«Γνωρίζεις ήδη ελληνικά»

ενότητα 18 - στο πάρτυ ή στο θέατρο;

ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - Στο πάρτυ ή στο θέατρο;
Α΄ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Πάμε στο πάρτυ;
Παιδιά σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος και απόψε το
βράδυ κάνει στο σπίτι του ένα πάρτυ. Μας κάλεσε
όλους. Θέλετε να πάμε;
Βασιλική:
Ναι. Γιατί, όχι;
Απόστολος: Δυστυχώς, δεν μπορώ. Αύριο νωρίς το πρωί πρέπει να
είμαι στο αεροδρόμιο. Μου έτυχε μια δουλειά και δεν
μπορώ να το αναβάλω. Εσείς, όμως, να πάτε. Θα
περάσετε ωραία. Κάθε φορά που πηγαίνω στη γιορτή του, περνάω
καταπληκτικά. Μαζεύεται πολύς κόσμος. Τρώμε, πίνουμε και
ακούμε μουσική. Έχει μία πλούσια δισκοθήκη, για κάθε γούστο.
Μερικές φορές παίζει και ο ίδιος κιθάρα.
Βασιλική:
Και εγώ παίζω κιθάρα. Είναι το αγαπημένο μου μουσικό όργανο.
Μικρή άρχισα να μαθαίνω πιάνο, αλλά τελικά δεν μου άρεσε. Πήρα,
λοιπόν, την απόφαση να ξεκινήσω κιθάρα. Μετά τη δουλειά ή όποτε
βρίσκω χρόνο, για να χαλαρώσω, πιάνω την κιθάρα και αρχίζω να
τραγουδάω. Το τραγούδι με ανανεώνει, με ψυχαγωγεί, με
συγκινεί.
Σοφία:
Εμένα μου αρέσει πολύ ο χορός. Όχι μόνο με ψυχαγωγεί, αλλά και με
διατηρεί σε φόρμα. Χορεύω και παραδοσιακούς και μοντέρνους
χορούς. Ελπίζω απόψε να χορέψουμε και γενικά να διασκεδάσουμε.
Απόστολος: Σας το εύχομαι. Καλή διασκέδαση, λοιπόν.
Σοφία,
Ευχαριστούμε! Και σε σένα καλό ταξίδι!
Βασιλική:

Σοφία:

Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

πάρτυ
δισκοθήκη
γούστο
κιθάρα
πιάνο
φόρμα
γενικά

πάρτυ, το
δισκοθήκη, η
γούστο, το
κιθάρα, η
πιάνο, το
φόρμα, η
γενικά
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2
απόψε
έτυχε
αναβάλω
γιορτή
καταπληκτικά
μαζεύεται
ακούμε
απόφαση
όποτε
χρόνο
χαλαρώσω
πιάνω
τραγουδάω
τραγούδι
ανανεώνει
ψυχαγωγεί
συγκινεί
διατηρεί
χορεύω
διασκέδαση

απόψε
τυχαίνει
αναβάλλω
γιορτή, η
καταπληκτικά
μαζεύομαι
ακούω
απόφαση, η
όποτε
χρόνος, ο
χαλαρώνω
πιάνω
τραγουδάω/-ώ
τραγούδι, το
ανανεώνω
ψυχαγωγώ
συγκινώ
διατηρώ
χορεύω
διασκέδαση, η

Α2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. δισκοθήκη = δίσκος + θήκη. Σχηματίστε κι άλλες σύνθετες λέξεις με τις
«δίσκος» και «θήκη»:

+

-βόλος
(βόλος)
-βολία
(παθαίνω)
-πάθεια
(πουλάω)
-πωλείο

δίσκο(ς)= .............................
= .............................

+

= .............................
= .............................

βιβλίο-

-θήκη
= .............................

απο-

= .............................

πιάτο(παπούτσια)
παπουτσο(κλειδιά)
κλειδο-

= .............................
= .............................
= .............................

