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Το απόγευμα παίξαμε ποδόσφαιρο 
και η ομάδα μας δεν έβαλε ούτε 
ένα γκολ. Ύστερα κάθισα πάνω 
στα μυρμίγκια.

Αλλά το βράδυ τα είπα όλα 
στη μαμά μου. Η μαμά με 
πήρε στην αγκαλιά και μου 
έδωσε ένα φιλάκι.

� Χθες είχα μια άτυχη μέρα.
Το πρωί χτύπησα στον 
αγκώνα μου. Μετά, στη σάκα 
μου βρήκα ένα σαλιγκάρι.

Το μεσημέρι με δάγκωσε το 
χάμστερ και η μαμά τηγάνισε 
ρέγκες που δεν μ� αρέσουν.

Μάθημα 47ο

Τι έπαθα σήμερα�

Γκ, γκ

ΔΙΑΒΑΖΩ 
ΚΑΙ ΜΙΛΑΩ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Τώρα � Πριν

Έχω μια άτυχη μέρα.
Χτυπάω στον αγκώνα μου.
Βρίσκω ένα σαλιγκάρι.
Με δαγκώνει το χάμστερ.
Η μαμά τηγανίζει ρέγκες.
Παίζουμε ποδόσφαιρο.
Βάζουμε γκολ.
Κάθομαι πάνω στα μυρμίγκια.
Τα λέω όλα στη μαμά.
Με παίρνει στην αγκαλιά.
Μου δίνει ένα φιλάκι.

Σήμερα
έχω
χτυπάω
βρίσκω
ζωγραφίζω

Σήμερα

Είχα μια άτυχη μέρα.
Χτύπησα στον αγκώνα μου.
Βρήκα ένα σαλιγκάρι.
Με δάγκωσε το χάμστερ.
Η μαμά τηγάνισε ρέγκες.
Παίξαμε ποδόσφαιρο.
Βάλαμε γκολ.
Κάθισα πάνω στα μυρμίγκια.
Τα είπα όλα στη μαμά.
Με πήρε στην αγκαλιά.
Μου έδωσε ένα φιλάκι.

Χθες
είχα

χτύπησα
βρήκα

ζωγράφισα

Χθες
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Βρες τις απαντήσεις. Melyik kérdéshez, melyik válasz tartozik?

 1.  Τι μέρα είχες σήμερα, 
Μάνο;

 2. Πού χτύπησες;
 3. Τι βρήκες στη σάκα σου;
 4. Τι ζωγράφισες στο σχολείο;
 5. Τι μαγείρεψε η μητέρα σου;
 6. Τι σε δάγκωσε;
 7.  Πόσα γκολ έβαλε η ομάδα 
σας;

 8. Πού κάθισες;
 9. Σε ποιον τα είπες όλα;
10.  Ποιος σε πήρε στην 
αγκαλιά;

11. Ποιος σου έδωσε φιλάκι;

α.  Στο σχολείο ζωγράφισα έναν 
πιγκουίνο.

β. Η μαμά τηγάνισε ρέγκες.
γ.  Κάθισα απάνω στα 
μυρμίγκια.

δ. Σήμερα είχα μια άτυχη μέρα.
ε. Με δάγκωσε το χάμστερ.
ζ.  Η μαμά μου έδωσε ένα 
φιλάκι.

η. Χτύπησα στον αγκώνα μου.
θ.  Η μαμά με πήρε στην 
αγκαλιά.

ι.  Η ομάδα μας δεν έβαλε ούτε 
ένα γκολ.

κ.  Ένα σαλιγκάρι βρήκα στη 
σάκα μου.

λ. Τα είπα όλα στη μαμά μου.

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις λέξεις που ακολουθούν. Egészítsd ki 
szóban a mondatokat az alábbi szavakkal!

