
                       

( Μέρος Γ ‘ ) 

 

        …ο Χάρης βρέθηκε μπροστά σε ένα βασιλικό παλάτι, όλο δικό 

του! Ένα παλάτι ονειρεμένο, φτιαγμένο από μάρμαρο και χρυσάφι, 

διακοσμημένο με λεπτεπίλεπτα γλυπτά. 

        « Ο Αφέντης μου, ο Σκύλος, αποκλείεται να μείνει ασυγκίνητος 

μπροστά σε τόση πολυτέλεια ! » σκέφτηκε το τζίνι. 

        Ο Χάρης σκαρφάλωσε στις σκάλες κι έσπρωξε την εξώπορτα με 

το ποδαράκι του. Καθώς περιπλανιόταν μέσα στο παλάτι, ο Χάρης 

ανακάλυψε ένα πριγκηπικό κρεβάτι, στρωμένο με πουπουλένια 

μαξιλάρια, κεντητά και δαντέλες, και με έξοχα λινά σκεπάσματα, που 

μοσχοβολούσαν λεβάντα. 

        Πήδηξε στο κρεβάτι για να πάρει έναν υπνάκο, αλλά το στρώμα 

παραήταν μαλακό για τα γούστα του…                                          

…έτσι, έτρεξε στο στάβλο για να συναντήσει τη φίλη του την αγελάδα. 

Κουλουριάστηκε δίπλα της, πάνω σ’ένα βουναλάκι από σανό, και 

βυθίστηκε σ’έναν ευτυχισμένο, σκυλίσιο ύπνο.                                                  

Το καημένο τζίνι κόντευε να σκάσει. 

         « Με τίποτα πια δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω τον Αφέντη 

μου, τον Σκύλο ! », σκέφτηκε γεμάτο θλίψη.                                               

« Τι τζίνι είμαι εγώ, αν δεν μπορώ να δώσω χαρά στον Αφέντη μου; 

» 

         Το τζίνι στεκόταν εκεί βυθισμένο στην περισυλλογή, όταν 

ξαφνικά ο Χάρης, που είχε στο μεταξύ ξυπνήσει, εμφανίστηκε φρέσκος 

και ξεκούραστος, ψάχνοντας παρέα για να παίξει. 



                           

          Λίγο παραδίπλα, ο Χάρης ανακάλυψε ένα κλαδάκι.                     

« Καταπληκτικό παιχνίδι ! » σκέφτηκε ενθουσιασμένος. Με το κλαδί 

στο στόμα, άρχισε να τρέχει και, κουνώντας πέρα δώθε την ουρά του, 

πήδηξε χαρούμενος πάνω στο τζίνι. 

          « Σκύλε, Αφέντη μου, θέλεις να παίξεις ; », ρώτησε 

έκπληκτο         το τζίνι. « Ε…Εντάξει λοιπόν ! »                                                

Το τζίνι άφησε παραπέρα το μαγικό του ραβδί και πέταξε στο χώμα τη 

μεταξωτή του φορεσιά. Τα ρούχα που φορούσε τώρα δεν ήταν ακριβώς 

στην τελευταία λέξη της μόδας, αλλά ήταν ό,τι πρέπει για να τρέξει 

και να παίξει. 

           Το τζίνι πέταξε με δύναμη το ξύλο μακριά, και ο Χάρης 

πήδηξε ψηλά για να το πιάσει, καθώς πετούσε στον αέρα. Έφερε το 

ξύλο πίσω στο τζίνι,  κι εκείνο το πέταξε ξανά, και ξανά, και ξανά, 

ώσπου και οι δύο λαχάνιασαν… 

           Μα κανείς δεν ήθελε να σταματήσει.                                   

« Η ζωή στο αγρόκτημα είναι πραγματικά απίθανη,Σκύλε,Αφέντη μου ! 

», παραδέχτηκε το τζίνι. « Τώρα που με απελευθέρωσες, θέλω κι 

εγώ να εκπληρώσω μία ευχή για τον εαυτό μου: Θέλω να μείνω εδώ, 

μαζί σου ! » 

          Το τζίνι πήρε το Χάρη στην αγκαλιά του, και μαζί άρχισαν να 

σκέφτονται τα παιχνίδια που είχαν να κάνουν. 

        Ήταν καταπληκτικό που βρήκαν και οι δύο από έναν υπέρηχο 

φίλο!   

