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τετράδιο εργασιών

1. Διαβάστε το κείμενο και ξεχωρίστε τους τύπους των ρημάτων με τους

οποίους δίνονται οδηγίες στην προστακτική και στην υποτακτική.

Προστακτική Yποτακτική

Μην κάνετε(υπερβολική ψύξη) 

Έχετε(κλειστές τις κουρτίνες) 

Μην αφήνετε (να μπαίνει ήλιος..) 

Διατηρείτε(την θερμοκρασία του χώρου ομοιόμορφη) 

Ρυθμίστε (το οριζόντιο πτερύγιο και ...) 

Κλείνετε (καλά τις πόρτες και τα παράθυρα) 

Αποφεύγετε(να ανοιγοκλείνετε άσκοπα...) 

Καθαρίζετε (τακτικά τα φίλτρα) 

Εξαερίζετε (κατά καιρούς το δωμάτιο) 

να (μην) μπαίνει (ήλιος μέσα στο δωμάτιο...) 

να ανοιγοκλείνετε(άσκοπα τις εξωτερικές..) 

να τα ανοίγετε (περιοδικά τα παράθυρα) 

για να διατηρείται

για να γίνεται 

α
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Eπιτραπέζιο παιχνίδι

2. Ετοιμάζεστε να παίξετε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο προσπαθείτε

να μαντέψετε τη λέξη που ένας άλλος παίκτης ζωγραφίζει. Διαβάζετε λοιπόν

τις οδηγίες για να γνωρίζετε τους κανόνες. ΄Oταν όμως κάποιος από εσάς δεν

καταλαβαίνει μια οδηγία, προσπαθείτε να του την εξηγήσετε με άλλο τρόπο.

Στην αρχή, γεμίστε τη θήκη για τις κάρτες και φροντίστε

όλες οι κάρτες με το ίδιο χρώμα να είναι γυρισμένες προς

τα κάτω. Βάλτε την «κάρτα-δείκτη» στο τέλος.

Κάποιος δεν κατάλαβε. Διατυπώστε τις οδηγίες αλλιώς, στον ενικό αριθμό:

.              . 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Στην αρχή, πρέπει να γεμίσεις τη θήκη για τις κάρτες και να φροντίσεις όλες οι κάρτες με το ίδιο χρώμα 

να είναι γυρισμένες προς τα κάτω. Να Βάλεις την «κάρτα- δείκτη» στο τέλος. 
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Ενότητα 9
Συσκευές

Τοποθετήστε τη θήκη για τις κάρτες και το ζάρι σε σημείο

που να τα φτάνουν όλοι οι αντίπαλοι.

Κάποιος δεν κατάλαβε. Διατυπώστε τις οδηγίες αλλιώς, στον ενικό αριθμό:

.              . 

................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Kαλό είναι να τοποθετήσεις τη θήκη για τις κάρτες και το ζάρι σε σημείο που να τα φτάνουν όλοι οι αντίπαλοι.
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Πρέπει να σχεδιάσετε οτιδήποτε έχει σχέση με τη λέξη.

Ακόμα, να χωρίσετε τη λέξη σε συλλαβές και να φτιάξετε

ομόηχες λέξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γράμματα

ή αριθμούς. Όμως δεν μπορείτε να μιλάτε με τους

συμπαίκτες σας και να κάνετε νοήματα.

Κάποιοι δεν κατάλαβαν. Διατυπώστε τις οδηγίες αλλιώς, δηλαδή με προστακτική

πληθυντικού αριθμού:

.              . 

................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

....

Σχεδιάστε οτιδήποτε έχει σχέση με τη λέξη.  Ακόμα, χωρίστε τη λέξη σε συλλαβές και φτιάξτε ομόηχες 

λέξεις. Χρησιμοποιήστε γράμματα ή αριθμούς. Μη μιλάτε με τους συμπαίκτες σας και μην κάνετε

νοήματα.
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Συνεχίζετε να προχωράτε ζωγραφίζοντας τις απαραίτητες

λέξεις. Μαντέψτε σωστά το τελευταίο σκίτσο για να

κερδίσετε.

