
Ευ ευ 



Ο δημοσιογράφος αφηγείται τι έγινε στο 
προηγούμενο επεισόδιο. 
Ζητάμε από το παιδί να μας θυμίσει όσα 
προηγήθηκαν. 



Τι νομίζετε λέει το παραμύθι της Μαρίνας; 

Τα παιδιά καλούνται να διατυπώσουν διάφορες θεωρίες για το περιεχόμενο της ιστορίας της Μαρίνας.   



Διαβάζουμε το παραμύθι της Μαρίνας για ένα μαγικό κλειδί.  



- Τι έλεγε το παραμύθι 
της Μαρίνας; 

 - Πως θα συνέχιζες το 
παραμύθι; 



Διαβάζουμε τις λέξεις. 



Διαβάζουμε 

και αυτές 

τις λέξεις. 



Επεξεργασία του δίψηφου ευ.    
Εντοπίζουμε στις προηγούμενες λέξεις τον 
καινούργιο συνδυασμό και πάμε να τον 
γνωρίσουμε!!  

Το δίψηφο ευ είναι από τα παρεάκια της χρονιάς που 
ίσως να μας δυσκολέψουν λίγο. Τα παιδιά έχουν μάθει 
ήδη αρκετούς συνδυασμούς και πως τα ευ και τα αυ 
θεωρούνται λίγο δύσκολα γι΄ αυτά . Εμείς όμως θα 
προσπαθήσουμε να τα μάθουμε όσο πιο ευχάριστα 
γίνεται μέσα από τις διαφάνειες μας και μέσα από 
παιχνιδάκια στο διαδίκτυο.  





 

Κυκλοθυμικό λέμε αυτόν που αλλάζει η 

διάθεσή του πολύ γρήγορα. Εκεί που είναι 

χαρούμενος ξαφνικά μπορεί να θυμώσει. Κι 

εκεί που φωνάζει μπορεί να αρχίσει να γελάει! 
Έτσι είναι το ευ! 

 

Άλλοτε είναι και 

κοκκινίζει από τα νεύρα του 
φωνάζοντας ευ (= εβ) και άλλοτε 

είναι  και 

γαληνεύει φωνάζοντας ευ(= εφ). 



Όταν είναι νευρικό, 

η φωνή του 

ακούγεται ευ=εβ. 

Ενώ όταν είναι 

ευτυχισμένο, η 

φωνή του ακούγεται 

ευ=εφ 





ευγενικά 

ζευγάρι 

 

απόγευμα 



 

Δευτέρα 
 



Για να διαβάσω σωστά μια λεξούλα με 

ευ , πρέπει να διαβάσω πρώτα όλη τη 

λέξη από μέσα μου και να δω πώς είναι 

το σωστό. Ας κάνουμε μια προσπάθεια! 

 



Κυκλώνω στο 

βιβλίο μου 



Κυκλώνω στο 

βιβλίο μου 



 

Να επεξεργαστούν οι διαφάνειες 2 έως 16. Αντίστοιχα στο 
βιβλίο σελ. 26. 

Να γίνουν οι ασκήσεις στο βιβλίο σελ. 27.  

Για εξάσκηση: 

 Να γίνει η διαφάνεια 18 στο τετράδιο γράφοντας τις λέξεις και 
εντοπίζοντας πότε το ευ είναι νευρικό (το χρωματίζουμε με 
κόκκινο) και πότε είναι ευτυχισμένο (το χρωματίζουμε με πράσινο).  



απόγευμα                         ελεύθερο                         ευγενικός 
ευχή                                  ευτυχισμένος                      ευρώ 

παντρευτώ                       χορεύω                            μαντεύω 

ζηλεύω                              μπερδεύω                       ταξιδεύω 

εύκολα                              εύχομαι                            αλεύρι 

Εντοπίζουμε πότε το ευ είναι νευρικό και το χρωματίζουμε με κόκκινο 
και πότε είναι ευτυχισμένο και το χρωματίζουμε με πράσινο. 
Ενδεικτικές λεξούλες: 


