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Επανάληψη σε ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα 

 

Ο Πορτοκαλής ήλιος 

Ο «Πνξηνθαιήο Ήιηνο» μεκάθξαηλε από ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά νρηώ ην πξσί θη ε δέζηε 

θηόιαο ίδξσλε ην θνξκί, θνιινύζε πάλσ ζην δέξκα. Ζ ζάιαζζα αζάιεπηε ζα ’κνηαδε 

αιεζηλό γπαιί, αλ δελ ήηαλ νη άζπξνη αθξνί πνπ μεζήθσλε ην θαξάβη ραξάδνληάο ηελ. 

     Κόζκνο πνιύο, πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο κε παηδηά, πνπ μεθηλνύζαλ γηα θάπνην λεζί ηνπ 

αξσληθνύ, ηελ Αίγηλα, ηνλ Πόξν, ηελ Ύδξα ή ηηο πέηζεο. Σα ζρνιεία είραλ θιείζεη θη νη 

κεηέξεο είραλ εηνηκάζεη ηηο θαινθαηξηάηηθεο απνζθεπέο: βαηξαρνπέδηια, κάζθεο, 

ζαγηνλάξεο, ςάζηλα ή πάληλα θαπέια. 

     ην θαηάζηξσκα νη πνιπζξόλεο ήηαλ όιεο πηαζκέλεο θη νύηε έλα ζθακλί αδεηαλό. ηα 

ζαιόληα έθαλε ηόζε δέζηε, πνπ όινη νη επηβάηεο πξνζπαζνύζαλ λα βνιεπηνύλ έμσ, κε ηελ 

ειπίδα λα δξνζηζηνύλ από ηνλ αέξα ηεο ζάιαζζαο. 

     ε κηα άθξε ηεο θνππαζηήο, δύν αγόξηα, ζα ήηαλ δεθαηεζζάξσλ ρξόλσλ, θνηηνύζαλ ζη’ 

αλνηρηά θαη ζπδεηνύζαλ. 

     ― Πέξζη, ηελ ίδηα αθξηβώο κέξα, ηαμηδεύακε κε ην «Κακέιηα». Σνύην ην θαξάβη θαίλεηαη 

πην κεγάιν, πην θαιό, έιεγε ν Κινπ, ζγνπξόμαλζνο, ςειόο, κε σξαία κειηά κάηηα. 

     ― Ναη, αιιά πέξζη πεγαίλακε ζηνλ Πόξν, ελώ θέηνο... 

     Ο Αιέμεο άθεζε ηε θξάζε ηνπ αηέιεησηε, ε θσλή ηνπ έκνηαδε πηθξακέλε. Ίδην αλάζηεκα 

κε ην θίιν ηνπ, είρε θαζηαλά καιιηά, ιίγν καθξηά, θνξνύζε γπαιηά πνπ έθξπβαλ θάπσο ηα 

κεγάια γθξηδνπξάζηλα κάηηα ηνπ. 

     ― Καη ινηπόλ; Σόζν ην θαιύηεξν, θαηλνύξγην λεζί, θαηλνύξγηεο εληππώζεηο. 

     Ο Κινπ ήηαλ Γάιινο, θη όκσο κηινύζε ηα ειιεληθά κε πνιιή επθνιία. Από κηθξόο 

εξρόηαλ ηα θαινθαίξηα ζηελ Διιάδα θαη είρε κάζεη ηε γιώζζα ρσξίο θόπν. Φπζηθά, ζπρλά 

έθαλε ιάζε, κπέξδεπε ηηο ιέμεηο ή έςαρλε λα βξεη ηε ζσζηή έθθξαζε, θάλνληαο ηνπο θίινπο 

ηνπ λα γειάλε. 

     Ο Αιέμεο, ζρεδόλ δαθξπζκέλνο, ηνπ απάληεζε: 

     ― Σν πεξζηλό θαινθαίξη δε ζα μαλαγπξίζεη πνηέ... πνηέ. 

     ― Σελ είπεο πάιη ηε ζνθία ζνπ! Καη βέβαηα δε ζα μαλαγπξίζεη, ν ρξόλνο πάεη πξνο ηα 

κπξνο θη όρη πξνο ηα πίζσ. 

