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Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα όμορφο, μικρό νησί ζούσε ένας ψαράς 
με την οικογένειά του. Κάθε πρωί έμπαινε στη βάρκα του και πήγαινε 
για ψάρεμα. Τις ατέλειωτες ώρες που ψάρευε δεν ένιωθε ποτέ μοναξιά, 
γιατί τον συντρόφευε πάντα ένας γλάρος που ήταν ο πιστός του 
φίλος!
Μια μέρα ψάρευε στ’ ανοιχτά, έχοντας παρέα το φίλο του το γλάρο.
Ξαφνικά, ο ουρανός άλλαξε χρώμα και άρχισε να σκοτεινιάζει! Μαύρα 
σύννεφα έκρυψαν το φως του ήλιου. Την ίδια στιγμή, ένα δυνατό ρεύμα
αέρα σήκωσε μεγάλα κύματα, που απειλούσαν να βουλιάξουν τη 
βάρκα. Ο ψαράς κοίταξε γύρω του για βοήθεια τρομαγμένος. Πουθενά 
δεν φαινόταν άλλος βαρκάρης, για να τον βοηθήσει. Απελπισμένος, 
προσπαθούσε να σκεφτεί τι να κάνει για να σωθεί, γιατί σύντομα θα 
είχε μεγάλο πρόβλημα!
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Έψαξε στο ντουλαπάκι της βάρκας και βρήκε ένα κομμάτι χαρτί κι 
ένα μολύβι. Έγραψε ένα σημείωμα ζητώντας βοήθεια. Πήρε ένα σκοινί 
από το πάτωμα και έδεσε το σημείωμα στο πόδι του γλάρου. Του 
είπε να πετάξει γρήγορα προς το νησί. Ο γλάρος κατάλαβε αμέσως 
τι έπρεπε να κάνει και φτερούγισε με δύναμη προς τη στεριά. Σε λίγη 
ώρα φάνηκε ένα μεγάλο καΐκι. Μάζεψε τον ψαρά με τη βάρκα του και 
τον έφερε στο λιμάνι.
Ο γλάρος πετούσε γύρω του κάνοντας κύκλους και βγάζοντας 
χαρούμενες κραυγές! Συγκινημένος ο ψαράς έβγαλε από το παραγάδι 
του το πιο μεγάλο ψάρι και το έδωσε στο γλάρο, για να τον ευχαριστήσει 
που του έσωσε τη ζωή!

ο ψαράς 
η μοναξιά
ο βαρκάρης
ο γλάρος
σύντομα
το ρεύμα
το σημείωμα
η στεριά
ο κύκλος
το χαρτί
πουθενά
συντροφεύω, συντρόφεψα, θα συντροφέψω
σκοτεινιάζω, σκοτείνιασα, θα σκοτεινιάσω
σηκώνω, σήκωσα, θα σηκώσω
απειλώ, απείλησα, θα απειλήσω
βουλιάζω, βούλιαξα, θα βουλιάξω
φτερουγίζω, φτερούγισα, θα φτερουγίσω
σώζω, έσωσα, θα σώσω

το κομμάτι
το ντουλάπι
το σκοινί 
το καΐκι
η δύναμη
η κραυγή
το παραγάδι
απελπισμένος, -η, -ο
συγκινημένος, -η, -ο
τρομαγμένος, -η, -ο

Λεξιλόγιο
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1. Τι έκανε κάθε πρωί ο ψαράς;

2. Γιατί δεν ένιωθε μοναξιά, όταν ψάρευε;

3. Τι έγινε ξαφνικά στον ουρανό μια μέρα, καθώς ψάρευε;

4. Τι έκανε ο ψαράς για να ζητήσει βοήθεια;

5. Τι έκανε ο γλάρος για να βοηθήσει τον ψαρά;

6. Πώς σώθηκε ο ψαράς;

7. Τι έκανε για να ευχαριστήσει το γλάρο;

Ερωτήσεις 
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1.      Μια φορά κι ένα καιρό, σ’ ένα όμορφο, μικρό νησί ζούσε

       ένας ψαράς. 

2.      Κάθε πρωί πήγαινε για κυνήγι.

3.      Τον συντρόφευε πάντα ένα δελφίνι.

4.      Μεγάλα κύματα απειλούσαν να βουλιάξουν τη βάρκα.

5.      Ο ψαράς έγραψε ένα σημείωμα και ζητούσε βοήθεια.

6.     Έδεσε το σημείωμα στο ράμφος του γλάρου.

7.      Ο γλάρος φτερούγισε με δύναμη προς τη στεριά.

8.      Σε λίγη ώρα φάνηκε ένα ελικόπτερο.

