
 Διαβάζω τις πληροφορίες για τη φώκια Μονάχους Μονάχους 
 

       Η μεσογειακή φώκια Μονάχους είναι από τα μεγαλύτερα είδη φώκιας στον 

κόσμο.  

Πήρε το όνομά της είτε εξαιτίας του σχήματος του πάνω μέρους του κεφαλιού της 

που μοιάζει σαν να φοράει σκούφο καθολικού καλόγερου είτε γιατί ζει μόνη της 

(μοναχή της) ή σε μικρές ομάδες 4-5 ατόμων. 

        Είναι ζώο θηλαστικό. Γεννάει μικρά και τα θηλάζει. 

       Το δέρμα της καλύπτεται από κοντό, στιλπνό τρίχωμα με πιο συνηθισμένα 

χρώματα το γκρίζο ή καφέ στη ράχη της με πιο ανοιχτόχρωμη κοιλιά.  

       Τρώει ψάρια, χταπόδια, καλαμάρια, σουπιές και αστακούς.  

Της αρέσουν τα καθαρά νερά, γι’ αυτό φιλοξενούνται πολλές φώκιες στα ελληνικά 

νερά. Ο τόπος που ζουν είναι το Αιγαίο Πέλαγος. Εκεί βρίσκουν καταφύγιο σε σπηλιές 

με είσοδο που καταλήγει σε αμμουδιά ή βότσαλο.  

      Παλιότερα κυνηγήθηκε άγρια για το λίπος και το δέρμα της. Σήμερα, θεωρείται 

συχνά φυσικός ανταγωνιστής του ψαρά γιατί μερικές φορές σχίζει τα δίχτυα για να 

«κλέψει» την τροφή της. 

       Το 1992, στην Ελλάδα, για να προστατευθεί η φώκια και να μην εξαφανιστεί το 

είδος της, δημιουργήθηκε στις Βόρειες Σποράδες ένα θαλάσσιο πάρκο. Εκεί 

απαγορεύεται το κυνήγι, το ψάρεμα και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Έτσι 

προστατεύεται η Μεσογειακή φώκια, αφού μπορεί να γεννήσει ανενόχλητη και να 

βρει όση τροφή χρειάζεται. 

 

Μπορείς να δεις εικόνες και βίντεο αν γράψεις στην ιστοσελίδα της google τις λέξεις 

φώκια Μονάχους Μονάχους. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Το κείµενο της σελίδας 68 στο β΄τεύχος του βιβλίου της Γλώσσας µε λίγα λόγια 
 

     Η συγγραφέας Αγγελική Βαρελά έγραψε ένα γράμμα (μια επιστολή) στη φώκια  

Μονάχους , που ζει στο Αιγαίο Πέλαγος. Της γράφει ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να 

κάνουν στα νησιά των Σποράδων ένα θαλάσσιο πάρκο, δηλαδή μια προστατευόμενη 

περιοχή, ώστε κανείς να μην μπορεί να ενοχλήσει τις φώκιες. Της γράφει ακόμη ότι οι 

επιστήμονες ανακάλυψαν πως χρησιμοποιεί δεκαέξι λέξεις –ήχους για να 

συνεννοείται με τις άλλες φώκιες. Επίσης ότι θα ήθελε πολύ να μάθει αυτές τις λέξεις, 

να τις πει και στους άλλους ανθρώπους, για να συνεννοούνται μεταξύ τους και να 

ζουν αρμονικά όπως οι φώκιες. 
 

1) Να διαβάσεις 10 φορές το κείµενο της σελίδας 68 του β΄ τεύχους του βιβλίου της 

Γλώσσας και να απαντήσεις στο τετράδιο της Γλώσσας τις παρακάτω ερωτήσεις µε 

ολοκληρωµένες προτάσεις: 
 

α) Ποιος έγραψε το γράµµα; Σε ποιον το έγραψε; 

β) Γράψε πως ξεκινά το γράµµα η συγγραφέας (προσφώνηση) και τι γράφει στο τέλος 

(αποφώνηση). 

γ) Πού µένει η φώκια Μονάχους; 

δ) Κάποιοι τι έχουν προτείνει να γίνει στα νησιά των Βόρειων Σποράδων για να 

προστατευτεί η φώκια Μονάχους; 



Αντιγραφή και ορθογραφία : Να µάθεις να γράφεις σωστά την πρόταση µε τα έντονα 

γράµµατα. 

 

2) Αφού µάθεις την ορθογραφία σου, να συµπληρώσεις από τις παρακάτω προτάσεις τα 

γράµµατα που λείπουν και να τονίσεις όπου χρειάζεται. 
 

