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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ 18 

 

 

 

 

 

 

 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ 

 Επιλέγω  τον  σύνδεσμο https://safeYouTube.net/w/Ql0F   και  μαθαίνω   

τα  επίθετα  με  την  κυρία  Σιντορέ. 

 

1)  Ξεχωρίζω  τα  ουσιαστικά  και  τα  επίθετα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ουσιαστικά                Επίθετα 

  

  

  

  

  

 Αγαπημένα  μου  αστεράκια, 

Σε  αυτή  την  επανάληψή  μας  θα  θυμηθούμε  εκείνες  τις  λέξεις  που   

μας  βοηθούν  να  περιγράψουμε  πώς  είναι  κάτι.  Θα  θυμηθούμε  τα   

επίθετα. 

 Σας  φιλώ  γλυκά 

 

 

 

 

 

 

παγωτό,  γλυκός,  δύσκολος,  σχολείο,  

τραπέζι,  γυάλινος,  τζάμι,  επικίνδυνος,  

ήρεμος,  διάδρομος,  δροσερός,  

κουρτίνα,  σκεπή,  σκοτεινός 

https://safeyoutube.net/w/Ql0F
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2)  Διαβάζω  το  μύθο  του  Αισώπου  « Η αλεπού  και  ο λέλεκας». 

Η αλεπού κι ο λέλεκας 

Το λελέκι προσκλήθηκε μια μέρα σε δείπνο από την αλεπού. 

Ενθουσιάστηκε με την πρόσκληση και πήγε στη φωλιά 
της αλεπούς χαρούμενο και πεινασμένο. Φτάνοντας όμως 
εκεί, διαπίστωσε πως η αλεπού είχε μαγειρέψει σούπα 
αραιή και την είχε σερβίρει σε πιάτα τόσο ρηχά, που το 
ράμφος του δεν κατάφερνε ούτε μια γουλιά να ρουφήξει. 
Αναγκάστηκε να παρακολουθεί την οικοδέσποινα να τρώει 
του καλού καιρού κι όταν πια τελείωσε το φαγητό της, την 
αποχαιρέτησε κι έφυγε πάντα πεινασμένο. 

 

Την επόμενη μέρα ήρθε η σειρά του λέλεκα να προσκαλέσει 

την αλεπού  σε δείπνο. Η αλεπού ευχαριστήθηκε με την 

πρόσκληση, σαν έφτασε όμως, είδε πως το λελέκι είχε 

μαγειρέψει σούπα πηχτή και την είχε σερβίρει σε ψηλά βάζα. 

Έχωνε το ράμφος του βαθιά και απολάμβανε το φαγητό του, 

ενώ η αλεπού, ανίκανη να χώσει τη μουσούδα της στο βάζο, 

αναγκάστηκε να παρακολουθεί νηστική. Όταν τελείωσε το 

λελέκι, της είπε χαμογελαστά: «Το παράδειγμά σου 

ακολουθώ, τίποτε παραπάνω». 
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Στις  παρακάτω  προτάσεις από  το παραπάνω  μύθο  του  Αισώπου  

υπογραμμίζω  τα  επίθετα.   

 Ενθουσιάστηκε με την πρόσκληση και πήγε στη φωλιά  

της αλεπούς χαρούμενο και πεινασμένο. 

 Φτάνοντας όμως εκεί, διαπίστωσε πως η αλεπού είχε μαγειρέψει 

σούπα αραιή και την είχε σερβίρει σε πιάτα τόσο ρηχά, που το 

ράμφος του δεν κατάφερνε ούτε μια γουλιά να ρουφήξει. 

 Η αλεπού ευχαριστήθηκε με την πρόσκληση, σαν έφτασε 

όμως, είδε πως το λελέκι είχε μαγειρέψει σούπα πηχτή και 

την είχε σερβίρει σε ψηλά βάζα 

 Ενώ η αλεπού, ανίκανη να χώσει τη μουσούδα της στο βάζο, 

αναγκάστηκε να παρακολουθεί  νηστική. 

3)  Γράφω  ένα  επίθετο  που  να  ταιριάζει  στα  παρακάτω  ουσιαστικά. 

 .................. ήλιος      ....................  φαγητό     ....................  αέρας 

 ...........  νερό           ..................  ζώο            ..................  λουλούδια 

 ...........   ψωμί         .................  καπέλο        .................    ταξίδι 

 ...........  χωριό         ..............   πεταλούδα    ................   ουρανός 

4) Συμπληρώνω  τις  προτάσεις  με  τρία  επίθετα  που  να  ταιριάζουν  

σε  κάθε  ουσιαστικό. 

 Το δωμάτιό  μου  είναι  .......................................................................... 

Πώς  είναι; 
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 Η θάλασσα  είναι  ..................................................................................... 

 Το  παιχνίδι  είναι  ..................................................................................... 

 Ο  καναπές  είναι  ....................................................................................... 

 Ο  καιρός  είναι ........................................................................................... 

Μαθαίνω  παίζοντας 
 

(Πατώ  Ctrl  και  κάνω  αριστερό  κλικ  στους  παρακάτω  

υπερσυνδέσμους) 

  

 Η αξία  των  επιθέτων 

http://inschool.gr/G6/LANG/EPITHETA-PRAC-G6-LANG-HPclickon-1309162124-

tzortzisk/index.html 

 Βρίσκω  τα  επίθετα  

https://learningapps.org/view12184398 

 https://wordwall.net/resource/2242661 

 

http://inschool.gr/G6/LANG/EPITHETA-PRAC-G6-LANG-HPclickon-1309162124-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G6/LANG/EPITHETA-PRAC-G6-LANG-HPclickon-1309162124-tzortzisk/index.html
https://learningapps.org/view12184398
https://wordwall.net/resource/2242661

