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Πρόλογος 

 

Αγαπητέ μαθητή - Αγαπητή μαθήτρια, 

 

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα «θησαυρό» στα χέρια σου. Πρόκειται για το Τετράδιο 

Σπουδής της Στ’ Δημοτικού που σχεδιάστηκε και φιλοτεχνήθηκε για σένα και για κάθε μαθητή ή 

μαθήτρια της Στ’ Δημοτικού. Tο βιβλίο αυτό έχει ως στόχο την εξάσκηση και την τριβή με το 

μάθημα της Γλώσσας. Δομικά, το  Τετράδιο Σπουδής ακολουθεί τη ροή των ενοτήτων του 

σχολικού εγχειριδίου αλλά και τους στόχους κάθε μαθήματος βήμα – βήμα. 

Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε ενότητας παρουσιάζονται ασκήσεις εμπέδωσης της θεωρίας 

(Γραμματική – Συντακτικό - Ορθογραφία - Ανάπτυξη Λόγου), ενώ στη συνέχεια υπάρχει ποικιλία 

ασκήσεων, όπως:  Σωστό – Λάθος, αντιστοίχιση, συμπλήρωση κενών, ακροστιχίδα, κρυπτόλεξο, 

διόρθωση λάθους, παραγωγή γραπτού λόγου κ.ά. Πάντα, στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν 

ασκήσεις για το σπίτι. Το καινοτόμο στο εγχειρίδιο αυτό είναι η ύπαρξη ειδικών κεφαλαίων 

επανάληψης ανά τακτά διαστήματα. 

 

Μπούρη Αρετή 

Τριανταφυλλίδου Ηλιάνα 
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        Παιδιά, καλώς ήρθατε....           

                                                   Έφτασε πάλι ο καιρός που το σχολείο ανοίγει 

                                                      Και εγώ σας εύχομαι θερμά κάθε καλό να γίνει! 

                                

                                                     Θα προχωρήσουμε μαζί τη σχολική αυτή χρονιά 

                                                      θα μάθουμε πάρα πολλά πάντα με γέλια και χαρά! 

                                                   

                                                      Σας περίμενα καιρό με ανυπομονησία 

                                                         Γι’ αυτό μη χάνουμε καιρό 

                                                          Πάμε στη γνωριμία! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                

                                                                  

                                                                                                                                                          

 

 

Καλωσορίσατε 

παιδιά! Εμείς θα 

σας  θυμίζουμε 

πράγματα 

παλιά… 

Μα και καινούρια 

πράγματα  θα σας  

τα κάνουμε 

κατανοητά! 

Καλά τα λένε τα 

παιδιά! 

Καλωσορίσατε 

ξανά! 

mailto:info@arnos.gr
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1η ενότητα: Ταξίδια, τόποι και μεταφορικά μέσα 

            Σ’ αυτήν την ενότητα θα ασκηθούμε : 

❖  στην περιγραφή ενός πράγματος 

❖ στη χρησιμοποίηση  των  χρόνων  του ρήματος 

❖ στην αφήγηση μίας ιστορίας 

❖  στο να μιλάμε για το χτες, το σήμερα, το αύριο 

❖ στο να φτιάχνουμε την περίληψη μιας ιστορίας 

❖ στη συγγραφή μιας ανακοίνωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

Άσκηση εμπέδωσης της θεωρίας 

Θα σου δώσω μια συμβουλή... 

Διάβαζε τη θεωρία της ενότητας 

πολλές φορές ώστε να  τη μάθεις  

καλά! Μετά θα είναι πιο εύκολο να 

απαντήσεις  τις παρακάτω ασκήσεις! 

mailto:info@arnos.gr
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Ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας της γραμματικής, του λεξιλογίου, του συντακτικού και 

της έκθεσης: 

1. Στην περιγραφή ενός πράγματος δεν γράφουμε ποτέ πως χρησιμοποιείται. 

                               Σωστό                                         Λάθος 

 

2. Για την περιγραφή ενός αντικειμένου χρησιμοποιούμε επιθετικούς και τοπικούς 

προσδιορισμούς. 

                                Σωστό                                         Λάθος 

 

3. Δεν χρησιμοποιούμε στη περιγραφή Ενεστώτα. 

                              Σωστό                                            Λάθος 

 

4. Οι χρόνοι των ρημάτων μας δείχνουν πότε έγινε κάτι. 

                        Σωστό                                                 Λάθος 

 

5. Mε βάση τον χρόνο που γίνεται κάτι τους χωρίζουμε σε παροντικούς και 

παρελθοντικούς. 

                         Σωστό                                                      Λάθος 

 

6. Με βάση τη διάρκεια της ενέργειας χωρίζονται σε συνοπτικούς, 

εξακολουθητικούς και συντελεσμένους. 

