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Τι έκανες το απόγευμα; 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Γεια σου Ηλία, 

τι κάνεις; 

Γεια σου, 

Μαράμ! 

Είμαι καλά, 

εσύ; 

Είμαι λίγο κουρασμένη. Πήγα στο πάρκο και 

έπαιξα σε όλα τα παιχνίδια! Ανέβηκα στις 

κούνιες, στην τραμπάλα και στην τσουλήθρα. 

Κουράστηκα πολύ, αλλά πέρασα ωραία και 

διασκέδασα! Εσύ πώς πέρασες το απόγευμά σου; 

Πήγα στο μάθημα κιθάρας. Εκεί μαθαίνω 

να παίζω διάφορα τραγούδια. Εσύ 

μαθαίνεις κάποιο μουσικό όργανο; 

Όχι, δεν μου αρέσει! Παίζει όμως 

η αδελφή μου πιάνο! Εγώ 

προτιμώ τα αθλήματα! Πηγαίνω 

κολύμπι δύο φορές την εβδομάδα 

και τρεις φορές την εβδομάδα 

πηγαίνω ποδόσφαιρο! 

Εγώ δεν κάνω αθλήματα. Μου 

αρέσει να παίζω σκάκι και 

καμιά φορά παίζουμε με την 

αδελφή μου με αυτοκινητάκια!  

Κι εμένα μου 

αρέσουν τα 

αυτοκινητάκια. 

Έχω πολλά!   

Να έρθεις κάποια 

μέρα από το σπίτι να 

παίξουμε μαζί τότε! 
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1. Διάβασε το κείμενο και απάντησε στις ερωτήσεις.  

 

1. Σε ποια παιχνίδια έπαιξε η Μαράμ όταν πήγε στο πάρκο; 

--------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ποιο μουσικό όργανο μαθαίνει να παίζει ο Ηλίας; 

--------------------------------------------------------------------------------- 

3. Τι άλλο αρέσει στον Ηλία να παίζει; 

--------------------------------------------------------------------------------- 

4. Τι άλλο κάνει η Μαράμ στον ελεύθερό της χρόνο; 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.  Κύκλωσε τη σωστή λέξη. 

 

κούνια 

 

κύβοι 

τραμπάλα σκάκι 

τσουλήθρα κούκλα 

    

 

κούνια 

 

σφυρίχτρα 

παγκάκι κούκλα 

τρενάκι μπαλόνι 

    

 

πάζλ 

 

μπαλόνι 

σκάκι σκάκι 

κούνια κύβοι 

    

 

αρκουδάκι 

 

πιάνο 

κούκλα κιθάρα 

κουκλόσπιτο βιολί 

    

 

αρμόνιο 

 

ντραμς 

κιθάρα πιάνο 

ντραμς αρμόνιο 
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3.  Γράψε τη σωστή λέξη κάτω από την εικόνα. 

 
  

   

 

4. Λύσε το κρυπτόλεξο και βρες τις λέξεις: μπαλόνι, αρκουδάκι, 

κούκλα, ντραμς, βιολί, μπαλέτο, κούνια, κιθάρα, ζωγραφική, 

κολύμπι, μπαλόνι, τραμπάλα, ποδόσφαιρο, πάζλ, τσουλήθρα.  

 

Χ Γ Κ Α Χ Ο Π Υ Ε Ι Ο Π 

Δ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Τ 

Τ Β Υ Σ Κ Ο Λ Υ Μ Π Ι Ρ 

Σ Α Κ Τ Γ Θ Π Ρ Π Β Β Α 

Ο Ρ Λ Κ Ο Υ Ν Ι Α Ι Η Μ 

Υ Κ Α Ι Σ Χ Σ Ψ Λ Ο Θ Π 

Λ Ο Τ Θ Ρ Θ Ο Π Ε Λ Ι Α 

Η Υ Ρ Α Ρ Υ Θ Τ Τ Ι Κ Λ 

Θ Δ Θ Ρ Μ Π Α Λ Ο Ν Ι Α 

Ρ Α Π Α Ζ Λ Ν Τ Ρ Α Μ Σ 

Α Κ Γ Μ Π Α Λ Ο O A Λ Κ 

Ξ Ι Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Μ 
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5. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις λέξεις της παρένθεσης  

(κούνιες, σκάκι, επιτραπέζια, κιθάρα, αρμόνιο, πάζλ, μπαλέτο, 

τραμπάλα, παγκάκι, ποδόσφαιρο, κουτσό (σκάλα), αρκουδάκι, 

τσουλήθρα, ρυθμική) 

 

1. Μου αρέσει να πηγαίνω στο πάρκο. Εκεί παίζω στις 

____________ , στην ____________ και στην ____________.  

2. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πηγαίνω στα μαθήματα ____________. 

Μου αρέσει που ξέρω να παίζω ένα μουσικό όργανο. 

3. Η αδελφή μου πηγαίνει κάθε Σάββατο και μαθαίνει να παίζει 

____________. Της αρέσουν τα παιχνίδια με την μπάλα.  

4. Μου αρέσει να παίζω με τους φίλους μου ____________ 

παιχνίδια.  

5. Πολλές φίλες μου πηγαίνουν ____________ και ____________ 

γυμναστική.  

6. Το ____________ και το ____________, είναι παιχνίδια που σε 

κάνουν να σκέφτεσαι.  