 

 

 

                                                                                                                       



                          

                                     Ερωτήσεις κατανόησης 

 

1)Ποια ήταν η τρίτη και τελευταία ευχή που πραγματοποίησε το τζίνι 

στον Χάρη και γιατί πιστεύεις θεωρούσε πως τουλάχιστον αυτή θα τον 

συγκινούσε; 

Η τρίτη και τελευταία ευχή που πραγματοποίησε το τζίνι στον Χάρη 

ήταν να του χαρίσει ένα βασιλικό παλάτι. Το τζίνι θεωρούσε πως 

τουλάχιστον αυτή η ευχή θα τον συγκινούσε, γιατί αποκλείεται να 

έμενε ασυγκίνητος μπροστά σε τόση πολυτέλεια. 

2)Συγκινήθηκε αυτή τη φορά ο Χάρης με την πρωτοβουλία του τζίνι;                

Από πού το συμπεραίνεις; 

Ο Χάρης ούτε αυτή τη φορά συγκινήθηκε με την πρωτοβουλία του 

τζίνι, γιατί, ενώ ανακάλυψε ένα πριγκηπικό κρεβάτι μέσα στο παλάτι, 

το στρώμα ήταν πολύ μαλακό για τα γούστα του και προτίμησε να 

κοιμηθεί στο στάβλο, πάνω σε ένα βουναλάκι από σανό, δίπλα στη 

φίλη του την αγελάδα. 

3)Τελικά, έχοντας φτάσει πια στο τέλος του παραμυθιού, αν ο Χάρης 

μπορούσε να μιλήσει, ποια ευχή του θα ζητούσε από το τζίνι να του 

πραγματοποιήσει; 

Αν ο Χάρης μπορούσε να μιλήσει θα ζητούσε από το τζίνι να του βρει 

έναν φίλο, ο οποίος θα τον φρόντιζε και μαζί του θα μπορούσε να 

κάνει παρέα περνώντας διασκεδαστικές και γεμάτες παιχνίδι ώρες. 

4)Ο τίτλος του παραμυθιού, που μόλις διάβασες, ήταν                        

« Τρεις και μία ευχή».                                                       

Αφού το τζίνι πραγματοποίησε στον Χάρη τρεις ευχές, γιατί στον τίτλο 

υπάρχει “και μία ευχή” ακόμη;  

Στον τίτλο του παραμυθιού υπάρχει και μια ευχή ακόμη, γιατί το τζίνι, 

αφού πραγματοποίησε τις τρεις ευχές στον Χάρη, πραγματοποίησε και 

άλλη μία ευχή.  



5)Ποια τελικά ήταν αυτή και ποιον αφορούσε; Σε ποιο συμπέρασμα σε 

οδηγεί εσένα αυτό; 

Η τέταρτη ευχή που πραγματοποίησε το τζίνι αφορούσε το ίδιο το 

τζίνι. Η ευχή του ήταν να μείνει μαζί με τον σκύλο για πάντα. Αυτό 

σημαίνει πως το τζίνι κατάλαβε πως είχε βρει έναν υπέροχο φίλο που 

άξιζε να μείνει μαζί του αφού περνούσαν μαζί όμορφα και 

διασκεδαστικά. Ανακάλυψε πως το πιο πολύτιμο δώρο δεν είναι τα 

υλικά αγαθά αλλά η φιλία.   

                                      

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Γραμματικές και λεξιλογικές ασκήσεις 

1) Έχεις τις λέξεις: 

 

αγκαλιά, πεταγμένα, μουντζούρα, εκδρομή, 

γραμματική, μαέστρος, άνθρωπος, κοροϊδευτικός, 

μπάρμπας, χρειάζομαι, τολμηρός, αρχίζω, χρειάζομαι, 

βοηθητικός, Δεκαπενταύγουστος, μαϊντανός, 

τράνταγμα, γαϊτανάκι, πειθαρχία, αγριεμένος 

 

α) Βάλε τις παραπάνω λέξεις σε αλφαβητική σειρά: 

        αγκαλιά 

        αγριεμένος 

άνθρωπος 

αρχίζω 

βοηθητικός 

γαϊτανάκι 

γραμματική 

δεκαπενταύγουστος 

εκδρομή 

κοροϊδευτικός 

μαέστρος 

μαϊντανός 

μουντζούρα 

μπάρμπας 

πειθαρχία 

πεταγμένα 

τολμηρός 

τράνταγμα 

χρειάζομαι 

 



β) Τώρα χώρισέ τες σε συλλαβές:  

α-γκα-λιά 

α-γρι-ε-μέ-νος 

άν-θρω-πος 

αρ-χί-ζω 

βο-η-θη-τι-κός 

γαϊ-τα-νά-κι 

γραμ-μα-τι-κή 

δε-κα-πε-νταύ-γου-στος 

εκ-δρο-μή 

κο-ροϊ-δευ-τι-κός 

μα-έ-στρος 

μαϊ-ντα-νός 

μου-ντζού-ρα 

μπάρ-μπας 

πει-θαρ-χί-α 

πε-ταγ-μέ-να 

τολ-μη-ρός 

τρά-νταγ-μα 

χρει-ά-ζο-μαι 

 

2) Αντικατέστησε τους τύπους του οριστικού άρθρου με τους 

αντίστοιχους του αόριστου άρθρου, όπως στο παράδειγμα. 