                      

                          Σωστό                                                      Λάθος 

7. Ο Ενεστώτας, ο Παρατατικός και ο Αόριστος είναι εξακολουθητικοί χρόνοι. 

                                               Σωστό                                                      Λάθος 

8. Ο Παρακείμενος, ο Υπερσυντέλικος και ο Συντελεσμένος Μέλλοντας είναι 

Συντελεσμένοι χρόνοι. 

                                          Σωστό                                           Λάθος 

 

 

9. Ο Αόριστος και ο Συνοπτικός Μέλλοντας είναι συνοπτικοί χρόνοι. 

                                         Σωστό                                            Λάθος 

mailto:info@arnos.gr
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10. Οι συνοπτικοί χρόνοι δείχνουν ότι η πράξη  έχει ήδη γίνει. 

                                          Σωστό                                          Λάθος 

 

11. Οι εξακολουθητικοί χρόνοι δείχνουν ότι  η πράξη έχει διάρκεια. 

                                          Σωστό                                         Λάθος 

  

12. Στην αφήγηση μίας ιστορίας έχουμε πρόλογο, κυρίως θέμα και επίλογο. 

                                             Σωστό                                   Λάθος 

 

13. Στην αφήγηση χρησιμοποιούμε τροπικά επιρρήματα. 

                                            Σωστό                                       Λάθος 

 

14. Αναφέρουμε τους ήρωες της ιστορίας και πως εξελίσσεται αυτή. 

                                           Σωστό                                          Λάθος 

 

15. Η ανακοίνωση είναι ένα μεγάλο σε έκταση κείμενο. 

 Σωστό                                                      Λάθος 

  

mailto:info@arnos.gr
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Περιγραφή ενός αντικειμένου 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Ήξερες ότι για να περιγράψεις ένα πράγμα 

γράφεις την ονομασία του, το μέρος που 

βρίσκεται ,πώς είναι(σχήμα, μέγεθος 

,χρώμα),πως το απέκτησες , από τι υλικά είναι 

φτιαγμένο, ποια είναι η χρήση του, περιστατικά 

σχετικά με αυτό  και τα συναισθήματα  που 

έχεις; 

Τώρα τα έμαθα όλα! Ξέρω 

όμως πως στην περιγραφή 

χρησιμοποιούμε Ενεστώτα  

συνήθως, επίθετα και 

επιθετικούς προσδιορισμούς 

και τοπικούς προσδιορισμούς. 

Ως επιθετικοί προσδιορισμοί χρησιμοποιούνται :επίθετα( 

καλός καιρός),ουσιαστικά(Άγγλος τουρίστας),εμπρόθετα 

ουσιαστικά(άνθρωπος με πείσμα),αντωνυμίες(κάποιος 

επιβάτης),μετοχές(φωτισμένο δωμάτιο),αριθμητικά(δυο 

λουλούδια) και έναρθρα επιρρήματα (το πάνω μέρος) 

mailto:info@arnos.gr
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1.    Συμπλήρωσε με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τις παρακάτω προτάσεις σχετικά 

με  την περιγραφή ενός πράγματος. 

1 Συνήθως χρησιμοποιούμε Ενεστώτα.  

2 Χρησιμοποιούμε επίθετα και επιθετικούς 

προσδιορισμούς. 

 

3 Δεν γράφουμε τις σκέψεις μας γι’ αυτό.  

4 Γράφουμε από τι  είναι φτιαγμένο.  

5 Δεν αναφέρουμε περιστατικά σχετικά με 

αυτό. 

 

6 Γράφουμε πως το απέκτησα(αν είναι δικό 

μου) 

 

7 Γράφουμε πώς το λένε.  

8 Γράφουμε πώς είναι εξωτερικά και 

εσωτερικά. 

 

 

2.        Υπογράμμισε τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο Γιάννης για να περιγράψει το ρολόι 

του. 

Είναι το πιο ωραίο ρολόι  και έχει  το αγαπημένο μου χρώμα, το μπλε! Έχει και λίγο μαύρο 

βέβαια. Είναι μικρό  σε μέγεθος για να μου κάνει καλά στο χέρι και είναι ψηφιακό. Η οθόνη 

του είναι έγχρωμη και μπορώ να αλλάζω τα χρώματα σε πράσινο, κόκκινο , μπλε . Εκτός από 

την ώρα δείχνει και την ημερομηνία! Είναι φτιαγμένο από  καουτσούκ και οι γονείς μου μού 

mailto:info@arnos.gr
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είπαν ότι δεν χαλάει στο νερό ,γιατί είναι αδιάβροχο. Θα το φοράω συνέχεια επομένως. 

Ακόμα, και να πέσει  κάτω δεν χαλάει τόσο εύκολα. Τέλος , χρειάζεται φόρτιση κάθε περίπου 

2-3 ημέρες. 

