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Δίδυμοι αλλά διαφορετικοί1
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Ο Μάξιμος και η Έλλη δε μοιάζουν 
καθόλου. Εξάλλου, δεν έχουν ούτε 

ένα γράμμα κοινό στα ονόματά τους. 
Αυτός είναι ξανθός, αυτή είναι κα

στανή. Αυτός έχει φακίδες, αυτή έχει 
μάτια σαν ελιές.  

Αυτός αγαπάει τα πουλιά, τα άλογα, 
τους βάτραχους. Εκείνη λατρεύει τις 
γάτες, τα πάντα, τα κοάλα. 

Αυτός είναι αργός, εκείνη είναι γρή
γορη. Αυτός είναι αριστερόχειρας, εκεί
νη είναι δεξιόχειρας. Αυτός είναι φάλ
τσος, εκείνη βουλώνει τα αυτιά της. 

Αλλά όταν ο Μάξιμος φεύγει, λείπει 
στην Έλλη. ‘Όταν η Έλλη λείπει, ο Μά
ξιμος βαριέται. Όταν είναι άρρωστος, 
πονάει κι εκείνη. Όταν εκείνη κάνει μια 
ζαβολιά, μαλώνουν και κείνον. Έτσι, 
φέτος το καλοκαίρι, ακόμη κι αν ο Μά
ξιμος ήθελε να πάει  στο Μαρόκο και η 
Έλλη στην Αυστραλία, αδύνατον να εί
ναι χωριστά! Θα κάνουν τα πάντα μαζί 
αλλά ο καθένας με τον τρόπο του…

1  Κατανόηση κειμένου *
α.  Πώς ονομάζονται τα δίδυμα αδέλφια που γνωρί-
σαμε στο κείμενο; 

β. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις αντωνυμίες αυ-
τός ή αυτή, σύμφωνα με  το κείμενο.

...........................................  είναι φάλτσος. ..........................................  αγαπάει 

τα πάντα. ............................................ έχει μάτια σαν ελιές.  ......................

................. έχει φακίδες.

2  Αντίθετα 
α. Γράψε το αντίθετο της υπογραμμισμένης 
λέξης. 

•   Ο Μάξιμος είναι αριστερόχειρας.  
 – Η Έλλη είναι ....................................

•   Ο Μάξιμος είναι αργός.  
    Η Έλλη είναι ....................................

•   Η Έλλη αγαπάει τις γάτες.   
 Ο Μάξιμος .................................... τις γάτες.

β. Βρες στο κείμενο ένα συνώνυμο της 
λέξης αγαπώ.

 3  Προσωπική αντωνυμία
Αντικατάστησε τις υπογραμμισμένες λέξεις 
με την προσωπική αντωνυμία.  

Παράδειγμα: Ο Μάξιμος είναι ξανθός. ➝ Αυτός  
είναι ξανθός. 

α. Ο Μάξιμος και η Έλλη θα φύγουν μαζί.  ➝...

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

β. Η Έλλη αγαπάει τα κοάλα.➝.............................................. 

γ. Ο Μάξιμος και ο πατέρας του είναι ξανθοί. 

➝..............................................
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ΓΛΩΣΣΑ

*  Mπορείς να ελέγξεις τις απαντήσεις σου 
   στις σελίδες 5864.

Διάβασε σε αυτή 
τη σελίδα όσα πρέπει 
να γνωρίζεις, για να 
λύσεις την άσκηση.
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7  Το πρόσωπο 
Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο με τις λέξεις για τα μέρη του προσώπου στα αγγλικά. 

4  Το βάρος των ζώων
α. Βάλε σε αύξουσα σειρά το βάρος των ζώων. 

άλογο:  550 κιλά ελέφαντας: 6.500 κιλά
κοάλα:  12 κιλά λιοντάρι: 230 κιλά
πάντα: 140 κιλά χελώνα: 3 κιλά

β. Βάλε σε φθίνουσα σειρά το ύψος των ζώων. 

καμηλοπάρδαλη:  στρουθοκάμηλος:
     450 εκατοστά      260 εκατοστά 
ζέβρα: 150 εκατοστά διπλόδοκος: 1.500 εκατοστά
καγκουρό: 180 εκατοστά ερωδιός: 98 εκατοστά

6  Δίδυμοι αριθμοί 
Όπως στο παράδειγμα, χρωμάτισε με το ίδιο χρώμα τους δίδυμους αριθμούς. 
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Ο καφές 

Aίνιγμα
Με πίνουν οι μεγάλοι, με φτιάχνουν από κόκκους καφεόδεντρου. Τι είμαι; 

15 εκατοντάδες και 4 μονάδες

1.045

730 δεκάδες 7 χιλιάδες και 37 δεκάδες

1.504

3 χιλιάδες και 7 εκατοντάδες 145 μονάδες 7.300

1 χιλιάδα και 45 μονάδες 7.370

3.700 14 δεκάδες και 5 μονάδες

hair

nose

chin
mouth

ear

eyes

5  Κάθετη πρόσθεση
Κάνε τις προσθέσεις κάθετα.

α. 480 + 64

β. 4.3 2  +  1.6 9  + 423

FRA NÇ A IS

AΓΓΛΙΚΑ
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Μια πρωτότυπη σειρά βιβλίων με παιγνιώδεις 
δραστηριότητες για τη δημιουργική αξιοποίηση

του ελεύθερου χρόνου των παιδιών.

Χάρη στην ποικιλία δραστηριοτήτων και το πλούσιο εικο-
νογραφικό υλικό, τα παιδιά επαναλαμβάνουν ενότητες 
της σχολικής ύλης (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περι-
βάλλοντος, Ιστορία, Αγγλικά), ενώ ασκούν την κριτική 
τους ικανότητα και περνούν ευχάριστες ώρες με εκπαι-
δευτικά παιχνίδια (κουίζ, λαβύρινθοι, αινίγματα κ.ά.).
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