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Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή 
ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
 
 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

ΑΠΟ: alexandra2005@yahoo.gr 

ΠΡΟΣ:elenitsasiop@gmail.com 

ΘΕΜΑ: Κυριακή, στο σπίτι μου! 
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Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 

1. Η Αλεξάνδρα καλεί την Ελένη στο σπίτι της:  

Α. την Κυριακή το πρωί. 

Β. το Σάββατο το πρωί. 

Γ. την Κυριακή το απόγευμα. 

2. Η Αλεξάνδρα στο καινούριο τάμπλετ της: 

      Α. ακούει ελληνική μουσική. 

      Β. βλέπει την αγαπημένη της σειρά. 

      Γ. ζωγραφίζει ωραία σκίτσα. 

3. Η θήκη για το τάμπλετ είναι: 

     Α. ροζ. 

     Β. μπλε. 

     Γ. κόκκινη. 

4. Τα κορίτσια, όταν βρεθούν: 

    Α. θα κάνουν ένα νόστιμο γλυκό. 

    Β. θα φάνε παστίτσιο με τη μαμά. 

    Γ. θα παίξουν ένα νέο παιχνίδι. 

5. Η Ελένη θα απαντήσει στην Αλεξάνδρα: 

    Α. όταν βρεθούν στο σχολείο.  

    Β. με το κινητό ή τον υπολογιστή. 

    Γ. με το τηλέφωνο. 

 

Λύσεις  

1Γ,2Β,3Α,4Γ, 5Α 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

 

Άσκηση 1  

Παίζουμε με τα ρήματα! Στο κείμενο είδαμε τα ρήματα: παίρνω, βλέπω, γράφω, έρχομαι, 

φτιάχνω, περιμένω. Διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο, όπου η 

Ελένη απαντά στην Αλεξάνδρα, και βάζουμε τα ρήματα στα κενά: 

ΑΠΟ: elenitsasiop@gmail.com 

ΠΡΟΣ:alexandra2005@yahoo.gr 
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ΘΕΜΑ: Το επόμενο Σάββατο, στο δικό μου! 

Αλεξάνδρα, σούπερ! 

Με γεια το τάμπλετ. Είπα και εγώ του μπαμπά μου και θα μου ________ ένα. Εμείς θα 

__________ και στο δικό μου την Πέππα. Είδες το μήνυμα της Μαίρης στο ίντερνετ; Σου 

________ για να πάμε στο σπίτι της την Παρασκευή. Αλλά το επόμενο Σάββατο θα 

__________ στο δικό μου. Θα μαζευτούμε και θα __________ ένα ωραίο κέικ όλες μαζί. Να 

πούμε και στα αγόρια; Ο Νικόλας __________ πρόσκληση. Εγώ λέω… το σκεφτόμαστε και 

αποφασίζουμε στο σχολείο. Εσύ τι λες; 

 Φιλιά, Ελένη  

 

Άσκηση 2  

Βλέπουμε τις εικόνες, ξαναβλέπουμε τα ρήματα του 

γράμματος της Αλεξάνδρας και συμπληρώνουμε τις προτάσεις 

με ρήματα και… τη φαντασία μας! 

Παράδειγμα: 

Σήμερα έχω γενέθλια, θα φτιάξουμε μια ωραία τούρτα. 

 

 

 

 

Όταν μπαίνω στο ίντερνετ, ___________________________ 

 

 

 

Η αγαπημένη μου σειρά 

___________________________ 
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Την Κυριακή θα πάμε στο σπίτι της γιαγιάς και 

___________________________________________ 

 

 

Άσκηση 3 

Ο Γιάννης περιγράφει το μέρος που μένει. Συμπληρώνουμε τις προτάσεις με ό,τι λείπει  

Χρειαζόμαστε τα: ο/η/το, τον/τη/το και  στον/στη/στο  

 

 

Το σπίτι μας είναι δίπλα ____ βουνό. ___ βουνό είναι 

πολύ ψηλό! Πάνω πάνω έχει πάντα χιόνι. ___ δρόμος για 

το βουνό είναι μεγάλος και ___ μονοπάτια πολλά. Εδώ 

κοντά είναι και ___ λίμνη. Πάμε ___ λίμνη για ψάρεμα και 

βαρκάδα. __ μονοπάτι για τη λίμνη είναι πίσω από__ σπίτι 

μας. Μου αρέσει πολύ __ φύση και λατρεύω ___καιρό. 