 

3.    Διάβασε την ιστορία της Μαρίας και γράψε στον πίνακα που ακολουθεί  τα  

χαρακτηριστικά  του αγαπημένου της αντικειμένου όπως εκείνη το περιγράφει. 

 

 

χρώμα  

mailto:info@arnos.gr
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υλικό  

μέγεθος  

Άλλα χαρακτηριστικά 

του 

 

 

Συναισθήματα και 

σκέψεις της Μαρίας 

 

 

4.     Έχεις επισκεφθεί το μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη όπου παρατηρείς  

έναν από τους πιο γνωστούς πίνακες του παγκοσμίου φήμης ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ. 

Περίγραψε  τον πίνακα όπως τον βλέπεις. 

     

                                                      

 

      

Ο Ολλανδός ζωγράφος Vincent Van 

Willem Van Gogh ζωγράφισε την 

“Έναστρη Νύχτα” το 1889. 

mailto:info@arnos.gr


 

              Γλώσσα Στ΄ Δημοτικού – 1ο Τετράδιο Σπουδής  

 

Απλά και Κατανοητά η Γνώση! 
 

Σολωμού 29 Αθήνα τηλ: 210 38 22 157 info@arnos.gr www.arnos.gr 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Γράψε και εσύ τώρα για το δικό σου αγαπημένο αντικείμενο ακολουθώντας το 

σχεδιάγραμμα.(πρόλογος-κυρίως θέμα-επίλογος) 

 

Πρόλογος 

➢ Ποιο είναι το αντικείμενο που θα 

περιγράψεις 

 

mailto:info@arnos.gr
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➢ Πως το απέκτησες; 

➢ Ποιο είναι το όνομά του; 

Κυρίως Θέμα 

 

➢ Πως είναι εξωτερικά ; 

➢ Πως είναι εσωτερικά; 

➢ Ποια είναι η χρήση του; 

 

 

Επίλογος 

➢ Ποια είναι  συναισθήματα και  

ποιες οι  σκέψεις σου  σχετικά με αυτό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@arnos.gr
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6.     Συμπλήρωσε το ρήμα παίζω που υπάρχει στον πρώτο πίνακα στον δεύτερο με 

βάση το ποιόν της ενέργειας. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΛΛΟΝ 

Ενεστώτας -παίζω Αόριστος-έπαιξα Συνοπτικός Μέλλοντας-θα 

παίξω 

Παρακείμενος- έχω παίξει Παρατατικός-έπαιζα Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας- θα παίζω 

 Υπερσυντέλικος-είχα παίξει Συντελεσμένος Μέλλοντας- 

θα έχω παίξει 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

Συνοπτικοί Εξακολουθητικοί Συντελεσμένοι 

Αόριστος Ενεστώτας Παρακείμενος- 

Συνοπτικός Μέλλοντας Παρατατικός Υπερσυντέλικος- 

 Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

Συντελεσμένος Μέλλοντας-  
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7.   Βρες τα 8 ρήματα  που είναι κρυμμένα και γράψε το πρόσωπο , τον αριθμό  και 

τον χρόνο που βρίσκονται. 

Ε Χ Ε Η Γ Α Τ Ρ Ι Α Υ 

  Λ Ο Θ Α Π Η Γ Α Ι Ν Ω 

Π Ρ Μ Ν Ω Δ Ε Τ Π Ο Κ 

Ι Ε Τ Ο Ι Μ Α Ζ Ε Ι Σ 

Ζ Ψ Α Ρ Υ Ι Ο Π Ψ Γ Ν 

Ε Α Ν Α Β Α Μ Ε Α Ο Λ 

Ι Μ Λ Α Σ Δ Φ Γ Ξ Υ Ξ 

Θ Α Μ Ι Λ Α Μ Ε Ε Ν Ε 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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8. Ξαναγράψε τις παρακάτω προτάσεις μεταφέροντας τα ρήματα  στον χρόνο που 

δίνεται. 

1. Διαβάζει αρκετές ώρες . 

           Αόριστος :…........................................................ 

       2. Θα σου στείλω μήνυμα. 

            Αόριστος:….......................................................... 

      3.  Ζητάει να έρθει. 

          Παρατατικός:…....................................................... 

     4.Πηγαίνουμε στη συναυλία . 

        Υπερσυντέλικος:…...................................................... 

     5.Φροντίζει τον αδερφό του. 

        Παρακείμενος :…....................................................... 

    6.Τρώει το πρωινό του. 

       Παρατατικός:…........................................................... 

     7.Στέλνω γράμμα στον φίλο μου. 

        Υπερσυντέλικος:…....................................................... 

      8.Κοιμάμαι όλη μέρα. 

        Παρατατικός:…................................................................ 
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9.    Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον χρόνο  των ρημάτων που 

δίνεται στην παρένθεση. 

