Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τεύχος Β’

Λύσεις ασκήσεων
για τη

λώσσα

Ενότητα 8

Ενότητα 8

Αξέχαστα γενέθλια

σελ. 06 | άσκηση 1

σελ. 08 | άσκηση 5

αναρωτιέµαι, διαίρεση, πηλίκο, λεωφόρος,
ασήµαντος, πειράζω, σιντριβάνι,
ενθουσιασµένος, προσκλήσεις,
συµµαθητής, ολόφωτη, δικαιολογίες,
ονειρεύοµαι, στρογγυλός, αδυναµία,
ετοιµασίες, πληµµυρίζω, καθήκοντα

σελ. 06 | άσκηση 2
Συνοπτικός
Μέλλοντας

θα
θα
θα
θα
θα
θα

αγοράσω
αγοράσεις
αγοράσει
αγοράσουµε
αγοράσετε
αγοράσουν

Εξακολουθητικός
Μέλλοντας

θα
θα
θα
θα
θα
θα

θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα

ράψω
λύσω
γελάσω
γεµίσω
σβήσω
φουσκώσω
διαβάσω
φυτέψω

Ενεστώτας

τρέχω
τρέχεις
τρέχει
τρέχουµε
τρέχετε
τρέχουν

Εξακολουθητικός
Μέλλοντας

θα
θα
θα
θα
θα
θα

αγοράζω
αγοράζεις
αγοράζει
αγοράζουµε
αγοράζετε
αγοράζουν

έτρεξα
έτρεξες
έτρεξε
τρέξαµε
τρέξατε
έτρεξαν

τρέχω
τρέχεις
τρέχει
τρέχουµε
τρέχετε
τρέχουν

Συνοπτικός
Μέλλοντας

Αόριστος

θα
θα
θα
θα
θα
θα

τρέξω
τρέξεις
τρέξει
τρέξουµε
τρέξετε
τρέξουν

σελ. 09 | άσκηση 6

σελ. 07 | άσκηση 3
Συνοπτικός
Μέλλοντας

Αξέχαστα γενέθλια
...συνέχεια...

Εξακολουθητικός
Μέλλοντας

θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα

ράβω
λύνω
γελώ
γεµίζω
σβήνω
φουσκώνω
διαβάζω
φυτεύω

σελ. 07 | άσκηση 4
Συνοπτικός
Μέλλοντας

θα φύγω, θα αργήσετε, θα µιλήσει, θα
αγοράσεις, θα γράψετε, θα γελάσουν
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας

θα κερνάει, θα παίζουµε, θα χρησιµοποιώ,
θα διαβάζω, θα γεµίζουν, θα φουσκώνω

συνέχεια...

Εξακ. Μελλ.
Οι µαθητές θα διαβάζουν.
Συν. Μελλ.
Οι µαθητές θα διαβάσουν.
Εξακ. Μελλ.
Ο Χρήστος θα βάφει το σαλόνι.
Συν. Μελλ.
Ο Χρήστος θα βάψει το σαλόνι.
Εξακ. Μελλ.
Η Ελένη θα µαγειρεύει µακαρόνια µε κιµά.
Συν. Μελλ.
Η Ελένη θα µαγειρέψει µακαρόνια µε κιµά.
Εξακ. Μελλ.
Ο Γιώργος θα λύνει την άσκηση.
Συν. Μελλ.
Ο Γιώργος θα λύσει την άσκηση.
Εξακ. Μελλ.
Τα παιδιά θα παίζουν ποδόσφαιρο.
Συν. Μελλ.
Τα παιδιά θα παίξουν ποδόσφαιρο.

συνέχεια...

Ενότητα 8

Αξέχαστα γενέθλια
...συνέχεια.

Ενότητα 8

Μικροµαγειρέµατα

σελ. 10 | άσκηση 7

σελ. 11 | άσκηση 1

θα διαβάζει, θα παίζουν, θα καθαρίζει, θα
δουλεύει

µυρωδιά, ξυπνητήρι, σαστισµένος,
µπαινοβγαίνω, προσεκτικός, σφιχτός,
βούτυρο, ψιλοκοµµένος, διάσηµος,
απόγονος, κουζίνα, κυριακάτικο,
µπισκότα, ξύλινος, ζαχαροπλαστική,
χρυσόσκονη, ξεροψηµένο, ξωτικό

σελ. 10 | άσκηση 8
θα βρίσκοµαι, θα επισκεφτώ, θα επιστρέψεις, Θα γυρίσω, θα έχω, θα γράψω, θα
γλιτώσεις

σελ. 11 | άσκηση 2
κατσαρόλα
κουτάλα
µάγειρας
µαγειρείο
µαγείρεµα
µαγειρευτός
µαγειρικός
µαγειρίτσα
πιρούνι
τηγάνι
τηγανίζω
τρίφτης

σελ. 12 | άσκηση 3
Προστακτική Ενεστώτα

Προστακτική Αορίστου

σβήνε
βάζε
κρύβε
ανακάτευε
άφηνε
µπαίνε
πίνε
γέµιζε
λύνε
διάβαζε

σβήσε
βάλε
κρύψε
ανακάτεψε
άφησε
µπες
πιες
γέµισε
λύσε
διάβασε

συνέχεια...

Ενότητα 8

Μικροµαγειρέµατα
...συνέχεια.

σελ. 13 | άσκηση 4
εσύ

διάβαζε
παίζε
γράφε
ζωγράφιζε
µάζευε

διάβασε
παίξε
γράψε
ζωγράφισε
µάζεψε

Φτιάχνουµε προσκλήσεις

σελ. 15 | άσκηση 1
εσείς

διαβάζετε
παίζετε
γράφετε
ζωγραφίζετε
µαζεύετε

σελ. 13 | άσκηση 5
εσύ

Ενότητα 8

εσείς

διαβάστε
παίξτε
γράψτε
ζωγραφίστε
µαζέψτε

σελ. 14 | άσκηση 6
Μπες, κατέβα, πλύντε, κλείστε, στείλε,
φάτε

σελ. 14 | άσκηση 7
Πλύντε καλά το πορτοκάλι.
Φτιάξε ένα καράβι από χαρτί.
Μείνετε στο κρεβάτι µέχρι το πρωί.
Πιες ένα ποτήρι γάλα.
Φάε όλο το φαγητό.

προσκλήσεις, αποστολέας, φανταστικά,
ονοµαστική, συνεργασία, θεατρικός,
περιµένω, συµβουλεύοµαι, ονοµατεπώνυµο,
διασκεδάζω, χαίροµαι, παραλήπτης,
κινηµατογράφος, γενέθλια, διεύθυνση

σελ. 15 | άσκηση 2
ξεβάφω
ξεγράφω
ξεδιπλώνω
ξετυλίγω
ξεστρώνω
ξεβγάζω
ξετρελαίνοµαι
ξεκλειδώνω
ξεβιδώνω
ξεδιψώ

σελ. 16 | άσκηση 3
σιγοτραγουδώ, αετοφωλιά, κρυφακούω,
ανεβοκατεβαίνω, ονοµατεπώνυµο,
λαχανόκηπος, χαµηλόφωνος, γλυκόξινος,
αναβοσβήνω, διαστηµόπλοιο, ραδιόφωνο

σελ. 16 | άσκηση 4
κρυφά + κοιτάζω
πηγαίνω + έρχοµαι
κεραµίδι + γάτος
κουζίνα +µηχανή
δόντι + ιατρός

συνέχεια...

Ενότητα 8

Φτιάχνουµε προσκλήσεις
...συνέχεια.

