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                                            ΓΛΩΣΣΑ 

 

Ο σπουργίτης και το ουράνιο τόξο 

 

Ήταν κάποτε ένας σπουργίτης που ήθελε να γνωρίσει το ουράνιο τόξο. 
Ήθελε να δει από κοντά τα χρώματά του. 

«Είναι πολύ μακριά το ουράνιο τόξο!» του έλεγε η σοφή κουκουβά-
για. «Κι εσύ, τόσο μικρούλης που είσαι, θα κουραστείς και θα μείνεις στα 
μισά του δρόμου!» 

Όμως ο σπουργίτης δεν άλλαζε γνώμη. 
Κι έτσι ένα πρωί ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι. 
Πέρασε μέσα από το μεγάλο δάσος. Είδε τα λιοντάρια, τις τίγρεις, 

τους ελέφαντες και τις μαϊμούδες. 
«Πάω καλά για το μέρος που είναι το ουράνιο τόξο;» ρώτησε ένα χι-

μπατζή. 
«Καλά πας!» του απάντησε εκείνος. 
Μετά από το μεγάλο δάσος, ο σπουργίτης βρέθηκε στη μεγάλη θά-

λασσα. Είδε τα κύματα, είδε τα ψάρια, είδε τα καράβια, είδε και τους 
γλάρους. 

«Για το μέρος που βρίσκεται το ουράνιο τόξο, από εδώ πάνε;» ρώτη-
σε ένα δελφίνι. 

«Ναι!» του απάντησε εκείνο. 
Μετά από τη μεγάλη θάλασσα, ο σπουργίτης βρέθηκε στη μεγάλη 

έρημο. Είδε την άμμο να αστραποβολάει κάτω από τον ήλιο, είδε τα φοι-
νικόδεντρα, είδε τις καμήλες. 

«Θέλω να φτάσω στο ουράνιο τόξο. Καλά πάω;» ρώτησε ένα σκαθά-
ρι. 

«Καλά πας!» του απάντησε εκείνο. 
Μετά από τη μεγάλη έρημο, ο σπουργίτης βρέθηκε στα μεγάλα βου-

νά. Είδε τα χιόνια, είδε τους αϊτούς, είδε τις αρκούδες, είδε τις δροσερές 
πηγές και τα πανύψηλα έλατα. 

«Προς τα πού πέφτει το ουράνιο τόξο;» ρώτησε ένα σκίουρο. 
«Εκεί!» του έδειξε εκείνος. 
Και ο σπουργίτης –αν και είχε πια κουραστεί– πήρε κουράγιο και συ-

νέχισε. Το καταλάβαινε πως πλησίαζε. 
Και ναι! Μόλις πέρασε το τελευταίο βουνό, βρέ-

θηκε στην πεδιάδα που κατοικούσε το ουράνιο τόξο. 
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Ήταν μια πλατιά πεδιάδα, γεμάτη από λουλούδια. Τα λουλούδια εί-
χαν πάνω τους τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Υπήρχαν και μερικές λί-
μνες. Τα νερά τους είχαν χρώματα του ουράνιου τόξου. Υπήρχαν και 
πουλιά που τα φτερά τους είχαν τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Υπήρ-
χε και το ίδιο το ουράνιο τόξο. Όμορφο που ήταν! 

Ο σπουργίτης πήγε και κούρνιασε στην πιο χαμηλή μεριά του. Μπο-
ρούσε πια να ξεκουραστεί. Σήκωσε τα μάτια του προς τα επάνω. Ό,τι έ-
βλεπε ήταν λουσμένο σε μαγευτικούς χρωματισμούς. 

«Αχ, τι ομορφιά!» είπε ο σπουργίτης. «Άξιζε η κούραση!» κι έπειτα 
έκλεισε τα μάτια του και κοιμήθηκε. 

Τα όνειρά του είχαν χρώματα του ουράνιου τόξου. Τόσο όμορφα ό-
νειρα ήταν. 

