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Θεωρία κεφαλαίου

7

1.  
Παρατατικός 
και Αόριστος

	Μια λέξη είναι ρήμα όταν μας δείχνει ότι κάτι κάνω ή  
μια ενέργεια ή μια κατάσταση.

π.χ. εγώ καθαρίζω, αυτός δουλεύει, αυτοί κοιμούνται

	Όλα τα ρήματα έχουν χρόνους, δηλαδή μας δείχνουν  
το πότε γίνεται η πράξη αυτή.

	Ο Ενεστώτας μας μιλάει για μια πράξη που γίνεται  
κάθε μέρα ή που γίνεται τώρα.

π.χ. εγώ τρέχω, εσύ παίζεις, αυτός διαβάζει κ.ά.

	Ο Παρατατικός μας μιλάει για μια πράξη που έγινε  
στο παρελθόν για πολλή ώρα.

π.χ. εγώ έτρεχα, εσύ έπαιζες, αυτός διάβαζε κ.ά.

	Ο Αόριστος μας μιλάει για μια πράξη που έγινε  
στο παρελθόν για μια στιγμή.

π.χ. εγώ έτρεξα, εσύ έπαιξες, αυτός διάβασε κ.ά.

Ενότητα 6η:
Η πόλη χάθηκε  
στο χιόνι
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ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

	Τα ρήματα κλίνονται ως εξής:

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

εγώ παίζω έπαιζα έπαιξα

εσύ παίζεις έπαιζες έπαιξες

αυτός-ή-ό παίζει έπαιζε έπαιξε

εμείς παίζουμε παίζαμε παίξαμε

εσείς παίζετε παίζατε παίξατε

αυτοί-ές-ά παίζουν έπαιζαν έπαιξαν

	Τα ρήματα που αρχίζουν από σύμφωνο στον Παρατατικό και 
στον Αόριστο παίρνουν μπροστά ένα ε– στο α′, β′, γ′ πρόσωπο 
ενικού αριθμού και γ′ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού, το οποίο 
τονίζεται.

π.χ. έτρεξα, έτρεξες, έτρεξε, έτρεξαν 
     αλλά τρέξαμε, τρέξατε



Εμπεδωτικές Ασκήσεις
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ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Α. Κύκλωσε το σωστό χρόνο του ρήματος.

1. στολίζω Ενεστώτας Παρατατικός

2. συγκεντρώνονται Ενεστώτας Παρατατικός

3. κλάδευε Ενεστώτας Παρατατικός

4. έφτιαχναν Ενεστώτας Παρατατικός

5. ακολουθούμε Ενεστώτας Παρατατικός

6. διαφωνούσατε Ενεστώτας Παρατατικός

7. ξεχωρίζατε Ενεστώτας Παρατατικός

8. βλέπουν Ενεστώτας Παρατατικός

9. καταστρέφει Ενεστώτας Παρατατικός

10. πίστευα Ενεστώτας Παρατατικός

Β. Κύκλωσε το σωστό χρόνο του ρήματος.

1. γέμιζαν Παρατατικός Αόριστος

2. ρώτησα Παρατατικός Αόριστος

3. ξεχνούσε Παρατατικός Αόριστος

4. έκλαψες Παρατατικός Αόριστος
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ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

5. πετούσαμε Παρατατικός Αόριστος

6. σιδέρωναν Παρατατικός Αόριστος

7. ετοιμάζαμε Παρατατικός Αόριστος

8. διάβασαν Παρατατικός Αόριστος

9. έπλενε Παρατατικός Αόριστος

10. φώναζε Παρατατικός Αόριστος

Γ. Κύκλωσε το Σωστό αν τα παρακάτω ρήματα είναι  
 στον Παρατατικό.

βούρτσιζα

συλλάβισα

λύγισα

στόλισα

ζωγράφιζα

χόρτασα

δάνεισα

γέμισα

άθροιζα

κούμπωνα

κάθισα

ξέπλενα
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ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Δ. Κύκλωσε το σωστό χρόνο του ρήματος.

