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ΕΝΟΤΗΤΑ 19 - Πού θα πάτε τις γιορτές;
Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Πού θα πάτε τις γιορτές;
Ειρήνη:
Απόστολος:
Ειρήνη:
Απόστολος:
Ειρήνη:
Απόστολος:
Ειρήνη:
Απόστολος:
Ειρήνη:
Απόστολος:
Ειρήνη:
Απόστολος:
Ειρήνη:

Απόστολε, πού θα πάτε τις γιορτές;
Συμφωνήσαμε με την Εύη και τα παιδιά να πάμε στο Πήλιο.
Α! Πολύ ωραία. Πήγα πέρσι και έμεινα ενθουσιασμένη. Πρώτη φορά
πηγαίνετε;
Ναι.
Πότε θα φύγετε;
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και θα επιστρέψουμε λίγο πριν τα
Θεοφάνεια.
Κλείσατε δωμάτια; Συνήθως αυτή την εποχή έχει πολύ κόσμο.
Ναι. Ευτυχώς βρήκα. Τηλεφώνησα χθες και μου έκαναν κράτηση.
Από ό,τι μου είπαν στο τηλέφωνο, η διαμονή μας στο ξενοδοχείο θα
είναι άνετη. Ανησυχώ μόνο για τον καιρό.
Δε νομίζω να έχετε πρόβλημα. Για βελτίωση λένε από μεθαύριο.
Πάντως καλού - κακού θα πάρω και τις αλυσίδες για το
αυτοκίνητο. Σε περίπτωση σφοδρής χιονόπτωσης να μην
πάθουμε κανένα ατύχημα.
Έχεις δίκιο. Ποτέ δεν είναι κανείς σίγουρος με τον καιρό.
Λοιπόν, καλό ταξίδι και καλή επιστροφή. Τα φιλιά μου στα
παιδιά και στην Εύη.
Σ΄ευχαριστώ, Ειρήνη. Εύχομαι σε σένα και στον άντρα σου καλή
Πρωτοχρονιά!
Επίσης!

Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

Εύη
Πήλιο
Πρωτοχρονιάς
Θεοφάνεια
ευτυχώς
τηλεφώνησα
σίγουρος

Εύη, η
Πήλιο, το
Πρωτοχρονιά, η
Θεοφάνεια, τα
ευτυχώς
τηλεφωνώ
σίγουρος-η-ο
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

συμφωνήσαμε
ενθουσιασμένη
παραμονή
πριν
κλείσατε
δωμάτια
συνήθως
ό,τι
διαμονή

συμφωνώ
ενθουσιασμένος-η-ο
παραμονή, η
πριν
κλείνω
δωμάτιο, το
συνήθως
ό,τι
διαμονή, η
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ανησυχώ
νομίζω
βελτίωση
μεθαύριο
πάντως
καλού - κακού
αλυσίδες
περίπτωση
σφοδρής
χιονόπτωσης
πάθουμε
ατύχημα
δίκιο
ποτέ
επιστροφή

ανησυχώ
νομίζω
βελτίωση, η
μεθαύριο
πάντως
καλού - κακού
αλυσίδα, η
περίπτωση, η
σφοδρός-ή-ό
χιονόπτωση, η
παθαίνω
ατύχημα, το
δίκιο, το
ποτέ
επιστροφή, η

Α2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις λέξεις
από το πλαίσιο:
ευτυχία, τηλεφωνικά, σιγουριά, τηλέφωνο, ευτυχισμένος, σιγουρεύω, τηλεφωνικός
σίγουρος

τηλεφωνώ

ευτυχώς

2. Σωστό ή Λάθος;
1.
2.
3.
4.
5.