Κάποιοι δεν κατάλαβαν. Διατυπώστε τις οδηγίες αλλιώς, διατηρώντας τον

πληθυντικό αριθμό:

.              . 

................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

....

Πρέπει να συνεχίσετε να προχωράτε ζωγραφίζοντας τις απαραίτητες λέξεις. Πρέπει να μαντέψετε 

σωστά το τελευταίο σκίτσο για να κερδίσετε.

Πρέπει να συνεχίζετε να προχωράτε ζωγραφίζοντας τις απαραίτητες λέξεις. Τέλος πρέπει να μαντέψτε σωστά το τελευταίο 

σκίτσο για να κερδίσετε.
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Ενότητα 9
Συσκευές

περιοδικό «On-Off», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, τεύχος 97, 9/1/05
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Λέξεις... φράσεις... κείμενα

Γλώσσα
τετράδιο εργασιών

3. Διαβάστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα που ακολουθεί και σημειώστε

ποιες εκπομπές θα προτείνατε σε κάποιον που ενδιαφέρεται για:

•
.              . 

......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

τη μαγειρική: MEGA, 17:00 «Μπουκιά και συχώριο»

•
.              . 

........................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

τα οικονομικά θέματα: ET 1, 13:00 «Στον κόσμο της οικονομίας»

•
.              . 

.........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

το αυτοκίνητο: ET 3, 18:30 «Επί τροχών»

•
.              . 

......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

την ιστορία: ET 1, 19:00 «Το φως του Απόλλωνα λάμπει» 

ET 1, 21:00      «Ρέκβιεμ για τη Γρανάδα» 

(ET 3, 07:30 «Ποια είναι η εικόνα και ο μύθος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη»)

•
.              . 

......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

την πολιτική: ET 1, 12:00 «Βουλή των Ελλήνων»

ΕΤ 3, 17:30 «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα»

•
.              . 

........................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

την κλασική μουσική: ET 1, 07:00 «Κλασική μουσική»

•
.              . 

......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

τον αθλητισμό: ΕΤ 1, 16:00 «Μεγάλες αθλητικές μονομαχίες»

ΕΤ 1, 17:00 «Μπάσκετ – Πρωτάθλημα Ελλάδος»

ΝΕΤ, 23:00 «Αθλητική Κυριακή»

ΕΤ 3, 16:00 «Χάντ-μπολ – Πρωτάθλημα 

Α1 Εθνικής Κατηγορίας»

ΕΤ 3, 00:30 «Σπορ στο 3».
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τετράδιο εργασιών

4. Βρείτε τις ταινίες που προβάλλονται και συμπληρώστε στον

παρακάτω πίνακα τον τίτλο της καθεμιάς, το είδος της, πόσο καλή είναι

(δείτε τα σύμβολα κάτω από το πρόγραμμα), το κανάλι και την ώρα.

Στη συνέχεια σημειώστε ποιες νομίζετε ότι μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά:

τίτλος και είδος ταινίας ποιότητα ταινίας 

(αν σημειώνεται

στο πρόγραμμα)

α

κανάλι ώρα

«Ησαΐα χόρευε»
κωμωδία

μέτρια NET 19:15

«Συντρίμμια τα όνειρά μας»
Αισθηματικό δράμα

κακή NET 16:00

«Ο γάμος του καλύτερού μου φίλου»
Αισθηματική κομεντί

ενδιαφέρουσα MEGA 14:50

«Οδός Μαλχόλαντ»
Θρίλερ μυστηρίου

πολύ καλή NET 01:15



τίτλος και είδος ταινίας ποιότητα ταινίας 

(αν σημειώνεται

στο πρόγραμμα)

