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α΄ τεύχος

ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α

Λέξεις... Φράσεις... Kείμενα

Ενότητα 4

Διατροφή 



Το γνήσιο ελαιόλαδο είναι ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ για τη σωματική ανάπτυξη 

των παιδιών. ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ αποτελεί πηγή ζωής και ξεχωρίζει για 

την πλούσια γεύση του και το ξεχωριστό άρωμά του. Ταυτισμένο με 

την ελληνική παράδοση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

μεσογειακής διατροφής μας.  Ελεγμένη ποιότητα!



γιατροί και ψυχολόγοιΕιδικοί Ειδικότεροι / πιο ειδικοί 

θέμασημαντικό σημαντικότερο / πιο σημαντικό

ζωή υγιεινή υγιεινότερη / πιο υγιεινή  

διατροφήσωστή σωστότερη / πιο σωστή 

παιδιάαδύνατα (αδυνατότερα) / πιο αδύνατα  

παιδιάπαχουλά παχουλότερα / πιο παχουλά 

(άνθρωποι)υγιείς υγιέστερος / πιο υγιείς

οργανισμόςγερός (γεροντότερος) / πιο γερός

προβλήματαμεγάλα μεγαλύτερα / πιο μεγάλα

(άνθρωποι)



Eπιρρήματα

αναλυτικά

αναλυτικά αναλυτικότερα / πιο αναλυτικά

πολύ

πολύ περισσότερο / πιο πολύ

καλά

καλά καλύτερα / πιο καλά 

σωστά

σωστά σωστότερα / πιο σωστά



1. Χτυπήστε τα αυγά με το γάλα και 

το αλατοπίπερο. Ζεστάνετε το 

βούτυρο σε ένα τηγάνι, ρίξτε μέσα 

το μείγμα και ψήστε την ομελέτα και 

από τις δυο πλευρές.

2. Σερβίρετε την ομελέτα σε μια 

στρογγυλή πιατέλα. Κόψτε το ψωμί 

με ένα μαχαιράκι σε σχήμα καραβιού 

και τοποθετήστε το στο κέντρο της 

ομελέτας. Κάτω από το καραβάκι 

βάλτε τις ροδέλες του αγγουριού για 

να σχηματίσετε τη θάλασσα. 

Διακοσμήστε τες με κομματάκια 

πιπεριάς. Σχηματίστε τον ήλιο ή τα 

συννεφάκια πάνω από το καραβάκι 

με τις φέτες του ζαμπόν. Φτιάξτε με 

τυρί κρέμα τον καπνό του καραβιού.



Μια το ο την του ένα

(μια)

την

η Η το

τα ο (-)

Μια ο το ένα

τη η οι

τη (μια) την

Ο τις τον

(-) τα

(τα)

(-)



θεονήστικος

ολόφρεσκοςκατακόκκινος

πεντανόστιμος

τρισάθλιος

Μόλις γύρισα από το σχολείο. Είμαι θεονήστικος. Από την κου-

ζίνα μια υπέροχη μυρωδιά μου σπάει τη μύτη.  Η μητέρα μου έχει ψήσει 

ολόφρεσκα ψάρια που έφερε ο παππούς. Από το μυαλό μου περνάει μια 

τρισάθλια σκέψη: «Θα τα φάω όλα. Δε θα αφήσω για κανέναν.»

Γρήγορα- γρήγορα τα σερβίρω με  κάτι κατακόκκινες και πεντα-

νόστιμες ντομάτες. Τα έφαγα λαίμαργα όλα.

Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τι έφταιγε άραγε; Η λαιμαρ-

γία μου ή οι τύψεις μου!



Έφαγε τόσο πολύ, που δεν μπορούσε να 

κοιμηθεί το βράδυ. (αποτελεσματική πρόταση)

Αν η φωτιά είναι πολύ δυνατή, το φαγητό θα 

καεί. (υποθετική πρόταση)

Αν δεν έχω τα κατάλληλα υλικά, δεν μπορώ να 

σου φτιάξω το αγαπημένο σου γλυκό. (υποθετική πρόταση)

Θα χαλάσεις τα δόντια σου, αν τρέφεσαι 

συνεχώς με γλυκά. (υποθετική  πρόταση)

Τα μικρά παιδιά πρέπει να διατρέφονται 

υγιεινά, ώστε το σώμα τους να αναπτύσσεται 

κανονικά. (αποτελεσματική πρόταση)

Βάζει τόσο αλάτι στα φαγητά που δεν μπορώ 

να φάω ούτε μπουκιά. (αποτελεσματική πρόταση)

Αν την Κυριακή έχει καλό καιρό, θα φάμε έξω.

