατολίζομαι σημαίνει

βρίσκω το δρόμο μου.

Τα 4 σημεία του ορίζοντα είναι

• Ανατολή

• Δύση

• Βορράς 

• Νότος

Μάθαμε:

Η πυξίδα είναι το όργανο

που μας βοηθάει

να προσανατολιστούμε

Χρειαζόμαστε τα σημεία του ορίζοντα

για να βρίσκουμε το δρόμο μας
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4. Ο χρόνος 

4.1  Πώς μετράμε το χρόνο

Μετράω το χρόνο…

•  Με την ώρα.
Η μέρα έχει 24 ώρες

•  Με τη μέρα
Η εβδομάδα έχει 7 μέρες
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•  Με το μήνα
Ο χρόνος έχει 12 μήνες

«Τα γενέθλια μου είναι στις ………………(ημέρα)

……………………(Μήνας). Είμαι δηλαδή παιδί

…………………………………..(ποιας εποχής;)

Συμπληρώνω τα κενά και δίνω 
πληροφορίες για τον εαυτό μου

Κάθε μήνας ανήκει σε μια εποχή
Ποιες είναι οι τέσσερις εποχές;

1...............................................

2...............................................

3...............................................

4...............................................
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4.2   Αλλαγές μέσα 
         στο χρόνο 10

Θεσσαλονίκη 1880

Θεσσαλονίκη 2004

Κοίταξε τις εικόνες.

Συζήτησε με τους συμμαθητές σου:

• Τι έχει αλλάξει;

• Τι μένει ίδιο;

• Γιατί έγιναν αυτές οι αλλαγές;
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4.3    Τι μάθαμε για το χρόνο

Μετράμε το χρόνο με
• Την ώρα

• Τη μέρα

• Την εβδομάδα

• Το μήνα

• Τις εποχές

• Η μέρα έχει —             24 ώρες

• Η εβδομάδα έχει —     7 ημέρες

• Ο χρόνος έχει —         12 μήνες

• Ο χρόνος έχει —          4 εποχές

Μάθαμε:

Κάθε εποχή έχει 3 μήνες
Χειμώνας — Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο

Άνοιξη — Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο

Καλοκαίρι — Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο

Φθινόπωρο — Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο
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Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη ζωή

5.1   Δικαίωμα στη ζωή

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα 

στην εκπαίδευση και στο παιχνίδι.

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα 

στην υγεία

5. Οι Ανάγκες και 
     τα δικαιώματα μου 
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Χρειάζομαι

• Φαγητό

• νερό, 

• ρούχα 

• αγάπη

Δικαίωμα στη ζωή

Χρειάζομαι

• σχολείο

• δάσκαλους

• βιβλία

• φίλους

Χρειάζομαι 

• γιατρό 

• φάρμακα

• εμβόλια

• καθαριότητα

Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο.

Έχουμε ανάγκη 

• τη φροντίδα της οικογένειάς μας 

• τη φροντίδα της κοινωνίας 
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Οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης

έχουν δικαίωμα 

για ιδιαίτερη φροντίδα 

και εκπαίδευση.

Έχουν ανάγκη από βιβλία

ειδικά γραμμένα για τυφλούς.

Οι άνθρωποι με προβλήματα ακοής

μιλούν με το πρόσωπο, 

τα χέρια και το σώμα.

Παρακολουθούν τις ειδήσεις

στη νοηματική γλώσσα

Οι άνθρωποι που κινούνται με καροτσάκι

συναντούν πολλά εμπόδια.

Για να μετακινηθούν, 

έχουν ανάγκη 

από ράμπες στα πεζοδρόμια

και ασανσέρ 

για να ανεβοκατεβαίνουν

στους ορόφους των κτιρίων.
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5.2   Δικαίωμα στην ειρήνη 
11

Παρατηρήστε τη φωτογραφία.

Τι νομίζετε

ότι νιώθει και σκέφτεται

αυτό το παιδί; 

Δώστε έναν τίτλο.

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην ειρήνη.
Να ζει και να μεγαλώνει
σ’ έναν κόσμο χωρίς πολέμους.
Να ζει και να σκέφτεται ελεύθερα.

Σταματήστε τους 
πολέμους τώρα. 
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5.3   Τι μάθαμε για τις ανάγκες
        και τα δικαιώματα

Ανάγκες είναι αυτά 

που χρειαζόμαστε 

για να ζήσουμε

Δικαιώματα είναι αυτά 

που χρειάζεται ο άνθρωπος 

για να ζει καλά 

και να είναι χαρούμενος

Μάθαμε:

Σαν παιδί έχω δικαίωμα

• Στη ζωή

• Στην εκπαίδευση

• Στο παιχνίδι

• Στην υγεία

• Στην ειρήνη
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Τι χρειάζονται τα ζώα 
για να ζήσουν;

«ΚΙ εμείς τα ψάρια 

χρειαζόμαστε αέρα»
«Νιαρ νιαρ πώς πεινάω! 

Τι θα κάναμε χωρίς τροφή»

«Καλά που έβρεξε! 

Χωρίς νερό 
παραλίγο να σκάσω»

«Θέλω οι άνθρωποι 

να με προσέχουν

Και να με αγαπούν»!

6. Τα ζώα

6.1   Πως αναπτύσσεται 
         ένα ζώο 
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Πως μεγαλώνουν τα ζώα

Παρατήρησε τις εικόνες

και βρες που μοιάζουν

και που δεν μοιάζουν 

η αγελάδα και το μοσχαράκι της.
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Τα ζώα γεννιούνται, 

τρώνε, μεγαλώνουν 

και πολλαπλασιάζονται.

Άλλα ζώα γεννούν αυγά

και άλλα μικρά που τους μοιάζουν.

Γράψε ζώα που γεννούν μικρά 

και ζώα που γεννούν αυγά

Ζώα που γεννούν μικρά               

αγελάδα 

Ζώα που γεννούν αυγά              

κότα

Πολλαπλασιάζομαι: όταν 
• τα ζώα 
• τα φυτά
• οι άνθρωποι
γεννούν άλλα μικρότερα ίδια με αυτά
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12

Γράψε κάτω από κάθε εικόνα

τον αριθμό από το 1 ως το 4

ώστε να είναι οι εικόνες στη σωστή σειρά
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Γράψε κάτω από κάθε εικόνα

τον αριθμό από το 1 ως το 4

ώστε να είναι οι εικόνες στη σωστή σειρά
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6.2   Τα ζώα φροντίζουν 
         τα μικρά τους

Τα πελεκανάκια

Έψαξε, έψαξε και τελικά

ο Ψαροχαφτούλης βρήκε

την αγαπημένη του πελεκανίτσα.

Αποφάσισαν να ζήσουν μαζί και 

άρχισαν να χτίζουν τη φωλιά τους.

Η νεαρή πελεκανίτσα γέννησε δύο αυγά

και για ένα μήνα, υπομονετικά, 

τα φρόντιζε και τα ζέσταινε.

Τελικά τα πελεκανάκια βγήκαν

από τα αυγουλάκια τους.

Ήρθαν στον κόσμο και

είχαν ανάγκη τους γονείς τους,

οι οποίοι τα φρόντιζαν με

πολλή αγάπη και προσοχή.

Τα μικρά όσο μεγάλωναν

έμοιαζαν πολύ με τους γονείς τους. 

Άρχισαν  να μαθαίνουν 

να ψαρεύουν και να πετάνε.

Στην αρχή το ψάρεμα 

φαινόταν σαν παιχνίδι.

Τα πελεκανάκια όταν έμαθαν 
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να πετάνε ανυπομονούσαν

για τη μέρα που θα έφευγαν,

να γνωρίσουν τον κόσμο.

Ο μπαμπάς και η μαμά τους, 

αφού τα συμβούλεψαν,

τα αποχαιρέτισαν συγκινημένοι. 

Κι έτσι όπως οι δύο γονείς 

κοίταζαν τα πελεκανάκια

να χάνονται στον ορίζοντα,

θυμήθηκαν τη μέρα που κι αυτοί, 

μικροί πελεκάνοι τότε,

ξεκινούσαν το ταξίδι και για την περιπέτεια...

Διασκευή από το περιοδικό Οιωνός, τεύχη 9-10.



54

13Όλα τα ζώα αγαπούν και

φροντίζουν τα μικρά τους!

• Τα ταΐζουν.

• Τα ζεσταίνουν.

• Τα προστατεύουν από τους εχθρούς.

• Τα μαθαίνουν να βρίσκουν την τροφή τους.

ΑρκούδαΧελιδόνι

Άλογο Πάπια 

Παρατήρησε τις φωτογραφίες.

Τι κάνουν τα ζώα

για τα μικρά τους;

Πώς τα φροντίζουν;
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6.3   Τα είδη των ζώων 

Όλα τα ζώα δεν είναι ίδια.

Έχουν κάποια χαρακτηριστικά 

που τα κάνουν 

να διαφέρουν μεταξύ τους.

Θα τα χωρίσουμε σε ομάδες

σύμφωνα με:

• πως μετακινούνται 

• πως καλύπτεται το σώμα τους 

• τι τρώνε.

Αντιστοίχισε

Πτηνά

Ψάρια

Έντομα 

Τετράποδα

Ερπετά

Με πολλά πόδια και φτερά

Με τα πτερύγια και την ουρά

Με την κοιλιά

Με δυο πόδια και φτερά

Με τέσσερα πόδια
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Αντιστοίχισε
Σε ποιο είδος ανήκουν τα παρακάτω ζώα;

Οχιά 

Μπαρμπούνι

Τετράποδα

Μέλισσα

Πτηνά

Σκίουρος

Ποντίκι 

Κότα

Ερπετά

Μύγα

Πασχαλίτσα 

Έντομα 

Αετός

Σαρδέλα

Λυθρίνι

Αγελάδα

Ψάρια

Κουκουβάγια
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Τα ζώα διαφέρουν στον τρόπο

που καλύπτεται το σώμα τους.

Έχουν:

• Τρίχωμα

• Λέπια

• Πούπουλα

• Κέλυφος

Με τι καλύπτεται 
το σώμα των ζώων

Η αλεπού έχει…………….....…….     

Ο κύκνος έχει………………….......

Το ψάρι έχει…………………....

Το σαλιγκάρι έχει…………….....
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Τι τρώνε τα ζώα 

Τα ζώα βρίσκουν την τροφή τους στο περιβάλλον.

• Τα ζώα που τρώνε φυτά 

ονομάζονται φυτοφάγα.

• Τα ζώα που τρώνε άλλα ζώα 

ονομάζονται σαρκοφάγα.

• Τα ζώα που τρώνε και ζώα και φυτά

 ονομάζονται παμφάγα.

Φυτοφάγα Σαρκοφάγα Παμφάγα

Γράψε ζώα που ξέρεις για την κάθε κατηγορία
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14
Τα ζώα έχουν διάφορα όργανα

για να πιάνουν την τροφή τους.
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6.4   Οι φωλιές των ζώων 

Κάθε ζώο έχει το δικό του σπίτι.

Εκεί ζει και προστατεύεται

από το κρύο και τους εχθρούς του.

Εκεί γεννά τα μικρά του και

αποθηκεύει την τροφή του.

Γράφω δύο ζώα                      

που έχουν τη φωλιά τους

κάτω από τη γη

............................................

............................................

Γράφω δύο ζώα 

που φτιάχνουν τη φωλιά τους 

με φύλλα και κλαδιά

.................................................

.................................................

Μερικά ζώα φτιάχνουν τη φωλιά
τους με φύλλα και κλαδιά

Μερικά ζώα σκάβουν               
κάτω από τη γη.
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Μερικά ζώα κουβαλούν
το σπίτι τους μαζί τους

Μερικά ζώα κατοικούν 
σε σπηλιές ή κουφάλες

Γράφω δύο ζώα                      

που κατοικούν 

σε σπηλιές ή κουφάλες

............................................