1. έριξαν Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

2. σκάβω Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

3. έπεσε Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

4. φεύγετε Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

5. κουβέντιαζαν Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

6. μίλησα Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

7. κάλεσαν Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

8. έλυνες Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

9. πότιζε Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

10. χρησιμοποιούσε Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

Ε. Συμπλήρωσε τα παρακάτω ρήματα στον Παρατατικό.

γράφω

κοιτάζεις

καθαρίζουμε

γράφεις

παίζω

ακούω

πιάνουμε

φτάνετε

πλησιάζω

μυρίζουν
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ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Στ. Συμπλήρωσε σωστά τον πίνακα.

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος

απουσιάζω

έκρυβες

χάλασε
φορούσαμε

παγώνω

απλώνατε

μάζεψαν

έφτιαχνε
μυρίζουμε

Ζ. Να μεταφέρεις τις προτάσεις στον Παρατατικό και στον Αόριστο.

1.    Τα παιδιά γράφουν και λύνουν την άσκηση.

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

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

2.    Ο φούρναρης ζυμώνει και ψήνει τα ψωμιά.

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

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

3.    Η μητέρα πλένει και απλώνει τα ρούχα.

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

....................................................................................
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ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Η. Κύκλωσε το σωστό χρόνο του ρήματος για να ολοκληρωθεί  
 η πρόταση.

  1. Χθες δεν                         σχολείο.

  2. Το καλοκαίρι                       κάθε απόγευμα  
     ένα χιλιόμετρο.

  3. Το πρωί                     ένα ποτήρι γάλα.

  4. Τα Χριστούγεννα                 τα ξαδέρφια μου στο χωριό.

  5. Χθες το απόγευμα                        στην αποθήκη 
     για εξερεύνηση.

  6. Χθες όλη μέρα                          τις ασκήσεις μου.

  7. Ο Γιώργος                                     στον Νίκο.

  8. Η μαμά                               όλη μέρα για  
     τα γενέθλιά μου.

  9.                        από τις σκάλες για να κάνω πιο γρήγορα.

 10. Όταν                              από το σχολείο,  
     πλένουμε τα χέρια μας.

πηγαίνω πήγα

είδα βλέπω

μαγείρευε μαγειρεύει

Ο Παρατατικός μας μιλάει για μια πράξη  
που έγινε στο παρελθόν για πολλή ώρα.

π.χ. εγώ έτρεχα, εσύ έπαιζες, αυτός διάβαζε

Ανέβηκα Ανεβαίνω

τρέχω έτρεξα

έπινα ήπια

μπαίνω μπήκα

έγραψα έγραφα

τηλεφώνησε τηλεφωνούσε

γυρίζουμε γυρίσαμε



14

Πώς βαθμολογείς τον εαυτό σου; (Κύκλωσε την απάντησή σου)

ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Εργάστηκα με άνεση 
και ευκολία

Δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά 
τελικά τα κατάφερα

Χρειάζομαι παραπάνω 
εξάσκηση

Θ. Διάλεξε μέσα από το πλαίσιο το ρήμα που ταιριάζει στην πρόταση 
   και γράψε το στον σωστό χρόνο.

  1. Εγώ κάθε πρωί ______________ στο σχολείο με το λεωφορείο.

  2. Οι συμμαθητές μου _____________ την άσκηση πολύ γρήγορα.

  3. Τα παιδιά στην αυλή ______________ για τα παιχνίδια 
     που θα παίξουν την επόμενη μέρα.

  4. Ο Νίκος ______________ για πολλά χρόνια σε εκείνο το σπίτι.

  5. Η Αλίκη πολλές φορές ______________ από το σπίτι.

  6. ______________ μερικά χρήματα για μια ώρα ανάγκης.

  7. Η ομάδα μου ______________ στον τελικό αγώνα.