α

κανάλι ώρα

«Ησαΐα χόρευε»
κωμωδία

μέτρια NET 19:15

«Συντρίμμια τα όνειρά μας»
Αισθηματικό δράμα

κακή NET 16:00

«Ο γάμος του καλύτερού μου φίλου»
Αισθηματική κομεντί

ενδιαφέρουσα MEGA 14:50

«Οδός Μαλχόλαντ»
Θρίλερ μυστηρίου

πολύ καλή NET 01:15

«Οι περιπέτειες του ραββίνου»
κωμωδία

----- ΕΤ 3 22:00

«Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι»
Αισθηματική πολεμική ταινία

ενδιαφέρουσα MEGA 22:40

«Νέο αίμα»
Περιπέτεια θρίλερ

----- MEGA 01:30

4. Βρείτε τις ταινίες που προβάλλονται και συμπληρώστε στον
παρακάτω πίνακα τον τίτλο της καθεμιάς, το είδος της, πόσο καλή είναι
(δείτε τα σύμβολα κάτω από το πρόγραμμα), το κανάλι και την ώρα.
Στη συνέχεια σημειώστε ποιες νομίζετε ότι μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά:



α

Από τις ταινίες που τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν :
- την αισθηματική κομεντί  «Ο γάμος του καλύτερού μου φίλου»
- την κωμωδία  «Ησαΐα χόρευε» και ίσως (λόγω ώρας ΜΕ ΓΟΝΙΚΉ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ)
- την  κωμωδία «Οι περιπέτειες του ραββίνου»
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5α. Τι νομίζετε ότι είναι μια μηχανή του χρόνου; Πώς δουλεύει; Αν μπαίνατε

σε μια χρονομηχανή, σε ποια εποχή θα θέλατε να μεταφερθείτε; Γιατί;

Η μηχανή του χρόνου είναι ένα δημιούργημα επιστημονικής φαντασίας του συγγραφέα 
Χέρμπερτ Τζορτζ Γουέλς. Η μηχανή του χρόνου επιτρέπει στον χειριστή να ταξιδέψει – τηλεμεταφερθεί 
σκόπιμα και επιλεκτικά στον χρόνο, ή στο παρελθόν ή στο μέλλον.

Μπορεί να φαίνεται ένα πολύπλοκο όχημα όμως λειτουργεί με απλό τρόπο. Απλώς επιλέγεις 
το χρονικό σημείο στο οποίο θέλεις να ταξιδέψεις και, πατώντας απλά ένα κουμπί, μεταφέρεσαι εκεί 
αυτόματα. 

Αν μου δινόταν η ευκαιρία να χρησιμοποιήσω μία χρονομηχανή και να ταξιδέψω στον χρόνο, 
θα επέλεγα να πάω στο παρελθόν και συγκεκριμένα στον Χρυσό αιώνα του Περικλή. Θα ήθελα να 
γνωρίσω την πόλη της Θεάς Αθηνάς και της δημοκρατίας και να δω από κοντά την δημιουργία του 
Παρθενώνα και όλων τα σπουδαίων μνημείων της Ακρόπολης. Θα είχα την ευκαιρία να διαβώ την αγορά, 
τη Βουλή, τον  Άρειο Πάγο και να συναναστραφώ με τον Σοφοκλή, τον Ευριπίδη, το Θουκυδίδη, τον 
Αριστοφάνη, τον Ικτίνο και τον Καλλικράτη.

Αυτοί είναι λίγοι από τους πολλούς λόγους που θέλω να τηλεμεταφερθώ στον 5ον αιώνα π.Χ.. 
Ελπίζω να καταφέρω να το κάνω αυτό το ταξίδι κάποια μέρα.
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5β. ΄Έχετε την ευκαιρία να μπείτε στη μηχανή του χρόνου που ο Κύρος

Γρανάζης, ο τρομερός εφευρέτης, έχει συνδέσει με το συγκινησιακό

τηλεπαθόμετρο! Ποιον ήρωα παραμυθιού θα καλέσετε; Τι θα τον ρωτήσετε; Γιατί;