Εδώ ψηλά έχει δροσιά. Δεν μου αρέσει __ ζέστη. 

 

Λύση 

στο, Το, Ο, τα, η, στη, Το,  το, η, τον, η 

 

 

Άσκηση 4 

Στη μια πλευρά του πίνακα έχουμε ερωτήσεις. Μπορείς να βρεις τις απαντήσεις για τις 

ερωτήσεις αυτές στην άλλη πλευρά και να τις ενώσεις με βελάκια; 

1. Μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. 
Εσένα; 

Α. Της είπα! Σου το έστειλε; 

2. Σε κάλεσε η Δέσποινα στο πάρτι της; Β. Θα σου τα φέρω σε λίγο. 

3. Θα μας φέρεις το επιτραπέζιο; Γ. Εμένα μου αρέσει το μπάσκετ. 

4. Μου δίνεις τα παπούτσια; Δ. Ναι, την Τετάρτη μου το είπε. 
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5. Της είπες να στείλει μήνυμα; Ε. Θα σας το φέρω!  

 

Λύση 

1.Γ, 2.Δ, 3.Ε, 4.Β, 5.Α 

 

 

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

Άσκηση 1 

Το φιδάκι…: Ελάτε να κυκλώσουμε τις λέξεις πάνω στο φιδάκι. 

 

 

Λύσεις 

τάμπλετ, τούρτα, μήνυμα, παιχνίδι, σπίτι 

 

Άσκηση 2 

Αύριο θα πάμε  ____________ και θα δούμε μία από τις αγαπημένες  

 

Αλφμτάμπλετπικτούρτακικνακλιπμήνυμαμπικμπραλτ

ιρλπαιχνίδιμρακλιασπίτιρκλαλειδι 
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μου ταινίες, τον βασιλιά των  __________________. Βγήκε το 

Νο 2!  

Μετά θα πάμε σπίτι και θα φτιάξουμε κάτι να φάμε. Σκέφτομαι να κάνουμε πίτσα. Μετά θα 

κάνουμε ______________________ μας και ίσως δούμε κάτι στην  

 

 

_______________. Μετά μπορούμε να κοιμηθούμε σπίτι 

μου. 

 

 

Το πρωί  θα πάμε μαζί στο σχολείο με  _________________! 

 

Λύσεις 

στο σινεμά/στον κινηματογράφο, λιονταριών, μαθήματά μας, τηλεόραση, τα πόδια/το 

λεωφορείο 

 

Άσκηση 3 

Τώρα θα παίξουμε το παιχνίδι της αταίριαστης λέξης! 

Διαλέξτε τη λέξη που δεν ταιριάζει με τις άλλες σε κάθε 

γραμμή και υπογραμμίστε τη με το μαρκαδόρο σας! 
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μονοπάτι βουνό ψάρι περίπατος δάσος 
παίζω βλέπω περπατώ ψαρεύω τρέχω 
μπάλα γήπεδο ποδόσφαιρο υπολογιστής γκολ 
μάθημα σχολείο πίτσα διάβασμα ελληνικά 
 

Λύσεις 

ψάρι, βλέπω, υπολογιστής, πίτσα 

 

Άσκηση 4 

Μάθαμε τις λέξεις για την εκδρομή στο βουνό! Για να δούμε τώρα αν τις θυμόμαστε. Δίπλα 

σε κάθε πρόταση βάζουμε την εικόνα που ταιριάζει!  ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν δύο εικόνες 

που δεν ταιριάζουν!  