1. Σήμερα ο Μάνος είχε μια άτυχη � . 2. Το πρωί χτύπησε στον � . 
3. Στη σάκα του βρήκε ένα � . 4. Το μεσημέρι τον δάγκωσε 
το � . 5. Η μαμά του τηγάνισε � που δεν του αρέσουν. 
6. Το απόγευμα έπαιξαν � . 7. Η ομάδα τους δεν έβαλε ούτε ένα � . 
8. Κάθισε πάνω στα � . 9. Τα � τα είπε όλα στη μαμά του. 
10. Η μαμά τον πήρε στην � και του έδωσε ένα φιλάκι.

ποδόσφαιρο, αγκώνα, χάμστερ, μυρμίγκια, μέρα, 
βράδυ, ρέγκες, αγκαλιά, σαλιγκάρι, γκολ



ΔΙΑΒΑΖΩ 
ΚΑΙ ΜΙΛΑΩ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Ένας ταξιτζής μου διάβασε 
το φλιτζάνι και μου είπε το 
μέλλον.

Αγόρασα μια καινούργια 
πιτζάμα. Α, ναι, είδα και την 
Ακρόπολη της Αθήνας.

� Για πρώτη φορά ήμουν στην 
Ελλάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ. 
Πέρασα θαυμάσια!

Έφαγα ωραία ελληνικά φαγητά. 
Έμαθα, ότι το τζατζίκι είναι 
ένα φαγητό και το τζιτζίκι ένα 
έντομο.

Μάθημα 48ο

O Τζιμ στην Ελλάδα

Τζ, τζ
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Συμπλήρωσε τις προτάσεις. Egészítsd ki a mondatokat!

1. Ο Τζιμ ήταν για � φορά στην Ελλάδα.
 α. δεύτερη β. πρώτη γ. τρίτη δ. τέταρτη

2. Ο Τζιμ πέρασε � .
 α. θαυμάσια β. άσχημα

3. Ο Τζιμ � ωραία ελληνικά φαγητά.
 α. μαγείρεψε β. είδε γ. έφαγε δ. έκανε

4. Έμαθε ότι το τζατζίκι είναι ένα � .
 α. έντομο β. παιχνίδι γ. φαγητό δ. πουλί

5. Ένας ταξιτζής του διάβασε � .
 α. το φλιτζάνι β. ένα ποίημα γ. ένα βιβλίο δ. ένα παραμύθι

6. Αγόρασε μια καινούργια � .
 α. σάκα β. μελιτζάνα γ. πιτζάμα

7. Είδε � της Αθήνας.
 α. την Ακρόπολη β. το μουσείο γ. το θέατρο

Εσύ είσαι ο Τζιμ. Απάντησε στις ερωτήσεις. Te vagy Jim. Válaszolj 
a kérdésekre!

1. Πώς τα πέρασες στην Ελλάδα; 2. Τι έφαγες; 3. Τι έμαθες;
4. Ποιος σου διάβασε το φλιτζάνι; 5. Τι αγόρασες; 6. Τι είδες;

Γλωσσοδέτης

Ο τζίτζιρας, ο μίτζιρας, ο τζιτζιμιτζιχότζιρας,
ανέβηκε στην τζιτζιριά, στη μιτζιριά, στην τζιτζιμιτζιχοτζιριά,
κι έκοψε τα τζίτζιρα, τα μίτζιρα, τα τζιτζιμιτζιχότζιρα.
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Τώρα � πριν
Είμαι στην Ελλάδα.
Περνάω θαυμάσια.
Τρώω ελληνικά φαγητά.
Μαθαίνω τι είναι το τζατζίκι.
Πηγαίνω στην Τζια.
Κάνω μπάνιο.
Ο ταξιτζής διαβάζει 
το φλιτζάνι.
Λέει το μέλλον.
Αγοράζω μια πιτζάμα.
Βλέπω την Ακρόπολη.

