
Γεια σας παιδιά! 

Σήµερα θα ξεκινήσουµε τη 16η ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας στη σελίδα 75 

και θα µάθουµε πώς µπορούµε να εκφράζουµε τα συναισθήµατά µας. 

 

1) Θα ήθελα να ανοίξετε το βιβλίο της Γλώσσας στη σελίδα 76 και να 

διαβάσετε πολλές φορές και µε προσοχή το κείµενο « Το παιδί µε το 

ακορντεόν» 
 

2) Μετά να απαντήσετε γραπτά στην 1η ,  2η , 4η και 7η ερώτηση του κειµένου  

    µε ολοκληρωµένες προτάσεις. 
 

3) Το κείµενο αυτό είναι γεµάτο από συναισθήµατα (αγωνία, χαρά, συγκίνηση, 

ενθουσιασµός) 

Μπορείτε να βρείτε τις λέξεις ή τις εκφράσεις που δείχνουν συναισθήµατα και 

να τις υπογραµµίσετε; 

 
Έχετε ακούσει µουσική από ακορντεόν; 

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσµο για να ακούσετε «Τους χαρταετούς» σε µουσική 

Μίκη Θεοδωράκη.  

 

www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VkJWllUPiuk&feature=emb_logo 

 
 

4) Να διαλέξετε ουσιαστικά για να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: 

 

ευτυχία, απογοήτευση, ευχαρίστηση, µοναξιά 

χαρά, ντροπή, θυµός 

 

Όταν µε παίζουν οι φίλοι µου, νιώθω χαρά. 
 

Όταν είµαι µε την οικογένειά µου αισθάνοµαι ευτυχία . 
 

Όταν προσπαθώ να φτιάξω ένα παζλ και δεν τα καταφέρνω, νιώθω 

απογοήτευση . 

Όταν δε θέλει κανένας να παίξει µαζί µου, αισθάνοµαι µοναξιά . 
 

Όταν ζητά κάποιος τη βοήθειά µου, νιώθω  ευχαρίστηση . 
 

Όταν µου κάνουν παρατήρηση, αισθάνοµαι ντροπή . 
 

Όταν ο αδερφός µου σπάει τα παιχνίδια µου, νιώθω θυµό . 

 

 



5) Να βρείτε τα αντίθετα των συναισθηµάτων: 

 

              αγάπη  *       *     χαρά 
 

               λύπη   *       *     µίσος 
 

            ευτυχία  *       *     φόβος 
 

    ενθουσιασµός *       *     δυστυχία 
 

              τόλµη   *       *     απογοήτευση 

 

 

6) Πότε νιώθετε χαρά, λύπη, φόβο ή θυµό; 

 Να γράψετε µια ολοκληρωµένη πρόταση για µια κατάσταση που σας κάνει και 

νιώθετε έτσι. 

 

χαρά: ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

λύπη: ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

φόβο: ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

θυµό: ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

Ονοµατεπώνυµο: _____________________________________________ 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 

1) Τι κέρδισε ο Σέργιος; 

    Ο Σέργιος κέρδισε µια υποτροφία στη µουσική. 

 

2)Ποιοι τον βοήθησαν; 

   Τον Σέργιο τον βοήθησαν οι δυο φίλοι του, η Ελπίδα και ο Άγγελος. 

 

 

 



4) Γιατί ένιωθε ο Σέργιος σαν να πετά στα σύννεφα; 

    Ο Σέργιος ένιωθε σαν να πετά στα σύννεφα από τη µεγάλη του χαρά που  

    κέρδισε την υποτροφία του ωδείου. 

 

7) Ποιο βραβείο κέρδισαν όλοι; 

     Ο Σέργιος και οι δυο φίλοι του που τον βοήθησαν κέρδισαν το βραβείο της 

     φιλίας. 

 

 
ΑΣΚΗΣΗ 3:    ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ Ή ΤΙΣ 

                  ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

  

 

● «Η καρδιά του Σέργιου χτυπούσε δυνατά.» (Χτυπούσε από την αγωνία, γιατί  

   φοβόταν µήπως δεν πάρει την υποτροφία.) 
 

● « Θα χαρώ» 
 

● «συγκινηµένος» 
 

● «ενθουσιασµός» 
 

● «δάκρυσαν από χαρά» (Δάκρυσαν επειδή χάρηκαν πολύ.) 
 

● «ένιωθε σαν να πετάει στα σύννεφα» (Ήταν πολύ χαρούµενος.) 


