
Παιχνίδια με τις λέξεις (1) 
 
Δευτέρα  18/5/20  
 
1. Διαβάζω το ποίημα στη σελ. 82 πολλές φορές μέχρι να το μάθω καλά. Προσέχω το ύφος 
και τον τόνο της φωνής μου. Όταν το μάθω καλά  αν θέλω ηχογραφώ την ανάγνωσή μου 
και τη στέλνω στη δασκάλα μου.  
 
 
2. Βάζω τίτλο «Παιχνίδια με τις λέξεις» στο τετράδιό μου «Πετώντας με τις λέξεις» και 
γράφω ημερομηνία. 
 
Διαβάζω τις ερωτήσεις στην άσκηση 1 σελ. 83 και τις απαντώ προφορικά. Στη συνέχεια με 
τη βοήθεια των ερωτήσεων γράφω σε μια παράγραφο τι λέει το ποίημα (8-10 γραμμές 
περίπου) 
 
3. Απαντώ στο τετράδιό μου και την άσκηση 2 σελ. 83. Υπογραμμίζω στο βιβλίο τις λέξεις 
που ομοιοκαταληκτούν. 
 
 
4.  Πάτησε στον πιο κάτω σύνδεσμο και δες το βιντεο μέχρι το 2’ λεπτό.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7NV7cLqXvqI&t=18s 
 
Γράψε στο τετράδιό σου τι είναι η κυριολεξία και τι είναι η μεταφορά όπως το εξηγά στο 
βίντεο.   
 
 

5. Διάβασε και λύσε την άσκηση 3 σελ. 83 και το φυλλάδιο πιο κάτω για να εξασκηθείς 
στην κυριολεξία και στη μεταφορά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7NV7cLqXvqI&t=18s


 

1. Να γράψεις μια μεταφορική φράση δίπλα σε κάθε κυριολεκτική φράση. (Να 

γράψεις μεταφορά με τις υπογραμμισμένες λέξεις) 

 
Κυριολεξία Μεταφορά 

• Σήκωσε βαρύ κιβώτιο.   Αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση. 

• Καταπίνω δύσκολα το χάπι.  ____________________________ 

• Κλείνω τα μάτια.    ____________________________ 

• Μου άνοιξε τα μάτια.   ____________________________  

• Η γιαγιά μπαλώνει τις κάλτσες.  ____________________________ 

 

2. Να γράψεις μια κυριολεκτική φράση δίπλα σε κάθε μεταφορική φράση. (Να 

γράψεις κυριολεξία με τις υπογραμμισμένες λέξεις) 

 
Μεταφορά Κυριολεξία 

• Το παίζει σε διπλό ταμπλό.  Τα παιδιά παίζουν κρυφτό. 

• Δεν παίρνει από λόγια.   ____________________________ 

• Έχασε το χρώμα της.   ____________________________ 

• Ο προϊστάμενος τους τρέχει όλους. ____________________________  

• Τα νιάτα φεύγουν γρήγορα.  ____________________________ 

 

3. Να χρησιμοποιήσεις τα επίθετα του πλαισίου ως κυριολεξία και μεταφορά, όπως στο 

παράδειγμα. 

 

 

 

 

Κυριολεξία Μεταφορά 

  βαθύς ποταμός     βαθύς ύπνος 

  _________________________   ___________________________ 

 

  _________________________   ___________________________ 

 

  _________________________   ___________________________ 

 

  _________________________   ___________________________ 

 

  _________________________   ___________________________ 

 

  _________________________   ___________________________ 

βαθύς, βαρύς, σκληρός, ζεστός, θερμός, φαλακρός, ατσαλένιος 


