
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε΄ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – 27/4/2020 
 

Αγαπητά μας παιδιά, χαίρετε! 

Στα Ελληνικά μας την εβδομάδα αυτή θα μελετήσουμε το κείμενο «Οι φίλοι 
γιορτάζουν-Ακτύπη…τα γενέθλια». Το κείμενο αυτό είναι στο βιβλίο των 
Ελληνικών, Τεύχος α΄, το οποίο έχετε μαζί σας, στις σελ.82-83.   

Α.  Διαβάζω το πιο πάνω κείμενο και απαντώ τις ερωτήσεις της εργασίας 1 (σελ. 83) 

στο τετράδιο των Ελληνικών. 

 

Β.  Κάνω την εργασία 2 στη σελίδα 84. 

 

Γ.  Οι πιο κάτω εργασίες θα γίνουν στο τετράδιο των Ελληνικών, αφού βάλετε τον 

τίτλο του κειμένου.  Κάθε φορά θα γράφετε τον αριθμό της άσκησης. 

1.  Βρίσκω και γράφω λέξεις ή φράσεις από το κείμενο που δείχνουν ότι ο Ακτύπης 

 ανυπομονούσε να ξημερώσει η μέρα των γενεθλίων του. 

2.  Επιλέγω το ορθό: 
 α) Οι γονείς του Ακτύπη του χάρισαν το δώρο του 

• το πρωί 

• το μεσημέρι 

• το απόγευμα  

• το βράδυ 
 

 β) Ο Ακτύπης στα γενέθλιά του πήρε από τους γονείς του ως δώρο 

• έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή 

• ένα ποδήλατο βουνού 

• ένα σκυλάκι 

• ένα βιβλίο 
 



3.  Φαντάζομαι πώς μπορεί να ήταν το δώρο που πήρε ο Ακτύπης από τους γονείς 

του και το περιγράφω σε μία παράγραφο.(Μπορώ να αναφέρω μέγεθος, 

χρώμα, μέρη από τα οποία αποτελείται…) 
 

4.  Στο κείμενο κυριαρχούν οι εικόνες της ημέρας των γενεθλίων του Ακτύπη.  

Εντοπίζω δύο από τις εικόνες αυτές και τις γράφω. 

 

Δ.  Υπογραμμίζω τα επίθετα που υπάρχουν στο κείμενο. 

 

Ε.  Ανάγνωση:  Διαβάζω το κείμενο μεγαλόφωνα, προετοιμάζομαι και, όταν είμαι 

έτοιμος/έτοιμη, το διαβάζω με ύφος  στην οικογένειά μου, ώστε να τους κρατήσω το 

ενδιαφέρον. 

 

Στ.  Ορθογραφία:  Μαθαίνω τις πιο κάτω προτάσεις για ορθογραφία και ζητώ από 

κάποιο μέλος της οικογένειάς μου να μου τις υπαγορεύσει. 

 
Ο Ακτύπης έβλεπε όνειρα με πολύχρωμα μπαλόνια και κορδέλες κόκκινες, 
θαλασσιές, βυσσινιές, πορτοκαλιές.  Ανάμεσά τους διακρινόταν ένα θαλασσί 
ποδήλατο με έναν μενεξεδή φιόγκο στο τιμόνι.  Πάνω στο πλατύ, φαρδύ κάθισμά 
του ήταν στερεωμένο ένα πελώριο μπαλόνι. 
 

 

 