1. …................................. την δουλειά στην ώρα της ως αύριο.(τελειώνω, α’ ενικό 

πρόσωπο,   Συντελεσμένος Μέλλοντας) 

2. Χτες όλη μέρα …........................... με τα ξαδέρφια μου στην θάλασσα.(παίζω ,α’ 

Πληθυντικό πρόσωπο ,Παρατατικός) 

3. Πότε  …............    η Μαρία;(έρχομαι,  γ’ ενικό πρόσωπο, Αόριστος) 

4. ….................. τα πράγματα και κατεβαίνουμε.(παίρνω, ά Πληθυντικό πρόσωπο, 

Ενεστώτας) 

5.  Η Χριστίνα  …..................... αύριο το πρωί εδώ.(φτάνω, γ’ ενικό πρόσωπο, Συνοπτικός 

Μέλλοντας) 

6. Το καλοκαίρι .............................. κάθε μέρα στην θάλασσα!(κολυμπάω , ά ενικό 

πρόσωπο, Εξακολουθητικός Μέλλοντας) 

7. Πόσες φορές …......................... ;(κερδίζω ,β’ ενικό πρόσωπο, Παρακείμενος) 

8. O Αντώνης  ............................. ακριβώς αυτό που ήθελε να κάνει.( επιλέγω, γ’ ενικό 

πρόσωπο, Υπερσυντέλικος) 

10.  Αναγνώρισε γραμματικά(πρόσωπο ,αριθμό, χρόνο, φωνή) τα παρακάτω ρήματα. 

Αποφάσισες: 

Θα έχετε κοιμηθεί: 

Φοβόταν: 

Θα ξεκινήσετε: 

Καταβάλλουμε: 
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Θα προσπαθούν: 

Είχα αποκτήσει: 

Έχει πραγματοποιηθεί: 

 

11.  Μετάφερε τα ρήματα που δίνονται στον ίδιο τύπο στους υπόλοιπους χρόνους. 

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Παρακείμενος 

  Έπαιξες  

   Έχω πιει 

 έσβηναν   

    

μαγειρεύετε    

    

 

Υπερσυντέλικος Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

Συντελεσμένος 

Μέλλοντας 

    

    

    

 Θα χορέψει   
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   Θα έχουν γράψει 

 

12.  Τοποθέτησε τα ρήματα στη σωστή στήλη και μετά μετάφερέ τα  και στους 

υπόλοιπους χρόνους στον ίδιο τύπο. 

(Θα διαλύσει , θα χορεύουν  , θα έχει έρθει , θα κοιμηθεί , θα  καθαρίζετε , θα φτιάξουν ,θα 

έχετε ανακοινώσει , θα τακτοποιούν , θα έχεις σκουπίσει ,θα δανείσεις , θα έχετε βάψει , θα 

έχουν μιλήσει) 

Συνοπτικός Μέλλοντας Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

Συντελεσμένος Μέλλοντας 
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13.   Αντιστοίχισε τα ρήματα με τον χρόνο στον οποίο βρίσκονται. 

 

          Δάκρυσαν                                                              Συνοπτικός Μέλλοντας 

         Γελούσε 

         Φωνάζει                                                                  Ενεστώτας 

         Θα φύγει 

Θα έχουν έρθει                                                      Παρατατικός 

Θα πλένει 

Πηγαίνεις                                                                 Αόριστος 

Κόβουν 

Θα έχεις τελειώσει                                                 Εξακολουθητικός Μέλλοντας 

Κολυμπάνε 

Ζήτησαν                                                                    Συντελεσμένος Μέλλοντας 

Θα καθάριζε 

 

14.    Συμπλήρωσε τα κενά με το σωστό γράμμα! Μετά τοποθέτησε τα ρήματα  στους 

πίνακες με βάση το τι συμπλήρωσες. Βάλε τα ρήματα σε  χρόνο Ενεστώτα. 

Καθαρ_ζω ,έχω δακρ_ σει ,θα έχει αθρ__σει ,ζήτ_σε , έχει κολυμπ_σει , δάν_σε , έπ_ξε , 

δρόσ_σε, θα έχει σκουπ_σει , αγάπ_σε , βοήθ_σε , θα έχει εξηγ_σει ,πρ_ζει , σύγχ_ ζε , 

βοήθ_σα , έχω κρατ_σει , βούτ_ξα , έχω οδηγ_σει , μέθ_σα ,έχω στηρ_ξει 
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-ι -η -ει ,-οι,-υ 

   

   

   

   

   

   

   

 

Χρονικοί προσδιορισμοί 

 

 

        

                      

                      

 

 

  

Συμβουλή 

Δείχνουμε τον χρόνο 

χρησιμοποιώντας χρονικά 

επιρρήματα (γρήγορα, ξαφνικά), 

χρονικές προτάσεις(αρχίζουν με 

αφού, όταν) και ουσιαστικά με 

λειτουργία επιρρήματος.(το 

πρωί, το μεσημέρι) 
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15.   Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων με το κατάλληλο χρονικό επίρρημα. 

