«Γνωρίζεις ήδη ελληνικά»

ενότητα 22 - σε κατάστημα καλλυντικών…

ΕΝΟΤΗΤΑ 22 - Σε κατάστημα καλλυντικών…
A΄ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

A. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Πωλήτρια:
Βασιλική:
Πωλήτρια:

Βασιλική:

Σε κατάστημα καλλυντικών….
Λοιπόν, αν θέλετε κυρία μου ένα θαυμάσιο φυτικό καλλυντικό για
το πρόσωπο, σας προτείνω τη μαστίχα Χίου.
Τι θαυμάσιο έχει δηλαδή;
Είναι ένα υλικό που βγάζει η φύση, η ρητίνη, και οι
επιστήμονες γνωρίζουν ότι έχει πολλές αντισηπτικές
και θεραπευτικές ιδιότητες για το στομάχι, την
κοιλιά, τα δόντια, το πρόσωπο. Γι’ αυτό το
χρησιμοποιούν στη φαρμακολογία και όχι μόνο…
Στην κοσμητολογία, «το δάκρυ» του μαστιχόδεντρου
το χρησιμοποιούμε για την αντιοξειδωτική,
ενυδατική του δράση και βέβαια για το υπέροχο και μεθυστικό
άρωμά του! Μυρίστε αυτό το αφρόλουτρο..!
Μμμμ… Νομίζω ότι θα αγοράσω τουλάχιστον δύο!

Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
μαστίχα
φύση
ρητίνη
αντισηπτικές
θεραπευτικές
στομάχι
φαρμακολογία
κοσμητολογία
αντιοξειδωτική
ενυδατική
άρωμα

μαστίχα, η
φύση, η
ρητίνη, η
αντισηπτικός-ή-ό
θεραπευτικός-ή-ό
στομάχι, το
φαρμακολογία, η
κοσμητολογία, η
αντιοξειδωτικός-ή-ό
ενυδατικός-ή-ό
άρωμα, το
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

καλλυντικών
θαυμάσιο
φυτικό
προτείνω
πελάτισσα
ιδιότητα
κοιλιά
δόντια
χρησιμοποιούν
δάκρυ
δράση
υπέροχο

καλλυντικό, το
θαυμάσιος-α-ο
φυτικός-ή-ό
προτείνω
πελάτισσα, η
ιδιότητα, η
κοιλιά, η
δόντι, το
χρησιμοποιώ
δάκρυ, το
δράση, η
υπέροχος-η-ο
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μεθυστικό
μυρίστε
αφρόλουτρο
τουλάχιστον

μεθυστικός-ή-ό
μυρίζω
αφρόλουτρο, το
τουλάχιστον

Α2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με λέξεις από
το πλαίσιο:
φυσική, αρωματισμένος, φυσιοθεραπεία, φυσικός, αρωματικός

άρωμα

φύση

2. Σχηματίστε λέξεις αντίθετες, όπως στο παράδειγμα. Καταλαβαίνετε τι
σημαίνουν; Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα λεξικά σας.
π.χ. σηπτικός
α. οξειδωτικός
β. δράση
γ. θέση
δ. κατάσταση
ε. λόγος
στ. γράφω
ζ. κοινωνικός

+

+

αντί



αντισηπτικός

αντί









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

3. Σχηματίστε νέες λέξεις, όπως στο παράδειγμα. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν
επιστήμες:
π.χ. φίλος

+

α. φάρμακο
β. βίο(ς)
γ. άνθρωπο(ς)
δ. βότανο
+
ε. μικρόβιο
στ. γεω- (γη)
ζ. αρχαίο(ς)
η. γλωσσο (γλώσσα)

λογία (λόγος)

λογία

2



φιλολογία










…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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4. Αντιστοιχίστε:
α. μυρίζω
β. μαστίχα
γ. κοσμητολογία
δ. θεραπευτικός
ε. ενυδατικός
στ. στομάχι
ζ. φυσικό