............................................

Γράφω δύο ζώα 

που κουβαλούν

το σπίτι τους μαζί τους

..............................................

..............................................

Μερικά ζώα ζουν σε σπίτια 
που τα φτιάχνουν οι άνθρωποι
για να ζουν μέσα αυτά τα ζώα.
       

Γράφω δυο ζώα

που οι άνθρωποι

τους φτιάχνουν τα σπίτια τους. 

.................................................

.................................................

Μερικά ζώα κουβαλούν

15
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Μερικά πουλιά 

όπως ο πελαργός

φεύγουν από τη χώρα τους

το φθινόπωρο 

και επιστρέφουν την άνοιξη. 

Αυτά λέγονται αποδημητικά.

Γιατί πιστεύεις το κάνουν αυτό;

Μερικά ζώα 

όπως η αρκούδα

τον χειμώνα δεν μπορούν 

να βρουν τροφή, 

πέφτουν σε χειμερία νάρκη: 

δηλαδή κοιμούνται το χειμώνα

και ξυπνούν την άνοιξη.

6.5   Τα ζώα προσαρμόζονται
         στο περιβάλλον 

Τα ζώα για να ζήσουν πρέπει:

• Να βρουν τροφή.

• Να προστατευτούν από το κρύο.

• Να προφυλαχτούν από τους εχθρούς τους.
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Η καφέ αρκούδα είναι ένα ζώο

που μετακινείται συνεχώς  

για να βρει την τροφή της. 

Παλιά, ζούσε στα δάση  της Ελλάδας. 

Σήμερα, δεν υπάρχουν πια πολλές αρκούδες.

Οι άνθρωποι  την κυνηγούσαν,

και κατέστρεψαν τις περιοχές όπου ζούσε.

Έτσι, η καφέ αρκούδα σήμερα

κινδυνεύει  να εξαφανιστεί.

Είναι, δηλαδή, απειλούμενο είδος.

Η καφέ αρκούδα 

Εκτός από την αρκούδα γνωρίζεις

άλλα απειλούμενα είδη;

Συζητάμε στη τάξη 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

απειλούμενο είδος
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Τα ζώα έχουν 
ιδιαίτερα χαρίσματα 

Μερικά ζώα, έχουν κάποια

ιδιαίτερα... χαρίσματα.

Ζώα, όπως ο αετός,

βλέπουν πολύ καλά,

για να εντοπίζουν την τροφή τους

Τα μουστάκια βοηθούν

 κάποια ζώα, 

όπως το ποντίκι,

να αισθάνονται

τι βρίσκεται γύρω τους.

Ο σκίουρος χρησιμοποιεί

την ουρά και το σώμα του

σαν αλεξίπτωτο, 

όταν κάνει άλματα από ψηλά.
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Τα πόδια των πουλιών 

που ζουν στο νερό,

όπως η πάπια, 

θυμίζουν κουπιά

για να μπορούν 

να κολυμπάνε.

Ο σκαντζόχοιρος 

έχει στο σώμα του αγκάθια 

για να προστατεύεται

από τους εχθρούς του.

Άλλα ζώα, 

όπως το ελάφι,

τρέχουν πολύ γρήγορα.

Έτσι, γλιτώνουν

από τους εχθρούς τους.
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6.6  Ένας αρχαίος μύθος 
        για τα ζώα

Κάποτε οι θεοί αποφάσισαν

πως είχε έρθει η ώρα 

να δημιουργήσουν τα ζώα. 

Τα έπλασαν                    με χώμα και φωτιά

και τα έδωσαν στον Επιμηθέα,

για να τα στολίσει 

και να τους μοιράσει χαρίσματα.

Ο Επιμηθέας, 

που ήταν σοφός και δίκαιος, 

άρχισε αμέσως τη μοιρασιά.

Σε άλλα έδωσε δύναμη, 

ενώ στα πιο αδύναμα

έδωσε ταχύτητα. 

Όσα ήταν μικρόσωμα, 

τα έκανε είτε να πετούν 

είτε να κατοικούν κάτω από τη γη.

Στη συνέχεια, 

για να αντέχουν

στις αλλαγές των εποχών,

Πως έγιναν τα ζώα
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τα έντυσε με δέρμα

και πυκνό τρίχωμα. 

Αυτά τα έκανε από φόβο 

μήπως κάποιο είδος εξαφανιστεί.

Για την τροφή τους φρόντισε

άλλα να τρώνε βότανα και χόρτα,

άλλα καρπούς δέντρων 

και άλλα ρίζες.

Μερικά θα ζούσαν 

τρώγοντας άλλα ζώα.

Αποφάσισε όμως 

αυτά να μη γεννούν πολλά μικρά. 

Αντίθετα, αυτά που τρώγονται

σκέφτηκε να γεννούν πολλά μικρά, 

για να σωθεί το είδος τους.

Συζητώ στην τάξη

• Συζητήστε για τα χαρακτηριστικά 

που έδωσε ο Επιμηθέας στα ζώα.

Σε τι τους χρησίμευαν αυτά;

• Γιατί ο Επιμηθέας πίστευε 

ότι όλα τα είδη 

έπρεπε να επιβιώσουν;

Συζητώ στην τάξη
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6.7   Τι μάθαμε για τα ζώα 
16

Τα ζώα για να μεγαλώσουν

χρειάζονται:

• τροφή

• αέρα 

• νερό

Τα ζώα μετακινούνται με

• πόδια

• φτερά 

• κοιλιά 

(δηλαδή σέρνονται)

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους

τα χωρίζουμε σε:

• τετράποδα

• πτηνά

• ερπετά

• έντομα

• ψάρια

Μάθαμε:

Ανάλογα με το τι τρώνε

τα χωρίζουμε σε:

• Φυτοφάγα( τρώνε φυτά)

• Σαρκοφάγα (τρώνε άλλα ζώα)

• Παμφάγα (τρώνε και φυτά και ζώα)
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7.1    Πως αναπτύσσονται
          τα φυτά

7. ΤΑ ΦΥΤΑ  

• Διαλέγουμε έναν χώρο στην αυλή. 

• Προσέχουμε να μην είναι στη σκιά, 

γιατί τα φυτά χρειάζονται ήλιο.
• Σκάβουμε το χώμα 

για να γίνει αφράτο 

και το καθαρίζουμε από τις πέτρες.

• Φυτεύουμε σπόρους

και μικρά φυτά. 

Πώς μπορούμε 
να φτιάξουμε έναν κήπο;

Θέλουμε να φτιάξουμε 
έναν κήπο στο σχολείο, 

για να μελετήσουμε τα φυτά.
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• Ρίχνουμε συχνά νερό στον κήπο

• μετρούμε το ύψος 

των νέων φυτών.

Άλλα βγάζουν περισσότερα πράσινα φύλλα 

και αναπτύσσεται ο κορμός τους.

Τα φυτά μας μεγαλώνουν. 

Μερικά ανθίζουν και γύρω τους πετούν 

έντομα και πουλιά!

17

Τα φυτά για να αναπτυχθούν, 
έχουν ανάγκη από 
• αέρα
• ήλιο
• χώμα
• νερό
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Βλαστός: το μέρος του φυτού 
που είναι πάνω από το χώμα
κι έχει τα φύλλα και τα κλαδιά

Τα άνθη γίνονται καρποί.

Οι καρποί έχουν σπόρους.

Ο σπόρος πέφτει στο χώμα

και φυτρώνει.

Βγάζει ρίζα και βλαστό.

Μεγαλώνει, βγάζει

φύλλα και άνθη.

Στου σχολειού μου την αυλή
φύτεψα ένα κουκί,

που σιγά σιγά ψηλώνει,
φύλλα πράσινα απλώνει.

σπόρος

άνθος

ρίζα

καρπός

βλαστός
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Πως τα φυτά φτιάχνουν 
την τροφή τους.

Τα φυτά δεν κινούνται
για να βρουν την τροφή τους.
Τη φτιάχνουν μόνα τους.

Όταν ένα φυτό

φτιάχνει την τροφή του

ελευθερώνει οξυγόνο.

Το οξυγόνο

βγαίνει από τα φύλλα,

και πηγαίνει 

στην ατμόσφαιρα.

Στα φύλλα, το φυτό 

φτιάχνει την τροφή του

Χρησιμοποιεί 

• το φως του ήλιου

• τον αέρα 

• το νερό.

Οξυγόνο: Αυτό που χρειάζονται
• οι άνθρωποι
• τα ζώα
• τα φυτά
για να ζήσουν
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Γράψε στα κουτάκια τα μέρη του φυτού:

•	 Φύλλα
•	 Βλαστός
•	 Ρίζες

Ο βλαστός μεταφέρει

• το νερό 

• τις θρεπτικές ουσίες

από τις ρίζες

στα άλλα μέρη του φυτού.

Οι ρίζες ρουφούν

• το νερό 

• τις θρεπτικές ουσίες

από το χώμα
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7.2   Είδη φυτών

Χωρίζουμε τα φυτά σε ομάδες

σύμφωνα με

• πόσα χρόνια ζουν

• πώς είναι ο βλαστός τους

• αν ρίχνουν τα φύλλα τους

• αν κρατούν τα φύλλα τους

όλο τον χρόνο.

• Ζουν έναν χρόνο. 

• Έχουν μαλακό, πράσινο βλαστό.

• Ζουν πολλά χρόνια. 

• Έχουν έναν πολύ σκληρό βλαστό, 

τον κορμό.

• Ζουν πολλά χρόνια.

• Έχουν πολλούς, σκληρούς βλαστούς.

Πόες 

Δέντρα

Θάμνοι
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Πόες Θάμνοι Δέντρα

Βάλε τα παραπάνω φυτά στη σωστή στήλη

Παπαρούνα            Βελανιδιά                       Μηλιά                  Μαϊντανός

                Θυμάρι                   Πορτοκαλιά                Τριανταφυλλιά
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18
Φυτά φυλλοβόλα 
και φυτά αειθαλή

Τα φυτά που ζουν πολλά χρόνια

 χωρίζονται σε 

•	 φυλλοβόλα 

•	 αειθαλή

......................................... .........................................

Τα φυτά

που ρίχνουν

τα φύλλα τους

το φθινόπωρο,

όπως το πλατάνι,

λέγονται

φυλλοβόλα.

Τα φυτά

που έχουν

το φύλλωμά τους

όλο τον χρόνο,

όπως το πεύκο,

λέγονται

αειθαλή.

Γράψε ποια εποχή πιστεύεις 

ότι φαίνεται σε κάθε φωτογραφία
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Φυλλοβόλα Αειθαλή

Βάλε τα παραπάνω δέντρα στη σωστή στήλη

           Κυπαρίσσι                         Συκιά                          Αμυγδαλιά

             Φοίνικας                           Λεύκα                             Ελιά
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Κάποια φυτά 

• έχουν πολύχρωμα λουλούδια
• σκορπούν υπέροχα αρώματα

• προσελκύουν τα έντομα

κι έτσι τα έντομα

πολλαπλασιάζονται.

Μερικά φυτά 

• κάνουν γλυκούς 

και ζουμερούς καρπούς, τα φρούτα

που αρέσουν στα ζώα.

• Τα ζώα τρώνε τα φρούτα

και τους σπόρους 

που υπάρχουν μέσα σ’ αυτά

• Οι σπόροι μεταφέρονται

με τις ακαθαρσίες των ζώων

• Πέφτουν στο χώμα 

και δίνουν καινούρια φυτά.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο 
στα φυτά

Τα φυτά

• προστατεύουν τον εαυτό τους, 

• μεγαλώνουν

• πολλαπλασιάζονται

• προσαρμόζονται στο περιβάλλον.