Ενότητα 8

Από το ηµερολόγιο του Ελτόν

σελ. 17 | άσκηση 5

σελ. 19 | άσκηση 1

ανοίγω + κλείνω
άσπρο + µαύρο
ψάρι + βάρκα
γαλάζιος + πράσινος
όργανο + παίκτης
τριάντα + φύλλο
πλατύ + σκαλί
στενός + µακρύς
καλή + καρδιά
µαχαίρι + πιρούνι

πυρετός, ασπιρίνη, πορτοκαλάδα,
αγριοφωνάρες, ανακουφίζοµαι, βιτρίνα,
κουδουνίζει, πλησιάζω, πονοκέφαλος,
µαξιλάρι, παράθυρο, σηµείωµα,
αυτοκινητάκι, ιδρώνω, κυνηγητό,
αρρωσταίνω

σελ. 17 | άσκηση 6

σελ. 20 | άσκηση 3

Ενδεικτική απάντηση:
επίφοβος, ευτυχία, ηµισφαίριο,
περισυλλογή, συνθέτης, υποβαθµίζω,
υπερβάλλω, ενοικίαση, εκπνοή, εισβολή,
δυσφορία, διαφέρω

σελ. 18 | άσκηση 7
Προσωπική εργασία

σελ. 19 | άσκηση 2
γαλανοµάτης, καλόγουστος, ασπροµάλλης,
γκριζοµάλλης, καλόκαρδος

Τι ωραίο ποδήλατο!
Να ζήσετε!
Περαστικά!
«Συγχαρητήρια!» είπε η δασκάλα.
Γιατί δεν ήρθες στο µάθηµα;
Χρόνια πολλά!
Τα Χριστούγεννα πήγαµε στο χωριό.

σελ. 20 | άσκηση 4
ξεκαρφώνω, ξεσκεπάζω, ξεµακραίνω,
ξεπουλώ, ξεγελώ, ξεφουσκώνω, ξεκολλάω,
ξεγλιστρώ, ξεδίνω, ξεκουφαίνω

σελ. 21 | άσκηση 5
σκουπίστε, µιλήστε, δακρύστε, σταµατήστε,
αρχίστε, βοηθήστε, αθροίστε, αφήστε,
σφουγγαρίστε, ζωγραφίστε, χτενίστε,
χτυπήστε, τολµήστε, µυρίστε

σελ. 21 | άσκηση 6
άγνωστος, αδύνατος
απίθανος, απρόσεκτος
αταίριαστος, ανέντιµος
ανήσυχος, ανεπίσηµος
ανάξιος, αβέβαιος

συνέχεια...

Ενότητα 8

Από το ηµερολόγιο του Ελτόν
...συνέχεια.

Ενότητα 8

Το χαρούµενο λιβάδι

σελ. 22 | άσκηση 7

σελ. 24 | άσκηση 1

Το απέναντι αυτοκίνητο είναι κόκκινο ενώ
το αυτοκίνητό µου είναι µπλε.
Το ποδήλατό µας έχει χαλάσει.
Το πουκάµισό µου είναι στα άπλυτα.
Μας κάλεσε στα γενέθλιά της.
Καθάρισα το δωµάτιό µου και το δωµάτιο
του αδερφού µου.
Φώναξέ τον!

απολαµβάνω, ξεφυτρώνω, ανέχοµαι,
δωρίζω, υπόλοιπες, θυµωµένος,
αγαπηµένος, κατακόκκινος, ταιριάζω,
λιβάδι, σοκολάτα, έτοιµος, πρόκειται,
µαργαρίτες, ολόασπρος, φωνάζω,
ψηλοµύτα, συµπάθεια

σελ. 22 | άσκηση 8
Όταν άνοιξα το παράθυρό µου, είδα πως
έξω είχε χιονίσει.
Έδωσα στην Αφροδίτη την έκθεσή µου για
να µου πει αν της αρέσει.
Η Αλίκη κοίταξε τα µάγουλά της που είχαν
κοκκινίσει.

σελ. 24 | άσκηση 2
Χθες αγόρασα ένα πατίνι από το πολυκατάστηµα.
Την Κυριακή πήγαµε εκδροµή µε την οικογένειά µου.
Ο Αντώνης βάφει τον τοίχο µε κόκκινη
µπογιά µαζί µε τον Αλέξη.

σελ. 25 | άσκηση 3

σελ. 23 | άσκηση 9

Ενδεικτική απάντηση:

Καληνύχτα!
Καλησπέρα!
Καληµέρα!
Καλό Πάσχα!
Καλό ταξίδι!
Καλή όρεξη!
Περαστικά!
Χρόνια Πολλά!

Πότε; Αύριο θα αγοράσω πατίνι.
Πώς; Αύριο θα αγοράσω πατίνι µε δικά µου
χρήµατα.
Πού; Αύριο θα αγοράσω πατίνι µε δικά µου
χρήµατα από το απέναντι µαγαζί.

σελ. 23 | άσκηση 10
Ενδεικτική απάντηση:
ηµερολόγιο, ηµεροµίσθιο, ηµερήσιος,
ολοήµερος, σηµερινός

Πότε; Πάντα η µητέρα µαγειρεύει.
Πώς; Πάντα η µητέρα µαγειρεύει µε κέφι.
Πού; Πάντα η µητέρα µαγειρεύει µε κέφι
στην κουζίνα της.
Πότε; Η Ελένη έρχεται σε λίγα λεπτά.
Πώς; Η Ελένη έρχεται σε λίγα λεπτά µε το
αµάξι της.
Πού; Η Ελένη έρχεται σε λίγα λεπτά µε το
αµάξι της στο πάρκο.

συνέχεια...

Ενότητα 8

Ενότητα 8

Το χαρούµενο λιβάδι
...συνέχεια...

Το χαρούµενο λιβάδι
...συνέχεια.

σελ. 25 | άσκηση 4

σελ. 27 | άσκηση 8

ανέχοµαι – αντέχω
απότοµος – ξαφνικός
αυξάνω – µεγαλώνω
άψογος – τέλειος
γενναίος –θαρραλέος
ζητώ – γυρεύω
ισχυρός –δυνατός
καινούριος – νέος

κατάλευκος – ολόλευκος
καταϊδρωµένος – µούσκεµα στον ιδρώτα
κατάχλωµος – πάρα πολύ χλωµός
κατάξερος – εντελώς ξερός
κατάφυτος – που καλύπτεται από φυτά

σελ. 25 | άσκηση 5
Συνώνυµα

καταλήγω – τελειώνω
καταργώ – εφαρµόζω
κατόρθωµα – αποτυχία
κοινός – ίδιος
λεπτοµερής – αναλυτικός
µειονέκτηµα – πλεονέκτηµα
µόνιµος – προσωρινός
νιώθω – αισθάνοµαι

X

Αντίθετα

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

X
X
………………………
………………………

X
X

………………………
………………………

………………………

X
X
………………………

X

………………………

………………………

………………………

………………………

σελ. 26 | άσκηση 6
Γιατί δεν έφαγες το γλυκό;
“Που ήσουν χθες;” µε ρώτησε.
Έχεις ελεύθερο χρόνο το
Σαββατοκύριακο;
Πώς πήγατε στην Ιταλία;
Η άσκηση είναι δύσκολη. Μπορείς
να µε βοηθήσεις;
∆εν µου είπε γιατί δεν ήρθε.
Γιατί δεν ήρθες;

σελ. 27 | άσκηση 7
κατάξανθος, κάτασπρος, κατακόκκινος,
κατάµαυρος, καταπράσινος, καταγάλανος,
κατασκότεινος, καταχρεωµένος

συνέχεια...

Ενότητα 9

Φτιάξε µου έναν σιδερένιο άνθρωπο

σελ. 28 | άσκηση 1

Ενότητα 9

Φτιάξε µου έναν σιδερένιο άνθρωπο
...συνέχεια.

σελ. 30 | άσκηση 5

βασιλιάς, Ήφαιστος, ερηµιά, σιδερένιο,
χάλκινος, δάκρυα, αρχισιδηρουργός,
αποµακρύνω, φορτίο, αληθινός, ενέργεια,
γίγαντας, υπήκοος, ανασαίνει, προστατεύω,
ξυρίζω, λυπηµένος, εξοντώνω

σελ. 28 | άσκηση 2
ξύλινο τραπέζι
πήλινο πιάτο
µάλλινη µπλούζα
ασηµένια σκουλαρίκια
σιδερένιο κρεβάτι
χάρτινη σακούλα

σελ. 29 | άσκηση 3
Ο Παναγιώτης συνάντησε έναν φίλο του.
Ένας δάσκαλος του σχολείου έλειπε.
Ο καθηγητής διόρθωσε το γραπτό ενός
µαθητή.
Η µητέρα αγόρασε ένα δώρο για την κόρη
της.
Μια κυρία φώναξε τη γιαγιά µου.

