
Οι πεταλουδίτσες 
 

Mια φορά κι έναν καιρό σε μια δροσερή ρεματιά γεννήθηκαν κάμποσες 

τρελοπεταλουδίτσες: άσπρες, κίτρινες, γαλάζιες, κόκκινες και παρδαλές 

με χρωματιστές βούλες. Πετούσαν χαρούμενες εδώ κι εκεί. Ένα φόβο 

είχαν μονάχα. Φοβόντουσαν τα πουλάκια που τις κυνηγούσαν. Οι 

καημένες δεν μπορούσαν να χαρούν αμέριμνα τις ομορφιές της Άνοιξης. 

Ο φόβος του εχθρού βασάνιζε την μικρή τους ύπαρξη. 

Μια καλή Ηλιαχτίδα τότε, που λυπήθηκε πολύ τις φτωχές 

πεταλουδίτσες, θέλησε να τις 

προστατέψει. 

— Μικρές πεταλουδίτσες 

μου, τους είπε, σαν βλέπετε 

κίνδυνο να μη σας πιάνει πανικός 

και τα χάνετε. Κρατάτε την 

ψυχραιμία σας. Προσπαθήστε σε 

περίπτωση κινδύνου να βρίσκει η 

καθεμιά το κατάλληλο καταφύγιο. 

Και να κρύβεστε. 

— Το κατάλληλο καταφύγιο; 

Και ποιο είναι καλή μας 

Ηλιαχτίδα; 

— Η καθεμιά πρέπει να τρέχει 

και να κρύβεται στο μέρος, στο 

λουλούδι, στο φύλλο, που ταιριάζει με το χρώμα της. Με το χρώμα των 

φτερών της. Τότε ο εχθρός δε θα μπορεί εύκολα να σας ξεχωρίσει. 

— Για εξήγησέ μας καλύτερα Ηλιαχτίδα. 

— Εσύ για παράδειγμα Κοκκινόφτερη πεταλουδίτσα, να τρέχεις και 

να χώνεσαι μέσα σε ένα κόκκινο λουλούδι. Σε μια παπαρούνα, σε ένα 

άνθος ροδιάς, σε ένα κόκκινο γεράνι ή σε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. 



— Κι εγώ πού να πηγαίνω; ρώτησε μια λευκή πεταλουδίτσα. 

— Εσύ Λευκόφτερη να τρέχεις στα κρίνα ή στα άσπρα τριαντάφυλλα 

ή τ' άσπρα γαρίφαλα. 

— Κι εγώ θα τρέχω στα κίτρινα ανθάκια, στις κίτρινες μαργαρίτες, 

είπε η Κιτρινόφτερη πεταλουδίτσα. 

— Μα βέβαια. Τώρα καταλάβατε όλες το μάθημά σας. 

— Καταλάβαμε και σ' ευχαριστούμε, καλή μας Ηλιαχτίδα. 

— Για να σ' ευχαριστήσουμε τώρα θα χορέψουμε και θα 

τραγουδήσουμε προς τιμή σου. 

Κι οι χρωματιστές πεταλουδίτσες άρχισαν τότε ένα χαρούμενο 

πεταχτό χορό, τραγουδώντας. 

[...] Ξαφνικά άκουσαν φτερουγίσματα και 

κάμποσα πουλάκια πέταξαν προς το μέρος τους. 

— Κίνδυνος! Κίνδυνος! Κρυφτείτε 

πεταλουδίτσες! 

Τρέξε Κοκκινόφτερη στην Παπαρουνίτσα! 

Πέταξε Λευκόφτερη μέσα στ' άσπρο κρίνο! 

Κίτρινη, στην κίτρινη τρέξε μαργαρίτα! 

Κι εσύ Γαλανόφτερη στο γαλάζιο μενεξέ! 

Έτσι τους φώναξε η φίλη τους Ηλιαχτίδα. Κρύφτηκαν οι 

πεταλουδίτσες. Πέρασε ο κίνδυνος και ξαναβγήκαν να συνεχίσουν το 

χορό τους. 

Ε. Παλαιολόγου–Πετρώνδα 

 

 

 

 

 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
1. Να περιγράψεις τις πεταλουδίτσες, όπως περιγράφονται στο 

κείμενο. 

Οι πεταλουδίτσες ήταν άσπρες, κίτρινες, γαλάζιες, κόκκινες και παρδαλές 
με χρωματιστές βούλες. 