Μάνος Κοντολέων 
 

 

 

 

                                             ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ                

 

1. Τι ήθελε ο σπουργίτης της ιστορίας; 

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

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

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

2. Από ποια μέρη πέρασε και τι είδε σ’ αυτά; 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.Ποια ζώα, που συνάντησε, ρώτησε για το ουράνιο τόξο; 

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

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

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

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

…………………… 

4. Πώς ήταν η πεδιάδα που κατοικούσε το ουράνιο τόξο; 

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

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

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

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

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

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

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

5. Έχεις δει ποτέ ουράνιο τόξο; Θυμάσαι, πότε σχηματίστηκε, πριν ή μετά τη 

βροχή; Τι χρώματα είχε; 

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

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

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

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

 

                                         ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ   ΑΣΚΗΣΕΙΣ               

 

1. Να βρεις τα επίθετα του κειμένου και να τα γράψεις μαζί με το ουσιαστικό 

που συνοδεύουν: 

                       ΕΠΙΘΕΤΑ                                       ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    2.   Να γράψεις τα παραπάνω επίθετα και στα τρία γένη μαζί με το άρθρο 

τους (στην ονομαστική του ενικού αριθμού): 

          ΑΡΣΕΝΙΚΟ                                    ΘΗΛΥΚΟ                              ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………….          ……………………………………       …………………………………. 
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3.«Ο σπουργίτης πήγε και κούρνιασε…ως…μαγευτικούς χρωματισμούς.» 

Να βρεις την παράγραφο μέσα στο κείμενο. Ύστερα να βρεις τα ρήματα που 

υπάρχουν στην παράγραφο και να τα γράψεις παρακάτω: 

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

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

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

Τώρα που ξαναθυμήθηκες τι είναι τα ουσιαστικά, τα ρήματα και τα επίθετα 

μπορείς να μπεις  – με τη βοήθεια της μαμάς ή του μπαμπά πάντα- πατώντας 

την αντίστοιχη διεύθυνση και να παίξεις διαδραστικά! 

1) « Χτύπα το επίθετο!» 

      https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/04/xtypa-ta-epitheta.html 

2) « Ξεχώρισε επίθετα- ουσιαστικά» 

      https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/04/ousiastika-epitheta.html 

3) « Ταξινόμησε ουσιαστικά- επίθετα- ρήματα» 

     https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/03/rimata-ousiastika-epitheta.html 

 

Πριν να κάνεις την παρακάτω άσκηση, πήγαινε στο Κίτρινο Τετράδιό σου και 

ξαναδιάβασε τη θεωρία για τα διαλυτικά. Μπορείς όμως να παρακολουθήσεις 

και το βιντεάκι που σου αποκαλυφθεί πατώντας την παρακάτω διεύθυνση:  

 

https://safeyoutube.net/w/vqg8 

 

 

  4. Βάλε τόνο ή διαλυτικά ή τόνο και διαλυτικά στις παρακάτω λέξεις:  

Μαιου, κοροιδο, χαιδευει, τρολει, ρολοι, νεραιδα, νεραιδουλα,   

 ολοιδιος, κομπολοι, σαινια, φαι, τσαι, 

λαικη, ταιζω, γαιδαρος, μαιμου, Μαιος, αυπνος, 

καικι, γαιδουριτσα, κοροιδευω 

 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/04/xtypa-ta-epitheta.html
https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/04/ousiastika-epitheta.html
https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/03/rimata-ousiastika-epitheta.html
https://safeyoutube.net/w/vqg8
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Οδηγία προς τους γονείς: 

Για να μεταφερθείτε άμεσα στις παραπάνω διευθύνσεις (στους υπερσυνδέ-

σμους) πηγαίνετε τον κέρσορα πάνω στον υπερσύνδεσμο, πατημένο το control 

(ctrl) και enter.   

 

                                           ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

                                     Ώρα να λύσουμε προβλήματα!  

Δεν είναι προβλήματα για δυνατούς λύτες αλλά προβλήματα για προσεκτικούς 

και κυρίως υπομονετικούς λύτες! 