καλλυντικά
φάρμακο
Χίος
υλικό
τροφή
νερό
λουλούδια

5. Επιλέξτε το σωστό:
1. Η μαστίχα έχει πολλές ……………………… ιδιότητες.
α. ενυδατικές
β. θεραπευτικές
γ. μεθυστικές
2. Το αφρόλουτρο που πήρε η Βασιλική έχει ……………………… άρωμα.
α. υπέροχο
β. φυτικό
γ. πολύ
3. Η μαστίχα είναι θαυμάσια ως ……………………… .
α. φάρμακο μόνο
β. καλλυντικό μόνο
γ. φάρμακο και ως καλλυντικό
4. Η Βασιλική αρχικά ζητούσε ένα καλλυντικό για ……………………… .
α. τα δόντια
β. το πρόσωπο
γ. τα πόδια
5. Τελικά, η Βασιλική ………………………!
α. δεν αγόρασε τίποτα β. αγόρασε δύο αφρόλουτρα γ. αγόρασε ένα άρωμα

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
Σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης καιρού Ελλάδας, η
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπει για το
Σαββατοκύριακο καιρό καλό, με καθαρή ατμόσφαιρα,
και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, καθώς το
θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου,
ιδιαίτερα στην Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Ελλάδα,
Πελοπόννησο και Κρήτη, ενώ στα νησιά του Αιγαίου, στη
Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο η θερμοκρασία θα είναι 3-4
βαθμούς πιο κάτω. Οι άνεμοι σε όλα τα πελάγη θα πνέουν με μέτρια ένταση 4-5
μποφόρ. Όμως, η εικόνα αυτή από Δευτέρα αλλάζει. Με βάση τα στατιστικά
στοιχεία που μας δίνουν τα μαθηματικά μας μοντέλα, χαμηλό βαρομετρικό που
έρχεται από την Ιταλία, σιγά σιγά και από τα δυτικά, θα ρίξει τη θερμοκρασία και
βροχές που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά θα φτάσουν μετά και στην υπόλοιπη
χώρα.
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Β1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

πρόγνωσης
Μετεωρολογική
ατμόσφαιρα
θερμόμετρο
πελάγη
εικόνα
στατιστικά
βαρομετρικό

πρόγνωση, η
μετεωρολογικός-ή-ο
ατμόσφαιρα, η
θερμόμετρο, το
πέλαγος, το
εικόνα, η
στατιστικός-ή-ό
βαρομετρικός-ή-ό
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

δελτίο
εθνικός
υπηρεσία
προβλέπει
καθαρή
βαθμούς
άνεμοι
πνέουν
μέτρια
ένταση
στοιχεία
μοντέλο
χαμηλό
βροχές

δελτίο, το
εθνικός-ή-ό
υπηρεσία, η
προβλέπω
καθαρός-ή-ό
βαθμός, ο
άνεμος, ο
πνέω
μέτριος-α-ο
ένταση, η
στοιχείο, το
μοντέλο, το
χαμηλός-ή-ό
βροχή, η

Β2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Επιλέξτε το σωστό:
1. Η ……………………… υπηρεσία αυτή προβλέπει τον καιρό.
α. Στατιστική
β. Εθνική
γ. Μετεωρολογική
2. Νομίζω ότι έχω πυρετό. Πρέπει να βάλω ……………………… .
α. θερμοκρασία
β. θερμόμετρο
γ. θερμοσίφωνο
3. Σύμφωνα με τα ……………………… στοιχεία, η ανεργία στο επόμενο εξάμηνο θα
φτάσει το 6%.
α. στατιστικά
β. βαρομετρικά
γ. μαθηματικά
4. Το νερό αποτελείται από δύο ……………………… υδρογόνο και οξυγόνο.
α. σώματα
β. στοιχεία
γ. σύμβολα
5. Τα πολλά αυτοκίνητα στην Αθήνα μολύνουν την ……………………… .
α. ατμόσφαιρα
β. σφαίρα
γ. θερμοκρασία
2. Συμπληρώστε με την κατάληξη -ικός, όπως στο παράδειγμα:
π.χ. στατιστική

→

στατιστ –ικός

α. μαθηματ-ικά
β. προγνωστ- (πρόγνωση)
γ. ατμόσφαιρ-(α)

→
→
→

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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→
→