 

 
2. Πού γεννήθηκαν και τι έκαναν εκεί; 

 
Γεννήθηκαν σε μια δροσερή ρεματιά και πετούσαν 
χαρούμενες εδώ κι εκεί. 
 

3. Τι φοβόντουσαν περισσότερο και τι αποτέλεσμα 

έφερνε αυτός ο φόβος στη ζωή τους; 

 
Αυτό που φοβόντουσαν περισσότερο ήταν τα πουλάκια 
που τις κυνηγούσαν. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορούσαν 
οι καημένες να χαρούν αμέριμνα τις χαρές της Άνοιξης. Ο φόβος, δηλαδή, 
του εχθρού βασάνιζε τη μικρή τους ύπαρξη. 
 

4. Ποιος βοήθησε τις πεταλούδες να ξεπεράσουν το φόβο τους και με 

ποιο τρόπο; 

 
Μια μικρή ηλιαχτίδα βοήθησε τις πεταλούδες να ξεπεράσουν τον φόβο 
τους. Τους είπε, λοιπόν, να μην τις πιάνει πανικός και να μην τα χάνουν, 
όταν βλέπουν τον κίνδυνο. Να κρατούν την ψυχραιμία τους και σε 
περίπτωση κινδύνου να βρίσκει η καθεμιά το κατάλληλο καταφύγιο και να 
κρύβονται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Πού θα έπρεπε να κρυφτεί η Κοκκινόφτερη, πού η Λευκόφτερη, πού 

η Κιτρινόφτερη και πού η Γαλανόφτερη πεταλουδίτσα; 

 
Η Κοκκινόφτερη θα έπρεπε να κρυφτεί μέσα σε ένα κόκκινο λουλούδι, 
δηλαδή, σε μια παπαρούνα, σε ένα άνθος ροδιάς, σε ένα κόκκινο γεράνι ή 
σε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. 
Η Λευκόφτερη θα έπρεπε να κρυφτεί στα κρίνα ή στα άσπρα 
τριαντάφυλλα ή στα άσπρα γαρίφαλα. 
Η Κιτρινόφτερη θα έπρεπε να κρυφτεί στα κίτρινα ανθάκια και στις 
κίτρινες μαργαρίτες.Τέλος, η Γαλανόφτερη θα έπρεπε να κρυφτεί στον 
γαλάζιο μενεξέ. 
 

6. Πώς ευχαρίστησαν οι πεταλούδες την φίλη τους; 

 
Οι πεταλούδες ευχαρίστησαν τη φίλη τους χορεύοντας και τραγουδώντας 
μόνο γι’ αυτήν. 
 

7. Τι θα γινόταν αν οι πεταλούδες μπέρδευαν τις συμβουλές της φίλης 

τους και κρύβονταν σε άλλα χρώματα; 

 
Αν  οι πεταλούδες μπέρδευαν τις συμβουλές της φίλης τους και 
κρύβονταν σε άλλα χρώματα, τότε οι 
 εχθροί τους (δηλαδή τα πουλιά) θα τις ξεχώριζαν πάνω στα λουλούδια 
και θα τους έκαναν κακό. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
 

1. Να κλίνεις στον Ενεστώτα, στον 

Παρατατικό και τον Αόριστο τα 

ρήματα: απαντώ, σκορπίζω. 

 
 

 

 
 
 

 
 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

(τώρα) (χτες συνέχεια) (χτες για μια στιγμή) 

εγώ          απαντώ εγώ         απαντούσα εγώ    απάντησα 

εσύ           απαντάς εσύ          απαντούσες εσύ    απάντησες 

αυτός-ή-ό   απαντά(-άει) αυτός-ή-ό  απαντούσε αυτός-ή-ό   απάντησε 

εμείς         απαντάμε εμείς    απαντούσαμε εμείς    απαντήσαμε 

εσείς         απαντάτε εσείς     απαντούσατε εσείς     απαντήσατε 

αυτοί-ές-ά   απαντούν αυτοί-ές-ά απαντούσαν αυτοί-ές-ά  απάντησαν 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

(τώρα) (χτες συνέχεια) (χτες για μια στιγμή) 

εγώ               σκορπίζω εγώ              σκόρπιζα εγώ              σκόρπισα 

εσύ               σκορπίζεις εσύ              σκόρπιζες εσύ               σκόρπισες 

αυτός-ή-ό    σκορπίζει αυτός-ή-ό   σκόρπιζε αυτός-ή-ό    σκόρπισε 

εμείς          σκορπίζουμε εμείς          σκορπίζαμε εμείς            σκορπίσαμε 

εσείς             σκορπίζετε εσείς          σκορπίζατε εσείς            σκορπίσατε 