2. Ποιες λέξεις από τις παρακάτω έχουν σχέση με τον ελεύθερο χρόνο και ποιες
με την εργασία; Συμπληρώστε τις λέξεις στην κατάλληλη στήλη:
δουλειά, γραφείο, πιάνο, κιθάρα, κινηματογράφος, δουλεύω, παίζω, γραμματέας,
δημοσιογράφος, αγοράζω, γυμναστική, εργαζόμενος, ξαπλωμένος
ελεύθερος χρόνος

εργασία
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3. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο κάνοντας τις απαραίτητες
αλλαγές όπου χρειάζεται:
γενικά, απόψε, καταπληκτικά, μαζεύομαι, ανανεώνω, χαλαρώνω, απόφαση,
διασκέδαση
1. Μπορείτε να ………………………………… το χρόνο ομιλίας σας μέσω κλήσης ή μέσω
γραπτού μηνύματος στο 1314.
2. Το καλοκαίρι είναι η κατάλληλη περίοδος για όλους μας να
………………………………… .
3. Μερικές φορές είναι δύσκολο να πάρεις μια ………………………………… .
4. Υπάρχουν πολλές προτάσεις για ………………………………… σε αυτόν τον τουριστικό
οδηγό.
5. Αύριο ο καιρός θα είναι ………………………………… αίθριος. Μόνο τις
απογευματινές ώρες θα βρέξει.
6. Κάθε χρόνο το Δεκαπενταύγουστο …………………………………
πολύς κόσμος στα νησιά.
7. Αυτές οι γυναίκες μοιάζουν ………………………………… . Δεν
μπορείς να ξεχωρίσεις ποια είναι η μάνα και ποια η κόρη.
8. ………………………………… στο Ολυμπιακό στάδιο θα γίνει η έναρξη
του παγκόσμιου πρωταθλήματος στίβου.
4. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο, κάνοντας τις απαραίτητες
αλλαγές, όπου χρειάζεται:
τύχει (-τυχαίνει), αναβάλλω, συγκινώ, δισκοθήκη, χρόνος, δυστυχώς, νωρίς,
πιάνω
1. ………………………………… πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε, όμως, αύριο.
2. Στη χρυσή ………………………………… περιλαμβάνονται μεγάλες επιτυχίες της
δεκαετίας του ‘90.
3. Τον επόμενο ………………………………… θα φύγουμε από την Ελλάδα.
4. Ο πρώτος αριθμός του λαχείου μια φορά μπορεί να σου ………………………………… .
5. Φέτος οι βροχές ξεκίνησαν ………………………………… .
6. Η ταινία που είδα με ………………………………… πολύ.
7. -………………………………… το βάζο με τη ζάχαρη; - Ευχαρίστως.
8. Οι διοργανωτές ………………………………… τον αγώνα λόγω της κακοκαιρίας.
5. Επιλέξτε το σωστό:
1. Ο Απόστολος δεν μπορεί να πάει στο πάρτυ, γιατί νωρίς το πρωί πρέπει να είναι
……………………… .
α. στο γραφείο
β. στο αεροδρόμιο
γ. στην τράπεζα
2. Συνήθως στο πάρτυ του Πέτρου όλοι οι καλεσμένοι περνάνε ……………………… .
α. βαρετά
β. καταπληκτικά
γ. απαίσια
3. Στον Πέτρο αρέσει ……………………… .
α. η μουσική
β. ο χορός
γ. ο κόσμος
4. Η Βασιλική προτιμά ……………………… .
α. το χορό
β. το πιάνο
γ. το τραγούδι
5. Η Σοφία διατηρείται σε φόρμα με ……………………… .
α. χορό
β. δίαιτα
γ. γυμναστική
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Β. ΚΕΙΜΕΝΟ
Θέατρο Άλφα
Το θέατρο «Άλφα» βρίσκεται σε ένα από τα πιο
κεντρικά σημεία της Αθήνας. Λειτουργεί εδώ και
περίπου πενήντα χρόνια. Σε αυτό στεγάζεται
από το 1971 το θέατρο του Στέφανου Ληναίου
και της Έλλης Φωτίου.
Το χειμώνα, που πέρασε, ιδιαίτερη επιτυχία
σημείωσε το έργο «Το θαύμα της Άννυ Σάλιβαν»
με την Πέγκυ Τρικαλιώτη και άλλους εκλεκτούς
ηθοποιούς, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Διαμαντόπουλου, σκηνικά της Ντόρας
Λελούδα και μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη.
Οι κριτικές, αλλά και το χειροκρότημα, που εισέπραξε, εξασφάλισαν στο έργο τη
συνέχειά του. Έτσι, οι θεατρόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να το ξαναδούν στη
σκηνή από τον Οκτώβριο.
Για εισιτήρια, όσοι θέλουν, μπορούν να επισκέπτονται τα ταμεία του θεάτρου.
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα για κράτηση μέσω τηλεφώνου.
Οι παραστάσεις δίνονται κάθε μέρα το απόγευμα στις 6.30 και το βράδυ στις 8:30
εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή.
Β1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