Ο Απόστολος θα πάει για τις γιορτές στο Πήλιο με την οικογένειά του.
Η Ειρήνη δεν πήγε ποτέ στο Πήλιο.
Ο Απόστολος θα ψάξει εκεί για ξενοδοχείο. Δεν έκανε κράτηση.
Ο καιρός θα είναι μάλλον καλός τις ημέρες που θα βρίσκονται όλοι στο Πήλιο.
Ο Απόστολος θα πάρει μαζί του τις αλυσίδες, για να μην έχει πρόβλημα εάν
χιονίσει.

3. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο, κάνοντας τις απαραίτητες
αλλαγές.
συμφωνώ, ατύχημα, περίπτωση, κλείνω, μεθαύριο, νομίζω, ανησυχώ, ποτέ
1. -Πότε θα φύγετε για διακοπές; -……………………………………… .
2. -Τα καταστήματα ανοίγουν κάθε μέρα στις εννιά και ………………………………………
στις τρεις.
3. ……………………………………… να μείνουμε στην Αθήνα αυτό το καλοκαίρι. Δυστυχώς
δεν έχουμε χρόνο για ταξίδια!
4. Δε …………………………………… ότι θα αργήσω. Σε αντίθετη ……………………………………
θα σου τηλεφωνήσω.
5. Δεν αργεί ……………………………………… στη δουλειά της. Είναι πάντα στην ώρα της.
6. -Τι έπαθε το χέρι σου;
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-Είχα ένα ……………………………………… χτες στη δουλειά.
7. Δεν πρέπει να ……………………………………… Θα δεις ότι όλα θα πάνε καλά.
4. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο, κάνοντας τις απαραίτητες
αλλαγές:
βελτίωση, δωμάτιο, συνήθως, επιστροφή, δίκιο, πάντως, ό,τι, πριν
1. Δεν έχω καθόλου χρόνο σήμερα. ………………………………………, θα προσπαθήσω να
σου τηλεφωνήσω.
2. -Τι ώρα ξυπνάς ……………………………………… το πρωί;
3. Περιμένουμε ……………………………………… του καιρού από αύριο το απόγευμα.
4. Θέλω δύο εισιτήρια για Πάτρα με ……………………………………… .
5. Το διαμέρισμα έχει πέντε ……………………………………… .
6. Τελικά έχεις ……………………………………… . Συμφωνώ με ………………………………………
είπες ……………………………………… .
5. Επιλέξτε το σωστό:
1. Δεν τρώει ………………… μετά τις δέκα το βράδυ.
α. πότε
β. ποτέ
γ.
2. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. …………………, θα το λύσουμε.
α. πάντως
β. πάντα
γ.
3. Ήρθαν στην Ελλάδα ………………… .
α. μεθαύριο
β. αύριο
γ.
4. ………………… ήρθες! Χρειάζομαι τη βοήθειά σου.
α. ευτυχώς
β. συνήθως
γ.
5. Σε αυτή την ………………… θα πρέπει να ρωτήσετε το γιατρό
α. βελτίωση
β. περίπτωση
γ.

