
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε΄ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ –  ΛΥΣΕΙΣ - 30/4/2020 

Αγαπητά μας παιδιά, χαίρετε! 

Στα Ελληνικά μας την εβδομάδα αυτή μελετήσαμε 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.  Ακολουθούν οι λύσεις των εργασιών που 

βάλαμε. 

Α.  Απαντήσεις στις ερωτήσεις της άσκησης 1 σελ.83: 

      1. Αυτά που αναφέρονται στο κείμενο έγιναν στο σπίτι του Ακτύπη. 

      2. Έγιναν την ημέρα των γενεθλίων του Ακτύπη. 

      3. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Ακτύπης.  Παίρνουν, επίσης, μέρος η οικογένεια του 

Ακτύπη (ο κύριος και η κυρία Ακτυπίδου και ο Βαλάντης, ο μικρός του αδελφός) και οι 

φίλοι του Ακτύπη:  ο Άκης, η Παυλίνα, η Λία, η Μαρία, ο Γιώργος, ο Γρηγόρης, η Μάνια 

και ο Ευριπίδης.  Τέλος, εμφανίζονται οι γονείς των φίλων του για να τους πάρουν 

σπίτι. 

      4. Ο Ακτύπης περνάει μια άγρυπνη νύχτα περιμένοντας να ξημερώσει η ημέρα των 

γενεθλίων του.  Πηγαίνει για πρωινό και απογοητεύεται που κανείς δεν του εύχεται 

χρόνια πολλά.  Σκέφτεται ότι όλοι τον έχουν ξεχάσει, αλλά η είσοδος της μητέρας του 

με το δώρο του τον διαψεύδει.  Ο Ακτύπης νιώθει πολύ ευτυχισμένος με το ποδήλατο 

που του αγόρασαν και αρχίζει να κάνει βόλτες στο σαλόνι.  Όταν ξεκινάει το πάρτι των 

γενεθλίων του, δε σταματάει το παιχνίδι.  Ακόμα και όταν έρχονται οι γονείς των φίλων 

του για να τους πάρουν σπίτι, παρακαλάει για ένα ακόμα παιχνίδι. 

Η μητέρα,ο πατέρας και ο αδελφός του Ακτύπη τρώνε πρωινό, του δίνουν το δώρο του 

και του εύχονται χρόνια πολλά.  Η μητέρα παρακολουθεί έντρομη τον Ακτύπη να κάνει 

βόλτες με το ποδήλατο στο σαλόνι.  Όλη τη μέρα κράτησαν οι ετοιμασίες για το πάρτι 

των γενεθλίων του.  Όλοι μαγείρευαν και ετοίμαζαν το σπίτι. 

Οι φίλοι του Ακτύπη παίζουν μαζί του όλα τα παιχνίδια που εκείνος επιθυμεί.  Επειδή 

ο Ακτύπης νικάει συνεχώς, όλοι τον παρακαλούν να τους πάρει στην ομάδα του. 

 



Β.  Εργασία 2 σελ. 84: 

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το όνομα του Ακτύπη και το άρθρο “τα” για να σχηματίσει 

τη λέξη “Ακτύπητα” δηλαδή μοναδικά. 

Μπορούμε κι εμείς να φτιάξουμε χιουμοριστικούς τίτλους με το όνομα του Ακτύπη. Για 

παράδειγμα: 

• Ακτύπη...τη διασκέδαση στο πάρτι του Ακτύπη 

• Ακτύπη...τα παιχνίδια την πιο ακτύπη...τη μέρα του Ακτύπη 

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: 

• “Ζήτημα αν είχε κοιμηθεί μια ώρα όλο το βράδυ.” 

• “Όχι, όχι! Δεν είχε κοιμηθεί νηστικός. Αλλά η μέρα που θα ξημέρωνε ήταν αυτή 

των γενεθλίων του. Των δέκατων γενεθλίων της ζωής του.” 

• “Ο Ακτύπης πετάχτηκε σαν ελατήριο από το κρεβάτι του και όρμησε στην 

κουζίνα...” 

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…): 

Ο Ακτύπης πήρε από τους γονείς του ένα ποδήλατο βουνού.  Ήταν ακριβώς για 

την ηλικία του Ακτύπη.  Είχε κόκκινο χρώμα και μαύρους τροχούς.  Στο τιμόνι 

του ποδηλάτου υπήρχαν δύο στηρίγματα τα οποία ενώνονταν με τα φρένα.  Τα 

στηρίγματα είχαν και αυτά κόκκινο χρώμα, ενώ τα φρένα είχαν μαύρο χρώμα.  

Το μεγάλο και άνετο κάθισμά του ήταν κι αυτό μαύρο. 
 

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

Εντοπίζω δύο από τις εικόνες αυτές και τις γράφω: 

• “Ώσπου να προλάβει να τον πιάσει το παράπονο, εμφανίστηκε η μαμά του μ’ 

ένα πελώριο κουτί, που δε χώραγε καλά καλά από την πόρτα της κουζίνας.” 

• Τυροπιτάκια ψήνονταν στον φούρνο, πιατέλες με κεφτεδάκια και μπόμπες 

πηγαινοέρχονταν, χαρτοπετσέτες με τον Σκρουτζ και ποτήρια με τη Μίνι 

απλώθηκαν στο τραπέζι...” 

 

Δ.  Υπογραμμίζω τα επίθετα που υπάρχουν στο κείμενο: 

Ιπτάμενες, νηστικός, μικρός, αφράτο, ρευστή, πελώριο, κινέζικο, καταπράσινη, πολλά, 

αμίλητα, ακούνητα, αγέλαστα, μακριά, καινούριο, μεγάλη, επόμενο. 

 