πενήντα
Έλλης
ηθοποιούς
σκηνοθεσία
σκηνικά
κριτικές
θεατρόφιλοι
σκηνή
Οκτώβριο
Τετάρτη

πενήντα
Έλλη, η
ηθοποιός, ο/η
σκηνοθεσία, η
σκηνικό, το
κριτική, η
θεατρόφιλος, ο
σκηνή, η
Οκτώβριος, ο
Τετάρτη, η
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

στεγάζεται
ιδιαίτερη
επιτυχία
σημείωσε
θαύμα
εκλεκτούς
χειροκρότημα
εισέπραξε
εξασφάλισαν
συνέχειά
ταμεία
κράτηση
δίνονται

στεγάζομαι
ιδιαίτερος-η-ο
επιτυχία, η
σημειώνω
θαύμα, το
εκλεκτός-ή-ό
χειροκρότημα, το
εισπράττω
εξασφαλίζω
συνέχεια, η
ταμείο, το
κράτηση, η
δίνομαι
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Β2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ποιες λέξεις ταιριάζουν; Αντιστοιχίστε.
α. θεατρόφιλος
β. κριτική
γ. σκηνοθέτης
δ. σκηνικό
ε. ηθοποιός

ήθος
σκηνή
θέατρο
σκηνοθεσία
κριτής

2. Επιλέξτε το σωστό:
1. Στον ελεύθερο χρόνο της προτιμά να δει μια ταινία στην τηλεόραση παρά να
πάει στο …………………… .
α. γραφείο
β. σχολείο
γ. θέατρο
2. Ξόδεψα στο σούπερ μάρκετ …………………… ευρώ. Έδωσα εβδομήντα και πήρα
ρέστα είκοσι ευρώ.
α. ενενήντα
β. πενήντα
γ. τριάντα
3. Στην ταινία αυτή συμμετέχουν πολλοί …………………… .
α. πολιτικοί
β. αθλητές
γ. ηθοποιοί
4. Στο τέλος του έργου ανέβηκαν …………………… όλοι οι ηθοποιοί και οι θεατές τους
χειροκρότησαν με ενθουσιασμό.
α. στη σκηνή
β. στο σκηνικό
γ. στο θέατρο
5. Διάβασα στην εφημερίδα καλές …………………… για αυτή την ταινία. Θέλω να τη
δω οπωσδήποτε.
α. εντυπώσεις
β. κριτικές
γ. ιστορίες
3. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με λέξεις από
το πλαίσιο:
θεατρόφιλος, σκηνοθέτης, θεατράνθρωπος, κριτής, θεατής, κριτικός (θεάτρου),
θέαμα, σκηνικά, κρίνω, θεαματικός, σκηνοθεσία, θεατρικός

σκηνή

θέατρο

κριτική

4. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο κάνοντας τις απαραίτητες
αλλαγές όπου χρειάζεται.
εκλεκτός, ταμείο, δίνομαι, θαύμα, στεγάζομαι, κράτηση
1. Το σπίτι του ηθοποιού ………………………………… σε ένα εξαόροφο κτίριο στα
Πατήσια.
2. Στην Ελλάδα ………………………………… διπλώματα ολλανδικής γλώσσας.
3. Ο τύπος σήμερα γράφει: «Δεκατετράχρονο κορίτσι σώζεται από
………………………………… μετά τη συντριβή του αεροπλάνου».
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4. Μετά την απομάκρυνση από το ………………………………… κανένα λάθος δεν
αναγνωρίζεται.
5. Η παρουσιάστρια παντρεύεται το απόγευμα στην Αγία Μαρίνα τον
………………………………… της καρδιάς της.
6. Μπορείτε να κάνετε………………………………… στο τηλέφωνο 2103523123.