Ο Κύρος Γρανάζης και... η μηχανή του χρόνου
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τετράδιο εργασιών
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Ενότητα 9
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περιοδικό Mίκυ, τεύχος 422, Oκτ. 2002

Αφού έχω την ευκαιρία να μπω στη μηχανή του χρόνου που ο Κύρος Γρανάζης, ο τρομερός 
εφευρέτης, έχει συνδέσει με το συγκινησιακό τηλεπαθόμετρο θα καλέσω αμέσως την Σταχτοπούτα, γιατί 
θέλω να δω από κοντά την άμαξα, το λαμπερό φόρεμα και το ζευγάρι γυάλινα γοβάκια που της έδωσε η 
νεράιδα-νονά προκειμένου να πάει στον χορό του Πρίγκηπα.  

Θα άρπαζα την ευκαιρία και θα ρωτούσα τη Σταχτοπούτα πόσο ευτυχισμένη νιώθει πλάι στον 
πρίγκηπα. Εκείνο που πραγματικά, όμως, θα ήθελα να μάθω (και θα τη ρωτούσα βέβαια) είναι αν 
συγχώρησε τις ετεροθαλείς αδελφές της και τη μητριά της. Από την απάντηση θα γνώριζα και το μεγαλείο 
της ψυχής της. Ή όχι;



α
α

69

5γ. Τα παιδιά κάλεσαν τον Παπουτσωμένο Γάτο, τον ήρωα του

παραμυθιού. Διαλέξτε κι εσείς το αγαπημένο σας παραμύθι και αλλάξτε

τον τρόπο που προχωράει και τελειώνει η ιστορία γράφοντας ένα δικό σας

κείμενο.

.              . 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................

..

Μια φορά και έναν καιρό η γυναίκα ενός πολύ πλούσιου ανθρώπου αρρώστησε βαριά. Λίγο 
πριν το τέλος της, φώναξε κοντά τη μοναχοκόρη της και της είπε:
- Αγαπημένη μου κορούλα, να εξακολουθήσεις να είσαι καλή και να σέβεσαι το Θεό. Και εκείνος 
πάντοτε θα σε βοηθάει κι εγώ από ψηλά θα σε παρακολουθώ και θα σε προστατεύω.
Ύστερα από τα λόγια αυτά η μητέρα έκλεισε τα μάτια της και άφησε την τελευταία της πνοή ..

Μετά από καιρό ο πολύ πλούσιος άνθρωπος έφερε την καινούρια του γυναίκα στο σπίτι μαζί 
με τις δυο της κόρες. Η μοναχοκόρη, ακολουθώντας τις συμβουλές της μητέρας της, ζούσε με τη μητριά 
και τις κόρες της μαζί και αγαπημένα. Μάλιστα άφησε το κρεβάτι  της στις δυο νέες αδελφές της και 
αυτή κοιμόταν δίπλα στο ζεστό τζάκι, κοντά στις στάχτες. Και για αυτό την έλεγαν Σταχτοπούτα.

Οι μέρες περνούσαν όμορφα και ήσυχα. Και μια φορά ο βασιλιάς του τόπου οργάνωσε μια 
μεγαλόπρεπη γιορτή. Τρεις μέρες θα κρατούσε η γιορτή. Και κάλεσε όλα τα όμορφα κορίτσια της χώρας 
του για να διαλέξει ο γιος του την κοπέλα που θα ήθελε να την κάνει γυναίκα και βασίλισσά του.

Η Σταχτοπούτα και οι ετεροθαλείς αδελφές έτρεξαν να ετοιμαστούν για την γιορτή. Η μικρή 
ετεροθαλής αδελφή φόρεσε ένα λαμπερό φόρεμα κι ένα ζευγάρι γυάλινα γοβάκια που της χάρισε  η 
Σταχτοπούτα. Η Σταχτοπούτα και η άλλη αδελφή φόρεσαν τα πιο όμορφα φορέματα.

