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A΄ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Οι δύο φίλοι μιλάνε για τον αγώνα

Κωνσταντίνος:

Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για τον τελικό αγώνα ανάμεσα στον
Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό! Πάμε στο καφενείο
στη γειτονιά μας; Εκεί έχουν γιγάντια οθόνη και δεν
χάνουμε καμία φάση. Τι λες; Είναι ωραία η ιδέα μου;
Ναι, ωραία σκέψη! Λοιπόν, πού είναι η ερυθρόλευκη
φανέλα, εκείνη η κοντομάνικη; Βλέπω εδώ μόνο το
λευκό βαμβακερό σορτσάκι, το κόκκινο πλεκτό καπέλο, το δίχρωμο
μάλλινο κασκόλ, αλλά πουθενά την αγαπημένη μου μπλούζα!
Μιλάς για εκείνη την ακρυλική με τις κάθετες ρίγες και τα μαύρα
γράμματα στο πίσω μέρος;
Ναι αυτή! Τη φοράω πάντα στο στάδιο!
Ε, στο στάδιο, όχι στο …καφενείο! Πάμε τώρα. Μας περιμένουν τα
παιδιά.

Ρόμπερτ:

Κωνσταντίνος:
Ρόμπερτ:
Κωνσταντίνος:

θυμόμαστε και μαθαίνουμε…
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός

Ολυμπία, Όλυμπος, Ολύμπιος, Ολυμπιάδα, ολυμπιακός ύμνος, ολυμπιακοί αγώνες,
ολυμπισμός, ολυμπιακό ιδεώδες, ολυμπιακό στάδιο, ολυμπιακή αεροπορία
παν

πάντα, παντού, πανανθρώπινος, παγκόσμιος, πανδαιμόνιο

αθηναϊκός

Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Αθηνά, Αθήνα, Αθηναίος

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

αγώνα
μεγάλη
γιγάντια
φάση
ιδέα
σκέψη
ερυθρόλευκη
λευκό
βαμβακερό
πλεκτό
καπέλο
δίχρωμο
ακρυλική
κάθετες
μαύρα
γράμματα
στάδιο

αγώνας, ο
μεγάλος-η-ο
γιγάντιος-α-ο
φάση, η
ιδέα, η
σκέψη, η
ερυθρόλευκος-η-ο
λευκός-ή-ό
βαμβακερός-ή-ό
πλεκτός-ή-ό
καπέλο, το
δίχρωμος-η-ο
ακρυλικός-ή-ό
κάθετος-η-ο
μαύρος-η-ο
γράμμα, τα
στάδιο, το
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2
τελικό
ανάμεσα
καφενείο
γειτονιά
οθόνη
χάνουμε
καμία
φανέλα
κοντομάνικη
μόνο
σορτσάκι
μάλλινο
κασκόλ
πουθενά
μπλούζα
ρίγες
πίσω
μέρος
φοράω

τελικός-ή-ό
ανάμεσα
καφενείο, το
γειτονιά, η
οθόνη, η
χάνω
κανένας-καμία-κανένα
φανέλα, η
κοντομάνικος-η-ο
μόνο
σορτσάκι, το
μάλλινος-η-ο
κασκόλ, το
πουθενά
μπλούζα, η
ρίγα, η
πίσω
μέρος, το
φοράω

Α2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις λέξεις από το
πλαίσιο:
μεγαλομανία, ιδεαλισμός, μεγαλούπολη, ιδεαλιστής, ιδεολογικός, μεγάφωνο, μεγάκυκλος,
ιδεολογία, μεγαλομανής, ιδεολόγος
ιδέα

μεγάλος

2. Αντιστοιχίστε τις λέξεις που έχουν σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με το
κείμενο:
τελικός
μεγάλη
ωραία
γιγάντια
αγαπημένη

οθόνη
αγώνας
μπλούζα
μέρα
σκέψη

3. Τι ρούχα έχει ο Αλέξανδρος για το στάδιο; Αντιστοιχίστε:
βαμβακερό
πλεκτό
μάλλινο
ακρυλική