 

ο δάσκαλος           ένας δάσκαλος         η  τσάντα         μια τσάντα 

το μηχανάκι          ένα μηχανάκι          την καρέκλα       μια καρέκλα 

τον κηπουρό         έναν κηπουρό         του κυνηγού       ενός κυνηγού 

του σχολείου        ενός σχολείου          ο μανάβης         ένας μανάβης 

   της καμήλας         μιας καμήλας          της τρομπέτας    μιας τρομπέτας 

 

 



 

 
1)         61            53             40             71               34 

                 + 27         + 35          + 49          + 18             + 33 

                     88             88              89              89                 67 
   

 
 

2)         78             97            86              99               59 
         -  37         -  46         -  53           -  27            -  12 

41              51             33                72                47 
 
 

 
3) Κάνω τις διαιρέσεις , όπως το παράδειγμα :  

 

36 : 9 =  4        γιατί        4 x 9  =  36 

       63 : 9 = 7         γιατί        7 x 9  =  63 

       56 : 8 = 7         γιατί         7 x 8  =  56  

       48 : 6 = 8         γιατί        8 x 6  =  48 

       80 : 8 = 10       γιατί       10 x 8  =  80 

       45 : 5 = 9         γιατί        9  x 5  = 45  

       32 : 4 = 8         γιατί        8  x 4 =  32  

       21 : 3 = 7         γιατί        7 x 3  =  21  

       20 : 2 = 10       γιατί      10  x 2  = 20  

 

 

 

        40 : 8 = 5    γιατί    5 x 8  = 40  

        56 : 7 = 8    γιατί    8  x 7 = 56 

        54 : 9 = 6    γιατί    6 x 9  = 54  

        70 : 7 = 10   γιατί   10 x 7 = 70 

        72 : 8 = 9   γιατί      9 x 8 = 72 

        36 : 4 = 9    γιατί     9  x 4 = 36 

        27 : 3 = 9    γιατί     9 x 3 = 27 

        28 : 4 = 7    γιατί     7 x 4 = 28 

        64 : 8 = 8    γιατί     8 x 8 = 64 

 
 

 

 
4.Λύνω τα παρακάτω προβλήματα, κάνοντας τις πράξεις που χρειάζεται :   

α)  H γιαγιά αγόρασε 3 κιλά κουλούρια με 6 € το κιλό, 3 τσουρέκια  

    με 4 € το κιλό και 4 σοκολατένια αυγά με 7 € το ένα. Πόσα €, 
    πλήρωσε συνολικά; 



Λύση 
 

                3 x 6 = 18     3 x 4 = 12     4 x 7 = 28 
             
          18 + 12 + 28 = (18 + 12) + 28 = 30 + 28 = 58 
                 
Απάντηση : Η γιαγιά πλήρωσε συνολικά 58 ευρώ. 

 

β) Ο πατέρας του Πέτρου αγόρασε είδη μαναβικής αξίας 27€ και  ένα κιβώτιο 
γάλα εβαπορέ για παιδιά αξίας 46€. Πόσα πλήρωσε συνολικά και πόσα ρέστα 
πήρε από 100€ που έδωσε;  

Λύση 
        
       27 + 46 = (20 + 40) + (7+6) = 60 + 13 = 73          
 
       100 – 73 = (100 – 70) – 3 = 30 – 3 = 27                                                                      

 
Απάντηση : Ο πατέρας του Πέτρου πλήρωσε συνολικά 73 ευρώ και πήρε 27 ευρώ 

ρέστα. 

 

γ) Ο Γιάννης θέλει να μοιράσει 30 αυγά σε 6 φίλους του. Πόσα αυγά θα  πάρει 
κάθε  φίλος του; 

Λύση 
                 30 : 6 = 5 
                                                                                          
Απάντηση: Ο κάθε φίλος του Γιάννη θα πάρει από 5 αυγά. 

 

δ)Ένας βοσκός είχε 59 αρνιά .Πούλησε τα 34 αρνιά .Μετά από λίγο καιρό 
αγόρασε άλλα 34 αρνιά .Πόσα αρνιά έχει τώρα; 

Λύση 
                                                                    

         59                    25 

    - 34                 + 34 

      25                    59 

Απάντηση: Ο βοσκός έχει και πάλι 59 αρνιά. 

                                   

 



 

 
 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


