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Επαναληπτικό μάθημαΕZZ
Στην παραλία

Η αμμουδιά του Μούντι ήταν γεμάτη 
κόσμο, ο ήλιος με τις πύρινες αχτίδες 
του μαύριζε τα ξαπλωμένα κορμιά, νέα 
παιδιά έπαιζαν ρακέτες και κάθε τόσο 
έτρεχαν εδώ κι εκεί πίσω από τις άσπρες 
μπαλίτσες που τους ξέφευγαν, παιδιά 
με τα φτυαράκια και τα κουβαδάκια χτί-
ζανε πύργους πάνω στην άμμο. Κάτω 
από τις πολύχρωμες ομπρέλες οι κυρί-
ες, καθισμένες στις μικρές πολυθρόνες, 
προσπαθούσαν ν’ αποφύγουν τη μεγάλη ζέστη. Η θάλασσα ήταν γεμάτη από 
κανό, λαστιχένια στρώματα, φωνές και γέλια. Στη βεράντα του εστιατορίου, όσοι 
είχαν ξυπνήσει αργά παίρναν ακόμα το πρωινό τους. Σ’ ένα τραπέζι, οι τρεις φί-
λες, η Βέρα, η Ζωή και η Σάσω πίναν τον δεύτερο καφέ συζητώντας για όλα και 
για τίποτε, ευχαριστημένες για την όμορφη παρέα και για το αιγινίτικο καλοκαίρι 
τους.

     Ζωρζ Σαρή, Ο θησαυρός της Βαγίας, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1992

1      Διάβασε προσεκτικά το κείμενο και συμπλήρωσε τον παρακάτω πί-
νακα, αφού διαβάσεις τις ερωτήσεις στα αριστερά. Προσπάθησε να 
το πεις με δικά σου λόγια. Γράψε σε χρόνο ενεστώτα.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

1.  Πώς είναι η 
αμμουδιά;

2.  Τι γίνεται 
κάτω από τις 
ομπρέλες;

3.  Πώς είναι η 
θάλασσα; 

4.  Τι γίνεται στη 
βεράντα;
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2  Τι έπαιζαν τα παιδιά στην παραλία;

3  Η φράση «αιγινίτικο καλοκαίρι» ποια πληροφορία μάς δίνει; Πού 
περνούσαν το καλοκαίρι τους τα παιδιά;

4  Φαντάσου ότι είσαι κι εσύ σε αυτή την παραλία. Περίγραψε τι παιχνί-
δια θα έπαιζες. 

5  Στην παραλία υπήρχε κι ένας παγωτατζής. Ξέρεις για το επάγγελμά 
του; Aπάντησε στις ερωτήσεις και χρησιμοποίησε τις λέξεις μετά τον 
πίνακα για να το περιγράψεις.

1.  Πού δούλευε ο 
παγωτατζής;

2.  Ποιους εξυπη-
ρετούσε;

3.  Ποια εργαλεία 
χρησιμοποιού-
σε;

4.  Ποιους λέμε 
σήμερα παγω-
τατζήδες;

5.  Mοιάζουν με 
τους παλιούς;

O παγωτατζής
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Λεξιλόγιο:    παγωτά    χωνάκια       καρότσι-ψυγείο    άσπρη στολή   

  κουτάλι    κουδούνι          σκούφια 

6  Συμπλήρωσε τις παρομοιώσεις:

   σαν το φλουρί    σαν περιστέρι

   σαν το μέλι    σαν πέτρα

7   Θέλεις να περιγράψεις τα ξαδέρφια σου, τον Ορέστη και τον Αλέξαν-
δρο. Αντιστοίχισε σωστά, για να φτιάξεις τις παρομοιώσεις που θα 
χρειαστείς.
σκανταλιάρης •   • σαν τα σκυλιά
όμορφος  •   • σαν ταύρος
τρέχει   •   • σαν δελφίνι
δυνατός  •   • σαν μακαρόνι
κολυμπάει •   • σαν άγγελος
τσακώνονται  •   • σαν κατσίκι
σκαρφαλώνει •   • σαν ελάφι
λεπτός  •   • σαν διαβολάκι

8   Τι σημαίνουν οι παρακάτω φράσεις; Αντιστοίχισε σωστά.
βάλε και συ λίγο νερό         •  υποχώρησε, γίνε 
στο κρασί σου        •           πιο διαλλακτικός
έκανες μια τρύπα στο νερό     •       •  οι συγγενικές σχέσεις 
το αίμα νερό δε γίνεται       •           είναι πολύ δυνατές

           • δεν κατάφερες τίποτα

9  Να εξηγήσεις τι σημαίνουν οι συντομογραφίες:

τηλ. =    

π.χ. =

αρ. =    

τ.μ. =  
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δηλ. =    

π.μ. =

10  Να γράψεις με συντομογραφία:

και άλλα =   σελίδα =  χιλιόμετρα =

11  Να συμπληρώσεις τους τύπους των αρσενικών ουσιαστικών σε -ας.

ο άντρας φύλακας τραυματίας καβγάς μπάρμπας
του

τον

οι

των

τους

12  Ο μικρός Νικηφόρος, που πηγαίνει στην Πρώτη τάξη, άκουσε κάποιες 
λέξεις που διάβαζε ο αδερφός του και τις έγραψε όπως μπορούσε στο 
τετράδιό του. Μπορείς να τον βοηθήσεις να τις διορθώσει; 

ιδροπλάνω           

ιδραγογήο         

ίδρεφση           

ιδρόγηος        

ιδραβλικός

13  Να κλίνεις το ρήμα χρωστάω/-ώ και στους δύο τύπους του ενεστώτα 
και του παρατατικού:
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Ενεστώτας Παρατατικός

εγώ χρωστώ και χρωστάω
εσύ

αυτός, -ή, -ό

εμείς

εσείς

αυτοί, -ές, -ά

14   Να υπογραμμίσεις τα κατηγορούμενα στις προτάσεις του κειμένου 
που ακολουθεί:

Ο θείος Γιάννης έκλεισε δωμάτιο στο μοναδικό ξενοδοχείο της περι-
οχής. Θεωρείται το καλύτερο της Θεσσαλίας. Το δωμάτιό μας ήταν κα-
ταπληκτικό. Είχε φλοκάτες στο πάτωμα και ένα πανέμορφο τζάκι. Η θέα 
στον Όλυμπο ήταν μαγευτική. Μου φάνηκε βέβαια λίγο ακριβό, αλλά 
άξιζε τα λεφτά του. Το εστιατόριό του έμοιαζε με παλιά χωριάτικη ταβέρ-
να, αλλά τα φαγητά του –και οι τιμές του– ήταν πολύ ευρωπαϊκά.
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