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Ξεκλειδώνω την ιστορία

Ι Σε ποια μαθήματα τα πήγαινε καλύτερα ο καθένας από τους διδύμους;
Ο Ντε τα πήγαινε καλύτερα στη Γυμναστική και τα Μαθηματικά, ενώ ο 

Μπε στα Γαλλικά και τη Γεωγραφία. 

2 Πώς τα κατάφερναν και είχαν πάντα επιτυχίες σε όλα τα μαθήματα;
Μόλις χτυπούσε το κουδούνι για το διάλειμμα, ο Μπε και ο Ντε έτρεχαν 

στις τουαλέτες. Γδύνονταν και φορούσαν ο ένας τα ρούχα του άλλου. 

Ο Μπε γινόταν Ντε. Και ο Ντε γινόταν Μπε. Στο τέλος του διαλείμματος 

έμπαιναν ο ένας στην τάξη του άλλου και έκαναν μόνο τα μαθήματα 

που τα πηγαίναν καλύτερα.

3 Γιατί δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι;

Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι, αφού δεν έχουν σκοπό να βγουν και να δια-

λαλήσουν σε όλο τον κόσμο το μυστικό τους.

4 Ποια είναι η γνώμη σου για τη μέθοδο των διδύμων;

Προσωπική μου άποψη είναι πως αυτό που κάνουν οι δίδυμοι μπορεί 

να είναι έξυπνο, μα καθόλου σωστό. 



Παίζω με το κείμενο

5 Στο κείμενο με την ιστορία των διδύμων υπάρχουν προτάσεις που αναφέρονται στο ίδιο
θέμα και εξηγούν καλύτερα η μία την άλλη. Ταίριαξε αυτές τις προτάσεις.
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Φοράνε ο ένας τα ρούχα
του άλλου.

●

Αυτή είναι

η συνηθισμένη
τους μέθοδος.

Mπαίνει ο ένας στην τάξη του άλλου.●

Έχουν πάντα επιτυχίες
σε όλα τα μαθήματα…

●

Και οι δυο τους...

Υποδειγματικοί

μαθητές! Και πολύ
προικισμένοι.

Έχουν παράλληλα εξαιρετικές
επιδόσεις στα μαθήματα.

●

●

●

α



Τι εννοούμε όταν λέμε…

6

Bάλε χ σε αυτό που εννοούσε ο συγγραφέας με τις
φράσεις:

α

Ο συγγραφέας αποφάσισε να μην τελειώσει εδώ την

ιστορία του. «Τους χρειάζεται ένα καλό μάθημα. Κάτι

που θα τους χαλάσει τα σχέδια, θα τους βάλει σε μπε-

λάδες. Έτσι το πάθημα θα τους γίνει μάθημα!» σκέ-
φτηκε.

● «τους χρειάζεται ένα καλό μάθημα»

Πρέπει να κάνουν περισσότερη ώρα μάθημα.

Πρέπει να τιμωρηθούν για κάτι που έκαναν, ώστε να μην το ξανακάνουν.

Πρέπει κάποιος να τους βοηθήσει στο μάθημα.

● «το πάθημα θα τους γίνει μάθημα»

Το πάθημα είναι ένα μάθημα που διδάσκεται.

Αυτό που παθαίνει κάποιος πρέπει να το διδάξει στους άλλους.

Από αυτό που παθαίνει κάποιος, μαθαίνει και δεν το ξαναπαθαίνει.

χ

χ



7 Γράψε δύο προτάσεις οι οποίες να περιέχουν τις παρακάτω λέξεις:
μαθαίνω, μάθημα, μαθητής
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α

Οι λέξεις μαθαίνω, μάθημα, μαθητής αποτελούν
μια οικογένεια και αρχίζουν όλες με το ίδιο κομμάτι.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..….

Εγώ μαθαίνω το μάθημα μου σαν καλός μαθητής.●

Κάθε μαθητής οφείλει να προσέχει στο μάθημα.●



8 Βρες στο λεξικό σου τη λέξη μαθητής. . Στη συνέχεια γράψε:

Την πρώτη και την τελευταία λέξη αυτής της σελίδας του λεξικού.●

……………………………………………………………………………

α

Η πρώτη λέξη αυτής της σελίδας του λεξικού είναι « Μάης» και η 

τελευταία « μακαρόνια» .

Όλα τα ουσιαστικά που υπάρχουν στην ίδια σελίδα.●

…………………………………………………………………………Τα ουσιαστικά που υπάρχουν στην ίδια σελίδα είναι: Μάης, 

μάθημα, μαθητής, μαϊμού, μακαρόνια

Παρατήρησε σε ποια πτώση βρίσκονται τα παραπάνω ουσιαστικά 
και συμπλήρωσε τα λόγια της Σοφούλας.

●

Στο λεξικό όλα τα ουσιαστικά είναι γραμμένα στην
........................... πτώση του ............................. αριθμού.ονομαστική ενικού



9 Στο κείμενο ο Μπε και ο Ντε χαρακτηρίζονται ως υποδειγματικοί και προικισμένοι μαθη-
τές. Αντιστοίχισε τους χαρακτηρισμούς αυτούς με τις σωστές σημασίες τους.

αυτός που χρησιμεύει ως πρότυπο●

υποδειγματικός

αυτός που αξίζει να τον μιμηθεί κανείς●

αυτός που έχει ταλέντο●

προικισμένος

χαρισματικός●

●

●

α



Παρατηρώ και γράφω

10 Βρες στο κείμενο και συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις.

α

Οι ................................................... Φουσκάλες συμπληρώνουν θαυμάσια o ένας
τον ................................. .

δίδυμοι

άλλο

Στο τέλος του ........................... μπαίνει ο ένας στην τάξη του ....................... .διαλλείματος άλλου