μπλούζα
κασκόλ
σορτσάκι
καπέλο
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4. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο:
ιδέα, καπέλο, μπλούζα, καφενείο…γειτονιά, οθόνη, ρίγες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Έχω μια ……………………………! Πάμε το Σαββατοκύριακο στο Ναύπλιο;
Τι χρώμα είναι το …………………………… που φοράει η Ελένη; Μαύρο ή καφέ;
Η …………………………… μου είναι πάνω στην καρέκλα. Τι λες; Σου αρέσει;
Ο Γιώργος πίνει τον καφέ του στο …………………………… «Η ωραία ……………………………»!
Η καινούργια τηλεόραση έχει πολύ μεγάλη …………………………… !
Θέλω αυτή τη μπλούζα με τις κόκκινες και μπλε …………………………… .

5. Επιλέξτε το σωστό:
1. Ο τελικός αγώνας γίνεται ανάμεσα στον …………………… και τον …………………… .
β. Ηρακλή-Παναθηναϊκό
γ. Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό
α. Ολυμπιακό-Άρη
2. Οι δύο φίλοι πηγαίνουν στο ……………………, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη οθόνη για τον
αγώνα.
α. στάδιο
β. καφενείο
γ. σούπερ μάρκετ
3. Ο Αλέξανδρος φοράει πάντα …………………… μπλούζα στο στάδιο.
α. ερυθρόλευκη
β. μαύρη
γ. κόκκινη
4. Το κασκόλ του έχει …………………… χρώματα.
α. δύο
β.τρία
γ. τέσσερα
5. Η μπλούζα έχει …………………… γράμματα στο πίσω μέρος.
α. άσπρα
β. μαύρα
γ. λευκά

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τι είναι φέτος στη μόδα;
Αυτό το χρόνο είναι στη μόδα τα απαλά και γήινα χρώματα, ειδικά το καφέ και το μπεζ.
Τα παντελόνια είναι στενά, ενώ τα φορέματα και οι φούστες είναι σε σχήμα άλφα.
Στη μόδα είναι επίσης οι γραβάτες, τα πουκάμισα και τα πολύχρωμα πουλόβερ.
χρώματα

κόκκινο

κίτρινο

πράσινο

γαλάζιο

πορτοκαλί

καφέ

μαύρο

άσπρο

φανέλα

μπλούζα

ζώνη

επίσης: ροζ, μπλε, μπεζ, μωβ
ρούχα

παντελόνι

φούστα

φόρεμα

γραβάτα

πουκάμισο
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
μόδα
χρώματα
σχήμα
πολύχρωμα
ζώνη

μόδα, η
χρώμα, το
σχήμα, το
πολύχρωμος-η-ο
ζώνη, η
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

φέτος
απαλά
γήινα
ειδικά
καφέ
μπεζ
παντελόνια
στενά
ενώ
φορέματα
φούστες
γραβάτες
πουκάμισα
πουλόβερ
κίτρινο
πράσινο
γαλάζιο
πορτοκαλί
άσπρο
ροζ
μπλε
μωβ
ρούχα

φέτος
απαλός-ή-ό
γήινος-η-ο
ειδικά
καφέ, το
μπεζ, το
παντελόνι, το
στενός-ή-ό
ενώ
φόρεμα, το
φούστα, η
γραβάτα, η
πουκάμισο, το
πουλόβερ, το
κίτρινος-η-ο
πράσινος-η-ο
γαλάζιος-α-ο
πορτοκαλής-ιά-ί
άσπρος-η-ο
ροζ
μπλε
μωβ
ρούχο, το

Β2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Σωστό ή Λάθος;
1.
2.
3.
4.
5.

Φέτος στη μόδα είναι το κόκκινο και το ροζ.
Τα παντελόνια αυτό το χρόνο είναι στενά.
Οι φούστες και τα φορέματα είναι σε στενή γραμμή επίσης.
Στη μόδα είναι οι γραβάτες.
Τα πουλόβερ αυτό το χρόνο έχουν ένα χρώμα.