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

3. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο:
θερμοκρασία

άνεμοι μοντέλο

βαθμοί

ξεκινούν

καιρό

προβλέπουν

α. Αντρέα, πρέπει να φύγουμε! Δεν έχουμε …………………………………… για χάσιμο.
β. Πολλές φορές τον Αύγουστο στα νησιά φυσούν δυνατοί ……………………………………
που τους λέμε μελτέμια.
γ. Στο τέλος της εβδομάδας η …………………………………… θα ανέβει 2-3 βαθμούς.
δ. Ο Πέτρος χαίρεται γιατί οι …………………………………… του στο σχολείο είναι καλοί.
ε. -Πότε …………………………………… οι εξετάσεις; -Στο τέλος Ιανουαρίου.
στ. Οι μετεωρολόγοι δεν …………………………………… για αύριο ότι ο καιρός θα γίνει
καλύτερος.
ζ. Η Μαίρη αγόρασε το καινούργιο …………………………………… της Ford.
4. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με λέξεις από
το πλαίσιο.
θερμός

καιρικός θερμότητα

επίκαιρος

καιρός

θερμοκρασία

έγκαιρος

θερμόμετρο

5. Επιλέξτε το σωστό:
1. Ο καιρός για το Σαββατοκύριακο θα ……………………… .
α. είναι κακός
β. έχει σύννεφα
2. Τη Δευτέρα στα δυτικά ο καιρός θα είναι ……………………… .
α. ο ίδιος
β. πιο καλός
3. Οι άνεμοι θα φυσούν ……………………… .
α. σε μέτρια ένταση
β. δυνατά
4. Στα νησιά του Αιγαίου, στη Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο
……………………… με την υπόλοιπη Ελλάδα.
α. πιο ζεστός
β. πιο κρύος
5. Τις επόμενες μέρες θα ……………………… .
α. έρθουν βροχές
β. έχει πολύ ήλιο

5

γ. είναι καλός
γ. πιο κακός
γ. πολύ λίγο
ο καιρός θα είναι
γ. ίδιος
γ. συννεφιάσει
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ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Στη βορειοανατολική γωνιά της Ελλάδας, στα σύνορα με την Τουρκία, ο ποταμός
Έβρος σχηματίζει ένα οικοσύστημα διεθνούς σημασίας, γνωστό ως Δέλτα του
Έβρου, με έκταση 111.937 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Επειδή αυτό έχει καλή
γεωγραφική θέση και ήπιο κλίμα, φιλοξενεί πλήθη από υδρόβια και άλλα
μεταναστευτικά πουλιά που μένουν το χειμώνα και μετά πηγαίνουν πιο νότια σε
πιο ζεστές περιοχές. Συνολικά, υπάρχουν 304 είδη πουλιών, καθώς επίσης και 46
είδη ψαριών, 7 είδη αμφίβιων, 21 είδη ερπετών και περισσότερα από 40 είδη
θηλαστικών. Παράλληλα έχει και αξιόλογη χλωρίδα. Ο υγροβιότοπος αυτός, με
την πλούσια χλωρίδα και πανίδα, έχει μοναδική οικολογική αξία και γι΄αυτό
προστατεύεται από τη διεθνή συνθήκη Ραμσάρ.
Γ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
οικοσύστημα
Δέλτα
γεωγραφική
κλίμα
υδρόβια
αμφίβια
υγροβιότοπος

οικοσύστημα, το
Δέλτα, το
γεωγραφικός-ή-ό
κλίμα, το
υδρόβιος-α-ο
αμφίβιο, το
υγροβιότοπος, ο
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

βορειοανατολική
γωνιά
σύνορα
σχηματίζει
σημασίας
έκταση
τετραγωνικά
χιλιόμετρα
θέση
ήπιο
πλήθη
μεταναστευτικά
πουλιά
συνολικά
είδη
ερπετών
θηλαστικών
αξιόλογη
χλωρίδα
πανίδα
αξία
προστατεύεται
συνθήκη

βορειοανατολικός-ή-ό
γωνιά, η
σύνορο, το
σχηματίζω
σημασία, η
έκταση, η
τετραγωνικός-ή-ό
χιλιόμετρο, το
θέση, η
ήπιος-α-ο
πλήθος, το
μεταναστευτικός-ή-ό
πουλί, το
συνολικά
είδος, το
ερπετό, το
θηλαστικό, το
αξιόλογος-η-ο
χλωρίδα, η
πανίδα, η
αξία, η
προστατεύομαι
συνθήκη, η

6

«Γνωρίζεις ήδη ελληνικά»

ενότητα 22 - σε κατάστημα καλλυντικών…

Γ2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ενώστε τις λέξεις και φτιάξτε νέες με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό:
τη λέξη βίος: π.χ. βίος