Στις ελληνικές  θάλασσες  ζει η φώκια Μονάχους.  

Τις µέρες κολυµπάει    και  ψάχνει   για ψάρια. Μερικές φορές σκίζει το δίχτυ των 

ψαράδων , για να φάει τα ψάρια. Όταν βλέπει άνθρωπο να πλησιάζει ,  φεύγει . Τις  

νύχτες  µένει στις   αµµουδιές  και στις θαλασσινές σπηλιές  των  ελληνικών   νησιών.  

Το καλοκαίρι  κινδυνεύει   από τα σκάφη των τουριστών. 

 

 

3) Χώρισε τις παρακάτω λέξεις σε συλλαβές και στη συνέχεια γράψε το όνοµα της 

συλλαβής που τονίζεται: 
 

ΘΥΜΑΜΑΙ 
Η τελευταία συλλαβή µιας λέξης λέγεται ΛΗΓΟΥΣΑ 

Η προτελευταία συλλαβή µιας λέξης λέγεται ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ 

Η τρίτη από το τέλος συλλαβή µιας λέξης λέγεται ΠΡΟΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ 
 

α) φαγητό →                φα – γη – τό                      →               λήγουσα 
 

β) αµµουδιά →      αµ – µου -διά                    →               λήγουσα         
 

γ) φεύγω →         φεύ - γω                         →          παραλήγουσα 
 

δ) οικόπεδο →     οι – κό – πε - δο                 →       προπαραλήγουσα 
 

ε) βιβλίο →         βι – βλί - ο                     →           παραλήγουσα 

στ) κελαηδώ →        κε – λαη - δώ                   →      λήγουσα 

 

4) Μεγάλωσε την πρόταση απαντώντας στις λέξεις: πότε; πού; πώς; γιατί; 
 

  Η µητέρα ταξίδεψε. 
Χθες το απόγευµα η µητέρα ταξίδεψε µε το αεροπλάνο στην Αθήνα, γιατί έπρεπε να 

πάει στο γιατρό.  

 

5) ∆ιάβασε το παρακάτω κείµενο και υπογράµµισε τα επίθετα 

    (Τα επίθετα είναι 8) 

Τα επίθετα συνοδεύουν τα ουσιαστικά, µας λένε πώς είναι αυτά και έχουν 3 γένη. 

                                     αρσενικό        θηλυκό          ουδέτερο 

                              π. χ.  ο όµορφος ,   η όµορφη,    το όµορφο 

 

Φτάσαµε στο όµορφο χωριό το µεσηµέρι. Μπήκαµε σ’ ένα στενό δροµάκι και 

σταµατήσαµε µπροστά σ’ ένα χαµηλό σπίτι. ∆ίπλα στο σπίτι ήταν ένας καταπράσινος 

κήπος. Μέσα είδα ένα φουντωτό δέντρο και µια όµορφη τριανταφυλλιά. Πιο πέρα ήταν 

η πλατεία. Στη µέση της στεκόταν ένα ψηλό πλατάνι και παραπέρα ήταν η όµορφη 

εκκλησιά του χωριού. 

 

Ονοµατεπώνυµο: _____________________________________________________ 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1
ης

 ΑΣΚΗΣΗΣ 

 



 

α) Ποιος έγραψε το γράµµα; Σε ποιον το έγραψε; 

 

Το γράµµα το έγραψε η συγγραφέας Αγγελική Βαρελλά στη φώκια Μονάχους. 

 

 

β) Γράψε πως ξεκινά το γράµµα η συγγραφέας (προσφώνηση) και τι γράφει στο τέλος 

(αποφώνηση). 

 

   Η συγγραφέας ξεκινά το γράµµα µε την προσφώνηση: 

     Αγαπητή µου φώκια Μονάχους   

    και τελειώνει µε τον χαιρετισµό: 

    Με µεγάλο θαυµασµό και φιλικούς χαιρετισµούς   

                    Αγγελική Βαρελλά 

 

 

 

γ) Πού µένει η φώκια Μονάχους; 

 

Η φώκια Μονάχους µένει στα νησιά των Βόρειων Σποράδων. 

 

 

δ) Κάποιοι τι έχουν προτείνει να γίνει στα νησιά των Βόρειων Σποράδων για να 

προστατευτεί η φώκια Μονάχους; 

 

Κάποιοι για να προστατευτεί η φώκια Μονάχους , έχουν προτείνει να γίνει στα 

νησιά των Βόρειων Σποράδων ένα θαλασσινό πάρκο, για να έχει κι εκείνη ένα 

µέρος δικό της, ώστε να µπορεί να γεννήσει ανενόχλητη και να βρει όση τροφή 

χρειάζεται. 

 


