
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝ

ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Μαρία Μαντά

ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ

Απαιτούμενος χρόνος κατά προσέγγιση: 40 λ. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις/δεξιότητες: Διάκριση συλλαβών και ονομασία 
αυτών ανάλογα με τη θέση τους.

Απαραίτητα υλικά: τετράδιο, μολύβι, σχολικά βιβλία, υπολογιστής/ τάμπλετ/
κινητό τηλέφωνο 

Διδακτικοί στόχοι
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο/η μαθητής/τρια θα μπορεί: 

 να συλλαβίζει σωστά τις λέξεις

ΒΗΜΑ 1: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ

Από το βιβλίο μαθητή, δεύτερο τεύχος διαβάζω :

 τη σελίδα 26 ή 

μπορείς να δεις το βιβλίο ψηφιακά και εδώ :

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

C105/702/4629,20975/

 τη σελίδα 81 (κίτρινες σελίδες) ή

μπορείς να τη βρεις και ψηφιακά εδώ :

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

C105/658/4208,19647/ 
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ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ

Είναι το χώρισμα των λέξεων σε μικρότερα κομμάτια που

λέγονται συλλαβές.

Ανάμεσα στις συλλαβές βάζουμε μια γραμμούλα.

Στην επόμενη σελίδα θα βρείτε τους κανόνες συλλαβισμού.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥ

1. Ένα σύμφωνο χωρίζεται με το επόμενο φωνήεν.

κό – τα σε – λί – δα

2. Τα δίψηφα φωνήεντα (αι  ει  οι  ου  υι) δε χωρίζονται.

ση – μαί – α πλοί – ο

3.Τα δίψηφα σύμφωνα (μπ  ντ  γκ  τσ  τζ) δε χωρίζονται.

 κα – τσα – ρί – δα κα – μπά – να

4. Οι συνδυασμοί ( αυ   ευ ) δε χωρίζονται.

 ναύ – της δου – λεύ – ω

5. Τα όμοια σύμφωνα χωρίζονται.

φεγ – γά – ρι θά – λασ - σα

6. Δύο σύμφωνα πάνε μαζί όταν αρχίζει από αυτά ελληνική

λέξη.

κά – στα – νο (σταφύλι)

7.  Τρία  σύμφωνα  πάνε  μαζί όταν  αρχίζει  από  αυτά

ελληνική λέξη.

α – στρα – πή (στραβός , στρώμα)
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ΒΗΜΑ 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασία 1

Επίλεξε τη σωστά συλλαβισμένη λέξη.

https://learningapps.org/watch?v=pf4z8x8sk20

Εργασία 2

Τοποθέτησε κάθε λέξη στη στήλη που πρέπει.

https://learningapps.org/watch?v=pcf0xpaj320

Εργασία 3

 Να κάνεις ανάγνωση το ποίημα «Κάτω απ΄το χιόνι» ( σελ. 25, β 

τεύχος, βιβλίο μαθητή) και στη συνέχεια ζήτα από κάποιον μεγάλο να 

σε ακούσει.

 Να κάνεις αντιγραφή τις παρακάτω λέξεις :

σκέφτομαι, φυτρώνει, συλλαβή, κοιμάμαι, παίρνω, περνώ, άνθρωπος,

αίθουσα
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