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9η Ενότητα - Επανάληψη Γλώσσα Δ΄  

«Η παράσταση αρχίζει» 
 

Άσκηση 1: Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες βάζοντας τα 

ρήματα της πρώτης στήλης στον Παρακείμενο και στον Υπερσυντέλικο.  

Ενεστώτας Παρακείμενος 

Ενεργητική φωνή Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

οργώνω   

τραγουδώ   

ζωγραφίζω   

συγκινώ   

 

Ενεστώτας Υπερσυντέλικος 

Ενεργητική φωνή Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή 

μπλέκω   

αδικώ   

κρύβω   

ψάχνω   

 

Άσκηση 2: Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων 

βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον Παρακείμενο ή στον 

Υπερσυντέλικο. 

 

1. Τότε δε σου .......................................... (λέω) όλη την αλήθεια. 

2. Τον ...................................... (βλέπω) κάποτε στο θέατρο. 

3. Σήμερα δεν ............................................. (διαβάζω) τίποτα. 

4. ................................................... (συμφωνώ) να πάμε το Σάββατο 

εκδρομή. 

5. Τα πράγματα μας τα ............................................ (τακτοποιώ). 

6. Την Τετάρτη ο Γιώργος ............................................ (έρχομαι) στο σπίτι 

μας. 

 

 



 

Άσκηση 3: Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις. 

 

ποντικός + σπίτι   ........................................................................... 

κακός + κέφι   ........................................................................... 

αγρός + κτήμα   ........................................................................... 

οίκος + γένος   ........................................................................... 

θέατρο + ιστορία   ........................................................................... 

 

 

Άσκηση 4: Να ξαναγράψετε τις παρακάτω οδηγίες χρησιμοποιώντας 

κάθε φορά τους άλλους δύο τρόπους με τους οποίους μάθαμε να 

δίνουμε οδηγίες. 

 

1) (Οριστική)  Χρωματίζεις κόκκινα τα σχήματα. 

(Υποτακτική)   Να χρωματίσεις κόκκινα τα σχήματα. 

(Προστακτική)  Χρωμάτισε κόκκινα τα σχήματα. 

 

 

2) (Οριστική)  Κολλάμε τα τρίγωνα. 

(Υποτακτική) ............................................................................. 

   ............................................................................. 

(Προστακτική) ............................................................................. 

   ............................................................................. 

3) (Οριστική)  Χαράσσουμε μια ευθεία γραμμή. 

(Υποτακτική)   ............................................................................. 

   ............................................................................. 

(Προστακτική)  ............................................................................. 

   ............................................................................. 

 



Άσκηση 5: Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε τα χρονικά 

επιρρήματα. 

 

 

1. Πριν λίγο μιλήσαμε στο τηλέφωνο και κανονίσαμε να συναντηθούμε 

αύριο. 

2. Ο πατέρας ταξιδεύει συχνά και κάπου κάπου μας φέρνει κάποιο 

δώρο. 

3. Φέτος είμαι μαθήτρια της Δ’ δημοτικού. 

4. Πρώτα μας κοίταξε θυμωμένος και έπειτα χτύπησε δυνατά την 

πόρτα. 

5. Κάποτε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. 

 

 

 

Άσκηση 6: Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και αντίστροφα. 

 

 

 

               ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ                   ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 

Η Μαρία ρώτησε το Νίκο: 

- Πότε θα φύγεις; 
- Θα φύγω αύριο, απάντησε εκείνος 

 

……………………………………….............. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………….

. 

 

………………………………………................ 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

Να είμαστε φρόνιμοι μέχρι να γυρίσει, μας ζήτησε 

ο μπαμπάς. 



Άσκηση 7: Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις 

κατάλληλες ερωτηματικές αντωνυμίες. 

 

1. ............. θέλεις να σου μαγειρέψω; 

2. ............. είναι αυτός; 

3. .............. είναι αυτό το μολύβι; 

4. .............. από όλες είναι η δασκάλα σας; 

5. .............. χρόνων είσαι; 

6. .............. είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι; 

7. .............. ώρα διάβασες χθες; 

 

 

 

Άσκηση 8: Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με 

ποιο ή πιο, ποια ή πια. 

 

1. ............ μέρα θα πάμε εκδρομή; Δεν μπορώ ............. να περιμένω! 

2. ............ είναι ............. ωραίο το κόκκινο ή το πράσινο; 

3. ............. από τους δυο μας είναι ............. ψηλός; 

4. ............. είναι το ........... γρήγορο ζώο στον κόσμο; 

5. Σε .............. δωμάτιο είναι .............. μεγάλο; 

 

Επανάληψη Γλώσσα – 9η Ενότητα    

«Η παράσταση αρχίζει» 

 

1. Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω …θεατρικές λέξεις και 

να βάλεις τόνους όπου χρειάζεται. 

