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                                  Το πορτοκάλι και μια ηλιαχτίδα 

 

Ήταν, κάποτε, μια μικρή ηλιαχτίδα. Μικρή, μα πολυταξιδεμένη. Και πού δεν 

είχε πάει! 

Είχε ταξιδέψει μέχρι τα πιο μακρινά αστέρια. Είχε διασχίσει το διάστημα 

σκαρφαλωμένη πάνω σε βιαστικούς γαλαξίες. 

Μα πάντα γυρνούσε πίσω. Στη ζεστή αγκαλιά του ήλιου. Ώσπου μια μέρα 

αποφάσισε να έρθει στη Γη. Και ήρθε. 

Έπαιξε με τα κύματα. Κρύφτηκε μέσα στα σκοτεινά φυλλώματα των δέ-

ντρων. Δροσίστηκε στα νερά των ποταμών. Κουβέντιασε, καθισμένη πάνω 

στα πέταλα μιας μαργαρίτας, με τις μέλισσες και τις πεταλούδες. Ακούμπησε 

πάνω στις φτερούγες ενός αηδονιού και τραγούδησε μαζί του.  

Και οι μέρες περνούσαν. «Πότε θα γυρίσεις πίσω;», τη ρωτούσε ο ήλιος. «Αχ, 

είναι όμορφη η Γη!», του απαντούσε εκείνη. «Άσε με να μείνω για πάντα!». 

O ήλιος δεν της το χάλασε το χατίρι. «Μείνε!», της είπε. Κι η ηλιαχτίδα χα-

ρούμενη, άρχισε να ψάχνει να βρει το πού θα έστηνε το νέο σπιτικό της.  

Έψαξε εκεί που φυτρώνουν τα λουλούδια. Κι εκεί που υψώνονται τα πεύκα. 

Εκεί που κοιμούνται τα ελάφια. Εκεί που ξεδιψούνε τα πουλιά. Παντού ήταν 

όμορφα! Ποιο μέρος να πρωτοδιαλέξει;  

Ώσπου μια μέρα συνάντησε ένα δέντρο. Μικρό ήταν. Μα είχε καταπράσινα 

φύλλα, με όμορφη μυρωδιά. Είχε και κάτι ολοστρόγγυλους καρπούς, που 

κρεμόντουσαν από τα κλαδιά του.  

Κάτω από τη φλούδα τους –κι αυτή μυρωδάτη ήταν– η ηλιαχτίδα άκουσε 

τους χυμούς να την προσκαλούνε: «Σ’ εμάς μείνε!», είπαν. «Σ’ αυτό το πορ-

τοκάλι!». Κι έτσι έκανε.  

Από τότε είναι που το πορτοκάλι έχει αυτό το λαμπερό χρώμα. Όταν το 

πιάνεις στα χέρια σου, λες και κρατάς τον ήλιο. Ίδια μ’ αυτόν λάμπει.  

 

 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Γράφω Σ δίπλα σε κάθε σωστή πρόταση και Λ δίπλα σε κάθε λανθασμένη. 

Λ Η ηλιαχτίδα δεν είχε ταξιδέψει σε πολλά μέρη. 

Σ Η ηλιαχτίδα κουβέντιασε με κάποια έντομα. 

Λ Στην ηλιαχτίδα δεν άρεσε καθόλου η Γη. 

Σ Ο Ήλιος της επέτρεψε να μείνει στη Γη. 

Λ  Η ηλιαχτίδα βρήκε ένα μεγάλο δέντρο για να μείνει. 

 

2. Βάζω αριθμούς από το 1 ως το 6 για να δείξω με ποια σειρά έγιναν τα γεγονότα. 

4  Η Γη της άρεσε πολύ και ήθελε να μείνει για πάντα σ’ αυτήν. 

2  Ήρθε στη Γη. 

5  Έψαξε να βρει μέρος για να μείνει. 

1  Είχε πάει ως τα πιο μακρινά αστέρια. 

6  Το πορτοκάλι έχει το λαμπερό χρώμα της ηλιαχτίδας. 

3  Κουβέντιασε με τις μέλισσες και τις πεταλούδες. 

 

3. Απαντώ στις ερωτήσεις:  

           Πρώτα βρίσκω και υπογραμμίζω το σημείο στο κείμενο! 

 Πού είχε ταξιδέψει η ηλιαχτίδα πριν έρθει στη Γη; 

Η ηλιαχτίδα είχε ταξιδέψει μέχρι τα πιο μακρινά αστέρια και είχε διασχίσει το διά-

στημα. 

 

 Πού έψαξε η ηλιαχτίδα για να στήσει το νέο σπιτικό της;  

Η ηλιαχτίδα έψαξε εκεί που φυτρώνουν τα λουλούδια, εκεί που υψώνονται τα πεύ-

κα, εκεί που κοιμούνται τα ελάφια, εκεί που ξεδιψούνε τα πουλιά. 