σελ. 29 | άσκηση 4
Του έκανα τη χάρη.
Τον κάλεσα στο πάρτι.
Της είπε τα νέα.
Την παρακάλεσαν να µην τους βάλει
πολλές ασκήσεις.
Του δάνεισα το κίτρινο πουλόβερ.

α΄ λέξη

β΄ λέξη

Του είπα για την
άσκηση που έλυσα.

αντωνυµία

άρθρο

Του έδωσες το
ποδήλατό του.

αντωνυµία

άρθρο

Μου έκανε τη χάρη και
δεν µε έβαλε τιµωρία.

αντωνυµία

άρθρο

Τους είπα τα ευχάριστα
νέα.

αντωνυµία

άρθρο

Τον βοήθησα να βάψει
το δωµάτιο.

αντωνυµία

άρθρο

Τον Αντώνη δεν τον
είδε κανένας.

άρθρο

αντωνυµία

Οι παίκτες της οµάδας
έκαναν προπόνηση.

άρθρο

άρθρο

σελ. 31 | άσκηση 6
Τον συνάντησα έξω από το σχολείο.
Τη ρώτησα πού είναι το βιβλίο.
Τους βοήθησα να λύσουν την άσκηση.
Το λέρωσε το πουκάµισο.
Του έδωσα το τετράδιο.
Του έδωσες το µολύβι σου;
Της είπα τα ευχάριστα νέα.
Τους είδα να µπαίνουν στο αεροπλάνο.
Τις βοήθησα στην εργασία.

σελ. 31 | άσκηση 7
αποκριάτικος, αιώνιος, σιδερένιος,
ξύλινος, σιωπηλός, διαµαντένιος,
ανδρικός, ψεύτικος, αθλητικός, αληθινός,
παιχνιδιάρης

συνέχεια...

Ενότητα 9

Μηχανές του µέλλοντος

Ενότητα 9

σελ. 32 | άσκηση 1

σελ. 34 | άσκηση 6

αυτόµατος, επισκευάζω, ακρίβεια,
ηλεκτρονικός, συναρµολογώ, χρήσιµος,
ταχύτητα, ελέγχοµαι, γελοιογραφία,
διάστηµα, εργοστάσιο, µαγειρεύω,
προγραµµατισµένος, αξιοποιώ, σχεδιάζω

έψησα
έστειλα
έστησα
δάνεισα
δάκρυσα
ακούµπησα
είδα
βγήκα

σελ. 32 | άσκηση 2
Ο Νίκος έλυνε τις ασκήσεις.
Ο αγρότης όργωνε το χωράφι.
Τα παιδιά έπαιζαν στο πάρκο.
Ο γιατρός έγραφε τη συνταγή.
Η µητέρα πότιζε τα λουλούδια.

σελ. 35 | άσκηση 7
Ρήµα

σελ. 33 | άσκηση 3
Ενεστώτας

γράφουν
τραγουδάµε
κρυώνεις
ρωτώ
γράφετε
ζωγραφίζω
βάφει
παίζουν

Παρατατικός

έγραφαν
τραγουδούσαµε
κρύωνες
ρωτούσα
γράφατε
ζωγράφιζα
έβαφε
έπαιζαν

Μηχανές του µέλλοντος
...συνέχεια.

Αόριστος

έγραψαν
τραγουδήσαµε
κρύωσες
ρώτησα
γράψατε
ζωγράφισα
έβαψε
έπαιξαν

σελ. 33 | άσκηση 4
παρουσιάζω, διπλώνω, χτυπώ
παρουσίαζα, δίπλωνα, χτυπούσα
παρουσίασα, δίπλωσα, χτύπησα
θα παρουσιάζω, θα διπλώνω, θα χτυπώ
θα παρουσιάσω, θα διπλώσω, θα χτυπήσω

σελ. 34 | άσκηση 5
διαβάζω, διάβαζα, διάβασα
διαβάζεις, διάβαζες, διάβασες
διαβάζει, διάβαζε, διάβασε
διαβάζουµε, διαβάζαµε, διαβάσαµε
διαβάζετε, διαβάζατε, διαβάσατε
διαβάζουν, διάβαζαν, διάβασαν συνέχεια...

έλυσαν
υπέγραφε
γράφει
κολυµπούσαν
κούρεψε
βάψαµε
έπλεκε

Χρόνος

αόριστος
παρατατικός
ενεστώτας
παρατατικός
αόριστος
αόριστος
παρατατικός

Ενότητα 9

Ενότητα 9

Το ηλιακό λεωφορείο

σελ. 36 | άσκηση 1

σελ. 38 | άσκηση 4

ονειρεµένη, πολιτεία, αλλιώτικος,
λεωφορείο, ηλιοτρόπιο, δροµολόγιο,
εξάτµιση, ηλιόσποροι, φωτεινός,
ηλιοβασίλεµα

σελ. 36 | άσκηση 2

χτένιζε
χάριζε
άγγιζε
άρχιζε
γύριζε
πριόνιζε
καθάριζε
σκούπιζε
ζωγράφιζε

χτένισε
χάρισε
άγγιξε
άρχισε
γύρισε
πριόνισε
καθάρισε
σκούπισε
ζωγράφισε

Παρατατικός

Ενδεικτική απάντηση:
χωµατένιος, ασηµένιος,
χρυσαφένιος, αγαλµατένιος

-ινος

µάλλινος,ξύλινος, βραδινός,
µαρµάρινος

-ικός

σπιτικός, προκλητικός, εκδικητικός,
νευρικός, γαλλικός

-αίος

Ευρωπαίος, ακµαίος, γενναίος,
ωραίος

σελ. 38 | άσκηση 5
ηλιοτρόπιο, ηλιοφάνεια, ηλιακός,
ηλιαχτίδα, ηλιοβασίλεµα, ηλιοκαµένος

σελ. 39 | άσκηση 6

σελ. 37 | άσκηση 3
Ενεστώτας

-ένιος

Προστακτική Ενεστώτα

Προστακτική Αορίστου

Το ηλιακό λεωφορείο
...συνέχεια.

Αόριστος

δροσίζω
δροσίζεις
δροσίζει
δροσίζουµε
δροσίζετε
δροσίζουν

δρόσιζα
δρόσιζες
δρόσιζε
δροσίζαµε
δροσίζατε
δρόσιζαν

δρόσισα
δρόσισες
δρόσισε
δροσίσαµε
δροσίσατε
δρόσισαν

γυρίζω
γυρίζεις
γυρίζει
γυρίζουµε
γυρίζετε
γυρίζουν

γύριζα
γύριζες
γύριζε
γυρίζαµε
γυρίζατε
γύριζαν

γύρισα
γύρισες
γύρισε
γυρίσαµε
γυρίσατε
γύρισαν

συνέχεια...

ποτίζει
πότιζε
πότισε
θα ποτίζει
θα ποτίσει

δανείζουν
δάνειζαν
δάνεισαν
θα δανείζουν
θα δανείσουν

γνωρίζουµε
γνωρίζαµε
γνωρίσαµε
θα γνωρίζουµε
θα γνωρίσουµε

σελ. 40 | άσκηση 7
εσύ

µπες
έλα
µείνε
φύγε
πάρε
φάε
δες

εσείς

µπείτε
ελάτε
µείνετε
φύγετε
πάρτε
φάτε
δείτε

σελ. 40 | άσκηση 8
Έλα γρήγορα στο σπίτι!
Πάρε τηλέφωνο τη µητέρα σου!
Φάτε όλο το φαγητό σας
Πλύνε τα δόντια σου πριν κοιµηθείς.
Βγείτε όλοι στην αυλή του σχολείου.

Ενότητα 9

Ενότητα 9

Στο Αττικό Μετρό

Στο Αττικό Μετρό
...συνέχεια...

σελ. 41 | άσκηση 1

σελ. 42 | άσκηση 4 ...συνέχεια

υπόγειος, εκτίθεται, δροµολόγιο,
εντυπωσιακός, καλλιτέχνης, περισσότεροι,
συνεχώς, χειρολαβή, εκατοµµύριο,
µετακίνηση, σιδηρόδροµος, αρχαιολογικός,
ακρίβεια, επεκτείνεται, ευρήµατα,
εµπιστεύοµαι, συντοµεύω, συνοδεύω,
πραγµατοποιήθηκαν, επιβάτης,
αποµακρύνοµαι

τα όρη – οι όροι
ο ακριβός – ακριβώς
η νίκη – το νοίκι
η στέγη – η σκεπή
η στήλη – οι στύλοι
τα λεφτά – τα χρήµατα

σελ. 41 | άσκηση 2

σελ. 43 | άσκηση 5
Πέρασε το Σαββατοκύριακο διαβάζοντας
για το διαγώνισµα.
Ήρθα στο σπίτι τρέχοντας.
Πέρασε το πρωινό του παίζοντας
ποδόσφαιρο.
Ακούγοντας τα ευχάριστα νέα, πέταξε από
τη χαρά του.

