
Ανθολόγιο 

 Ρούντο Μόριτς 

Πώς βάφτηκαν κόκκινα τ’ αστεράκια (σελ. 36-38) 

 

 Ο ήλιος έμοιαζε μ’ ένα πελώριο φανάρι στον ουρανό κι έβαφε κόκκινο όλο τον κόσμο. Η λίμνη, 

τα λιβάδια, οι αγροί, όλα ρόδιζαν από το φως του. Μόνο το πράσινο του δάσους είχε πάρει ένα 

σκούρο τόνο καθώς το σούρουπο πλησίαζε. 

Η μητέρα και το ζαρκαδάκι της είχαν πάρει δρόμο. Πήγαιναν σε μια κοιλάδα με τρυφερό χορ-

τάρι κι ένα ρυάκι με κρυσταλλένια νερά. Όμως η αλεπού τούς πήρε από πίσω. Ήταν εύκολο ν’ 

ακολουθήσει τα ίχνη τους, κι ο άνεμος τη βοηθούσε, γιατί φυσούσε αντίθετα, κι έτσι τα ζαρκά-

δια δεν μπορούσαν να τη μυριστούν. 

Η κοιλάδα ήταν μακριά και στενή. Δεξιά κι αριστερά οι πλαγιές ήταν γεμάτες χορτάρι, θάμνους, 

φτέρες και βράχια. Η αλεπού είχε καλούς κρυψώνες. Η μητέρα του Αστρούλη άρχισε να τρώει, 

κι αυτός τη μιμήθηκε. Είχε μπόλικο γρασίδι εκεί τριγύρω. 

Ωστόσο, αργά και προσεχτικά, η αλεπού πλησίαζε τα δυο ζώα που ούτε την έβλεπαν ούτε τη 

μυρίζονταν. Ακόμα κι όταν αυτή σύρθηκε με την κοιλιά κι ήρθε πιο κοντά. 

Η μητέρα χώθηκε πίσω από μια βατομουριά. Έψαχνε να βρει ένα τρυφερό χορτάρι ξένοιαστη, 

χωρίς να νιώθει τον κίνδυνο που παραμόνευε. Για μερικές στιγμές το ζαρκαδάκι έμεινε μόνο, κι 

αυτό ακριβώς περίμενε η αλεπού. Ζύγιασε το κορμί της, πήρε φόρα και τινάχτηκε σαν αστραπή 

πάνω του. 

Ο Αστρούλης κινήθηκε αμέσως. Ρίχτηκε στο πλάι κι έτσι η αλεπού δεν μπόρεσε να ριχτεί στην 

πλάτη του. Έπεσε όμως πάνω του και τον δάγκωσε στα πλευρά. Ευτυχώς ήταν ένα επιπόλαιο 

δάγκωμα. Ο Αστρούλης ξεφώνισε κι άρχισε να κλοτσάει δεξιά κι αριστερά με τα μακριά, λιγνά 

του πόδια. Η αλεπού έπεσε στο χορτάρι. 

Η μητέρα έτρεξε αμέσως και ρίχτηκε στην αλεπού. Με τα σκληρά νύχια των ποδιών της, της 

χτύπαγε το κοκκινότριχο κορμί της άσπλαχνα, χωρίς σταματημό σαν να ’χε σφυριά. Τώρα η α-

λεπού δεν κοίταζε το ζαρκαδάκι, αλλά πώς να γλιτώσει τη ζωή της. Οι οπλές της μητέρας τη 

βάραγαν στα πλευρά και το κεφάλι. Από τα μεγάλα ήσυχα μάτια της είχε χαθεί κάθε ηρεμία. 

Ήταν γεμάτα άγριο θυμό κι απελπισία. 

Μετά από αυτή την επίθεση η αλεπού το έβα-

λε στα πόδια. Χώθηκε πίσω από τις βατομου-

ριές κι εξαφανίστηκε, αλλά το μέρος είχε χάσει 

πια για τον Αστρούλη την ασφάλειά του. Η 

μητέρα του είχε κλοτσήσει με τόση δύναμη, 

που την πόνεσε το χτυπημένο της πόδι. Για 

μια στιγμή μάλιστα φοβήθηκε μήπως της ξα-

νανοίξει η πληγή. 

Δ΄ ΤΑΞΗ - ΓΛΩΣΣΑ 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2252,8464/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2252,8464/


Όσο για την αλεπού, είχε φάει τόσες κλοτσιές, που τώρα έτρεχε κουτσαίνοντας, αξιολύπητη. Τυ-

χερή ήμουνα, σκεπτόταν, που δε μου έσπασε κανένα κόκαλο.  

