
                         ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΥΧΕΣ 

 

    Μια μέρα, καθώς ο Χάρης ο σκύλος έπαιζε στα χωράφια, σκόνταψε 

ξαφνικά σε ένα παράξενο πράσινο μπουκάλι. Το μπουκάλι ήταν παλιό και 

μύριζε μούχλα. Ο Χάρης δεν είχε ξαναμυρίσει ποτέ του τέτοια αλλόκοτη και 

δυσάρεστη οσμή. Περίεργος, όμως, να ανακαλύψει τι κρυβόταν μέσα στο 

πράσινο μπουκάλι, άρχισε να το δαγκώνει απ’ τον φελλό και τελικά κατάφερε 

να το ανοίξει. 

     Κι εκεί που είχε αρχίσει να απογοητεύεται, νομίζοντας ότι το μπουκάλι 

ήταν άδειο, τι να δει: δαχτυλίδια γαλάζιου καπνού άρχισαν να βγαίνουν από 

το στόμιο του μπουκαλιού και να ξετυλίγονται στον αέρα! 

     Μπροστά στα μάτια του έκπληκτου Χάρη, το μπουκάλι άρχισε να 

κροταλίζει σαν φίδι, ο καπνός να γίνεται ολοένα και πιο πυκνός, ώσπου      

–ποοοππππ!-μέσα από ένα σύννεφο καπνού ξεπρόβαλλε ένα τζίνι!           

Το τζίνι ήταν ένα μικρό αγόρι, τυλιγμένο, όμως, σε λαμπρό μετάξι.  

Κρατούσε ένα μαγικό ραβδί. 

     «Σκύλε, Αφέντη μου, με απελευθέρωσες απ’ τα δεσμά του μπουκαλιού», 

είπε θριαμβευτικά το τζίνι. «Έτσι κι εγώ, πριν απολαύσω την ελευθερία μου, 

θα σε ανταμείψω εκπληρώνοντας τρεις ευχές σου!» 

     Ο Χάρης απάντησε μονολεκτικά, με ένα γρύλισμα όλο απορία. Το τζίνι, 

όμως, που δεν είχε καιρό για χάσιμο, σκέφτηκε: «Εντάξει, λοιπόν. Θα 

πραγματοποιήσω για χάρη του Αφέντη μου, του Σκύλου, τις τρεις ευχές με 

τη μεγαλύτερη ζήτηση». 

 

     (Τη συνέχεια θα τη διαβάσεις σε επόμενο φυλλάδιο..!)                      

 

 



                                                                                                                            
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

1) Ποιος είναι ο Χάρης; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Τι βρήκε ο Χάρης και τι προσπάθησε να το κάνει; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Τι βγήκε μέσα από το μπουκάλι; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Πώς ήταν το τζίνι και τι κρατούσε στα χέρια; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

5) Τι είπε το τζίνι στον Χάρη, όταν αυτός το απελευθέρωσε; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Τι του απάντησε ο Χάρης και τι αποφάσισε γι’ αυτό να κάνει το τζίνι; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



7) Τι θα περίμενε κανείς ότι θα ζητούσε ο Χάρης από το τζίνι και για ποιο λόγο 

όμως, πιστεύεις εσύ, δεν του ζήτησε τίποτα; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

8) Ποιες φαντάζεσαι είναι οι τρεις ευχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση για τις οποίες 

έκανε λόγο το τζίνι; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

9) Αν εμφανίζονταν το τζίνι σε σένα ποιες θα ήταν οι δικές σου τρεις επιθυμίες που 

θα ήθελες να εκπληρωθούν; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10)Aν το τζίνι εμφανιζόταν στη μαμά σου, τι πιστεύεις θα του ζητούσε αυτή; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



                      ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Σε καθεμία από τις παρακάτω λέξεις γράψε την αντίθετη: 

 

πραγματικός   …………………………………….    αγάπη    ………………………………………. 

πολύχρωμος   …………………………………….    φως      ………………………………………. 

ανάσκελα      …………………………………….    βορράς   ………………………………………. 

ανεβαίνω      …………………………………….    άδειος    ………………………………………. 

αγοράζω      ………………………………………    ανατολή   ……………………………………… 

αλήθεια       ……………………………………….   ανοιχτός  …………………………………….. 

ευτυχώς      ……………………………………….   ζεστός    …………………………………….. 

βιδώνω        …………………………………….   παίρνω   ………………………………………. 

