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1η Δραστηριότητα 

ΤΑΞΗ: Γ΄ 

ΜΑΘΗΜΑ: Γλώσσα Γ΄ τάξης, πρώτο τεύχος 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στο σπίτι και στη γειτονιά 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3ο Τα παιδικά µου παιχνίδια 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Υπολογιστής µε σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας 

ΣΤΟΧΟΙ:  

• Να εντοπίζουν τα επίθετα και να ξεχωρίζουν τα τρία γένη τους. 

• Να εξοικειωθούν µε τη λειτουργία των επιθέτων στην περιγραφή αντικειµένων, 

ασκούµενοι στην παραγωγή γραπτού λόγου. 

• Να ασκηθούν στη διαχείριση πληροφοριών. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Επεξεργαστής κειµένου WORD. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μία (1) διδακτική ώρα 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του 

επεξεργαστή κειµένου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των δύο ατόµων. Μια οµάδα 

εργάζεται στον υπολογιστή και παρουσιάζει τη δραστηριότητα στην τάξη. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο δάσκαλος διαβάζει το κείµενο του βιβλίου σελ. 36-37 µε τίτλο «Τα παιδικά µου 

παιχνίδια». 

Ανοίξτε τώρα από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή το φάκελο Παίζοντας στο 

σπίτι και στη γειτονιά, µε διπλό κλικ. Εκεί µέσα θα βρείτε το έγγραφο του επεξεργαστή 

κειµένου 1o φύλλο εργασίας. Ανοίξτε το µε διπλό κλικ και συµπληρώστε τις ασκήσεις. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Χρωµατίζω στην παρακάτω παράγραφο µε κόκκινο χρώµα γραµµατοσειράς και έντονη 

γραφή τα επίθετα και µε µπλε και έντονη γραφή τα ουσιαστικά. 

Κάποιο απόγευµα, καθώς παίζαµε στην πλατεία του Μέτελα, πλάι στο γιαλό, 

µια κυρία µας φώναξε από το παράθυρο του σπιτιού της και µας κάλεσε ν 

’ανεβούµε να µας κεράσει τσάι µε βουτήµατα. Όλη η  παρέα, θα ’µαστε 

τέσσερις πέντε, ανεβήκαµε γρήγορα τις σκάλες που οδηγούσαν στο 

διαµέρισµα της µυστηριώδους κυρίας. Τη θυµάµαι ακόµη, καθώς είχε τα 

άσπρα της µαλλιά χτενισµένα προσεχτικά προς τα πίσω σε κότσο, µε 

πρόσχαρο, ευγενικό πρόσωπο. Εκείνο που µε εντυπωσίασε ήταν το επίσηµο 

φόρεµά της και οι ευγενικοί της τρόποι. 

 

2. Γράφω τα επίθετα της άσκησης 1 στα τρία γένη. 

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 
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3. Με αφορµή από το κείµενο του βιβλίου σας γράψτε µε λίγα λόγια ποια είναι η δική σας 

αγαπηµένη συλλογή και πώς την ξεκινήσατε. 
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Αποθηκεύστε την εργασία σας (Αρχείο > Αποθήκευση ως) µέσα στο φάκελο Παίζοντας 

στο σπίτι και στη γειτονιά, ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή 

σας, µε το όνοµα της οµάδας σας π.χ. φύλλο εργασίας 1_οµάδα 2. 


