
Ασκήσεις στο Λεξιλόγιο (Ενότητες 1-4) 
 
 

1. Εντοπίστε τις συνδετικές λέξεις και φράσεις της ακόλουθης παραγράφου: 

Για αρχή, η «σχεδία» είναι ένα «περιοδικό δρόμου». Αυτό θα πει ότι δεν πωλείται στα περίπτερα, 
αλλά στους δρόμους από πωλητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άστεγοι). 
Επομένως, είναι ένα περιοδικό με διπλή υπόσταση, διπλό σκοπό, διπλό άγχος. Όλα διπλά. Είναι, 
δηλαδή, ένα έντυπο περιοδικό, που χρειάζεται περιεχόμενο, χαρτί, μελάνι, ανθρώπους να το 
«τρέχουν» και ταυτόχρονα είναι ένα περιοδικό δρόμου που έχει να εκπληρώσει έναν κοινωνικό 
σκοπό. Επιπλέον κοιτώντας πίσω από τις σελίδες, ανακαλύπτουμε έναν άλλο κόσμο, 
ανακαλύπτουμε ιδέες, δράσεις και ιστορίες που δείχνουν ότι η «σχεδία» δεν είναι μόνο ευκαιρία 
οικονομικής υποστήριξης, ένα μέσο για αρκετούς συνανθρώπους μας να εξασφαλίσουν ένα μικρό 
εισόδημα για να καλύψουν πολύ βασικές ανάγκες.  
Γίνε συνδρομητής: https://www.shedia.gr/subscriptions/ 

 

2. Δημιούργησε "ταιριαστά" ζευγάρια που αποτελούνται από ένα ουσιαστικό και ένα επίθετο: 

π.χ. καταρτισμένος εκπαιδευτικός 

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

α) θετικός - ή - ο i) απασχόληση 
β) δημιουργικός - ή -ο ii) εκπαιδευτικός 
γ) καταρτισμένος -η -ο iii) αριθμός 

δ) επαγγελματικός -η -ο iv) Λύκειο 
ε) παραγωγικός - η -ο v) διόρθωση 
στ) λεπτομερής -ης -ες i) δραστηριότητα 

 

 

3. Περίγραψε τα συναισθήματά σου για κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς σου. 

 
 

4. Σχημάτισε οικογένειες λέξεων με τις λέξεις "παιδί" και "άνθρωπος". 

 

5. Σημειώστε με τις καταλήξεις -ισα ή -ησα: 

Μόλις γύρ____ από τη βόλτα του σκύλου, ρώτ____ τη μάνα μου αν έχει δουλειά online και μόλις 

είπε "όχι", χτύπ____ δυνατά τα χέρια μου και φώναξα "Πάω για Fortnite!". Μίλ____ και με τον 

Γιώργο στο instagram και είπαμε να μπει κι αυτός.  Με το που μπήκα άρχ____ να χτίζω. Αφού 

έχτ_____, μέτρ____  τους αντιπάλους που είχαν μαζευτεί έξω από τα τείχη. Ξεκίν____ να 

οργανώνω τη στρατηγική μου, ώσπου ξαφνικά μύρ_____ το φρεσκομαγειρεμένο φαγητό. "Fortnite 

μου πολύ σ'αγάπ_____, αλλά πιο πολύ τη μπριζολίτσα!". Χαιρέτ____ τον Γιώργο -ο οποίος με 

έβριζε που τον ξεσήκωσα- και έτρεξα στην κουζίνα. 

 

6. Εντοπίστε τα Ονοματικά και τα Ρηματικά Σύνολα στις ακόλουθες προτάσεις: 

α) Η φροντίδα του σκύλου απαιτεί χρόνο, χρήμα και διάθεση. 

β) Τον καναπέ μας τον αγοράσαμε από ένα υπαίθριο παζάρι.  

https://www.shedia.gr/subscriptions/
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γ) Η ανακύκλωση έχει γίνει συνήθεια στο σπίτι μας. 

δ) Ο Ηλίας αρνείται να διαβάσει τα μαθήματά του ενώ τα σχολεία είναι κλειστά. 

ε) Αποφάσισα να ασχοληθώ με την κηπουρική. 

 

7. Στο ακόλουθο κείμενο αντικαταστήστε τις υπογραμμισμένες λέξεις με δάνειες:  

Τώρα που μένουμε σπίτι καλό θα ήταν να μην τρώμε συνέχεια από ταχυφαγεία, αλλά να αρχίσουμε 

να μαγειρεύουμε σπιτικό φαγητό. Υπάρχουν τόσες συνταγές στο διαδίκτυο. Ο υπολογιστής μας ή το 

έξυπνό μας τηλέφωνο είναι ο νέος μας βοηθός! Σε σύντομο χρόνο θα δούμε πως η μαγείρική δεν 

είναι απλώς ερασιτεχνική απασχόληση, αλλά πραγματική δημιουργία! Κι αν νιώθετε μοναξία ή 

θέλετε απλώς λίγη βοήθεια, μη διστάσετε να κλείσετε μία διαδικτυακή συνάντηση με τη μαμά σας ή 

καλύτερα τη γιαγιά σας, για να μαγειρέψετε παρέα, αλλά εξ αποστάσεως! 

 

8. Αφηγηθείτε ένα ταξίδι σας χερσαίο, θαλάσσιο ή αεροπορικό.      

 

Παραγωγή υλικού: Ψύρρα Κάκια 