αυτοί-ές-ά   σκορπίζουν αυτοί-ές-ά  σκόρπιζαν αυτοί-ές-ά  σκόρπισαν 



1. Να γράψεις τον Παρατατικό και τον Αόριστο των παρακάτω 

ρημάτων: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

(τώρα) (χτες συνέχεια) (χτες για μια στιγμή) 

ανοίγω άνοιγα άνοιξα 

γνωρίζω γνώριζα γνώρισα 

φροντίζω φρόντιζα φρόντισα 

δουλεύω δούλευα δούλεψα 

αποφασίζω αποφάσιζα αποφάσισα 

θυμώνω θύμωνα θύμωσα 

χτυπώ χτυπούσα χτύπησα 

αρρωσταίνω αρρώσταινα αρρώστησα 

γράφω έγραφα έγραψα 

δακρύζω δάκρυζα δάκρυσα 

μαζεύω μάζευα μάζεψα 

μαθαίνω μάθαινα έμαθα 

φουσκώνω φούσκωνα φούσκωσα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

2. Να βάλεις 

τα ρήματα 

της παρένθεσης στον Αόριστο (στο σωστό πρόσωπο και 

αριθμό): 

 
  Χτες το απόγευμα ο κυρ Κώστας  έφτιαξε  (φτιάχνω) το ντουλάπι  της    
        κουζίνας .  
  Ο ποντικός  τρύπησε  (τρυπώ) το σακί με το αλεύρι. 
  Η μαμά  μαγείρεψε  (μαγειρεύω) χτες κοκκινιστό. 
  Μόλις  γύρισε  (γυρίζω) το μεσημέρι από το σχολείο,  μελέτησε  
(μελετώ)                     
      τα μαθήματά της. 
  Δάκρυσαν  (δακρύζω) τα μάτια μου από το καυσαέριο. 
  Προσπαθήσαμε  (προσπαθώ) να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. 
  Για μια στιγμή σε έχασα  (χάνω) από τα μάτια μου και  ανησύχησα 
       (ανησυχώ). 
  Εγώ και η Ελένη  μιλήσαμε  (μιλώ) χτες στο τηλέφωνο. 
  Ο Πέτρος  φούσκωσε  (φουσκώνω) τα μπαλόνια και η Κατερίνα      
       κρέμασε  (κρεμώ) τις γιρλάντες στο πάρτι του Κώστα. 
  Όταν  αρρώστησε  (αρρωσταίνω), η γυναίκα του τον  φρόντισε  
       (φροντίζω). 
  Όλοι οι μαθητές  σήκωσαν  (σηκώνω) το χέρι τους, όταν  άκουσαν 
       (ακούω) την ερώτηση. 
  Εσείς  χτυπήσατε  (χτυπώ) το κουδούνι; 
  Γιατί δεν  απάντησες  (απαντώ) σε αυτό που σε  ρώτησαν  (ρωτώ) οι 
φίλοι σου; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Γράφω τις παρακάτω προτάσεις στον 

πληθυντικό: 

 

 
            Εγώ  είμαι πολύ δυνατός. 
               Εμείς  είμαστε  πολύ  δυνατοί. 
            Εσύ είσαι πολύ όμορφη. 
               Εσείς  είστε  πολύ  όμορφες. 
            Αυτός είναι καλός γιατρός. 
               Αυτοί  είναι  καλοί  γιατροί. 
 
 

5. Συμπλήρωσε το ρήμα « είμαι» στον Παρατατικό: 
 

       - Πού  ήσουν  χτες; Σου τηλεφώνησα αλλά δεν  ήσουν 
           στο σπίτι. 
      - Ναι,  ήταν  καλός ο καιρός και πήγα μια βόλτα. 
      - Εγώ όμως ,  ήμουν  κρυωμένος και έμεινα στο σπίτι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ας κάνουμε και μερικές ασκήσεις για 

επανάληψη! 



 

1. Συμπληρώνω τον πίνακα, όπως στο παράδειγμα. 
 