5.

Ακούστε και συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν:

κινηματογράφος

ταινία

ώρες έναρξης

ημέρες προβολής

«Αθήναιον»

«………………………………»

………………………………
και 10.45

«Σινέ Άστρα»

«Ο πόλεμος των
………………………………»

19.00 και 20.50

Τετάρτη, Πέμπτη και
………………………………

«Οντεόν
………………………………»

«Όλα για τη
………………………………
μου»

………………………………
και 23.00

Μέχρι την επόμενη
………………………………

«Όασις»

«Η ………………………………
είναι ωραία»

19.30 και 21.45

Παρασκευή και
………………………………

Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ
Στο περιοδικό «Πού στην Αθήνα;» και στην ιστοσελίδα του μπορεί κανείς να μάθει
ποιες ταινίες προβάλλονται τώρα στο σινεμά ή ποια θεατρικά έργα παίζονται, να
διαβάσει το πρόγραμμα της τηλεόρασης και του ραδιόφωνου και να βρει
εστιατόρια και ταβέρνες με ή χωρίς μουσική.
Επίσης, μπορεί εύκολα να αναζητήσει διάφορες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.
Για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μία από τις καλύτερες προτάσεις για
έξοδο είναι το φεστιβάλ στην Αθήνα και στην Επίδαυρο. Για τους
μήνες αυτούς το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει την Άλκηστη
του Ευριπίδη που ανεβάζει το Εθνικό θέατρο σε σκηνοθεσία
Θωμά Μοσχόπουλου, να απολαύσει τη συναυλία του Αλκίνοου
Ιωαννίδη ή να δει έκθεση φωτογραφίας και κοστουμιού από το
αρχαίο δράμα «Πέρσες του Αισχύλου».
Όποιος ενδιαφέρεται για κάποια από τα παραπάνω καλλιτεχνικά δρώμενα, θα
πρέπει να αγοράσει εγκαίρως από τα σημεία προπώλησης ή μέσω διαδικτύου τα
εισιτήριά του.
Γ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
τηλεόρασης
ραδιόφωνου
μουσικοχορευτικές
Ιούλιο
Αύγουστο
έξοδο
Επίδαυρο
μήνες
Άλκηστη

τηλεόραση, η
ραδιόφωνο, το
μουσικοχορευτικός-ή-ό
Ιούλιος, ο
Αύγουστος, ο
έξοδος, η
Επίδαυρος, η
μήνας, ο
Άλκηστη, η
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Ευριπίδη
Αλκίνοου
δράμα
Πέρσες
Αισχύλου

Ευριπίδης, ο
Αλκίνοος, ο
δράμα, το
Πέρσης, ο
Αισχύλος, ο
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

ιστοσελίδα
προβάλλονται
εστιατόρια
αναζητήσει
εκδηλώσεις
ανεβάζει
συναυλία
έκθεση
όποιος
ενδιαφέρεται
παραπάνω
καλλιτεχνικά
δρώμενα
εγκαίρως
προπώλησης

ιστοσελίδα, η
προβάλλομαι
εστιατόριο, το
αναζητώ
εκδήλωση, η
ανεβάζω
συναυλία, η
έκθεση, η
όποιος-α-ο
ενδιαφέρομαι
παραπάνω
καλλιτεχνικός-ή-ό
δρώμενο, το
εγκαίρως
προπώληση, η

Γ2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις λέξεις
από το πλαίσιο.
εκδηλώνω, προβολή, εκθέτω, εκδηλωτικός, καλλιτέχνης, προβολέας, εκθεσιακός,
καλλιτέχνημα, προβολικό μηχάνημα
προβάλλομαι