µέρη – Μαίρη
δράµα – ∆ράµα
πάρω – Πάρο
πιάνο – πιάνω
µηλιά – µιλιά
λύρα – λίρα
κρίνω – κρίνο

σελ. 43 | άσκηση 6

σελ. 42 | άσκηση 3

ανασκαφή
αρχαιολογικός
δήµος
δηµοτικός
επέκταση
επιβάτες
καλλιτέχνης
µετακίνηση
σιδηρόδροµος
υπόγειος

κερί – καιροί
κλείνω – κλίνω
τύχη – τοίχοι
σήκω – σύκο
µύλος – Μήλος
βάζω – βάζο
Αίγινα – έγινα

σελ. 42 | άσκηση 4
το κτήµα – ο αγρός
το φυτό – φοιτώ
ο ψιλός – ο ψηλός
βαδίζω – περπατώ
ο χοίρος – ο χήρος
το κλήµα – το κλίµα
το φύλλο – το φύλο
το δράµα – η ∆ράµα
το πλοίο – το καράβι
η θήρα – η θύρα
η λίρα – η λύρα

(Ο)
(Ο)
(Ο)
(Σ)
(Ο)
(Σ)

(Σ)
(Ο)
(Ο)
(Σ)
(Ο)
(Ο)
(Ο)
(Ο)
(Σ)
(Ο)
(Ο)

σελ. 44 | άσκηση 7
Μετοχή

συνέχεια...

ποτίζοντας
γράφοντας
διπλώνοντας
ρωτώντας
γελώντας
χτυπώντας
βάφοντας

Ενότητα 9

Στο Αττικό Μετρό
...συνέχεια.

Ενότητα 11

Τα ταξίδια του παππού µου

σελ. 44 | άσκηση 8

σελ. 45 | άσκηση 1

απλώνοντας, ζητώντας, γυρίζοντας
σκαλίζοντας, σφυρίζοντας, περπατώντας
χαµογελώντας, τρέχοντας, παίζοντας
µιλώντας, ντύνοντας, βλέποντας
µεγαλώνοντας, ακούγοντας
κοιτώντας, κρατώντας

ολόκληρος, αφεντικό, πλουµιστός,
µακρινός, αναστενάζω, θαµπώνοµαι,
βασιλοπούλες, χορταίνω, τεµπελιάζω,
σπουδαίος, καταπίνω, αναχώρηση

σελ. 45 | άσκηση 2
ναυαγός
Αύγουστος
ράβω
καβγάς
σκάβω
πύραυλος
υδραυλικός
θάβω
ανάβω
σαύρα
κεραυνός

σελ. 46 | άσκηση 3
ανεβήκαµε
κατέβηκες
µπήκε
βγήκαν
πήγα
ήρθε
φύγαµε
βρήκα
είδε
είπα
πήρες
έφαγα

σελ. 46 | άσκηση 4
Οι εργάτες σκάβουν έναν πολύ βαθύ λάκκο.
Κάθε χειµώνα ο πατέρας µου ανάβει το
τζάκι.
Ο σκύλος του Νίκου πολλές φορές θάβει τα
παιχνίδια του στον κήπο.
Η γιαγιά ράβει ένα ζακετάκι για την εγγονή
της.
Παύουν να γκρινιάζουν µόλις τους κάνεις το
χατίρι.
συνέχεια...

Ενότητα 11

Ενότητα 11

Τα ταξίδια του παππού µου
...συνέχεια

σελ. 47 | άσκηση 5
Ο Αντώνης δεν µασάει τα λόγια του.
Έφαγα τον κόσµο να σε βρω.
Η Μαρία έφαγε µακαρόνια το µεσηµέρι.
Ο Πέτρος έσπασε το παιχνίδι του.
Ο Πέτρος µου έσπασε τα νεύρα.
∆εν µου αρέσουν τα παχιά λόγια.
Ο αθλητής έλαµψε µε την παρουσία του
στους αγώνες.
Ο παππούς αγόρασε µια χρυσή αλυσίδα.

σελ. 49 | άσκηση 1
Μ
Μ
Κ
Κ
Μ
Μ

υπηρέτης, ερωτεύοµαι, στεναχωριόµουν,
άρρωστος, διαστηµόπλοιο, ξαφνιασµένος,
µαρµαρωµένη, γυρεύω, αφηγήθηκε,
ταξιδεµένος, αγκαλιάστηκαν, ταξιδεύω,
απογοητευµένος, ψυχή, πολυτελής

Μ
Κ

Η Σοφία αγόρασε έναν ταξιδιωτικό οδηγό
για να µπορεί να εξερευνήσει το νησί.

σελ. 48 | άσκηση 6
σηκώνω ψηλά τα χέρια
παραιτούµαι από τις προσπάθειές µου
έχω τα χέρια µου δεµένα
δεν µπορώ να κάνω τίποτα για να
βοηθήσω
κόβει το µυαλό του
είναι εύστροφος, έξυπνος
ζητώ το χέρι της
κάνω πρόταση γάµου
τα βρήκα σκούρα
δυσκολεύοµαι σε κάτι

σελ. 48 | άσκηση 7
Μεταφορικές είναι οι παρακάτω προτάσεις:
Η Χριστίνα µου έσπασε τα νεύρα.
Ο Κώστας λύγισε και είπε την αλήθεια.
Η Μαρία κατάπιε τη γλώσσα της.
Τον χτύπησε µια µεγάλη συµφορά.
Είχα γλυκές αναµνήσεις από τις διακοπές
µου.
Μου έγινε µεγάλος βραχνάς.
Μου µίλησε έξω από τα δόντια.
Η Ελένη πνίγεται σε µια κουταλιά νερό.

Τα ταξίδια του παππού µου
...συνέχεια.

σελ. 49 | άσκηση 2

Ο παππούς Νίκος είναι πολυταξιδεµένος,
αφού έχει γυρίσει όλο τον κόσµο!
Πόσο θέλω να πάω ένα ταξιδάκι στην Κρήτη!
Καλοτάξιδο το καινούριο σου αυτοκίνητο!

σελ. 50 | άσκηση 3
Ενδεικτική απάντηση:
ώρα: ωροµίσθιος, οκτάωρο, πολύωρος,
ωράριο, µισάωρο, ωροσκόπος
φως: φωτεινός, φωταγωγός, ηµίφως,
φωταψία, λυκόφως

σελ. 50 | άσκηση 4
Έτρεξα πολύ γρήγορα για να προλάβω το
λεωφορείο.
Έχουµε επισκεφθεί το αρχαιολογικό
µουσείο πολλές φορές.
Ένιωσα πολύ µεγάλη ευχαρίστηση, όταν
άκουσα τα λόγια του δασκάλου.
Είµαι πολύ κουρασµένος σήµερα.
Πολλοί γονείς πήγαν στη σχολική γιορτή.
Ένιωσα πολλή ευχαρίστηση, όταν άκουσα τα
λόγια του δασκάλου.

συνέχεια...