Ακαθαρσίες: οι άχρηστες ουσίες  
που βγάζουν μετά την τροφή 
οι ζωντανοί οργανισμοί
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Η τριανταφυλλιά έχει αγκάθια,

για να διώχνει μακριά της

τα φυτοφάγα ζώα.

Η φραγκοσυκιά αντέχει 

στην ξηρασία, 

γιατί αποθηκεύει

στον βλαστό της νερό.

Στον κισσό αρέσει

να στηρίζεται σε άλλα φυτά.

Με τις ρίζες του σκαρφαλώνει

στα πιο ψηλά δέντρα,

για να φτάσει στο φως.
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19
7.3   Τι προσφέρουν τα φυτά
         στη διατροφή μας

Τους σπόρους του σιταριού

και άλλων δημητριακών
• τους αλέθουμε

• κάνουμε αλεύρι.

• και φτιάχνουμε το ψωμί.

Τα λαχανικά τα τρώμε 

• ωμά

• σε σαλάτες

• μαγειρεμένα

• τρώμε τα φύλλα (μαρούλι) 

• τις ρίζες (καρότο) 

• τους βολβούς (κρεμμύδια).

• τα λουλούδια (κουνουπίδι)

• τους καρπούς(φασολάκια).

Γράφω δυο φυτά σε κάθε ομάδα

Φρούτα 

Αρωματικά φυτά

Λαχανικά 

Δημητριακά 

Ξηροί καρποί

Τα φυτά τα χωρίζουμε σε ομάδες

Βολβός: είναι ο βλαστός ενός φυτού 
που βρίσκεται κάτω από το έδαφος,
μέσα στο χώμα.
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20
Τα φυτά 

• δίνουν την τροφή 
• δίνουν το οξυγόνο
που χρειάζονται οι οργανισμοί

για να ζήσουν.

• συγκρατούν το χώμα, 

• προσφέρουν καταφύγιο στα ζώα

• μας χαρίζουν τη σκιά και τη δροσιά τους.

• ομορφαίνουν το περιβάλλον.

Τα φυτά είναι

η τροφή των

φυτοφάγων

ζώων, όπως το πρόβατο

Τα φυτοφάγα

είναι η τροφή

των σαρκοφάγων

ζώων, όπως ο λύκος
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7.4   Τι μάθαμε για τα φυτά
21

Τα φυτά 

για να αναπτυχθούν

χρειάζονται:

• αέρα

• ήλιο

• χώμα 

• νερό

Τα χωρίζουμε επίσης σε:

• Φυλλοβόλα

(ρίχνουν τα φύλλα τους)

• Αειθαλή

(κρατούν τα φύλλα τους)

Ανάλογα με το πόσα χρόνια ζουν

και τι βλαστό έχουν

τα χωρίζουμε σε:

•	 πόες
•	 θάμνους
•	 δέντρα

Μάθαμε:

Πρέπει να τρώμε

• λαχανικά 

• φρούτα

• δημητριακά

• ξηρούς καρπούς

για να είμαστε γεροί και δυνατοί
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8.   ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΟΠΟΙ 
      ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ

22

Συμπλήρωσε στην εικόνα

τις λέξεις που ταιριάζουν
• βουνό
• ποτάμι
• θάλασσα
• χωριό 
• πόλη
• πεδιάδα
• νησί
• λίμνη
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Η εκδρομή μας στο βουνό ήταν υπέροχη. 

Πήγαμε σ’ ένα δάσος

με μεγάλα και ψηλά δέντρα.

Είδαμε 

• βελανιδιές

• καστανιές

• πουρνάρια και 

• άλλα πολλά δέντρα.

Παρατηρήσαμε πατημασιές ζώων

και τρύπες στο χώμα, 

που ήταν φωλιές. 

Τα ζώα που τρέχουν γρήγορα,

όπως οι λαγοί                      και τα ελάφια, 

σκεφτήκαμε πως κρύφτηκαν 

βαθιά μέσα στο δάσος, 

μόλις μας άκουσαν.

Είδαμε όμως 

• μια χελώνα

• σαύρες 

• μυρμήγκια

• αράχνες

να υφαίνουν τους ιστούς τους.

8.1   Μια εκδρομή στο βουνό 
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Δασοπυροσβέστης: ο πυροσβέστης 
που δουλεύει στο δάσος

Κάτω από τα πόδια μας 

Υπήρχαν ξεραμένα φύλλα.

Πουλιά πετούσαν 

ανάμεσα στα κλαδιά των δέντρων 

και κελαηδούσαν.

Είδαμε ένα δρυοκολάπτη

που χτυπούσε με το ράμφος του

τον κορμό ενός δέντρου. 

Συναντήσαμε ένα πυροσβεστικό όχημα   

και τους δασοπυροσβέστες.

Μας ενημέρωσαν για τους κινδύνους 

από τις πυρκαγιές 

και τους κανόνες

που πρέπει να τηρούν 

όσοι επισκέπτονται το δάσος.

23

Εσύ έχεις πάει εκδρομή στο βουνό;
Τι είδες εκεί;
Τι ήχους άκουσες;
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8.2   Τα ποτάμια και οι λίμνες 

Τα ποτάμια ξεκινούν από τις πηγές,

Μέσα τους κυλούν

• τα νερά της βροχής και

• τα χιόνια που λιώνουν.

Τα ποτάμια τρέχουν

• δυνατά ή

• σιγανά

για να συναντήσουν τη θάλασσα.

Πηγές: τα σημεία 
που βγαίνει το νερό 
μέσα από τη γη.
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Οι λίμνες γεμίζουν με το νερό 

που φέρνει η βροχή ή τα ποτάμια.

Ψάρεμα Κωπηλασία

Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι
στα ποτάμια και τις λίμνες;

Λίμνη Πλαστήρα

24
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8.3   Οι θάλασσες

Η θάλασσα

όσο πιο βαθιά πηγαίνουμε,

γίνεται κρύα και σκοτεινή.

Η θάλασσα έχει οξυγόνο,

που το παράγουν φυτά, 

όπως τα φύκια.
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Η τροφή των ζώων 

που ζουν στη θάλασσα

λέγεται πλαγκτόν.

Αποτελείται από 

• μικρούτσικα ζώα και 

• φυτά.

Τα φυτά της θάλασσας 

παράγουν την τροφή τους,

χρησιμοποιώντας το φως του ήλιου

όπως κάνουν τα φυτά της ξηράς.

25

Με τι τρέφονται τα ζώα της θάλασσας;
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8.4   Οι κάμποι 
26

Από τα παλιά τα χρόνια ο άνθρωπος

άρχισε να καλλιεργεί τη γη.

Φύτευε στα χωράφια 

• σιτάρι

• ελιές

• αμπέλια, 

• οπωροφόρα δέντρα

• λαχανικά και 

• άλλα φυτά.

Οι γεωργοί, που λέγονται και αγρότες,

χρησιμοποιούσαν ζώα 

• για να οργώνουν τα χωράφια και 

• να κάνουν αγροτικές εργασίες.

Σήμερα οι αγρότες καλλιεργούν τη γη, 

με γεωργικά μηχανήματα , όπως τα τρακτέρ.

Οπωροφόρα δέντρα: είναι τα δέντρα 
που βγάζουν καρπούς 
όπως η μηλιά.
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8.5   Στο χωριό 
        και στην πόλη

Παρατήρησε την εικόνα της αυλής ενός αγροτικού σπιτιού.

Γράψε ποια ζώα βλέπεις στην εικόνα

και ποια άλλα θα μπορούσαν να είναι 

στην αυλή του σπιτιού

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Ο άνθρωπος έχει εξημερώσει κάποια ζώα 

• για να παίρνει τα προϊόντα τους,

• να τον βοηθούν σε δουλειές 

• να του κάνουν συντροφιά.

Τα ζώα αυτά λέγονται κατοικίδια.

Εξημερώνω: Κάνω κάποιον από άγριο ήμερο



92

Στις πόλεις και στα χωριά 

υπάρχουν πολλά είδη ζώων και φυτών

που ζουν ελεύθερα δίπλα μας 

και μεγαλώνουν χωρίς τη φροντίδα μας.

Γράψε ποια ζώα βλέπεις 

όταν γυρνάς

από το σχολείο στο σπίτι

σπουργίτη,………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
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8.6   Τι μάθαμε για τους τόπους
        της πατρίδας μου 27

Η πατρίδα μου έχει 

• βουνά

• ποτάμια

• θάλασσες

• λίμνες

• χωριά

• πόλεις

• πεδιάδες

• νησιά

Οι άνθρωποι σε όλους αυτούς τους τόπους

• χτίζουν σπίτια

• ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες

Μάθαμε:

Πρέπει να αγαπάμε 

και να σεβόμαστε το περιβάλλον

όπου ζούμε.



94

9.  ΤΟ ΝΕΡΟ  

9.1   Νερό παντού 

Το μεγαλύτερο

μέρος της Γης

καλύπτεται από νερό,

γι’ αυτό και τη λέμε

γαλάζιο πλανήτη

Χωρίς νερό

δεν υπάρχει ζωή.

Το περισσότερο νερό

βρίσκεται στη θάλασσα

και είναι αλμυρό. 

Το νερό

• της βροχής

• των λιμνών

• των ποταμών και

• των πηγών 

είναι γλυκό.

Το γλυκό νερό

που υπάρχει στη φύση,

Το χρησιμοποιούν

• οι άνθρωποι

• τα ζώα και

• τα φυτά 

για να ζήσουν.
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Το ταξίδι αυτό του νερού

συνεχίζεται ξανά και ξανά 

και λέγεται κύκλος του νερού.

9.2   Ο κύκλος του νερού 
28

Το νερό 

• της θάλασσας,

• των ποταμών  

• των λιμνών

όταν ζεσταίνεται από τον ήλιο,

εξατμίζεται,
δηλαδή γίνεται υδρατμός.

Οι υδρατμοί ανεβαίνουν στον ουρανό

και σχηματίζουν τα σύννεφα.

Εκεί κρυώνουν,

ξαναγίνονται σταγόνες 

και πέφτουν στη γη 

• σαν βροχή
• σαν χαλάζι 
• σαν χιόνι. 
Έτσι ξαναγυρνούν 

• στη θάλασσα

• στα ποτάμια 

• στις λίμνες

Υδρατμός: ο ατμός του νερού
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9.3   Το νερό στην
        καθημερινή ζωή 29

Το νερό από 

• την πηγή, 

• τη λίμνη 

• το ποτάμι 

μαζεύεται στο υδραγωγείο.

Εκεί καθαρίζεται.

Στη συνέχεια,

από κάτι μεγάλους σωλήνες

πηγαίνει στα σπίτια

και στα άλλα κτίρια.

Το βρώμικο νερό πάει 

• στους υπονόμους και 

• στο κτίριο του βιολογικού καθαρισμού.

Εκεί καθαρίζεται,

για να ξαναγυρίσει στη φύση.

Βιολογικός καθαρισμός: είναι ένας τρόπος 
που καθαρίζεται το βρώμικο νερό
από τα μικρόβια.
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9.4   Τι μάθαμε για το νερό

Το μεγαλύτερο μέρος

της γης καλύπτεται

από νερό.

Το νερό της θάλασσας

είναι αλμυρό
Το νερό

• της βροχής

• των ποταμών

• των λιμνών

• των πηγών

είναι γλυκό

Μάθαμε:

Ο κύκλος του νερού
1.  Το νερό της γης ζεσταίνεται

2.  Γίνεται υδρατμός 

     και ανεβαίνει στον ουρανό

3.  Δημιουργούνται τα σύννεφα

4.  Τα σύννεφα κρυώνουν 

     και γίνονται πάλι σταγόνες

5.  Οι σταγόνες ξαναπέφτουν στη γη
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10.1  Τι καιρό 
           θα κάνει αύριο 

10. Ο ΚΑΙΡΟΣ  

Ο καιρός δεν είναι πάντα ο ίδιος. 

