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Γράμμα προς μαθητές, 
γονείς και εκπαιδευτικούς

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι

Οι Εκδόσεις Πατάκη, πρωτοπόρες στις ποιοτικές εκπαιδευτικές καινοτομίες και με ευαισθησία 
στις παιδαγωγικές και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, σας παρουσιάζουν τη σειρά Τεστάκια 
Γλώσσας για όλες τις τάξεις του δημοτικού, η οποία αποτελείται από βιβλία που είναι δομημένα 
σύμφωνα με τις ενότητες των αντίστοιχων σχολικών βιβλίων.

Η σειρά Τεστάκια Γλώσσας:
α) Βοηθά τους μαθητές να κατανοούν και να εμπεδώνουν καλύτερα την ύλη που αντιστοιχεί στην 

τάξη τους. Με τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης που τους παρέχεται μπορούν να ελέγχουν 
οι ίδιοι σε ποιον βαθμό έχουν κατακτήσει τη νέα γνώση και έτσι εντοπίζουν ευκολότερα τα 
σημεία στα οποία πρέπει να επιμείνουν.

β) Παρέχει στους γονείς σαφή εικόνα της προόδου των παιδιών τους, ενώ παράλληλα τους δίνει  
τη δυνατότητα να τα ενισχύουν και να τα βοηθούν αποτελεσματικότερα στην καθημερινή τους 
μελέτη.

γ) Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διαπιστώνουν εύκολα και γρήγορα τον βαθμό 
επίτευξης των γνωστικών στόχων, αλλά και να εμπλουτίζουν τη διδασκαλία τους με μια σειρά 
πρωτότυπων ασκήσεων.

Με εκτίμηση
Οι συγγραφείς
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Η ενότητα με μια ματιά

Λεξιλόγιο ενότητας

7

1. Θαλασσινό σχολείο
 Το υποκείμενο και το ρήμα της πρότασης (βλ. σελ. 105) 
 Οικογένειες λέξεων (βλ. σελ.  103)

2. Επιστροφή στα θρανία!
 Σημεία στίξης: η τελεία και το ερωτηματικό (βλ. σελ.  89-90)
 Συνώνυμες λέξεις (βλ. σελ. 103)

3. Το σχολείο ταξιδεύει στον χρόνο
 Τα ουσιαστικά (βλ. σελ. 93)
 Τα ρήματα  (βλ. σελ. 99)
 Οι ερωτηματικές λέξεις (βλ. σελ. 104)

4. Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας
 Τα ουσιαστικά  (γένη, πτώσεις, αριθμοί) (βλ. σελ. 93)
 Το άρθρο (οριστικό και αόριστο) (βλ. σελ. 92)

5. Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι!
 Οι πτώσεις των ουσιαστικών (βλ. σελ. 94)

αθλητισμός, αίθουσα, άλλος -η -ο, αναγνωστικό, αριθμητική, αυλή, βιβλιοθήκη, 

βιβλιοπωλείο, βοηθητικός -ή -ό, βότσαλο, γραφείο, γράφω, γυμναστής, γυμναστήριο, 

διάλειμμα, δίδυμος, διευθυντής, διευθύντρια, εικόνα, επιτυχία, ζωγραφιά, ζωγραφίζω, 

ηλεκτρονικός -ή -ό, υπολογιστής, θάλασσα, καινούριος -α -ο, κιμωλία, κόλλα, 

κοχύλι, κυλικείο, λεξικό, μαθαίνω, μαθητής, μαθήτρια, μολύβι, ξύνω, ξύστρα, παίζω, 

πίνακας, προπαίδεια, συνδετήρας, συνηθισμένος -η -ο, σχολείο, τηλεόραση, φορεσιά, 

φύκι, χάρτης, ψαλίδι

Ενότητα 1

Πάλι μαζί!

1. Enotitaimac.indd   7 18/6/18   12:06 μ.μ.



Oνοματεπώνυμο: .....................................................................................  Ημερομηνία:        /        /

Eνότητα 1
1. Θαλασσινό σxολείο

8 Ποιο μπαλόνι κέρδισες με τους πόντους που συγκέντρωσες; Μπορείς να το χρωματίσεις;

2.	Συμπλήρωσε τα κενά βάζοντας το κατάλληλο ρήμα στον σωστό τύπο:  
 οργώνω, διαβάζω, μαγειρεύω, χορεύω, κερδίζω, κόβω 

 α) Η ομάδα μας συνήθως   στους σχολικούς αγώνες.  