7. Όταν ήμουν μικρός, μου άρεσε να κοιμάμαι αγκαλιά με το 

____________ μου.  

8. Στη χορωδία του σχολείου αντί πιάνο, έχουμε ____________.  

9. Όταν πάμε στο πάρκο, εγώ παίζω στα παιχνίδια και η μαμά 

κάθεται στο ____________ και με βλέπει.  

10.  Στο σχολείο, όταν είναι διάλειμμα, εγώ και οι φίλες μου παίζουμε 

____________.  
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παίζω 

εγώ παίζω πιάνο 

εσύ παίζεις πιάνο 

αυτός/αυτή/αυτό παίζει πιάνο 

εμείς παίζουμε πιάνο 

εσείς παίζετε  πιάνο 

αυτοί/αυτές/αυτά παίζουν/ε πιάνο 

 
 

τρέχω 

εγώ τρέχω 

εσύ τρέχεις 

αυτός/αυτή/αυτό τρέχει 

εμείς τρέχουμε 

εσείς τρέχετε 

αυτοί/αυτές/αυτά τρέχουν/ε 

 

 
περνάω (-ώ) 

εγώ περνάω/περνώ ωραία 

εσύ περνάς ωραία 

αυτός/αυτή/αυτό περνάει/περνά ωραία 

εμείς περνάμε/περνούμε ωραία 

εσείς περνάτε ωραία 

αυτοί/αυτές/αυτά περνάνε/περνούν ωραία 

 
 

ανεβαίνω 

εγώ ανεβαίνω στο δέντρο 

εσύ ανεβαίνεις στο δέντρο 

αυτός/αυτή/αυτό ανεβαίνει στο δέντρο 

εμείς ανεβαίνουμε στο δέντρο 

εσείς ανεβαίνετε στο δέντρο 

αυτοί/αυτές/αυτά ανεβαίνουν/ε στο δέντρο 

 
 

κουράζομαι 

εγώ κουράζομαι 

εσύ κουράζεσαι 

αυτός/αυτή/αυτό κουράζεται 

εμείς κουραζόμαστε 

εσείς κουράζεστε 

αυτοί/αυτές/αυτά κουράζονται 
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6. Συμπλήρωσε 

Εγώ ανέβηκα στην κούνια.  

____ ανέβηκες στην κούνια.  

Αυτός / Αυτή / Αυτό ___________ στην κούνια. 

______ ανεβήκαμε στην κούνια. 

Εσείς ___________ στην κούνια. 

Αυτοί / Αυτές / Αυτά _____________ στην κούνια. 

 

 

 

  

χθες, στο παρελθόν 

(μια φορά) 

 

τώρα, συνήθως 

 

 

 

Α1΄ ομάδα λέξεων 

 

έπαιξα 

έτρεξα 

 

ανέβηκα 

(κατέβηκα) 

 

παίζω 

τρέχω 

 

ανεβαίνω 

(κατεβαίνω) 

 

 

Α2΄ ομάδα λέξεων 

 

κουράστηκα 

 

(μοιράστηκα, 

χρειάστηκα) 

 

κουράζομαι 

 

(μοιράζομαι, χρειάζομαι) 

 

 

Β΄ ομάδα λέξεων 

 

πέρασα 

 

(ξέχασα, κέρασα) 

 

περνάω (-ώ) 

 

(ξεχνάω (-ώ), κερνάω (-ώ)) 
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Εγώ έπαιξα πιάνο στη γιορτή.  

Εσύ ______________ πιάνο στη γιορτή.  

Αυτός / Αυτή / Αυτό ________ πιάνο στη γιορτή. 

Εμείς ______________ πιάνο στη γιορτή. 

 Εσείς ______________πιάνο στη γιορτή. 

Αυτοί / Αυτές / Αυτές ____________ πιάνο στη γιορτή. 

 

Εγώ κουράστηκα πολύ στο πάρκο. 

____ κουράστηκες πολύ στο πάρκο.  

Αυτός / Αυτή / Αυτό ___________ πολύ στο πάρκο.  

______ κουραστήκαμε πολύ στο πάρκο. 

Εσείς _____________ πολύ στο πάρκο. 

Αυτοί / Αυτές / Αυτά _____________ πολύ στο πάρκο.  

 

Πέρασα πολύ ωραία στη θάλασσα. 

Εσύ _____________ πολύ ωραία στη θάλασσα.  

Αυτός/Αυτή/Αυτό _____________ πολύ ωραία στη 

θάλασσα. 

Εμείς _____________ πολύ ωραία στη θάλασσα. 

Εσείς _____________ πολύ ωραία στη θάλασσα. 

Αυτοί/Αυτές/Αυτά _____________ πολύ ωραία στη 

θάλασσα.  
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7. Άκουσε και επίλεξε τη σωστή απάντηση  

1.Πού είναι η Μαρίνα και ο Πέτρος;  

 Στο γυμναστήριο 

 Στο ωδείο 

 

2. Ποια μουσικά όργανα ακούγονται;  

 Βιολί, πιάνο και φλάουτο 

 Κιθάρα, βιολί και πιάνο 

 

3. Ποιο όργανο παίζει ο Φρίξος;  

 Ντραμς 

 Φλάουτο  

 

8. Γράψε πώς πέρασες χθες το απόγευμά σου, όπως στο 

παράδειγμα. (Υποχρεωτικές λέξεις: έπαιξα, έτρεξα, κουράστηκα, 

ανέβηκα, πήγα, πέρασα).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 