Εξαρτάται από:

•	 τη θερμοκρασία

Υψηλή

Δυνατός

Λιακάδα 

30°

Μέτρια

Σιγανός

Συννεφιά

15°

Χαμηλή

0°

•	 τον άνεμο

•	 τον ήλιο
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Βροχή Χιόνι

•	 τη βροχή ή το χιόνι

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
(Ε.Μ.Υ.) μας ενημερώνει για τον καιρό.

Ποιος μας λέει τι καιρό θα κάνει αύριο;

Βάλε μια γραμμή  στις λέξεις

που δεν ταιριάζουν με τον καιρό:

βροχερός                τετράγωνος            ηλιόλουστος

νόστιμος                 μεγάλος                 άστατος

υγρός             αλμυρός               ζεστός           κρύος

άνοστος                  περίεργος              θυελλώδης

χιονισμένος            συννεφιασμένος     χρωματιστός
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10.2   Ο καιρός από 
           τόπο σε τόπο

Βρες σε ποια πόλη 

μένει το κάθε παιδί.

Γράψε πώς είναι ο καιρός εκεί.

           τόπο σε τόπο

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
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10.3   Ο καιρός επηρεάζει 
          τη ζωή μας

Η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη.

Φυσά πολύ δυνατός άνεμος

και τα καράβια είναι δεμένα στα λιμάνια

Συζητήστε πώς αλλάζει η ζωή
των ανθρώπων από αυτό το γεγονός.

• Κάτοικοι των νησιών

• Ναυτικοί

• Τουρίστες, ταξιδιώτες

• Άρρωστοι

• Λιμενικοί

• Ψαράδες
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30

Ο Κυριάκος και η Ανθή 

σχεδιάζουν με τους γονείς τους

μια εκδρομή στο βουνό 

με σκηνές για το Σαββατοκύριακο.

Τι μπορούν να κάνουν, αν ο καιρός είναι καλός;

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Αν ο καιρός χαλάσει κι αρχίσει να βρέχει, τι θα συμβεί;

Τι μπορούν να κάνουν;

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Κυριάκο, ακούσαμε
το δελτίο καιρού

για το Σαββατοκύριακο.

Το άκουσα κι εγώ.
Όλα εντάξει.

Καλός καιρός, με ηλιοφάνεια.

Σκέψου και συμπλήρωσε: 

Δελτίο καιρού: το ακούμε για να μάθουμε 
τι καιρό θα κάνει αύριο
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10.4   Τι μάθαμε για τον καιρό
31

• Η θερμοκρασία

• ο άνεμος

• ο ήλιος

• η βροχή 

• το χιόνι

δείχνουν τον καιρό

ενός τόπου.

Μάθαμε:

Μαθαίνουμε τον καιρό

από το δελτίο καιρού
και ενημερωνόμαστε

για τον καιρό σε κάθε τόπο
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11.1   Ζωντανοί οργανισμοί 
           και υλικά σώματα 

11. ΕΧΟΥΝ ΖΩΗ... 
      ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΖΩΗ

Κυριάκο ψάχνω να 
βρω τρεις ζωντανούς 

οργανισμούς

Κι εγώ θέλω 
να γράψω τρία 

υλικά που 
δεν έχουν ζωή

Η Ανθή σημείωσε
στο μπλοκάκι της
φυτά, ζώα και ανθρώπους.             

Ο Κυριάκος σημείωσε
στο μπλοκάκι του
πράγματα που δεν έχουν ζωή

Ελιά
Κατσίκα
Βοσκός

Χώμα
Πέτρες
Σπίτι

Ζωντανοί Οργανισμοί:
όλοι οι οργανισμοί 
που έχουν ζωή

Υλικά σώματα:
όλα τα αντικείμενα 
που υπάρχουν στη φύση
και χωρίζονται σε
• Στερεά
• Υγρά
• Αέρια
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11.2   Γνωριμία με τα υλικά 

Τα υλικά προέρχονται 

από τη φύση γύρω μας,

• το ξύλο

• η πέτρα, 

• το μαλλί

• το δέρμα των ζώων.

Είναι φυσικά υλικά.

Όλα τα πράγματα

είναι φτιαγμένα

από κάποιο υλικό.

Οι επιστήμονες αλλάζουν

τα φυσικά υλικά

και φτιάχνουν καινούρια,

που δεν τα βρίσκουμε

στη φύση.

Αυτά είναι 

• το πλαστικό

• το γυαλί

• το νάιλον.

Αυτά λέγονται τεχνητά υλικά.
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11.3   Στερεά, υγρά, αέρια 
32

Τα υλικά σώματα

έχουν τρεις μορφές:

•	 στερεά
•	 υγρά
•	 αέρια

Τα αέρια 

• δεν πιάνονται

με τα χέρια

• δε φαίνονται. 

• Μπορούν

να φουσκώσουν ένα μπαλόνι!

Τα αέρια Τα στερεά 

Τα υγρά 

Τα στερεά έχουν

σταθερό σχήμα,

που δεν αλλάζει 

εύκολα.

Τα υγρά 

• χύνονται εύκολα

• χρειαζόμαστε ένα δοχείο

για να τα βάζουμε μέσα.

• παίρνουν το σχήμα 

του δοχείου τους.
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11.4   Τι μάθαμε για τα υλικά

Στο περιβάλλον υπάρχουν

• ζωντανοί οργανισμοί

• πράγματα που δεν έχουν ζωή

Μάθαμε:

Τα υλικά στο περιβάλλον χωρίζονται σε

• Φυσικά υλικά

• Τεχνητά υλικά

Στο περιβάλλον συναντάμε αντικείμενα

• Στερεά

• Υγρά

• Αέρια

φυτά

ζώα

άνθρωπος

χώμα

νερό

αέρας

πέτρες

Έχουν ζωή Δεν έχουν ζωή
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12. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12.1   Ενέργεια παντού 

Βάλε τις εικόνες στη σωστή σειρά γράφοντας 

στα κυκλάκια τους αριθμούς 1-4

Νιώθει πολύ δυνατός,

είναι γεμάτος ενέργεια.

Ο Κυριάκος έχει αγώνα

ποδοσφαίρου σήμερα.

Τρώει ένα γερό πρωινό,

για να πάρει ενέργεια.

Παίρνει το ποδήλατό του 

και φτάνει στο γήπεδο.

Το παιχνίδι αρχίζει.

Στέλνει την μπάλα 

στα δίχτυα και χαρίζει 

στην ομάδα του τη νίκη.

Στη ζωή μας, συνέχεια,

παίρνουμε και δίνουμε ενέργεια.

Ενέργεια: η ικανότητα ενός πράγματος
να αλλάξει ή να κινηθεί.
Η ενέργεια προκαλεί τις αλλαγές στα υλικά.



109

12.2   Η ενέργεια του ήλιου

Η ενέργεια του ήλιου, 

ονομάζεται

ηλιακή ενέργεια
Δίνει ζωή στη Γη.

Χωρίς αυτήν όλα θα ήταν

παγωμένα και σκοτεινά.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας παίρνει 

την ενέργεια του ήλιου

για να ζεστάνει το νερό.
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12.3   Η ενέργεια του αέρα

Οι άνθρωποι,

από τα παλιά χρόνια, 

χρησιμοποιούσαν

την ενέργεια του ανέμου

για να κινήσουν

τα καράβια τους.

Αργότερα, χρησιμοποίησαν

την ενέργεια του ανέμου

στους ανεμόμυλους,

για να αλέθουν το σιτάρι

και να το κάνουν αλεύρι.

Σήμερα, στην εποχή μας,

οι άνθρωποι παίρνουν

την ενέργεια του ανέμου

για τις ανεμογεννήτριες.

Οι ανεμογεννήτριες

παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα.
Την ενέργεια που

παίρνουμε από τον άνεμο

τη λέμε αιολική ενέργεια.

Ανεμογεννήτρια: είναι η μηχανή που δίνει ρεύμα 
από τη δύναμη του αέρα.
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12.4   Η ενέργεια του νερού

Ο Ηρακλής 

χρησιμοποίησε

την ενέργεια του 

ποταμού

για να καθαρίσει τους

στάβλους του Αυγεία.

Αργότερα, οι άνθρωποι

χρησιμοποίησαν

την ενέργεια αυτή

στους νερόμυλους

και στα ελαιοτριβεία.

Σήμερα, οι άνθρωποι

χρησιμοποιούν

την ενέργεια του νερού

στα σε κάποια ειδικά εργοστάσια.

Το νερό σ’ αυτά τα εργοστάσια

• κυλά δυνατά

• γυρίζει τις μηχανές 

• παράγει ηλεκτρικό ρεύμα.
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12.5   Τι μάθαμε για την ενέργεια
33

Η ενέργεια βρίσκεται παντού

• στους ζωντανούς οργανισμούς

• στον ήλιο

• στο νερό

• στον άνεμο

• στις τροφές

• στα φυτά

• στα ζώα 

• στον άνθρωπο

Μάθαμε:

Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί

πολλές μορφές ενέργειες

• την ηλιακή ενέργεια

• την αιολική ενέργεια

• την ενέργεια του νερού
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13.1  Μέσα μεταφοράς 
13. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν

τα μέσα μεταφοράς

για να πηγαίνουν 

από τόπο σε τόπο και

για να μεταφέρουν διάφορα

εμπορεύματα.

Δείτε και περιγράψτε την εικόνα.

• Ποια μέσα μεταφοράς βλέπετε;

• Με ποια από αυτά έχετε ταξιδέψει;

• Ξέρετε άλλα μέσα μεταφοράς,

που δεν υπάρχουν στην εικόνα;

Μέσα Μεταφοράς: τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος
Για να πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο.
Κάποια από αυτά είναι:
• το λεωφορείο
• το τρένο
• το αεροπλάνο
• το πλοίο
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Γράψε σε κάθε ομάδα τρία μέσα μεταφοράς.

Μεταφορικά μέσα ξηράς

...........................................

...........................................

...........................................

Μεταφορικά μέσα της θάλασσας

...........................................

...........................................

...........................................

Μεταφορικά μέσα αέρα

...........................................

...........................................

...........................................

• Τι πρέπει να προσέχουμε

για να είμαστε ασφαλείς στα μέσα μεταφοράς;

Μεταφορικά μέσα ξηράς:  
Τα μεταφορικά μέσα
που κινούνται στο έδαφος
όχι στον αέρα ή τη θάλασσα.
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34
13.2   Συγκοινωνίες

Βάλε τα γράμματα στη σωστή σειρά,

για να βρεις λέξεις που έχουν σχέση

με τον σιδηρόδρομο.

Τα μέσα που μεταφέρουν τους ανθρώπους 

ονομάζονται μέσα συγκοινωνίας. 

Τα μέσα συγκοινωνίας 

• έχουν δρομολόγια. 

• ταξιδεύουμε πολλοί μαζί 

• πληρώνουμε εισιτήριο για τη διαδρομή

Με ένα λεωφορείο
μετακινούνται πολλοί

άνθρωποι.

Ο σιδηρόδρομος κινείται πάνω

στις σιδηροδρομικές γραμμές 

και περνάει από πόλεις, 

κάμπους και βουνά.

βνιογα = ………………………………..

σθτμαος = ………………………………

τνοερ = ………………………………….
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Το αεροπλάνο είναι

το πιο γρήγορο μέσο

συγκοινωνίας. Από τα πολύ παλιά χρόνια,

οι άνθρωποι που ζούσαν κοντά

στη θάλασσα χρησιμοποίησαν

πλοία για τις μετακινήσεις τους.

