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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Καλημέρα!

A΄ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Καλημέρα!

Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος
χαιρετούν τους φίλους τους

Καλημέρα, Σοφία!
Καλημέρα, Απόστολε!

Καλησπέρα, Νίκη!
Καλησπέρα, Ειρήνη!

Γεια σου, Γιάννη!
Γεια σου, Βασιλική!

Γεια σας, κύριε Βαγγέλη!
Γεια σας, κυρία Ελπίδα!

Γεια σας, κυρία Ελευθερία!
Γεια σου, Πέτρο!

Χαίρετε, κύριε Άγγελε!
Χαίρετε!

Γεια σου, Γιώργο!
Γεια!

Γεια σας, κυρία Ζωή!
Γεια σου, Αλέξανδρε!

Χαίρετε!
Χαίρετε, κυρία Μαργαρίτα!

Αντίο, κύριε Αντώνη! 
Στο καλό Κωνσταντίνε!

Καληνύχτα, Παύλο!
Καληνύχτα, Χαρά!

Χαιρετισμοί Αποχαιρετισμοί

Καλημέρα
Καλό απόγευμα

Καλησπέρα
Γεια σου
Γεια σας
Χαίρετε

Γεια σου
Γεια σας
Στο καλό

Αντίο 
Καλό μεσημέρι

Καλό βράδυ
Καληνύχτα
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Πρωί

Απόγευμα

Μεσημέρι
Βράδυ

Νύχτα

Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

Άγγελε
Αλέξανδρε

Αντώνη
Απόστολε
Βαγγέλη
Βασιλική
Γιάννη
Γιώργο
Ειρήνη

Ελευθερία
Ελπίδα

Ζωή
Κωνσταντίνε
Μαργαρίτα

Νίκη
Παύλο
Πέτρο
Σοφία
Χαρά

Άγγελος, ο
Αλέξανδρος, ο

Αντώνης, ο
Απόστολος, ο
Βαγγέλης, ο
Βασιλική, η
Γιάννης, ο
Γιώργος, ο
Ειρήνη, η

Ελευθερία, η
Ελπίδα, η

Ζωή, η
Κωνσταντίνος, ο

Μαργαρίτα, η
Νίκη, η

Παύλος, ο
Πέτρος, ο
Σοφία, η
Χαρά, η

καλημέρα!

καλό μεσημέρι!

καλό απόγευμα!
καλησπέρα!

καλησπέρα!
καλό βράδυ!
καληνύχτα!
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

αντίο 
απόγευμα

βράδυ
γεια σου / σας

καλημέρα
καληνύχτα
καλησπέρα

καλό απόγευμα
καλό βράδυ

καλό μεσημέρι
κυρία
κύριε

μεσημέρι
νύχτα
πρωί

στο καλό
χαίρετε

αντίο 
απόγευμα, το

βράδυ, το
γεια σου / σας
καλημέρα, η
καληνύχτα, η
καλησπέρα, η

καλό απόγευμα
καλό βράδυ

καλό μεσημέρι
κυρία, η
κύριος, ο

μεσημέρι, το
νύχτα, η
πρωί, το
στο καλό
χαίρετε

Α2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπληρώστε τα κενά:

α. - Καλημέρα, Σοφί………! - Καλημέρα Απόστολ………!
β. - Γεια σου, Ζω………! - Γεια σου, Γιώργ………!
γ. - Χαίρετ………! - Στο καλ………!
δ. - Αντί………, Χαρά! - Γεια σου, Νίκ………!
ε. - Καλησπέρα, Πέτρ………! - Γεια σου, Ειρήν………!

2. Αντιστοιχίστε:

α. Άγγελε ο Βαγγέλης
β. Απόστολε ο Γιάννης
γ. Παύλο ο Άγγελος
δ. Βαγγέλη ο Παύλος
ε. Γιάννη ο Απόστολος

3. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο:

σου, καλό, σας, χαίρετε, Κωνσταντίνε

1. - Γεια ………………………, Σοφία!
2. - Αντίο, Παύλο! - Στο ………………………!
3. - Γεια ………………………, κυρία Ελπίδα.
4. - ………………………, κύριε Γιάννη!
5. - Καληνύχτα, ……………………….
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4. Αντιστοιχίστε:

α. Γεια κύριε Πέτρο!
β. Στο Ζωή!
γ. κύριε σας!
δ. Χαίρετε Άγγελε!
ε. κυρία καλό!