Ήμουν στην Ελλάδα.
Πέρασα θαυμάσια.
Έφαγα ελληνικά φαγητά.
Έμαθα τι είναι το τζατζίκι.
Πήγα στην Τζια.
Έκανα μπάνιο.
Ο ταξιτζής διάβασε 
το φλιτζάνι.
Είπε το μέλλον.
Αγόρασα μια πιτζάμα.
Είδα την Ακρόπολη.

Τι έκανες χθες, Μπόμπι; Mit csináltál tegnap, Bobi?

Α. Διάβασα ένα βιβλίο. Β. Είπα ένα παραμύθι στον αδερφό μου. 
Γ. Έκανα ποδήλατο. Δ. Αγόρασα ένα φλιτζάνι. 
Ε. Έφαγα μελιτζάνες. Ζ. Πήγα σε ένα πιτζάμα-πάρτι.

1

4

2

5

3

6
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Συμπλήρωσε τις προτάσεις. Fejezd be a mondatokat!

1. Ο ταξιτζής � Α. � οδηγεί το ταξί.
2. Η δασκάλα � Β. � γιατρεύει
3. Ο ηλεκτρολόγος � Γ. �φτιάχνει την τηλεόραση.
4. Ο ταχυδρόμος � Ε. � διδάσκει.
5. Η γιατρός � Ζ. � φέρνει γράμματα.

Οι γονείς σου, τι δουλειά κάνουν; Εσύ, τι θέλεις να γίνεις;

Τι δουλειά κάνουν;

Ο κύριος Οδυσσέας 
είναι ταξιτζής.

Η κυρία Κατίνα 
είναι δασκάλα.

Η κυρία Σούλα 
είναι γιατρός.

Ο θείος Βασίλειος 
είναι δάσκαλος.

Ο κύριος Ηλίας είναι 
ηλεκτρολόγος.

Ο παππούς της Νανάς 
είναι ταχυδρόμος.
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� Κορίτσι μου, είναι έτοιμη 
η τσάντα σου;
� Όχι ακόμα, μαμά. Θα βάλω 
μέσα την πετσέτα και την 
οδοντόβουρτσα.

Μαμά, τι θα κάνουμε δύο 
εβδομάδες στην κατασκήνωση;
� Θα κάνετε μπάνιο στη 
θάλασσα, θα παίζετε, θα κάνετε 
εκδρομές.

� Θα μάθετε ελληνικούς 
χορούς: τσάμικο, συρτό, 
κότσαρι.
Να και η κούκλα σου! Ήταν 
μέσα στην τσέπη.

Μάθημα 49ο

Η Λέλα πάει στην 
κατασκήνωση

Τσ, τσ, τς

� Κάλτσες έβαλες; Σορτσάκια, 
μπλουζάκια, παπούτσια;
� Ναι, μαμά. Αλλά μήπως 
είδες την κούκλα μου, την 
Ελενίτσα;

ΔΙΑΒΑΖΩ 
ΚΑΙ ΜΙΛΑΩ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Συμπλήρωσε τις προτάσεις. Egészítsd ki a mondatokat!

1. Η Λέλα πάει � .
  α. στη γιαγιά της β. στην κατασκήνωση  γ. στο τσίρκο

2. Η Λέλα θα πάρει μαζί της � .
 α. την κούκλα της β. το αρκουδάκι της γ.  το αυτοκινητάκι 

της

3. Το τσάμικο είναι � .
 α. ένας χορός β. ένα φαγητό γ. ένα παιχνίδι

4. Την κούκλα της Λέλας την λένε � .
 α. Αννούλα β. Μαρία γ. Ελενίτσα

5. Τα παιδιά στην κατασκήνωση θα � .
 α.  κάνουν μπάνιο  β. παίζουν  γ. κάνουν εκδρομές

στη θάλασσα 

Χθες Σήμερα Αύριο

Πήγα στην 
κατασκήνωση.

Έκανα τη βαλίτσα 
μου.

Έπαιξα με τα 
κορίτσια.