Με τις παρακάτω λέξεις,

φτιάξτε με τον διπλανό ή τη διπλανή σας

μια μικρή ιστορία:

…………….....…………………………………………………………….

………….…………………...……………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………..

…………………………..……………………………………………….

…………………………...……………………………………………….

αεροδρόμιο                 πιλότος

αεροπλάνο                  απογείωση

αεροσυνοδός               ουρανός
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Από το χωράφι οι ντομάτες φορτώθηκαν

στο .................. και για να πάνε

σε μια αποθήκη στο χωριό.

Εκεί περίμενε ένα μεγάλο

………..... που τις μετέφερε

στην πόλη.

13.3   Τα προϊόντα
           ταξιδεύουν

Οι άνθρωποι,

για να μεταφέρουν τα προϊόντα

από τόπο σε τόπο, χρησιμοποιούν

διάφορα μεταφορικά μέσα.

Γράψε τα μεταφορικά μέσα που μετέφεραν

την ντομάτα από το χωράφι ως το σπίτι μας.
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Με το ……………. του

ο μανάβης της γειτονιάς

μετέφερε τις ντομάτες

στο μαγαζί του.

Με το .................. του,

ο μπαμπάς της Ανθής πήγε

στο μανάβικο και ψώνισε

ντομάτες.

• Αν οι ντομάτες έπρεπε

να μεταφερθούν σε νησί,

ποια άλλα μεταφορικά

μέσα θα χρειάζονταν;………………………………......

…………………………………………………………….

• Ψάξε να μάθεις

για το ταξίδι που κάνει

το γάλα από την αγελάδα

μέχρι το ποτήρι σου.
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13.4   Κυκλοφορώ 
           με ασφάλεια

Οι άνθρωποι, καθημερινά,

κινούνται στους δρόμους.

Άλλοι  περπατάνε με τα πόδια, 

άλλοι βρίσκονται 

μέσα σε μεταφορικά μέσα

και άλλοι είναι οδηγοί

Για να περάσω απέναντι,

να ελέγξω τον δρόμο

δεξιά και αριστερά.

Για να περάσω

τη διάβαση έξω από το σχολείο, 

να ακολουθώ

τις οδηγίες του σχολικού 

τροχονόμου.

Όταν βρίσκομαι στο αυτοκίνητο,

να κάθομαι στο πίσω κάθισμα 

και να φοράω

τη ζώνη ασφαλείας.

Παίζω στους δρόμους

και στα πεζοδρόμια.

Όταν πηγαίνω εκδρομή

με το λεωφορείο, 

να σηκώνομαι

από τη θέση μου 

και να περπατώ στον διάδρομο.

Να περνάω απέναντι 

όταν στο φανάρι ανάβει

το κόκκινο ανθρωπάκι.

Ξέρετε τι πρέπει να προσέχουμε
για να κυκλοφορούμε με ασφάλεια;

Πρέπει Δεν πρέπει
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Γράψε τα κείμενα που λείπουν

κάτω από μερικές πινακίδες. 

Προσοχή!

Περνούν συχνά παιδιά.

Απαγορεύεται

η είσοδος σε φορτηγά.

Προσοχή! .........................

..........................................

..........................................

Στους δρόμους υπάρχουν πινακίδες 

με τα σήματα οδικής κυκλοφορίας, 

που λένε στους πεζούς και στους οδηγούς

πώς να κυκλοφορούν σωστά, δηλαδή με ασφάλεια.

Κοιτάξτε και περιγράψτε τις πινακίδες.

Σήματα οδικής κυκλοφορίας:
τα σήματα που δείχνουν 
πώς να κυκλοφορώ σωστά
και να είμαι ασφαλής.
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Διάβαση πεζών.

 

Απαγορεύεται ......................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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13.5   Τι μάθαμε για τις μεταφορές

Οι άνθρωποι για να μετακινηθούν 

από τόπο σε τόπο, 

χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς
• στη στεριά      

• στον αέρα

• στη θάλασσα

Μάθαμε:

Τα μέσα μεταφοράς 

που χρησιμοποιούν 

πολλοί άνθρωποι μαζί 

για τις μετακινήσεις τους λέγονται
μέσα συγκοινωνίας.
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14. ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

14.1   Τρόποι επικοινωνίας 
           και ενημέρωσης

Οι άνθρωποι μεταξύ τους

ανταλλάσσουν 

• μηνύματα

• ιδέες

• πληροφορίες 

• εκφράζουν τα συναισθήματά τους. 

Με αυτό τον τρόπο επικοινωνούν 

και ενημερώνονται.

Οι άνθρωποι επικοινωνούν:

• Με το σώμα τους  

• Με τις εκφράσεις 
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• Με νοήματα   

• Με σύμβολα  

• Με γραπτό λόγο 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος επικοινωνίας

είναι η ομιλία. 

Από μικροί μαθαίνουμε 

να μιλούμε  μια γλώσσα, 

που είναι η μητρική μας γλώσσα.

•	Στην	τάξη	έχετε	όλοι	την	ίδια	μητρική	γλώσσα;
• Ποιες άλλες γλώσσες εκτός από τη δική σας ξέρετε;

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

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

Μητρική Γλώσσα: Η γλώσσα που μαθαίνουμε 
από μικρά παιδιά από τους γονείς μας.
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14.2   Τα Μέσα Μαζικής 
          Ενημέρωσης

Οι άνθρωποι μαθαίνουν τα νέα

από όλο τον κόσμο 

• ακούγοντας ραδιόφωνο
• διαβάζοντας εφημερίδες 
• διαβάζοντας περιοδικά
• βλέποντας τηλεόραση. 

Τα μέσα λέγονται 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.).

• Τι νομίζεις ότι κάνει καθένας από τους ανθρώπους

που βλέπεις στην εικόνα;

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: είναι τα μέσα 
που μας ενημερώνουν και μας ψυχαγωγούν,
μας κάνουν να περνάμε καλά
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• Δημοσιογράφοι,

• Φωτογράφοι

• γραφίστες

• τυπογράφοι

εργάζονται 

για να ετοιμάσουν μια εφημερίδα.

Ξεφυλλίστε μια εφημερίδα.
Γράψτε τι βρίσκουμε στις σελίδες της

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

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

........……….................................………………………………
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14.3   Τι μάθαμε για την επικοινωνία
          και την ενημέρωση

Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη 

• να επικοινωνούν

• να ενημερώνονται.

Επικοινωνούμε με
• τη γλώσσα που μιλάμε και γράφουμε

• το σώμα 

• τις εκφράσεις του προσώπου

• νοήματα

Μάθαμε:

• Οι εφημερίδες

• το ραδιόφωνο 

• η τηλεόραση

λέγονται 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). 

Βοηθούν τους ανθρώπους 

να μαθαίνουν τα νέα από όλο τον κόσμο

και να ψυχαγωγούνται.
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15.1   Μνημεία από 
            τα παλιά χρόνια 

15. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

Οι αρχαίοι Έλληνες 

διάλεγαν ωραία μέρη 

για να φτιάχνουν τους ναούς τους.

Ένα τέτοιο μέρος 

είναι το Σούνιο, στην Αττική.

Ψηλά σ’ έναν βράχο,

οι αρχαίοι έχτισαν έναν ναό 

αφιερωμένο στον Ποσειδώνα,

τον θεό της θάλασσας.

Το κάστρο του Μόλυβου

βρίσκεται στη Λέσβο.

Χτίστηκε πριν από πολλά χρόνια,

για να προστατεύει

με τα γερά του τείχη 

τους κατοίκους της πόλης

από τις επιθέσεις των εχθρών.

Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

To κάστρο του Μόλυβου, στη Λέσβο.

Υπάρχουν στην περιοχή σας 

τέτοια μνημεία 

από τα παλιά χρόνια;

Ναός: Τον έφτιαχναν στα αρχαία χρόνια
για να τιμήσουν κάποιον θεό.

Μνημείο: Κάτι που έχει κτιστεί από παλιά
και υπάρχει μέχρι σήμερα
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Το αρχοντικό αυτό σπίτι

ανήκε σε έναν πλούσιο έμπορο.

Για να το χτίσει, διάλεξε

τους καλύτερους μαστόρους.

Ήθελε να ’ναι γερό και όμορφο.

Στα παλιά χρόνια

οι δρόμοι ήταν

στρωμένοι με πέτρες.

Αυτοί οι δρόμοι

λέγονται καλντερίμια.

Καλντερίμι στη Μονεμβασιά

Αρχοντικό στο Πήλιο

36
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15.2   Στο Λαογραφικό 
           μουσείο

Γράψε τρία αντικείμενα

που τα έχουμε κι εμείς

σήμερα στην κουζίνα μας.

Γράψε τρία αντικείμενα 

που έχουμε στην κουζίνα μας

και δεν υπάρχουν 

στη φωτογραφία.

Στο Λαογραφικό Μουσείο βρίσκονται

πολλά αντικείμενα 

που μας βοηθούν να καταλάβουμε

πώς ζούσαν παλιά οι άνθρωποι.
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Στο Λαογραφικό Μουσείο, 

βλέπουμε παραδοσιακές φορεσιές.

Έτσι μαθαίνουμε πώς ντύνονταν

οι άνθρωποι τις καθημερινές 

και τις γιορτινές μέρες.

•	 Που μοιάζει η παραδοσιακή φορεσιά
με τα δικά μας ρούχα;
•	 Πού διαφέρει;

Τι φοράει η κοπέλα 

στην εικόνα;

............................................

.......................………..........

........……….........………......

.…………….........................

............................................

..............……………………..

Παραδοσιακή φορεσιά: Τα ρούχα που φορούσαν τα παλιά χρόνια
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Η γιαγιά έφτιαξε το χαλί

στον αργαλειό της.

Έβαψε τα νήματα

με χρώματα από φυτά.

Αυτή η κεραμική κανάτα φτιάχτηκε 

πριν από εκατό χρόνια.

15.3   Τα παλιά αντικείμενα

Βάλε μια γραμμή στις λέξεις

που δεν ταιριάζουν σε χαλί:

μάλλινο             νόστιμο   πονηρό           

βαρύ                  εντυπωσιακό  παλιό

πολύτιμο            πλαστικό             χρωματιστό

Αργαλειός: ένα εργαλείο των παλιών χρόνων
που μ’ αυτό έφτιαχναν πράγματα  από κλωστές
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15.4   Πανηγυράκι γίνεται 

Εσύ έχεις πάει σε πανηγύρι;
Γράψε μερικά πράγματα που κάνουν

οι άνθρωποι στα πανηγύρια:

…………………….....………………………………………………..

…………………….....……………………..…………………………..

………………………….....…………..…………………………………

Οι μουσικοί στα πανηγύρια
παίζουν παραδοσιακά όργανα.
Γράψε το σωστό όνομα 

κάτω από κάθε μουσικό όργανο: 

• νταούλι 

• λύρα 

• φλογέρα

………………………………..........………………………………………

Πανηγύρι: μια εκδήλωση- γιορτή
που γίνεται σε εξωτερικό χώρο 
σε κάποιον τόπο 
και διαρκεί λίγες μέρες
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Γιορτές γίνονται και στα σχολεία.

Οι μαθητές, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, 

ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή

που μοιάζει με πανηγύρι.

Καλεσμένοι είναι:

• οι γονείς

• οι συγγενείς, 

• οι φίλοι  

• οι γείτονες.