 

σκην…. αυλ……α φιλοδ…ρημα εισ…τ…ριο θεατρ…να 

ηθοπ….ός αρχ….ο σκην…θέτ…ς διαφημ…σ…..ς θέσ… 

πρόγρα….α κωμ…δία πρόσκλ…σόι τραγ…δία ρόλ…ς 



 

 

2. Οι παρακάτω προτάσεις δίνουν οδηγίες στην Οριστική. Να βάλεις 

τα υπογραμμισμένα ρήματα στην Υποτακτική και στην Προστακτική  του 

Αορίστου. 

 

 

(Οριστ. Ενεστ.)    Χαράζουμε έναν κύκλο και στο κέντρο στήνουμε 10 

κεραμιδάκια, το ένα πάνω  

                             στο  άλλο. 

(Υποτ. Αορ.)        ………………………………………………………………………………………………… 

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

(Προστ. Αορ.)     ………………………………………………………………………………………………… 

                              

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

 

 

(Οριστ. Ενεστ.)    Έπειτα, σε απόσταση 10 μέτρων περίπου, σχεδιάζουμε 

μια γραμμή και  

                           αρχίζουμε  το παιχνίδι. 

(Υποτ. Αορ.)        ………………………………………………………………………………………………… 

                           ………………………………………………………………………………………………… 

(Προστ. Αορ.)     ………………………………………………………………………………………………… 

                           ………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Να αλλάξεις ό,τι χρειάζεται, ώστε να μετατρέψεις τον ευθύ λόγο 

σε πλάγιο και αντίστροφα. 

 

               ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ                   ΠΛΑΓΙΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

 

Ο πατέρας ρώτησε την ταξιθέτρια: 

- Θα μπορούσατε να μας πείτε πού 

είναι οι θέσεις μας; 

- Μην ανησυχείτε, θα σας οδηγήσω 

 

……………………………………….................... 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 



εγώ , απάντησε εκείνη.  …………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

……………………………………….................... 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

Ο σκηνοθέτης ρώτησε τους 

ηθοποιούς 

 αν είναι έτοιμοι για την πρόβα κι 

εκείνοι απάντησαν ότι μπορούν να 

ξεκινήσουν.  

 

4. «Ποιο ή πιο; Ποια ή πια;»    Συμπλήρωσε το σωστό. 

  

 ……………… είπες ότι είναι το ……….. δύσκολο από τα δυο βιβλία;    

 ……………… είναι η φίλη σου; 

 Δεν ξέρω πραγματικά ……………..  πουκάμισο να διαλέξω. 

 Δεν ξέρω ………….. τι να πιστέψω.  

 Από  …................  χωριό είπες ότι κατάγεσαι; 

 Μένω εδώ …………. κάτω. 

 Σε ……………….. οδό μένεις; 

 ……………… δρόμο να ακολουθήσω; Τον ……….. σύντομο ή τον ………… 

ασφαλή.  

5. Στο παρακάτω κρυπτόλεξο έχουν «κρυφτεί»   11 χρονικά 

επιρρήματα. Να τα βρεις, να τα κυκλώσεις και να τα γράψεις δίπλα. 

Στη συνέχεια διάλεξε 3 από αυτά και κάνε με το καθένα μια δική σου 

πρόταση. 

 

 

         Χρονικά επιρρήματα 

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

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

                                                       …………………………………………………………… 



 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

α. ……………………………………………………………………………………………………….………… 

β. …………………………………………………………………………………………………………………. 

γ. …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

6. Αφού διαβάσεις τις απαντήσεις, να μαντέψεις τις ερωτήσεις και  

να γράψεις την κάθε ερώτηση με τις ερωτηματικές αντωνυμίες  

«τι, πόσος-η-ο, ποιος –α -ο, τίνος»  . 

 

 

α.   -………………………………………………………………………………………….. 

      -Θα συναντηθούμε στις 7:30 το απόγευμα. 

 

β.   - ………………………………………………………………………………………….. 

      – Φέτος πηγαίνω στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού.  

 

γ.   - ………………………………………………………………………………………….. 

      - Είμαστε τα παιδιά της θεατρικής ομάδας και ήρθαμε να σας 

ζητήσουμε μια χάρη. 

 

δ.   - …………………………………………………………………………………………… 

      -  Την έχουμε ξαναδεί άλλες δυο φορές την ταινία αυτή. 

 

ε.   - ……………………………………………………………………………………………     

      - Δικό μου είναι το βιβλίο. 