+

λόγος

α. υδρο (ύδωρ=νερό) +
β. αιώνας
+
γ. μακρός
+
δ. υγρός
+

βίος
βίος
βίος
βίος

=
=
=
+

τη λέξη βίωση: π.χ. δια

+

βίωση

ε. συμ (συν)
στ. επί
ζ. αντί

βίωση =
βίωση =
βίωση =

το αμφί-:

+
+
+
π.χ. αμφί

η. αμφί
θ. αμφί
ι. αμφί

+
+
+

+

=

βιολόγος

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
τόπος =
……………………………………
=

διαβίωση

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

λεγόμενος

θέατρο =
βίος =
βάλλω =

=

αμφιλεγόμενος

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

2. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο:
οικοσύστημα γεωγραφική κλίμα υδρόβια

οικολογική

βιότοποι

α. Οι κύκνοι, οι χήνες και οι πάπιες είναι ………………………………………… πουλιά.
β. Με το φαινόμενο του θερμοκηπίου το ………………………………………… της γης αλλάζει
δραματικά.
γ. Η μόλυνση του περιβάλλοντος αλλάζει το ………………………………………… .
δ. Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικοί ………………………………………… . Εκεί ζουν σπάνια
είδη πουλιών και ζώων.
ε. Η Greenpeace είναι σημαντική ………………………………………… οργάνωση.
στ. Η ………………………………………… θέση της Ελλάδας είναι στη νοτιοανατολική άκρη της
Ευρώπης.
3. Αντιστοιχίστε:
α. χλωρίδα
β. πανίδα
γ. ήπιος
δ. σχηματίζω
ε. ερπετά
στ. μοναδικός
ζ. είδος

φτιάχνω ένα σχήμα
φίδια, σαύρες
ζώα
φυτά
μαλακός
εξαιρετικός
κατηγορία

4. Αντιστοιχίστε τις συνώνυμες:
α. μεταναστεύω
β. γνωστός
γ. φιλοξενώ
δ. αξιόλογος

πτηνά
σημαντικός
παγκόσμιος
τιμή, ποσό
7
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διάσημος
προσφέρω σπίτι και περιποίηση σε κάποιον ξένο
πάω από μια χώρα σε μια άλλη για λόγους οικονομικούς

5. Επιλέξτε το σωστό:
1. Το Δέλτα του Έβρου είναι στα σύνορα με την ……………………… .
α. Τουρκία
β. Αλβανία
γ. Σερβία
2. Ο υγροβιότοπος του Έβρου έχει μεγάλη σημασία για ……………………… .
α. την Ελλάδα
β. όλο τον κόσμο
γ. την Ευρώπη
3. Το Δέλτα του Έβρου προστατεύεται από ……………………… .
α. τους ελληνικούς νόμους β. την Ευρωπαϊκή Ένωση
γ. διεθνή συνθήκη
4.Τα πουλιά που μένουν το χειμώνα στο δέλτα, μετά πηγαίνουν σε πιο ………………………
χώρες.
α. πλούσιες
β. ζεστές
γ. μεγάλες
5. Στο σπουδαίο οικοσύστημα του ποταμού Έβρου ζουν μαζί πολλά είδη πουλιών,
ψαριών, αμφίβιων, ερπετών και ……………………… .
α. ζώων
β. ανθρώπων
γ. θηλαστικών

6.
Ακούστε και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν. Στη συνέχεια
κυκλώστε τη σωστή απάντηση:
Ο Στέφανος διαβάζει στην εφημερίδα το δελτίο καιρού…
Στέφανος:
Ελευθερία:
Στέφανος:
Ελευθερία:

Ελευθερία, οι μετεωρολόγοι ……………………… ότι το Σαββατοκύριακο ο
καιρός θα χαλάσει.
Ωχ! Σοβαρά; Πώς θα πάμε …………… ……………………… ; Πώς θα κάνουμε
μπάνιο;
Έλα …………… γκρινιάζεις! Αν ……………………… καλά, περνάς παντού
καλά, ό,τι καιρό κι αν έχει!
Ναι ………………………, όπως την τελευταία φορά που πήγαμε εκδρομή
στον Όλυμπο το ……………………… και μόλις άρχισε να χιονίζει, εσύ είπες:
«……………………… να φύγουμε! Εδώ θα μας φάνε ……………
………………………!»

1. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ο καιρός ……………………….
α. θα φτιάξει
β. θα χαλάσει
γ. θα μείνει ο ίδιος
2. Ο Στέφανος και η Ελευθερία θα πάνε ……………………… .
α. στη Λαμία
β. στην Πάτρα
γ. στο Ναύπλιο
3. Η Ελευθερία ……………………… με τον καιρό .
α. γκρινιάζει
β. είναι χαρούμενη
γ. είναι λυπημένη
4. Την τελευταία φορά που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο ο Στέφανος ……………………… .
α. ήθελε να φύγει
β. ήθελε να μείνει
γ. πήγε σε άλλη πόλη
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Β1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ

1. Ειδικές Προτάσεις
Οι ειδικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους ότι - πως. Παίρνουν άρνηση δε(ν)
και βρίσκονται μετά από ρήματα που σημαίνουν:
α. «γνωρίζω»: μαθαίνω, ξέρω, καταλαβαίνω, θεωρώ, πιστεύω, νομίζω κ.ά.
β. «λέω»: υποστηρίζω, έχω τη γνώμη κ.ά.
γ. αίσθηση: βλέπω, δείχνω, ακούω, αισθάνομαι κ.ά.
Παραδείγματα:
α. Ο ουρανός έχει πολλά σύννεφα. Πιστεύω ότι/πως θα βρέξει σε λίγο.
β. Κάποιοι επιστήμονες θεωρούν ότι/πως υπάρχει ζωή έξω από τη γη, σε άλλους
πλανήτες.
γ. Η Αγγελική δείχνει ότι/πως φοβάται, όμως είναι πολύ δυνατή.

2. Υποθετικές Προτάσεις
Οι υποθετικές προτάσεις αρχίζουν με τους συνδέσμους αν, εάν. Παίρνουν άρνηση
δε(ν). Ένας ολοκληρωμένος Υποθετικός Λόγος έχει μία υπόθεση (αν,εάν) και μία
απόδοση (αποτέλεσμα).
υπόθεση

απόδοση

σημαίνει

1.

αν / εάν + ενεστώτας

ενεστώτας
μέλλοντας συνεχής
προστακτική συνεχής

κάτι που μπορεί να γίνεται τώρα
ή στο μέλλον
κάτι το πραγματικό

2.

αν / εάν + υποτακτική απλή (χωρίς «να»)

μέλλοντας απλός

κάτι που μπορεί να γίνει τώρα ή
στο μέλλον
κάτι το πραγματικό

Παραδείγματα:
α. Ο γιατρός συμβουλεύει: «Αν περπατάς κάθε μέρα μισή ώρα, αυτό θα κάνει καλό
στην καρδιά σου».
β. Αν πληρώνετε τακτικά τους λογαριασμούς σας, δεν έχετε προβλήματα.
γ. Εάν δεν βρίσκεις τον δρόμο, ρώτα κανέναν περαστικό.
δ. Αν διαβάσεις, θα γράψεις καλά στις εξετάσεις.
ε. Αν μου τηλεφωνήσεις το πρωί, θα με βρεις σίγουρα στο σπίτι.

1. Επιλέξτε το σωστό:

Β2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Εάν γυμνάζεσαι, ………………………………… το σώμα σου σε φόρμα.
α. κρατάς
β. κρατήσεις
γ. κράτησες
2. Αν βρέχει πολύ, ………………………………… στο σπίτι.
α. μείναμε
β. μένουμε
γ. μέναμε
9

«Γνωρίζεις ήδη ελληνικά»

ενότητα 22 - σε κατάστημα καλλυντικών…

3. Αν ταξιδεύεις πολύ, ………………………………… ενδιαφέροντες ανθρώπους και τόπους.
γ. θα βλέπεις
α. έβλεπες
β. είδες
4. Αν………………………………… δυνατά τη μουσική, θα ενοχλείς τους γείτονες.
γ. θα βάλεις
α. έβαζες
β. βάζεις
5. Αν ………………………………… τα φώτα, κάνεις οικονομία στο ηλεκτρικό ρεύμα.
γ. έκλεισες
α. κλείνεις
β. έκλεινες
6. Αν ………………………………… τα μαλλιά σου συχνά, θα μακραίνουν πιο γρήγορα.
γ. έκοβες
α. κόβεις
β. θα κόψεις
7. Αν ………………………………… δυνατά, θα σε ακούνε όλοι.
α. θα γελάσεις
β. θα γελάς
γ. γελάς
2. Συμπληρώστε τα κενά :
κάνεις