πάντα
ποτέ
πέρσι
αμέσως
σας.
απογείωση

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τα Χριστούγεννα είναι μια παγκόσμια γιορτή. Ωστόσο, γιορτάζεται
διαφορετικά από χώρα σε χώρα ανάλογα με το κλίμα, την ιστορία ή
τη νοοτροπία του κάθε λαού. Δεν έχουν, δηλαδή, όλοι τα ίδια
χριστουγεννιάτικα έθιμα. Για παράδειγμα, δεν στολίζουν όλοι
δέντρο, ούτε τρώνε όλοι γαλοπούλα.
Στην Κένυα αντί για γαλοπούλα, κάνουν μπάρμπεκιου στον κήπο.
Στην Ιρλανδία οι κάτοικοι φτιάχνουν κρεατόπιτα. Μάλιστα, αφήνουν μία πίτα έξω
από το σπίτι τους, για να φάει και ο Άη Βασίλης. Στην ίδια χώρα, τα παιδιά
κρεμούν στο τζάκι για τα δώρα όχι κάλτσες, όπως συνηθίζεται, αλλά
χριστουγεννιάτικες τσάντες.
Στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία τα Χριστούγεννα γιορτάζονται το
καλοκαίρι, ενώ σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως στην Ελλάδα, το
χειμώνα. Εκεί, λοιπόν, μετά το γιορτινό γεύμα πηγαίνουν όλοι μια
βόλτα στην παραλία.
Στην παραλία γιορτάζουν και στη Χαβάη.
Όσο για την Ιαπωνία, εκεί τα Χριστούγεννα δεν αποτελούν επίσημη
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γιορτή. Ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού της είναι Χριστιανοί. Όμως, οι
Ιάπωνες έμαθαν να τα γιορτάζουν από τους δυτικούς. Έτσι, τρώνε γαλοπούλα και
στολίζουν δέντρο.
Οι ίδιες συνήθειες επικρατούν και στην Ελλάδα. Επιπλέον, τα παιδιά
λένε τα κάλαντα και οι νοικοκυρές φτιάχνουν μελομακάρονα, δίπλες
και διάφορα άλλα γλυκίσματα.
Β1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
Χριστούγεννα
χριστουγεννιάτικα
Κένυα
Ιρλανδία
πίτα
Άη Βασίλης
Αυστραλία
Νέα Ζηλανδία
χριστιανοί

Χριστούγεννα, τα
χριστουγεννιάτικος-η-ο
Κένυα, η
Ιρλανδία, η
πίτα, η
Άη Βασίλης, ο
Αυστραλία, η
Νέα Ζηλανδία, η
χριστιανός, ο
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

ωστόσο
γιορτάζεται
διαφορετικά
νοοτροπία
λαού
στολίζουν
δέντρο
γαλοπούλα
κρεατόπιτα
αφήνουν
κρεμούν
τζάκι
δώρα
συνηθίζεται
τσάντες
γιορτινό
γεύμα
όσο
επίσημη
ποσοστό
πληθυσμού
δυτικούς
συνήθειες
επικρατούν
κάλαντα
νοικοκυρές
μελομακάρονα
δίπλες
γλυκίσματα

ωστόσο
γιορτάζεται
διαφορετικά
νοοτροπία, η
λαός, ο
στολίζω
δέντρο, το
γαλοπούλα, η
κρεατόπιτα, η
αφήνω
κρεμάω/-ώ
τζάκι, το
δώρο, το
συνηθίζεται
τσάντα, η
γιορτινός-ή-ό
γεύμα, το
όσο
επίσημος-η-ο
ποσοστό, το
πληθυσμός, ο
δυτικός-ή-ό
συνήθεια, η
επικρατώ
κάλαντα, τα
νοικοκυρά, η
μελομακάρονο, το
δίπλα, η
γλύκισμα, το
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Β2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Σωστό ή Λάθος;
1. Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται το ίδιο σε όλες τις χώρες του κόσμου.
2. Στην Κένυα τα Χριστούγεννα κάνουν μπάνιο.
3. Στην Ιρλανδία οι κάτοικοι φτιάχνουν κρεατόπιτα και αφήνουν και έξω από το
σπίτι για τον Άη Βασίλη.
4. Στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία τα Χριστούγεννα χιονίζει.
5. Οι Ιάπωνες στολίζουν δέντρο, όπως και οι Έλληνες.
6. Οι νοικοκυρές στην Ελλάδα φτιάχνουν γλυκά και τα παιδιά λένε τα κάλαντα.
2. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις λέξεις
από το πλαίσιο:
χριστιανικός, σπανακόπιτα, αυστραλέζικος, χωριάτικη πίτα, ιαπωνικός, Αυστραλός,
κρεατόπιτα, γιαπωνέζικα, χριστιανισμός, χορτόπιτα

