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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 13 «΄Ολοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι…»
Άσκηση 1:Συμπληρώστε τα κενά με τις οριστικές αντωνυμίες που λείπουν (β.5)
Τα παιδιά της τάξης του Μάνου επισκέφτηκαν το εργαστήρι του κυρ Νικόλα,για
να μάθουν για την τέχνη της αγγειοπλαστικής.
Μάνος:Ο κυρ Νικόλας έχει πλάσει όλα αυτά το αγγεία ………….. του;
Κυρία Μάρθα:Έχει και βοηθούς.¨Ομως φροντίζει ο .................

για όλες τις

λεπτομέρειες.
Κυρ Νικόλας:Όταν έχουμε παραγγελία για μαγειρικά σκεύη,ο κάθε βοηθός
δουλεύει από …………… του.Όταν μας παραγγέλνουν διακοσμητικά αγγεία,τότε τα
πλάθω εγώ ο …………... .
Βοηθός:Τα αγγεία μας είναι εξαιρετικά.Δέστε και …………. σας.Πουθενά αλλού
δε θα βρείτε τα ………….. !!
Κυρ Νικόλας:Η …………. μου έγνοια είναι τα αγγεία να γίνονται γερά και όμορφα.
Σοφία: Κύριε Νικόλα ,τα ξωγραφίζετε εσείς ο ………………;
Κυρ Νικόλας:Όχι,δεν μπορώ να κάνω ……………..

μου όλες τις δουλειές.Την

.............. μέρα που τα αγγεία είναι έτοιμα ,τα παίρνει ο αγγειογράφος και τα
διακοσμά ζωγραφίζοντας πάνω τους ανθρώπους ,ζώα ,πουλιά, ψάρια και ό,τι
άλλο φαντάζεται ή του παραγγέλνουν.
Άσκηση 2:Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις,με μια από τις δευτερεύουσες
ειδικές προτάσεις που είναι στο συννεφάκι (β.3)
o πως πρόδωσες το μυστικό μου
o ότι είμαστε καλύτεροι
o που βοηθούν τα φτωχά παιδιά

Είναι λάθος να υποτιμούμε τους άλλους και να νομίζουμε ....................................
...........................................................................................................................................
Θα προτιμούσα να μην μάθαινα

………………………………………………………………………….…

Ευτυχώς που υπάρχουν οργανώσεις σαν την unicef ……………..…. ………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Άσκηση 3:Να κυκλώσετε τα υποκείμενα των υπογραμμισμένων ρημάτων (β.3)
Τα παιδιά έχουν δικαιώματα και πρέπει να τα διεκδικούν.
Μας άρεσε πολύ το μάθημα με τον Μπίλυ που μιλούσε για παιδιά με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες γιατί κατάλαβα πολλά πράγματα.
Πολύ θα ήθελα να μπορούσα να βοηθήσω τα τυφλά παιδιά που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή.
Άσκηση 4:Τα παιδιά αποφάσισαν να ταξιδέψουν σε όλον τον κόσμο για να
κάνουν γνωστά τα δικαιώματα των παιδιών.Συμπληρώστε τα «που» ή
«πού»,τα «πως» ή «πώς» για να μάθετε γι αυτό το ταξίδι. (β.4)
-Από ....................... θα ξεκινήσουμε; ρώτησε η Κατρίν.
-Από την Ευρώπη .................. βρίσκεται η χώρα του Μπίλυ,απάντησε ο Κώστας.
-Και ........................ θα διασχίσουμε τόσα χιλιόμετρα; Ρώτησε ο Γιάννης.
-Με τη δύναμη της αγάπης .......................... βοηθάει όλους τους ανθρώπους,είπε
η Στέλλα.
-Κι από κει προς τα ......................... θα πάμε;ρώτησαν τα άλλα παιδιά.
-Άλλοι θα πάνε προς την Ανατολή και άλλοι προς τη Δύση.Βέβαια θα
σταματούμε

..................... και .................... για να ξεκουραζόμαστε,είπε ο Δήμος.

-Θα ζητήσουμε και βοήθεια από τη UNICEF ....................... προστατεύει τα
παιδιά,είπε ο Μιχάλης.
-Περίμενα ..................... και ........................ αυτό το ταξίδι, είπε η Έλενα.
Άσκηση 5:Φτιάξτε σύνθετες λέξεις με τη λέξη «γη» (β.5)
Γη + σκώληκας=

Υπό + γη=

Από + γη =

Γη +λόγος=

Προς + γη =

Ίσος +γη=

Γη + μετρώ=

Γη +πόνος=

Γη + γράφω=

Ύδωρ + γη=

