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Β’ Δημοτικού



ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

www.thrania.com

1η

αλεπού, καράβι, σοκολάτα, πόδι, πινέλο, μήλο, παράθυρο,
πελεκάνος, έλα, αγοράκι, οδός, ταξί, φύλλο, κοριτσάκι,
φθινόπωρο, παίζαμε, γύρω, όλοι, σπίτι, παγκάκι, πεζοδρόμιο,
αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο, ελικόπτερο, ποδήλατο, τρένο,
μοτοσικλέτα, αερόστατο

ενότητα

2η

εσείς, σας, έχει, κρυφό, όνειρο, διαβάζετε, παραμύθια,
παρακαλώ, ευχαριστώ, ναι, όχι, καλάμι, ταχυδρομείο,
παπαρούνα, είμαι, γνωρίζω, ελληνικά, κάθομαι, εδώ, δίνω,
γράμμα, καλημέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καληνύχτα,
παπαγάλος, τετράδιο

ενότητα

3η

Αίγυπτος, ιστορία, εικόνα, κουλούρι, αστροναύτης, πάπυρος,
μπορεί, εκεί, σαλιγκάρι, τζάκι, φεγγάρι, μπουφάν, τσέπη, ντέφι,
δόντι, ταράτσα, πού – που, πώς – πως, ασανσέρ, καλοριφέρ,
ροζ, παζλ, μέσα

ενότητα



ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

4η

κατάλογος, λίστα, κόμικς, μολύβι, τετράδιο, γόμα, χάρακας,
νερομπογιά, ξύστρα, όποιος, μυαλό, πόδια, τρέχει, αδιάβροχο,
γάντια, εσώρουχα, ζακέτα, κάλτσες, μπουφάν, νυχτικιά,
παντελόνι, σκουφάκι, φούστα, σταφύλι, σπίτι, ταψί, καρότσι,
σκίουρος, ψηφιδωτό, ασπίδα, σκάκι, σπαθί, σκηνή, ποτιστήρι,
τόξο, τσουρέκι, ξιφίας, κασκόλ, ξύλο

ενότητα

5η

υπεραγορά, σουπερμάρκετ, προϊόν, ετικέτα, συσκευασία, κουτί,
μπουκάλι, πληροφορία, ημερομηνία, τιμή, διαφήμιση, μήνας,
ημέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο,
Κυριακή, αυλή, ευτυχία, αυτοκόλλητο, Ευρώπη, ευχή, αυλός,
ευλογία, Αύγουστος, αυτοκράτορας, ευχαριστώ, αυτοκίνητο,
ευγενικός, ημερομηνία λήξης

ενότητα

6η

μήνυμα, τηλέφωνο, τηλεφωνικός κατάλογος, βλέπω, σελίδα,
όνομα, χώρα, ειρήνη, θεϊκός, παιδιά, γαϊδούρια, οικογένεια,
κοροϊδεύω, αυλή, αϋπνία, νεράιδα, ταξίδι, χελιδόνι, φεύγω,
πάω, αϊτός, χώρα, ζεστή, αποχαιρετώ

ενότητα

www.thrania.com



ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

7η

ΟΧΙ, σημαία, ειρήνη, εθνική γιορτή, Έλληνες, παραμύθι,
γίγαντας, άνθρωπος, ξάδελφος, εισιτήριο, επιστρέφω, αφήνω,
σινεμά, ταινία, τελεία, ερωτηματικό, ρωτώ, ποιος, πόσο, πότε,
γιατί, μήπως, τίνος, πηγαίνω, βοσκός, βοσκώ, έτοιμος,
περιπέτεια, ξεκινώ, αύριο

ενότητα

8η

γλωσσοδέτης, αίνιγμα, είμαι, μπράβο, άντρας, πράσινος,
βάτραχος, κροκόδειλος, ακορντεόν, άρπα, πορτοκαλί,
αρκούδα, Γη, ράμφος, τσιμπάει, μιλάει, άνθρωπος, σαλιγκάρι,
φεγγάρι, μανιτάρι, χώρα

ενότητα

9η

ημερολόγιο, φουντωτός, ταξίδι, μεγάλος, μικρός, ψηλός,
χαμηλός, ξύλινος, άσπρος, λεπτός, χοντρός, καινούριος, παλιός,
όμορφος, άσχημος, ωραίος, μονόχρωμος, πολύχρωμος,
δυνατός, αδύνατος, περιγράφω, συγκινημένος, αιώνας

ενότητα

www.thrania.com

10η

εκδήλωση, πινακίδα, ανακοίνωση, αγγελία, αφίσα, ώρα,
τσίρκο, ιστορία, ενοικιάζεται, απαγορεύεται, φώτα, κόσμος,
παίρνω, θέση, ποντικός, ναύτης, ράφτης, σύννεφα, γράμμα,
τέσσερα, θάρρος, Ελλάδα, Σάββατο, μέλισσα, θάλασσα,
άμμος, νοικοκύρης

ενότητα



ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

11η

λεξικό, λέξη, ορισμός, παράδειγμα, κύριο ουσιαστικό, κοινό
ουσιαστικό, σελίδα, γλώσσα, άγαλμα, άνθρωπος, ξύλο,
κοιτάζω, διασχίζω, προσεκτικά, δρόμος, πλαστελίνη, αγκάθι,
πλατεία, δηλαδή, μπουμπουνίζει, δήλωση, αγκαλιάζω, αγκαλιά,
πλαστικός, μπουμπούκι, μπουφάν, δηλώνω, άγγελος, νησί,
μήλο, χνάρι, λόφος, γιαγιά, ώμος, βρύση, τρύπιος