Αυστραλία

Ιάπωνας

πίτα

χριστιανός

3. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο, κάνοντας τις απαραίτητες
αλλαγές, όπου χρειάζεται:
ωστόσο, γιορτάζεται, διαφορετικά, αφήνω, συνηθίζεται, στολίζω

1. -Παιδιά, πότε θα …………………………………… το δέντρο; -Την άλλη εβδομάδα θα το
κάνουμε.
2. Η Πρωτοχρονιά …………………………………… την 1η Ιανουαρίου.
3. Μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε το απόγευμα. …………………………………… αύριο το
πρωί.
4. Θα σου …………………………………… (εγώ) ένα σημείωμα πάνω στο τραπέζι της
κουζίνας.
5. Είναι χειμώνας. ……………………………………, δεν κάνει κρύο ούτε βρέχει.
6. Στις γιορτές …………………………………… να κάνουμε δώρα.
4. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο, κάνοντας τις απαραίτητες
αλλαγές, όπου χρειάζεται:
κάλαντα, κήπος, συνήθεια, γεύμα, καλοκαίρι, επίσημος, γιορτινός, δυτικός

1. -Το …………………………………… εργασίας είναι στις τρεις το μεσημέρι.
2. -Στον …………………………………… του σπιτιού τους έχουν ωραία τριαντάφυλλα.
5
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3. Τώρα βρισκόμαστε στη …………………………………… πλευρά του μουσείου.
4. Η ατμόσφαιρα τις μέρες των Χριστουγέννων είναι …………………………………… σε
όλες τις μεγάλες πόλεις.
5. Φέτος το …………………………………… θα πάμε διακοπές στην Αίγινα.
6. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά λέμε τα …………………………………… .
7. Το κάπνισμα είναι μία …………………………………… που βλάπτει την υγεία.
8. Σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχεται στο Ζάππειο τους
…………………………………… προσκεκλημένους.
5. Ακούστε και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν.
Κλήρωση του (1)…………………………………… κρατικού λαχείου

τυχερός αριθμός

σειρά

χρήματα

22345

(2)…………………………………… (3)…………………………………… ευρώ

23897

(4)…………………………………… (5)…………………………………… ευρώ

24569

(6)…………………………………… (7)…………………………………… ευρώ

Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα στην (8) …………………………………… www.kanali1. gr.
Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ
Επέτειος γάμου!
Την περασμένη εβδομάδα ήταν η επέτειος των είκοσι χρόνων γάμου των
γονιών μας. Στη μητέρα μας κάναμε δώρο το αγαπημένο της άρωμα και στον
πατέρα μας ένα ζευγάρι μανικετόκουμπα.
Οι γονείς μας, για να μας ευχαριστήσουν, μας πρότειναν να
φάμε έξω. Πήγαμε στην Πλάκα.
Διαλέξαμε ένα εστιατόριο με θέα το βράχο της Ακρόπολης.
Μόλις μπήκαμε, αμέσως μας εξυπηρέτησαν. Ο σερβιτόρος
μας έφερε τον κατάλογο. Αφού ρίξαμε μια ματιά, παραγγείλαμε. Ο αδερφός μου
και εγώ πήραμε μία μερίδα παστίτσιο και οι γονείς μας από μία μερίδα μουσακά
καθώς και μία χωριάτικη σαλάτα. Μαζί με το φαγητό παραγγείλαμε και ένα
μπουκάλι λευκό κρασί. Στο τέλος του φαγητού δώσαμε τις ευχές μας στους γονείς
μας και κάναμε πρόποση: Στην υγειά σας! Να ζείτε πάντα ευτυχισμένοι!
Έπειτα φύγαμε για το σπίτι. Εκεί κόψαμε τη σοκολατένια τούρτα που ετοίμασε η
μητέρα μας για την επέτειό τους. Αργά το βράδυ βγήκαν με φίλους τους, για να
γιορτάσουν.
Γ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
γάμου
Πλάκα
μουσακά