2α. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις λέξεις από το
πλαίσιο:
στενοκεφαλιά, στεναχώρια, χρωματικός, στενογράφημα, πολυχρωμία, στενοκαρδία,
χρωματογραφία, στενογραφία, στενογράφος, χρωματισμός, στένωση
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χρώμα

στενή

2β. Σχηματίστε νέες λέξεις:
χρώμα
χρώμα

+
+

σώμα
σφαίρα

=
=

………………………………………………………………
………………………………………………………………

3. Συμπληρώστε τα χρώματα και τα ρούχα:
χρώματα

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

ρούχα

………………

………………

………………

………………

………………

4. Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν:
1. π ο __ ύ χ __ __ μ __ ς

6. π __ ρ τ ο __ α __ ή ς

2. σ __ ή μ __

7. γ ή __ ν __ ς

3. ζ __ ν __

8. __ ό δ __

4. γ __ α β __ τ α

9. ε __ ώ

5. α __ α __ ό ς

10. __ έ __ ο ς

5.

Ακούστε και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν:
Συνέντευξη στο γνωστό μόδιστρο Λουκά Αλιάτη

Δημοσιογράφος:
Λουκάς Αλιάτης:

Λοιπόν, κ. Αλιάτη, τι είναι ………………………… στη μόδα;
Για τους άντρες, το χειμώνα έχουμε …………………………
πολύχρωμα και πουκάμισα σε διάφορα απαλά
………………………… .
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Ποια ακριβώς;
Είναι σίγουρα το ………………………… και το καφέ.
Και για τις γυναίκες;
Για τις γυναίκες, είναι στη μόδα τα ………………………… παντελόνια και οι
φούστες σε ………………………… άλφα.
Από χρώματα;
Πολύ στη μόδα είναι το …………………………, αλλά και το …………………………
και το καφέ, όπως στα αντρικά ρούχα.
Σας ευχαριστώ πολύ!

Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ

Η μπάλα του βόλεϊ αλλάζει ρούχα

Στην αρχή είναι η γνωστή άσπρη, μετά η τρίχρωμη και τώρα η νέα μπάλα, σε
δύο χρώματα γράφει τη δική της «ιστορία» στο Ολυμπιακό τουρνουά! Είναι μια
από τις πρωταγωνίστριες στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα γήπεδα στο
Πεκίνο. Με νέο εντυπωσιακό λουκ, πιο …λεπτή, αλλά με τις καμπύλες της, με
ωραία επιδερμίδα και …μέσα στη μόδα, «καίει καρδιές» και αυξάνει κατά πολύ
την τηλεθέαση του βόλεϊ.
Γ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

νέα
πρωταγωνίστριες
καμπύλες
επιδερμίδα
καρδιές

νέος-α-ο
πρωταγωνίστρια, η
καμπύλη η
επιδερμίδα, η
καρδιά, η
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

μπάλα
αλλάζει
αρχή
μετά
τρίχρωμη
τουρνουά
γήπεδα
Πεκίνο
εντυπωσιακό
λεπτή
«καίει καρδιές»
αυξάνει
κατά πολύ
τηλεθέαση

μπάλα, η
αλλάζω
αρχή, η
μετά
τρίχρωμος-η-ο
τουρνουά, το
γήπεδο, το
Πεκίνο, το
εντυπωσιακός-ή-ό
λεπτός-ή-ό
«καίω καρδιές»
αυξάνω
κατά πολύ
τηλεθέαση, η

Γ2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
1. Επιλέξτε το σωστό:
1. Στην αρχή η μπάλα του βόλεϊ είναι ………………………, μετά ……………………… και τελικά
δίχρωμη.
α. άσπρη, δίχρωμη
β. άσπρη, τρίχρωμη
γ. δίχρωμη, άσπρη
6
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2. Η νέα μπάλα είναι η πρωταγωνίστρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες ……………………… .
α. στην Αθήνα
β. στο Λονδίνο
γ. στο Πεκίνο
3. Η νέα μπάλα είναι πιο ……………………… από την παλιά.
α. μικρή
β. μεγάλη
γ. λεπτή
4. Η νέα μπάλα «καίει ………………………» με το νέο της λουκ!
α. καρδιές
β. επιδερμίδα
γ. ρούχα
5. Επειδή υπάρχει η νέα μπάλα, πιο ……………………… άνθρωποι βλέπουν βόλεϊ.
α. λίγοι
β. πολλοί
γ. νέοι
2. Σχηματίστε νέες λέξεις από τη λέξη «καρδιά»:

καρδι ά

→

καρδιο- +

-πάθεια

= ………………………………………………………………

-παθής

= ………………………………………………………………

-γράφημα

= ………………………………………………………………

-γράφος

= ………………………………………………………………

-λογία

= ………………………………………………………………

-λόγος

= ………………………………………………………………

-χειρουργική = ………………………………………………………………

3. Σχηματίστε νέες λέξεις από τη λέξη «επιδερμίδα»:
-πάθεια

= ………………………………………………………………

-λογία

= ………………………………………………………………

ε π ι δ ε ρ μ ί δ α → δερματο- + -λόγος

= ………………………………………………………………

-λογικός

= ………………………………………………………………

4. Αντιστοιχίστε, σύμφωνα με το κείμενο:
ολυμπιακό
άσπρη
εντυπωσιακό
ολυμιακοί
ωραία

μπάλα
επιδερμίδα
αγώνες
τουρνουά
λουκ

5. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο:
καρδιές, εντυπωσιακά, γήπεδο, τηλεθέαση, λεπτή, μπάλα
1. Τα «Νέα» στο Κανάλι 1 έχουν μεγάλη ………………………………………… . Πολλοί άνθρωποι τα
βλέπουν.
2. Η Μαρία σήμερα καίει …………………………………………! Όλα τα αγόρια την κοιτάζουν.
3. Είναι αρκετά …………………………………………! Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει δίαιτα!
4. Πολύ ………………………………………… ρούχα! Έχουν πολύ όμορφα χρώματα.
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5. Τα παιδιά είναι στο ………………………………………… και παίζουν …………………………………………
όλο το απόγευμα.

Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Β1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ

1. Επίθετα
α. Τι είναι;
Είναι οι λέξεις που πηγαίνουν μαζί με ουσιαστικά και τους δίνουν ένα χαρακτηριστικό, μια
ιδιότητα. Συμφωνούν με τα ουσιαστικά και στο γένος και στην πτώση και στον αριθμό.
Παραδείγματα:
ο καλός άνθρωπος, η ωραία γυναίκα, το γλυκό παιδί
οι καλές κυρίες, τα ωραία λουλούδια, οι γλυκές σοκολάτες
β. Κατηγορίες
κατηγορία

παράδειγμα

α.

-ος / -η / -ο

καλός - καλή - καλό

β.

-ος / -α / -ο

ωραίος - ωραία - ωραίο

γ.

-ός / -ιά / -ό

γλυκός - γλυκιά - γλυκό

δ.