Έμαθα ελληνικούς 
χορούς.

Πηγαίνω / πάω 
στην κατασκήνωση.

Κάνω τη βαλίτσα 
μου.

Παίζω με τα 
κορίτσια.

Μαθαίνω 
ελληνικούς χορούς.

Θα πάω στην 
κατασκήνωση.

Θα κάνω τη 
βαλίτσα μου.

Θα παίξω με τα 
κορίτσια.

Θα μάθω 
ελληνικούς χορούς.
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Αγαπητοί μαμά και μπαμπά, 
Πώς είστε; Εγώ είμαι πολύ καλά. Είμαστε τέσσερις στο 
δωμάτιο: η Νανά, η Πόπη, η Φιφή κι εγώ. Τα κορίτσια 
τώρα είναι στην παιδική χαρά και κάνουν τσουλήθρα. 
Η θάλασσα είναι κοντά, κάθε μέρα κάνουμε μπάνιο. 
Το φαγητό δεν είναι πολύ καλό� Μαμά, εσύ είσαι 
η πιο καλή μαγείρισσα στον κόσμο! Σήμερα θα φάμε 
παστίτσιο. Το βράδυ θα πάμε στο τσίρκο.
Χαιρετισμούς στη γιαγιά και στον παππού!

Πολλά φιλιά:
Λέλα

Γράμμα από την κατασκήνωση

Ποιανού είναι οι βαλίτσες; Melyik bőrönd kié?

Α.
Η Φιφή έβαλε στη βαλίτσα ένα ζευγάρι 
παπούτσια, μια πετσέτα, δυο ζευγάρια 
κάλτσες και ένα αρκουδάκι.

Β.
Ο Μπόμπι έβαλε στη βαλίτσα μια 
οδοντό βουρτσα, ένα ζευγάρι κάλτσες, 
ένα σορτσάκι και δύο πετσέτες.

Γ.
Η Νανά έβαλε στη βαλίτσα μια φούστα, 
μια κούκλα, ένα ζευγάρι κάλτσες και 
μια οδοντόβουρτσα.
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Εγώ περνάω τις διακοπές μου 
σ� ένα μικρό νησάκι. Εδώ μένει 
ο αδερφός του παππού μου, 
ο θείος Αντρέας.

Εδώ δεν έχει ούτε λεωφορεία, 
ούτε τραμ, ούτε τρόλεϊ. Ο θείος 
Αντρέας και η θεία Αγλαΐα 
έχουν όμως ένα γαϊδουράκι.

� Θεία, επιτρέπεται να το 
χαϊδέψω;
� Μη φοβάσαι. Δε σε πειράζει. 
Μήπως θέλεις να το ταΐσεις;
� Βέβαια!

� Σήμερα θα πάμε στο χωριό, 
γιατί έχει λαϊκή. Θέλω να 
αγοράσω παϊδάκια. Έλα κι εσύ 
μαζί μας.

Μάθημα 50ο

Το γαϊδουράκι μας

άι, αϊ, αΐ, έι, εϊ, όι, οϊ

ΔΙΑΒΑΖΩ 
ΚΑΙ ΜΙΛΑΩ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Σωστό ή λάθος; Igaz, vagy hamis?

1. Ο Μπόμπι περνάει τις διακοπές του σε μια μεγάλη πόλη. 
2. Ο θείος Αντρέας είναι ο αδερφός του παππού του Μπόμπι. 
3. Τη θεία την λένε Αγλαΐα. 4. Ο θείος και η θεία έχουν ένα τρόλεϊ. 
5. Στο νησί έχει πολλά αυτοκίνητα. 6. Ο Μπόμπι χαϊδεύει και ταΐζει 
το γαϊδουράκι. 7. Σήμερα θα πάνε στη λαϊκή. 8. Η θεία θέλει να 
αγοράσει ρόιδα.

