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Το παρόν βιβλίο έχει ως στόχο να φέρει τα παιδιά σε επαφή με 
τα γράμματα της αλφαβήτας με τρόπο πρωτότυπο, ευχάριστο 
και παιγνιώδη. Το κάθε γράμμα του βιβλίου, έχει μια ιδιότητα 
είτε ακουστική, είτε εικονογραφική είτε οπτικοκινητική , με άλλα 
λόγια έχει τη δική του «προσωπικότητα»,  που το κάνει 
ξεχωριστό, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο αρχικά την 
εκμάθηση του ήχου (φθόγγου) και στη συνέχεια τη γραφή του 
συμβόλου (γράμμα) από τα παιδιά. Ένα χρήσιμο εργαλείο για 
γονείς, εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής και για όσους 
αρέσει να δουλεύουν με φαντασία δίχως φρένα!



Γίνε κι εσύ ορθοδοντικός!
 Βάλε σιδεράκια στον καρχαρία και ζωγράφισε μερικά ψαράκια να τον καμαρώνουν!

Όνομα:

Α αααα!
Κάνει ο καρχαρίας με το στόμα ανοιχτό

στο ψαράκι, τον ορθοδοντικό!
Φόρεσε σιδεράκια

για να ισιώσει τα κάτω του δοντάκια!
Όμορφος θέλει να είναι αυτός 

γιατί πάει για γαμπρός!



Όνομα:

Ββββββ!
Το Ββββαπόρι

 στη θάλασσα σφυρίζει,
με τα φουγάρα του τον αέρα

 καπνό γεμίζει!

Ββ
ΒβΒβ

Ποιος θα ταξιδέψει με το Βαπόρι σήμερα; Για να το βρεις σφύριξε Ββββαπορίσια!

Όλοι οι επιβάτες είναι στις θέσεις τους!
 Βάλε τα φουγάρα να σφυρίζουν δυνατά και το ταξίδι αμέσως ξεκινά!



Όνομα:

ΓƔƔƔƔƔƔƔ
Γεμάτο είναι με θυμό 

και με όλα τα γράμματα έτοιμο για τσακωμό.
Είναι θυμωμένο γιατί νιώθει παρεξηγημένο.  

Θέλει να του αδειάσουν όλα τη Γ ωνία 
και είναι πάντα έτοιμο για φασαρία!

 

ΓƔƔƔ

μ
Α

ψ
Γ

π Ɣ
Όταν κι εσύ θυμώνεις ένα μπαλόνι να φουσκώνεις!

 Γέμισε το μπαλόνι με τον θυμό σου και θα βρεις ξανά τον εαυτό σου! 

 Βοήθησέ το ΓƔ να ηρεμήσει και το ΓƔ Ɣρύλισμα ν' αφήσει. 

Βρες το ΓƔκαι χάιδεψέ το ή με το μολυβάκι σου αγκαλιάσέ το (*κυκλωσέ το).



 Όνομα:

Δδδδδδδ!
Δδδδονήσεις σε όλα τα γράμματα προκαλεί 

τρεμάμενη παίζει μουσική. 
Όλα τα ταρακουνάει

σα σεισμός σωστός περνάει!

δδ
δ

 Βρες  το Δ δ και ακούμπησέ το. Όταν ταρακούνημα θα νιώσεις, κύκλωσέ το.
(Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υποστηρίζεται και φωνολογικά από έναν ενήλικα)

Δ
Γίνε σεισμογράφος! Γράψε τη δική σου τρεμάμενη μουσική

 και ταρακούνησέ τους όλους!
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Όνομα:

Εεεεε!
Όλους τους ξυπνά.

Την πόρτα ξεκλειδώνει
μπαίνει φωναχτά!

Εεεε

Το Ε ε για να μπορέσει να μπει τα σωστά κλειδιά πρέπει να βρει. 

Μ Χ Ε κ ε
Ξεκλείδωσε τη φαντασία σου! Για να γίνει αυτό φτιάξε το δικό σου μοναδικό κλειδί!



 Όνομα:

Ζ ζ ζ ζ ζ
Νυσταγμένο είναι πολύ
όλο ζητάει να κοιμηθεί.

Όταν αυτό όμως ξυπνήσει 
με το τραγούδι του όλα τα γράμματα

γλυκά θ' αποκοιμήσει.

