
Φύιιν εξγαζίαο από ην δηαδίθηπν. 1 

Ενότητα 7 – Μάθημα 1: Εγώ σε συναυλία; 
 

 

Α. Αθού δηαβάζω προζεθηηθά ηο θείκελο, σπογρακκίδω κηα επηιογή γηα λα αποδίδεη ζωζηά ηο 

περηετόκελο ηοσ θεηκέλοσ 

 

1. Σν όλνκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ήηαλ:  α. Παγνζξαπζηηθά 

       β. Παγόβνπλα 

       γ. Παγνθπςέιεο 

 

2. Σν απόγεπκα νη κνπζηθνί:    α. εγθαηέζηεζαλ ηα κεραλήκαηά ηνπο 

       β. έδσζαλ ηε ζπλαπιία 

       γ. θαζάξηζαλ ην ρώξν γηα ηε ζπλαπιία 

 

3. Ο ξόινο ηνπ αθεγεηή ζηε ζπλαπιία ήηαλ λα: α. ζηήζεη ηα κηθξόθσλα 

       β. ρεηξίδεηαη ηελ θνλζόια ηνπ ήρνπ 

       γ. ρεηξίδεηαη ηνπο πξνβνιείο 

 

4. Μέρξη λα αξρίζεη ε ζπλαπιία, νη ζεαηέο   α. αγόξαδαλ θπζηίθηα θαη ρπκνύο 

       β. έπαηδαλ ηόκπνια 

       γ. άθνπγαλ κνπζηθή 

 

5. Οη κνπζηθνη επέζηξεςαλ ζηε ζθελή ηέζζεξηο θνξέο δηόηη: 

       α. ηνπο θαινύζαλ πίζσ νη ζεαηέο 

       β. γηα λα καδέςνπλ ηα όξγαλά ηνπο 

       γ. γηα λα θάλνπλ ππόθιηζε 

 

Β. Σσκπιερώλω ηολ πηο θάηω πίλαθα κε ηα ολόκαηα ηωλ παηδηώλ ποσ αλαθέροληαη γηα θάζε 

οκάδα 

 

ΜΔΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΙ 

Όλνκα Ρόινο Όλνκα Ρόινο 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Φύιιν εξγαζίαο από ην δηαδίθηπν. 2 

 

Γρακκαηηθή: Τα κέρε ηες πρόηαζες 

 

 

Ο Γηάλλες ζβήλεη ηα θώηα 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Γ. Σηης πηο θάηω προηάζεης βάδω ζε θύθιο ηα σποθείκελα (κπιε), ηα ρήκαηα (θόθθηλο) θαη ηα 

αληηθείκελα 

 

1. Ο Κσζηήο ζθόησζε ην ζεξηό 

2. Η Μαξία θόξεζε ηε κπιε θνύζηα 

3. Η κεηέξα εηνίκαζε ην θαγεηό 

4. Σα παηδηά έπαηδαλ ζηελ απιή 

5. Σν ζηηάξ, ην ιανύην θαη ε άξπα έρνπλ ρνξδέο 

6. Η νθία έζηξσζε ην θξεββάηη ηεο 

7. Ο θύξ Κώζηαο, ν δάζθαινο, ηηκώξεζε ηνλ άηαθην καζεηή 

8. Ο γείηνλαο κνπ ν Γηώξγεο, έπεζε από ην πνδήιαην 

9. Σα δεμακελόπινηα κεηαθέξνπλ ρηιηάδεο ηόλλνπο πεηξέιαην 

10. Γελ μαλαέκαζα άιιν αξηζκό εηζηηεξίσλ 

11. Η ζπλαπιία θξαηάεη πεξίπνπ δύν ώξεο 

12. Ο Ιβ θιείλεη ην κηθξόθσλν 

13. Σα ληξακο θηππνύλ 

14. ΣΑ παηδηά βγαίλνπλ ζηε ζθελή 

15. Ο Κινλη, ν Φαλθάλ, ν Μηζέι, ν Παηξί θαη ν Σδηληδηλ θηάλνπλ ζε ιίγν 

16. Οη πξώηνη ζεαηέο θαηαθζάλνπλ ζην ρώξν ηεο ζπλαπιίαο 

Υποθείκελο 

 

Δίλαη απηόο πνπ έθαλε ή 

έπαζε θάηη ή βξίζθεηαη ζε 

κηα θαηάζηαζε 

Βξίζθνπκε ην ππνθείκελν 

ξσηώληαο ΠΟΙΟ; 

π.ρ. Ο Γηάλλεο 

Ρήκα 

 

Δίλαη ε ιέμε πνπ δείρλεη ηη 

έθαλε ην ππνθείκελν. 

Βξίζθνπκε ην ξήκα 

ξσηώληαο ΣΙ; 

π.ρ ζβήλεη 

Αληηθείκελο 

 

Δίλαη ε ιέμε πνπ δείρλεη 

ζε ηη πήγε ε ελέξγεηα ηνπ 

ξήκαηνο 

Βξίζθνπκε ην αληηθείκελν 

ξσηώληαο ΣΙ; ή ΠΟΙΟΝ; 

π.ρ ηα θώηα 

 


