
Α΄ΤΑΞΗ 

               Πέμπτη          20       Μαΐου  2021 
Όνομα:______________________________      

 

Στη βιβλιοθήκη(1) 

                       Χθες 
        (για μια στιγμή, για λίγο) 
Εγώ ζήτησα Εγώ έσκισα 
Εσύ ζήτησες Εσύ έσκισες 
Αυτός ζήτησε Αυτός έσκισε 
Εμείς ζητήσαμε Εμείς σκίσαμε 
Εσείς ζητήσατε Εσείς σκίσατε 
Αυτοί ζήτησαν Αυτοί έσκισαν 

 

 
1. Συμπλήρωσε όπως στο παράδειγμα. 

        Τώρα 
 (αυτή τη στιγμή) 

            Χθες 
(για μια στιγμή,για λίγο) 

          Τώρα 
 (αυτή τη στιγμή) 

            Χθες 
(για μια στιγμή,για λίγο) 

εγώ ζωγραφίζω εγώ  ζωγράφισα εγώ ζητώ εγώ  ζήτησα 

εγώ χτίζω εγώ ………………………………… εγώ σταματώ εγώ ………………………………… 

εγώ αποφασίζω εγώ ………………………………… εγώ απαντώ εγώ ………………………………… 

εγώ χωρίζω εγώ ………………………………… εγώ ρωτώ εγώ ………………………………… 

εγώ γυρίζω εγώ ………………………………… εγώ φιλώ εγώ ………………………………… 

εγώ σφυρίζω εγώ ………………………………… εγώ τραγουδώ εγώ ………………………………… 

 
2. Ξαναγράψε τις προτάσεις  πηγαίνοντας από το τώρα στο χθες. 

τώρα Πρώτα συζητώ και έπειτα αποφασίζω. 

χθες Πρώτα συζήτησα και έπειτα αποφάσισα. 

τώρα Εσύ σκουπίζεις και σφουγγαρίζεις το σπίτι. 

χθες ………………………………………………………………………………………………… 

τώρα Εμείς ρωτάμε κι εσείς απαντάτε. 

χθες ………………………………………………………………………………………………… 

τώρα Εσείς γυρίζετε σπίτι και αρχίζετε να διαβάζετε. 

χθες ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Τα ρήματα που στο 
τώρα τελειώνουν σε –ώ 
στο χθες θέλουν η. 
 
Τα ρήματα που στο 
τώρα τελειώνουν σε   
–ίζω στο χθες θέλουν ι. 
 



 Για αύριο Παρασκευή  21-5-2021, έχουμε: 
 Ανάγνωση από την αρχή, έως και το  σημείο της δεύτερης παραγράφου 

«…με ήρωες βιβλίων», σελίδα 58. 
 Αντιγραφή και ορθογραφία την πρόταση: 
       Ήθελαν να επιστρέψουν το βιβλίο με τα πουλιά. 
Λέξεις: βιβλιοθήκη, βιβλίο, διαβάζω 

 

 
3.Διάβασε το κείμενο και συμπλήρωσε τα κενά με τις αντίθετες λέξεις.  
 
Κάποιοι άνθρωποι είναι ψηλοί, ενώ κάποιοι είναι …………………………………… 
Κάποιοι άνθρωποι είναι λεπτοί, ενώ κάποιοι είναι …………………………………… 
Κάποιοι έχουν κοντά μαλλιά, ενώ κάποιοι 
έχουν……………………………………… μαλλιά. 
Κάποιοι άνθρωποι έχουν σγουρά μαλλιά, ενώ άλλοι έχουν 
………………………………… μαλλιά. 
Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και όλοι είμαστε 
μοναδικοί!! 
 
4.Ένωσε με γραμμή αυτά που ταιριάζουν. 
 
τίτλος                   ● ● αυτός που έφτιαξε τις ζωγραφιές στο βιβλίο 
συγγραφέας       ● ● το πίσω εξωτερικό φύλλο του βιβλίου 
εξώφυλλο           ● ● το όνομα του βιβλίου 
οπισθόφυλλο     ● ● το εξωτερικό φύλλο του βιβλίου 
εικονογράφος    ●  ● αυτός που έγραψε το βιβλίο 

 
 
5. Διάλεξε από τη βιβλιοθήκη σου ένα βιβλίο που σου αρέσει και γράψε τα στοιχεία του. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Τίτλος: …………………………………………………………... 

Συγγραφέας: ………………………………………………….… 

Εικονογράφος: ……………………………………………….… 


