


Για περισσότερο καινοτόμο διδακτικό-υποστηρικτικό υλικό, 

κατάλληλο για παρόμοιες ηλικίες μαθητών-μαθητριών, πατήστε 

στις εικόνες (Ακολουθεί το ΔΩΡΕΑΝ υλικό):  
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Να ο Ντίνος! Ο Ντίνος αγαπά πολύ το 

ποδόσφαιρο. Κάθε μέρα πηγαίνει 

προπόνηση. Όταν μεγαλώσει, θέλει 

να γίνει σπουδαίος ποδοσφαιριστής.  

Ο Ντίνος ξέρει να κάνει πολλά κόλπα 

με την μπάλα. Οι φίλοι του τον 

φωνάζουν «ο μάγος της μπάλας».   

Ο Ντίνος 

1. Βρες στο κείμενο και αντίγραψε λέξεις που έχουν: 

αι: __________________, __________________, __________________  

ει: __________________, __________________, __________________  

οι: _____________            ντ: _____________          μπ: _____________ 

2. Βρες στο κείμενο και χρωμάτισε με το κατάλληλο χρώμα: 

κόκκινο 

μπλε 

κίτρινο 

πράσινο 

Το όνομα του αγοριού 

Τι κάνει κάθε μέρα το αγόρι; 

Ποιοι φωνάζουν το αγόρι «ο μάγος της μπάλας»; 

Τον τίτλο 

3. Διάβασε και χρωμάτισε την εικόνα του κειμένου: 

Ο Ντίνος έχει καστανά μαλλιά. Τώρα, φοράει τη στολή του 

ποδοσφαίρου, γιατί είναι ώρα για προπόνηση. Η μπλούζα 

της στολής είναι κόκκινη με κίτρινη ρίγα. Το παντελονάκι της 

στολής είναι κίτρινο. Ο Ντίνος φοράει και κόκκινες κάλτσες. 

Φοράει, ακόμα, και τα καινούρια του μπλε παπούτσια 

ποδοσφαίρου, που του έφερε δώρο ο νονός του.  



 Τι αγαπά πολύ ο Ντίνος; 

____________________________________________________________________ 

 Τι θέλει να γίνει ο Ντίνος όταν μεγαλώσει; 

____________________________________________________________________ 

 Πώς φωνάζουν τον Ντίνο οι φίλοι του; 

____________________________________________________________________ 

 Εσύ, τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις; 

____________________________________________________________________ 

4. Απάντησε τις ερωτήσεις: 

5. Γράψε  έναν δικό σου τίτλο για το κείμενο: 

________________________________________________ 

6. Συμπλήρωσε με λέξεις από το κείμενο: 

Ο ______________ είναι ένα αγόρι που ______________ πολύ το 

ποδόσφαιρο. Κάθε ______________ πηγαίνει προπόνηση. Όταν 

______________, θέλει να γίνει ______________ ποδοσφαιριστής. 

Επίσης, ξέρει να ______________ πολλά κόλπα με την 

______________. Οι ______________ τον φωνάζουν «ο ______________ 

της μπάλας».   

7. Γιατί , πιστεύεις, οι φίλοι του Ντίνου τον φωνάζουν «ο μάγος 
της μπάλας»;  Εξήγησε: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