Ο Αστρούλης ήταν πάντα πεσμένος στο χώμα. Η πληγή ξεμάτωνε συνέχεια και το ζαρκαδάκι 

έχανε δυνάμεις. Τ’ άσπρα αστεράκια πάνω στο δέρμα του άρχισαν να βάφονται κόκκινα. Κόκκι-

να τρομαχτικά αστέρια που προμηνούσαν το θάνατο, αν το αίμα συνέχιζε να τρέχει. 

Η μητέρα ακολούθησε για λίγο τη μοχθηρή αλεπού, αλλά ξαφνικά την παράτησε και γύρισε 

βιαστικά στον Αστρούλη. Τον κοίταξε και τα μάτια της ξανάγιναν ήρεμα και γλυκά. Ύστερα έ-

σκυψε κι έγλειψε τη ματωμένη πληγή του παιδιού της απαλά, γεμάτη στοργή και τρυφερότητα. 

Ο Αστρούλης σάλεψε και τέντωσε τα πόδια του κι έστησε τ’ αυτιά του. Όλα ήταν ήσυχα τώρα, 

ακόμα κι η πληγή του έπαψε να πονάει. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Γράφω Σ μπροστά από κάθε σωστή και Λ μπροστά από κάθε λανθασμένη απάντηση. 

____ Η μητέρα και ο Αστρούλης πήγαιναν  σε ένα μέρος με μπόλικο φαγητό και νερό. 

____ Η αλεπού δεν έβρισκε μέρος να κρυφτεί καθώς ακολουθούσε τον Αστρούλη και τη μητέ- 

        ρα του. 

____ Η μητέρα κατάλαβε αμέσως τον κίνδυνο. 

____ Ο Αστρούλης αντέδρασε όταν του επιτέθηκε η αλεπού. 

____ Η μητέρα θυμωμένη επιτέθηκε και χτύπησε την αλεπού. 

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

      _____   Η αλεπού έτρεχε κουτσαίνοντας.  

      _____ Ο ήλιος φώτιζε τη γη. 

      _____ Το αίμα έτρεχε από την πληγή του Αστρούλη. 

      _____ Ο Αστρούλης με τη μητέρα του έψαχναν για φαγητό. 

      _____ Η μητέρα του Αστρούλη επιτέθηκε και χτύπησε την αλεπού. 

      _____ Ο Αστρούλης ηρεμεί με τη φροντίδα της μητέρας του. 

      _____ Η αλεπού επιτέθηκε στον Αστρούλη. 

      _____  Η αλεπού τους ακολουθούσε. 

 

 

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το ζαρκάδι 

            Ctrl KAI   ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2252,8464/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2252,8464/
https://www.arcturos.gr/animals/zarkadi/


3. Περιγράφω ένα περιστατικό που δείχνει την αγάπη της μητέρας μου για μένα. 

 

                                                                                            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Γράφω τα ρήματα του κειμένου που είναι χρωματισμένα με κόκκινο στον παρακάτω 

πίνακα και λέω σε ποιο χρόνο βρίσκονται.  

ΡΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΡΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ 

έβαλε Αόριστος   

    

    

    

    

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

Η μητέρα ακολούθησε για λίγο τη μοχθηρή αλεπού, αλλά ξαφνικά την παράτησε και γύρισε 

βιαστικά στον Αστρούλη. Τον κοίταξε και τα μάτια της ξανάγιναν ήρεμα και γλυκά. Ύστερα έ-

σκυψε κι έγλειψε τη ματωμένη πληγή του παιδιού της απαλά, γεμάτη στοργή και τρυφερότητα. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την αλεπού Ctrl+ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

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

Για να θυμηθώ τα επιρρήματα Ctrl + ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

 

Η μητέρα ακολούθησε για λίγο τη μοχθηρή αλεπού, αλλά ξαφνικά την παράτησε και γύρισε  

βιαστικά στον Αστρούλη. Τον κοίταξε και τα μάτια της ξανάγιναν ήρεμα και γλυκά. Ύστερα           

έσκυψε κι έγλειψε τη ματωμένη πληγή του παιδιού της απαλά, γεμάτη στοργή και τρυφερότητα. 

ρήμα 

 

  

   

      

 

http://www.kpe-thermou.gr/slide4/
https://safeyoutube.net/w/lvXA
https://safeyoutube.net/w/lvXA


Θυμάμαι:  τα ουδέτερα σε –ος  γράφο-

νται με –η  στον Πληθυντικό!!!! 

7. Κλίνω τα ουσιαστικά: 

 

8. Γράφω τις παρακάτω προτάσεις στον Πληθυντικό αριθμό. 