 β) Ο γεωργός   τα χωράφια του.     

 γ) Ο παππούς   την εφημερίδα του και η γιαγιά 

  στην κουζίνα. 

 δ) Η αδερφή μου, η Ελένη,   υπέροχα. 

 ε) Ο πατέρας   ξύλα για το τζάκι. 

3.	Γράψε ξανά σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις: 

 πλοίο, περιστέρι, καπέλο, κόσμημα, βιβλίο, βοσκός

 

4.	Τοποθέτησε τις λέξεις του πλαισίου στη σωστή… οικογένεια: 

 αναγκάζω, αναγκαστικός, αεροπόρος, αναγκαίος, αερόστατο, αερίζω

αέρας:   

ανάγκη:  

1.	Συμπλήρωσε τα κενά με την κατάλληλη λέξη από το πλαίσιο:

  ο παππούς, ο ταχυδρόμος, το τρένο, το στάδιο, η θάλασσα, η εβδομάδα

 α)   έφτασε στον σταθμό. 

 β)   είναι γεμάτη ψάρια. 

 γ) Τα γράμματα τα μοιράζει  .

 δ)   γέμισε θεατές. 

 ε)   έχει επτά ημέρες. 

 στ)   σκαλίζει τον κήπο.  

33 22

33 22

33 22

33 22

10

9

8

7

4

2

6

5

3

1
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Oνοματεπώνυμο: .....................................................................................  Ημερομηνία:        /        /

Eνότητα 1
2. Επιστροφή στα θρανία

9Ποιο μπαλόνι κέρδισες με τους πόντους που συγκέντρωσες; Μπορείς να το χρωματίσεις;

2.	Αντιστοίχισε τις συνώνυμες λέξεις:  

3.	Συμπλήρωσε τα κενά βάζοντας το κατάλληλο ρήμα στον σωστό τύπο: 

 είμαι, παίζω, μεταφέρω, αγοράζω, διαβάζω, εξετάζω

 α) Το σχολείο του παππού μου  πολύ παλιό.

 β) Κάθε καλοκαίρι η αδερφή μου  πολλά λογοτεχνικά βιβλία. 

 γ) Εμείς κάθε εβδομάδα   από τον μανάβη φρέσκα φρούτα και 

λαχανικά.

 δ) Ο γιατρός  τους ασθενείς στο ιατρείο του.

 ε) Το τρένο  καθημερινά εκατοντάδες επιβάτες. 

 στ) Τα παιδιά  ποδόσφαιρο στον κήπο.    

4.	Συμπλήρωσε τους τόνους που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις: 

 α) Δάνεισα το ποδηλατο μου στη φιλη μου, τη Μαρία.

 β) Ξέχασε το τετραδιο του κάτω από το θρανιο του.

1.	Βάλε τα κατάλληλα σημεία στίξης (ερωτηματικό ή τελεία) στις προτάσεις: 

 α) Φαίνεται πως δε μένει κανείς εδώ       

 β) Τι ώρα είναι   Έχουμε αργήσει πολύ και οι γονείς μας θα ανησυχούν 

 γ) Ποιος είναι ο δρόμος που οδηγεί στην πλατεία 

 δ) Αγόρασα ένα καινούριο ποδήλατο 

 ε) Πού πηγαίνεις τέτοια ώρα                                                                            

πλοίο ◗

◗

διακοπή

σπίτι ◗

◗

 καράβι

διάλειμμα ◗

◗

οικία

χωράφι ◗

◗

σελήνη

φεγγάρι ◗
◗

αγρός

33 22

33 22

33 22

33 22
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8

7

4

2

6

5

3

1
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Oνοματεπώνυμο: .....................................................................................  Ημερομηνία:        /        /

Eνότητα 1
3. Tο σχολείο ταξιδεύει στον χρόνο

10 Ποιο μπαλόνι κέρδισες με τους πόντους που συγκέντρωσες; Μπορείς να το χρωματίσεις;

1.	Συμπλήρωσε τον πίνακα βάζοντας τις λέξεις από το πλαίσιο στη σωστή στήλη:

 εφημερίδα, περιστέρι, κερδίζω, χορεύω, θρανίο, δασκάλα, φροντίζω, διαβάζω

10

9

8

7

4

2

6

5

3

1

2.	Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το κατάλληλο ρήμα από το πλαίσιο στον σωστό τύπο: 

 παίζω, πιάνω, αγοράζω, ρυθμίζω, οργώνω, είμαι

 α) Τα παιδιά  κυνηγητό στο προαύλιο σε κάθε διάλειμμα.