 

Την Κυριακή θα πάω με τους γονείς και τους φίλους μου στον Όλυμπο, το πιο ψηλό …….. 

της Ελλάδας.  

Θα περπατήσουμε στο μεγάλο ……. και θα φτάσουμε πολύ ψηλά. Θα πάρω το χαρταετό 

μου και την μπάλα μου.  

Στον Όλυμπο έχει πολλά …… και είναι πολύ όμορφα. Θα είναι μια πολύ ωραία εκδρομή. 

Μετά, σε τρεις βδομάδες, θα πάμε και στην Καστοριά. Είναι όμορφη πόλη και έχει μια 

μεγάλη ……. με κύκνους και πάπιες. Θέλω πολύ να κάνουμε βαρκάδα! 

 

 

Εικόνα 2 

Εικόνα 1 
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Εικόνα 3     Εικόνα 4 

 

 

 

 

Εικόνα 5 

 

 

Εικόνα 6 
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Θα ακούσεις δύο φίλους, τον Νικόλα και τον Παντελή, να 

μιλάνε για την εκδρομή που θα πάνε με το σχολείο! Άκουσε 

προσεκτικά και βάλε √ δίπλα στο Σωστό ή το Λάθος δίπλα στις 

προτάσεις του πίνακα που ακολουθεί: 

 

Νικόλας: Παντελή, θα πάρεις εσύ τη μπάλα  στην εκδρομή; Εσύ 

ή ο Γιώργος; 

Παντελής: Νικόλα, θα πάρω τη δική μου, αλλά έχει πολύ κρύο.  

Νικόλας: Για μεθαύριο που είναι η εκδρομή, ο καιρός θα είναι καλός. 

Παντελής: Λες; 

Νικόλας: Έτσι διάβασα στο ίντερνετ. Εκεί που θα πάμε το γήπεδο είναι σούπερ. 

Παντελής: Το ξέρω. Ένα από τα πιο μεγάλα της Ελλάδας. 

Νικόλας: Εκεί πηγαίνει η Εθνική για προπόνηση.  

Παντελής: Σούπερ! Θα παίξουμε όλοι. Θα φέρω και ένα επιτραπέζιο. 

Νικόλας: Τι να το κάνουμε το επιτραπέζιο; Στο βουνό θα πάμε. Να περπατήσουμε λίγο! Θα 

παίξουμε μπάλα και μετά θα πάμε στο μονοπάτι στο βουνό. 

Παντελής: Θα μας αφήσουν λες; 

Νικόλας: Πλάκα μου κάνεις; Είναι στο πρόγραμμα της εκδρομής. Η κυρία είπε να βάλουμε 

αθλητικά παπούτσια. 

Παντέλης: Ε… ναι! Εγώ θα βάλω του ποδοσφαίρου! 

 

Παράδειγμα:  
Τα παιδιά θα πάνε εκδρομή στη θάλασσα. 

Σωστό Λάθος 
√ 

Ο Γιώργος θα φέρει την μπάλα για το ποδόσφαιρο.   

Την ημέρα της εκδρομής ο καιρός θα είναι καλός.   

Το γήπεδο στο βουνό είναι μικρό.   

Τα παιδιά θα παίξουν επιτραπέζιο.   

Όλοι θα πάνε περίπατο στο βουνό.   

 

 

Λύσεις  
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1. Λάθος, 2. Σωστό, 3. Λάθος, 4. Λάθος, 5. Σωστό 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Κάνεις πάρτι το Σάββατο και στέλνεις μήνυμα στους φίλους σου, από το e-mail 

σου, για να τους καλέσεις. Τους λες να έρθουν στις πέντε το απόγευμα. Στο πάρτι 

θα έχετε κλόουν και θα παίξετε επιτραπέζια παιχνίδια!  

 