έκθεση

καλλιτεχνικός

εκδήλωση

2. Επιλέξτε το σωστό:
1. Στο περιοδικό «Πού στην Αθήνα;» και στην ιστοσελίδα του μπορεί κανείς να
μάθει για θέατρο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και ……………………… .
α. εστιατόρια
β. ράδιο ταξί
γ. δρομολόγια πλοίων
2. Το καλοκαίρι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στο φεστιβάλ στην Αθήνα και την
……………………… .
α. Κόρινθο
β. Επίδαυρο
γ. Θεσσαλονίκη
3. Το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει το καλοκαίρι την Άλκηστη του ……………………… .
α. Αισχύλου
β. Ευριπίδη
γ. Σοφοκλή
4. Εκτός από θεατρικές παραστάσεις στην Επίδαυρο γίνονται και ……………………… .
α. διαγωνισμοί ομορφιάς
β. ομιλίες
γ. συναυλίες
5. Εισιτήρια για το θέατρο ή άλλες εκδηλώσεις μπορεί να αγοράσει κανείς σε
σημεία προπώλησης ή στο ……………………… .
α. διαδίκτυο
β. περίπτερο
γ. στο ταμείο του θεάτρου
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3. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο, κάνοντας τις απαραίτητες
αλλαγές, όπου χρειάζεται:
μουσικοχορευτικός, μήνας, Αύγουστος, Επίδαυρος, Αισχύλος, ραδιόφωνο
1. Ο τρίτος ………………………………… του χρόνου είναι ο Μάρτιος.
2. O ………………………………… είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλασικούς της
αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.
3. Το ………………………………… του δήμου Ηρακλείου Αττικής εκπέμπει από το 1989.
4. Ο
Δήμος
Θήρας
διοργανώνει
απόψε
στο
Μεγαλοχώρι
κρητική
………………………………… βραδιά. Ώρα έναρξης 21:00.
5. Στην ………………………………… παρουσιάζεται στις 17 ………………………………… το έργο
του Ευριπίδη «Τρωάδες».

4. Επιλέξτε το σωστό:
1. Την ………………………… διεύθυνση του θεάτρου την έχει ο ηθοποιός Γιάννης
Αποστόλου.
α. καλλίτεχνη
β. καλλιτεχνική
γ. τεχνική
2. Αγόρασα ένα επίσημο ………………………… και μία γραβάτα για να τα φορέσω την
ημέρα του γάμου.
α. κανάτι
β. κασκόλ
γ. κουστούμι
3. Μπορεί κανείς να ………………………… πληροφορίες στο διαδίκτυο.
α. κατασκευάσει
β. αναζητήσει
γ. γνωρίσει
4. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός από την πυρκαγιά που ξέσπασε. Οι
επιβάτες πρόλαβαν να εγκαταλείψουν ………………………… το πλοίο.
α. εγκαίρως
β. αργά
γ. σίγουρα
5. Σήμερα στην τηλεόραση ………………………… πολλές και καλές ταινίες.
α. βρίσκονται
β. γίνονται
γ. προβάλλονται
6. Όποιος ………………………… για την παράσταση που ανεβαίνει στο θέατρο Άλφα,
μπορεί να κάνει τηλεφωνική κράτηση.
α. ενδιαφέρεται
β. θέλει
γ. σκέφτεται
5. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο, κάνοντας τις απαραίτητες
αλλαγές, όπου χρειάζεται:
έκθεση, εστιατόριο, συναυλία, προπώληση, παραπάνω, δρώμενο
1. Θεατρικά ……………………………………… είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι
περαστικοί από την πλατεία Κοτζιά.
2. Η ……………………………………… ξεκίνησε. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να
αγοράζουν τα εισιτήρια από τα ταμεία του φεστιβάλ.
3. Τα περισσότερα ……………………………………… στην Αθήνα διαθέτουν μία πολύ
μεγάλη ποικιλία σε φαγητά.
4. ……………………………………… για τα παιδιά θα δώσουν αύριο νέοι καλλιτέχνες.
5. Κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη το Μάιο γίνεται η διεθνής ………………………………………
βιβλίου.
6. Σε αντίθεση με τα πρώτα κινητά που κυκλοφόρησαν στην αγορά, τα σημερινά
δεν είναι μόνο τηλέφωνα, αλλά κάτι ……………………………………… .

8

«Γνωρίζεις ήδη ελληνικά»

ενότητα 18 - στο πάρτυ ή στο θέατρο;

Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Β1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ
1. Επιρρήματα - Επιρρήματα από επίθετα
Στα Νέα Ελληνικά υπάρχουν επιρρήματα που σχηματίζονται από επίθετα με δύο
βασικές καταλήξεις -α και -ως.
Τα επίθετα σε -ος,-α,-ο (π.χ. ωραίος-α-ο), -ος,-η,-ο (π.χ. ακριβός-ή-ό) και -ος,-ια[η],-ο (π.χ. ευγενικός-ή/-ιά-ό) σχηματίζουν επιρρήματα κυρίως σε -α.
επίθετο

επίρρημα

παράδειγμα

-ος, -α, -ο
ωραίος-α-ο

-α
ωραία

Αυτά τα ρούχα είναι ωραία.
Η Ελένη μαγειρεύει ωραία.