-ής / -ιά / -ί

πορτοκαλής - πορτοκαλιά - πορτοκαλί

κατηγορία

κλίση
ενικός αριθμός

πληθυντικός αριθμός

ονομαστική

ο καλός

η καλή

το καλό

οι καλοί

οι καλές

τα καλά

αιτιατική

τον καλό

την καλή

το καλό

τους καλούς

τις καλές

τα καλά

ονομαστική

ο ωραίος

η ωραία

το ωραίο

οι ωραίοι

οι ωραίες

τα ωραία

αιτιατική

τον ωραίο

την ωραία

το ωραίο

τους ωραίους

τις ωραίες

τα ωραία

ονομαστική

ο γλυκός

η γλυκιά

το γλυκό

οι γλυκοί

οι γλυκές

τα γλυκά

-ος / -η / -ο

-ος / -α / -ο
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τον γλυκό

την γλυκιά

το γλυκό

τους γλυκούς

τις γλυκές

τα γλυκά

ονομαστική

ο
πορτοκαλής

η
πορτοκαλιά

το
πορτοκαλί

οι
πορτοκαλιοί

οι
πορτοκαλιές

τα
πορτοκαλιά

αιτιατική

τον
πορτοκαλή

την
πορτοκαλιά

το
πορτοκαλί

τους
πορτοκαλιούς

τις
πορτοκαλιές

τα
πορτοκαλιά

-ής / -ιά / -ί

Τα χρώματα σχηματίζουν επίθετα σε:
α. -ος / -η / -ο
(π.χ. κόκκινος-η-ο)
β. -ος / -α / -ο
(π.χ. γαλάζιος-α-ο)
(π.χ. πορτοκαλής-ιά-ί)
γ. -ής / -ιά / -ί
δ. άκλιτα - δεν ακολουθούν καμία κλίση και δεν αλλάζουν (π.χ. ροζ, μπλε, μωβ κ.ά.)
2. Δεικτικές αντωνυμίες
Είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε αντί για ονόματα, για να δείξουμε κάποιον ή κάτι.
α. αυτός, αυτή, αυτό:

για κάποιον ή κάτι που βρίσκεται κοντά μας ή μπροστά μας.
π.χ. Αυτός ο κύριος είναι ο πατέρας μου.
Αυτή η τσάντα είναι ωραία.
Αυτό το βιβλίο είναι δικό μου.

β. εκείνος, εκείνη, εκείνο: για κάποιον ή κάτι που βρίσκεται μακρυά μας.
π.χ. Εκείνος ο άνθρωπος είναι γιατρός.
Εκείνη η κυρία είναι η αδερφή του.
Εκείνο το παιδί είναι μαθητής μου.

3. Αριθμοί 100 100
200
300
400
500
600
700
800
900

εκατό
διακόσιοι-διακόσιες-διακόσια
τριακόσιοι-τριακόσιες-τριακόσια
τετρακόσιοι-τετρακόσιες-τετρακόσια
πεντακόσιοι-πεντακόσιες-πεντακόσια
εξακόσιοι-εξακόσιες-εξακόσια
επτακόσιοι-επτακόσιες-επτακόσια
οκτακόσιοι-οκτακόσιες-οκτακόσια
εννιακόσιοι-εννιακόσιες-εννιακόσια

1.000
2.000

χίλιοι-χίλιες-χίλια
δύο χιλιάδες



Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και κάποια επίθετα που σχηματίζουν θηλυκό και σε -ιά και σε -ή.
Π.χ. κακός → κακιά και κακή, ξανθός → ξανθιά και ξανθή, φτωχός → φτωχιά και φτωχή, μαλακός
→ μαλακιά και μαλακή.
Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποιούμε το θηλυκό σε -ιά για πρόσωπα και το θηλυκό σε -ή για
πράγματα. Θα πούμε, για παράδειγμα, κακιά γυναίκα αλλά κακή ταινία ή ξανθιά γυναίκα αλλά
ξανθή σταφίδα κόκ.
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3.000
4.000
10.000
100.000
500.000

τρεις χιλιάδες
τέσσερις χιλιάδες
δέκα χιλιάδες
εκατό χιλιάδες
πεντακόσιες χιλιάδες

1.000.000
2.000.000

ένα εκατομύριο
δύο εκατομύρια

1. Αντιστοιχίστε:
καλοί
ωραίες
γαλάζια
πορτοκαλί
ευγενικά
γλυκιά

Β2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ
παντελόνι
κοπέλα
μαθητές
παιδιά
γυναίκες
τσάντα

