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Ποδήλατο, ποδήλατο, ποδήλατο1
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Εμπρός, όλοι στα ποδήλατα! Δε θα κάνουμε 
τον γύρο της Ελλάδας αλλά μόνο τον γύρο 

της λίμνης Πλαστήρα και αυτό δεν είναι λίγο.
Σήμερα, ο μπαμπάς είναι σε φόρμα. Είναι 

πρώτος, μπροστά από όλους. Εγώ, η μαμά και 
η Ζωή ακολουθούμε αγκομαχώντας. 

− Περίμενέ μας, Πέτρο, τον παρακάλεσε η 
μαμά. 

− Δειψάααω! είπε βογκώντας η Ζωή.
Εγώ, ο Οδυσσέας , μεγαλύτερος, οκτώ 

χρονών, έσφιγγα τα δόντια. 
− Ελάτε, φώναξε ο μπαμπάς. Πάμε 

τραγουδώντας: πετάλι γερό, μπορώ, μπορώ… 
Μια ώρα αργότερα, σταματήσαμε στην 

εξοχή, στη μέση του πουθενά. Το ποδήλατο 
του μπαμπά από το πολύ πετάλι έμεινε από 
λάστιχο!

Ο μπαμπάς έπρεπε τώρα να φουσκώσει το 
μπροστινό του λάστιχο.

−…με την τρόμπα, μπαμπά, προχώρα 
γερά, μπορείς, μπορείς, σαν πρωταθλητής! 
τραγουδούσαμε όλοι μαζί ευτυχισμένοι που 
επιτέλους ξαπλώσαμε στο γρασίδι.

Ήταν η σειρά μας να ενθαρρύνουμε τον 
μπαμπά! 

1  Κατανόηση κειμένου *
Στην ιστορία αυτή γνώρισες κάποια πρόσω
πα. Ένωσε κάθε πρόσωπο με το όνομά του. 

 Ο μπαμπάς •  • Οδυσσέας

 Ο γιος •  • Ζωή 

 Η κόρη •  • Πέτρος

2  Λεξιλόγιο
Αντίγραψε τις λέξεις που περιγράφουν τα 
μέρη του ποδήλατου στο σωστό σημείο 
στην εικόνα. 
η σέλα – το τιμόνι – η αλυσίδα – η ρόδα

3  Ρήματα
Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το ρήμα στον 
Ενεστώτα, στο σωστό πρόσωπο.

Παράδειγμα: Δε θα κάνουμε τον γύρο της 
Ελλάδας. (κάνω)

α. Εμείς ................................... διακοπές. (έχω)

β. Αυτοί ................................... στην εξοχή. (πηγαίνω)

γ. Η Ζωή ................................... : «Διψάω!» (λέω)

δ. Ο μπαμπάς ................................... σε φόρμα. (είμαι)
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................... ...................

............................

..............................

*  Mπορείς να ελέγξεις τις απαντήσεις σου 
   στις σελίδες 58-64.

Διάβασε σε αυτή 
τη σελίδα όσα πρέπει 
να γνωρίζεις, για να 
λύσεις την άσκηση.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Η αναπνοή

AίνιγμαΤι είναι πιο ελαφρύ κι από πούπουλο
αλλά ακόμα και ο πιο δυνατός άνθρωπος 
του κόσμου δεν μπορεί να το κρατήσει 

πάνω από ένα λεπτό; 

Τελείωσες; ΜΠΡΑΒΟ!
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4  Προβλήματα
Λύσε τα προβλήματα κάνοντας προσθέσεις 
και αφαιρέσεις. 

α. Η οικογένεια ξεκίνησε να κάνει τον γύρο της 
λίμνης στις 10:30 το πρωί. Έπειτα από μία ώρα, 
έσκασε το λάστιχο του Πέτρου. Τι ώρα ήταν 
όταν σταμάτησαν και έκαναν διάλειμμα;

β. Ο Οδυσσέας είναι οκτώ χρονών. Η αδελφή 
του είναι δύο χρόνια μικρότερη. Πόσων χρο
νών είναι η Ζωή; 

5  Η προπαίδεια του 2
Ο μπαμπάς πηγαίνει δύο φορές πιο γρήγο
ρα από την υπόλοιπη οικογένεια. Συμπλή
ρωσε τον πίνακα πολλαπλασιάζοντας τις 
αποστάσεις με το 2. 

6  Γεωμετρία
Χρωμάτισε τους κύκλους με μπλε, 
τα τρίγωνα με κίτρινο, τα τετράγωνα 
με πράσινο και τα ορθογώνια με κόκκινο.
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7  Ο χάρτης της Ελλάδας
α. Γράψε δύο βουνά της Ελλάδας.

β. Γράψε δύο ποτάμια της Ελλάδας.
Τρέχουν

AίνιγμαΤι κοινό έχουν ένα τρύπιο βαρέλι κι ένας δρομέας; 

Η απόσταση που διή
νυσε η υπόλοιπη οικο
γένεια σε χλμ.
Η απόσταση που διή
νυσε ο μπαμπάς σε 
χλμ.
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