9.      Ο ψαράς έδωσε στο γλάρο το πιο μεγάλο ψάρι, για 

        να τον ευχαριστήσει που του έσωσε τη ζωή.

Σ 

1.  Γράφουμε «Σ» μπροστά από τις προτάσεις που είναι σωστές
   και «Λ» μπροστά από τις προτάσεις που είναι λάθος.
   We put an «Σ» in front of the sentences that are correct and an «Λ» in
   front of the sentences that are incorrect.
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Β   Α   Ρ   Κ   Α   Ρ   Η  Σ

31

2

3

4

1
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2. Συμπληρώνουμε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν και μετά
   τις γράφουμε στο σταυρόλεξο.
    We fill in the blanks with the correct words and then we fill in the

    crossword puzzle.

 κύματα      βαρκάρης     γλάρος    σημείωμα     

  λιμάνι      ψαράς     ψάρεμα     πρόβλημα

Οριζόντια
1. Πουθενά δεν φαινόταν άλλος    βαρκάρης.
2. Σ’ ένα όμορφο, μικρό νησί ζούσε ένας
3. Τη βάρκα απειλούσαν να τη βουλιάξουν μεγάλα
Κάθετα
1. Ο πιστός φίλος του ψαρά ήταν ένας 
2. Το καΐκι έφερε τον ψαρά με τη βάρκα του στο
3. Ο ψαράς κάθε πρωί πήγαινε για
4. Στο ντουλαπάκι της βάρκας βρήκε χαρτί και μολύβι κι έγραψε 
   ένα
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Ξαφνικά, ο ουρανός άλλαξε                     και άρχισε να σκοτεινιάζει!

Μαύρα σύννεφα έκρυψαν το              του ήλιου. Την ίδια στιγμή, ένα

δυνατό                         αέρα σήκωσε μεγάλα                       , που

απειλούσαν να βουλιάξουν τη βάρκα. Ο ψαράς κοίταξε γύρω του για 

                        τρομαγμένος.

Προσέχουμε!
We pay attention!

Ανισοσύλλαβα λέγονται τα ουσιαστικά που έχουν στον πληθυντικό 
αριθμό μια συλλαβή παραπάνω.

ο ψα-ράς   οι ψα-ρά-δες
η για-γιά   οι για-γιά-δες
το κύ-μα   τα κύ-μα-τα
το φως   τα φώ-τα

το κύ-μα   του κύ-μα-τος
το κρέ-ας  του κρέ-α-τος
το φως   του φω-τός

Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα έχουν μία συλλαβή παραπάνω και στη
γενική του ενικού αριθμού.

Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά

3. Διαβάζουμε στο κείμενο της σελίδας 90 την παράγραφο που 
   ακολουθεί και συμπληρώνουμε τα κενά. 
   We find the paragraph below on page 90 and we fill in the blanks.
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Προσέχουμε!
We pay attention!

Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά είναι: ο ψαράς, ο βαρκάρης, ο μπαμπάς, 
ο παππούς, ο παπάς, ο φούρναρης, ο παγωτατζής, η μαμά, η γιαγιά, 
η αλεπού, η μαϊμού, το ψάρεμα, το κύμα, το φως, το κρέας, το 
πρόβλημα, το πάτωμα, το χρώμα, το μάθημα, το νόμισμα, το όνομα, 
το γράμμα, το σώμα, το φόρεμα, το γράψιμο κ.ά.

Ε
νι

κό
ς 

   
Π
λη

θ
υν

τι
κό

ς 
  

 

Αρσενικό          Θηλυκό         Ουδέτερο

Αρσενικό          Θηλυκό         Ουδέτερο

Ονομαστική

Γενική 

Αιτιατική

Ονομαστική

Γενική 

Αιτιατική

ο παππούς

του παππού

τον παππού

οι παππούδες

των παππούδων

τους παππούδες

η γιαγιά

της γιαγιάς

τη γιαγιά

το γράμμα

του γράμματος

το γράμμα 

τα γράμματα

των γραμμάτων

τα γράμματα 

οι γιαγιάδες

των γιαγιάδων

τις γιαγιάδες
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4. Γράφουμε την ονομαστική πληθυντικού των παρακάτω
   ουσιαστικών, όπως στο παράδειγμα.
    Following the example, we fill in the blanks with the nominative case 

    of the nouns in the plural.