2. Συμπληρώστε τις προτάσεις με το επίθετο της παρένθεσης στο σωστό τύπο:
1. Την Άνοιξη μου αρέσει να περπατάω και να θαυμάζω την ……………………………………
φύση!(πράσινος-η-ο)
2. Η Κλεοπάτρα έμεινε στην ιστορία ως η …………………………………… γυναίκα. (αιώνιος-α-ο)
3. Γνωρίζεις μήπως την …………………………………… κυρία που έφυγε πριν λίγο; (γλυκός-ιά-ό)
4. Η κόρη σου είναι …………………………………… ή ……………………………………; (ξανθός-ιά-ό,
μελαχρινός-ή-ό)
5. Κοιτάζεις πάντα τα …………………………………… κορίτσια; (όμορφος-η-ο)
6. Βλέπεις εκείνο τον …………………………………… στη γωνία; Είναι ο ……………………………………
αδερφός μου. (ψηλός-ή-ό, μικρός-ή-ό)
7. Πού είναι οι …………………………………… κάλτσες μου και το ……………………………………
παντελόνι μου;(μαύρος-η-ο)
8. Μήπως φοράς το δικό μου …………………………………… φόρεμα; (λευκός-ή-ό)
9. Θέλεις την …………………………………… ή την …………………………………… μπλούζα; (πορτοκαλήςιά-ί, κόκκινος-η-ο)
10. Όλα τα σπίτια στο νησί είναι …………………………………… και τα παράθυρά τους
…………………………………… (άσπρος-η-ο, γαλάζιος-α-ο)
3. Επιλέξτε το σωστό:
1. Η ………………………… γάτα σημαίνει ………………………… …τύχη!
α. μαύρη, κακή
β. κόκκινη, καλή
γ. άσπρη, κακή
2. Μου αρέσουν τα ………………………… τριαντάφυλλα και οι ………………………… τουλίπες.
α. κόκκινα, άσπρα
β. κόκκινες, ροζ
γ. κόκκινα, ροζ
3. Το ………………………… φανάρι σημαίνει στοπ, ενώ το ………………………… σημαίνει το αντίθετο.
α. πορτοκαλί
β. κόκκινο
γ. πράσινο
4. Η ντομάτα έχει ………………………… χρώμα.
α. κίτρινο
β. κόκκινο
γ. μπλε
5. Οι ………………………… μαθητές συνήθως πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο.
α. καλοί
β. τρελοί
γ. κακοί
4. Συμπληρώστε με τον κατάλληλο τύπο των αντωνυμιών:
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αυτός - αυτή - αυτό

εκείνος - εκείνη - εκείνο

………………………… ο κύριος

………………………… ο κινηματογράφος

………………………… τα παιδιά

………………………… η βιβλιοθήκη

………………………… οι μαθήτριες

………………………… οι κοπέλες

………………………… το βιβλίο

………………………… το σχολείο

………………………… τον φίλο

………………………… τον καθηγητή

………………………… την εποχή

………………………… την δασκάλα

………………………… τα σπίτια

………………………… τα τετράδια

5. Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις από το πλαίσιο:
αυτό, εκείνη, εκείνες, αυτό, αυτοί
α. ………………………… εδώ το μολύβι γράφει πολύ καλά.
β. ………………………… οι μαθήτριες έρχονται στο δικό μας σχολείο;
γ. ………………………… οι μαθητές είναι από τον Λίβανο.
δ. ………………………… τον καιρό είμαι πολύ καλά!
ε. Μου αρέσει πολύ ………………………… η κόκκινη τσάντα.
6. Γράψτε τους αριθμούς:
100 μπάλες …………………………………………
500 άνθρωποι …………………………………………
1.000 παιδιά …………………………………………
900 σπίτια
…………………………………………
600 σχολεία …………………………………………

Γ΄ ΜΕΡΟΣ
1. Κρεμάλα

3.000 μαθητές …………………………………………
200 γυναίκες …………………………………………
800 καρέκλες …………………………………………
4.000 βιβλία …………………………………………
300 αυτοκίνητα…………………………………………

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΕΞΕΩΝ

Βρείτε τις λέξεις:
Είναι η νέα μπάλα του βόλεϊ.
Εκεί μέσα γίνονται αγώνες.
Έχει και η τηλεόραση.
Έχει πολλά χρώματα αυτός.
Η ιδέα αλλιώς.

Δ
Σ
Ο
Π
Σ

2. Σταυρόλεξο
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2
1
1
2
3
3
4

5

Οριζόντια
1. Επίθετο από ένα χρώμα.
2. Τη φοράμε …πάνω από το παντελόνι.
3. Πάρα πολύ μεγάλος.
4. Είναι κατά κανόνα αντρικό ρούχο.
5. …Πολύ κοντό παντελόνι.