 

 

 



4. Γράφω την παρακάτω πρόταση σε όλους τους χρόνους: 

Ενεστώτας: Η ηλιαχτίδα ακουμπά στις φτερούγες του αηδονιού και τραγουδά μαζί του. 

Παρατατικός: Η ηλιαχτίδα ακουμπούσε στις φτερούγες του αηδονιού και τραγουδούσε  

μαζί του. 

Αόριστος: Η ηλιαχτίδα ακούμπησε στις φτερούγες του αηδονιού και τραγούδησε μαζί 

του. 

Εξακ. Μέλ Η ηλιαχτίδα θα ακουμπά στις φτερούγες του αηδονιού και θα τραγουδά μαζί 

του. 

Συνοπτ. Μέλ.: Η ηλιαχτίδα θα ακουμπήσει στις φτερούγες του αηδονιού και θα τραγου-

δήσει μαζί του. 

Παρακείμενος: Η ηλιαχτίδα έχει  ακουμπήσει στις φτερούγες του αηδονιού και έχει τρα-

γουδήσει  μαζί του. 

Υπερσυντέλικος Η ηλιαχτίδα είχε ακουμπήσει στις φτερούγες του αηδονιού και είχε  τρα-

γουδήσει  μαζί του. 

Συντ. Μέλ.:  Η ηλιαχτίδα θα έχει ακουμπήσει  στις φτερούγες του αηδονιού και θα έχει  

τραγουδήσει  μαζί του. 

 

5.Μεταφέρω το παρακάτω κείμενο από το παρελθόν στο παρόν: 

Έπαιξε με τα κύματα. Κρύφτηκε μέσα στα σκοτεινά φυλλώματα των δέντρων. Δροσίστηκε στα 

νερά των ποταμών. Κουβέντιασε, καθισμένη πάνω στα πέταλα μιας μαργαρίτας, με τις μέλισσες 

και τις πεταλούδες. Ακούμπησε πάνω στις φτερούγες ενός αηδονιού και τραγούδησε μαζί του. 

Παίζει με τα κύματα. Κρύβεται  μέσα στα σκοτεινά φυλλώματα των δέντρων. Δροσίζεται 

στα νερά των ποταμών. Κουβεντιάζει, καθισμένη πάνω στα πέταλα μιας μαργαρίτας, με 

τις μέλισσες και τις πεταλούδες. Ακουμπά  πάνω στις φτερούγες ενός αηδονιού και τρα-

γουδά μαζί του. 

 

 



6. Γράφω τι μέρος του λόγου είναι οι υπογραμμισμένες λέξεις. 

Κάτω  ( τοπικό επίρρημα ) από τη (οριστικό άρθρο)   φλούδα    ( ουσιαστικό)  τους   ( κτητι-

κή αντωνυμία )   η   ( οριστικό άρθρο )   ηλιαχτίδα   ( ουσιαστικό )  άκουσε  ( ρήμα ) τους   

(οριστικό άρθρο)  χυμούς  (ουσιαστικό)  να την  ( προσωπική αντωνυμία )  προσκαλούνε   

(ρήμα ).  

 

7. Γράφω τον χρόνο και την έγκλιση στην οποία βρίσκονται τα ρήματα: 

 

ΡΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΛΙΣΗ 

είχε ταξιδέψει Υπερσυντέλικος Οριστική 

κρύφτηκε Αόριστος Οριστική 

περνούσαν Παρατατικός Οριστική 

θα γυρίσεις Συνοπτικός Μέλλοντας Οριστική 

να μείνω Αόριστος Υποτακτική 

να ψάχνει Ενεστώτας Υποτακτική 

να βρει Αόριστος Υποτακτική 

 

8. «Η ηλιαχτίδα κουβέντιασε, καθισμένη πάνω στα πέταλα μιας μαργαρίτας, με τις μέλισ-

σες και τις πεταλούδες». 

Φαντάζομαι την ηλιαχτίδα να κουβεντιάζει με μια μέλισσα ή μια πεταλούδα  και γράφω 

έναν διάλογο. 

 

 

 

 

 

 

ΘΥΜΑΜΑΙ!!! 

Η παύλα χρησιμοποιείται σε έναν διάλογο για να δείξουμε ότι αλ-

λάζει το πρόσωπο που μιλάει. 

– Πότε θα πας διακοπές; 

– Τον Αύγουστο. Εσύ; 

– Εγώ, μάλλον, του χρόνου πια! 
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9. Ακούω το τραγούδι του Νίκου Κυπουργού «Ήλιε μου»  και συμπληρώνω τις λέξεις που 

λείπουν από τους στίχους. 