 β) Το ποδήλατο του Μηνά  καινούριο.  

 γ) Οι ψαράδες  καθημερινά πολλά ψάρια. 

 δ) Κάθε χρόνο εμείς  όλα τα σχολικά είδη από το βιβλιοπωλείο 

της γειτονιάς μας.

 ε) Ο τροχονόμος  την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

 στ) Οι γεωργοί αυτή την εποχή  τα χωράφια τους.   

4.	Συμπλήρωσε τις ερωτήσεις που ταιριάζουν στις παρακάτω απαντήσεις:

 α)  ◗  Αύριο θα κάνει καλό καιρό. 

 β)  ◗  Έφυγε νωρίς γιατί είχε πολλή δουλειά. 

44

33 22

33 22

11

Ρήματα Ουσιαστικά

3.	Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες ερωτηματικές λέξεις από το πλαίσιο:  
 ποιος, ποια, ποιο, πόσος, πόση, πόσο, πώς, πού, πότε, τι, γιατί 

 α)  στοιχίζει αυτό το τετράδιο;

 β)  είναι το πορτοφόλι μου; Ψάχνω παντού, μα δεν το βρίσκω.    

 γ) Ξέρεις  θα φτάσει το πλοίο στο λιμάνι; 

 δ)  λύνεται αυτή η άσκηση; 
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Oνοματεπώνυμο: .....................................................................................  Ημερομηνία:        /        /

Eνότητα 1
4. Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας

11Ποιο μπαλόνι κέρδισες με τους πόντους που συγκέντρωσες; Μπορείς να το χρωματίσεις;

3.	Στο παρακάτω κείμενο λείπουν κάποια άρθρα. Μπορείς να τα συμπληρώσεις;

2.	Γράψε τις παρακάτω φράσεις στον άλλο αριθμό. Το παράδειγμα θα σε βοηθήσει: 

 θόρυβος προερχόταν από  κορμί του σκύλου μας.  κλειδώσεις του είχαν 

σκουριάσει από την αχρηστία. Κι όπως άρχισε  σκύλος μας να κινείται,  πόδια 

του,  χέρια του,  μέση του,  σαγόνι του, παραξενεμένα στην αρχή, θυμω-

μένα μετά, αρνούνταν να κινηθούν.  

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Σκύλος με σπίτι, εκδ. Πατάκη

4.	Συμπλήρωσε τα κενά με κατάλληλα ουσιαστικά: 

◗  Η ξύλινη  . 

◗  Οι όμορφες  . 

◗  Ο σύντομος  . 

◗  Οι άγνωστοι  .  

1.	Συμπλήρωσε τον πίνακα βάζοντας τα ουσιαστικά του πλαισίου στη σωστή στήλη: 

 πίνακας, φάλαινα, θρανίο, αίθουσα, γιατρός, θάλασσα, σύννεφο, τετράδιο, δάσκαλος
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11
Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός

το χαλασμένο αυτοκίνητο τα χαλασμένα αυτοκίνητα

ο νέος άνθρωπος

οι κοντινές παραλίες

Αρσενικά Θηλυκά Ουδέτερα
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Eνότητα 1
5. Δεν είναι τρελοί οι δίδυμοι!

12 Ποιο μπαλόνι κέρδισες με τους πόντους που συγκέντρωσες; Μπορείς να το χρωματίσεις;

2.	Συμπλήρωσε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων στην παρένθεση.  
Το παράδειγμα θα σε βοηθήσει: 

 α) Η Μαργαρίτα ρώτησε ποια είναι η τιμή του βιβλίου. (το βιβλίο)

 β) Έκλεισα  και βγήκα στον κήπο να παίξω με 

 μου. (η τηλεόραση, ο αδερφός)    

 γ)  παρακολούθησαν μία εξαιρετική παράσταση. (ο θεατής)

 δ) Τα μαθήματα ξεκίνησαν σε όλα  . (το σχολείο)

 ε)    είναι επτά. (η ημέρα, η εβδομάδα)  

3.	Τοποθέτησε κάθε λέξη του πλαισίου στη σωστή… οικογένεια:

 παιδίατρος, πετράδι, παίζω, πέτρινος, παιχνίδι, παιδικός, πετρώνω, πετραδάκι

4.	Συμπλήρωσε τα κενά με τον σωστό τύπο της λέξης στην παρένθεση:

1.	Συμπλήρωσε τα άρθρα που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις: 

α)  Νίκος έδειξε στους φίλους του  νέο του ποδήλατο. 