Ξύπνησε ο τζζζζίτζζζζικας  και θέλει να τραγουδήσει

Πρέπει όμως την κιθάρα του σε ... (Ζ ζ) να την κουρδίσει!
(κύκλωσε τις εικόνες που αρχίζουν με τη φωνούλα Ζ ζ)

Πω πω νύστα που τους έπιασε όλους! Πόσο δυνατά ροχαλίζζζουν;

Ζ ζ
ζ



Όνομα:

Η η η η η!
Του αρέσει το πότισμα πολύ!

Ηηηηλιοτρόπια ποτίζει
και τον κήπο του φροντίζει!

Η

η

Η

Η
η

Η
η

η

Η
η

Ο δικός σου κήπος με τα ηλιοτρόπια! Πότισε με Η η τα ηλιοτρόπια και 
φτιάξε γύρω τους έναν φράχτη να τα προστατεύει!



Όνομα:

Θθθθθθ
«Θάλασσα θαλασσινή

θησαυρός είσαι θαλασσί!»

Η θαλασσίτσα νιώθει μοναχή. Βάλε μερικές βαρκούλες να τη συντροφεύουν
 και μ' αυτή να ταξιδεύουν!



Όνομα:

Ι ι ι ι ι !
Θαρραλέο πολύ,

 με αριστοκρατική καταγωγή . 

Του αρέσει η Ιιιιππασία
 και φοράει πανοπλία!
Αν εσύ χαμογελάσεις 

στον ιππότη αυτόν θα μοιάσεις!

Ο ιππότης πρέπει να εξασκηθεί! Βοήθησέ τον να πηδήξει με τον ίππο του

 μόνο τα εμπόδια με το γράμμα Ι ι

Κ

Ι

Ι
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Ν

Ι
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Δ
 Μοίρασε ακόντια (Ι Ι Ι) στους ιππότες

 και από ιππότης μαθητής,  ιππότης άξιος θα χριστείς!



Όνομα:

Κ κ
Ο Κύριος (κ.) και η κυρία (κ.)

είναι πάντα άνετοι και χαλαροί.
Τους αρέσει η συντομία

και αντιπαθούν το στρίμωγμα πολύ!

Ο Κ(ύριος) και η κ(υρία) ετοιμάζονται βόλτα για να βγουν. Συμφορά μεγάλη!
 Στριμωχτήκανε τα πράγματά τους με τα πράγματα των άλλων γραμμάτων

 και δεν μπορούνε να τα βρουν!
Βοήθησέ τους και αυτοί τότε θα χαρούν!

 (Δείξε με το δαχτυλάκι ή κύκλωσε μόνο τα πράγματα που αρχίζουν με τη φωνούλα Κ)

Ο Κ(ύριος) και η κ(υρία) είναι έτοιμοι για τη σύντομη βόλτα τους!

 «Ζωγράφισέ» τους όπως μπορείς.



Όνομα:

Λ λ
Έχουν πόδια περπατάνε
όπου θέλουν αυτά πάνε.

Τα Λ λ πάνε βόλτα στον ζωολογικό κήπο! Θα επισκεφτούν όμως μόνο τα ζωάκια που ξεκινούν με τη 

φωνούλα Λ λ .  Περπάτησε με τα δαχτυλάκια σου κι εσύ μαζί τους.

Μετά ακολούθησε τη διαδρομή με το μολυβάκι
 για να φτιάξεις το σωστό δρομάκι και θα εμφανιστεί ένα κρυμμένο γραμματάκι!

Τα Λ λ σταμάτησαν στο πάρκο των λιονταριών να τα θαυμάσουν!
 Στις τρυπούλες βάλε τα δύο δαχτυλάκια και θα δεις δυο ποδαράκια!

Λ λ



Μμμμμμμμμμμμμ! Πόσο πολύ νόστιμο είναι αυτό το μμμήλο! 
Ζωγράφισε το δικό σου νόστιμο μήλο και γράψε πόσο πολύ νόστιμο είναι!

Μ μμμμμμ! Κάποια γράμματα είναι πιο νόστιμα από τα υπόλοιπα!
Για να τα βρεις 

πρέπει να νοστιμευτείς! 
Μμμμμμμμμμμμ!

Όνομα:

Μμμμμμ

ΜΜ
μ

μ

Α

α

Τ
κπ ε



Όνομα:

Ννννν
Μόλις έμαθε να οδηγάει

και όλα τα γράμματα               ικάει!

Αν θες κι εσύ Νέος οδηγός να γίνεις οδήγησε το αυτοκίνητο με το δαχτυλάκι 

ή με το μολυβάκι!

Τα κατάφερες και είσαι νικητής! «Ζωγράφισέ» το όπως μπορείς!



Ωχ! Το ξξξωτικό έχει φαγούρα παντού! Ξύστο βάζοντας το Ξ ξ!