(υποθετική  πρόταση)



Αναμείνατε

Επανάλαβέ

διέκρινε

Επίλεξε

Μετάφερε

Επέστρεψε



Μεγάλο δίλλημα. Τα σπιτικά φαγητά ή αυτά που αγοράζουμε έτοιμα; Τα 

σπιτικά φαγητά είναι πιο υγιεινά ενώ αυτά που αγοράζουμε έτοιμα πιο γευστικά, 

χωρίς να θέλω να προσβάλλω τη μαμά. Σίγουρα το φαγητό της μαμάς είναι φρε-

σκομαγειρεμένο, θρεπτικότερο και πολύ πιο ποιοτικό από το junk food. Το σπιτι-

κό φαγητό είναι προσεγμένο με επιλεγμένα υλικά μεγαλύτερης και καλύτερης θρε-

πτικής αξίας. 

Επομένως η ζυγαριά γέρνει στο σπιτικό φαγητό!
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Υποχωρώ - συμβιβάζομαι.

Γκρινιάζει χωρίς λόγο - όλα τον ενοχλούν.

Να μην το ξαναπείς -σταμάτα να προβλέπεις κάτι κακό. 

Έχουμε ζήσει πολλά. - είμαστε φίλοι  πολλά χρόνια …

Αποστομώθηκε και δεν έχει τι να πει - το αποδέχθηκε & δεν μιλάει.

Αδυνάτισε πάρα πολύ - έχει χάσει πάρα πολλά κιλά.

Δεν λέει καλό λόγο για κανένα και με τίποτα.

Ο παππούς μου και ο φίλος του Γιώργος μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά. Έζησαν 

πολλά μαζί, βάσανα και χαρές, Ο παππούς συχνά μου λέει: « τον αγαπώ τον 

Παππού  τον Γιώργο ότι και να κάνει δεν του κρατώ κακία. Φάγαμε μαζί ψωμί κι 

αλάτι.»  



φαγάς

χορτο

χώνευτος

γευμα

σσίτιο

δίαιτος

κτονώ

νερό

κοιλιό



Γαλοπούλα, χοιρινό(ψητό κρέας), χριστό-

ψωμο,  κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, …

Μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά, τσουρέκια,

κουλούρια, …

Σουβλιστό αρνί ή κατσίκι(ψητό), πίτες,   

σαλάτες, κόκκινα αυγά, τσουρέκια,  κουλούρια, …

Ψάρια(μπακαλιάρο), σκορδαλιά, …

Λαγάνα, θαλασσινά(χταπόδια, μύδια, 

καλαμαράκια, σουπιές, …), οστρακοειδή, ελιές, τουρσιά, 

χαλβά, ταραμοσαλάτα, … 



Η άνοιξη εδώ και καιρό έχει έρθει στεφανωμένη. Τα σχολεία έκλεισαν για το Πάσχα. Το χωριό μας 

περιμένει.

Φτάσαμε!  Μυρίζει άνοιξη, οι πασχαλιές στην αυλή μας άνθισαν. Ο μπαμπάς έπιασε δουλειά. 

Έσκαψε στην αυλή ένα λάκκο και έφερε ένα φόρτωμα κληματόβεργες και μια σούβλα.  Η μαμά και η γιαγιά 

μαζεύουν βιολέτες και γαρίφαλα για τον επιτάφιο. Εγώ γυρίζω το χωριό.

Η Μεγάλη  Παρασκευή σίμωσε. Όλη τη μέρα χτυπούν οι καμπάνες λυπητερά. Την παράλλη νύχτα, 

τα μεσάνυχτα, χτυπούν όλες οι καμπάνες μαζί. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο γεγονός απ’ την Ανάσταση.

Ήρθε και η Λαμπρή. Ο ουρανός πεντακάθαρος δίχως τα σγουρόμαλλα κοπάδια του. Στη αυλή γύρω 

από το στρωμένο τραπέζι, σμίγουν αγαπημένα πρόσωπα σε μια ατμόσφαιρα αναστάσιμης χαράς, σε πλήρη 

αρμονία με την αναγεννημένη ανοιξιάτικη φύση. Όλοι συμμετέχουν σε αυτό το ιερό «συμπόσιο». ¨Άλλοι 

γυρίζουν την σούβλα, άλλοι κόβουν σαλάτες, άλλοι σερβίρουν. Εγώ μέσα σε όλα.