β)  δασκάλα μας είναι πολύ όμορφη.

γ)   πόρτα του δωματίου έκλεισε από  άνεμο και  φίλοι μου τρόμαξαν.   
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παιδί πέτρα

Παρακολουθούν   (η χελώνα) που βγαίνουν στην παραλία, τους 

βάζουν μικροτσίπ, μαρκάρουν και προστατεύουν   (η φωλιά). 

Προστατεύουν   (το αυγό) από τα σκυλιά, τις αλεπούδες και 
τους περαστικούς. Και αφού γεννηθούν τα χελωνάκια, εδώ είναι το σημαντικό, κάνουν 

ό,τι μπορούν, για να μη χάσουν  (ο δρόμος) τους, να φτάσουν 
με ασφάλεια στο νερό.  

Σοφία Καλαντζάκου, Τα χελωνάκια του Παύλου, εκδ. Πατάκη (διασκευή)
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Oνοματεπώνυμο: .....................................................................................  Ημερομηνία:        /        /

Eνότητα 1
Eπαναληπτικό

13Ποιο μπαλόνι κέρδισες με τους πόντους που συγκέντρωσες; Μπορείς να το χρωματίσεις;

2.	Συμπλήρωσε τα κενά βάζοντας το κατάλληλο ρήμα του πλαισίου στον σωστό τύπο: 

 παίζω, πηγαίνω, ανοίγω

4.	Συμπλήρωσε τις ερωτήσεις που ταιριάζουν στις παρακάτω απαντήσεις:

 α)  ◗ Η καλύτερή μου φίλη είναι η Άννα. 

 β)  ◗ Θα πάμε διακοπές τον Ιούλιο. 

 γ)  ◗ Η ώρα είναι επτά και μισή. 

 δ)  ◗ Το βιβλίο σου είναι πάνω στο τραπέζι. 

 α) Όλα τα σχολεία  τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

 β) Κάθε φορά που τα παιδιά  αυτό το παιχνίδι κερδίζει ο Βασίλης. 

 γ) Κάθε πρωί η Ελένη  στο σχολείο παρέα με τις φίλες της.

1.	Συμπλήρωσε τα κενά και τόνισε όπου χρειάζεται:

θουσα

βιβλιοθ κη

γ μναστής

δίδ μος

διευθ ντρια

επιτ χία 

πολογιστής

ζ γραφίζω

κ λικείο

κιμ λία

προπ δεια

σ νηθισμένος -η -ο

τ λεόραση

ψαλ δι

μαθ νω                                                                       
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3.	Συμπλήρωσε τον πίνακα βάζοντας τα ουσιαστικά του πλαισίου στη σωστή στήλη: 

 όνειρο, θάλασσα, τετράδιο, αυλή, χάρτης, δάσκαλος, πρόοδος, καπετάνιος

Αρσενικά Θηλυκά Ουδέτερα
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Eνότητα 1
Παραγωγή γραπτού λόγου

14

Πρόλογος:
Πού πήγες διακοπές, 

με ποιους και 
για πόσο χρονικό 

διάστημα;

Κύριο θέμα:
Ποια μέρη 

επισκέφθηκες; 
(μουσεία, 

αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.).

Σου έκανε κάποιο 
από αυτά τα μέρη 

ιδιαίτερη εντύπωση; 

Γνώρισες άλλα 
παιδιά; 

Τι κάνατε μαζί 
καθημερινά;  

Ποια παιχνίδια 
παίζατε; 

Επίλογος:
Πώς πέρασες 

στις διακοπές;
Πώς νιώθεις τώρα 

που τελείωσαν; 
Τι θα σου μείνει 

αξέχαστο από αυτές 
τις διακοπές;

Οι δικές μου καλοκαιρινές διακοπές
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