
 

 

Ξ… όπως ξιφίας 
Διάβασε σιωπηρά το κείμενο «Ξ … όπως ξιφίας», σελ. 
35-36 από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Α΄ 
και  Β΄  Δημοτικού. Μετά κάνε τις παρακάτω εργασίες. 

 

1. Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και αρίθμησέ τις 
από το 1-5 έτσι ώστε να φτιάξεις την περίληψη της ιστορίας με τον Ξιφία. 

_____   Ο Ξέρξης κλαίγοντας είπε στη μαμά του ότι δεν θα ξαναπάει σχολείο ποτέ 
πια γιατί οι συμμαθητές του τον κοροϊδεύουν για τη μεγάλη του μύτη. 

_____ Έτσι ο Ξέρξης ανακάλυψε την αξία που έχει η τεράστια σουβλερή του μύτη. 

_____ Μια μέρα ο Ξέρξης γύρισε στεναχωρημένος από το σχολείο του. 

_____ Την άλλη μέρα ο ξιφίας βοήθησε τη δασκάλα και τους συμμαθητές του 
ξεσκίζοντας το δίχτυ στο οποίο παγιδεύτηκαν. 

_____ Η μαμά του τον συμβούλεψε να συνεχίσει το σχολείο και του είπε ότι κάποια 
μέρα θα αποδείξει την αξία της μύτης του. 

 

2. Βάλε √  στις ορθές προτάσεις. 

…………. Ο Ξέρξης δεν έφαγε τίποτα για μεσημεριανό γιατί πονούσε την κοιλιά του. 

…….….. Δε θέλει κανείς να κάθεται μαζί με τον Ξέρξη στο ίδιο θρανίο γιατί φοβάται 
ότι θα του σκίσει την ποδιά. 

…………  Όταν η δασκάλα ρώτησε τον Ξέρξη τι δώρο θέλει από τον Αϊ Βασίλη, αυτός 
απάντησε ότι θέλει ένα άσπρο σεντόνι. 

………..  Ο Ξέρξης ανακάλυψε στο τέλος μόνος του την αξία της σουβλερής του μύτης. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ____________________ 

Όνομα: ____________________________________________ Τμήμα: _________ 



3.Υπογράμμισε τη σωστή πρόταση:  

Όταν η μαμά του Ξέρξη μπήκε στο δωμάτιό του: 

1. Τον βρήκε να κλαίει ξαπλωμένο στο κρεβάτι του. 
2. Τον βρήκε να διαβάζει ένα βιβλίο στο κρεβάτι του. 
3. Τον βρήκε να παίζει με ρα παιχνίδια του. 

 

Ο Ξέρξης δεν ήθελε να ξαναπάει σχολείο γιατί: 

1. Δε συμπαθούσε τη δασκάλα 
2. Δεν ήταν καλός μαθητής 
3. Τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του 

 

Η δασκάλα του Ξέρξη και οι συμμαθητές του κινδύνεψαν: 

1. Από ένα μεγάλο καρχαρία 
2. Από τα δίχτυα των ψαράδων 
3. Από μια πελώρια φάλαινα 

 

4. Απάντησε με ολοκληρωμένες προτάσεις τις πιο κάτω ερωτήσεις: 

Α) Γιατί ο Ξέρξης ήταν πολύ στεναχωρημένος όταν γύρισε από το σχολείο του; 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Β) Τι νομίζεις νιώθει ο Ξέρξης μετά που κατάφερε να ελευθερώσει τους συμμαθητές 
και τη δασκάλα του; 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 