“Ctrl”  και   ΚΛΙΚ      ΕΔΩ    για να ακούσεις το τραγούδι   

https://safeyoutube.net/w/TRT7 

 

 

 

 

 

 

                «Ήλιε μου» 

Μουσική: Νίκος Κυπουργός – Στίχοι: Λένα  Κιτσοπούλου 

 

Μέσα απ' το παράθυρό μου 

έκλεψες το όνειρό μου 

ήλιε μου 

Πήγες να κρυφτείς μα σ' είδα 

ξέφυγε μια ηλιαχτίδα 

ήλιε μου 

Είδες κιόλας τόσα μέρη 

κι' είναι ακόμα μεσημέρι 

ήλιε μου 

Μα πού πας, πού βασιλεύεις 

ποιo βασίλειο γυρεύεις 

ήλιε μου 

Τ' όνειρο που μου 'χεις πάρει 

θα το φέρει το φεγγάρι 

ήλιε μου 

[πηγή: δίσκος Τα μυστικά του κήπου, ερμηνεία: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σείριος 2001] 

Για να την ανοίξουμε πατάμε το πλήκτρο “Ctrl” στο πλη-

κτρολόγιο και ταυτόχρονα κάνουμε κλικ πάνω στον σύν-

δεσμο.  

Αν όμως δεν ανοίγει μ’ αυτόν τον τρόπο, αντιγράψτε α-

πλά τη διεύθυνση και επικολλήστε τη στη γραμμή διευ-

θύνσεων στη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιείτε. 

 

https://safeyoutube.net/w/TRT7
https://safeyoutube.net/w/TRT7


10. Θέλετε να δούμε το ταξίδι της ηλιαχτίδας σε ταινία; 

 Ζωγραφίζουμε το ταξίδι της στο φιλμ  

 Κόβουμε τις διακεκομμένες γραμμές στη σκηνή 

 Περνάμε το φιλμ στα ανοίγματα που δημιουργήσαμε στη σκηνή 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιμένω με ανυπομονησία τις δημιουργίες σας!!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Λύνω τα προβλήματα: 

1. Η οικογένεια του Θοδωρή έχει 12.700 € 

και θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο 

που κοστίζει 15.450 €. Πόσα χρήματα 

χρειάζεται ακόμη για να το αγοράσει;  

 Λύση 

                                 15.450 

                               - 12.700 

                                   2.750 

Απάντηση: Χρειάζεται ακόμη 2.750 €. 

2. Η κ. Άννα έχει στην τράπεζα 9.769 € 

και κατέθεσε 4.565 €. Πόσα χρήματα 

έχει τώρα στην τράπεζα; 

Λύση 

9.769 

                                + 4.565 

                                 14.334 

Απάντηση: Τώρα έχει 14.334 €. 

3. Η κ. Ευγενία είχε στον τραπεζικό της 

λογαριασμό 20.000 €. Πλήρωσε για την 

ανακαίνιση της κουζίνας της 4.750 €, 

για την ανακαίνιση του μπάνιου 2.375 

€ και για το βάψιμο όλου του σπιτιού 

2.280 €. Πόσα χρήματα έμειναν στον 

τραπεζικό της λογαριασμό; 

Λύση 

       4.750              20.000 

       2.375           -    9.405 

    + 2.280              10.595 

       9.405 

Απάντηση: Έμειναν 10.595 €. 

4. Τον Ιούνιο του 2019 επισκέφτηκαν το 

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολο-

γίας 9.687 άτομα και τον Ιούλιο 9.599 

άτομα.  

 Πόσα άτομα επισκέφτηκαν το Μουσείο 

Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας αυτούς 

τους δύο μήνες;  

 Πόσα περισσότερα άτομα το επισκέ-

φτηκαν τον Ιούνιο; 

Λύση 

 

      9.687                    9.687          

 + 9.599                  - 9.599  

        19.286                         88 

 

Απάντηση: Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο επισκέφτη-

καν το Μουσείο 19.286 άτομα. Τον Ιούνιο το ε-

πισκέφτηκαν 88 άτομα περισσότερα. 

 



5. Μια θεατρική παράσταση την παρα-

κολούθησαν 436 άτομα. Το εισιτήριο 

κόστιζε 19 €. Πόσα ήταν τα έσοδα του 

θεάτρου από τα εισιτήρια που κόπη-

καν; 

Λύση 

            436 

           ×19 

           3924 

       + 4360 

          8.284 

Απάντηση: Τα έσοδα ήταν 8.284 €. 

6. Ο κ. Γιάννης αγόρασε ένα αυτοκίνητο 

που κόστιζε 10.800 € και θα το εξο-

φλήσει σε 8 ίσες δόσεις. Ποιο είναι το 

ποσό της κάθε δόσης; 

     10.800    8 

     - 8          1.350 

        28 

       -24 

40 

          -40 

   00 

Απάντηση: Το ποσό της κάθε δόσης είναι 1350 €. 