Όνομα:

Ξξξξξξ!
Ο καημένος ο  ξξξιφίας!
Ξξξύστρα πήρε να ξυθεί,
τη μύτη του θέλει να ξύσει,

αλλά η φαγούρα δεν τον αφήνει

 γιατί έχει πάνω του το Ξ ξξξ.

Ξ
ξ
ξ

ξ

Ξ
Το Ξ ξ όλα τα γράμματα τα ενοχλεί! Φαγούρα τα πιάνει όλα στη στιγμή!

Βρες τις λέξεις που χρειάζονται ξύσιμο.                 ΞΞΞΞξξξύστες με τα 
δάχτυλά σου ή  κύκλωσέ τες.

Ξίφος Βάτραχος Ξύλο



Όνομα:

Ο

Ο οοοοο!
Τι μεγάλο παγωτό!

Ο ο ο ο! Γεμάτο είναι θαυμασμό!
Βάλε το Ο για στόμα στα παιδάκια και χρωμάτισε το παγωτό

 με τις γεύσεις που σου αρέσουν! (κίτρινο=λεμόνι ή μπανάνα ή ανανάς). 
Στο τέλος πασπάλισέ το με όση φαντασία έχεις!



Όνομα:

Π π
Όλα τα γράμματα από αυτήν την          όρτα 

περνούν,
άλλα μπαινοβγαίνουν 

και άλλα από το      αράθυρο  κοιτούν.

Γρήγορα! Το σπίτι των γραμμάτων έπιασε φωτιά! Θα τα βοηθήσεις; 
Πρόσεξε να μην καείς, την πόρτα για να τα οδηγήσεις, εσύ πρέπει να βρεις!

Ευτυχώς όλα πήγανε καλά και τα γράμματα έφτιαξαν το σπίτι τους ξανά!
 Ξέχασαν όμως κάτι να βάλουν....μπορείς να φανταστείς τι λείπει; 



Όνομα:

Ρρρρρ!
Τρρρύπες τρρρυπάει

 τον κόσμο χαλάει!
Κόσκινο φτιάχνει 

και τα γράμματα ερρρευνάει. ρ
ρ
ρ

Ρ

Πω πω ερευνητές! Σταματήσανε την έρευνα για δες! 

Ένα ρ αν τους φορέσεις για γυαλί, την έρευνα θα συνεχίσουν στη στιγμή!

Γίνε κι εσύ ερρρευνητής, τρρρυποκοσκινιτής και φτιάξε το δικό σου κόσκινο!

Βρες το Ρρ  και τρρρυπησέ* το ή με το μολυβάκι κύκλωσέ το.
*(μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί, να κάνει αληθινές τρύπες με το μολύβι!) 
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Σσs! Το φιδάκι προσπαθεί την ΑΒ να ηρεμήσει και γλυκά να την αποκοιμίσει.
Βοήθησέ το  και γράψε ένα μικρό νανούρισμα...

Όνομα:

Σσσσσσs!
Κάνε αμέσωs ησυχία....

Το πιο ήσσσυχο γράμμα
δε θέλει φασαρία.

Είναι εύκολο να το ξεχωρίσειs

αν σαν φιδάκι εσύ μιλήσειsss.

s
σ
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Τ
Όνομα:

Τ τ τ τ τ
Τον χρόνο σταματάει
το διάλειμμα αγαπάει!

Όταν τον χρόνο θέλεις να σταματήσεις
και διάλειμμα εσύ ν' αρχίσεις 

το Τ τ με τα χεράκια σου
 μπορείς να σχηματίσεις!

ΑΪΜ ΑΟΥΤ
Ώρα για διάλειμμα! Σταμάτα κάθε εργασία! Βάλε ένα Τ κάτω 

από κάθε εργάτη για να σταματήσει να δουλεύει.

 Ο Τοίχος που κατασκεύασαν οι εργάτες είναι έτοιμος!
 Βάλε όλη σου τη φαντασία να τον διακοσμήσεις και μην ξεχνάς

 όταν κουράζεσαι εσύ να σταματάς!

τ
τ

τ



Όνομα:

Υ υ υ υ υ !
Βάζει στόχο Υυυυψηλό(ν)
τον πετυχαίνει στο λεπτό!
Άριστος είναι σκοπευτής

αν χαμογελάσεις θα τον πεις! 

Βάλε για στόμα ένα υ και  η φωτογραφία αμέσως θα βγει!



Όνομα:

ΦφΦ φ
φ

Το μολύβι Φφφφύσα απαλά

και φτιάξε               ούσκες με τη μια!



