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Ενότητα 1η  

 

 

 

 

 

 

• ΤΟ ΜΗΛΟ ΚΑΤΩ 

ΑΠ’ΤΗ ΜΗΛΙΑ ΘΑ 

ΠΕΣΕΙ. 

 
 



Άσκηση 1.  

Γίνετε ζευγάρια, διαβάστε με προσοχή το κείμενο στην άσκηση 2 (σελ. 

22-23) και στον πίνακα που ακολουθεί σημειώστε [Σ] για τις ΣΩΣΤΕΣ 

προτάσεις που συμφωνούν με το κείμενο ή [Λ] για τις ΛΑΘΟΣ 

προτάσεις που δεν συμφωνούν.  

 

1. Μερικοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι το πρόσωπο και τα 

χαρακτηριστικά μας δείχνουν τι χαρακτήρες είμαστε. 
  

2. Η πρώτη ζώνη, δηλαδή το μέτωπο, συμβολίζει τη σκέψη.  Σ  

3. Μεγάλη σημασία έχει και το μέγεθος του μετώπου. Οι 

σταθεροί χαρακτήρες έχουν κανονικό μέτωπο.  
  

4. Τα φρύδια που είναι σαν τόξο δείχνουν έναν άνθρωπο 

αδύναμο και απλό.  
  

5. Μπλε μάτια έχουν συνήθως τα ήρεμα άτομα ενώ τα 

πράσινα μάτια δείχνουν άνθρωπο με θάρρος.  
  

 

Άσκηση 2.  

Διάβασε προσεκτικά την άσκηση 3 (σελ. 24), την άσκηση 4 (σελ. 25), 

την άσκηση 8 (σελ. 27) και την άσκηση 9 (σελ. 28) και συμπλήρωσε με 

λέξεις/φράσεις τους παρακάτω πίνακες. 

Εξωτερικά 

χαρακτηριστικά 

προσώπου  

Εξωτερικά 

χαρακτηριστικά 

σώματος  

Χαρακτηριστικά 

ηλικίας  

Χαρακτήρας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άσκηση 3.  

Γίνετε ζευγάρια, διαλέξτε ένα πρόσωπο από την άσκηση 11 (σελ. 29 ) 

και γράψτε ποια είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του και τι 

χαρακτήρα νομίζετε ότι έχει το πρόσωπο της εικόνας. Ακολουθείστε 

τα παρακάτω βήματα.  

Βήμα 1ο 

 

 

 

 

 

Βήμα 2ο  

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 3ο  

 

 

 

 

Γράψτε το λεξιλόγιο για το 

χαρακτήρα του προσώπου 

που διαλέξατε. 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Περιγράψτε το 

πρόσωπο που 

διαλέξατε.  

 

Γράψτε το λεξιλόγιο για 

τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά του 

προσώπου που 

διαλέξατε. 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

__________________________ 



Άσκηση 4.  

Είσαι δημοσιογράφος σε ένα περιοδικό για γονείς και παιδιά. 

Διάβασε προσεκτικά το κείμενο στην άσκηση 5 (σελ. 37) και γράψε 

συμβουλές στους γονείς για το θέμα της εφηβείας. Ακολούθησε τα 

παρακάτω βήματα. 

Βήμα 1ο  

Συμπλήρωσε για την κάθε μία συμβουλή τις λέξεις/φράσεις-κλειδιά 

που θα χρησιμοποιήσεις στο κείμενό σου. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2ο  

Διάβασε προσεκτικά την πρώτη και την τελευταία παράγραφο του 

κειμένου [άσκηση 5η (σελ. 37)] και βρες τις λέξεις/φράσεις κλειδιά 

που θα χρησιμοποιήσεις στην αρχή και στο τέλος του κειμένου σου.  

 

Συμβουλή 1η  Συμβουλή 2η  

 

Συμβουλή 3η  

 

Συμβουλή 4η  

 



 

 

 

  

 

Βήμα 3ο  

Γράψε το κείμενό σου.  

 

  

 

 

 

Άσκηση 5.  

Διάβασε το κείμενο στην άσκηση 6 (σελ. 41) και γράψε στους 

παρακάτω πίνακες τη ζωή της Μαρίας Εκμετσίογλου από τα παιδικά 

της χρόνια μέχρι και σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή κειμένου  

 

Τέλος κειμένου 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________ 

Θεσσαλονίκη 

_____________________

____________________ 

 

Πόλη [Πέραν] 

_____________________

_____________________

____________________ 

Σμύρνη  

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Πόλη 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

___ 



Άσκηση 6.  

Γράφεις ένα άρθρο για την τοπική εφημερίδα. Παρουσιάζεις τη 

Μαρία Εκμεκτσίογλου και το εστιατόριό της «Μπαξέδες». Ακολουθείς 

τα παρακάτω βήματα. 

Βήμα 1ο  

Διάβασε προσεκτικά στην άσκηση 6 (σελ. 41) την πρώτη και την 

τελευταία παράγραφο του κειμένου και σημείωσε στους παρακάτω 

πίνακες τις λέξεις/φράσεις που θα χρειαστείς. 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2ο  

Δες προσεκτικά τις φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο και 

σημείωσε στους πίνακες τις πληροφορίες που σου δίνουν για το 

άρθρο που θα γράψεις.  

 

 

 

 

 

 

 

1η φωτογραφία 

-------------------------------

-------------------------------

3η φωτογραφία 

-------------------------------

-------------------------------

4η φωτογραφία 

-------------------------------

-------------------------------

Πρώτη  παράγραφος  

__________________

__________________

__________________

__________________

_________________ 

Τελευταία 

παράγραφος 

__________________

__________________

__________________

__________________ 

2η φωτογραφία 

-------------------------------

-------------------------------



Βήμα 3ο  

Βρες ένα τίτλο και γράψε το άρθρο για την εφημερίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* http://www.mylady.gr/arthra/2013/02/26-piperi-o-vasilias-ton-mpaharikon!/#.U_Osm2O1lLM 

 

Άσκηση 7.  

Γίνετε ζευγάρια, διαβάστε με προσοχή το κείμενο στην άσκηση 1 (σελ. 

54) και συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες.  

 

 

 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_________Ο/Η _____________ 



Άρτεμις                                                                                        Κατερίνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξωτερικά 

χαρακτηριστικ

ά 

Χαρακτήρας  

Κοινά 

χαρακτηριστικά, 

ενδιαφέροντα και 

επιλογές.  


