
Ασκήσεις για το κείμενο 

1. Διάβασε το κείμενο, βρες και γράψε τις άγνωστες λέξεις στο 

τετράδιό σου.

2. Στο τετράδιο Γλώσσας, φτιάξε δικές σου προτάσεις 

χρησιμοποιώντας τις άγνωστες λέξεις που υπογράμμισες.

3. Δες τις πιο κάτω εικόνες. Αυτά είναι τα λιακωτά. Μπορείς να 

σκεφτείς μια άλλη λέξη που θα ταίριαζε;  Γράψε την από κάτω:

Β
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Α.  Ερωτήσεις για το κείμενο.  Να απαντήσεις στο τετράδιό σου.

1. Πως περιγράφει το παιδάκι τον καιρό πριν την λιακάδα;

2. Πως νιώθουν οι άνθρωποι όταν έχει λιακάδα;

3. Τι έκαναν τα παιδιά όταν ο καιρός έγινε πιο ζεστός;

4. Τι έκαναν οι ηλικιωμένοι όταν ο καιρός έγινε πιο ζεστός;

5. Τι εποχή νομίζεις ότι μπορεί να είναι;

6. Τι εύχεται το παιδάκι στο τέλος του κειμένου;
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Να γράψεις τα ρήματα στη σωστή στήλη και 
μετά να τα γράψεις στο σωστό χρόνο

Ενεστώτας (τώρα) Παρατατικός (πριν - συνέχεια)

κάνω έκανα

νιώθω

έκανα, έβρεχα, νιώθω, παίζω, έφτιαχνα, έτρωγα
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Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα όπως το παράδειγμα



Να συμπληρώσετε με «ι» ή «η».  Θυμηθείτε στον ενικό αριθμό βάζουμε «η»  και 
στον πληθυντικό «ι»:







Ασκήσεις για το κείμενο

1. Διάβασε το κείμενο, βρες και γράψε τις άγνωστες λέξεις στο 

τετράδιό σου.

2. Στο τετράδιο Γλώσσας, φτιάξε δικές σου προτάσεις 

χρησιμοποιώντας τις άγνωστες λέξεις που υπογράμμισες.

3. Γράψε τις τέσσερις εποχές του χρόνου και τους μήνες της κάθε 

εποχής.  Μετά χρωμάτισε τις εποχές ανάλογα με το χρώμα που τους 

ταιριάζει.
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Α.  Ερωτήσεις για το κείμενο.  Να απαντήσεις στο τετράδιό σου.

1.  Γιατί πιστεύεις η Άνοιξη είναι η πιο χαρούμενη εποχή του χρόνου;

2. Ποια πουλιά έρχονται την άνοιξη και γιατί;

3. Με δικά σου λόγια περιέγραψε τις αλλαγές που γίνονται την άνοιξη 

στη φύση και στα ζώα.

4.  Εσένα ποια εποχή σου αρέσει περισσότερο και γιατί;
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Γράψε τον πληθυντικό αριθμό της κάθε λέξης

Ενικός (ένα) Πληθυντικός (πολλά)

η πόρτα οι πόρτες

το χελιδόνι

το πρόβατο

ο άνθρωπος

ο κήπος

το χορτάρι

η εξοχή

ο χρόνος

η μέλισσα
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Ασκήσεις για το κείμενο

1. Διάβασε το κείμενο, βρες και γράψε τις άγνωστες λέξεις στο τετράδιό 

σου.

2. Στο τετράδιο Γλώσσας, φτιάξε δικές σου προτάσεις χρησιμοποιώντας 

τις άγνωστες λέξεις που υπογράμμισες.

3. Μήπως γνωρίζεις το πιο κάτω αίνιγμα για το χελιδόνι;  
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Τηγάνι 

ψαλίδι

βαμβάκι 



Μπες σε αυτή την ιστοσελίδα (https://el.wikipedia.org/wiki/Χελιδόνι), 
βρες πληροφορίες για τα χελιδόνια και συμπλήρωσε τα κενά.

• Το χελιδόνι είναι ……………………. πτηνό. Το μέγεθος τους είναι ……………………………. ανάλογα

το είδος στο οποίο ανήκουν καθώς και το χρώμα τους. Μεταναστεύουν κατά δεκάδες εκατοντάδες σε

σμήνη, στα ……………………………………………από τον …………………………….. προκειμένου

να αναπαραχθούν και στις αρχές του φθινοπώρου μεταναστεύουν προς τα θερμά κλίματα της

……………………………………... Τα χελιδόνια τρέφονται με μικρά έντομα

όπως………………………………………..., νύμφες και …………………... Το θηλυκό χελιδόνι

γεννάει……………………………………………………………... Τις πρώτες μέρες τα χελιδόνια ταΐζουν

τα μικρά χελιδονάκια με μικρά ………………………………………………… ενώ αργότερα τα

μαθαίνουν να πετάνε και να αναζητούν την τροφή τους.
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πρόσωπα 

ζώα 

πράγματα 





Μάθημα 3