 

 

 

 



 

 7. Να συμπλήρωσε τα κενά του κειμένου με τα ρήματα στον 

παρακείμενο ή στον υπερσυντέλικο.  

 

Πέρυσι οι μαστόροι ………………………………….. (ανεβάζω) πάλι μια θεατρική 

παράσταση. Τότε όμως ……………………………... (φροντίζω) να προετοιμαστούν 

από νωρίς. Πρώτα …………………………….. (συζητώ) τα προβλήματα του έργου 

και ……………………..…………. (βρίσκω) λύσεις για όλα, ύστερα ……………………………. 

(μαθαίνω) καλά τους ρόλους, …………………………... (κάνω) πολλές πρόβες, 

……………..…………….. (φτιάχνω) ωραία σκηνικά  και έτσι η παράστασή τους  

………………….……......... (σημειώνω) μεγάλη επιτυχία. 

 

Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν ………………………………….. 

(προλαβαίνω) να προετοιμαστούν σωστά, αφού ο γάμος των αρχόντων 

γίνεται μεθαύριο. Τους  ……………………………... (μένω) ελάχιστος χρόνος και 

κανονικά θα πρέπει τα πάντα να είναι έτοιμα απόψε κιόλας. Γι’ αυτό 

…………………………………(μαζεύομαι) όλοι μαζί  να δουν τι θα κάνουν. 
 (Από το παλιό βιβλίο της Γλώσσας. «Οι μαστόροι ετοιμάζονται να παίξουν θέατρο»)  
     

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 9η Ενότητα 
 

 Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και αντίστροφα. 

 

 

Ο διευθυντής ρώτησε:  ............................................................... 

- Ποιος θα πάει εκδρομή;  ............................................................... 

- Όλοι θα πάμε απάντησαν         ...............................................................  

τα παιδιά.            ............................................................... 

 

 

..........................................................        Ο δάσκαλος ρώτησε ποιος πέ- 

..........................................................          ταξε τα σκουπίδια στην αυλή 

..........................................................       και το παιδί απάντησε ότι τις πε- 

..........................................................    ταξαν οι μικρές τάξεις. 

  



 

Ο δάσκαλος ρώτησε:          ............................................................... 

- Ποιος έγραψε στον πίνακα τη ............................................................... 

Γραμματική;    ............................................................... 

- Ο Δημήτρης απάντησαν  ...............................................................  

τα παιδιά.             .............................................................. 

 

 

..........................................................        Οι οδηγίες μας λένε να έχουμε 

..........................................................   μαζί μας πάντα ένα ραδιόφωνο 

..........................................................         μπαταρίας και να ακολουθούμε   

.........................................................         τις οδηγίες για τους σεισμούς. 

 

 

Η δασκάλα μας είπε:   ............................................................... 

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδη- ............................................................... 

γίες για τους σεισμούς.  ............................................................... 

 

 

..........................................................      Ο Κώστας ρώτησε ποιος θα πάρει 

..........................................................      τιμωρία τη Δευτέρα και όλοι απά- 

..........................................................       ντησαν όχι πάντως οι δύο μικρές  

..........................................................    τάξεις. 

 

 

 Να μετατρέψεις τον ευθύ λόγο των παρακάτω περιόδων σε πλάγιο. 

 

Ο γιος τους υποσχέθηκε: «Θα έρθω το καλοκαίρι να περάσουμε λίγες μέρες μαζί». 

............................................................................................................................................................. 

Οι γείτονες τους φώναξαν: «Σταματήστε αμέσως την μουσική, γιατί θα φωνάξουμε την 

αστυνομία». 

............................................................................................................................................................. 

Ο δάσκαλος τον ρώτησε: «Γιατί άργησες να έρθεις στο σχολείο;» 



........................................................................................................................... 

Η αδερφή του είπε: «Προτιμώ να πέσω για ύπνο, από το να διαβάσω».   

........................................................................................................................... 

 

 

 

 Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων 

στον Παρακείμενο, προσέχοντας την φωνή. 

 

 

- Η κεντρική είσοδος του τούνελ ...........................................(κλείνω). 

..................................................(περισσεύω) αρκετό από το μεσημεριανό φαγητό. 

- Το δωμάτιο .........................................(πιάνω) μούχλα από την υγρασία. 

- Ως την αυγή , πρέπει να ......................................................(φεύγω), γιατί είμαστε ήδη 

τρεις μέρες έξω από το πρόγραμμα.  

- Τα λουλούδια ......................................................(χτυπιέμαι) από μια σπάνια ασθένεια. 