Το βράδυ στην γιορτή ο πρίγκηπας εντυπωσιάστηκε από το λαμπερό φόρεμα και τα γυάλινα 
γοβάκια  της μικρή αδελφή και της ζήτησε να την παντρευτεί.

Σε λίγο καιρό έγινε ο γάμος με κουμπάρα την Σταχτοπούτα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς 
καλύτερα. 
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τετράδιο εργασιών

6. Ξεχωρίστε τις προτάσεις που εισάγονται με το να σε αυτές που

φανερώνουν σκοπό (τελικές) και σε προτάσεις που έχουν ρόλο αντικειμένου.

α

70

• Εμείς πότε θα πάμε να παίξουμε μπάλα;

• Θα μπορέσετε να καλέσετε τους ήρωες των παραμυθιών.

• Ελπίζω να αστειεύεστε.

• Τι θέλεις να πεις;

• Θα καλέσετε τους ήρωες των παραμυθιών να μάθετε τις ιστορίες τους.

φανερώνουν σκοπό

• Εμείς πότε θα πάμε
να παίξουμε μπάλα;

• Θα καλέσετε τους ήρωες
των παραμυθιών
να μάθετε τις ιστορίες τους.

λειτουργούν ως αντικείμενα

• Θα μπορέσετε
να καλέσετε τους ήρωες των παραμυθιών

• Ελπίζω 
να αστειεύεστε.

• Τι θέλεις
να πεις;
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7. Συμπληρώστε τα κενά διαλέγοντας όποιες λέξεις θέλετε από τον

πίνακα και βάζοντάς τες στον κατάλληλο τύπο.

αδέξιος, οδηγίες χρήσης, εφευρετικός,

εξυπηρετικός, περίπλοκος, επισκευή,

ανταλλαγή, αντιπροσωπεία, κατάστημα,

μπαταρία, φιλμ, φυλλάδιο, εγγύηση,

βλάβη, κανόνες ασφαλείας, κάρτα

αλλαγής, ακρίβεια, αλλαγή

Πολύ συχνά δεν τα καταφέρνω με τις καινούριες συσκευές. ΄Άλλοτε φταίνε οι δύσκολες

.................................... ........................................, άλλοτε φταίει που η συσκευή είναι

πολύ ..................................... Πάντως, η περιπέτεια που είχα τις προάλλες με την

καινούρια μου φωτογραφική μηχανή οφειλόταν στη δική μου απροσεξία. ́ Όσο κι αν

προσπαθούσα να την κάνω να λειτουργήσει, δεν κατάφερνα τίποτα. ́ Άλλαξα

..................................., διάβασα το ............................... ξανά και ξανά, αλλά όσο και να

πατούσα το κουμπί δε γινόταν τίποτα. Στο τέλος ήμουν βέβαιος ότι υπήρχε

.................................. και πήγα στην ................................... Εκείνοι με ρώτησαν αν η

μηχανή καλύπτεται από την .................................... και, όταν τους είπα ότι ήταν

καινούργια, μου είπαν να πάω στο τμήμα ..................................... Ευτυχώς, ένας πολύ

.................................... υπάλληλος κοίταξε για λίγο τη μηχανή, μετά κοίταξε εμένα

χαμογελώντας και μου έδειξε ότι, πριν τοποθετήσουμε στη μηχανή το

...................................., πρέπει πρώτα να το βγάλουμε από το πλαστικό του

σακουλάκι! ΄Ένιωσα τόσο ...................................., που υποσχέθηκα στον εαυτό μου να

ζητάω πάντα βοήθεια πριν δοκιμάσω για πρώτη φορά μια καινούργια συσκευή..

οδηγίες       χρήσης

περίπλοκη

μπαταρία(ες) φυλλάδιο

βλάβη αντιπροσωπεία
εγγύηση

επισκευών

εξυπηρετικός

φιλμ

αδέξιος
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