Σπάνια, κιόλας, σήμερα ,πρώτα ,αμέσως ,νωρίς ,αργότερα, συχνά, μετά 

..................είχα πολλές δουλειές να κάνω. …………. πήγα στο μανάβικο να πάρω φρούτα. 

……………, πήγα στο κρεοπωλείο να πάρω τα κρέατα που είχε γράψει η μαμά. Ευτυχώς 

τελείωσα …………….. με τα ψώνια. Έτσι, μέσα σε μιάμιση ώρα ήμουν …………..πίσω στο σπίτι. 

…………….. άφησα τα ψώνια και έτρεξα προς το σπίτι της φίλης μου της Μαρίας. Επιτέλους, 

ήταν Σάββατο και μπορούσαμε να πάμε μία βόλτα και ίσως ………………..στο κινηματογράφο. 

Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω ……………..στον κινηματογράφο αλλά στην Μαρία…………... Πάμε 

επομένως μία φορά σε αυτό που μου αρέσει και μια φορά σε ό,τι αρέσει σε κείνη πιο πολύ 

και είμαστε και οι δύο ευχαριστημένες! 

 16.     Κύκλωσε τους χρονικούς προσδιορισμούς στις παρακάτω προτάσεις. 

1. Ξεκίνησε νωρίς να πάει στο χωριό. 

2. Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή. 

3. Όταν έφτασε, πήρε τηλέφωνο ώστε να ξέρουμε ότι είναι καλά. 

4. Καθώς έπλενα τα πιάτα, χτύπησε το τηλέφωνο. 

5. Φώναξε να έρθουν γρήγορα . 

6. Κατά το απόγευμα είναι καλά να έρθω να σε πάρω; 

7. To προηγούμενο βράδυ περάσαμε φανταστικά! 

8. Προς το παρόν είμαι πλήρως ευχαριστημένη. 

9. Κάπου κάπου πηγαίνω και καμιά βόλτα. 

10. Είναι πια πολύ αργά για να πας εκεί. 
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17.   Γράψε τα αντώνυμα των χρονικών επιρρημάτων. 

 τώρα  σπάνια  

  αργά  μετά  

σήμερα  πάντα  

πέρσι               πριν  

 

 Αφήγηση ιστορίας: βασικά στοιχεία 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Χρησιμοποιούμε: 

• Χρόνους του παρελθόντος 

(κυρίως παρατατικό, αόριστο 

αλλά και ενεστώτα για 

ζωντάνια και αμεσότητα). 

• Χρονικές (και αιτιολογικές) 

προτάσεις. 

• Χρονικούς συνδέσμους, 

χρονικά επιρρήματα, φράσεις 

που δηλώνουν χρόνο.  

• Ουσιαστικά και επίθετα στις 

περιγραφές. 

Τι γράφουμε σε μία αφήγηση 

1. Πού και πότε συμβαίνουν τα γεγονότα της 

ιστορίας. 

2.  Ποιο είναι το κεντρικό πρόσωπο της 

ιστορίας. 

3. Ποια άλλα πρόσωπα συμμετέχουν. 

4. Με ποιο γεγονός ξεκινάει η ιστορία. 

5. Με ποια γεγονότα ή πράξεις συνεχίζεται. 

6. Πώς τελειώνει η ιστορία. 

7. Τι σκέφτονται και τι αισθάνονται τα 

πρόσωπα (κυρίως το κεντρικό πρόσωπο) για ό,τι 

συνέβη. 
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18.  Τα ρήματα του κειμένου αναφέρονται στο παρόν. Ξαναγράψε το κείμενο  

μεταφέροντας τα ρήματα  στο παρελθόν. 

Έχει πολύ ωραία μέρα !Λέμε να πάμε μία εκδρομή εδώ κοντά στο ποτάμι. Είναι φανταστικά 

τέτοια εποχή εκεί! Μπορούμε να κάνουμε ιππασία και ράφτινγκ και φυσικά να περπατήσουμε 

στο ποτάμι. Ξεκινάμε λοιπόν !Σε μισή ώρα έχουμε φτάσει κιόλας! Περπατάμε μέχρι να 

φτάσουμε στις όχθες του ποταμού και να μπορούμε να το διασχίσουμε. Φτάνουμε και 

βλέπουμε το μαγευτικό αυτό τοπίο! Δεν χάνω  λοιπόν χρόνο και βουτάω αμέσως στο κρύο 

νερό του ποταμιού. Στην αρχή νιώθω να τρίζουν τα δόντια μου από το κρύο αλλά σύντομα το 

συνηθίζω και κολυμπάω πλέον άνετα! Με ακολουθούν και οι υπόλοιποι! Και ε- κείνοι 

μπαίνοντας στο νερό βάζουν κάτι τσιρίδες από το κρύο και εγώ πλέον γελάω. Το συνηθίζουν 

όμως σύντομα και κολυμπάμε όλοι μαζί για ώρα. . Τότε, ο Γιάννης κουρασμένος προφανώς  

από το κολύμπι προτείνει να πάμε να φάμε και να πιούμε κάτι . Έτσι και γίνεται! Τρώμε ένα 

υπέροχο γεύμα και καθόμαστε απολαμβάνοντας τη θέα! 