αριθμός με λέξεις 

    Ε     Δ     Μ 
 

              

στον άβακα 
αριθμός με 

ψηφία 

εκατόν σαράντα δύο 1 4 2 

    Ε     Δ     Μ 

 

142 

τριακόσια εξήντα πέντε 3 6 5 

 

 Ε     Δ     Μ 

 

365 

διακόσια ένα 2 0 1 

 

         Ε      Δ      Μ 

 

          201 

τετρακόσια τριάντα 4 3 0 

 

Ε     Δ     Μ 

 

          430 

 

 

πεντακόσια πενήντα 

τρία 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

         Ε     Δ     Μ 

 
 

 

 

 

553 

 
 

 



 

2. Γράφω πόσες εκατοντάδες (Ε), πόσες δεκάδες (Δ) και 

πόσες μονάδες (Μ) έχουν οι αριθμοί. 

819  8 Ε       1 Δ  9 Μ 

610 6 Ε        1 Δ  0 Μ 

702 7 Ε        0 Δ  2 Μ 

101 1 Ε        0 Δ  1 Μ 

 

3. Διαβάζω προσεχτικά τους αριθμούς και τους γράφω με 

ψηφία. 

πεντακόσια τέσσερα   5 0 4 οχτακόσια τρία   8 0 3   

εννιακόσια ενενήντα   9 9 0 διακόσια έξι          2 0 6 

τετρακόσια δύο          4 0 2 τριακόσια τριάντα  3 3 0 

 

4. Διαβάζω προσεχτικά τους αριθμούς και τους γράφω με 

λέξεις. 

740     εφτακόσια σαράντα 

306     τριακόσια έξι 

215     διακόσια δεκαπέντε    

132     εκατόν τριάντα δύο 

517     πεντακόσια δεκαεπτά    

999     εννιακόσια ενενήντα εννέα 

 

 



 

4. Αναλύω τους αριθμούς όπως στο παράδειγμα. 

567  500 + 60 + 7 

728 700 + 20 + 8  

634  600 + 30 + 4 

199 100 + 90 + 9 

421 400 + 20 + 1 

 

 

5. Πόσο κάνει… 

100 + 100 + 100 =  3 0 0        400 + 200 =  6 0 0  

200 + 100 + 200 =  5 0 0        500 + 400 =   9 0 0 

 

 

6. Στους παρακάτω αριθμούς ποια είναι η αξία: 

α) του ψηφίου 5; 

Αριθμός (5) πέντε 50 (πενήντα) 500 (πεντακόσια) 

235    

523    

352    

 

β) του ψηφίου 8; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός (8) οχτώ 80 (ογδόντα) 800 (οχτακόσια) 

382    

861    

528    



γ) του ψηφίου 4; 

 

 

 

 

 

 

8. Στους παρακάτω αριθμούς χρωματίζω μόνο: 

 τη Μονάδα 

                          

 

 τη Δεκάδα                                            

                           

 

 την Εκατοντάδα 

                        

 

9. Γράφω από τρεις αριθμούς που να έχουν το 7:           

(Οι παρακάτω απαντήσεις είναι ενδεικτικές)  

 στη Δεκάδα 

276  573  970  673  871 

 στην Εκατοντάδα 

708  764  713  792  749 

 στη Μονάδα 

107  527  907  337  817  647 

 

Αριθμός (4) τέσσερα 40 (σαράντα) 400 (τετρακόσια) 

427    

514    

942    



10. Λύνω κάθετα τις παρακάτω πράξεις: 

 
 
    76 – 27 = ;                           64 – 8 =  ;                        40 – 19 =   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    76 – 27 = ;                           64 – 8 =  ;                        40 – 19 =   
 
  
 
 
 
 
 
 

11. Βρίσκω τα γινόμενα: 
 

5x3=  15          7x3=  21     9x2=  18 

4x2=  8       1x6=   6     6x9=  54   

1x2=  2       3x3=  9     4x3=  12    

5x7=  35       7x2=  14     3x9=  27   

8x3=  24         3x4=  12           5x4=  20   

2x2=  4       9x7=  63     5x8=  40   

7x6=  42       2x9=  18     1x4=   4 

8x5=  40         0x3=  0            10x3= 30 

 

 

      Ε   Δ   Μ 

 

     1   0  10 

-      15   7 

         4   3 

      Ε   Δ   Μ 
 

         14    6 

+       3    9 

         8    5 

      Ε   Δ   Μ 
 

          8    5 

+       3   4 

     1   1   9     

     Ε   Δ   Μ 

 

          7  13 

-      12   7 

         4   6 

    Ε    Δ   Μ 
 

     1   0  10      

-      12   4 

         7   6   

     Ε   Δ   Μ 
 

          8   9  

-        4   6 

         4   3 



 

 


