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1η

πανί, παπί, πατάτα, τόπι, έλα, πάμε

ενότητα

2η

αντίο, αχινός, θάλασσα, μαμά, παραλία, κότα, τρένο, πίτα,
πάμε, αετός, πεπόνι, παγωτό, παπαγάλος, παλάτι, αλάτι,
χελιδόνι, έλα, είναι, παρέα, σαλιγκάρι, σακούλα, σαλάτα,
καπέλο, κύριος, σακάκι, σάκος, πακέτο, έχω, κήπος, ποντίκι,
νούφαρο, νυχτώνει, νυχτερίδα, σπίτι, λίμνη, ρινόκερος,
κόκορας, μέρα, τάξη, ιστορία, παππούς, ιπποπόταμος, ιππότης

ενότητα

3η

θέατρο, παράσταση, σπαθί, καλάθι, μύτη, σαλάμι, καλημέρα,
όνομα, πράμα, μήλα, καμήλα, κρασί, νησί, σκηνή, γάτα,
παπαγάλος, λεμόνι, φτερά, σπίτι, δρόμος, λάχανα, θάλασσα,
γρήγορα, ζιζάνιο, ζύμη, τραπέζι, ζάχαρη, καζάνι, σοκολάτα

ενότητα

4η

ουρά, σκύλος, αλεπού, γουρούνι, βάρκα, σωσίβιο, βροχή,
κουτάβι, σκοτάδι, μόνος, σανίδα, μουσούδα, δρόμος, χάδι, φως,
φακός, ξύλο, ξεχνώ, ταξίδι, έξω, ψιχάλα, ψάχνω

ενότητα



ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

5η

καπέλο, μολύβι, ψυγείο, περπατάει, καινούργιος, μαθητής,
όνομα, οικόπεδο, πινέλο, παράθυρο, πολυκατοικία, ανοίγω,
μπλε, όνειρο, πίνακας, ιππόκαμπος, βυθός, μπαλόνι, ουρανός,
πίνακας, φαντασία, χρώμα, μάντρα, παντού, ζωγραφίζω

ενότητα

6η

χιονάνθρωπος, χιονοπόλεμος, χιόνι, κατσαρόλα, παπούτσια,
δράκος, αγκάθι, κλειδί, αγκαλιά, σφουγγάρι, σπάγκος, τζάκι,
φλιτζάνι, μουτζούρα, αγγελία, ευχή, ψαράς, ελεύθερος,
ευχαριστώ, εύχομαι, θείος, δέμα, ταχυδρομείο, γράμμα,
ταυτότητα, αύριο, μάσκα

ενότητα

7η

γράμμα, περιπέτεια, δώρο, μπαούλο, τύμπανο, καπέλο,
συρτάρι, θησαυρός, καράβι, ταξίδι, μαζεύω, καΐκι, συλλογή,
οδηγίες, υλικά, νησί, κατάλογος, σημαία, ύφασμα, πετρώνω

ενότητα

www.thrania.com

8η

μετακόμιση, φορτηγό, πολυκατοικία, ξεφορτώνω, γείτονας,
ποδήλατο, παντομίμα, παίζω, επάγγελμα, κανόνας, ομάδα,
παίκτης, βουνό, βόλτα, μέλισσα, δέντρο, λουλούδι, πουλί,
μυρίζω, πεταλούδα, άνοιξη, φωλιά, κοτσύφι, χειμώνας,
κελαηδώ, χώμα, ζέστη, κρύο, πέφτω, βάζω

ενότητα



ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

9η

βιβλιοθήκη, βιβλίο, βιβλιοθηκάριος, εξώφυλλο, παραμύθι,
παιδί, ζητώ, διαβάζω, ήλιος, αλφαβητάρι, γέρος, γαϊτανάκι, γη,
τραγουδώ, χορεύω, βάρκα, αέρας, θάλασσα, ψαράς,
φουσκώνω, συγγραφέας, περιπέτεια, τάξη, γράφω, σχολείο,
ανακοίνωση, έκθεση, πρόσκληση

ενότητα

10η

εκδρομή, θάλασσα, λεωφορείο, δρομολόγιο, ίχνος, άμμος,
χελώνα, αυγό, θάβω, προσέχω, πληροφορία, ερπετό, γεννώ,
παραλία, σκεπάζω, κίνδυνος, σακούλα, φώτα, αρχαίος, μύθος,
ελέφαντας, κουβαλώ, ταξίδι, βάρκα, σπηλιά, βράχος, θόρυβος,
χάνομαι, κρύβομαι, ψάχνω, κοχύλι, ήχος, ουρά, ναυτικός, κρασί

ενότητα

www.thrania.com



Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου

Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει 
αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, 
μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του 

ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons 
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι 

Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η 
αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού 

υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και 
από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν 
στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για 

μη εμπορική προσωπική χρήση.