Ήταν ένας γάιδαρος

Απάντησε στις ερωτήσεις. Válaszolj a kérdésekre!

1. Εσύ πού θα κάνεις διακοπές; 2. Θα πας στην Ελλάδα; 
3. Με ποιον θα κάνεις διακοπές; 4. Σου αρέσει να πηγαίνεις 
σε κατασκήνωση;

Ήταν ένας γάιδαρος
με μεγάλα αφτιά
το παχνί δεν τ� άρεσε
ήθελε αρχοντιά.
Ήθελε η μούρη του
να φορέσει σέλα
και να καμαρώνεται
με το σύρε κι έλα.

Στο δρόμο που επήγαινε
είδε μια αλεπού
Γάιδαρε, τον ρώτησε
γάιδαρε για πού.
Δε σου λέω αλεπού
τι δρόμο θε να πάρω
την κακιά την σκέψη σου
την ξέρω κυρά-Μάρω.



ΔΙΑΒΑΖΩ 
ΚΑΙ ΜΙΛΑΩ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Μάθημα +1ο

Μιλάω για τον 
εαυτό μου
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Με λένε Πόπη. Είμαι κορίτσι. Είμαι οχτώ χρόνων. Έχω καστανά 
μακριά μαλλιά και πράσινα μάτια.

Μένω στην Ουγγαρία, στη Βου δαπέστη. Η γιαγιά μου είναι από 
την Ελλάδα, αλλά από μικρή ζει στην Ουγγαρία. Η γιαγιά μιλάει μόνο 
ελληνικά μαζί μου.

Κάθε πρωί πηγαίνω στο ουγγρικό σχολείο. Τη Δευτέρα και την 
Τετάρτη το από γευμα πηγαίνω στο ελληνικό σχολείο. Εκεί μιλάμε, 
διαβάζουμε και γράφουμε ελληνικά, μαθαίνουμε ελληνικά τραγούδια 
και χορεύουμε ελληνικούς χορούς. Το αγαπημένο μου ελληνικό 
τραγούδι είναι το «Μήλο μου κόκκινο» και ο αγαπημένος μου χορός 
είναι ο συρτός.

Την Τρίτη και την Πέμπτη έχω μάθημα πιάνου.

Κάθε απόγευμα κάνω ποδήλατο.

Μου αρέσει να διαβάζω και να παίζω στον υπολογιστή.

Ο μπαμπάς μου είναι γιατρός. Είναι Ούγγρος, μα ξέρει ελληνικά. 
Η μαμά μου είναι δασκάλα. Η μαμά μαγειρεύει πολύ καλά. Το 
αγαπημένο μου φαγητό είναι το παστίτσιο.

Έχω μια αδερφή, τη λένε Λόλα. Είναι πιο μικρή από μένα. Το 
βράδυ παίζουμε μαζί ή βλέπουμε τηλεόραση. Πάμε για ύπνο στις 
εννιά.

Το σπίτι μας δεν είναι πολύ μεγάλο, μα έχουμε και έναν κήπο με 
ωραία λουλούδια.

Το καλοκαίρι θα πάω για διακοπές στην Ελλάδα με την οικογένειά 
μου. Αγαπώ πολύ την Ελλάδα.
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Βιβλιογραφία

 1. Maθαίνω Ελληνικά 2 (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων-ΑΘΗΝΑ) Μέρος Α΄ και 
Μέρος Β΄

 2. Μαθαίνω Ελληνικά 3 (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων-ΑΘΗΝΑ) Μέρος Α΄ και 
Μέρος Β΄

 3. Μαθαίνω Ελληνικά 4 (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων-ΑΘΗΝΑ) Μέρος Α΄ και 
Μέρος Β΄