ενότητα

12η

μαλλιά, μάτια, δέρμα, μύτη, δόντια, χείλη, δάχτυλα, πόδια,
σώμα, καστανά, κοντά, φουντωτά, κατσαρά, γαλανά, πράσινα,
μεγάλα, μικρά, λεπτά, χοντρά, σαρκώδη, γερά, αραιά, στραβά,
χαμογελαστός, χαρούμενος, λυπημένος, αυστηρός, διψώ,
ξεδιψώ, κακός, άκακος, χαρά, ταυτότητα

ενότητα

13η

εργαλείο, σκεύος, αντικείμενο, εικόνα, φωτογραφία, σκίτσο,
πίνακας ζωγραφικής, χώρος, σχήμα, μέγεθος, χρώμα, υλικό,
ήχος, μουσείο, λεζάντα, ένας – μια – ένα, κόκκινο, άσπρο,
μαύρο, κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί, μοβ, ροζ, μπλε, καφέ, γκρι,
θαλασσί, πάνω, κάτω, εκεί, εδώ, αλλού, πίσω, μπροστά,
τρίγωνο, κύκλος, ρόμβος, τετράγωνο, γραμμή, λύπη, ζάχαρη

ενότητα

www.thrania.com



ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

14η

πρόσκληση, ευχετήρια κάρτα, ευχή, εύχομαι, χρόνια πολλά,
ευτυχισμένος, αγάπη, συγγενής, μαμά, μπαμπάς, αδελφός,
αδελφή, παππούς, γιαγιά, εγγονός, εγγονή, θεία, θείος,
ξάδελφος, ξαδέλφη, νονά, νονός, χτες, αύριο, προχτές,
μεθαύριο, πέρσι, πρόπερσι, του χρόνου, τα αριθμητικά, μισή,
μπαίνω, βγαίνω, κατεβαίνω, ανεβαίνω, σωπαίνω, χορταίνω,
παχαίνω, λεπταίνω, μικραίνω, μαθαίνω, καταλαβαίνω, πλένω,
δένω, μένω

ενότητα

15η

επιστολή, μήνυμα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικός
υπολογιστής, αποστολέας, αποστέλλω, παραλήπτης,
παραλαμβάνω, διεύθυνση, οδός, λεωφόρος, αριθμός, εκτίμηση,
έχω, μπουφάν, πατινάζ, λούνα παρκ, κρουασάν, παζλ, άλμπουμ,
κέικ, κολάζ, φιλμ, κλόουν, τραμ, ματς, γκαράζ, κόμικς, γουόκμαν,
μπαινοβγαίνω, ψηλόλιγνος, Σαββατοκύριακα

ενότητα

16η

συναισθήματα, νιώθω, απογοήτευση, χαρά, λύπη, φόβος,
θυμός, ενθουσιασμός, ευτυχία, ηρεμία, στενοχώρια, ζήλια,
χαμογελώ, αλεπού

ενότητα

www.thrania.com



ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

17η

εφημερίδα, άρθρο, πρωτοσέλιδο, βιβλίο, βιβλιοπαρουσίαση,
βουνό, μάρμαρο, παιδί, χέρι, δυνατά, ευχάριστα, γρήγορα,
σύντομα, αργά, απαλά, πρόχειρα, όμορφα, βάζω, βάζο, κιλό,
κυλώ, μήλο, μιλώ, γέλιο, γελώ, φύλλο, φιλώ

ενότητα

18η

χάρτης, τουριστικός οδηγός, μοναστήρι, χιονοδρομικό κέντρο,
άσφαλτος, οδοντωτός σιδηρόδρομος, κύμα, άγαλμα, χρώμα,
βήμα, πρόβλημα, νόημα

ενότητα

19η

είδηση, περιοδικό, εφημερίδα, μεγάλος – μεγάλη – μεγάλο,
άσκηση, περίπτωση, πυρκαγιά, χαρταετός, ουρανός, χαιρετώ,
αγαπώ, κοιτώ, μπορώ, ζω, παίζοντας, πηδώντας, σκύλος

ενότητα

www.thrania.com

20η

δελτίο ταυτότητας, όνομα, επώνυμο, χρονολογία γέννησης,
τόπος γέννησης, ύψος, συνέντευξη, επάγγελμα, δουλειά,
βιότοπος, θαλάσσια χελώνα, έγραφα, έκανα, μπορούσα,
πουλούσα, παγοπώλης, τσαγκάρης, παπούτσι

ενότητα



ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

21η

οδηγία, υλικά, αντιγράφετε, χρωματίζετε, κολλάτε, κόβετε,
καρφώνετε, καλύπτετε, δένετε, ζυμώνετε, πλάθετε, βάζετε,
θέλετε, ψήνετε, ανακατεύετε, αλείφετε

ενότητα

22η

οδηγίες κατασκευής, κανόνας, διπλώνετε, ξεδιπλώνετε,
ζωγραφίζετε, σχεδιάζετε, κόβετε, χαρτί, χαρτόνι, έχασα,
χρωμάτισα, ξύλο, φελλός, μολύβι, σπίρτα, κοπίδι, ψαλίδι,
χάντρες

ενότητα

23η

γέλιο, χιούμορ, κωμωδία, αρχαιότητα, θεατρικό έργο, πίνακας
περιεχομένων, γραφικός, πέτρινος, ευγενικός, πρωινός,
ρυθμικός, ώριμος, μελωδικός κατοικία, πολιτεία, Καραγκιόζης

ενότητα

www.thrania.com

24η

εγκυκλοπαίδεια, ουράνιο τόξο, λύκος, κορδέλα, φανεί,
φωλιάζει, κρυφτεί, χρώματα, λουλούδια, ψάρια, πτηνά, τρόφιμα,
γλυκά, γαλακτοκομικά, ξηροί καρποί, καλοκαίρι

ενότητα



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.