5. Επιλέξτε το σωστό:

1. - Γεια ………………………, κυρία Σοφία!
α. σου β. σας γ. ----

2. - Καλημέρα, Ζωή! - ……………………… 
    α. Αντίο, Πέτρο! Β. Στο καλό! γ. Γεια σας, κύριε Πέτρο!
3. - Καλησπέρα, ……………………… Άγγελε!
   α. κύριε β. κυρία γ. κύριος
4. - Γεια σου, ………………………!
   α. Γιώργος β. Γιώργο γ. κύριε Γιώργο 
5. - Καληνύχτα ………………………, κύριε Γιάννη!

α. σου β. Πέτρο γ. σας

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ
Γεια σου, τι κάνεις; 

Φίλιππος: Γεια σου, Βασιλική.
Βασιλική: Γεια σου, Φίλιππε. Τι κάνεις;
Φίλιππος: Καλά, ευχαριστώ. Εσύ;
Βασιλική: Χμμμ, έτσι κι έτσι. 

Ελένη: Γεια σας, κυρία Αναστασία.
Αναστασία: Γεια σας, κυρία Ελένη.
Ελένη: Τι κάνετε;
Αναστασία: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς;
Ελένη: Μια χαρά!

Κωνσταντίνος: Πώς είσαι, Στέφανε;
Στέφανος: Είμαι μια χαρά. Εσύ;
Κωνσταντίνος:Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι χάλια. 

Θεόδωρος: Πώς είστε, κύριε Απόστολε;
Απόστολος: Μια χαρά! Εσείς, κύριε Θεόδωρε;
Θεόδωρος: Πολύ καλά, ευχαριστώ.

+ -

Τι κάνεις; 
Τι κάνετε; 

Πώς είσαι; 
Πώς είστε;

Καλά
Πολύ καλά
Μια χαρά

Έτσι κι έτσι
Χάλια



«Γνωρίζεις ήδη ελληνικά»                                                                                                         ενότητα 1 – Καλημέρα!

5

Β1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

Αναστασία
Ελένη

Θεόδωρε
Στέφανε
Φίλιππε

Αναστασία, η
Ελένη, η

Θεόδωρος, ο
Στέφανος, ο
Φίλιππος, ο

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

εγώ
είμαι
είσαι
είστε
εσείς
εσύ

έτσι κι έτσι
ευχαριστώ

καλά
κάνεις 
κάνετε

πολύ καλά
πώς
τι

χάλια

εγώ
είμαι
είμαι
είμαι
εσύ
εσύ

έτσι κι έτσι
ευχαριστώ

καλά
κάνω 
κάνω

πολύ καλά
πώς
τι

χάλια

Β2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπληρώστε τα κενά: 

1. - Γεια σου, Στέφαν………!
2. - Τι κάνετε κυρία Αναστασί………; - Πολύ καλά, ευχαριστ………!
3. - Γεια σου, Βασιλικ………! - Γεια σου, Φίλιππ………!
4. - Πώς είστ………; - Μια χαρ………!
5. - Τ……… κάνεις; - Καλά. Εσ………;

2. Αντιστοιχίστε: 

παράδειγμα: Γεια σου, Πέτρο! Είμαι ο Πέτρος.

α. Γεια σου, Φίλιππε! Είμαι ο Απόστολος.
β. Γεια σου, Απόστολε! Είμαι ο Θεόδωρος.
γ. Γεια σου, Στέφανε! Είμαι ο Φίλιππος.
δ. Γεια σου, Θεόδωρε! Είμαι ο Στέφανος.
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3. Συμπληρώστε τα κενά:

1. - Τι …………………………;
- Καλά, ευχαριστώ. …………………………;    
- Μια χαρά!

2. - ………………………… είστε, κυρία Ελένη;
- Πολύ καλά, …………………………! Εσείς;
- Δεν είμαι καλά. Είμαι …………………………!