7. Ένα άδειο φορτηγό ζυγίζει 3.450 κιλά. 

Φορτώνουμε στο φορτηγό 26 κιβώτια 

που το καθένα ζυγίζει 185 κιλά. Πόσα 

κιλά ζυγίζει το φορτωμένο φορτηγό; 

          185                        3.450   

         ×26                     + 4.810 

         1110                       8.260 

       +3700 

         4.810 

Απάντηση: Ζυγίζει 8.260 κιλά. 

8. Ο κ. Μανώλης κέρδισε στο λαχείο 

20.000 €. Κράτησε γι’ αυτόν 5.300 € και 

τα υπόλοιπα τα μοίρασε στα 3 παιδιά 

του. Πόσα χρήματα πήρε το κάθε παιδί 

του κ. Μανώλη; 

       20.000              14.700    3 

      - 5.300              -12           4.900 

      14.700                  27 

                                - 27 

                                     000 

Απάντηση: Το κάθε παιδί πήρε από 4.900 €. 



ΙΣΤΟΡΙΑ 

Πελοποννησιακός Πόλεμος 

 

 Μελετώ τις σελίδες 78 – 86 από το βιβλίο της Ιστορίας μου 

Αν κάποιος δεν το έχει μπορεί να το βρει στον σύνδεσμο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D103/100/809,2954/ 

 

 Μαθαίνουμε στο σπίτι - ΕΡΤ 

https://safeyoutube.net/w/88g8 

 

 Στους παρακάτω συνδέσμους μπορούμε να δούμε τα σχεδιαγράμματα  

https://drive.google.com/open?id=1RctZ0_XSEROqtxblow1qHbRnKzSaWKVw 

https://drive.google.com/file/d/1XYZf5ulb1MK_A0dSz7r8iSnEJ6Nljp47/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/13jtPcBskkEOiSafSfvrGnT9Wr_FGiQJo/view?usp=sharing 

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/    - επιμέλεια : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Συμπληρώνω  τα  κενά: 

 

Όταν ο στρατός των Πελοποννησίων  εισέβαλε στην Αττική, οι Αθηναίοι κατέφυγαν στα Μα-

κρά τείχη για να σωθούν. Εκεί, αν και ήταν ασφαλείς από τους εχθρούς, δεν  απέφυγαν το θα-

νατηφόρο λοιμό  που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες Αθηναίους. Την  πρωτοβουλία για ειρήνη πή-

ρε ο στρατηγός Νικίας. Δυστυχώς, όμως, η  ειρήνη δεν κράτησε πολύ. Οι Αθηναίοι παρασύρ-

θηκαν από τα λόγια του φιλόδοξου Αλκιβιάδη και ξεκίνησαν νέα εκστρατεία στη Σικελία.  Στό-

χος τους ήταν κυρίως το εμπόριο της περιοχής. Ενοχλημένοι οι Σπαρτιάτες  από την κίνηση 

της Αθήνας, στράφηκαν στους  Πέρσες για βοήθεια προκειμένου να ενισχύσουν τον στόλο 

τους.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D103/100/809,2954/
https://safeyoutube.net/w/88g8
https://drive.google.com/open?id=1RctZ0_XSEROqtxblow1qHbRnKzSaWKVw
https://drive.google.com/file/d/1XYZf5ulb1MK_A0dSz7r8iSnEJ6Nljp47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13jtPcBskkEOiSafSfvrGnT9Wr_FGiQJo/view?usp=sharing
http://tetartitaxi.weebly.com/sigmachiepsilondeltaiotaalphagammarho940mumualphataualpha-iotasigmatauomicronrho943alphasigmaf-gamma900.html


2. Γράφω δίπλα από την κάθε πρόταση ποια ήταν η ΑΦΟΡΜΗ και ποια η ΑΙΤΙΑ του Πελο-

ποννησιακού πολέμου. 

Η Σπάρτη και η Κόρινθος ανησυχούν  γιατί η Αθήνα αποκτά μεγάλη δύναμη. ΑΙΤΙΑ 

Οι Αθηναίοι βοηθούν τους Κερκυραίους που έχουν διαφορές με τους Κορίνθιους. ΑΦΟΡΜΗ 

 

3.Βάζω αριθμούς για να δείξω με ποια σειρά έγιναν τα γεγονότα.  

2   Στην Αθήνα έπεσε μεγάλη αρρώστια από την οποία πέθανε και ο Περικλής. 

1  Ο στρατός της Πελοποννήσου μπήκε στην Αττική και άρχισε να προκαλεί καταστροφές. 

5  Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών στους Αιγός ποταμούς, ο πόλεμος τελειώνει. 

4  Οι Αθηναίοι εκστρατεύουν στις Συρακούσες.  

3  Υπογράφηκε η Νικίεια ειρήνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 