…....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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19.   Διάβασε την ιστορία και τοποθέτησε τις ερωτήσεις στο κατάλληλο πλαίσιο. 

Πού έγινε , πότε έγινε , η εξέλιξη της ιστορίας, οι σκέψεις και τα συναισθήματα των ηρώων, 

ήρωες της ιστορίας 

 

       Πρόλογος:                                     Ήταν καλοκαίρι και είχαμε αποφασίσει να πάμε διακοπές σ ένα  

όμορφο νησί του Αιγαίου, τη Κω. Επιβιβαστήκαμε στο πλοίο μας που 

θα περνούσε και από άλλα δυο νησιά του Αιγαίου . 

                                             Καθώς άρχιζε να νυχτώνει, τα παιδιά έλεγαν να πάνε στις καμπίνες 

να ξεκουραστούν γιατί την επόμενη μέρα είχαμε προγραμματίσει να 

γυρίσουμε όλο το νησί. 

Κυρίως θέμα: 

 

 

 

 
 
 
 

 

Ξαφνικά ακούμε ένα δυνατό ήχο σαν έκρηξη! Τρανταχτήκαμε και 

φοβηθήκαμε πολύ! Ο κόσμος βγήκε από τις καμπίνες 

τρομοκρατημένος. Τότε, ακούσαμε τον καπετάνιο  από τα μεγάφωνα 

,ο οποίος με ψυχραιμία μας καθησύχασε ενημερώνοντάς μας ότι 

πρόκειται για μία μικρή έκρηξη στο αμπάρι του πλοίου η οποία 

ωστόσο είναι υπό πλήρη έλεγχο. Μας συνέστησε να παραμείνουμε 

ψύχραιμοι και ήρεμοι και απολογήθηκε για την αναστάτωση αυτή.. 

Σύντομα ο συναγερμός έληξε και μετά από τρεις ώρες φτάσαμε και 

στον προορισμό μας! 
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    Επίλογος:                  

 

  

 

Νιώσαμε ιδιαίτερη χαρά και ανακούφιση που πήγαν όλα καλά και 

ήμασταν υγιείς  και έτοιμοι να απολαύσουμε τις διακοπές μας στο 

νησί. Ανησυχήσαμε πολύ και φοβηθήκαμε αλλά τέλος καλό ,όλα 

καλά. Σίγουρα και σε μένα και στα παιδιά αυτό το ταξίδι θα μείνει 

αξέχαστο! 

 

 

 

 

20.  Μια περιπέτεια στο Μέλλον! Φαντάσου ότι βρίσκεσαι στο 2400 μ.Χ. και 

αφηγήσου γραπτά την δική σου ιστορία! 

…....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................  
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Τι είναι η ανακοίνωση 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

  21.    Διάβασε την ανακοίνωση και απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 Το γραφείο Ταξιδιώτης οργανώνει το τριήμερο 13-14-15 Ιουνίου εκδρομή  στο Βόλο και το 

Πήλιο με μεταφορά από και προς τον προορισμό σας με λεωφορεία. Ένα  μαγευτικό τριήμερο  

με δραστηριότητες όπου  Θα κάνετε πεζοπορία σε φανταστικά τοπία της φύσης, ιππασία , θα 

γνωρίσετε φίλους, θα μάθετε να προσανατολίζεστε, θα απολαύσετε την φιλοξενία των 

κατοίκων καθώς και την τοπική κουζίνα ενώ  θα επισκεφθείτε και τα αξιοθέατα των πόλεων. 

Εάν είστε ενήλικες και γεμάτοι ενθουσιασμό και όρεξη μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή έως 

και τις 3 Ιουνίου .Εάν είστε ανήλικοι μπορείτε φυσικά να συμμετέχετε με την συνοδεία ενηλίκων 

ατόμων της οικογενείας σας .Απαιτείται η προκαταβολή ενός μικρού ποσού για την κράτηση 

της θέσης σας. Θα χρειαστείτε την καλή σας διάθεση και φυσικά αθλητικό εξοπλισμό όπως 

φόρμες ,αθλητικά παπούτσια  για την πεζοπορία και έπειτα ότι άλλο επιθυμείτε εσείς.     