παρακολουθείς

τελειώνεις

διαβάζεις

βλέπεις

μιλάς

Πρώτη μέρα στην Ε΄ Δημοτικού και η μαμά λέει στο Γιώργο…
Γιωργάκη μου,
α. αν ………………………………… τα μαθήματά σου,
β. αν ………………………………… το δάσκαλο,
γ. αν δεν ………………………………… πολλές ώρες τηλεόραση,
δ. αν ………………………………… τις ασκήσεις σου,
ε. αν ………………………………… συχνά επαναλήψεις,
στ. αν δεν ………………………………… με τις ώρες στο τηλέφωνο στους φίλους σου,
θα κάνεις μεγάλη πρόοδο!
3. Αντιστοιχίστε:
α. Κανένας δεν πιστεύει σήμερα ότι
β. Νομίζω πως
γ. Ο Μάνος δείχνει πως είναι
δ. Δεν γνωρίζουν ότι ο Πραξιτέλης
ε. Η Κατερίνα ακούει στο ράδιο ότι
στ. Ήρθε για σένα το μήνυμα αυτό

ότι δηλαδή πρέπει να φύγεις.
ο καιρός θα χαλάσει.
έφτιαξε τον Ερμή.
κουρασμένος.
θέλει να μας μιλήσει.
η γη είναι το κέντρο του κόσμου.

4. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο στον κατάλληλο χρόνο και στον
κατάλληλο τύπο:
γνωρίζω

αισθάνομαι

βλέπω

μαθαίνω καταλαβαίνω ακούω

1. Όλοι ………………………………… ότι η Καίτη φώναξε «Βοήθεια!».
2. ………………………………… ότι ο Εμπεδοκλής πρώτος μέτρησε τη διάμετρο της γης;
3. Η υπάλληλος ………………………………… ότι είναι κουρασμένη.
4. Δεν ………………………………… κανείς ότι έχω πρόβλημα;
5. Δεν ………………………………… ότι πρέπει να φύγετε νωρίς από το σπίτι;
6. ………………………………… ότι η Ελένη πέρασε στο Πανεπιστήμιο, είναι αλήθεια; Ναι,
και βέβαια είναι.
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5. Συμπληρώσετε την απόδοση στον κατάλληλο τύπο και στο χρόνο που δίνεται
μέσα στην παρένθεση:
Η ΔΕΗ προειδοποιεί!
α. Αν αγαπάς το περιβάλλον, ………………………………… μερικές μικρές έξυπνες κινήσεις.
(κάνω, Προστακτική Συνεχής)
β. Αν ανάβεις το κλιματιστικό μόνο στο δωμάτιο που βρίσκεσαι, …………………………………
μέχρι 15 % ηλεκτρική ενέργεια. (καταναλώνω, Ενεστώτας)
γ. Αν μαγειρεύεις με κλειστή την κατσαρόλα σε χαμηλή θερμοκρασία,
………………………………… 30-60% στο ρεύμα. (εξοικονομώ, Μέλλοντας Συνεχής)
δ. Όταν αλλάζεις τις λάμπες με λάμπες χαμηλής κατανάλωσης, δεν
………………………………… ακριβά το ηλεκτρικό ρεύμα. (πληρώνω, Ενεστώτας)
ε. Εάν κλείνεις τις συσκευές από το διακόπτη και όχι από το τηλεκοντρόλ, αυτές δεν
………………………………… να καταναλώνουν ρεύμα. (συνεχίζω, Ενεστώτας)
Γ΄ ΜΕΡΟΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΕΞΕΩΝ
1. Κρεμάλα
Βρείτε τις λέξεις:
Το φοράνε άνδρες και γυναίκες.
Γιατρεύει τον πόνο.
Είναι και ο άνθρωπος τέτοιο ζώο.
Η γη ζεσταίνεται και αλλάζει το ………… .

Α
Φ
Θ
Κ

__
__
__
__

__
__
__
__

__
__
__
__

__
__ __ __
__ __ __ __ __
__

2. Σταυρόλεξο
1

2
3

1

2

Οριζόντια

Κάθετα

1. Οι λέξεις Βορράς, Νότος, Ανατολή,
Δύση είναι όροι …………… .
2. Τα γράφουμε πάνω στην ταυτότητα
ή στο διαβατήριο.