- Τα έξοδα της επιχείρησης του ...................................................(αυξάνομαι) κατακόρυφα 

τους τελευταίους μήνες. 

- Η πληγή στο πόδι του ......................................................(μολύνομαι), γιατί δεν την 

καθάρισε καλά με ιώδιο. 

- Η λακκούβα στο δρόμο......................................................(καλύπτομαι) με πίσσα από τα 

συνεργεία του Δήμου. 

- .............................................(κρίνομαι) ήδη η έκβαση του αγώνα. 

 

 

 



 Να συμπληρώσεις τις παρακάτω στήλες  με το ρήμα στη φωνή που ταιριάζει. 

 

           Ενεργητική Φωνή             Παθητική Φωνή 

έχει βαφτίσει  

 έχει δανειστεί 

έχει καλύψει  

έχει φτιάξει  

 έχει τιμωρηθεί 

 έχει ψηφιστεί 

έχει πουλήσει  

 έχει μεταφερθεί 

έχει κόψει  

έχει ζαλίσει  

 

 Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων με το κατάλληλο χρονικό επίρρημα. 

 

 

.......................... το βράδυ εξαιτίας του χιονιού έγινε ένα τρομερό δυστύχημα. 

 .......................... από κάθε γεύμα πρέπει να βουρτσίζουμε τα δόντια μας. 

 Δε θα έρθω ......................... σπίτι σου αν δε μου ζητήσεις συγγνώμη. 

 ................................. θα πάμε εκδρομή με το σχολείο μας στην Καβάλα. 

 Η πορτοκαλιά μας ............................... δεν είχε ούτε ένα πορτοκάλι. 

 Η γιαγιά της Ελένης είχε ..................................... κοσμηματοπωλείο στο Βόλο. 

Ξανά,    χθες, κάποτε,    ύστερα,  αμέσως,   μεθαύριο, 

στο τέλος,  φέτος. 



 Το πρόβλημα αυτό πρέπει να το λύσουμε ................................. 

 Μη φοβάσαι καθόλου, .................................. όλα στο τέλος θα πάνε καλά. 

 

 

 

 Να μετατρέψεις το παρακάτω κείμενο από τον Πλάγιο λόγο στον Ευθύ για να 

μάθεις τι διηγείται ο πατέρας  στα παιδιά του. 

 

Ο πατέρας λέει στα αγαπημένα του παιδιά ότι τις μέρες των Αποκριών ξαναγυρίζει με 

τις σκέψεις του στα νεανικά του χρόνια και θυμάται τις θαυμάσιες εκείνες μέρες που 

περνούσε στη Ξάνθη, όταν ήταν νέος και είχε τους φίλους του να τον φροντίζουν και να 

τον βοηθούν. 

« Τις μέρες των Αποκριών ξαναγυρί ................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 Να συμπληρώσεις τις παρακάτω στήλες  με το ρήμα στη φωνή που ταιριάζει. 

 

           Ενεργητική Φωνή             Παθητική Φωνή 

είχε ψάξει  

 είχε κρυφτεί 

είχε πιάσει  

είχε αλλάξει  

 είχε ποτιστεί 



 είχε ζωγραφιστεί 

είχε βάψει  

 είχε μαγευτεί 

είχε λύσει  

είχε γράψει  

 

 Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά βάζοντας το ρήμα των παρενθέσεων στον 

Υπερσυντέλικο, προσέχοντας τη φωνή.  

 

 Δε μας πήραν αυτό που μας .....................................................(υπόσχομαι). 

 Οι Φοίνικες με το αλφάβητό που ...................................................... (αναπτύσσω), 

συνέβαλλαν στη δημιουργία του Ελληνικού.  

 Πάνω στο ντουλάπι της κουζίνας ............................................(βάζω) ένα κουτί με 

σοκολάτες. 

 Εσείς .....................................................(ντύνομαι) στο Καρναβάλι, όταν 

............................................................(πηγαίνω) στην Ξάνθη; 

 ......................................................(ξημερώνω), όταν έφτασα στο Πήλιο. 

 Θυμάσαι την καθαρά Δευτέρα που ......................................................... (πετάω)  

χαρταετό; 

 Το βλέμμα του ...................................................(καρφώνομαι) στο υπέροχο ηλιοβασίλεμα 

του Φλεβάρη! 

 Θα γράφαμε καλά στο τεστ αν ................................................(διαβάζω) περισσότερο. 

 Η Ζωή ...........................................................( γράφομαι) σε σύλλογο για να πάρει μέρος 

στο Καρναβάλι. 