Ενότητα 11

Τα ταξίδια του παππού µου
(συνέχεια)

Ενότητα 11

Μια αληθινή ιστορία

σελ. 51 | άσκηση 5

σελ. 53 | άσκηση 1

πολλή: επίθετο
πολύ: επίρρηµα
πολύ: επίρρηµα
πολύς: επίθετο
πολύ: επίρρηµα
πολλούς: επίθετο
πολύ: επίρρηµα

πλήρωµα, εντύπωση, σκορπισµένα,
τσιγκουνιές, ανεπιθύµητος, κατοικώ,
µεσηµεράκι, διηγούµαι, αποφασίζω,
νυχτώνει, διαλεχτός, επισκέπτης,
πολιτείες, µισθός, αλλόκοτος, πλοίο,
φουσκωµένα, ευχαρίστηση

σελ. 51 | άσκηση 6
πολλή βροχή
πολύ ακριβό
πολύ χαίροµαι
πολύς κόσµος
πολύ κουράστηκα
πολλοί άνθρωποι
πολλή ζάχαρη

σελ. 52 | άσκηση 7
πολλών λουλουδιών
πολύ χιόνι
πολλές αρκούδες
πολλή ζέστη
πολλά τραγούδια
πολλούς δασκάλους
πολύ κρύο
πολλών νησιών
πολλά κύµατα

σελ. 53 | άσκηση 2
βράδυ – νύχτα
αµοιβή – πληρωµή
ξακουστός – γνωστός
περπατώ – βαδίζω
πλοίο – καράβι
άνεµος – αέρας
φεγγάρι – σελήνη
όµορφος – ωραίος
δυνατός – ισχυρός

σελ. 54 | άσκηση 3
Σερραίος
Λαρισαίος
Σπαρτιάτης
Αθηναίος
Πατρινός
Μανιάτης
Κρητικός

σελ. 52 | άσκηση 8

σελ. 54 | άσκηση 4

ταξιδιωτικός, ταξιδεύω
ηµερήσιος, ξηµερώνω
κινητικός, κινώ
φωτεινός, φωτίζω
προσωπικός, εκπροσωπώ
φωνητικός, φωνάζω
παιχνιδιάρης, παίζω

ελβετικός
ελληνικός
ισπανικός
σουηδικός
γαλλικός
ιταλικός
αιγυπτιακός
αµερικάνικος

συνέχεια...

Ενότητα 11

Μια αληθινή ιστορία
...συνέχεια.

Ενότητα 11

Στο νησί του Αιόλου

σελ. 55 | άσκηση 5

σελ. 57 | άσκηση 1

Γράφω τις λέξεις σωστά:

φιλοξενώ, ηθικός, παιχνιδίζω, ατέλειωτες,
σύντροφος, σκοτεινός, στοργή,
πολύτιµος, περιέργεια, αποχαιρετώ,
πολύχρονος, ανατριχιαστικά, αρµενίζω,
αντηχούσε, τσακισµένος, χτυποκάρδια,
στοργή, προσανατολισµός, χαλαρώνω,
φυλακίζω, πολυάριθµος, αποκοιµήθηκα,
ευτυχισµένος, πολυαγαπηµένος

Γάλλος, Ακρόπολη, ισπανικός, Ισπανία,
Τούρκος, Αθήνα, Γερµανίδα, Σπαρτιάτης,
Πάρος, ∆ανία

σελ. 55 | άσκηση 6
Ενδεικτική απάντηση:
εκπνοή, παρασκευάζω, καταγράφω πρωτοµάστορας, συνθέτης, αποσύροµαι

σελ. 57 | άσκηση 2

σελ. 56 | άσκηση 7

ζήτησα
περπάτησα
έλυσα
βγήκα
έπλυνα
µέθυσα
παράγγειλα / παρήγγειλα
έσπειρα
απάντησα
κοίταξα

1. Ρώσος
2. Φινλανδός
3. Γερµανός
4. Πολωνός
5. Ουκρανός
6. Ισπανός
7. Γάλλος
8. Ιταλός
9. Έλληνας
10. Κύπριος

σελ. 58 | άσκηση 3
Συνοπτικός Μέλλοντας

θα
θα
θα
θα
θα
θα

γιορτάσω
γιορτάσεις
γιορτάσει
γιορτάσουµε
γιορτάσετε
γιορτάσουν

θα
θα
θα
θα
θα
θα

φύγω
φύγεις
φύγει
φύγουµε
φύγετε
φύγουν

θα
θα
θα
θα
θα
θα

λύσω
λύσεις
λύσει
λύσουµε
λύσετε
λύσουν

θα
θα
θα
θα
θα
θα

παίξω
παίξεις
παίξει
παίξουµε
παίξετε
παίξουν

συνέχεια...

Ενότητα 11

Ενότητα 11

Στο νησί του Αιόλου
...συνέχεια...

σελ. 58 | άσκηση 3 (συνέχεια)

Στο νησί του Αιόλου
...συνέχεια...

σελ. 59 | άσκηση 5

Εξακολουθητικός Μέλλοντας

Εξακολουθητικός
Μέλλοντας

Ενεστώτας

θα
θα
θα
θα
θα
θα

γιορτάζω
γιορτάζεις
γιορτάζει
γιορτάζουµε
γιορτάζετε
γιορτάζουν

θα
θα
θα
θα
θα
θα

φεύγω
φεύγεις
φεύγει
φεύγουµε
φεύγετε
φεύγουν

θα
θα
θα
θα
θα
θα

λύνω
λύνεις
λύνει
λύνουµε
λύνετε
λύνουν

θα
θα
θα
θα
θα
θα

παίζω
παίζεις
παίζει
παίζουµε
παίζετε
παίζουν

θεωρώ
θεωρείς
θεωρεί
θεωρούµε
θεωρείτε
θεωρούν

θα
θα
θα
θα
θα
θα

θεωρώ
θεωρείς
θεωρεί
θεωρούµε
θεωρείτε
θεωρούν

Αόριστος

θεώρησα
θεώρησες
θεώρησε
θεωρήσαµε
θεωρήσατε
θεώρησαν

Συνοπτικός
Μέλλοντας

σελ. 59 | άσκηση 4
Συν. Μελλ.
Οι µαθητές θα διαβάσουν τα µαθήµατά
τους.
Εξ. Μελλ.
Οι µαθητές θα διαβάζουν τα µαθήµατά
τους.
Συν. Μελλ.
Ο δάσκαλος θα διορθώσει τα διαγωνίσµατα.
Εξ. Μελλ.
Ο δάσκαλος θα διορθώνει τα διαγωνίσµατα.
Συν. Μελλ.
Η µητέρα θα µαγειρέψει το φαγητό.
Εξ. Μελλ.
Η µητέρα θα µαγειρεύει το φαγητό.
Συν. Μελλ.
Ο Αντώνης θα βοηθήσει τον πατέρα του.
Εξ. Μελλ.
Ο Αντώνης θα βοηθάει τον πατέρα του.

συνέχεια...

θα
θα
θα
θα
θα
θα

θεωρήσω
θεωρήσεις
θεωρήσει
θεωρήσουµε
θεωρήσετε
θεωρήσουν

σελ. 60 | άσκηση 6
Εξακολουθητικός Μέλλοντας

θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα

ανοίγω
βάφω
διαβάζω
φυτεύω
προσπαθώ
καθαρίζω
τυπώνω

Συνοπτικός Μέλλοντας

θα
θα
θα
θα
θα
θα

χτυπήσω
τραγουδήσω
γράψω
παίξω
διορθώσω
πλύνω

συνέχεια...

Ενότητα 11

Στο νησί του Αιόλου
...συνέχεια.

σελ. 60 | άσκηση 7
Εξακ. Μέλλοντας

θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα

φωνάζουµε
λύνει
κρύβει
σβήνετε
κόβουν
αλλάζουµε
στολίζεις
γυρίζω
καθαρίζω
διαβάζετε
φυτεύω

Συν. Μέλλοντας

θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα

φωνάξουµε
λύσει
κρύψει
σβήσετε
κόψουν
αλλάξουµε
στολίσεις
γυρίσω
καθαρίσω
διαβάσετε
φυτέψω
Αόριστος

φωνάξαµε
έλυσε
έκρυψε
σβήσατε
έκοψαν
αλλάξαµε
στόλισες
γύρισα
καθάρισα
διαβάσατε
φύτεψα

Ενότητα 12

Ενότητα 12

Το πιο γλυκό ψωµί

Το πιο γλυκό ψωµί
...συνέχεια...