 4. Η γλώσσα μου (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων-ΑΘΗΝΑ Για τη Β΄ Δημοτικού
 5. Η γλώσσα μου (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων-ΑΘΗΝΑ Για τη Δ΄ Δημοτικού
 6. ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ � ΕΠΙΠΕΔΟ 1ο � Τεύχος 5ο (ΟΕΔΒ � ΑΘΗΝΑ) Διαβάζω και 
γράφω - Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο Για παιδιά ηλικίας 8-9 ετών (2η τάξη)

 7. ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ � ΕΠΙΠΕΔΟ 2ο � Μέρος 1ο (ΟΕΔΒ � ΑΘΗΝΑ) Μιλώ και 
γράφω Ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου Για παιδιά ηλικίας 8-9 ετών (3η τάξη)

 8. ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ � ΕΠΙΠΕΔΟ 2ο � Μέρος 2ο (ΟΕΔΒ � ΑΘΗΝΑ) Γράμματα 
πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο Για παιδιά ηλικίας 10-11 ετών (4η τάξη)

 9. Γεια Σας, Παιδιά (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων-ΑΘΗΝΑ)
10. Ρ. ΚΑΡΘΑΙΟΥ�Κ. ΜΑΝΟΥ-ΠΑΣΣΑ: Χαρούμενες Διακοπές (Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ) Για 
παιδιά που έχουν τελειώσει την Α΄ Δημοτικού

11. Ρ. ΚΑΡΘΑΙΟΥ�Κ. ΜΑΝΟΥ-ΠΑΣΣΑ: Χαρούμενες Διακοπές (Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ) Για παιδιά 
που έχουν τελειώσει την Γ΄ Δημοτικού

12. Ρ. ΚΑΡΘΑΙΟΥ�Κ. ΜΑΝΟΥ-ΠΑΣΣΑ: Χαρούμενες Διακοπές (Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ) Για 
παιδιά που έχουν τελειώσει την Δ΄ Δημοτικού

13. ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΠΕΡΗΣ: Θέλω να μάθω Γραμματική και Ορθογραφία (Εκδόσεις Νηρηίδες)
Για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης

14. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΑΒΗ � ΦΑΝΗ ΤΖΕΚΑΚΗ: Και τώρα � ελληνικά (Θεσσαλονίκη 1996)
15. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ � ΦΡΟΣΩ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ: Επικοινωνήστε Ελληνικά 

(Εκδόσεις Παν/μίου Κρήτης)
16. Ανθολόγιο για τα παιδιά του δημοτικού (Μέρος 1ο-2ο-3ο) (Οργανισμός Εκδόσεως 
Διδακτικών Βιβλίων-ΑΘΗΝΑ)

17. ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ (Πολιτικές και λογοτεχνικές εκδόσεις � 1968)
18. Εμείς και οι Άλλοι � ΕΠΙΠΕΔΟ 2ο Για παιδιά ηλικίας 8-10 ετών (3η και 4η τάξη) (Οργανισμός 
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων-ΑΘΗΝΑ)

19. Ανοίγω το παράθυρο 1 � Τεύχος Α΄ (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων-ΑΘΗΝΑ)
20. Ανοίγω το παράθυρο 2 � Τεύχος Α΄ και Β΄ Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσα για 
παιδιά 9-12 χρονών (Β΄ επιπέδου) (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων-ΑΘΗΝΑ)

21. Αναγνωστικό για δεύτερη τάξη (Panstwowe Zaklady Wydawnictw Szkolnych � Warszawa, 
1968)

22. USBORNE: Kezdők Görög Nyelvkönyve (Holnap kiadó)
23. HEATHER AMERY & STEPHEN CARTWRIGHT: Οι πρώτες χίλιες λέξεις
Ένα παιδικό Εικονογραφημένο Λεξιλόγιο (Εκδόσεις ΧΕΛΩΝΑ)

24. ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΜΠΟΥΔΗ: Με το Άλφα και το Βήτα (Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ � 1981)
25. Β. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λαϊκά τραγούδια & παιχνίδια για παιδιά - Ανθολόγια 

(Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ � 1991)