Κάθετα
1. Είναι η μπάλα στους Ολυμπιακούς
Αγώνες στο Πεκίνο.
2. Το αντίθετο από το …τέλος.
3. Έχει ένας αγώνας όταν τον βλέπουν
πολλοί άνθρωποι στην τηλεόραση.

3. Εικόνα και Λέξη
Βρείτε τις λέξεις:

Ι __ __ Α

Γ __ __ __ __ __ __ Α

Κ __ __ __ __ Α

Κ __ __ __ __ __ __ Ο
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Γ __ __ __ __ Α

Δ΄ΜΕΡΟΣ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
ΛΕΞΕΙΣ…ΛΕΞΕΙΣ… ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ…

επιδερμίδα, η

δερματολόγος, ο

γράμμα, το

γραμματική, η

καρδιά, η

καρδιολόγος, ο / η
καρδιολογία, η

γήινος-η-ο

γη, η

Ε΄ΜΕΡΟΣ

ΓΡΑΦΟΥΜΕ…

1. Σου αρέσει να πηγαίνεις στα μαγαζιά για ψώνια; Τι ρούχα σου αρέσει
να αγοράζεις; Ποια είναι τα χρώματα που προτιμάς; Σου αρέσει να
είσαι μέσα στη μόδα;
2. Σου αρέσουν τα σπορ; Σου αρέσει να βλέπεις αγώνες στην τηλεόραση
ή να πηγαίνεις στο γήπεδο;
ΣΤ΄ΜΕΡΟΣ
ΜΙΛΑΜΕ…
1. Χωριστείτε σε δυο ομάδες: στην πρώτη θα ανήκουν αυτοί που
ακολουθούν πάντα τη μόδα και πιστεύουν ότι παίζει αρκετά
σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Στη δεύτερη θα ανήκουν όσοι δεν
δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή. Παρουσιάστε τις απόψεις σας.
2. Περιγράψτε το αγαπημένο σας σπορ. Ποιο είναι, αν είναι ομαδικό ή
ατομικό, πόσο γυμνάζεστε, αν είναι ολυμπιακό άθλημα κλπ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
αγώνας, ο
ακρυλικός-ή-ό
βαμβακερός-ή-ό
γιγάντιος-α-ο
γράμμα, τα
δίχρωμος-η-ο
επιδερμίδα, η
ερυθρόλευκος-η-ο
ζώνη, η
ιδέα, η
κάθετος-η-ο
καμπύλη η
καπέλο, το
καρδιά, η
λευκός-ή-ό
μαύρος-η-ο
μεγάλος-η-ο
μόδα, η
νέος-α-ο
πλεκτός-ή-ό
πολύχρωμος-η-ο
πρωταγωνίστρια, η
σκέψη, η
στάδιο, το
σχήμα, το
τουρνουά, το
φάση, η
χρώμα, το

«καίω καρδιές»
αλλάζω
ανάμεσα
απαλός-ή-ό
αρχή, η
άσπρος-η-ο
αυξάνω
γαλάζιος-α-ο
γειτονιά, η
γήινος-η-ο
γήπεδο, το
γραβάτα, η
ειδικά
εντυπωσιακός-ή-ό
ενώ
κανένας-καμία-κανένα
κασκόλ, το
κατά πολύ
καφέ, το
καφενείο, το
κίτρινος-η-ο
κοντομάνικος-η-ο
λεπτός-ή-ό
μάλλινος-η-ο
μέρος, το
μετά
μόνο
μπάλα, η
μπεζ, το
μπλε
μπλούζα, η
μωβ
οθόνη, η
παντελόνι, το
Πεκίνο, το
πίσω
πορτοκαλής-ιά-ί
πουθενά
πουκάμισο, το
πουλόβερ, το
πράσινος-η-ο
ρίγα, η
ροζ
ρούχο, το
σορτσάκι, το
στενός-ή-ό
τελικός-ή-ό
τηλεθέαση, η
τουρνουά, το
τρίχρωμος-η-ο
φανέλα, η
φέτος
φοράω
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φόρεμα, το
φούστα, η
χάνω
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