 

2) Σε καθεμία από τις παρακάτω λέξεις γράψε τη συνώνυμη:  

 

αγγίζω       ………………………………………    αναζητώ    …………………………………….. 

αρχίζω       ………………………………………    τσουβάλι   ……………………………………….. 

καράβι        ………………………………………    άνθος      ………………………………………… 

άσπρο        ……………………………………..    βλέπω     ……………………………………….. 

επιθυμώ      ……………………………………..   κατάστημα  ……………………………………….. 

στεναχωριέμαι …………………………………….   στέγη      ………………………………………… 

ξανά           ……………………………………..  φεγγάρι    ……………………………………….. 

λεφτά         ………………………………………    όρη        ……………………………………….. 

 

3) Η Νανά, που ποτέ δεν άνοιγε το κίτρινο τετράδιο να κάνει επανάληψη, ξέχασε 

τελείως ποια ουσιαστικά γράφονται με κεφαλαίο και ποια όχι! Βοήθησέ την να 

διορθώσει τα λάθη της και ταξινόμησε τα ουσιαστικά στη σωστή κατηγορία. 

 

χάρης, ναύπλιο, απόγευμα, Πλατεία, Λιμάνι, Λιοντάρι, Γκαρής, απρίλιος, 

παναγιά, Αγόρι, δάσκαλος, αθήνα, Ψαράς, κώστας, καναπές, Αφρική, αμοργός, 

Τραπεζομάνηλο, αζόρ, πάσχα, μπάρμπας, διάλειμμα, θεότητα 

 

Κοινά ουσιαστικά: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Κύρια ονόματα: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



4) Με τις παρακάτω ομάδες λέξεων σχημάτισε προτάσεις. Θα καταλάβεις αμέσως 

πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις κι άλλες λέξεις, δικές σου, προκειμένου να 

βγάζουν νόημα αυτά που γράφεις. 

 

πήγαμε – οικογένεια – εγώ – θάλασσα – απόγευμα - βόλτα   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

μεσημέρι – οικογένεια – κάθεται – τραπέζι – όλη – κάθε – φαγητό 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

όλα – διάλειμμα – αυλή – παίζουμε – μαζί – παιδιά – κατεβαίνουμε 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Μαρία – κούκλες – παίζει - αρέσει – αυτοκινητάκια – Κώστα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                     

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

1) Να βρω το μισό των παρακάτω αριθμών : 

 Το μισό του 4 είναι το ................. 

 Το μισό του 10 είναι το ............... 

 Το μισό του 40 είναι το ............... 

 Το μισό του 60 είναι το ............... 

 Το μισό του 100 είναι το .............. 

 

2) Να βρω το διπλάσιο των παρακάτω αριθμών : 

 Το διπλάσιο του 4 είναι το ............. 

 Το διπλάσιο του 8 είναι το .............  

 Το διπλάσιο του 20είναι το.............. 

 Το διπλάσιο του 30 είναι το............. 

 Το διπλάσιο του 50 είναι το............. 

 

 

3) Να φτάσω με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους  στον αριθμό-στόχο 

κάνοντας πρόσθεση ή αφαίρεση.  
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….

40

….

100 



                       

                         ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

   1)Η Χριστίνα πήγε με τη μαμά της για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. 

Ψώνισαν ένα γάλα που κόστιζε 1 ευρώ και 20 λεπτά, ένα πακέτο 

μακαρόνια που κόστιζε 1 ευρώ και 40 λεπτά, ένα κουτί σοκολατάκια με 

5 ευρώ και 40 λεπτά και τέλος ένα σαμπουάν     με 4 ευρώ και 65 

λεπτά. Πόσο κόστισαν τα ψώνια τους; Πόσα ρέστα θα πάρουν, αν η 

μαμά δώσει στο ταμείο 20 ευρώ;  

 

                        ΛΥΣΗ 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

2)Ο παππούς αγόρασε σοκολατάκια για τα 6 εγγονάκια του για να τα  

μοιράσει σ ’αυτά. Πήρε 24 σοκολατάκια με μαύρη σοκολάτα και 18 με 

λευκή. Πόσα σοκολατάκια έφαγε εκείνη την ημέρα το κάθε εγγόνι; (Και 

τους πόνεσε φυσικά η κοιλιά τους!) 

                           

                                ΛΥΣΗ 

 

 

 

       

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
                                                                                                  

 


