
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Ε ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού) 

Η θλιμμένη αγελάδα 

Ονοματεπώνυμο_________________________________________________________________ 

 

1. Να βάλεις αριθμούς για να δείξεις με ποια σειρά έγιναν τα γεγονότα.. 

_____   Η Αμαλασούνθα ζητά  να μάθει από τον Ελ Πεπόλδο γιατί θανάτωσε τον άντρα της, τον Εβούλσιο. 

_____   Ο ταυρομάχος Ελ Πεπόλδο αποφασίζει να σταματήσει να σκοτώνει ταύρους. 

_____   Ο ταυρομάχος Ελ Πεπόλδο συμφωνεί με την ιδέα της Αμαλασούνθα και ξαπλώνει ήρεμος στο κρεβάτι του. 

_____    Ένα πρωινό ο ταυρομάχος Ελ Πεπόλδο δέχτηκε την επίσκεψη της θλιμμένης αγελάδας, της Αμαλασούνθας. 

_____    Η Αμαλασούνθα ικετεύει τον Ελ Πεπόλδο να μη θανατώσει τον άντρα της, τον Εβούλσιο. 

 _____   Η Αμαλασούνθα υπόσχεται στον Ελ Πεπόλδο γάλα παχύ και θρεπτικό για να  φτιάχνει παγωτό. 

_____    Ο Ελ Πεπόλδο λέει στην Αμαλασούνθα ότι ο ταύρος που  ταυρομάχησε και σκότωσε δεν ήταν ο Εβούλσιο. 

_____    Η Αμαλασούνθα προτείνει στον Ελ Πεπόλδο να προφασιστεί τον άρρωστο για να αναβληθεί ο αγώνας. 
 

 

2. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις. 

- Ο Ελ Πεπόλδο ζούσε στην......................................  . ( Ισπεονία, Ισπανία, Ιταλία, Ισπεπονία) 

-  Η Αμαλασούνθα ήταν ..........................................,  ............................................ και ............................... . αγελάδα.    

(ανήσυχη, συμπαθητική, ανήθικη, σεμνή, συνεσταλμένη, περίεργη) 

-  Η Αμαλασούνθα ήταν σύζυγος του  .............................................  (Ελ Πεπόλδο,  Εβούλσιο, Τριβιζά) 

-  Η Αμαλασούνθα είχε ...................... μοσχαράκια. (ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε) 

-   Ο Ελ Πεπόλδο αναλογιζόταν το .................... των χειροκροτημάτων! (ρίγος, ψύχος, δέος) 

 

3. Να βάλετε ένα Σ για το σωστό και ένα Λ για το λάθος. 

_____    Η Αμαλασούνθα φορούσε βέλο, μαύρη κορδέλα πένθους γύρω από το λαιμό και έμοιαζε δυστυχισμένη. 

_____     Η Αµαλασούνθα επισκέφτηκε τον Ελ Πεπόλδο, για να του ζητήσει συγγνώμη 

_____     Ο Ελ Πεπόλδο ήταν ταυρομάχος. 

_____     Ο Ελ Πεπόλδο σκότωσε τον Εβούλσιο. 

_____    Ο Ελ Πεπόλδο λάτρευε το παγωτό. 

 

4. Με ποια δικαιολογία ο Ελ Πεπόλδο θα απέφευγε την ταυρομαχία με τον Εβούλσιο; 

-  Θα έλεγε ότι φοβόταν τον Εβούλσιο. 

-  Θα ισχυριζόταν ότι δεν ήταν τόσο ευγενική απασχόληση να σκοτώνεις ταύρους σε όλη σου τη ζωή!  

-  Θα πήγαινε να συναντήσει την δόνα Ροζίτα Ντολορές Μαμασίτα Μασουλίτα, την καλή του. 

-  Θα έκανε τον άρρωστο. 


