
Μοσχόπουλος Νικόλαος ΠΕ70 

5η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
ΤΑΞΗ:ΣΤ΄ 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ1: Ταξίδια τόποι και µεταφορικά µέσα. 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
Οι µαθητές να εξασκηθούν στη χρήση των χρονικών επιρρηµάτων και των χρονικών φράσεων. 
Να είναι σε θέση να διακρίνουν τη διαφορά χρονικού επιρρήµατος και χρονικής φράσης. 
Να µπορούν να µετασχηµατίζουν µια πρόταση ή περίοδο µε τη βοήθεια των προθέσεων σε 
προθετικές επιρρηµατικές προτάσεις. 
  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Επεξεργαστής κειµένου Word 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Υπολογιστής και βιντεοπροβολέας. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 30 λεπτά. 
 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι µαθητές γνωρίζουν τη χρήση του επεξεργαστή κειµένου 
(word). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Λόγω έλλειψης εργαστηρίου αλλά και λόγω της διαµόρφωσης των ασκήσεων, 
το φύλλο εργασίας θα συµπληρωθεί ηλεκτρονικά από µία οµάδα τριών µαθητών, ενώ οι 
υπόλοιπες οµάδες συµπληρώνουν το φύλλο εργασίας σε έντυπη µορφή.  
Οι µαθητές που εργάζονται στον υπολογιστή παροτρύνονται να επιλέξουν και να ανοίξουν από 
την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή το αρχείο µε τίτλο «χρονικά επιρρήµατα-χρονικές 
φράσεις». Το ίδιο φύλλο εργασίας έχει µοιραστεί σε έντυπη µορφή σε όλες τις οµάδες. Οι µαθητές 
ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. 
Τέλος η διόρθωση-αξιολόγηση των συµπληρωµένων φύλλων εργασίας γίνεται µε τη βοήθεια του 
βιντεοπροβολέα. 
 
Ηµεροµηνία εφαρµογής: 15/10/2013 

 

 
 



Μοσχόπουλος Νικόλαος ΠΕ70 

 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

1. ∆ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω κείµενο: 
 
  «Πριν από δύο ηµέρες έφτασε στο σπίτι µας κατά τις 12:00 το µεσηµέρι ένα γράµµα από τον 
παππού µου που µένει ,δέκα χρόνια τώρα, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μας καλούσε να περάσουµε 
οικογενειακώς , όπως και πέρσι, λίγες µέρες µαζί του και να απολαύσουµε τις τελευταίες 
ηλιόλουστες µέρες δίπλα στη θάλασσα. 
  Πώς θα µπορούσαµε να απορρίψουµε µια τέτοια πρόταση; Ενθουσιάστηκα! Μόλις επέστρεφε ο 
πατέρας από τη δουλειά θα το κουβεντιάζαµε και από αύριο κιόλας θα ετοίµαζα τα πράγµατά µου! 
Και πραγµατικά έτσι έγινε! Σε λίγη ώρα η απόφαση βγήκε κι εγώ ήµουν γεµάτος χαρά για την 
υπόλοιπη µέρα. 
  Το επόµενο πρωί , από νωρίς φτάσαµε στο σταθµό των τρένων και επιβιβαστήκαµε στις 9:30 
ακριβώς! Μετά από λίγα λεπτά µια φωνή από ένα µεγάφωνο ανακοίνωσε την αναχώρηση της 
αµαξοστοιχίας! ∆εν κρατήθηκα και σε λίγο φώναξα: «Παππού ερχόµαστε!!!» 
 
2. Αντίγραψε από το κείµενο και επικόλλησε τις απαντήσεις επιλέγοντας χρωµατιστή 
γραµµατοσειρά: 
- Πότε έφτασε το γράµµα;   
-Τι ώρα; 
-Πότε πήγε πάλι η οικογένεια στον παππού; 
-Πότε θα αποφάσιζε η οικογένεια; 
-Πότε θα ετοίµαζε τα πράγµατα του το παιδί; 
-Πότε βγήκε η απόφαση; 
-Πότε ξεκίνησαν για το σταθµό; 
-Πότε επιβιβάστηκαν στο τρένο; 
-Πότε ακούστηκε η φωνή στο µεγάφωνο;  
 
3. α. Εντόπισε στο κείµενο τα χρονικά επιρρήµατα και επίλεξέ τα µε έντονη γραφή. 
    β. Εντόπισε στο κείµενο τις χρονικές φράσεις και υπογράµµισέ τες. 
  
4. Αντίγραψε και επικόλλησε τις  παρακάτω προθέσεις σε  κάθε φράση ώστε να 
σχηµατιστούν προθετικές φράσεις µε χρονική σηµασία: 
 

από,  κατά,  σε,  µετά,  προς,  ίσαµε 
  
-Το τρένο έρχεται ………… ώρα σε ώρα.  
-Ξανασυνάντησα τον Γιώργο …………… από δύο χρόνια. 
-………… τις εννιά το βράδυ φάνηκε να έρχεται κουρασµένος. 
-Μη στεναχωριέσαι! ………. τρεις εβδοµάδες θα ξαναβρεθούµε. 
-Πλησιάζουµε ………… το τέλος του καλοκαιριού. Οι διακοπές τελειώνουν… 
-……………του χρόνου θα έχω ξεχάσει όσα έµαθα!  
 
Αποθήκευσε το έγγραφο στην επιφάνεια εργασίας. 