3. - Τι …………………………, κύριε Θεόδωρε;
- Καλά. …………………………, κύριε Στέφανε;    
- Έτσι κι έτσι. 

4. - Γεια σου, Φίλιππε! Πώς …………………………;
- Ωραία! Εσύ, τι …………………………;
- Μια …………………………!

4. Αντιστοιχίστε: 

α. Πώς ευχαριστώ!
β. Τι κι έτσι.
γ. Έτσι κάνετε;
δ. Καλά ωραία!
ε. Πολύ είσαι;

5. Επιλέξτε το σωστό:

1. - Πώς …………………………, Αναστασία;
α. είσαι β. κάνεις γ. είστε 

2. - Τι κάνεις; - ………………………… .
α. Ναι, ευχαριστώ β. Καλά, ευχαριστώ γ. Είμαι

3. - Γεια σας, κύριε Φίλιππε! Τι …………………………;
α. κάνετε β. είσαι γ. κάνεις 

4. - Δεν είμαι καλά. Είμαι ………………………… .
α. μια χαρά β. πολύ καλά γ. χάλια 

5. - Γεια σας, κυρία Ελένη! Πώς …………………………;
α. κάνετε β. είσαι γ. είστε
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Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ
Μια φωτογραφία! 

Ποιος είναι αυτός; Ποια είναι αυτή;

Ελένη: Ποιος είναι αυτός;
Σοφία: Είναι ο Λουκάς.
Ελένη: Και αυτή ποια είναι;
Σοφία: Είναι η Μαρία.

Βασιλική: Εδώ ποιος είναι;
Αλέξανδρος: Ο Φώτης.
Βασιλική: Όχι, είναι ο Αντρέας.
Αλέξανδρος: Και αυτή ποια είναι; 
Βασιλική: Είναι η Φωτεινή.

Γ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

φωτογραφία
Αντρέας
Λουκάς
Μαρία

Φωτεινή
Φώτης

φωτογραφία, η
Αντρέας, ο
Λουκάς, ο
Μαρία, η

Φωτεινή, η
Φώτης, ο

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

μια
ποιος
είναι 
αυτός
αυτή
ποια
εδώ

ένας-μία-ένα
ποιος-α-ο

είμαι
αυτός-ή-ό
αυτός-ή-ό
ποιος-α-ο

εδώ
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Γ2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπληρώστε με λέξεις από το πλαίσιο. Κοιτάξτε το παράδειγμα.

φωτογράφος, φωτομοντέλο, φωτορεπόρτερ

π.χ. φωτο-γραφία

α. φωτο- ........................
β. φωτο- ........................
γ. φωτο- ........................

2. Αντιστοιχίστε: 

ο φωτογραφία
η είναι
μια Λουκάς
ποιος Μαρία
η Φωτεινή

3. Συμπληρώστε τα κενά: 

1. ………………………… είναι αυτός; - Είναι ο Φώτης.
2. ………………………… είναι αυτή; - Είναι η Κατερίνα.
3. Ποιος ………………………… εδώ; - Ο Απόστολος είναι εδώ. 
4. ………………………… είναι εδώ; - Εδώ είναι η Ελένη.
5. Ποιος είναι αυτός; - ………………………… είναι ο Λουκάς.

4. Συμπληρώστε τα κενά. Προσοχή! Λείπει μόνο ένα γράμμα από κάθε λέξη: 

α. Ποι…ς είναι αυτ…ς;
β. Εδ… ποι…ς είναι;
γ. Αυτ… είναι … Φωτεινή.
δ. Όχι, είναι … Φώτ…ς.
ε. Αυτή ποι… είναι;

5. Επιλέξτε το σωστό:

1. Αυτή είναι …………………… .
α. ο Φώτης β. αυτή γ. η Φωτεινή

2. …………………… είναι αυτός;
α. Ποιος β. Ποια γ. Μια

3. Είναι …………………… φωτογραφία.
α. εγώ β. μια γ. ποια

4. …………………… είναι ο Φώτης.
α. Εδώ β. Εσύ γ. Αυτή

5. -Και …………………… ποια είναι; -Είναι η Μαρία.
α. εσύ β. εγώ γ. αυτή
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Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Β1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ

1. Ουσιαστικά – Ενικός αριθμός - Ονομαστική

αρσενικά

Πέτρος
δίσκος

διάλογος
-ος

Γιάννης
αθλητής

ακροβάτης
-ης

Κώστας
ελέφαντας
Έλληνας

-ας

θηλυκά

Χριστίνα
φωτογραφία

Ελλάδα
-α

Ελένη
ζάχαρη

γραμματική
-η

ουδέτερα

βιβλίο
θέατρο

τηλέφωνο
-ο

δελφίνι
αστέρι
λεμόνι

-ι

δέρμα
πρόγραμμα
πρόβλημα

-μα
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2. Οριστικό άρθρο – Ενικός αριθμός - Ονομαστική

αρσενικά

ο
-ος ο Φίλιππος, ο μηχανικός, ο ωκεανός
-ης ο Δημήτρης, ο κλέφτης, ο μαθητής
-ας ο Ανδρέας, ο πατέρας, ο άντρας

θηλυκά

η
-α η Κατερίνα, η ιστορία, η σαλάτα
-η η Βερονίκη, η φυσική, η βιβλιοθήκη

ουδέτερα

το
-ο το μουσείο, το αεροπλάνο, το γλυκό 
-ι το καράβι, το μπαλόνι, το χαρτί    

-μα το δίπλωμα, το άρωμα, το μάθημα

2. Ρήμα  
Είμαι

+ -
εγώ είμαι Εγώ είμαι ο Κώστας. Εγώ δεν είμαι ο Κώστας.
εσύ είσαι Εσύ είσαι η Κατερίνα. Εσύ δεν είσαι η Κατερίνα.

αυτός
είναι

Αυτός είναι ο Πέτρος. Αυτός δεν είναι ο Πέτρος.
αυτή Αυτή είναι η Αναστασία. Αυτή δεν είναι η Αναστασία.
αυτό Αυτό είναι το βιβλίο. Αυτό δεν είναι το βιβλίο.

εμείς είμαστε Εμείς είμαστε καλά. Εμείς δεν είμαστε καλά.
εσείς είστε Εσείς είστε καλά. Εσείς δεν είστε καλά.

αυτοί
είναι

Αυτοί είναι εδώ. Αυτοί δεν είναι εδώ.
αυτές Αυτές είναι εδώ. Αυτές δεν είναι εδώ.
αυτά Αυτά είναι εδώ. Αυτά δεν είναι εδώ.

Είσαι ο Κώστας; Ναι, είμαι ο Κώστας.
Είσαι καλά; Ναι, είμαι καλά.
Αυτή είναι η Μαργαρίτα; Ναι, αυτή είναι η Μαργαρίτα.
Η Ελένη είναι εδώ; Ναι, η Ελένη είναι εδώ. 

Είστε γιατρός; Όχι, δεν είμαι γιατρός.
Αυτός είναι ο Πέτρος; Όχι, αυτός δεν είναι ο Πέτρος. 
Αυτό είναι το θέατρο; Όχι, αυτό δεν είναι το θέατρο. 
Ο Στέφανος είναι καλά; Όχι, ο Στέφανος δεν είναι καλά.
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Β2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Γράψτε το άρθρο:

............. φιλοσοφία

............. γυμνάσιο

............. δίσκος

............. Πλάτωνας

............. κλινική

............. αστέρι

............. θέατρο

............. πρόγραμμα

............. Βασίλης

............. νοσταλγία

............. λεμόνι

............. θέμα

............. γεωγραφία

............. μουσική

............. άγγελος

2. Συμπληρώστε τα κενά:

π.χ. αυτός ....... είναι.......... είναι .......αυτοί........