Ονομαστική ενικού        Ονομαστική πληθυντικού

ο μπαμπάς     οι μπαμπάδες

ο ψαράς

ο παπάς

ο βαρκάρης

η μαμά

η αλεπού

το χρώμα      τα

το όνομα

το δέμα

το ρεύμα

το σημείωμα
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1. η βάση – το άγαλμα

   η βάση του αγάλματος

2. η λύση – το πρόβλημα

3. το χρώμα – το ύφασμα

4. η διάρκεια – το διάλειμμα

5. η αξία – το νόμισμα

6. η αλλαγή – το όνομα

7. η ανάγνωση – το γράμμα

8. το σφουγγάρισμα – το πάτωμα

9. η άκρη – το νήμα

10. η στάση – το σώμα
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5. Σχηματίζουμε φράσεις βάζοντας το δεύτερο ουσιαστικό στη 
   γενική του ενικού αριθμού, όπως στο παράδειγμα.
    Following the example, we make phrases by writing the second noun in    

    the genitive case of the singular.
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1. To                         του ήλιου μ’ ενοχλεί στα μάτια.

2. Η ταχύτητα του                          είναι πολύ μεγάλη.

3. Άναψα το                           , για να διαβάσω.

4. Σβήστε τα                              , πριν πάτε για ύπνο.

5. Η γιορτή των                            είναι στις 6 Ιανουαρίου.

6. Ποιος άφησε όλα τα                          αναμμένα;

6. Συμπληρώνουμε τα κενά με την ονομαστική και γενική ενικού
   και πληθυντικού αριθμού, όπως στο παράδειγμα.
    Following the example, we fill in the blanks with the nominative 

    and genitive cases of the singular and plural.

7. Συμπληρώνουμε τα κενά βάζοντας το ουσιαστικό «φως» στο 
  σωστό τύπο.
   We fill in the blanks with the correct form of the noun «φως». 

             Ενικός                   Πληθυντικός

Ονομαστική        Γενική         Ονομαστική        Γενική

το βήμα    του βήματος        τα βήματα   των βημάτων

το ποίημα

το άρωμα

το φόρεμα

το μάθημα
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1. Ο παπάς ψέλνει.       Οι παπάδες ψέλνουν.

2. Ο ψαράς ψαρεύει. 

3. Ο φούρναρης ψήνει.

4. Ο παππούς βήχει. 

5. Η αλεπού τρέχει. 

6. Η μαϊμού χορεύει. 

7. Η γιαγιά πλέκει. 

8. Η μαμά μαγειρεύει.

9. Το φως ανάβει.

10. Το μάθημα τελειώνει.

11. Ο μπαμπάς οδηγεί.

12. Το κρέας ψήνεται.
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8. Ξαναγράφουμε τις προτάσεις στον πληθυντικό αριθμό, όπως 
   στο παράδειγμα.
    Following the example, we rewrite the sentences in the plural.
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9. Βάζουμε σε κύκλο το σωστό ουσιαστικό και συμπληρώνουμε 
   τα κενά, όπως στο παράδειγμα.
    Following the example, we circle the correct noun and we 

    fill in the blanks.

1. Τα       ονόματα      των μαθητών είναι γραμμένα στον πίνακα.

     α) όνομα   β) ονόματα   γ) ονομάτων

2. Τα δίχτυα των                       είναι γεμάτα ψάρια.

            α) ψαράδες   β) ψαράς   γ) ψαράδων

3. Οι                          αγαπούν και φροντίζουν τα παιδιά τους.

        α) μαμάδες   β) μαμά   γ) μαμάδων

4. Ποιος ξέρει τη λύση του                                ;

               α) προβλήματα   β) προβλήματος   γ) προβλημάτων

5. Οι φωλιές των                             είναι σε μικρές σπηλιές.

          α) αλεπούδων   β) αλεπούδες   γ) αλεπούς

6. Τα                             έχουν υπέροχη μυρωδιά.

  α) αρώματος   β) αρωμάτων    γ) αρώματα 

7. Στο ζωολογικό κήπο είδα τις                        να τρώνε μπανάνες.

                       α) μαϊμούς    β) μαϊμούδες    γ) μαϊμούδων

8. Έμαθα την αρχή του                             που θα πω στη γιορτή.

                  α) ποιήματος    β) ποιήματα     γ) ποιημάτων
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10. Συμπληρώνουμε τα κενά με την αιτιατική ενικού και πληθυντικού    
    αριθμού, όπως στο παράδειγμα.
     Following the example, we fill in the blanks with the accusative of the 

     singular and plural.

  Αιτιατική ενικού          Αιτιατική πληθυντικού

ο κουμπαράς     τον κουμπαρά     τους κουμπαράδες

ο βαρκάρης

ο φούρναρης

ο λουκουμάς

η αλεπού      την      τις

η μαμά

το κύμα      το             τα

το στόμα

το πλύσιμο

το ύφασμα

το σημείωμα

το ψάρεμα
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11. Συμπληρώνουμε τα κενά γράφοντας το ουσιαστικό της
    παρένθεσης στο σωστό τύπο, όπως στο παράδειγμα.
     Following the example, we fill in the blanks with the correct form

     of the noun in the parenthesis.