Τηλ. Επικοινωνίας :Γιώργος Ανδρέου 6978004893 

 

Η ανακοίνωση είναι ένα σύντομο κείμενο 

που γράφεται με σαφήνεια. Στόχος του είναι 

να κάνει γνωστό ένα γεγονός (μια εκδήλωση, 

μια εκδρομή, μια ομιλία κ.λπ.) σε έναν 

ορισμένο αριθμό ανθρώπων 

Πολύ σωστά! 

Παρακάτω  

μάλιστα υπάρχουν 

οδηγίες πως να 

γράψεις μία 

ανακοίνωση! 

 Στην ανακοίνωση θα  πρέπει να αναφερθούν :ποιος οργανώνει την 

εκδρομή, τα στοιχεία του οργανωτή, πού και πότε θα γίνει, πώς θα πάτε, ποιοι 

μπορούν να συμμετέχουν, τι θα κάνετε ,τι θα χρειαστεί να πάρετε μαζί σας, 

 πόσα χρήματα θα πρέπει να πληρώσετε και σε ποιον 
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α. Ποιος διοργανώνει την εκδρομή; 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

β. Mε ποιόν τρόπο μπορούν να πάρουν μέρος στην εκδρομή ; 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

γ. Μπορεί να πάει στην εκδρομή όποιος είναι μεγαλύτερος από 18 χρονών; 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

δ. Πότε θα γίνει η εκδρομή και με ποιο μεταφορικό μέσο; 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

ε. Πότε είναι η τελευταία μέρα για να δηλώσει κανείς συμμετοχή; 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

στ. Ποιος είναι ο κύριος Ανδρέου; 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ζ. Tι θα κάνετε αυτές τις τρεις μέρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση; 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Πώς γράφω περίληψη 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι η 

περίληψη μίας 

ιστορίας; 

Είναι όταν λέμε με λίγα 

λόγια μια ιστορία. Τα 

κυριότερα μέρη της 

δηλαδή. Ξεκινάμε με 

φράσεις όπως « Το 

κείμενο αναφέρεται σε..» 

Τι γράφουμε σε μια περίληψη 

• ποιος είναι ο βασικός ήρωας και ποια άλλα 
πρόσωπα παίρνουν μέρος 

• πού και πότε συμβαίνει η ιστορία 

• πώς ξεκινάει η περιπέτεια 

• τι γίνεται μετά 

• ποιο είναι το αποτέλεσμα 

• τι σκέφτονται ή αισθάνονται τα πρόσωπα για 
ό,τι συνέβη 
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Ασκήσεις για το σπίτι  

1.     Οι γονείς σου σού έκαναν ένα υπέροχο δώρο ,ένα πατίνι!  Θέλεις να πεις τα 

πάντα στον φίλο σου για το πατίνι. Περίγραψε το πατίνι στο φίλο σου σε ένα γράμμα. 

Ανάφερε πώς είναι, που βρίσκεται, πώς το απέκτησες, από τι υλικά είναι φτιαγμένο, πως 

χρησιμοποιείται, περιστατικά σχετικά με αυτό και τις σκέψεις σου γι’ αυτό.                                                                                   

…............................................................................................................................ ................

................................................................................................................... ............................

............................................................................................................................. ..................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................

............................................................................................................................. ..................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................

.......................................... 
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         2.  Αντιστοίχισε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους με τη σωστή γραμματική 

αναγνώριση.         

 

 

 

 

 

 

 

1. Θα χορέψετε 

i α’ πρόσωπο, ενικού αριθμού, 

Υπερσυντέλικου, ενεργητικής φωνής. 

 

2. Είχα ανέβει 

ii γ’ πρόσωπο, ενικού αριθμού, 

Αορίστου, ενεργητικής φωνής. 

 

 

3. ήπιε 

iii β’ πρόσωπο, ενικού αριθμού, 

Παρακειμένου, παθητικής φωνής. 

 

 

 
4. Έχεις κοιμηθεί 

iv β΄ πρόσωπο, πληθυντικού αριθμού, 

Συνοπτικού Μέλλοντα, ενεργητικής φωνής. 

 

 

5. Θα γελάμε 

v γ’ πρόσωπο, πληθυντικού 

αριθμού, Ενεστώτα, παθητικής  φωνής. 

 

 

6. πλένονται 

vi α’ πρόσωπο, πληθυντικού αριθμού, 

Εξακολουθητικού Μέλλοντα, ενεργητικής 

φωνής. 
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 3.  Λύσε την ακροστιχίδα του Μέλλοντος! Συμπλήρωσέ τη χρησιμοποιώντας 

Μελλοντικούς χρόνους. 

1. _ _ _ _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ _ _ _  

3. _ _ _ _ _ _ _  

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5. _ _ _ _ _ _ _ _ 

6. _ _ _ _ _ _ 

7. _ _ _ _ _ _ _ _ 

8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1) Το ρήμα παίζω στο β  ενικό πρόσωπο του Συνοπτικού Μέλλοντα :θα.. 