σελ. 61 | άσκηση 1

σελ. 62 | άσκηση 4

παραµύθι, ανθόγαλα, γιατρικό,
ευτυχισµένος, ζυµώνω, δαχτυλάκι,
αδυνατίζω, αγριεύω, γιατρεύω,
ασπροµάλλης, επιθυµώ, δοκιµάζω,
ξαπλωµένος, ανορεξία, συλλογίζοµαι,
σκοτούρες, γκρινιάρης, ζυµάρι

το πιο όµορφο κορίτσι, το οµορφότερο
κορίτσι, οµορφότατο κορίτσι
η πιο σπουδαία ανακάλυψη, η
σπουδαιότερη ανακάλυψη, σπουδαιότατη
ανακάλυψη
το πιο βαθύ σηµείο, το βαθύτερο σηµείο,
βαθύτατο σηµείο
τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά, τα
σηµαντικότερα χαρακτηριστικά,
σηµαντικότατα χαρακτηριστικά

σελ. 61 | άσκηση 2
µπακάλισσα
µαστόρισσα
µανάβισσα

σελ. 63 | άσκηση 5

µαγείρισσα

Ρώτησα τον αδερφό µου πού είναι το
παντελόνι µου.
Ο δάσκαλος ανακοίνωσε ότι θα γράψουµε
διαγώνισµα.
Ο Τάσος είπε ότι θα αγοράσει καινούριο
ποδήλατο.
Ο πατέρας είπε ότι είναι άρρωστος και έχει
πυρετό.
Ρωτήσαµε τη δασκάλα ποια βιβλία να
φέρουµε.

λυκειάρχισσα
βασίλισσα
πριγκίπισσα
αρχόντισσα

σελ. 62 | άσκηση 3
δεξιά – αριστερά
πρωί – βράδυ
χαρά – θλίψη

σελ. 64 | άσκηση 6

εκεί – εδώ
ανοίγω – κλείνω

«Τελείωσες τα µαθήµατά σου;» µε ρώτησε
η µητέρα.
«Θα πάµε εκδροµή» ανακοίνωσε ο
διευθυντής.
«Το δωµάτιό σου χρειάζεται συµµάζεµα»
µου είπε ο πατέρας µου.
«Θα λείψω τρεις µέρες από τα µαθήµατα»
είπε ο Αντώνης είπε.

ευτυχισµένος –δυστυχισµένος
φίλος – εχθρός
νόστιµος – άνοστος
σκοτεινός – φωτεινός
ευχάριστος – δυσάρεστος
φιλικός – εχθρικός

συνέχεια...

συνέχεια...

Ενότητα 12

Το πιο γλυκό ψωµί
...συνέχεια.

Ενότητα 12

Το πιο γλυκό ψωµί (συνέχεια)

σελ. 64 | άσκηση 7

σελ. 65 | άσκηση 1

Είµαι κουρασµένος και δεν έχω όρεξη για
παιχνίδι. Ευθύς
Η Μαρία τους ρώτησε γιατί δεν ήρθαν στο
µάθηµα. Πλάγιος
Ο Παναγιώτης είπε ότι δεν έχει διαβάσει
τα µαθήµατά του. Πλάγιος
Θα πάµε βόλτα σήµερα το απόγευµα.
Ευθύς
Ανοίξτε όλοι το τετράδιο εργασιών της
Γλώσσας! Ευθύς

φτωχικός, κορυφή, ανεµίζω,
ξηµερώνοντας, ψήσιµο, φορτώνοµαι,
λιοπύρι, πεινασµένος, πολυλογάς,
αλωνίζω, χωράφι, µυρωδιά, συµφωνία,
θερίζω, γιατρεύοµαι, καλύβα, νηστικός,
ροδοψηµένος

σελ. 65 | άσκηση 2
Ο Παναγιώτης είπε: «Θέλω να πάµε στο
χωριό το καλοκαίρι».
Μια παροιµία λέει: «Στου κουφού την
πόρτα όσο θέλεις βρόντα».
Η δασκάλα είπε: « Αύριο θα γράψετε
διαγώνισµα στα Μαθηµατικά».
Τα παιδιά φώναξαν: «Ζήτω η οµάδα µας!».
Φώναξαν από τα µεγάφωνα: «Παρακαλούµε, προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείµενα».
H Ελένη ρώτησε: «Πότε θα είναι έτοιµο το
φαγητό;»

σελ. 66 | άσκηση 3
Ο υδραυλικός είπε: «Οι σωλήνες έχουν
σπάσει.»
Ο µάγειρας ρώτησε: «Πού βάλατε τα µπαχαρικά;»
Ο διευθυντής ανακοίνωσε: « Αύριο όλο
το σχολείο θα πάει εκδροµή.»
Ο µπαµπάς είπε: «Μην κάθεσαι όλη την
ηµέρα στην τηλεόραση!»

σελ. 66 | άσκηση 4
αγωνιστικό
κοντό
φυσικό
ανθυγιεινά
δύσκολο
όµορφη
φουντωτή

συνέχεια...

Ενότητα 12

Το πιο γλυκό ψωµί (συνέχεια)

Ενότητα 12

Ψωµί

σελ. 67 | άσκηση 5

σελ. 69 | άσκηση 1

ευτυχία – δυστυχία

καλοδέχοµαι, µαχαίρι, µοιρασµένος,
ζυµώνω, θυσία, αχνίζει, τεχνίτισσα,
σηµαδεµένο, νύφη, συµµαζεύω, φόρτωµα,
καλοσύνη, µυρωδιά, πρωτόπλαστα,
δισκοπότηρο, αφήνω, ξανανιώνω, αργυρός

άξιος – ανάξιος
δυνατός – αδύνατος
καλεσµένος – ακάλεστος
γράφω – ξεγράφω
σκεπάζω – ξεσκεπάζω

σελ. 69 | άσκηση 2

κακός – άκακος

Ενδεικτική απάντηση:

φουσκώνω – ξεφουσκώνω
ορατός – αόρατος
ευκίνητος – δυσκίνητος
κλειδώνω – ξεκλειδώνω

σελ. 67 | άσκηση 6
βέβαιος – αβέβαιος
βολεύοµαι – ξεβολεύοµαι
εύκολος – δύσκολος
επίσηµος – ανεπίσηµος
ευκίνητος – δυσκίνητος
διψώ – ξεδιψώ
ευτυχία – δυστυχία
στρώνω – ξεστρώνω
ξεχασµένος – αξέχαστος
κατάλληλος – ακατάλληλος

σελ. 68 | άσκηση 7
λυκειάρχισσα / γειτόνισσα / πελάτισσα /
φουρνάρισσα / µανάβισσα / µαγείρισσα

ανακοίνωση, αναβάλλω,
αναγνωρίζω, ανακύκλωση, ανανεώνω,
ανακοπή, αναχώρηση
ανά

καταπράσινος, καταπιάνοµαι,
καταρροή, καταστολή, καταπολεµώ,
κατακόκκινος, καταβρέχω
κατά

διάγνωση, διαγωγή, διαρροή,
διατροφή, διάµετρος, διακόσµηση
διά

σελ. 70 | άσκηση 3
αγγελιοφόρος
βορειοανατολικά
φρεσκοστυµµένο
καλοντυµένος
καλόκαρδος
µαυροµάτης
ξαναθυµάµαι
νυχτολούλουδο

σελ. 70 | άσκηση 4
Ενδεικτική απάντηση:
Τυρόψωµο
Ελιόψωµο
Σταφιδόψωµο
Ψωµοζητώ
Ψωµοτύρι
Ψωµοµάχαιρο
Χριστόψωµο

συνέχεια...

Ενότητα 12

Ενότητα 12

Ψωµί
...συνέχεια.

Καλή όρεξη!

σελ. 71 | άσκηση 5

σελ. 73 | άσκηση 1

κρεοπώλης
κοσµηµατοπώλης
ανθοπώλης
βιβλιοπώλης
χαρτοπώλης
ξυλοκόπος
θηριοδαµαστής
επιπλοποιός

δύναµη, ελαιόλαδο, βρίσκοµαι, άδικο,
δυναµώνω, ζυµαρικά, πυραµίδα,
αναψυκτικά, λαχανικά, καθηµερινά, αφήνω,
χορταίνω, παχυσαρκία, βασικός,
πουλερικά, γαλακτοκοµικά, σύµφωνος,
ποσότητες

σελ. 73 | άσκηση 2

σελ. 71 | άσκηση 6

ΕΝΕΣ

Παλαιότερα, οι γιαγιάδες ζύµωναν ψωµί
κάθε µέρα.
Σήµερα, ο ανελκυστήρας του κτιρίου δεν
λειτουργεί.
Η τζαµαρία του γειτονικού σπιτιού είναι
σπασµένη.
Τον επόµενο µήνα οι θείοι µου θα
ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
Αύριο, οι αδερφές µου θα αγοράσουν
δώρα για τις φίλες τους.