 



Επανάληψη στη Γλώσσα 9η Ενότητα «Όρνιθες» 

              

Στις παρακάτω προτάσεις να αναγνωρίσετε το είδος του λόγου (ευθύς 

ή πλάγιος) γράφοντας το σωστό στην παρένθεση. Έπειτα να 

ξαναγράψετε τις προτάσεις, μετατρέποντας τον ευθύ σε πλάγιο λόγο ή 

και το αντίστροφο. 

 

Να είσαι φρόνιμος μέχρι να γυρίσω, μου ζήτησε ο μπαμπάς. 

 (………………… λόγος). 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εγώ του υποσχέθηκα πως θα παίξω ήσυχα χωρίς να ενοχλώ κανένα.  

(………… λόγος). 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Την παρακάλεσε να του δανείσει το βιβλίο της. (………………… λόγος). 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Θέλετε να σας το εξηγήσω πάλι; μας ρώτησε η δασκάλα.  

(………………… λόγος). 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Προσέχετε πώς περνάτε το δρόμο! μας φώναξε η μαμά.  

(………………… λόγος). 

 



………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πού πας; Θ’ αργήσεις να γυρίσεις; τον ρώτησε ανήσυχη η Μαρία.  

(…………… λόγος). 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ  

« Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ» 
 

1. Βάλε τη σωστή ερωτηματική αντωνυμία 

 ………. κυρία  είναι αυτή; 

 Σε …………μάθημα είσαστε; 

 Για ……. αγοράσατε αυτό το δώρο; 

 ….. θέλετε να κάνουμε τώρα; 

 ……….. είναι αυτά τα τετράδια; 

 

2. Συμπλήρωσε τον πίνακα: 

Ευθύς λόγος                                                    Πλάγιος λόγος 

Η δασκάλα ρώτησε: 

-Ποιος θα σηκωθεί στον πίνακα; 

Εμείς απαντήσαμε  : 

- Όλοι μας θέλουμε να σηκωθούμε! 

 

 Ο διευθυντής μας  είπε ότι θα πάμε 

εκδρομή  

 

Ο σκηνοθέτης ρώτησε: 

-Πότε θα ακολουθήσετε τις οδηγίες 

μου; 

 

 Ο ηθοποιός της ταινίας ρώτησε 

ποιος θα τον ακολουθήσει και ένα 

μικρό παιδάκι του απάντησε ότι θα 

το ήθελε να πάει μαζί του. 

 

 
 



3. Κάνε χρονική αντικατάσταση: 

 
 

 

 

 

4. Βάλε ποιο ή πιο , ποια ή πια  

 

 …………μάθημα σου αρέσει …… πολύ; 

 

 Αυτό που μου αρέσει ……. πολύ, είναι  η γυμναστική 

 

 ……….στολή διάλεξες για φέτος; 

 

 Δε θέλω ….. να ντυθώ ιππότης! 

 

 

 

 

5. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην οικογένεια λέξεων: 

 

 

χορός………………………………………………………………………………….. 

 

αρχαίος……………………………………………………………………………. 

 

 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

παγώνετε    

κοιμάσαι    

πλύνει    

πλένετε    

λυνόμαστε    



6. Να κλίνεις τα ρήματα χτυπώ και χτυπιέμαι στους  παρακάτω 

χρόνους  

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ το ρήμα:………………… 

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

   

   

   

   

   

   

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ το ρήμα:…………………… 

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

   

   

   

   

   

   

 

 

7. Να συλλαβίσεις τις λέξεις 

 

παρασκήνια αναψυκτήριο πρόγραμμα πρεμιέρα χορογράφος 

δραματοποίηση ταξιθέτρια παραστάσεις νεράιδα κωμικοτραγικό 

 



 

 

8. Με τις λέξεις αρχαίο θέατρο, κωμωδία,  ταξιθέτρια, χορός, 

πρόγραμμα, ενδυμασία, μοναδική  να γράψεις ένα μικρό κείμενο 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οδύσσεια 

 

 

 

Τα απίθανα...  τριτάκια! 

 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/


Tετάρτη τάξη 

 

Οι παρουσιάσεις μου σε ιστοσελίδες αποθήκευσης και 

διαμοιρασμού αρχείων κειμένου Word, Adobe PDF, καθώς 

και παρουσιάσεων Powerpoint  

http://www.authorstream.com/iliasili/ 

http://www.slideboom.com/people/iliasili 

http://www.slideboom.com/people/iliasili1 

http://www.slideshare.net/iliasili 

 

http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://www.authorstream.com/iliasili/
http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0
http://www.slideboom.com/people/iliasili1
http://www.slideshare.net/iliasili/presentations
http://iliadisilias.blogspot.gr/


 

 

 

 

 
 