1. Είναι το φίδι.
2. Πρόβλεψη για τα ποδοσφαιρικά
ντέρμπι αλλά και για τον καιρό.
3. Το «βασίλειό» τους είναι στη στεριά
και στη θάλασσα.
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3. Εικόνα και Λέξη
Βρείτε τη λέξη:
Β __ __ __ __ __ __ Σ
Χ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Ο

Ο __ __ __ __ __ __ __ Α

Π __ __ __ __ __ Σ

Ε __ __ __ __ Α

Δ΄ ΜΕΡΟΣ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
ΛΕΞΕΙΣ…ΛΕΞΕΙΣ… ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ…
φαρμακολογία,
η

φαρμακοποιός ο/η

φάρμακο, το

δράση, η

δραστικό

δραστήριος-α-ο

εθνικός-ή-ό

έθνος, το

εθνολογία, η
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αλλάζω

αλλαγή, η

συνάλλαγμα, το

καιρός, ο

καιρικός-ή-ό

έγκαιρος-η-ο

βαθμός, ο

βαθμολογία, η

βαθμολογικός-ή-ό

μετανάστης, ο

μεταναστευτικόςή-ό

μετανάστευση, η

μοναδικός-ή-ό

μονάδα, η

μόνος-η-ο

Ε΄ ΜΕΡΟΣ
ΓΡΑΦΟΥΜΕ…
Ο παππούς Γιώργος θέλει να γράψει γράμμα στην εγγονή του για
να της δώσει συμβουλές τι να κάνει στο σχολείο και να γίνει πιο
καλή μαθήτρια. Βοηθήστε τον!
Ειρήνη μου,
Αν διαβάζεις πιο πολύ, θα…

ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ

ΜΙΛΑΜΕ…
Μιλήστε μεταξύ σας!

Ένας συμμαθητής/ Μια συμμαθήτρια μπαίνει σε κατάστημα με
φυτικά προϊόντα. Δεν ξέρει τι να αγοράσει και ο άλλος/ άλλη
προσπαθεί να τον/ την πείσει να αγοράσει ένα συγκεκριμένο
προϊόν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

αμφίβιο, το
αντιοξειδωτικός-ή-ό
αντισηπτικός-ή-ό
άρωμα, το
ατμόσφαιρα, η
βαρομετρικός-ή-ό
γεωγραφικός-ή-ό
Δέλτα, το
εικόνα, η
ενυδατικός-ή-ό
θεραπευτικός-ή-ό
θερμόμετρο, το
κλίμα, το
κοσμητολογία, η
μαστίχα, η
μετεωρολογικός-ή-ο
οικοσύστημα, το
πέλαγος, το
πρόγνωση, η
ρητίνη, η
στατιστικός-ή-ό
στομάχι, το
υγροβιότοπος, ο
υδρόβιος-α-ο
φαρμακολογία, η
φύση, η

άνεμος, ο
αξία, η
αξιόλογος-η-ο
αφρόλουτρο, το
βαθμός, ο
βορειοανατολικός-ή-ό
βροχή, η
γωνιά, η
δάκρυ, το
δελτίο, το
δόντι, το
δράση, η
εθνικός-ή-ό
είδος, το
έκταση, η
ένταση, η
ερπετό, το
ήπιος-α-ο
θαυμάσιος-α-ο
θέση, η
θηλαστικό, το
ιδιότητα, η
καθαρός-ή-ό
καλλυντικό, το
κοιλιά, η
μεθυστικός-ή-ό
μεταναστευτικός-ή-ό
μέτριος-α-ο
μοντέλο, το
μυρίζω
πανίδα, η
πελάτισσα, η
πλήθος, το
πνέω
πουλί, το
προβλέπω
προστατεύομαι
προτείνω
σημασία, η
στοιχείο, το
συνθήκη, η
συνολικά
σύνορο, το
σχηματίζω
τετραγωνικός-ή-ό
τουλάχιστον
υπέροχος-η-ο
υπηρεσία, η
φυτικός-ή-ό
χαμηλός-ή-ό
χιλιόμετρο, το
χλωρίδα, η
χρησιμοποιώ
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