γάμος, ο
Πλάκα, η
μουσακάς, ο
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2
επέτειος
γονιών
ζευγάρι
μανικετόκουμπα
έξω
διαλέξαμε
βράχο
μπήκαμε
αμέσως
εξυπηρέτησαν
σερβιτόρος
αφού
ρίξαμε
ματιά
παραγγείλαμε
μερίδα
χωριάτικη
πρόποση
υγειά
πάντα
ευτυχισμένοι
κόψαμε
σοκολατένια
τούρτα

επέτειος, η
γονέας, ο
ζευγάρι, το
μανικετόκουμπο, το
έξω
διαλέγω
βράχος, ο
μπαίνω
αμέσως
εξυπηρετώ
σερβιτόρος, ο
αφού
ρίχνω
ματιά, η
παραγγέλνω
μερίδα, η
χωριάτικος-η-ο
πρόποση, η
υγειά, η
πάντα
ευτυχισμένος-η-ο
κόβω
σοκολατένιος-α-ο
τούρτα, η

Γ2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Επιλέξτε το σωστό:
1. Οι γονείς των παιδιών την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ……………………… .
α. νεύρα
β. επέτειο
γ. γενέθλια
2. Στη μητέρα τα παιδιά έκαναν δώρο ……………………… και στον πατέρα
……………………… .
α. άρωμα...κάλτσες
β. τσάντα...μανικετόκουμπα γ. άρωμα...μανικετόκουμπα
3. Όλη η οικογένεια πήγε για φαγητό ……………………… .
α. στην Πλάκα
β. στην Ακρόπολη
γ. στο Σύνταγμα
4. Τα παιδιά έφαγαν ……………………… και οι γονείς ……………………… .
α. γλυκό...φρούτο
β. παστίτσιο...μουσακά
γ. παστίτσιο...σαλάτα
5. Στο τέλος του φαγητού, τα παιδιά εύχονται στους γονείς τους ……………………… .
α. Να ζείτε πάντα ευτυχισμένοι! β. Και του χρόνου!
γ. Καλή τύχη!
2. Αντιστοιχίστε τα ουσιαστικά με τα επίθετα και φτιάξτε φράσεις, κάνοντας τις
απαραίτητες αλλαγές.
α. νόστιμος-η-ο
β. περασμένος-η-ο
γ. σοκολατένιος-α-ο
δ. χωριάτικος-η-ο
ε. λευκός-ή-ό

σαλάτα
κρασί
μουσακάς
τούρτα
εβδομάδα
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α. ……………………………………………………………………………
β. ……………………………………………………………………………
γ. ……………………………………………………………………………
δ. ……………………………………………………………………………
ε. ……………………………………………………………………………
3. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις λέξεις
από το πλαίσιο:
εξυπηρετικός, σερβίρω, πληρωμή, αρωματίζω, σερβίρισμα, αρωματικός, πληρωμένος,
κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών

άρωμα

σερβιτόρος

εξυπηρετώ

πληρώνω

4. Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις από το πλαίσιο:
παραγγείλετε, ζευγάρι, αμέσως, θέα, προτείνετε, πάντα, ευτυχισμένο, έξω

1. Είναι …………………………………… στην ώρα της. Δεν αργεί ποτέ!
2. Το βράδυ τους αρέσει να κάθονται …………………………………… και να απολαμβάνουν
τη …………………………………… στη θάλασσα.
3. Η Ελένη και ο Νίκος είναι ένα ……………………………………
…………………………………… .
4. -Τι μας …………………………………… (εσείς) για σήμερα;
-Έχουμε μία μεγάλη ποικιλία από φαγητά της ώρας. Μπορείτε να
…………………………………… ό,τι σας αρέσει.
5. Χώρισαν …………………………………… μετά το γάμο.
5. Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις από το πλαίσιο:
διαλέξω, έκοψε, τούρτα, μπουν, μερίδα