σελ. 72 | άσκηση 7
Ενεστώτας

Παρατατικός

Ενικός

Πληθυντικός

πουλάω

X
X
……………
…………… ……………
……………

έτρωγες

X
Χ
…………… ……………
……………
……………

τραγουδάνε

Χ
X
……………
…………… …………… ……………

ζυµώνουν

Χ
Χ
……………
…………… …………… ……………

διάβαζε

Χ
Χ
…………… ……………
……………
……………

µαγείρευαν

Χ
Χ
…………… ……………
…………… ……………

κολυµπάνε

Χ
Χ
……………
…………… …………… ……………

ΠΡΤ
ΑΟΡ
ΣΥΝΟΠ. ΜΕΛ
ΕΞ. ΜΕΛ

τρώµε, καταναλώνεις, µαγειρεύουν
τρώγαµε, κατανάλωνες, µαγείρευαν
φάγαµε, κατανάλωσες, µαγείρεψαν
θα φάµε, θα καταναλώσεις, θα
µαγειρέψουν
θα τρώµε, θα καταναλώνεις,
θα µαγειρεύουν

σελ. 74 | άσκηση 3
Έλυσα τις ασκήσεις της Ιστορίας δύσκολα.
Αυτός τιµωρήθηκε άδικα.
Ο αθλητής έτρεχε πολύ γρήγορα.
Ο πλανήτης είναι πολύ µακριά µας.

σελ. 74 | άσκηση 4
αγριεύω – θυµώνω
γλεντώ – διασκεδάζω
ενηµερώνω – πληροφορώ
προλαβαίνω – προφταίνω
κρύος – παγωµένος
κρυφός – µυστικός

Χ
Χ
υπογράµµιζα …………… ……………
……………
……………
Χ
γράφατε
Χ
…………… ……………
…………… ……………
Χ
αγοράζει
Χ
……………
…………… ……………
……………
σκουπίζαµε

Χ
Χ
…………… ……………
…………… ……………

φυτεύουν

Χ
Χ
……………
…………… …………… ……………

έστρωνα

Χ
Χ
…………… ……………
……………
……………

ακολουθούµε ……………
Χ
Χ
…………… …………… ……………

συνέχεια...

Ενότητα 12

Καλή όρεξη!
...συνέχεια.

Ενότητα 12

Ο Καραγκιόζης φούρναρης

σελ. 75 | άσκηση 5

σελ. 77 | άσκηση 1

ειρήνη – πόλεµος
αγάπη – µίσος
αρχή – τέλος
πρωί – βράδυ
χαρά – λύπη
γέλιο – κλάµα
καθαριότητα – βροµιά
ψέµα – αλήθεια

φούρναρης, εξαίρετος, ετοιµάζω,
ποδόσφαιρο, περιποιούµαι, κολοκύθι,
παράθυρο, συναισθήµατα, παραγεµισµένη,
κεραµίδια, νυχτικό, κοκκινίζω, πρωινά,
ποντικός, µυρωδιά, πλατεία, κυριότερο,
ψητός

ανοίγω –κλείνω
αγοράζω – πουλώ
βροµίζω – καθαρίζω
ζεσταίνω – κρυώνω
γράφω – σβήνω
παίρνω – δίνω
ρωτάω – απαντάω
χωρίζω – ενώνω

σελ. 76 | άσκηση 6
ζεστός – κρύος
ήρεµος – ταραγµένος
κλειστός – ανοιχτός
παλιός – νέος
κενός – γεµάτος
λεπτός – παχύς
αθώος – ένοχος
άγνωστος – γνωστός
γρήγορα – αργά
συχνά – σπάνια
έξω – µέσα
πάνω – κάτω
ψηλά – χαµηλά
δύσκολα – εύκολα
δεξιά – αριστερά
πάντα – ποτέ

σελ. 77 | άσκηση 2
Μπράβο! Πήρες πολύ καλό βαθµό στο
διαγώνισµα!
Ε! Πρόσεχε τα αυτοκίνητα!
Αχ! Χτύπησα το πόδι µου!
Ποπο! Τι όµορφο που έγινε το σπίτι!
Στοπ! Μην κουνηθείς από τη θέση σου!
Χµ! Ίσως αυτό πρέπει να το ξανασκεφτούµε!
“Άλτ!’’ φώναξε ο φρουρός του
στρατοπέδου.
“Ζήτω!” φώναξε το πλήθος µε
ενθουσιασµό!

σελ. 78 | άσκηση 3
κρεοπωλείο
κοσµηµατοπωλείο
δισκοπωλείο
ανθοπωλείο
βιβλιοπωλείο
χαρτοπωλείο

σελ. 78 | άσκηση 4
αλλαντοποιείο
αρωµατοποιείο
αρτοποιείο
βαρελοποιείο
ωρολογοποιείο

συνέχεια...

Ενότητα 12

Ο Καραγκιόζης φούρναρης
...συνέχεια.

σελ. 79 | άσκηση 5

καρδούλα
κορούλα
λιµνούλα
δροσούλα
αδερφάκι
/αδερφούλης
τσαντάκι
τραπεζάκι
/τσαντούλα
κουκλίτσα
φωλίτσα
αγκαλίτσα

Του κόσµου τα παιδιά

σελ. 81 | άσκηση 1

γιαγιούλα / γιαγιάκα
πετρούλα / πετραδάκι
βροχούλα
περιστεράκι
ραχούλα
αγελαδίτσα
κοπελίτσα
αρχοντόπουλο
οµπρελίτσα
µπλουζάκι
/µπλουζίτσα

αγαπηµένο, καταφύγιο, ανάγλυφος,
µεγαλώνω, προσφυγικό, χορεύω,
προβλήµατα, νοιάζοµαι, σεισµός,
αφρικάνικος, περιβάλλον, εργοστάσιο,
περήφανος, συνήθως, στρατόπεδο,
παλιρροϊκό, όραση, ευτυχισµένος

σελ. 81 | άσκηση 2
ανεβοκατεβαίνω, γλυκαίνω, ζεσταίνω,
ακριβαίνω, ελαφραίνω, θερµαίνω,
αναθερµαίνω, επεµβαίνω, κακοµαθαίνω,
µαθαίνω, επισηµαίνω, καταλαβαίνω,
ανασαίνω, ανασταίνω, ανεβαίνω,
αποξηραίνω, βαραίνω

σελ. 82 | άσκηση 3

σελ. 80 | άσκηση 6
αετόπουλο
βασιλόπουλο
γειτονάκι
Ελληνόπουλο
κοτούλα
αλογάκι
αρκουδάκι
γηπεδάκι
καρεκλίτσα
σηµαιούλα

Ενότητα 13

πεταλουδίτσα
βοσκόπουλο
γουρουνάκι
κοριτσάκι
πριγκιπόπουλο
αγοράκι
βαρκούλα
δαχτυλάκι
κουνελάκι
νεράκι

σελ. 80 | άσκηση 7
µουσείο, βιβλίο, λιµεναρχείο, σχολείο,
νηπιαγωγείο, θρανίο, κρύο, ακόντιο,
καφενείο, γραφείο, αρχηγείο,
νοσοκοµείο, πλοίο, τοπίο, ιατρείο,
κουρείο, εστιατόριο, ξενοδοχείο,
ευαγγέλιο, εφετείο, µαγειρείο

κονταίνω
κουτσαίνω
κουφαίνω
λειαίνω
λευκαίνω
µικραίνω
αρρωσταίνω

σελ. 82 | άσκηση 4
αγριεύω, γειτονεύω
αγγαρεύω, δεντροφυτεύω
αγναντεύω, δραπετεύω
ανακατεύω, ερµηνεύω
µεταναστεύω, νοικοκυρεύω
απογοητεύω, κλαδεύω
αποταµιεύω, λατρεύω

συνέχεια...

Ενότητα 13

Του κόσµου τα παιδιά
...συνέχεια.