-ος, -η, -ο
ακριβός-ή-ό

-α
ακριβά

Τα καινούργια αυτοκίνητα είναι ακριβά.
Πλήρωσε ακριβά το λάθος του.

-ος,-ια[-η],-ο
ευγενικός-ή/-ιά-ό

-α
ευγενικά

Δεν είναι όλα τα παιδιά ευγενικά.
Φέρεται πάντα ευγενικά.

Παρατηρήσεις:
α. Αρκετά από τα επίθετα σχηματίζουν επιρρήματα και σε -α και σε -ως.
επίθετο

επίρρημα

καλός
βέβαιος
σπάνιος
οικογενειακός
τυχαίος
σχετικός
σκόπιμος
μόνιμος
έμμεσος

καλά και καλώς
βέβαια και βεβαίως
σπάνια και σπανίως
οικογενειακά και οικογενειακώς
τυχαία και τυχαίως
σχετικά και σχετικώς
σκόπιμα και σκοπίμως
μόνιμα και μονίμως
έμμεσα και εμμέσως

β. Σε μερικές περιπτώσεις επιρρήματα που σχηματίζονται από το ίδιο επίθετο και με
τις δύο καταλήξεις έχουν διαφορετική σημασία.
Παραδείγματα:
άμεσος

ευχάριστος

τέλειος

αμέσως= αυτή την στιγμή

άμεσα= με άμεσο τρόπο

Πρέπει να έρθεις αμέσως. Δεν
μπορώ να περιμένω.

Αυτός ο ποιητής είναι επηρεασμένος
άμεσα από τον Όμηρο.

ευχαρίστως= με ευχαρίστηση

ευχάριστα= με ευχάριστο τρόπο, ωραία

-Να έρθω μαζί σας;
-Πολύ ευχαρίστως.

Περάσαμε πολύ ευχάριστα στην Πάτρα.

τελείως= ολοκληρωτικά

τέλεια= με τέλειο τρόπο

Ο δρόμος χθες το μεσημέρι ήταν

Το καινούργιο φόρεμα σου πηγαίνει
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τελείως κλειστός.

τέλεια.

απλώς= μόνο

απλά= με απλό τρόπο

-Γιατί φωνάζεις; Εγώ απλώς σου
ζήτησα να χαμηλώσεις το
ραδιόφωνο.

Μιλάει απλά, για να τον καταλαβαίνουν
όλοι.

απλός

γ. Υπάρχουν επιρρήματα που σχηματίζονται από επίθετα, χωρίς την κατάληξη -α:
άλλος - άλλο

λίγος - λίγο

μόνος - μόνο

πολύς - πολύ

2. Παραθετικά επιρρημάτων
Τα επιρρήματα που παράγονται από επίθετα σχηματίζουν παραθετικά, ως εξής:
θετικός

συγκριτικός

υπερθετικός

-α

πιο + θετικός ή -ότερα

(πάρα) πολύ + θετικός ή -ότατα

ωραία

πιο ωραία-ωραιότερα

(πάρα) πολύ ωραία-ωραιότατα

Μιλάει ωραία.

Μιλάει πιο ωραία/ωραιότερα
από τον αδερφό του.

Μιλάει (πάρα) πολύ ωραία-ωραιότατα.