Το τραπέζι γεμάτο με όλα τα καλούδια. Σουβλιστό αρνί, πίτες, σαλάτες, κόκκινα αυγά, τσουρέκια,  

κουλούρια. Μυρωδιές, γεύσεις, αναμνήσεις, σκόρπιες κουβέντες ανακατωμένες. Παντού χαρούμενες φωνές, 

γέλια και φυσικά τραγούδι και χορός. Αυτά βλέπεις και ξελαφρώνεις.

Τι ωραία που είναι η ζωή!. Θεέ μου τα πάντα εν σοφία εποίησες! 



ΙΤΑΛΙΑ   

Η Ιταλία είναι κράτος στην Νότια Ευρώπη. 

Βόρεια συνορεύει με την Ελβετία και την Αυστρία, 

δυτικά με τη Γαλλία και ανατολικά με τη Σλοβενία. 

Στο βόρειο τμήμα της Ιταλίας κυριαρχούν οι 

Άλπεις. Τα Απέννινα αποτελούν το σκελετό της ιταλικής 

χερσονήσου. Η πιο μεγάλη πεδιάδα είναι η πεδιάδα του 

Πάδου. Οι ποταμοί της Ιταλίας εκβάλλουν στην Αδριατική 

Θάλασσα. Από αυτούς ο πιο σπουδαίος είναι ο Πάδος. Στην 

Τυρρηνική Θάλασσα χύνονται ο Άρνος και ο Τίβερης. 

Το κλίμα της Ιταλίας παρουσιάζει ποικιλία από 

τόπο σε τόπο, αν και γενικά το κλίμα της είναι ήπιο, εύκρατο 

και παρουσιάζει την ιδιομορφία του μεσογειακού κλίματος. 

Η Ιταλία είναι μία βιομηχανική χώρα. Σημαντικές 

βιομηχανίες είναι της παραγωγής μηχανών, των αεροπλά-

νων, των πλοίων και  των αυτοκινήτων. Φαρμακοβιομη-

χανίες, παραγωγής τροφίμων και κατασκευής ηλεκτρικών 

προϊόντων επίσης βρίσκονται στην Ιταλία. Η γεωργία για 

τους Ιταλούς αποτελεί οικονομολογικά έναν ασήμαντο ρόλο.

Η ιταλική γαστρονομία είναι απλή, γουστόζικη και 

έχει ήδη κατακτήσει τον κόσμο με τις διάσημες σπεσιαλιτέ 

της. Η Ιταλία φημίζεται για τα ζυμαρικά και φυσικά για τις 

πίτσες της. 



ΠΙΤΣΑ
ΥΛΙΚΑ

 500 γραμ. αλεύρι 
 320 ml χλιαρό νερό
 1 κύβο νωπή μαγιά 
 1 φακελάκι ξερή μαγιά
 1 πρέζα ζάχαρη
 1 κ.σ. ελαιόλαδο
 1½ κ.γλ. αλάτι
 Ελάχιστο αλεύρι για το άνοιγμα.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι και το αλάτι και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. 
 Διαλύουμε τη μαγιά σε λίγο από το νερό και ρίχνουμε τη ζάχαρη. 
 Ρίχνουμε την μαγιά στο αλεύρι και το ελαιόλαδο στο νερό, και όλα μαζί στο αλεύρι. 
 Ζυμώνουμε με δυνατές κινήσεις. Κάνουμε τραβήγματα στη ζύμη.
 Λαδώνουμε ένα μπολ και βάζουμε μέσα τη ζύμη. Σκεπάζουμε με νωπή πετσέτα και την 

αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο για περίπου 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου .
 Προθερμαίνουμε στους 220-230 βαθμούς C τον φούρνο. 
 Απλώνουμε σάλτσα ντομάτας και τα υλικά που θέλουμε, την τραβούμε και την 

ακουμπούμε στο καυτό ταψί.
 Ψήνουμε για περίπου 8-10 λεπτά.



άνοστο

ανθυγιεινή

ψημένο

χορτοφάγος

καταψυγμένα