1. -Τι θα πάρεις;
-Μια …………………………………… κρέας με πατάτες.
2. Την περασμένη εβδομάδα αυτή η ταινία …………………………………… πολλά
εισιτήρια.
3. Θα παραγγείλω μια …………………………………… με σοκολάτα.
4. Οι σκύλοι απαγορεύεται να …………………………………… στο τρένο.
5. Δεν μπορώ να …………………………………… ποιο από τα δύο φορέματα θα πάρω!
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Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Β1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ

1. Ουσιαστικά - Πληθυντικός αριθμός - Γενική
-ας (ο άντρας)

-ης (ο μαθητής)

-ος (ο άνθρωπος)

των αντρών

των μαθητών

των ανθρώπων

-α (η γυναίκα)

-η (η φίλη)

-η (η πόλη)

-ος (η οδός)

των γυναικών

των φίλων

των πόλεων

των οδών

-ο (το βουνό)

-ι (το παιδί)

-μα (το όνομα)

των βουνών

των παιδιών

των ονομάτων

αρσενικά

θηλυκά

ουδέτερα

2. Ουσιαστικά Υποκοριστικά (όταν κάτι είναι πιο μικρό)

αρσενικά

θηλυκά

ουδέτερα

-άκης
ο Κώστας → ο Κωστάκης
ο Γιώργος → ο Γιωργάκης
ο Δημήτρης → ο Δημητράκης

-άκος
ο ύπνος → ο υπνάκος
ο κήπος → ο κηπάκος
ο δρόμος → ο δρομάκος

-ούλα
η αδελφή → η αδελφούλα
η πόρτα → η πορτούλα
η Μαίρη → η Μαιρούλα

-ίτσα
η Ελένη → η Ελενίτσα
η μπλούζα → η μπλουζίτσα

-ούλης
ο αδελφός → ο αδελφούλης
ο παππούς → ο παππούλης

-άκι
το σπίτι → το σπιτάκι
το νερό → το νεράκι

3. Χρονικές προτάσεις
πριν
όταν

μόλις

+

υποτακτική απλή
(χωρίς να)

Πριν φύγω, θα του αφήσω ένα σημείωμα.

ενεστώτας
αόριστος
υποτακτική απλή

Όταν έχει χρόνο, βλέπει τηλεόραση.
Όταν τελείωσε τη δουλειά της, πήγε για ψώνια.
Όταν φάτε, να σηκώσετε το τραπέζι.

αόριστος
υποτακτική απλή

Μόλις μπήκα στο σπίτι, άρχισε να βρέχει.
Μόλις φθάσεις, να με πάρεις τηλέφωνο.
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Β2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Σχηματίστε φράσεις, όπως στο παράδειγμα:
οι τιμές - τα εισιτήρια

→

………Οι τιμές των εισιτηρίων………

η πληρωμή - οι λογαριασμοί
τα μετάλλια - οι αθλητές
οι απαντήσεις - οι ερωτήσεις
τα ονόματα - οι οδοί
το δώρο - τα γενέθλια
τα προβλήματα - οι άνθρωποι
οι κάτοικοι - οι πόλεις
το κατάστημα - (τα) ρούχα
η προβολή - οι ταινίες
το δελτίο - οι ειδήσεις
οι αριθμοί - οι ταυτότητες
τα βιβλία - οι μαθήτριες
τα χρώματα - τα υφάσματα
οι μισθοί - οι υπάλληλοι