Συζητήστε στην τάξη

Τι σκέφτεστε να κάνετε στη γιορτή 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς;
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15.5   Τι μάθαμε για τον πολιτισμό

Γνωρίζουμε τον πολιτισμό 
ενός τόπου από:

• τον τρόπο που ζούμε

• τον τρόπο που χτίζουμε τις πόλεις

και τα σπίτια μας

• τα αντικείμενα 

που χρησιμοποιούμε καθημερινά

• τις δουλειές που κάνουμε

• τις γιορτές μας

• τη μουσική που ακούμε

• τις συνήθειές μας

Μάθαμε:

• Τα παλιά αντικείμενα

• Τα παλιά σπίτια

μας δείχνουν 

πως ήταν η ζωή των ανθρώπων

τα παλιά χρόνια



136

Το 2004 έγιναν στην Ελλάδα 

οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Οι καλύτεροι αθλητές 

απ’ όλο τον κόσμο

ήρθαν στην Αθήνα, 

για να πάρουν μέρος 

στα διάφορα αγωνίσματα.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν

από την αρχαία Ελλάδα.

Γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια 

στην αρχαία Ολυμπία. 

Σήμερα γίνονται

κάθε τέσσερα χρόνια 

σε διαφορετική χώρα. 

Οι αγώνες αυτοί 

δείχνουν σε όλο τον κόσμο

την αξία του αθλητισμού

και της ειρήνης.

16. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
      ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

16.1   Ο αθλητισμός και 
          οι Ολυμπιακοί Αγώνες
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16.2   Τι κάνω στον 
          ελεύθερο χρόνο μου

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο παιχνίδι.

Έχει ανάγκη τον ελεύθερο χρόνο του 

να κάνει πράγματα που αγαπά.

Κοίταξε τις εικόνες τι κάνουν τα παιδιά 
τον ελεύθερο χρόνο τους.
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν

από την Αρχαία Ολυμπία

και γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια.

Σήμερα γίνονται

κάθε τέσσερα χρόνια

σε διαφορετική χώρα.

Σ’ αυτούς τους αγώνες

παίρνουν μέρος αθλητές

από όλο τον κόσμο.

Μάθαμε:

Κάθε παιδί στον ελεύθερο χρόνο του

κάνει πράγματα που αγαπά

και το κάνουν να περνάει καλά.

16.3   Τι μάθαμε για τον αθλητισμό
          και την ψυχαγωγία
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17   Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

Οι άνθρωποι, για να μεγαλώσουν

χρειάζονται τροφή και νερό.

Για να είμαστε γεροί και δυνατοί, 

πρέπει κάθε μέρα 

να παίρνουμε τροφές  

από τις πέντε παρακάτω ομάδες, 

καθώς και νερό.

Οι Τροφές

Τα γαλακτοκομικά 

(γάλα, τυρί, βούτυρο, γιαούρτι)

Το ψωμί, τα δημητριακά 

και τα όσπρια

 Τα λαχανικά και τα φρούτα

Το κρέας και τα ψάρια
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Το λάδι Το νερό
39

Για την καλή λειτουργία του οργανισμού, 

είναι απαραίτητο να τρώμε 

αρκετές φορές τη μέρα.

Δες τι έφαγε ο Κυριάκος στα τρία κύρια γεύματα της μέρας.
Συμπλήρωσε τη λέξη που ταιριάζει σε κάθε γεύμα:

πρωινό                       μεσημεριανό                  βραδινό

Συμπλήρωσε τι τρως για δεκατιανό και τι για απογευματινό:

Γάλα με

δημητριακά

δεκατιανό

...................................

..............................................

.............................................

.............................................

..............................................

.............................................

.............................................

................................... ...................................

Ρύζι με

γιαούρτι

απογευματινό

Σαλάτα, ψάρι,

μαύρο ψωμί

και φρούτο

Δεκατιανό: είναι το γεύμα
που τρώμε μέτα από το πρωινό.
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• Ζωγράφισε το αγαπημένο σου παιχνίδι

μέσα στο παρακάτω πλαίσιο.

• Δώσε έναν τίτλο στη ζωγραφιά σου.

Γράψε τέσσερις λέξεις που να 

περιγράφουν το παιχνίδι σου

…………………………………..

………………………………….

…………………………………..

……………………………………

18   ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
40

Τίτλος…………………………………………......…………………...
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19    ΤΟ BIΒΛΙΟ 

Για να δούμε 

πώς φτιάχτηκε το βιβλίο 

που κρατάς στα χέρια σου!

Οι συγγραφείς 

έγραψαν 

τις ιδέες τους.

Ο εικονογράφος

ζωγράφισε εικόνες

που ταιριάζουν

με το κείμενο.

Ο γραφίστας ταίριαξε 

τα κείμενα

• με τις εικόνες

• με τα σκίτσα 

και έφτιαξε το βιβλίο

στον υπολογιστή.
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Ο τυπογράφος 

τύπωσε το βιβλίο

σε πολλά αντίτυπα.

Οι άνθρωποι

του εκδοτικού οίκου

• φρόντισαν το βιβλίο

σε κάθε του βήμα

• βοήθησαν να δώσουν όλοι

τον καλύτερό τους εαυτό.

• Το παίρνω στα χέρια μου

και κοιτάζω το εξώφυλλο.

• Διαβάζω την περίληψη

στο οπισθόφυλλο.

• Το ξεφυλλίζω, 

• κοιτάζω τις ζωγραφιές του.

• ……………………....…………………

…………........…………………………… 

……………………………………….........

Πώς διαλέγουμε ένα βιβλίο;

Περίληψη: Η ιστορία ενός βιβλίου με λίγα λόγια
Οπισθόφυλλο: Το πίσω φύλλο ενός βιβλίου
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• Φέρε το αγαπημένο σου παραμύθι

στην τάξη 

• πες την ιστορία με λίγα λόγια.

• Γράψε την ταυτότητά του:

Ταυτότητα βιβλίου

Συγγραφέας:...........................................................................

Εικονογράφος:.......................................................................

Εκδοτικός οίκος:....................................................................

Χρόνος έκδοσης:...................................................................

Ζωγράφισε κάτι από αυτό:



145

20    AΣ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ

Κάποιες μέρες τον χρόνο

είναι μέρες χαράς και γιορτής.

• Στολίζουμε το σπίτι 

• η μαμά ετοιμάζει φαγητά

και γλυκά.

• έρχονται φίλοι 

και συγγενείς μας.

• ανταλλάσσουμε δώρα

• διασκεδάζουμε.

Γενέθλια                                     

Πάσχα

Γλέντι γάμου

Πρωτοχρονιά

• Ποιες άλλες γιορτές γνωρίζετε;

• Ποια είναι η αγαπημένη σου γιορτή;

…………………………………………………………........….

………………………………………………………......……...

Πάσχα
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Γράψε και ζωγράφισε μια πρόσκληση για τα γενέθλιά σου.

Πρόσκληση

Για τον/την.........................................................................................

Σε προσκαλώ....................................................................................

(ημερομηνία)…………………………………………………….............

(ώρα).................................................................................................

(τόπος)……………………………………………………………...........

για να γιορτάσουμε μαζί τα γενέθλιά μου.
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21    ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

Ο χρόνος έχει τέσσερις εποχές.

• Το Φθινόπωρο

• το Χειμώνα

• την Άνοιξη 

• το Καλοκαίρι.

Μήνες Φθινοπώρου:

• ……………………………..

• ……………………………..

• ……………………………..

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ:

28η Οκτωβρίου

17η Νοεμβρίου

Μήνες Χειμώνα:

• ……………………………..

• ……………………………..

• ……………………………..

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ:

…………………………………..

…………………………………..
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Μήνες Άνοιξης:

• ……………………………..

• ……………………………..

• ……………………………..

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ:

…………………………………..

…………………………………..

Μήνες Καλοκαιριού:

• ……………………………..

• ……………………………..

• ……………………………..

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ:

…………………………………..

…………………………………..

Ζωγραφίζω κάτι για κάθε εποχή

Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι



Mελέτη Περιβάλλοντος
B΄ Δημοτικού

Τετράδιο Εργασιών
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1    Φύλλο εργασίας
       Τι υπάρχει γύρω από 
       το σχολείο μου

Γράψε τους χώρους και τα κτίρια

που βρίσκονται γύρω από το σχολείο σου

Κοντά:………………………………………………………..

………………………………………………………….........

Μακριά……………………………………………………….

………………………………………………………….........

Πολύ μακριά………………………………………………...

………………………………………………………….........

•	 Πεζόδρομος
•	 Σπίτια
•	 παιδική χαρά
•	 εκκλησία
•	 πάρκο
•	 βιβλιοπωλείο
•	 Πλατεία
•	 γήπεδο 
•	 κάτι άλλο που θέλεις εσύ

Σχολείο

1    Φύλλο εργασίας
       
       το σχολείο μου
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2    Φύλλο εργασίας
        Ας γνωριστούμε
2    Φύλλο εργασίας
        

152152

• Γράψε το όνομά σου 

στο κέντρο του λουλουδιού 

• Γράψε κάτι για τον εαυτό σου 

σε ένα πέταλο.

• Δώσ’ το στους συμμαθητές σου 

να γράψουν κάτι  για σένα

στα υπόλοιπα πέταλα.
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3    Φύλλο εργασίας
        Τι μπορώ να κάνω;
3    Φύλλο εργασίας
        

Συζητάμε και γράφουμε

τι μπορούμε να κάνουμε 

• ο καθένας μόνος του

• όλοι μαζί 

για να γίνει 

πιο όμορφη η τάξη μας.

Εγώ Όλοι μαζί

Δεν πετάω κάτω το σκουπιδάκι μου Καθαρίζουμε την τάξη 

μια φορά την εβδομάδα
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4    Φύλλο εργασίας
        Οι κανόνες της τάξης
4    Φύλλο εργασίας
        

Σκεφτείτε και γράψτε τέσσερις κανόνες

που θα θέλατε 

μέσα στην τάξη σας.

Κανόνες που προτείνουμε:

1.………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4.………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
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5    Φύλλο εργασίας
        Βλέπω... Μυρίζω...
        Ακούω... Συναντώ...

5    Φύλλο εργασίας
        
        Ακούω... Συναντώ...

Ζωγράφισε 

• τι βλέπεις

• τι μυρίζεις

• τι ακούς 

• ποιους συναντάς

όταν περπατάς στους δρόμους 

της γειτονιάς σου.

ΒΛΕΠΩ

ΑΚΟΥΩ

ΜΥΡΙΖΩ

ΣΥΝΑΝΤΩ
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6    Φύλλο εργασίας
        Γνωρίζω τους γείτονές μου
6    Φύλλο εργασίας
        

Μπορείς να επισκεφτείς 

πέντε οικογένειες της γειτονιάς σου

και να συμπληρώσεις 

τα στοιχεία τους στον πίνακα; 

Επίθετο  Τόπος καταγωγής

1.

3.

2.

4.

5.
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7    Φύλλο εργασίας
        Γνωρίζω τις υπηρεσίες
7    Φύλλο εργασίας
        

Αντιστοίχισε:

Δημαρχείο

Ιατρεία ΙΚΑ

Παιδικός

Σταθμός

Πυροσβεστική

Τμήμα καθαριότητας

του δήμου

Ταχυδρομείο

Πνευματικό

Κέντρο

Πηγαίνουν τα πολύ 

μικρά παιδιά, 

όταν οι γονείς τους

δουλεύουν.

Κάνω εμβόλιο.

Αγοράζω

γραμματόσημα.

Μαθαίνω σκάκι.

Βγάζω πιστοποιητικό

γέννησης.

Τηλεφωνούμε, αν

ξεσπάσει πυρκαγιά.

Μαζεύουν τα

σκουπίδια.
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8    Φύλλο εργασίας
        Παρουσιάζω τη συνοικία μου
8    Φύλλο εργασίας
        

Γράψε τρεις  λόγους για τους οποίους

σου αρέσει να μένεις σε αυτή τη συνοικία.