1) Η Μαρία είναι 7 χρόνων. Ο αδερφός της, ο Νικόλας, έχει την διπλάσια 

ηλικία. Η μητέρα της είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από τον Νικόλα, έχει 

δηλαδή την τριπλάσια ηλικία. Ο πατέρας της Μαρίας είναι 5 χρόνια μεγα-

λύτερος από τη μητέρα της Μαρίας. Ο παππούς της έχει τα διπλά χρόνια 

του πατέρα της Μαρίας και τέλος η γιαγιά είναι 11 χρόνια μικρότερη από 

τον παππού. Βρες πόσο χρόνων είναι ο Νικόλας, η μαμά, ο μπαμπάς, ο 

παππούς και η γιαγιά της Μαρίας. 

 
( Μην  πελαγώσεις τώρα! Δεν είναι η επίλυση του προβλήματος τόσο δύσκολη, όσο ακούγεται 

η διατύπωση! Πάρε βήμα- βήμα να λύσεις το πρόβλημα και θα διαπιστώσεις στο τέλος πόσο 

εύκολο ήταν! ) 

 

                                                                      ΛΥΣΗ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Οδηγία: 

Oι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις στα παρακάτω δύο προβλήματα θα γίνουν 

οριζόντια με τα βήματα που έχουν μάθει. Όταν με το καλό διδαχθούν κάθετη 

πρόσθεση με κρατούμενο και κάθετη αφαίρεση με δανεισμό, θα μπορούν τα 

παιδιά να επιλέγουν με ποιον τρόπο θέλουν.        

 

 

2) Ο Κώστας πήγε σε ένα βιβλιοπωλείο προκειμένου να αγοράσει κάποια 

πράγματα που χρειαζόταν για το μάθημα των Εικαστικών. 

Αγοράζει λοιπόν 6 πινέλα προς 3 ευρώ το καθένα, 2 μπλοκ ζωγραφικής 

προς 12 ευρώ το καθένα και τέλος ένα κουτί τέμπερες προς 25 ευρώ. Όταν 

έφτασε στο ταμείο η υπάλληλος τον αναγνώρισε γιατί ήταν φίλη με τη 

μαμά του και του είπε πως στο ακριβότερο από τα τρία είδη που αγόρασε 

θα του έκανε έκπτωση 9 ευρώ. Πόσο κόστισαν τα πράγματα που αγόρασε 

ο Κώστας και πόσα ρέστα θα πάρει αν έβγαλε στο ταμείο να πληρώσει με 

ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ κι ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ; 
  (Είπαμε και πριν. Δεν πελαγώνουμε! Βήμα- βήμα.) 

 

                                                    ΛΥΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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3)  Η Χριστίνα με τις 7 φίλες της πήγαν τα προηγούμενα Χριστούγεννα να 

πουν τα κάλαντα. Στο πρώτο σπίτι έδωσαν στα κορίτσια τρία χαρτονομί-

σματα των 5 ευρώ. Στο δεύτερο σπίτι έδωσαν από 3 ευρώ στο κάθε κορί-

τσι. Στο τρίτο σπίτι από 2 ευρώ στο καθένα. Τέλος στο τελευταίο σπίτι τους 

έδωσαν ένα χαρτονόμισμα των 5 ευρώ και 6 κέρματα των 2 ευρώ.              

Πόσα χρήματα συγκέντρωσαν τα κορίτσια από τα κάλαντα και από πόσα 

πήρε το καθένα, αν τα μοίρασαν δίκαια;  

 

                                                          ΛΥΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

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

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

 

 

Και αφού, καλά μας παιδιά, ιδρώσατε τόσο για να λύσετε τα παραπάνω 

προβλήματα, ήρθε η ώρα να χαλαρώσετε. Μπαίνοντας στον παρακάτω 

υπερσύνδεσμο μπορείτε να παίξετε ένα διαδραστικό παιχνίδι προπαίδειας. 

 

http://e-didaskalia.blogspot.com/2020/04/vres-ti-swsti-propaideia.html 

                                  

http://e-didaskalia.blogspot.com/2020/04/vres-ti-swsti-propaideia.html

