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η
 Δραστηριότητα 

Τάξη:  Γ΄ 

Μάθημα :  Γλώσσα  

Ενότητα 6 . Κεφάλαιο 1: Η πόλη που χάθηκε στο χιόνι 

Στόχοι : Να ανακαλύψουν τη χρήση του  Παρατατικού και του Αορίστου της 

ενεργητικής φωνής  στην αφήγηση. 

 Να ασκηθούν στη λειτουργία των ρηματικών χρόνων και στη χρονική σύνδεση 

των γεγονότων με την αφήγηση. 

Χρήση Λογισμικού: Επεξεργαστής κειμένου Word. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι μαθητές/τριες είναι εξοικειωμένοι/ες με τη 

χρήση  του συγκεκριμένου λογισμικού. Πάντα όμως καθοδηγούμε τονίζοντας 

μερικά βασικά σημεία της χρήσης του. 

Απαιτούμενος χρόνος: 15΄ λεπτά. 

Οι μαθητές/τριες είναι χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ατόμων. 

 

Το παρακάτω φύλλο εργασίας είναι αποθηκευμένο σε κάθε υπολογιστή στην 

επιφάνεια εργασίας. Οι μαθητές καλούνται να το ανοίξουν και να 

ακολουθήσουν τις οδηγίες. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η μητέρα της Κικής καθαρίζει το εξοχικό τους σπίτι. Πλένει πολύ καλά τα 

παράθυρα και τις πόρτες από κάθε δωμάτιο. Ξεσκονίζει όλα τα έπιπλα και όλα 

τα φωτιστικά. Αλλάζει τα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες σε κάθε κρεβάτι. 

Σφουγγαρίζει όλο το σπίτι και κατόπιν βγαίνει στην αυλή και μαζεύει σκουπίδια 

και ότι άλλη βρωμιά υπάρχει. Η Κική τρέχει μέσα έξω στο σπίτι , παίζει και για 

βοήθεια στη μαμά ούτε λόγος! 

Όταν τελειώνει το καθάρισμα πηγαίνει στην κουζίνα και ετοιμάζει το 

μεσημεριανό φαγητό. Βιάζεται πολύ γιατί θα έρθει το μεσημέρι και η θεία της 

με τα ξαδέρφια της για να περάσουν όλοι μαζί το Σαββατοκύριακο. 

 

 

 -,Επιλέξτε το κείμενο μία φορά κάτω από τη λέξη Παρατατικός και μία 

φορά κάτω από τη λέξη Αόριστος. 

 - Στο κείμενο (αυτό που επικολλήσατε κάτω από τη λέξη Παρατατικός), 

αλλάξτε το χρόνο των ρημάτων ώστε το κείμενο να αναφέρεται  στο 

παρελθόν (κάτι που γίνεται συνέχεια). 

- Στο κείμενο (αυτό που επικολλήσατε κάτω από τη λέξη Αόριστος), 

αλλάξτε το χρόνο των ρημάτων ώστε το κείμενο να αναφέρεται  στο 

παρελθόν ,   (κάτι που γίνεται  σε μια στιγμή). 

- Αλλάξτε και όποια άλλη λέξη θεωρείτε απαραίτητη. 

 - Υπογραμμίστε  με κόκκινο χρώμα τις λέξεις που τροποποιήσατε. 

  - Όταν ολοκληρώσετε την εργασία, να αποθηκεύσετε εκ νέου (αποθήκευση 

ως) το έγγραφο στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα: Η πόλη χάθηκε στο 

χιόνι_ Χ  όπου Χ το όνομα της ομάδας σας. 

 

Παρατατικός: 
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Αόριστος: 

 


