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Aξιολόγηση στην Ενότητα 7                          

 

Η ΕΛΙΑ 
Όκμμα:............................................................................   Τάλε:...........   Ημενμμεκία:..........................  

Υπμγναθή γμκέα:.................................. 

 

1. Σομπιενώζηε ζηηξ παναθάης ιέλεηξ ηα γνάμμαηα πμο ιείπμοκ θαη ημκίζηε όπμο 

πνεηάδεηαη: 

πμνημθαιε_καξ       ειαη_καξ       αη_καξ          ει_μγναθία        ιαδ_μπμγηά        

ει_μηνηβείμ            θακ_κεξ         ιαδ_κς         θμημήζ_θα        βανεζ_θαμε 

 

2. Ακηηθαηαζηήζηε ημ ζύκδεζμμ «θαη» με θόμμα, όπμο πνεηάδεηαη, γηα κα θηηάλεηε 

αζύκδεηα ζπήμαηα: 

                                                 Αοημθηκεηάθηα έκα ζςνό 

Ο Αιέλεξ πήγε με ηε μαμά ημο ζ’ έκα θαηάζηεμα παηπκηδηώκ. Δεκ πίζηεοε ζηα μάηηα ημο 

πόζα αοημθηκεηάθηα έβιεπε μπνμζηά ημο! Σημ πνώημ νάθη οπήνπακ αοημθηκεηάθηα μπιε θαη 

θόθθηκα θαη αοημθηκεηάθηα πνάζηκα θαη αοημθηκεηάθηα πμιύπνςμα. Σημ δεύηενμ νάθη ήηακ ηα 

αοημθηκεηάθηα ηεξ θμύνζαξ θαη ηα αοημθηκεηάθηα ηα επηβαηηθά θαη ηα αοημθηκεηάθηα με δύμ 

πόνηεξ. Σημ ηνίημ νάθη αοημθηκεηάθηα μηθνμύηζηθα θαη πημ μεγάια θαη ηενάζηηα. Πόζμ ζα 

ήζειε κα ηα είπε όια ζημ δςμάηηό ημο!! 
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3.  Η θίιε μαξ ε Ραιιμύ έγναρε θάηη θαη λέπαζε όμςξ κα βάιεη θάπμηεξ ιέλεηξ με 

θεθαιαίμ. Βνέζηε ηηξ θαη ζεμεηώζηε ηηξ εζείξ: 

Η ειηά είκαη έκα πμιύηημμ θαη αγηαζμέκμ δέκηνμ. έπεη ζπέζε, όπη μόκμ με ηε ζνεζθεία μαξ, 

αιιά θαη με ηε μοζμιμγία. Θομάζηε ημκ μύζμ με ημκ πμζεηδώκα θαη ηεκ αζεκά; Μμο άνεζε 

πμιύ. μάζαμε αθόμα θαη ημ μύζμ ημο ανηζηαίμο πμο έμαζε ηόζα πνάγμαηα από ηηξ κύμθεξ! 

Πμιιμί είκαη θαη μη θαιιηηέπκεξ πμο δςγνάθηζακ εμπκεοζμέκμη από ηεκ ειηά θαη ένγα ημοξ 

βνίζθμκηαη ζημ ανπαημιμγηθό  μμοζείμ. Μέπνη θαη ζημ παιάηη ηεξ θκςζζμύ έπεη ημηπμγναθία 

με ηίηιμ « ε ειηά θαη μ ηαύνμξ». 

μμο ανέζεη πμιύ ημ ιάδη θίιμη μμο θαη ηεκ θονηαθή ζα ένζεη μηα θίιε μμο θαη ζα 

μαγεηνέρμομε μηα ιαδενή ζοκηαγή ειηόπηηηαξ. 

 

4.Να ζομπιενώζεηε ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ με ηα ζειοθά μοζηαζηηθά πμο βνίζθμκηαη 

ζηεκ πανέκζεζε, γνάθμκηάξ ηηξ ζηε ζςζηή πηώζε θαη ανηζμό: 

(γιαγιά) Πάκηα μμο άνεζε όηακ     .........     ...........................    μμο, μμο έιεγε παναμύζηα θμκηά 

ζημ ηδάθη. 

