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 ΓΙΟΡΤΕΣ! 

ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ 

 



Άσκηση 1.  

Διαβάζεις το κείμενο στη σελίδα 154 και απαντάς στις ερωτήσεις:  

 

 

 

 

 

 

 

Ζ_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για ποια άτομα από την 

οικογένειά της μιλάει η 

Αλίκη;  

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

________________________ 

Για ποιους φίλους / φίλες 

μιλάει η Αλίκη; 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

____________________________ 

Τι ψώνια θα κάνει και για 

ποιους;  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________________ 

Τι θα κάνει το μεσημέρι 

των Χριστουγέννων; 

 

Τι θα κάνει το βράδυ των 

Χριστουγέννων; 

 

Γιατί η Αλίκη είναι 

χαρούμενη;  

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________________ 



 Άσκηση 2.  

Διαβάζεις τις φράσεις που είναι γραμμένες στον παρακάτω πίνακα. 

Βρίσκεις τις φράσεις που υπάρχουν στο γράμμα της Αλίκης και έχουν 

το ίδιο νόημα. Τις γράφεις στην αντίστοιχη στήλη. 

 

Το λέμε και …αλλιώς 

 θα πάω για ψώνια θα πάω στα μαγαζιά  

 ίσως θα πάρω  πιθανόν να πάρω 

 πώς τα περνάς; όλα καλά; 

 σε λίγο φτάνουν τα 

Χριστούγεννα 

πλησιάζουν τα 

Χριστούγεννα  

 θα περάσω υπέροχα θα περάσω τέλεια  

 τι σκέφτεσαι για τα 

Χριστούγεννα;  

πώς θα περάσεις τα 

Χριστούγεννα;  

 

Άσκηση 3. Συμπληρώνεις τα κενά στις «χριστουγεννιάτικες» 

δουλειές και σκέψεις με τις λέξεις:  

φτιάξουμε, ανάψω, πούμε, βάλουμε, βοηθήσω, βρει, μαζέψουμε, 

στολίσω, δώσουμε, αγοράσω, πάρω, ετοιμάσουμε, κάνουμε, 

μαγειρέψει, καλέσουμε, ψήσει 

Χριστουγεννιάτικες δουλειές 

Θα ________ ένα μικρό 

και φθηνό δέντρο. 

Θα _______ στο 

χριστουγεννιάτικο τραπέζι 

κεριά.  

Θα πάω στα μαγαζιά.  

Θα ___________ δώρα 

για όλους.  

Θα _________ το δέντρο 

με πολλά αστέρια.  

Θα _______ τα κάλαντα 

μαζί με τους φίλους μου. Τα 

χρήματα που θα --------------

------------ θα τα -------------- 

στο παιδικό χωριό SOS. 

Θα _________ τη 

μητέρα μου στις 

δουλειές του σπιτιού.  

Θα __________ 

μελομακάρονα μαζί με τη 

μαμά.  

Το χριστουγεννιάτικο  

τραπέζι θα το  

__________όλοι μαζί.  



Μαζί με τη γιαγιά θα 

_______ βασιλόπιτα και 

θα ___________ ένα 

νόμισμα. Όποιος θα το  

---------------θα είναι ο  

τυχερός για όλη τη 

χρόνια.  

Θα ______________ 

φίλους στο σπίτι  

Ο μπαμπάς θα 

____________ τη 

γαλοπούλα. Θα την ----------

--------- στο φούρνο τρεις 

ώρες.  

 

Άσκηση 4.  

Βλέπεις με προσοχή τη φωτογραφία στη σελίδα 167 και απαντάς στις 

ερωτήσεις που έγραψε ο συμμαθητής / η συμμαθήτριά σου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πού είναι η κυρία με το κόκκινο φόρεμα; 

Τι έχει στα χέρια της;  

 

Πόσα μαγαζιά υπάρχουν; 

 

 
Τι πουλάν τα μαγαζιά; 

 

 
Ποιους βλέπεις στο δρόμο; 

 

 

 Μπορείς να τους περιγράψεις; 

 

 

 



Άσκηση 5.  

Γράφεις ένα τίτλο για την εικόνα της σελίδας 167. 

 

 

 

Άσκηση 6.  

Είσαι στο δρόμο της σελίδας 167 και περιμένεις μια φίλη σου. Της 

στέλνεις μήνυμα πού ακριβώς είσαι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________γειά σου.  

Σε περιμένω στην ______________. 

Μπροστά στο μαγαζί που πουλάει 

_____________. Δεξιά έχει 

--------------------. 

Θα τα πούμε σε___________ λεπτ 

______________ 

______________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