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

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

2. Συμπληρώστε τις προτάσεις με τη γενική των ουσιαστικών στον πληθυντικό
αριθμό:
1. Δεν βρίσκει κανείς εύκολα τους αριθμούς ………………………………… (η οδός) στην
Αθήνα.
2. Χθες στην κυριακάτικη εφημερίδα διάβασα τα νέα ………………………………… (η
ημέρα) που πέρασαν.
3. Η ζωή ………………………………… (η γυναίκα) σήμερα είναι πολύ κουραστική.
4. Μπορείς να βρεις πολλές συνταγές ………………………………… (το γλυκό - χωρίς
άρθρο) σε αυτό το βιβλίο ζαχαροπλαστικής.
5. Η Σοφία εργάζεται σε ένα κατάστημα ………………………………… (τα παπούτσια χωρίς άρθρο).
6. Τα σχόλια ………………………………… (ο δημοσιογράφος) ήταν ιδιαίτερα αρνητικά.
3. Σχηματίστε τα υποκοριστικά των παρακάτω λέξεων:
α. με την κατάληξη -άκης

β. με την κατάληξη -ούλης

Γιώργος

…………………………………………

άντρας

…………………………………………

Παύλος

…………………………………………

πατέρας

…………………………………………

Βασίλης

…………………………………………

πεθερός

…………………………………………

Πέτρος

…………………………………………

ανιψιός

…………………………………………

Γιάννης

…………………………………………

θείος
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γ. με την κατάληξη -άκος

δ. με την κατάληξη -ούλα

φοιτητής

…………………………………………

Φωτεινή

…………………………………………

δικηγόρος

…………………………………………

Άννα

…………………………………………

άνθρωπος

…………………………………………

κόρη

…………………………………………

καθηγητής

…………………………………………

βόλτα

…………………………………………

δάσκαλος

…………………………………………

τσάντα

…………………………………………

ε. με την κατάληξη -ίτσα

στ. με την κατάληξη -άκι

κοπέλα

…………………………………………

νερό

…………………………………………

ομπρέλα

…………………………………………

βάζο

…………………………………………

τσίχλα

…………………………………………

χαρτί

…………………………………………

φούστα

…………………………………………

μολύβι

…………………………………………

καρέκλα

…………………………………………

πρόβλημα

…………………………………………

4. Αντιστοιχίστε:
α. Πριν πάμε στον κινηματογράφο,
β. Όταν πέρασε η ώρα,
γ. Όταν τελειώνουμε το μάθημα,
δ. Μόλις ξύπνησε,
ε. Όταν γυρίσεις από τη δουλειά,

να με πάρεις τηλέφωνο.
άκουσε το κουδούνι της πόρτας.
θα κάνουμε μια βόλτα.
φύγαμε.
πηγαίνουμε για καφέ.

5. Συμπληρώστε τις χρονικές προτάσεις, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές στα
ρήματα:
1. Όταν …………………………………………… (βρίσκω) δουλειά, θα αγοράσω ένα σπίτι.
2. Μόλις …………………………………………… (ανοίγω) τα καταστήματα, θα πάω
να ψωνίσω.
3. Πριν …………………………………………… (φωνάζω), να με ακούσεις.
4. Όταν …………………………………………… (γράφω) εξετάσεις, έχουμε
πάντα άγχος.
5. Μόλις …………………………………………… (τρώω), πήγε για ύπνο.
6. Όταν
……………………………………………
(μεγαλώνω),
σπούδασε
αρχιτέκτονας.
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΕΞΕΩΝ

1. Κρεμάλα
Βρείτε τις λέξεις:

Η πρώτη μέρα του χρόνου.
Την τρώμε τα Χριστούγεννα.
Μια από τις τέσσερις εποχές.
Σπουδαίο αρχαίο ελληνικό μνημείο.
Παραγγέλνω μία …… μουσακά.

Π
Γ
Κ
Α
Μ

__
__
__
__
__

__
__
__
__
__

__
__
__
__
__

__
__
__
__
__

__
__
__
__
__

__
__
__
__
__

__ __ __ __
__ __
__ __
__

2. Σταυρόλεξο
4
1
3
2
1
2

3

Οριζόντια
1. Είναι το δώρο των παιδιών στον
πατέρα για την επέτειο γάμου.
2. Ο γυρισμός ή διαφορετικά το
…ουσιαστικό του «επιστρέφω».
3. Είναι συνήθεια.