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

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

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

Υπογράμμισε τα επίθετα που περιγράφουν,

κατά τη γνώμη σου, τη συνοικία σου:

•	 όμορφη
•	 φτωχική
•	 πλούσια
•	 παλιά
•	 καινούρια
•	 μοντέρνα
•	 μικρή

•	 μεγάλη
•	 καθαρή
•	 περιποιημένη
•	 αφρόντιστη
•	 ασφαλής
•	 επικίνδυνη
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9    Φύλλο εργασίας
        Προσανατολίζομαι στην αυλή 
        του σχολείου μου

9    Φύλλο εργασίας
        
        του σχολείου μου

Το σημείο όπου βγαίνει ο ήλιος 

λέγεται Ανατολή.

Άπλωσε τα χέρια σου, 

έτσι ώστε το δεξί σου χέρι

να δείχνει την Ανατολή. 

Το αριστερό σου 

θα δείχνει τώρα τη Δύση.

Μπροστά σου θα είναι ο Βορράς 

και πίσω σου ο Νότος.

Σημείωσε στο παρακάτω πλαίσιο  

αυτά που βλέπεις εκεί 

που δείχνουν τα χέρια σου
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10     Φύλλο εργασίας
           Φτιάχνω το δικό μου βιβλίο
10     Φύλλο εργασίας
           

1. Διάλεξε φωτογραφίες από

         τη γέννησή σου μέχρι σήμερα.

2. Κόλλησε την καθεμιά

         σε χρωματιστό χαρτόνι.

3. Γράψε την ημερομηνία

         και έναν ταιριαστό τίτλο.

4. Βάλε τα χαρτόνια με τις φωτογραφίες

          σε χρονολογική σειρά.

5. Φτιάξε τα εξώφυλλα:

         Σε δύο χαρτόνια με ίδιο μέγεθος,

         ζωγράφισε ό,τι σου αρέσει

         για εξώφυλλο.

6. Βάλε τα εξώφυλλα μπροστά

         και πίσω.

         Άνοιξε τρύπες και ένωσε

         τα χαρτόνια με κορδέλες.

7.     Δείξε το βιβλίο στους φίλους

        σου και εξήγησέ τους πώς

        το έφτιαξες.
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11     Φύλλο εργασίας
           Το αλφαβητάρι 
            των αναγκών μου

11     
           
            των αναγκών μου

Γράψε στην καρδούλα λέξεις 

που να αρχίζουν 

με τα αρχικά γράμματα του αλφάβητου 

και δείχνουν ανάγκες του ανθρώπου.και δείχνουν ανάγκες του ανθρώπου.

σότητα
γεία

ρα

Ισότητα: όταν έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα
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12     Φύλλο εργασίας
           Γράφω μια ιστορία

Γράψε μια δική σου ιστορία

με τις λέξεις που βρίσκονται 

μέσα στη φωλιά.

Μια φορά κι έναν καιρό.................................................................................

…………………………………………......………………………………………

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

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

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………......................................
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13     Φύλλο εργασίας
           Ταΐζω τα πουλιά

Τον χειμώνα τα πουλιά δυσκολεύονται να βρουν τροφή.

Μπορείς να ετοιμάσεις ταΐστρες για τα πουλιά,

βοηθώντας τα έτσι να περάσουν τον χειμώνα.

Θα χρειαστείς:
• Ξηρούς καρπούς, 
• ψίχουλα,
• νιφάδες καλαμποκιού 
• βούτυρο (όχι μαλακό).

Τι θα κάνεις με τα υλικά:
• Ανακατεύεις όλα τα υλικά μαζί 
και γεμίζεις με αυτά 
ένα κουτάκι από γιαούρτι. 
• Στη μέση τοποθετείς 
ένα μικρό κομμάτι ξύλο ή ένα κλαδάκι.
• Βάζεις το κουτάκι στο ψυγείο 
για να παγώσει το βούτυρο. 
• Όταν το βγάλεις από το ψυγείο,
αφαιρείς το κουτάκι 
και κρεμάς την ταΐστρα 
από το ξύλο σε ένα δέντρο.
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14     Φύλλο εργασίας
           Βρες τη λέξη

Κοίτα τις εικόνες και συμπλήρωσε

τα σωστά γράμματα για να

γράψεις τη λέξη

Λ _ _ _ _ 

Κ _ _ _ _ _ _

Ρ _ _ _ _ _

Κ _ _ _ _ _
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15     Φύλλο εργασίας
           Πού έχουν τα ζώα 
           τις φωλιές τους;

Μπορείς να βρεις πού φτιάχνει τη φωλιά του κάθε ζώο; 

Βάλε το σωστό αριθμό στους κύκλους της εικόνας
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16     Φύλλο εργασίας
           Το ζώο που μου αρέσει
16     Φύλλο εργασίας
           

Ζωγραφίζω το ζώο 

που μου αρέσει 

ή κολλώ μια φωτογραφία του

Γράφω λίγα λόγια για το ζώο που διάλεξα.

Το ζώο που μου αρέσει είναι………..................………………………………..

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

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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17     Φύλλο εργασίας
           Το φως δίνει ζωή
17     Φύλλο εργασίας
           

Κάνω ένα πείραμα

Τι χρειάζομαι:
• Ένα φυτό με μεγάλα φύλλα σε γλάστρα

• Χαρτόνι ή εφημερίδα

• Σελοτέιπ

Οδηγίες:
• Κάλυψε με το χαρτί ένα φύλλο του φυτού.

• Βάλε τη γλάστρα κοντά στο παράθυρο.

• Βγάλε το χαρτί μετά από μία βδομάδα.

Ημερομηνία που 

σκέπασα το φύλλο:

Ημερομηνία που το ξεσκέπασα:

Τι νομίζω ότι θα γίνει;

Τι έγινε τελικά;

Πείραμα: είναι η δοκιμή
μιας άσκησης ή μια μελέτης
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Διάλεξε ένα φυτό, 

γράψε την ταυτότητά του 

και ζωγράφισέ το.

Ζωγράφισέ με.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Όνομα:……………………………………………………….....................………

Τόπος όπου ζω:………………………………………………….........................

Εποχή που ανθίζω:………………………………………………........................

Χρώμα του άνθους:………………………………………………........................

Τα χαρίσματά μου:……………………………………………….........................

Τα προβλήματά μου:…………………………………………….........................

18     Φύλλο εργασίας
           Το φυτό που μου αρέσει
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Βρες και γράψε τα υλικά 

μιας συνταγής φαγητού ή γλυκού.

Σύνολο υλικών:

Υλικά από φυτά:

ΤΙΤΛΟΣ:………….............…………………………………………………

Υλικά………………………...............………………………………………
……………………………………….............………………………………
………………………………………….....................…………………………
……………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………
……………………………………………………….............………………
…………………………………………………………...........…………....
……………………………………………………………...........…...........
……………………………………………………………... . . . . . .…………

19     Φύλλο εργασίας
           Η αγαπημένη μου συνταγή

Μέτρησε όλα τα υλικά που χρειάζονται. 

Βρες πόσα από  αυτά βγαίνουν από φυτά.

Γράψε τα παρακάτω:
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20     Φύλλο εργασίας
           Από το δέντρο στο χαρτί

Οι εικόνες και τα κείμενα παρουσιάζουν

πώς από το δέντρο γίνεται το χαρτί.

1. Οι κορμοί των δέντρων 

μαζεύονται σε στοίβες

και μεταφέρονται με φορτηγά

στις βιομηχανίες.

2. Το ............. κόβεται σε μικρά

κομματάκια και γίνεται ..................

• ξυλοπολτός

• ξύλο

Γράψε τα κενά με τις λέξεις της παρένθεσης
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3. Ο ..................... μπαίνει σε ................

…...................................., πιέζεται και

γίνεται μεγάλα .....................................

• ρολά χαρτιού

• ξυλοπολτός

• ειδικά μηχανήματα

Γράψε πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν από χαρτί

τετράδιο,……………………..........……………………………………..

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

…………………………………….........……………………………….

……………………………………….........……………………………..

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

…………………………………………........…………………………….

……………………………………….........……………………………..
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21     Φύλλο εργασίας
           Πώς είναι ο δικός σου τόπος;
21     Φύλλο εργασίας
           

Ο δικός μου τόπος

•	Ζωγράφισε	σε	ένα	λευκό	χαρτί	μια	εικόνα	του	τόπου	σου.

Πού βρίσκεται;
• κοντά σε βουνό 

• σε θάλασσα

• σε πεδιάδα

• σε ποτάμι

• σε λίμνη

……………………........…………………… 

Τι δουλειές κάνουν οι άνθρωποι εκεί;
………………………………………………..

………………………………………………..

Τι φυτά έχει;
………………………………………………..

………………………………………………..

Τι ζώα έχει;
………………………………………………..

………………………………………………..
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22     Φύλλο εργασίας
           Σέβομαι το δάσος
22     Φύλλο εργασίας
           

Μην βγαίνετε από τον 

δρόμο και τα μονοπάτια.

Μην κόβετε τα λουλούδια

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Γράψε τα κείμενα  στις παρακάτω πινακίδες.
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23     Φύλλο εργασίας
           Κατοικώ σε μια λίμνη

Γράψε δίπλα σε κάθε ζώο και φυτό 

τον αριθμό που έχει στην εικόνα.

Πελεκάνος

Καλάμια

Σαύρα

Βάτραχος

Πάπια

Νούφαρα

Πλάτανος

Πέστροφα

Νερόφιδο
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24     Φύλλο εργασίας
           Βοήθησε τον Κυριάκο 
            να βρει το θησαυρό.
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25     Φύλλο εργασίας
           Ο σκαντζόχοιρος Κ. Αγκάθης

Παίρνω συνέντευξη από τον κύριο Αγκάθη. 

Τον ρωτώ για τη ζωή του στους αγρούς

και για τα προβλήματά του

Μαθητής: Καλημέρα σας, κ. Αγκάθη.

Πού μένετε;

κ. Αγκάθης: Μένω στους κήπους, 

στα χωράφια και τα δάση.

Μαθητής: Τι τρώτε;

κ. Αγκάθης: Τρώω 

• κάμπιες

• φίδια 

• έντομα.

Μαθητής: Από τι κινδυνεύετε;

κ. Αγκάθης:………………………………………………………………..............

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Οι σκαντζόχοιροι είναι ζώα 

που κινδυνεύουν από τα γεωργικά φάρμακα, 

που χρησιμοποιούν οι αγρότες και οι κηπουροί.

Φτιάχνουν τα σπίτια τους στους θάμνους.

Οι άνθρωποι ξεριζώνουν τους θάμνους

κι έτσι οι σκαντζόχοιροι δεν είναι ασφαλείς.
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26      Φύλλο εργασίας
            Ημερολόγιο μιας επίσκεψης
26      Φύλλο εργασίας
            

Φτιάχνω ένα ημερολόγιο 

για μια επίσκεψη 

που σχεδιάζουμε

να κάνουμε με την τάξη μου

Πριν από την επίσκεψη

Τόπος

Τρόπος μετακίνησης 

• με τα πόδια 

• με λεωφορείο

Τι χρειάζεται να πάρεις

μαζί σου;

Ημερομηνία

Τι δουλειές θα κάνουν

οι άνθρωποι

που θα συναντήσουμε;

Ποια φυτά και ζώα 

πιστεύεις ότι θα

συναντήσουμε;
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Μετά την επίσκεψη

Γράψε πέντε ζώα 

και πέντε φυτά

που συνάντησες

Σε όλη την επίσκεψη,

ο καθένας μας έκανε κάτι.

Γράψε τι ακριβώς έκανες εσύ.

Γράψε τι έκαναν 

οι άνθρωποι

που συνάντησες.

