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Storytime      Episode 1: Πάμε στον Πάρη!

Νίκος:  Τι έχεις, Ελένη; Δεν είσαι χαρούμενη.
Ελένη:  Είμαι λυπημένη. Μελετάω 

Μυθολογία. Θυμάμαι τον Πάρη.  
Πού είναι; Τι κάνει;

Νίκος:  Θυμάμαι κι εγώ τον Πάρη.  
Έχεις το μαγικό κέρμα;

Ελένη:  Ναι! Κλείνω τo τετράδιo και  
το βιβλίο μου! Πάμε στον Πάρη! 

Νίκος:  Είσαι χαρούμενη τώρα;
Ελένη:  Ναι, είμαι πολύ χαρούμενη! 

Βάζω δύο κουλούρια στην 
τσάντα μου και το κέρμα. 

Νίκος:  Ωραία. Πάμε! 

Ελένη:  Πού είμαστε; Μου αρέσει εδώ!  
Πω-πω, τι ωραία καράβια! 

Νίκος:  Είναι παλιά. Τέλεια! A, να!  
Αυτός εκεί είναι ο Πάρης!

Ελένη:  Είναι με έναν ψηλό άντρα. Έλα! 
Πάρη! Γεια σου!

1  Answer. 

 1. Πού πάνε τα παιδιά στην εικόνα 1;

   .

 2. Τι έχει η Ελένη στην τσάντα της;

   .

 3. Με ποιον είναι ο Πάρης στην εικόνα 4;

   .

 4. Πού μένει ο Οδυσσέας;

   .

 5. Πού είναι η τσάντα της Ελένης στην εικόνα 5; 

   .

Νίκος:  Γεια σου, Πάρη. 
Πάρης:  Νίκο, Ελένη, τι κάνετε;  

Πώς από εδώ; 
Ελένη:  Καλά είμαστε. Ποιος είναι 

αυτός o ψηλός άντρας;
Πάρης:  Αυτός είναι ο Οδυσσέας. 

Το σπίτι του είναι στην Ιθάκη.

Νίκος:  Ωχ! Ελένη, αυτός έχει την 
τσάντα σου! 

Ελένη:  Τι; Είμαι πολύ θυμωμένη 
τώρα! Το κέρμα είναι μέσα 
στην τσάντα!

Οδυσσέας:  Εκεί είναι! Στο καράβι! Ελάτε 
παιδιά! Γεια σου, Πάρη!
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1  Μatch.

2  Read and Circle.

 1. η σχολική τσάντα α.

 2. η κασετίνα β.

 3. ο πίνακας γ.

 4. ο χάρτης δ.

 5. η βιβλιοθήκη ε.

 1. το τετράδιο α. β.

 2. ο μαρκαδόρος α. β.

 3. η φόρμα α. β.

 4. γελαστός  α. β.

 5. ο λουκουμάς α. β.

 6. το καράβι α. β.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΜΙΣΤΟΡΙΑΝΑΝΑΓΝΩΣΗΜΥΘΟΛΟΓΙΑΤΔΣΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

3  Find and Circle 5 words. 

Review: 1

5  Talk. Listen and Say. Then act it out with a friend. 

Student A:  Γεια σου, Ματίνα.

Student Β: Γεια σου, Παντελή.

Student A:  Σε ποια τάξη πας φέτος; Εγώ πάω στη δευτέρα δημοτικού. Εσύ;

Student Β: Εγώ πάω στην τρίτη δημοτικού. Πώς είναι ο δάσκαλός σου;

Student A:  Ο δάσκαλός μου είναι καλός και γελαστός. Εσένα;

Student Β: Η δασκάλα μου είναι πολύ έξυπνη και χαρούμενη.

Student A:  Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; Εμένα είναι η Ιστορία.

Student Β: Το αγαπημένο μου μάθημα είναι η Γεωγραφία.

4   Look at the letters and the pictures. Then write the words.  
 Add the accent marks.

 1. ριλουκου 

 2. πουτσιαπα 

 3. λοςσκαδα 

 4. πιροτυτα 

 5. αλοθομυγι 

Review: 1

• καλός, -ή • γελαστός, -ή • χαρούμενος, -η • λυπημένος, -η • έξυπνος, -η

• η Ιστορία • η Γεωγραφία • η Ξένη Γλώσσα • τα Μαθηματικά • η Μυθολογία

• δευτέρα / τρίτη / τετάρτη δημοτικού • δάσκαλος, -α
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6  Complete.

 1. Tου   αυτά τα αθλητικά παπούτσια.

 2. Της  το παγωτό σοκολάτα.

 3. Μας  η καινούρια δασκάλα.

Review: 1

αρέσουν

7  Μatch.

8  Add the correct endings to the verbs. Then add the accent marks.

9  Circle.

 1. Ο αδερφός μου α. Μας λένε Νίκο και Πέτρο.

 2. Η Κατερίνα και η Σούλα β. πηγαίνει στην τετάρτη δημοτικού.

 3. Πώς σας λένε; γ. είναι διασκεδαστική.

 4. Εσείς σε ποια τάξη δ. αγοράζουν πολλά ρούχα.

 5. Η Μυθολογία ε. πάτε στο σχολείο;

 1. Το κυλικείο πουλ  νόστιμη τυρόπιτα.

 2. Τα παιδιά πειν  πολύ!

 3. Εσύ μελετ  κάθε μέρα.

 4. Εμείς αγαπ  τη δασκάλα μας.

 5. Εσείς ποιο ζώο αγαπ  πιο πολύ;

 1. Αυτές / Αυτή οι τσάντες είναι πολύ ωραίες. 

 2. Ο καινούριος δάσκαλος είναι γελαστή / γελαστός.

 3. Ποιο / Ποια είναι η διπλανή σου;

 4. Αυτή / Αυτά τα βιβλία είναι παλιά.

 5. Το καινούριο / καινούριος σχολείο είναι πολύ μεγάλο.

Review: 1
 Sing.10

Μια καινούρια σχολική χρονιά,

Τώρα έχουμε παιδιά. 

Μια καινούρια σχολική χρονιά, 

Τσάντες, στυλό, φόρμες και βιβλία,

Κασετίνες, μαρκαδόρους, τετράδια, 

θρανία. 

Οι φίλοι βρίσκονται ξανά, 

Στην τάξη για το μάθημα. 

Το κουδούνι, παιδιά, 

Για το διάλειμμα χτυπά. 

Στο κυλικείο φαγητά, 

Τρώμε τυρόπιτα και λουκουμά!

Νέος δάσκαλος φέτος, 

Καλός και γελαστός. 

Ορθογραφία, Ιστορία,

Ξένη Γλώσσα, Γεωγραφία, 

Μαθηματικά, Ελληνικά.

Τι καλά, τι καλά!

Ελάτε όλοι με χαρά, 

Ζήτω η καινούρια σχολική χρονιά!

Ελάτε όλοι με χαρά, 

Ζήτω η καινούρια σχολική χρονιά!

Η Καινούρια Σχολική Χρονιά