1. Βλέπω τους   ψαράδες      (ψαράς) που γυρίζουν απ’ το ψάρεμα.

2. Η ουρά των                         (αλεπού) είναι φουντωτή.

3. Ένα από τα πιο φοβερά                     (τέρας) της Μυθολογίας

    ήταν η Λερναία Ύδρα.

4. Οι                           (ταξιτζής) οδηγούν πολλές ώρες την ημέρα.

5. Οι                            (γιαγιά) λένε παραμύθια στα εγγόνια τους.

6. Η ομορφιά των αρχαίων ελληνικών                            (άγαλμα) 

   είναι εξαιρετική.

7. Κάθε καλοκαίρι περνούν οι                          (παγωτατζής) απ’ τη

   γειτονιά μας.

8. Οι μπανάνες αρέσουν πολύ στις                             (μαϊμού).

9. Ακούω τα                              (κλάμα) του μωρού.

10. Δεν είναι αυτή η σωστή σειρά των                             (γράμμα).
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ο βαρκάρης     τα προβλήματα

ο φίλος      τα σπίτια

το σπίτι       οι βαρκάρηδες

το πρόβλημα     οι φίλοι

το μολύβι            οι στολές

η μαμά      τα μολύβια

ο κηπουρός      οι μαμάδες

ο παππούς     οι κηπουροί

το στόμα      οι παππούδες

η στολή      τα στόματα

12. Αντιστοιχίζουμε τον ενικό και τον πληθυντικό των ουσιαστικών και
    κυκλώνουμε τα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά, όπως στο παράδειγμα.
    Following the example, we connect the singular and plural of nouns and 

    we circle the ones that have one more syllable in the plural.

13. Γράφουμε στο τετράδιό μας με 50-60 λέξεις μια δική μας 
    ιστορία ή ένα παραμύθι που μας αρέσει.
    We write in our notebook our own story or a fairy tale that we 

     like (50-60 words).
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Φιλντισένιο καραβάκι

Φιλντισένιο καραβάκι
στ’ όνειρό μου ήρθε μιαν αυγή
και με πήρε ταξιδάκι
να γυρίσουμε τη γη.

Είδα χώρες, είδα τόπους
πικραμένα είδα τα παιδιά
κόσμο εγνώρισα κι ανθρώπους
κι έβαλα πόνο στην καρδιά.

Καραβάκι μου, ξεκίνα
πάμε πάλι στην Αθήνα
τραγουδάνε τα πουλιά στην Αττική.
Πάμε πάλι στο Παγκράτι
που ’ναι οι δρόμοι του γεμάτοι
με χαρούμενες φωνές την Κυριακή.

Τι να πω για την Ευρώπη
τι να πω για την Αμερική
δεν αλλάζουν οι ανθρώποι
έχουνε βάσανα κι εκεί.

Πήγα σ’ όλα τα λιμάνια
σε δρομάκια πέρασα στενά
λεβεντιά και περηφάνια
δεν είδα φως μου πουθενά.

Καραβάκι μου, ξεκίνα
πάμε πάλι στην Αθήνα
τραγουδάνε τα πουλιά στην Αττική . . .

Στίχοι: Νίκος Γκάτσος
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Aκούμε το τραγούδι. 
We listen to the song.
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Ήτανε μια φορά        

Ήτανε μια φορά, μάτια μου, κι έναν καιρό
μια όμορφη κυρά αρχόντισσα, να σε χαρώ.

Μια μικροπαντρεμένη κόρη ξανθή
τον κύρη της προσμένει βράδυ πρωί.

Ένα Σαββάτο βράδυ, καλέ, μια Κυριακή
τον ήλιο, το φεγγάρι, καλέ, παρακαλεί.

Ήλιε μου, φώτισέ τον, φεγγάρι μου
πάνε και μίλησέ του, για χάρη μου.

Γυρίζει κι αρμενίζει, καλέ, στα πέλαγα
τους πειρατές θερίζει, καλέ και τους χαλά.

Στον ήλιο, στο φεγγάρι και στη βροχή
και μένανε μ’ αφήνει έρμη και μοναχή.

Γαλέρα ανοίχτηκε, μάτια μου, με το βοριά
στη μάχη ρίχτηκε, μάτια μου, και στον καυγά.

Μέσα σ’ ένα σινάφι πειρατικό
είδα φωτιά ν’ ανάβει και φονικό. . .

Στίχοι: Κώστας Φέρρης
Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος

Aκούμε το τραγούδι. 
We listen to the song.




