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Την Κυριακή θα πάμε στη
 .  

α. θάλασσα
β. θάλλασα 
γ. θάλλασσα 

Το καλοκαίρι, θα πάω 
 στην Ιταλία!

α. ταξείδι 
β. ταξύδι   
γ. ταξίδι   

Στην παραλία μου αρέσει 
να παίζω με την . 

α. άμμο                                     
β. άμο 

Το καλοκαίρι ο
  καίει πολύ. 

α. είλιος
β. ήλιος                          
γ. ήλειος 



η θάλασσα

Λέξεις της ίδιας οικογένειας: 
θαλασσινός, παραθαλάσσιος, 
θαλασσοπούλι, ακροθαλασσιά, 
θαλασσοπόρος, (το) θαλασσί 

α. θάλασσα  

το ταξίδι 

Λέξεις της ίδιας οικογένειας:
ταξιδάκι, ταξιδεύω, ταξιδιώτης, 
ταξιδιώτισσα, ταξιδευτής, 
ταξιδιωτικός, ταξιδεμένος,  
πολυταξιδεμένος, συνταξιδεύω

γ. ταξίδι

η άμμος 

Λέξεις της ίδιας οικογένειας:
αμμουδιά, αμμώδης, αμμόλοφος, 
αμμοθύελλα

α. άμμο

ο ήλιος

Λέξεις της ίδιας οικογένειας: 
ηλιακός, ηλιαχτίδα, ηλιόλουστος,  
αντηλιακό ή αντιηλιακό, αντηλιά, 
ηλίαση, ηλιόσπορος, ηλιοτρόπιο, 
ηλιέλαιο 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
λιάζομαι, λιακάδα

β. ήλιος 



Τον  , θα 
πάω διακοπές στη Ρόδο.      

α. Άβγουστο       
β. Αύγουστο            
γ. αύγουστο 

Η Κρήτη είναι πολύ μεγάλο 
! 

α. νησί  
β. νισί  
γ. νησή   

Χτες το απόγευμα πήγαμε 
για  στο πάρκο.  

α. πεχνίδι
β. παιχνείδι  
γ. παιχνίδι 

Τρελαίνομαι για 
 κεράσι! 

α. παγοτό 
β. παγωτό 



ο Αύγουστος 

Λέξεις της ίδιας οικογένειας: 
αυγουστιάτικος, Δεκαπενταύγουστος                                                      

Τα ονόματα των μηνών (όπως και τα 
ονόματα των ανθρώπων, ζώων, ηπείρων, 
χωρών, πόλεων, ημερών, εορτών κ.α.)  
γράφονται με κεφαλαίο στο αρχικό 
γράμμα. 

β. Αύγουστο 

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ: 

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ: 

το νησί  

Λέξεις της ίδιας οικογένειας: 
νησάκι, νησιώτης, νησιώτισσα, 
νησιωτικός, ερημονήσι, ξερονήσι

ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
Επτάνησα, Δωδεκάνησα 
                                  
 
Τα ουδέτερα ουσιαστικά, όταν 
τελειώνουν σε [ι] γράφονται με ι.              
Π.χ.  το νησί, το τόπι, το παιδί. 
Εξαιρούνται τα: βράδυ, δάκρυ, δόρυ, 
στάχυ, δίχτυ, οξύ, που γράφονται με υ.

α. νησί

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ:

γ. παιχνίδι
το παιχνίδι 
Λέξεις της ίδιας οικογένειας: 
παίζω, παίξιμο, παιδί, παιδικός 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
παιδεία, εκπαιδεύω, εκπαίδευση, 
εγκυκλοπαίδεια 
ΕΠΙΣΗΣ
παίκτης, συμπαίκτης, κουκλοπαίκτης  

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν 
σε -ίδι γράφονται με ι (και ι). 
Π.χ. το παιχνίδι, το ταξίδι, το ψαλίδι. 
Εξαιρούνται τα: στρείδι, μύδι, αντικλείδι, 
κρεμμύδι, φρύδι, καρύδι. 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ:

το παγωτό

Λέξεις της ίδιας οικογένειας:
παγώνω, παγωμένος, παγωτατζής, 
παγωτατζίδικο, παγωνιά, πάγωμα, 
παγωτομηχανή 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
πάγος 

Τα ρηματα που τελειώνουν σε -ωνω 
διατηρούν το ω της παραλήγουσας σε 
όλες τις λέξεις της ίδιας οικογένειας.
Π.χ. παγώνω, παγωτό, παγωμένος. 

β. παγωτό



Δεν χρειάζομαι πλέον 
 στη θάλασσα! 

α. σοσίβιο 
β. σωσείβιο 
γ. σωσίβιο 

Το  πηγαίνω 
κάθε μέρα στη θάλασσα.

α. καλοκέρι  
β. καλοκαίρι 
γ. καλωκαίρι

Τον χειμώνα  
στην πισίνα και το 
καλοκαίρι στη θάλασσα.

α. κολιμπώ 
β. κολημπώ  
γ. κολυμπώ

Οι αγαπημένες μου διακοπές, 
είναι όταν μένω σε  
στην παραλία!  

α. σκοινή
β. σκηνή
γ. σκινή 



το σωσίβιο

Σύνθετη λέξη: σώζω + βίος (ζωή).

Λέξεις της ίδιας οικογένειας:
σώζω, σώσιμο, σωτήρας, 
ναυαγοσώστης 

γ. σωσίβιο

το καλοκαίρι                     

Σύνθετη λέξη: καλός + καιρός                                                         

Λέξεις της ίδιας οικογένειας: 
καλοκαιρία, καλοκαιρινός, 
καλοκαιριάζω, κατακαλόκαιρο

ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
καιρικός, κακοκαιρία

β. καλοκαίρι

εγώ κολυμπώ 

Λέξεις της ίδιας οικογένειας: 
κολύμπι, κολύμβηση, κολυμβητής, 
κολυμβητήριο, κολυμβητικός
 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
κολυμπήθρα

γ. κολυμπώ 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

η σκηνή 
Πρόκειται για τη: 
 σκηνή που χρησιμοποιούμε στην 

κατασκήνωση  
 σκηνή του θεάτρου
 σκηνή (δηλ. τμήμα) κάποιου έργου

Λέξεις της ίδιας οικογένειας:
αντίσκηνο, κατασκήνωση
ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
σκηνικός, σκηνικό, σκηνοθέτης, 
σκηνοθεσία

Δεν μπερδευόμαστε με το σκοινί, που 
γράφεται με οι. 

β. σκηνή