εμείς  …………………… είμαι ……………………
αυτές …………………… είστε ……………………
εσύ    …………………… είναι ……………………
αυτός …………………… είσαι ……………………
αυτό  …………………… είναι  ……………………
εγώ    …………………… είμαστε ……………………
αυτοί  …………………… είναι    ……………………
αυτά  …………………… είναι  ……………………

3. Συμπληρώστε τα κενά με το ρήμα «είμαι»:

α. Εσύ …………………… ο Πέτρος.
Β. Εγώ δεν …………………… η Αναστασία.
γ. Εμείς …………………… καλά.
δ. Η Βασιλική και η Σοφία δεν …………………… εδώ.
ε. Αυτοί …………………… ο Θεόδωρος και ο Φίλιππος.
στ. Αυτή …………………… η κυρία Ελένη; 

4. Συμπληρώστε τα κενά: 

α. - Αυτή είναι η Μαργαρίτα; - Ναι, …………………… η Μαργαρίτα.
β. - Ποιος είναι εδώ; - …………………… είμαι.
γ. - Είστε εδώ; - Όχι, …………………… είμαστε εδώ.
δ. - Ο Παύλος και η Μάρθα είναι καλά; - Ναι, …………………… καλά.
ε. - Είσαι καλά; - Όχι, …………………… …………………… καλά.
στ. - Είναι ο Αλέξανδρος εδώ; - Όχι, …………………… …………………… εδώ.
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΕΞΕΩΝ

1. Κρεμάλα   

Βρείτε τις λέξεις:

Καλημέρα, ………………………… Μανώλη. Κ  __  __  __  __
Εγώ και εσύ ………………………… εδώ. Ε  __ __  __  __  __  __
Εσύ και ο Πέτρος ………………………… πολύ καλά. Ε  __  __  __  __
Είμαι καλά, ………………………… . Ε  __  __  __  __  __  __  __  __
Πώς …………………………, Ειρήνη; Ε  __  __  __  __  

2. Σταυρόλεξο

1

3

1

2

2

3

Οριζόντια
1. ………………………, Σοφία! 
2. Γεια σας, ……………………… Κώστα!
3. Τι ………………………, Ελένη;

Κάθετα
1. Είμαι πολύ ………………………! 
2. -Τι κάνετε; -Καλά, ………………………!
3. Ποιος ……………………… αυτός;
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3. Εικόνα και Λέξη

Βρείτε τις λέξεις:

Φ __  __  __  __  __  __  __  __  Α

Κ  __  __  __  __  Σ

Δ΄ΜΕΡΟΣ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

ΛΕΞΕΙΣ…ΛΕΞΕΙΣ… ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ…

Άγγελος, ο άγγελος, ο

Βασιλική, η βασιλικός, ο

Ειρήνη, η ειρήνη, η

Ελευθερία, η ελευθερία, η

Κ  __  __  __  __  __  __  Α !

; =

Κ __  __  __  __  __  __  __  Α !
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Ζωή, η ζωή, η

Θεόδωρος, ο θεός, ο δώρο, το

Μαργαρίτα, η μαργαρίτα, η

Σοφία, η σοφία, η

Στέφανος, ο στεφάνι, το

Φίλιππος, ο φίλος, ο ίππος, ο

Φωτεινή, η
Φώτης, ο

φως, το
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Ε΄ΜΕΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Άγγελος, ο
Αλέξανδρος, ο
Αναστασία, η
Αντώνης, ο

Απόστολος, ο
Βαγγέλης, ο
Βασιλική, η
Γιάννης, ο
Γιώργος, ο
Ειρήνη, η
Ελένη, η

Ελευθερία, η
Ελπίδα, η

Ζωή, η
Θεόδωρος, ο

Κωνσταντίνος, ο
Λουκάς, ο

Μαργαρίτα, η
Μαρία, η
Νίκη, η

Παύλος, ο
Πέτρος, ο
Σοφία, η

Στέφανος, ο
Φίλιππος, ο
Φωτεινή, η
Φώτης, ο

φωτογραφία, η
Χαρά, η

αντίο 
απόγευμα, το

αυτός-ή-ό
βράδυ, το

γεια σου / σας
εγώ
εδώ
είμαι

ένας-μια-ένα
εσύ

έτσι κι έτσι
ευχαριστώ

καλά
καλημέρα, η
καληνύχτα, η
καλησπέρα, η

καλό απόγευμα
καλό βράδυ

καλό μεσημέρι
κάνω

κυρία, η
κύριος, ο

μεσημέρι, το
νύχτα, η
ποιος-α-ο
πολύ καλά
πρωί, το

πώς
στο καλό

τι
χαίρετε
χάλια
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Κ  _ _ 