2) Το ρήμα γράφω στο β πληθυντικό πρόσωπο του Εξακολουθητικού Μέλλοντα: θα... 

3) Το ρήμα ποτίζω στο γ ενικό πρόσωπο του Συντελεσμένου Μέλλοντα: θα έχει... 

4) Το ρήμα διασκεδάζω στο β πληθυντικό  πρόσωπο του Εξακολουθητικού Μέλλοντα: 

θα... 

5) Το ρήμα τελειώνω στο α ενικό πρόσωπο του Συνοπτικού Μέλλοντα: θα.. 

6) Το ρήμα διψάω στο α πληθυντικό πρόσωπο του Εξακολουθητικού Μέλλοντα: θα.. 

7) Το ρήμα δανείζω στο β πληθυντικό πρόσωπο του Συντελεσμένου Μέλλοντα:  θα 

έχετε... 

8) Το ρήμα αγαπώ στο γ πληθυντικό πρόσωπο του Συνοπτικού Μέλλοντα: θα....  
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4.   Υπογράμμισε  στον παρακάτω πίνακα τις λέξεις που φανερώνουν χρόνο. 

πάνω αργά κάτω 

δεξιά ήρεμα τώρα 

γρήγορα ψηλά φέτος 

πίσω Το βράδυ βέβαια 

μετά πρωί καλά 

Το απόγευμα συνέχεια μάλιστα 

όταν ποτέ σπάνια 

καθώς ενώ Την Δευτέρα 

 

5.    Γράψε τη δική σου ανακοίνωση για να ενημερώσεις τον κόσμο !Είσαι μέλος της 

χορευτικής ομάδας του σχολείου σου και θέλεις να προσκαλέσεις κόσμο στη χορευτική 

παράσταση  που θα διοργανώσει το σχολείο για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. 
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6.   Διάβασε τον μύθο του Αισώπου  «Οι δυο φίλοι και η αρκούδα» και γράψε την 

περίληψή του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Μια φορά και έναν καιρό, δυο φίλοι βάδιζαν στον ίδιο δρόμο, μέσα από βουνά 

και κοιλάδες. Παρόλο που βρισκόταν σε άγνωστο μέρος, ο άντρας ένοιωθε ασφαλής 

γιατί, ήταν σίγουρος ότι ο φίλος του θα τον βοηθούσε να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 

κίνδυνο εμφανιζόταν μπροστά τους. Εκεί που περπατούσαν και συζητούσαν για να 

περάσει η ώρα, ξαφνικά μια αρκούδα παρουσιάστηκε μπροστά τους, στην μέση του 

δρόμου. Ο ένας άντρας, έτρεξε γρήγορα σε ένα κοντινό δέντρο, άρπαξε ένα κλαδί και 

σκαρφάλωσε. Έτσι κατάφερε να γλιτώσει από την αρκούδα που δεν τον έβλεπε. Ο άλλος 

άντρας, έμεινε για μια στιγμή ακίνητος και μετά έπεσε στο έδαφος με σκοπό να 

υποκριθεί ότι είναι νεκρός. Το άγριο θηρίο, έτρεξε αμέσως πάνω από τον άντρα που 

ήταν στο έδαφος, με σκοπό να αρπάξει το θύμα του. Με τα γαμψά αρκουδίσια νύχια 

της, σήκωσε τον κακόμοιρο άντρα από το έδαφος. Τα πόδια και τα χέρια του άντρα είχαν 

γίνει, από τον φόβο του, τόσο άκαμπτα και παγωμένα ώστε η αρκούδα νόμισε ότι 

πραγματικά είχε βρει έναν νεκρό. Έτσι, παρά τον θυμό της, εγκατέλειψε τον άντρα και 

έφυγε μακριά, για να πάει στην φωλιά της. Όταν ο άλλος αισθανόταν πλέον ασφαλής αφού 

δεν έβλεπε την αρκούδα κατέβηκε από τον δέντρο και ρώτησε τον σύντροφο του θέλοντας 

να κάνει και τον έξυπνο :«Πες μου φίλε μου, τι σου είπε η αρκούδα όταν ήσουν 

ξαπλωμένος, τρέμοντας από τον φόβο; Πρέπει να σου είπε πολλά πράγματα σε αυτήν την 

μακριά συζήτηση σας». Κι εκείνος του απάντησε: «Η αρκούδα μου είπε να μην ταξιδεύω 

από δω και μπρος με φίλους που μ’ εγκαταλείπουν την ώρα του κινδύνου. » 
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Συμβουλέψου τις 

οδηγίες μου στη 

σελίδα 30 για να 

τη γράψεις! 

Μπράβο! Μόλις φτάσαμε 

στο τέλος της πρώτης 

ενότητας! 

Θα συνεχίσουμε μαζί για να 

μάθουμε ακόμα πιο πολλά ! 
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