
 

 

 

Επανάληψη στην Ενότητα 1: Αρχική 

Φωτιά στο δάσος 

Πήρε φωτιά το δάσος… Συμφορά! 

Φλέγεται η πράσινη χαρά… 

Τα δέντρα ριζωμένα… Πώς να φύγουν; 

Καπνοί και φλόγες τα τυλίγουν… 

Ορθά πεθαίνουν. Αναμμένα σα δαδιά 

πουλάκια κλαίνε τις φωλιές τους στα 

κλαδιά 

θρηνούνε, τρομαγμένα τ’ αγρινά. 

Κλαίνε κι οι Ανεράδες, οι Κυράδες. 

Ψυχές δέντρων, βογκούνε οι Δρυάδες… 

Το Δάσος καίγεται… Τι συμφορά…. 

Το Δάσος κάηκε… Πάει η χαρά… 

 

Τώρα απομείνανε μαύροι κορμοί 

μαυροντυμένοι σκελετοί. 

Μοιάζουν θαρρείς μαυροντυμένες, 

χαροκαμένες, μαυρομαντισμένες  

μανάδες να τραβούν σε κοιμητήρι  

θρηνολογώντας με λιβανιστήρι. 

 

Κι η μυρουδιά του κάρβουνου ίδια  

με των δέντρων τ’ αποκαΐδια… 

Το δάσος κάηκε… Τι συμφορά!! 

Χάθηκε η πράσινη χαρά. 

Ευγενία Παλαιολόγου Πετρώνδα 

 

1. Εντοπίζω στο πιο πάνω κείμενο 2 άρθρα, 2 ρήματα, 2 ουσιαστικά και 

2 επίθετα. 

Άρθρα Ρήματα Ουσιαστικά Επίθετα 

    

    

 

2. Μετατρέπω τις πιο κάτω προτάσεις από τον ενικό αριθμό στον 

πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα. 

Ο πυροσβέστης έσωσε το ελάφι από τη φωτιά.  

…………………………………………………………………………………………………. 

Το ζώο έτρεχε να σωθεί. 

…………………………………………………………………………..………………………. 

Τα δέντρα του δάσους κάηκαν. 

…………………………………………………………………………………………………… 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



Οι κατασκηνωτές μάζεψαν τα πράγματά τους κι έφυγαν. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Ο σκίουρος ανέβηκε στο πιο ψηλό κλαδί του δέντρου.  

……………………………………………………………………………………………………... 

 
3. Μεταφέρω την πρόταση σερ όλους τους χρόνους.  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ: Απλώνω τα ρούχα για να στεγνώσουν. 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: …………………………………………………………………………… 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: ………………………………………………………………………………. 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ: ……………………………………………………………………………………. 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: …………………………………………………………………………… 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: ……………………………………………………………….. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: ……………………………………………………………… 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ: ………………………………………………………… 

 

4. Διορθώνω το κείμενο, βάζοντας κεφαλαίο και τελεία όπου πρέπει. 

μετά από λίγες μέρες, τα βατραχάκια αντίκρισαν ένα φρικιαστικό θέαμα τα 

ασημένια νερά της λίμνης είχαν θολώσει, τα νούφαρα είχαν μαραθεί και τα ψάρια 

δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν ανάμεσα στα σκουπίδια  

- Ω, θεέ μου, τι κατάσταση είναι αυτή! Χάλασε το απαλό μου δέρμα, γέμισε 

σπυριά το πρόσωπό μου, θάμπωσαν τα μαλλιά μου, διαμαρτυρήθηκε η 

όμορφη ζουζουλίτα 

- Θα αρρωστήσουμε με τόσα μικρόβια! Ούρλιαξε με τη φάλτσα φωνή της η 

μπιλήδα. 

- Δεν μπολώ να αναπνεύθω, γλήγολα οκθυγόνο, είπε βαριανασαίνοντας ο 

γλυγλίκος 

Μαρί Ιορδανίδου, Εγώ είμαι αρχηγός 

 

5. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τα ουσιαστικά της παρένθεσης και το 

άρθρο τους στη σωστή πτώση. 

Πήρα ……………………………..…. του γείτονα για βόλτα στη γειτονιά. (σκύλος) 

Μου αρέσουν πολύ ……………………..………… των αστυνομικών. (καπέλο) 

Το καλαθάκι ………………….………….. μου είναι πολύ μεγάλο. (ποδήλατο)  

Έκανα με ευκολία όλες …………………….……… (άσκηση) 

Δεν ξέρω το τηλέφωνο …………………………… (γιατρός) 

Δεν μου αρέσει να σχολιάζω τα προσωπικά …………………….. ανθρώπων. (άλλος) 

 