(βαλανιδιά) Τμ δέκηνμ   ...........      .......................................    είκαη γκςζηό γηα ημ λύιμ ημο, 

αθμύ μ’ αοηό θηηάπκμκηαη ηα πενηζζόηενα έπηπια. 

(λέξη)  Όηακ γνάθμομε ............  .....................................  πμο δείπκμοκ μκόμαηα πενημπώκ δεκ 

λεπκμύμε κα ηηξ γνάθμομε με θεθαιαίμ γνάμμα. 
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(φωνές) Αθμύζηεθακ  ............  ............................  ηςκ παηδηώκ πμο έπαηδακ ζημ γήπεδμ μέπνη 

ηεκ ηειεοηαία αίζμοζα ημο ζπμιείμο. 

(θάλασσα) Τα κενά  όιςκ ..........  ...........................   πνέπεη κα πνμζηαηεύμκηαη αθμύ μέζα ημοξ 

θνύβμοκ ηεκ πμιύηημε δςή ημο βοζμύ. 

 

5. Ξακαγνάρηε ηα παναθάης πνεζημμπμηώκηαξ ηα θαηκόμεκα ηεξ έθζιηρεξ, ηεξ 

αθαίνεζεξ θαη ηεξ απμθμπήξ:    

πμύ κα είκαη; ..........................................   μμο έθενεξ ......................................... 

από αοηή ηε ζηηγμή ...............................    κα ένζεηξ ............................................ 

μέζα ζημ ζπμιείμ ..................................    πάνε ημ .............................................. 

από ημκ επόμεκμ δνόμμ .....................................  ζε αοηόκ ................................. 

μέζα από ηε ζπειηά ..........................................   από όια .................................. 

 

6. Σομπιενώζηε ηα θεκά, βάδμκηαξ ηα νήμαηα ηεξ πανέκζεζεξ ζημκ παζεηηθό 

αόνηζημ:  

Φηεξ  ..........................  (βνίζθμμαη)   με ημοξ θίιμοξ μμο θαη πέναζα οπένμπα! Παίλαμε θαη 

δηαζθεδάζαμε! Όηακ παίλαμε θνοθηό πήγαμε θαη  ..........................  (θνύβμμαη) πίζς από έκα 

δέκηνμ. ........................ (πηάκμμαη) όμςξ ζηεκ παγίδα αοημύ πμο ηα θύιαγε θαη μαξ βνήθε. 

Έπεηηα, ζθεθηήθαμε κα  ............................   (θάζμμαη) κα πμύμε ηζημνίεξ αζηείεξ. Έηζη θαη 

έγηκε. Είπαμε λεθανδηζηηθέξ ηζημνίεξ με απμηέιεζμα κα  ................................  (λεθανδίδμμαη)  

όιμη ζηα γέιηα. Σε ιίγμ έκαξ από ηεκ πανέα μαξ έθακε μηα θάνζα. Μαξ είπε πςξ είπε έκα 

ζπμηκί πμο ..................... (πιέθμμαη) θαη έπνεπε μπςζδήπμηε  κα  ..................... λεπιέθμμαη) γηα 

κα παίλμομε έκα παηπκίδη. Πνμζπαζμύζαμε γηα πμιιή ώνα, αιιά όηακ ημκ αθμύζαμε κα γειάεη 

πμκενά θαηαιάβαμε πςξ ..............................   (λεγειηέμαη).Τόηε ανπίζαμε όιμη κα γειάμε 

αζηαμάηεηα! Σοκεπίζαμε ηηξ πιάθεξ μαξ θαη ηα παηπκίδηα μαξ μέπνη ημ βνάδο. Σε μηα ζηηγμή 

.......................................    (αθμύγμμαη)  ε θςκή ηεξ μαμάξ ημο Σηάζε κα θςκάδεη: 

-Ειάηε παηδηά θαη  ...................... (ρήκμμαη) ημ θαγεηό! 

Φςνίξ δεύηενε ζθέρε ηνέλαμε κα θάμε, γηαηί είπαμε πναγμαηηθά πεηκμύζαμε ζακ ιύθμη! 


