
Γεια σας παιδιά! 

Καλή εβδοµάδα µε υγεία. 
 

∆ιαβάσατε το µάθηµα στη σελίδα 68; 

Στο κείµενο αυτό η συγγραφέας Αγγελική Βαρελλά έχει γράψει  ένα γράµµα στη 

φώκια Μονάχους. 

Πώς θα στείλει όµως αυτό το γράµµα; 

Πρώτα θα το βάλει σ’ ένα φάκελο. Μετά θα γράψει στο πάνω αριστερό µέρος του 

φακέλου το όνοµα και τη διεύθυνσή της και κάτω δεξιά θα γράψει το όνοµα και τη 

διεύθυνση εκείνου στον οποίο στέλνει το γράµµα. Φυσικά, για να το στείλει πρέπει να 

κολλήσει και γραµµατόσηµο. 

  

 Τα γράµµατα λέγονται και επιστολές. 

 

 Αποστολέας είναι αυτός που γράφει  

  και αποστέλλει το γράµµα. 

 

  Παραλήπτης είναι αυτός που  

  θα πάρει  το γράµµα, αυτός που  

  θα το  παραλάβει. 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

● Απαντήστε στο τετράδιό σας στις παρακάτω ερωτήσεις µε ολοκληρωµένες 

προτάσεις. 

α) Ποιος είναι ο αποστολέας και πού µένει; 

β) Ποιος είναι ο παραλήπτης και πού µένει; 
 

● Αντιγραφή και Ορθογραφία θα έχετε  ό,τι γράφει µέσα στο κίτρινο ορθογώνιο 

πλαίσιο της σελίδας 69 του βιβλίου της Γλώσσας. 
 

● Προσπαθήστε να κάνετε την άσκηση 1 στο τετράδιο εργασιών στη σελίδα 21. 

   Διαβάστε πρώτα πολύ προσεχτικά τι σας ζητά να γράψετε. 
 

Θα ξεκινήσετε έτσι:  

Αγαπητή µου εκποµπή «Κόκκινο µπαλόνι», 

Μην ξεχάσετε στο τέλος να γράψετε το όνοµά σας. 

 
 

● ∆ιαβάστε τις παρακάτω προτάσεις και βάλτε όπου χρειάζεται τελεία, ερωτηµατικό 

    ή θαυµαστικό. 
 

- Πού πήγες το Σαββατοκύριακο, Μαρίνα; 
- Πήγα εκδροµή µε τους γονείς µου στο Ναύπλιο. 
- Και πώς τα πέρασες; 
- Θαυµάσια! 
- Τι είδες εκεί; 
- Είδα ένα ωραίο κάστρο, πολλά µαγαζιά και πέτρινα σπίτια.  Τι όµορφο που 
ήταν το Ναύπλιο!  

 

● Συµπληρώστε τα γράµµατα που λείπουν: 

Χτες µόλις έµαθα ότι υπάρχεις, ότι σε λένε  Μονάχους κι ότι είσαι  από τα σπάνια 

είδη  που ζουν  στις  ελληνικές θάλασσες. 

Αγγελική Βαρελλά           (αποστολέας) 

Άνδρου 17, Κηφισιά  

Τ.Κ. 14262, Αθήνα 

 

 

 

         (παραλήπτης)          Φώκια Μονάχους 

                 Βόρειες Σποράδες 



 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

α) Ποιος είναι ο αποστολέας και πού µένει; 

 

Ο αποστολέας του γράµµατος είναι η Αγγελική Βαρελλά και µένει  

στην Αθήνα, στην οδό Άνδρου 19, στην περιοχή της Κηφισιάς.  

 

β) Ποιος είναι ο παραλήπτης και πού µένει; 

 

Ο παραλήπτης της επιστολής είναι η φώκια Μονάχους και µένει σ’ ένα από τα νησιά 

των Βόρειων Σποράδων. 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΤΟΥ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

Αγαπητή µου εκποµπή «Κόκκινο Μπαλόνι», 

 

Με λένε  ………………………………….. και είµαι επτά χρονών. 

Μένω στη Χίο, στην οδό  …………………………………….. 

Πηγαίνω στη ∆ευτέρα τάξη και σου στέλνω τη ζωγραφιά µου  

για τον διαγωνισµό ζωγραφικής που κάνεις. 

                                         Ευχαριστώ πολύ 

                                         …………………… 

 