Κάθετα
1. Το …επίθετο της σαλάτας.
2. Είναι οι μέρες των Χριστουγέννων.
3. Φτιάχνουμε σε γιορτές.
4. Πίτα με κρέας.

3. Εικόνα και λέξη
Βρείτε τις λέξεις:
Γ __ __ __ Σ

Τ __ __ __ __ Α
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Π __ __ Α
Σ __ __ __ __ Α
Ζ __ __ __ __ __ Ι

Δ΄ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
ΛΕΞΕΙΣ…ΛΕΞΕΙΣ… ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ…

Πρωτοχρονιά, η

πρώτος-η-ο

χρόνος, ο /
χρονιά, η

ευτυχισμένος-ηο

ευτυχία, η

τύχη, η

ευτυχώς

ατύχημα, το

κήπος, ο

κηπουρός, ο

πρόποση, η

ποτό, το

Ε΄ΜΕΡΟΣ

ΓΡΑΦΟΥΜΕ…

1. Γιορτάζετε τα Χριστούγεννα στη χώρα σας; Αν ναι, με ποιο τρόπο; Τι
έθιμα έχετε;
2. Περιγράψτε μια θρησκευτική ή εθνική γιορτή στη χώρα σας. Τι
φαγητά φτιάχνετε; Τι συνήθειες έχετε;
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ΜΙΛΑΜΕ…

Μιλήστε για ένα συγκεκριμένο φαγητό ή γλυκό που συνήθως
φτιάχνετε μια γιορτινή μέρα. Περιγράψτε τον τρόπο που το
φτιάχνετε, τα υλικά που χρησιμοποιείτε κλπ.
Ζ΄ ΜΕΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Άη Βασίλης, ο
Αυστραλία, η
γάμος, ο
Εύη, η
ευτυχώς
Θεοφάνεια, τα
Ιρλανδία, η
Κένυα, η
μουσακάς, ο
Νέα Ζηλανδία, η
Πήλιο, το
πίτα, η
Πλάκα, η
Πρωτοχρονιά, η
σίγουρος-η-ο
τηλεφωνώ
χριστιανός, ο
Χριστούγεννα, τα
χριστουγεννιάτικος-η-ο

αλυσίδα, η
αμέσως
ανησυχώ
ατύχημα, το
αφήνω
αφού
βελτίωση, η
βράχος, ο
γαλοπούλα, η
γεύμα, το
γιορτάζεται
γιορτινός-ή-ό
γλύκισμα, το
γονέας, ο
δέντρο, το
διαλέγω
διαμονή, η
διαφορετικά
δίκιο, το
δίπλα, η
δυτικός-ή-ό
δωμάτιο, το
δώρο, το
ενθουσιασμένος-η-ο
εξυπηρετώ
έξω
επέτειος, η
επικρατώ
επίσημος-η-ο
επιστροφή, η
ευτυχισμένος-η-ο
ζευγάρι, το
κάλαντα, τα
καλού - κακού
κλείνω
κόβω
κρεατόπιτα, η
κρεμάω/-ώ
λαός, ο
μανικετόκουμπο, το
ματιά, η
μεθαύριο
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μελομακάρονο, το
μερίδα, η
μπαίνω
μπουκάλι, το
νοικοκυρά, η
νομίζω
νοοτροπία, η
ό,τι
όσο
παθαίνω
πάντα
πάντως
παραγγέλνω
παραμονή, η
περίπτωση, η
πληθυσμός, ο
ποσοστό, το
ποτέ
πριν
πρόποση, η
ρίχνω
σερβιτόρος, ο
σοκολατένιος-α-ο
στολίζω
συμφωνώ
συνήθεια, η
συνηθίζεται
συνήθως
σφοδρός-ή-ό
τζάκι, το
τούρτα, η
τσάντα, η
υγειά, η
χιονόπτωση, η
χωριάτικος-η-ο
ωστόσο
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