
Γεια σας παιδιά!  

Από αύριο ξεκινούν οι διακοπές του Πάσχα. Εύχοµαι σε σας και στην οικογένειά σας 

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα. Να είστε όλοι καλά και να βρεθούµε σύντοµα ξανά 

µαζί. 
 

Συνεχίζουµε και σήµερα το τελευταίο µας µάθηµα που έχει σχέση µε το Πάσχα. 

Θα ήθελα να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσµο και να κατεβείτε στην 8η  και 9η  

υποενότητα του  γ΄ τεύχους του βιβλίου της Γλώσσας. 

 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/691/4587,20768/ 
 

1) Να διαβάσετε πολύ καλά το κείµενο «Πασχαλιάτικη καµπάνα» και το ποίηµα «Χριστός 

Ανέστη». 
(Όλες τις ηµέρες της Μεγάλης Εβδοµάδας η καµπάνα χτυπάει πένθιµα, γιατί τιµούµε τα πάθη του 

Χριστού, ενώ χτυπάει χαρούµενα το Μεγάλο Σάββατο γιατί ο Χριστός αναστήθηκε.) 

 

2) Να υπογραµµίσετε στο ποίηµα τις λέξεις: καµπάνα, χτυπάει χαρωπά,  

     Χριστός ανέστη, λαµπάδες, κόκκινα αυγά, τσουγκρίζουν, ανοίξτε, αγκαλιά 
 

3) Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις στο τετράδιο ασκήσεων της Γλώσσας: 
 

    ● Ερωτήσεις από το κείµενο: 

α)Τι περίµενε η πασχαλιάτικη καµπάνα για να χτυπήσει χαρούµενα;  

β) Ποια εποχή είναι το Πάσχα; Από ποιες προτάσεις του κειµένου το καταλαβαίνετε; 

     ● Ερωτήσεις από το ποίηµα: 

γ) Πώς χτυπά η καµπάνα τη νύχτα της Ανάστασης; 

δ) Τι κάνουν οι άνθρωποι το βράδυ της Ανάστασης; 

 

4) Ορθογραφία: Να µάθετε να γράφετε σωστά τη δεύτερη στροφή του ποιήµατος. 
 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1) Να κλίνετε τα ουσιαστικά: ο θόρυβος, ο κλέφτης και η γραµµή 
 

Προσοχή! Ο θόρυβος είναι αρσενικό ουσιαστικό που τελειώνει σε -ος και τονίζεται στην 

προπαραλήγουσα. Θυµήσου σε ποιες πτώσεις ο τόνος θα κατέβει µια συλλαβή. 

Στην κλητική του ενικού αριθµού µην ξεχάσεις να γράψεις την κατάληξη –ε  

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονοµαστική ο θόρυβος ο κλέφτης η γραµµή 

Γενική *   

Αιτιατική    

Κλητική    
 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονοµαστική    

Γενική *   

Αιτιατική *   

Κλητική    

 

 



2) Να αναγνωρίσετε τις παρακάτω λέξεις : 

    Γράψτε το γένος (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο) 

            τον αριθµό (ενικό ή πληθυντικό) 

            την πτώση (ονοµαστική, γενική, αιτιατική, κλητική) 
 

 

● του κάµπου: Είναι ουσιαστικό, γένους …………………. , αριθµού …………………,  

    πτώσης ……………………   
 

● την αγάπη: Είναι …………………, γένους …………………. , αριθµού …………. ,   

    πτώσης ……………………   
 

● των ανθρώπων: Είναι ……………......, γένους …………………. , αριθµού  

   …………………, πτώσης ……………………   
 
 

3) Να βάλετε τόνο και διαλυτικά όπου χρειάζεται στις παρακάτω προτάσεις: (Όταν έχουµε 

δίψηφο φωνήεν, αι, ει, οι, ου, και υπάρχει τόνος στο πρώτο φωνήεν δε βάζουµε διαλυτικά.)  
 

Η Χαιδω είναι προισταµενη στο Λαικο Νοσοκοµειο. 
 

Ολο το σοι της Αγλαιας µενει στην Πτολεµαιδα. 
 

Ο Ησαιας  είναι ολοιδιος ο µπαµπας του. 
 

Πήγαµε µε τη γιαγιά στη λαικη αγορα και αγοράσαµε σελινο και µαιντανο.  

 
 

4) Να ξαναγράψετε τις παρακάτω φράσεις βάζοντας απόστροφο όπου πρέπει. 
 

να  ανεβαίνει →   ……………………………. 
 

βάλε  τα →   ……………………………. 
 

το  έριξες →   ……………………………. 
 

µου  αρέσει →   ……………………………. 
 

πού  είναι →   ……………………………. 
 

από τους →   ……………………………. 
 

 

 

5) Να συµπληρώσετε τα γράµµατα που λείπουν. 
 

Το βράδ….   τ…ς  Ανάστασ….ς , όταν ακούγεται η καµπάνα, οι άνθρωπ…..  

πηγ…..νουν  στην  εκκλ….σία  τα  µεσάν….χτα.  Ο παπάς λέ….  «Χριστός ανέστη» και 

δίν….  το άγιο φως. Όταν γυρ..ζουµ…  στο σπίτ.. , καθόµαστε στο τραπέζ… και 

τσουγκρ…ζουµε τα αυγά. 

 

● Ακούστε µια µικρή ιστορία µε τίτλο: «Η ιστορία του Πάσχα» 

         www.youtube.com/watch?v=t7BIfqwSR8g 
 

● Καλό θα είναι τις ηµέρες των διακοπών σας να διαβάσετε ένα λογοτεχνικό βιβλίο απ’ 

αυτά τα…  ξεχασµένα στη βιβλιοθήκη σας, για να περάσετε πιο όµορφα τον χρόνο σας.  

                                           Σας στέλνω τα φιλιά µου! 