Ο προϊστάμενος αύξησε τον μισθό του υπαλλήλου.   

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

Πρέπει να εξετάσουμε την αιτία του πολέμου. 

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

Η πόρτα του λαχανόκηπου χάλασε. 

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

 

Ενικός Αριθμός 

Ονομαστική  ο άνεμος η λίμνη το δάσος 

Γενική    

Αιτιατική    

Κλητική    

Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική    

Γενική    

Αιτιατική    

Κλητική    



Την Κυριακή 10/ 5 γιορτάζουν οι μανούλες, γι’ αυτό ας φτιάξουμε 

κάτι με τα χεράκια μας να τους χαρίσουμε!!!! Εδώ μπορούμε να πά-

ρουμε  κάποιες ιδέες. 

   

 

 

 

Ctrl + ΚΛΙΚ ΕΔΩ                  Ctrl + ΚΛΙΚ ΕΔΩ           Ctrl + ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

  

 

 

 

         

                                                               Ctrl + ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

 Πολλοί συγγραφείς και ποιητές έγραψαν για τη μητέρα. Μπορείς να διαβάσεις 

κείμενα και ποιήματα ΕΔΩ      

Ctrl +   ΚΛΙΚ ΕΔΩ   για να ακούσεις μαζί με τη μα-

νούλα   την   «Προσωπογραφία Της Μητέρας Μου» του Μά-

νου Χατζιδάκι 

https://pin.it/1PkCS8g
https://pin.it/4dAdO24
https://pin.it/5LPcdgD
https://pin.it/SgrtR97
https://labrinistasinou4.blogspot.com/
https://safeyoutube.net/w/WeXA


  
       

 

1. Κάνω τις διαιρέσεις.                          

   

   1.508    13   

 

 

 

 

 

 

   1.608   12 

 

  1.750   14 

 

  3.225   15 

 

  2.144   16 

 

  1.482    11   

 

 

 

 

 

  2.662     22 

 

  1.500    13 

 

   1.703   14 

 

   2.035   15 

 

Την Κυριακή είναι η Γιορτή της Μητέρας και τα ανθοπωλεία προετοιμάζονται για-

τί πολλά παιδιά αλλά και μεγάλοι αγοράζουν λουλούδια για τις μητέρες τους. 

Εμείς θα βοηθήσουμε τον ανθοπώλη στους υπολογισμούς του… 

Δ΄ ΤΑΞΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 



Λύνω τα προβλήματα: 

Ο ανθοπώλης αγόρασε 1.353 τριαντά-

φυλλα και έφτιαξε ανθοδέσμες. Σε καθε-

μιά έβαλε 11 τριαντάφυλλα. Πόσες αν-

θοδέσμες έφτιαξε; 

 

Λύση 

 

 

 

 

Απάντηση:………………………………………………………….. 

Αγόρασε και 1.680 μαργαρίτες. Στην κά-

θε ανθοδέσμη έβαλε 15 μαργαρίτες. Πό-

σες ανθοδέσμες έφτιαξε; 

                

Λύση 

 

 

 

 

Απάντηση:………………………………………………………….. 

Αγόρασε και μικρές γλάστρες με φυτά 

που η καθεμιά κόστιζε 15 € και έδωσε 

1.800 €. Πόσες γλάστρες αγόρασε; 

                         

Λύση 

 

 

 

 

 

Απάντηση:………………………………………………………….. 

 

 



ΙΣΤΟΡΙΑ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 

Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία 

Παρακολουθώ το μάθημα Ctrl + ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

Μελετώ τις σελίδες 88-90 από το βιβλίο της Ιστορίας 

Όποιος δεν έχει το βιβλίο του   Ctrl + ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

Με βοηθάει στη μελέτη μου το σχεδιάγραμμα της επόμενης σελίδας 

Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία  - Άσκηση αντιστοίχισης  Ctrl +    ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

 

ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ!  Ctrl + ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

για εικονική περιήγηση 

Αργότερα μπορούμε να κάνουμε μια μονοήμερη εκδρομή και να το επισκεφτούμε! 

Online  παιχνίδια από το ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 

Γίνομαι συντηρητής αρχαίων και κολλάω 

τα θραύσματα  Ctrl + ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

 

 

Γίνομαι αρχαιολόγος και ταιριάζω τα ό-

στρακα των αγγείων Ctrl + ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/9MAB
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D103/743/4860,22206/
http://users.sch.gr/karage/askiseisistorias_d/Thiva_viotiki_symaxia.htm
https://www.mthv.gr/el/to-psifiako-mouseio/eikoniki-periigisi/
http://games.mthv.gr/mth-puzzle/
http://games.mthv.gr/mth-memory/


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥ 


