Ενότητα 2

Ρώτα το νερό … τι τρέχει
Το νερό στη θρησκεία,
στους μύθους και στις παραδόσεις

Ασκήσεις εμπέδωσης
1. Να συμπληρώσεις ό,τι λείπει στο ίδιο πρόσωπο.
Ενεστώτας

Παρατατικός

λαχταρώ
κοιτούσε
γυρνάτε
αγαπούσαν
περπατούμε
φορούσες
χαλούν

2. Να βάλεις κόμμα, παρένθεση ή διπλή παύλα όπου χρειάζεται.
i. Σε όλα τα παιδιά αρέσουν οι σοκολάτες οι καραμέλες τα παγωτά
και τα μπισκότα.
ii. Η Άννα η κόρη της κυρίας Μαίρης παίζει πιάνο.
iii. Η Πόπη αυτή που μένει στην απέναντι πολυκατοικία είναι δασκάλα
πιάνου.
iv. Από το χαλασμένο παράθυρο ήταν και σπασμένο το τζάμι έμπαινε
κρύος αέρας.
v. Τα σπίτια του χωριού έδειχναν παλιά εγκαταλελειμμένα και
ερειπωμένα.
vi. Χτύπησε με το αυτοκίνητο του ένα μαύρο φορτηγάκι μια γυναίκα.

3. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τα ρήματα των παρενθέσεων στο
Παρατατικό.
(ξεσπάω, προχωράω, τραβάω, ρουφάω, μιλάω, γελάω, κοιτάω, κουβαλάω,
σταματάω)
i. Ο Γιώργος ……………………… τις κουρτίνες για να μπει το φως.
ii. Κάθε λίγο ……………………… τη διήγηση και ……………………… σε
δυνατούς λυγμούς.
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iii. Τα μυρμήγκια ……………………… με κόπο το καλαμπόκι στη φωλιά
τους.
iv. Καθώς ……………………… στο δρόμο, ……………………… τις
βιτρίνες των καταστημάτων.
v. Χτες ……………………… και ……………………… την ώρα του
μαθήματος.
vi. Οι ρίζες των δέντρων ……………………… λαίμαργα το νερό της
βροχής.
4. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο. Βρείτε τις παρομοιώσεις που υπάρχουν
και υπογραμμίστε τις λέξεις με τις οποίες εκφράζονται.
Το έδαφος κατηφόριζε και στο τέλος του κατήφορου κυλούσε τα
νερά ένας μικρός χείμαρρος… πέσαμε μπρούμυτα και βουτήξαμε τα
ξαναμμένα μας πρόσωπα μέσα στις μικρές γούρνες. Το νερό ήταν
δροσερό, πεντακάθαρο, τα βότσαλα άστραφταν σαν διαμάντια …
ακολουθήσαμε την όχθη του κι ένα χιλιόμετρο πιο πάνω βρήκαμε της
είσοδο του φαραγγιού. Δύσκολά μπορούσε κανείς να τη διακρίνει. Πυκνές
φτέρες την έφραζαν και τα δέντρα λες και φύτρωναν μέσα στους
βράχους… Τα παιδιά κοίταζαν σαν μαγεμένα τις κατακόρυφες άκρες του
με τους πελώριους βράχους που νόμιζες ότι από στιγμή σε στιγμή θα
ξεκολλήσουν και θα κατρακυλήσουν στο βάθος του φαραγγιού…
Πηδούσαμε πάνω στις στρογγυλεμένες κροκάλες του χειμάρρου και
πολλές φορές έπρεπε να σκαρφαλώσουμε σαν αγριοκάτσικα στις
απότομες πλαγιές του.
5. Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν και γνωρίστε τα μεγάλα
ποτάμια του κόσμου.
Τα μεγάλα ποτάμια έχουν ζωή. Γεννιούντ…, μεγαλ…νουν και
χ…νονται μέσα στις θάλασσες και τους …κεανούς. Είναι πολ…
σημαντικά για τη ζωή των ανθρώπ…. Πολλές πόλ…ς χτίζονται στις
όχθες των ποταμ…. Ο Αμαζόνιος, στη Νότια Αμερική, είναι το
μεγαλ…τερο ποτάμι του κόσμου. Ο Νείλος είναι το πιο μακρ… ποτάμι
της Αφρικής. Ο Κόνγκο βρίσκετ… στην Αφρική. Ο Γάγγης είναι το
σημαντικ…τερο ποτάμι της Ινδίας. Οι άνθρωπ… ανέπτυξαν την
παραποτάμια ναυσιπλοΐα, για να διακινούν τα προϊόντα τους. Τα
ποτάμια διευκολ…νουν την άρδ…ση, δηλαδή τη χρήση του νερού για τις
καλλιέργειες. Οι άνθρωποι εκμεταλλεύοντ… τη δ…ναμη των ποταμ… για
να παράγουν ηλεκτρικ… ενέργ…α.
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