Ζωγράφισε μια εικόνα από την επίσκεψη 
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27     Φύλλο εργασίας
           Ακολουθώ τη σταγόνα...
27     Φύλλο εργασίας
           

•	 σύννεφα
•	 χιονιού
•	 θάλασσα
•	 ουρανό
•	 αέρας
•	 βροχής
•	 χιονοπόλεμο

•	 σταγόνες

Ταξιδεύουμε στη ...................................... 

Κάνει πολλή ζέστη.

Γύρω μας ...................................... 

εξατμίζονται και ανεβαίνουν

στον ...................................... 

Ανεβαίνουμε κι εμείς μαζί με αυτές.

Πετάμε, πετάμε!!!

Μπήκαμε μέσα στα ...................................... 

Στην αρχή ήταν άσπρα.

Σιγά σιγά έγιναν πυκνά και γκρίζα. 

Φυσάει ......................................

Κάνει κρύο. 

Γράψε στο κείμενο τις λέξεις που λείπουν.
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Αστραπές και βροντές 

κουνούν τη μηχανή μας.

Χοντρές σταγόνες .................................. 

αρχίζουν να πέφτουν στη γη.

Εδώ πάνω κάνει παγωνιά. 

Γύρω μας στριφογυρίζουν 

λευκές νιφάδες................................ 

και πέφτουν στη γη.

Κατεβαίνουμε κι εμείς μαζί τους. 

Προσγειωνόμαστε στην αυλή 

του σχολείου και αρχίζουμε

να παίζουμε ......................................
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28     Φύλλο εργασίας
           Το νερό χωρίς το ρ

Διάβασε το κείμενο και υπογράμμισε

τι μπορεί να κάνει κανείς με το νερό.

Ποπό! Τι έχει συμβεί;

Απ’ το νερό έχει φύγει το «ρ».

Μ’ αυτό το νεό για πες μου,

τι θα μπορούσε να κάνει κανείς,

ούτε το πλοίο πλέει εκεί μέσα

ούτε μπορείς να πλυθείς

ούτε ο μύλος              μπορεί να γυρίσει

ούτε τα ψάρια βρίσκουν τροφή.

Κι υπάρχει ακόμα και κάτι σπουδαίο:

Αυτό το νεό μπορείς να το πιεις;

Δεν είναι  κρυστάλλινο και δροσερό.

Θέλετε να σας πω τι είναι;

Είναι νερό στεγνό, στεγνό.

Φωνάξτε τον δήμαρχο,

τον πρόεδρο, τον δικαστή.

Μα τι θα κάνουμ’ επιτέλους

χωρίς νερό, χωρίς πηγή;

Μα θα του δώσουμε το «ρ» του

κι αυτό θα τρέξει στη στιγμή.

Από Το βιβλίο με τα λάθη του Τζιάνι Ροντάρι,

Εκδόσεις Τεκμήριο
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Με τη βοήθεια των εικόνων και των κειμένων

που είναι στο βιβλίο σου, στη σελίδα 122, 

κύκλωσε τη σωστή απάντηση

Τα σπίτια είναι χτισμένα από πέτρα
Α) γιατί υπάρχουν πολλές πέτρες 

σε εκείνο τον τόπο.

Β) γιατί η πέτρα είναι ελαφριά

 και χτίζεται εύκολα.

Γ) για να γλιστρούν τα νερά της βροχής.

Η στέγη των σπιτιών δεν είναι επίπεδη-ίσια
Α) για να γλιστρά η σκόνη 

που πέφτει πάνω.

Β) για να γλιστρούν

 τα νερά της βροχής και τα χιόνια.

Γ) για να κάνουν τα παιδιά τσουλήθρα.

Στην Ήπειρο

29     Φύλλο εργασίας
           Τα σπίτια σε διάφορους τόπους
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Στις Κυκλάδες

Τα σπίτια έχουν μικρά παράθυρα:
Α) Γιατί έτσι είναι πιο όμορφα.

Β) Για να είναι δροσερά, όταν έχει πολλή ζέστη.

Γ) Για να κρύβονται οι άνθρωποι.

Οι λευκοί τοίχοι των σπιτιών σού θυμίζουν:
Α) Ένα μπουκέτο λευκά τριαντάφυλλα.

Β) Τις λευκές νιφάδες του χιονιού.

Γ) Τον λευκό αφρό από το κύμα της θάλασσας.
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30     Φύλλο εργασίας
           Φτιάχνω το δικό μου λεξικό 

Φτιάξε το δικό σου λεξικό
1. Διάλεξε λέξεις σχετικές με τον καιρό

(όπως ηλιοφάνεια, βροχή, χιόνι )

2. Βρες λέξεις που να αρχίζουν

από κάθε γράμμα της αλφαβήτας 

3. Γράψε τις λέξεις στον παρακάτω πίνακα

Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η  
Θ  

Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π 

Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω 
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31     Φύλλο εργασίας
           Υλικά σώματα
31     Φύλλο εργασίας
           

Για κάθε υλικό σώμα,

σημείωσε από δύο √ στα σωστά κουτάκια.
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32     Φύλλο εργασίας
           Παίζω και θυμάμαι
32     Φύλλο εργασίας
           

Βάλε τα κενά στις γραμμές

Κάθετα θα δεις 

το όνομα του θεού των ανέμων

Βάλε Σ για το σωστό και Λ για το λάθος.

Το βαμβάκι το βρίσκουμε στη φύση.

To νερό είναι ζωντανός οργανισμός.

Τα υγρά αλλάζουν εύκολα σχήμα.

Τα αέρια κυλάνε.

To άδειο μπουκάλι είναι γεμάτο αέρα.

Οι πέτρες αναπνέουν.

Φυσάει ο...

                                                Η ενέργεια του ήλιου.

                             Γυρίζει τους νερόμυλους.

                                                       Φωτίζει το δωμάτιο.

                                   Μας θερμαίνει.

                                                               Το άλεθαν παλιά

                                                               στους νερόμυλους.
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33     Φύλλο εργασίας
           Καλό ταξίδι!

Γράψε τις πληροφορίες που βλέπεις 

στο εισιτήριο στο κείμενο που ακολουθεί:

Ο .................…….................. ταξίδεψε 

στις .................................... με το πλοίο

............................. από τον

............................... για τη ......................................

Το πλοίο έφυγε στις ................................................ 

Το εισιτήριο κόστισε............................. ευρώ. 

Η καμπίνα του είχε αριθμό........................................

Εκεί κοιμήθηκε και ξεκουράστηκε.

Ημερομηνία: 15-03-2006

Ώρα: 6:30

Πλοίο: Θεόφιλος

Από - Πρoς: Πειραιάς - Μυτιλήνη 

Αριθμός Καμπίνας: 563

Συνολικός ναύλος: 70 euro

Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Βασώνης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

«ΑΙΟΛΟΣ»
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34     Φύλλο εργασίας
           Σταυρόλεξο

Κάθετα

1. Τα κινούμενα σχέδια

είναι η αγαπημένη μου ...

2. Τρέχει πάνω στις ράγες.

3. Δεν αγοράζω όλα όσα βλέπω   

στις…               

4. Δεν βλέπω τις εκπομπές με ...              

5. Ο πιο σημαντικός τρόπος

επικοινωνίας είναι η  …..         

Οριζόντια

1. Φοράω κράνος όταν οδηγώ ...   

2. Ο πιλότος οδηγεί το ...

3. Επικοινωνούμε και με το …          

4. Είναι κι αυτό ένα μέσο             

συγκοινωνίας.                          

5. Όταν έχει φουρτούνα, 

δεν ταξιδεύει…



189

35     Φύλλο εργασίας
           Μάντεψε

Σημείωσε τις σωστές λέξεις κάτω από τις φωτογραφίες.

• αρχαίος ναός

• αρχοντικό

• κάστρο

• καλντερίμι

………………………………..........

………………………………..........

………………………………..........

………………………………..........
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36      Φύλλο εργασίας
            Ένας πίνακας μιλάει
36      Φύλλο εργασίας
            

Παρατηρήστε τον πίνακα.

Ποιο έθιμο δείχνει ο πίνακας;

…………………………………………………............

Τι φοράνε τα παιδιά;

…………………………………………………............

Τι μουσικά όργανα κρατούν;

…………………………………………………............

Τι αντικείμενα βρίσκονται γύρω τους;

………………………………………………...............

Το έθιμο αυτό διατηρείται και σήμερα;

………………………………………………...............

Έθιμο: Αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε 
σε κάποιες γιορτές του χρόνου.
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37     Φύλλο εργασίας
           Τι κάνεις στον ελεύθερο 
            χρόνο σου;

37     Φύλλο εργασίας
           
            χρόνο σου;

Βάλε √ στα κουτάκια που δείχνουν

τι κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου

Ι. Παίζω μουσική. 6. Παίζω μπάλα

με φίλους.

2. Παίζω

ηλεκτρονικά

παιχνίδια.

7. Κάνω

ποδήλατο.

4. Ζωγραφίζω. 9. Διαβάζω

βιβλία.

3. Βλέπω

τηλεόραση.

8. Κάνω

προπόνηση.

5. Παίζω με τα

παιχνίδια μου.

10. Πάω στον

κινηματογράφο

ή στο θέατρο.
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38     Φύλλο εργασίας
           Διαλέγω τι τρώω
38     Φύλλο εργασίας
           

Ποιες από τις παρακάτω τροφές

θα διάλεγες στα γεύματά σου;

Κύκλωσε αυτή που προτιμάς.

Πρωινό Δεκατιανό 

Απογευματινό 

Μεσημεριανό

Βραδινό
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39     Φύλλο εργασίας
           Φτιάχνω ένα παιχνίδι

Τι χρειάζομαι;                             

• Χάρτινο κουτί παπουτσιών    

• μαλλί                           

• Πανάκια                                       

• Κουμπιά

• χάντρες                    

• Πλαστικά καπάκια                       

• Σφουγγαράκια                             

• Υγρή κόλλα                                

• Ψαλίδι

Οδηγίες:
1. Με αυτά τα υλικά

και πολλή φαντασία

φτιάξε ένα παιχνίδι.

2. Δώσε στο παιχνίδι που

έφτιαξες ένα όνομα.

………………………….

Ζωγράφισέ το.
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40     Φύλλο εργασίας
           Τακτοποιώ τη βιβλιοθήκη

Τα βιβλία της βιβλιοθήκης μπερδεύτηκαν.

Σε ποιο ράφι θα βάλεις κάθε βιβλίο;
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41     Φύλλο εργασίας
           Ευχές...

Κοίταξε τη ζωγραφιά κάθε κάρτας 

και γράψε σε καθεμιά την ευχή που ταιριάζει.
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42      Φύλλο εργασίας
            Γενέθλια
42      Φύλλο εργασίας
            

Ποιο μήνα έχουν γεννηθεί

οι μαθητές της τάξης σου;

Γράψε στο αντίστοιχο κουτάκι

πόσοι μαθητές έχουν γεννηθεί

αυτόν τον μήνα.

• Τον χ __ __ __ __ __ __ έχουν

   γεννηθεί ........ μαθητές.

• Την ά __ __ __ __ __ έχουν

   γεννηθεί ........ μαθητές.

Δεκέμβριος                      Ιανουάριος                       Φεβρουάριος

Μάρτιος                               Απρίλιος                             Μάιος
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• Το κ __ __ __ __ __ __ __ __

  έχουν γεννηθεί ........ μαθητές.

Σε ποια εποχή έχουν γεννηθεί

οι πιο πολλοί μαθητές;………………………………

Σε ποια εποχή έχουν γεννηθεί 

οι πιο λίγοι μαθητές;…………………………………

• Το φ __ __ __ __ __ __ __ __

έχουν γεννηθεί ........ μαθητές.

   Ιούνιος                               Ιούλιος                            Αύγουστος

Σεπτέμβριος                       Οκτώβριος                        Νοέμβριος