Όνομα:

Χ χ!
Βάζει κανόνες, δίνει διαταγές,

σε όλα τα γράμματα 
απαγορεύει τις σκανδαλιές! 
Αν βάλεις τα χέρια σταυρωτά

ό, τι δε σ' αρέσει αμέσως σταματά.

Για να έχει η τάξη ηρεμία, βάλε Χ στη φασαρία. 

Φτιάξε τον δικό σου κανόνα!



Όνομα:

Ψψψψψψ!
Αχ! Αυτό το Ψψ! 

Ψψψιθυρίζει διαρκώς στο αυτί.
 Δεν αφήνει κανένα γράμμα σε ησυχία

και μαζεύει γάτες με τη μία!

Απ' τα πολλά Ψψψψιθυριτά μαζευτήκανε ψιψίνες συμφορά! 
Γεμίσανε τον τοίχο γρατζουνιές, νομίζανε πως κάναν ζωγραφιές!

 Γρατζούνισε                     κι εσύ κι ένας τοίχος με ψιθύρους θε να βγει!



Όνομα:

κρ

Λ

Χ Ζ

Ξ

Ωωω!
Όταν προβλήματα έχουν τα γράμματα  με την υγεία 

βάζουν στο ωμέγα ένα «ξαπλωμένο» τρία (3 - ω).

Τότε το σώμα τους  σαν Ωωωρολόι  λειτουργεί
και το μυαλό τους είναι  κοφτερό πολύ!

Αν θες κι εσύ να μοιάσεις σ' αυτά,

«ψαράκια»                         τρώγε  για γερή καρδιά! ω
ω

ω
ω ω

ω ω ω
ωω

Βούτα στον βυθό και ψάξε για τα  Ω ω ω!
Κρύβονται τα καημένα πίσω από τα σκουπίδια τα πεταμένα! Για να τα βρεις τη 

φωνούλα Ω ω αρκεί να πεις! (κύκλωσε μόνο τα αντικείμενα που αρχίζουν με  τη φωνούλα Ω ω)

Πω πω ένα μεγάλο Ω ! Βάλε μάτι και για λέπια πολλά (ω) για να γίνει ψάρι στο λεπτό!



Όνομα:

Ηη Ιι Υυ!
Έξι γραμματάκια που δε μοιάζουν μεταξύ τους

 και ίδια μόνο έχουν τη φωνή τους,
 χαμόγελα σκορπάνε με όλη την ψυχή τους!
 Έξι γραμματάκια  όλα τους διαφορετικά

 έχουν ίσα δικαιώματα και μια δίνουν χαρά!

Κάνε το μολύβι σου σφεντόνα και πέτυχε μόνο τις εικόνες που αρχίζουν με τη 

φωνούλα Η  η  Ι  ι  Υ υ .
Εύκολα για να τις βρεις χαμογέλα πριν τις πεις!

Η η

Ι ι
Υ υ

Ζωγράφισε το πιο όμορφό σου χαμόγελο και καν' το ν' ακουστεί!



Φωνάζει με το στόμα ααανοιχτό το 
ψαράκι τον ορθοδοντικό!

Σφυρίζει βββαπορίσια!

Β ββ

ΓƔƔƔ

δ

Το θυμωμένο Ɣ Ɣ Ɣράμμα.

Δδδονείται συνεχώς.

Την πόρτα ξεκλειδώνει
όλους τους ξυπνά!

Ζ ζ
Το νυσταγμένο γράμμα.

Ποτίζει ηηηλιοτρόπια.

Το θθθαλασσινό γράμμα.

24+1...
ας συστηθούμε!



Το ιιιπποτικό γράμμα.

Ο Κύριος και η Κυρία.

Έχει πόδια και περπατάει.

Το πιο νόστιμο γράμμα.Μμ

Οδηγάει και νννικάει!

ξ
Έχει φαγούρα και ξξξύνεται διαρκώς!

Ο ο

Ερρευνάει και τρυπάει.

Γεμάτο είναι θαυμασμό!

Όλα τα γράμματα από αυτήν την πόρτα περνούν
και απ' το παράθυρο κοιτούν!



Το πιο ήσσσυχο γράμμα.

Τον χρόνο σταματάει
το διάλειμμα αγαπάει.

Είναι άριστος σκοπευτής.

Φ Φφφυσάει φούσκες!φ

Απαγορεύει.

Ψψψιθυρίζει συνεχώς...

ωωω
ωω

Το πιο υγιεινό γράμμα.

Η η

Ι ι
Υ υ

Είναι διαφορετικά
αλλά μια δίνουν χαρά!