3. Γενική πτώση
Α. Σε γενική μπαίνει η λέξη που μας δείχνει σε ποιον ανήκει κάτι, δηλαδή ποιανού
είναι κάτι.
Παραδείγματα:
(Ο Κώστας έχει σπίτι. Το σπίτι είναι μικρό.) Το σπίτι του Κώστα είναι μικρό.
(Το παιδί έχει τετράδια. Τα τετράδια είναι στο θρανίο.) Τα τετράδια του παιδιού είναι
στο θρανίο.
Β. Σχηματισμός γενικής:

αρσενικά

-ας (ο άντρας)

-ης (ο μαθητής)

-ος (ο άνθρωπος)

του άντρα

του μαθητή

του ανθρώπου

-α (η γυναίκα)

-η (η φίλη)

-η (η πόλη)

-ος (η οδός)

της γυναίκας

της φίλης

της πόλης (πόλεως)

της οδού

-ο (το βουνό)

-ι (το παιδί)

-μα (το όνομα)

του βουνού

του παιδιού

του ονόματος

θηλυκά

ουδέτερα
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Β2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Σχηματίστε φράσεις, όπως στο παράδειγμα:
Το σπίτι - ο θείος μου:

Το σπίτι του θείου μου.

α. Το ρολόι - ο τοίχος:
β. Το εισιτήριο - το θέατρο:
γ. Η σελίδα - το βιβλίο:
δ. Η δημοσίευση - η αγγελία:
ε. Το γραφείο - ο αρχιτέκτονας:
στ. Οι ώρες - το μάθημα:
ζ. Η πλατεία - η πόλη:
η. Το όνομα - η οδός:

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

2. Σχηματίστε φράσεις, όπως στο παράδειγμα:
Η Μαρία έχει μία κίτρινη ομπρέλα.

Η κίτρινη ομπρέλα της Μαρίας

α. Το χωριό έχει μία μεγάλη πλατεία.
β. Ο φίλος μου έχει ένα μπλε αυτοκίνητο.
γ. Το δωμάτιο έχει ωραία θέα.
δ. Ο Γιάννης έχει δύο λευκά πουκάμισα.
ε. Η λίμνη έχει μεγάλα ψάρια.
στ. Η φοιτήτρια έχει ένα ημερολόγιο.
ζ. Το τμήμα έχει έναν καθηγητή.
η. Η ερώτηση έχει μία σωστή απάντηση.
θ. Η οδός έχει δύο ονόματα.
ι. Το σπίτι έχει δύο εξόδους.

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

3. Συμπληρώστε τα κενά με τα επιρρήματα του πλαισίου:
βεβαίως, άλλο, αμέσως, μόνο, πολύ (2), ωραία
α. Η μητέρα της μαγειρεύει …………………………………………… .
β. Μπράβο σας παιδιά! Τελειώσατε …………………………………………… .
γ. -Με αγαπάς Μανόλη; -Σε αγαπάω ……………………………………………!
δ. -Ελένη, μπορείς να έρθεις εδώ; -……………………………………………;
ε. Χθες άργησα …………………………………………… να πάω στη δουλειά.
στ. Δεν μπορώ να δουλέψω …………………………………………… . Θα κάνω ένα διάλειμμα.
ζ. Δε χρειάζεται κάτι άλλο. …………………………………………… μία υπογραφή.
4. Συμπληρώστε με τα επιρρήματα στο συγκριτικό (πιο + επίρρημα) ή στον
υπερθετικό (πολύ + επίρρημα) βαθμό:
α. Η Σοφία τρέχει …………………………………………… (γρήγορα) από την Άννα.
β. Αυτό το άρωμα μυρίζει …………………………………………… (ωραία).
γ. Ο Γιάννης έγραψε …………………………………………… (καλά) από το Νίκο στο
διαγώνισμα.
δ. Κάθε μέρα κουράζομαι …………………………………………… (πολύ).
ε. Αυτό το παιδί τρώει …………………………………………… (λίγο).
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στ. Ο Βασίλης συμπεριφέρεται …………………………………………… (άσχημα) από τον
αδερφό του.
ζ. Τα παιδιά κάθονται …………………………………………… (ήσυχα) με τους γονείς τους
παρά μόνα τους.

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΕΞΕΩΝ

1. Κρεμάλα
Βρείτε τις λέξεις:
1.
2.
3.
4.
5.

Ένας από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού.
Αρχαίο θέατρο.
Μουσικό όργανο.
Κάνουμε τέτοιο όταν έχουμε γιορτή ή γενέθλια.
Πάνω σε αυτή παίζουν οι ηθοποιοί.