Ενότητα 13

Βοηθάµε να γίνει καλύτερος
ο κόσµος µας

σελ. 83 | άσκηση 5

σελ. 85 | άσκηση 1

κλαδεύω
χαϊδεύω
νηστεύω
κολακεύω
ληστεύω
κοροϊδεύω
προοδεύω
κουρεύω
συµβουλεύω
απαγορεύω
µεταναστεύω

πόλεµος, αναµνηστικό, εµβόλιο, επιδηµίες,
δραστηριοποιείται, µολύβια, εθελοντής,
περίθαλψη, παγκόσµιος, ίδρυση, εισφορές,
υποστηρίζω, τρόφιµα, καταστροφή,
υπερασπίζοµαι, βιβλία, οργανώσεις,
ανάδοχος, κατεστραµµένη, βοήθησα,
επιστολές

σελ. 83 | άσκηση 6
βελτιώνω
διατυπώνω
κλειδώνω
βιδώνω
δαγκώνω
χαλαρώνω
κατασκηνώνω
διορθώνω
καµακώνω
µουτζουρώνω
ριζώνω
στεφανώνω

σελ. 84 | άσκηση 7
ρήµα

ουσιαστικό

επίθετο

µετοχή

αντιµετωπίζω, µεγαλώνω,
εργάζοµαι, σπουδάζω, αξίζω,
νοιάζοµαι
αγρότης, διαγώνισµα, γλώσσα,
µάθηµα, σχολείο, σύστηµα
όµορφος, µαλακός, περήφανος,
αγωνιστικός, καθαρός, µεγάλος
δένοντας, κατεβαίνοντας,
ξεκινώντας, χτυπώντας,
περιµένοντας

σελ. 85 | άσκηση 2
Επίθετα: µεγάλος, απίστευτος, πράσινη,
καταδεκτικός, οργανωτικός, εθελοντικός,
εύκολος,αξιοπρόσεκτη, σχολικός,
καλύτερος, φτωχό
Ουσιαστικά: κυρία, σχολείο, πόλεµος,
οργάνωση, στήριγµα, επιστολή, άνθρωπος,
προσοχή, κατάσταση, δραστηριότητα,
χώρα, ζωγραφιά

σελ. 86 | άσκηση 3
Ο.Η.Ε.
Ο.Σ.Ε.
Ο.Α.Σ.Α.
∆.Ε.Η.
Ε.Ε
Ε.Σ.Υ.
Ι.Χ.
Ο.Α.Ε.Ε.

σελ. 86 | άσκηση 4
Α.Ε.Ι. – Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
Γ.Ε.Ν. – Γενικό Επιτελείου Ναυτικού
ΕΛ.ΤΑ. – Ελληνικά Ταχυδροµεία
Ι.Κ.Α. – Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ε.Υ∆.ΑΠ. – Εταιρεία Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
Ο.Α.Ε.∆. – Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού

συνέχεια...

Ενότητα 13

Βοηθάµε να γίνει καλύτερος
ο κόσµος µας ...συνέχεια.

Ενότητα 13

Η πτήση των γερανών

σελ. 87 | άσκηση 5

σελ. 89 | άσκηση 1

Ε.Τ.Ε.
Ο.Τ.Ε.
Ο.Γ.Α.
Ε.Ο.Φ.
Γ.Σ.Ε.Ε.
∆.Ο.Ε.
Ε.Ε.Σ.
Κ.Τ.Ε.Λ.
Ο.Λ.Μ.Ε.

γρηγορότερα, σφραγίζω, ολοκληρώνω,
τύλιγµα, µοιράζοµαι, αποκαλυπτήρια,
βασίλειο, γιαπωνέζικη, παράδεισος,
νοσοκοµείο, πατρίδα, απειλητικό,
αµέτρητοι, πραγµατοποιώ, χρήµατα,
εξακόσιοι, γυµνάσιο, ασθένειες

σελ. 87 | άσκηση 6

δύο, έντεκα, µία, έξι, διακόσιοι,
δεκαεννέα

Ο Παναγιώτης είπε πως δεν θέλει να πάει
στο πάρκο σήµερα γιατί κάνει πολλή
ζέστη. Η Μαρία απάντησε ότι θα έρθουν
όλα τα παιδιά της τάξης και πως πρέπει να
έρθει και αυτός. Ο Παναγιώτης τότε είπε
ότι θα έρθει, αλλά αν ζεσταθεί πολύ θα
κάτσει κάτω από το µεγάλο δέντρο.

σελ. 88 | άσκηση 7
µεγάλο / πράσινες / ψηλά /πολλοί /
φωτεινοί / ψηλή / αδύνατη / ώριµα /
κατακόκκινο / εργατικός / κόκκινο /
µάλλινο / χάλκινα / κρυστάλλινα

σελ. 89 | άσκηση 2
Απόλυτα

Τακτικά

δεύτερος, δέκατος, πρώτος, έκτη,
πεντηκοστός, χιλιοστός, δέκατος τρίτος

σελ. 90 | άσκηση 3
πρώτος / τρίτου / δεύτερο / έβδοµο / όγδοο

σελ. 90 | άσκηση 4
Απόλυτα: τρία, δεκαπέντε, πέντε
Τακτικά: τρίτος, τρίτη

σελ. 91 | άσκηση 5
πρώτη, τρίτη / έβδοµο / δέκατος πέµπτος /
δέκατο όγδοο

σελ. 91 | άσκηση 6
τρεισήµισι/ δυόµισι /πεντέµισι / οκτώµισι /
τριάµισι

σελ. 92 | άσκηση 7
είκοσι / δέκα / πέµπτο / πρώτος / εικοστό,
δεύτερου / σαράντα πέντε / δέκατη πέµπτη

Ενότητα 13

Ένα παιδί γράφει στο Θεό

Ενότητα 13

σελ. 93 | άσκηση 5

σελ. 95 | άσκηση 5

ψεύτικα, βιοµηχανία, προσευχή,
µολυβένιος, ειρηνόφιλος, αθώος, επίθεση,
ξύλινος, αεροπορία, διαδίκτυο,
στρατηγός, φιλειρηνικός, παριστάνω,
στρατιώτης, πολεµοχαρής

αντιστράτηγος
καταγράφω
διάγνωση
αποφεύγω
υπαστυνόµος
αντιγράφω
παραλαµβάνω
διαβεβαιώνω
περιβάλλω

σελ. 93 | άσκηση 2
Χθες η µητέρα µαγείρεψε παστίτσιο µαζί µε
τον µπαµπά.
Τα παιδιά της Γ’ δηµοτικού πήγαν εκδροµή
στον ζωολογικό κήπο.
Ο θείος της Μαρίας έφαγε ένα νόστιµο
παγωτό µε γεύση φράουλα.
Οι µαθητές της ∆’ δηµοτικού έγραψαν
διαγώνισµα στα Μαθηµατικά.

σελ. 94 | άσκηση 3
Εύκολα ήταν τα θέµατα των εξετάσεων.
Είναι ώρα για µάθηµα.
Εύχοµαι καλή χρονιά.
Τι όµορφη πεταλούδα που είναι.
Γεµάτο είναι το γήπεδο από φιλάθλους.

σελ. 94 | άσκηση 4

Ένα παιδί γράφει στο Θεό
...συνέχεια.

σελ. 95 | άσκηση 6
Πολλοί λαοί δεν επιδιώκουν να είναι
φιλειρηνικοί µε τις γειτονικές χώρες τους.
Ο φιλοπόλεµος βασιλιάς Λουδοβίκος ήταν
η αιτία πολλαπλών συγκρούσεων και
µαχών.
Ο αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάµεων
έδωσε άδεια στους στρατιώτες.
Ο θεός Άρης ήταν ένας από τους πιο
πολεµοχαρείς χαρακτήρες της µυθολογίας.

σελ. 96 | Το σταυρόλεξο του καλοκαιριού
1. ΚΑΡΠΟΥΖΙ
2.ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
3. ΑΛΑΤΙ
4. ΠΑΓΩΤΟ
5.ΣΩΣΙΒΙΟ
6. ΚΑΣΤΡΟ
7.ΜΑΓΙΟ
8. ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ
9. ΤΖΙΤΖΙΚΙ
10. ΟΜΠΡΕΛΑ

λαχανόκηπος
κοκκινόµαυρος
ποντικοπαγίδα
τρεµοσβήνω
ποντικοφωλιά
στενόµακρος
νυχτολούλουδο
σπιτόγατος
χρυσοπληρώνω

συνέχεια...

www.iscool.gr

