
Τα συναισθήµατά µας µπορούµε να τα εκφράσουµε µε διάφορους τρόπους: 

Με εκφράσεις, όπως «πετάω στα σύννεφα» (είµαι πολύ χαρούµενος), 

µε ρήµατα, µε ουσιαστικά και µε επίθετα. 

 

 

1) Αναγνωρίστε τις παρακάτω λέξεις και βάλτε √ όπου πρέπει στον  

    παρακάτω πίνακα των συναισθηµάτων: 
 
 

 Ρήµα Ουσιαστικό Επίθετο 

βαριέµαι    

νευρικός    

ικανοποίηση    

ενθουσιασµός    

απογοητεύοµαι    

αγαπητός    

έκπληκτος    

ξαφνιάζοµαι    

 
 
 

2) Ενώστε τις λέξεις «χαρά»  και  «φόβος» µε τις φράσεις που ταιριάζουν: 

 

Τον έλουσε κρύος                                                Το πρόσωπό του 

ιδρώτας.                                                              φωτίστηκε. 
 

Κιτρίνισε σαν λεµόνι.                                            Ακούστηκε µια κραυγή 

 χαρά                  αγωνίας. 

Στο στόµα της φάνηκε  

ένα χαµόγελο.                                                      Ο Πέτρος ενθουσιάστηκε. 

                                                                           Φώναζε: «Μπράβο!» 

Πήρε µια φοβισµένη φόβος 

έκφραση.                                                             Έτρεξε να κρυφτεί. 
 

Χοροπηδούσε και                                                 Γελούσε δυνατά και τα 

χτυπούσε παλαµάκια.                                            µάτια του έλαµπαν. 

 
 

 

 

 

 

 



3) Ξαναγράψτε τις προτάσεις χρησιµοποιώντας το ρήµα «νιώθω», όπως 

   στο παράδειγµα. 
 

     Εγώ χαίροµαι.   →     Εγώ νιώθω χαρά. 

     Εσύ είσαι µόνος. →      Εσύ  …………………  µοναξιά. 

     Ο Θοδωρής ντρέπεται. →      Ο Θοδωρής  …………………  ντροπή. 

     Εµείς απογοητευόµαστε. →       Εµείς  ……………………… απογοήτευση. 

     Εσείς ζηλεύετε. → Εσείς  ………………………  ζήλια. 

     Τα παιδιά φοβούνται. →       Τα παιδιά  …………………  φόβο. 

 

 

4) Διαβάστε πολλές φορές και προσεχτικά το ποίηµα:  

   «Το τραγούδι του κλόουν» στη σελίδα 77 του βιβλίου της Γλώσσας. 

       

Λίγα λόγια για το ποίηµα 

 

     Σ’ αυτό του ποίηµα, που έγραψε ο Γιώργος Μαρίνος , ένας κλόουν 

τραγουδά για όλους τους φτωχούς ανθρώπους της Γης και λέει: «Αν δεν 

έχεις πού να κοιµηθείς, κοιµήσου στο παπούτσι µου. Αν κρυώνεις, θα σε 

ζεστάνω µε την αγάπη µου. Αν διψάς και δεν έχεις νερό, θα σου δώσω να 

πιεις το δάκρυ µου. Αν δεν έχεις όνειρα για το µέλλον, θα σου δώσω τα δικά 

µου».  

 

5) Αντιγραφή και ορθογραφία θα έχετε την πρώτη στροφή του ποιήµατος. 

    Προσέξτε το ρήµα δανείσου.   

 

Προσοχή! Όλα τα ρήµατα που τελειώνουν σε –ίζω γράφονται µε ι 

π.χ. αγγίζω, γυρίζω, φροντίζω κ.ά. 

Κάποια ρήµατα όµως εξαιρούνται και γράφονται διαφορετικά 

δανείζω (µε ει),  αθροίζω (µε οι), δακρύζω (µε υ), πρήζω (µε η)  κ. ά. 

 

 

 

 

Ονοµατεπώνυµο: ________________________________________ 