Α
Ε
Κ
Π
Σ

__
__
__
__
__

__
__
__
__
__

__
__
__
__
__

__ __ __ __ __
__ __ __ __ __
__ __
__
__

2. Σταυρόλεξο
4
1
2

3

1

2
3

Οριζόντια
1. Ακούμε τραγούδια από αυτό.
2. Αγαπά πολύ το θέατρο.
3. Σημαντικός, μεγάλος, σπουδαίος.

Κάθετα
1. Το …κάνουν οι θεατές όταν
τελειώνει η παράσταση.
2. Θέλω πολύ να κάνω κάτι, …………
γι’ αυτό.
3. Η πώληση εισιτηρίων πριν από το
ξεκίνημα της παράστασης.
4. Μια από τις εποχές του χρόνου.

3. Εικόνα και Λέξη
Βρείτε τις λέξεις:

Η __ __ __ __ __ __ Σ
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Ε __ __ __ __ Σ

Τ __ __ __ __ __ __ Ι

Π __ __ __ Ο

Χ __ __ __ __ Ω

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

ηθοποιός, ο

ήθος, το / ήθη, τα

σκηνοθεσία, η

σκηνοθέτης, ο/η

τηλεόραση, η

τηλεοπτικό
(πρόγραμμα)

Αλκίνοος, ο

Ε΄ΜΕΡΟΣ

νους, ο

νόηση, η

ποιώ > ποίημα, το
ποιητής, ο

νόημα, το

ΓΡΑΦΟΥΜΕ…

1. Σας αρέσει το θέατρο; Ποια ήταν η τελευταία παράσταση που
παρακολουθήσατε; Περιγράψτε το έργο που είδατε, τα σκηνικά, τους
ηθοποιούς.
2. Είδατε ποτέ θεατρική παράσταση σε αρχαίο θέατρο; Αν ναι, μιλήστε
γι’ αυτή. Αν όχι, θα θέλατε να παρακολουθήσετε; Τι ιδιαίτερο
πιστεύετε ότι θα είχε;
3. Πώς σας αρέσει να διασκεδάζετε; Πού πηγαίνετε συνήθως με τους
φίλους σας;
ΣΤ΄ΜΕΡΟΣ

ΜΙΛΑΜΕ…

Οργανώνετε ένα πάρτυ για τα γενέθλιά σας. Περιγράψτε όλα
αυτά που πρέπει να κάνετε (τηλέφωνα σε φίλους, ψώνια στο
σούπερ μάρκετ κλπ.), για να έχει το πάρτυ σας επιτυχία.
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Ζ΄ ΜΕΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Αισχύλος, ο
ακούω
Άλκηστη, η
αναβάλλω
Αλκίνοος, ο
αναζητώ
Αύγουστος, ο
ανανεώνω
γενικά
ανεβάζω
γούστο, το
απόφαση, η
δισκοθήκη, η
απόψε
δράμα, το
γιορτή, η
Έλλη, η
διασκέδαση, η
έξοδος, η
διατηρώ
Επίδαυρος, η
δίνομαι
Ευριπίδης, ο
δρώμενο, το
ηθοποιός, ο/η
εγκαίρως
θεατρόφιλος, ο
εισπράττω
Ιούλιος, ο
εκδήλωση, η
κιθάρα, η
έκθεση, η
κριτική, η
εκλεκτός-ή-ό
ενδιαφέρομαι
μήνας, ο
εξασφαλίζω
μουσικοχορευτικός-ή-ό
επιτυχία, η
Οκτώβριος, ο
εστιατόριο, το
πάρτυ, το
θαύμα, το
πενήντα
ιδιαίτερος-η-ο
Πέρσης, ο
πιάνο, το
ιστοσελίδα, η
ραδιόφωνο, το
καλλιτεχνικός-ή-ό
σκηνή, η
καταπληκτικά
σκηνικό, το
κράτηση, η
σκηνοθεσία, η
μαζεύομαι
Τετάρτη, η
όποιος-α-ο
όποτε
τηλεόραση, η
παραπάνω
φόρμα, η
πιάνω
προβάλλομαι
προπώληση, η
σημειώνω
στεγάζομαι
συγκινώ
συναυλία, η
συνέχεια, η
ταμείο, το
τραγουδάω/-ώ
τραγούδι, το
τυχαίνει
χαλαρώνω
χειροκρότημα, το
χορεύω
χρόνος, ο
ψυχαγωγώ
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