     Ο Αιέμεο γύξηζε θαη θνίηαμε ην θίιν ηνπ απνξεκέλνο: 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΑ 

ΤΑΞΗ:  

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΡΖΜΑΣΑ - ΟΤΗΑΣΗΚΑ - ΔΠΗΘΔΣΑ 

ΟΝΟΜΑ:  
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     ― Γε ζε θαηαιαβαίλσ, δε ζα ζνπ ιείςνπλ νη πεξζηλνί καο θίινη, ε Ρελνύια, ν Πέηξνο, 

ην ζπίηη κε ηηο θακάξεο, ε παξάγθα ηνπ Βαζίιε, πνπ θξπθά πεγαίλακε ηα κεζεκέξηα, ε 

ζπειηά πνπ πηάζακε εθείλν ην ρηαπόδη; 

     Γέιαζε ν Κινπ, ηα κάηηα ηνπ ιακπύξηζαλ ζην θσο ηνπ ήιηνπ: 

     ― Θα κνπ ιείςνπλ, βέβαηα, νη θίινη, αιιά παξάγθεο θαη ζπειηέο ζα βξνύκε άιιεο. Μ’ 

αξέζεη ε αιιαγή, ε πεξηπέηεηα, ζέισ λα γλσξίζσ θαηλνύξγηα ηνπία, άιιε ζάιαζζα. Φηάλεη 

ν Πόξνο, δήησ ε Αίγηλα, θη αο κελ ηελ μέξσ. Άιισζηε, καο πεξηκέλνπλ ηα θνξίηζηα... 

Εσξδ αξή, Ο ζεζαπξόο ηεο Βαγίαο 1969 

 

 

1. Γηαβάδσ ην θείκελν θαη εληνπίδσ 5 ξήκαηα, 5 νπζηαζηηθά θαη 5 επίζεηα: 

Ρήκαηα Οπζηαζηηθά Δπίζεηα 

   

   

   

   

   

 

 

2. εκεηώλσ δίπια από θάζε ξήκα ην ρξόλν (Δλεζηώηαο, Παξαηαηηθόο, Αόξηζηνο, 

πλνπηηθόο Μέιινληαο, Δμαθνινπζεηηθόο Μέιινληαο) ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη: 

ίδξσλε          

μεθηλνύζαλ          

ηαμηδεύακε         

απάληεζε         

ζα μαλαγπξίζεη        

θνίηαμε         

ζέισ          

πεξηκέλνπλ         
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3. Ψάρλσ ζην θείκελν γηα ηα παξαθάησ νπζηαζηηθά. εκεηώλσ δίπια ζην θαζέλα ζε 

πνηα πηώζε θαη ζε πνηνλ αξηζκό βξίζθεηαη όπσο ζην παξάδεηγκα: 

ην ιηκάλη   

ε ζάιαζζα          

ηελ (ίδηα αθξηβώο) κέξα        

ηηο ιέμεηο          

ηε θξάζε          

νη επηβάηεο          

ηα θαινθαίξηα         

νη πνιπζξόλεο         

ηνπο θίινπο         

 

4. Βξίζθσ ζην θείκελν 5 επίζεηα θαη ηα γξάθσ θαη ζηα ηξία γέλε: 

Αξζεληθό Θειπθό Οπδέηεξν 
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5. Βάδσ δίπια ζηα παξαθάησ νπζηαζηηθά δηθά κνπ επίζεηα. Γηαιέγσ 3 ζπλδπαζκνύο 

θαη γξάθσ πξνηάζεηο: 

…………………….. αθξόο 

…………………….. δέξκα  

…………………….. κάζθα 

…………………….. θίινο 

…………………….. ζπειηά 

…………………….. ρηαπόδη 

…………………….. θσλή  

…………………….. θαινθαίξη  

…………………….. ρξόλνο 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Ξαλαδηάβαζε ην θείκελν θαη δσγξάθηζε ηε ζθελή πνπ πεξηγξάθεη! Μπνξείο αλ ζέιεηο 

λα βάιεηο ηα παηδηά λα κηιάλε, θηηάρλνληαο έλα κηθξό θόκηθ. 

 