  8. Πήγα και ______________ ρούχα γιατί λερώθηκα.

  9. Τα παιδιά ______________ πάνω από δυο ώρες το διαγώνισμα.

 10. Η μητέρα μας ______________ το αγαπημένο μας φαγητό.

κρύβω, φτιάχνω, μένω, αλλάζω, δουλεύω,  
γράφω, χάνω, πηγαίνω, κουβεντιάζω, λύνω



ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Θεωρία κεφαλαίου

58

12. 
Διαχωρισμός 

άρθρων

Ενότητα 1η:
Πάλι μαζί!

	Ορισμένοι τύποι του οριστικού άρθρου ακούγονται το ίδιο 
αλλά γράφονται διαφορετικά.

Γράφουμε το η για ένα ζώο, πρόσωπο 
ή πράγμα θηλυκού γένους.

π.χ. η τσάντα, η αυλή, η κατσαρόλα

Γράφουμε το οι για πολλά ζώα, πρόσωπα ή 
πράγματα αρσενικού και θηλυκού γένους.

π.χ. οι επιβάτες, οι θεατές, οι κάλτσες

Γράφουμε το της για ένα ζώο, πρόσωπο  
ή πράγμα θηλυκού γένους.

π.χ. της Νίκης, της τηλεόρασης,  
      της τσάντας
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ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Γράφουμε το τις για πολλά ζώα, 
πρόσωπα ή πράγματα θηλυκού γένους.

π.χ. τις ελπίδες, τις αυλές, τις χαρές

Γράφουμε το τον για ένα ζώο, πρόσωπο 
ή πράγμα αρσενικού γένους.

π.χ. τον άνθρωπο, τον σκύλο, τον εχθρό

Γράφουμε το των για πολλά ζώα, 
πρόσωπα ή πράγματα αρσενικού, 
θηλυκού και ουδέτερου γένους.

π.χ. των πιλότων, των θηκών,  
      των όπλων



Εμπεδωτικές Ασκήσεις
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ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

A. Κύκλωσε το σωστό άρθρο η ή οι.

η οι φλόγες

η οι πέτρα

η οι οδηγίες

η οι οδηγοί

η οι επιστολές

η οι ζωγραφιές

η οι άνθρωποι

η οι αξία

η οι τάξη

η οι ασπίδες

η οι ώρες

η οι γραμμή

B. Κύκλωσε το σωστό άρθρο τον ή των.

τον των γιατρών

τον των ειδήσεων

τον των άρρωστο

τον των δρόμων

τον των μαθητή

τον των αναβάτη

τον των γραμμών

τον των βιβλίων

τον των τεχνικό

τον των αριθμό

τον των ήρωα

τον των ποδιών

(1)
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ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Δ. Κύκλωσε το σωστό τον ή των.

  1. Το λιοντάρι είναι ο βασιλιάς               ζώων.

  2. Ο διαιτητής απέβαλε              παίχτη από τον αγώνα.

  3. Χθες το βράδυ έκλεψαν τη μηχανή               γειτόνων.

  4. Να βρείτε το σωστό χρόνο               ρημάτων.

  5. Χτύπησαν              ξάδερφό μου το βράδυ στο πάρκο.

  6. Η εποχή               παγετώνων.

  7. Φώναξέ μου               Άρη, σε παρακαλώ.

  8. Η μυρωδιά              λουλουδιών είναι υπέροχη.

  9. Οι σχέσεις              δασκάλων με τους μαθητές είναι καλές.

 10. Ο δάσκαλος κάλεσε              πατέρα μου στο σχολείο.

τον των

Γ. Κύκλωσε το σωστό άρθρο της ή τις.

της τις τάξης

της τις τιμωρίες

της τις προσπάθειας

της τις αποτυχίας

της τις φορεσιάς

της τις σέλας

της τις φωνές

της τις θάλασσες

της τις οδηγίες

της τις ράχης

τον των

τον των

τον των

τον των

τον των

τον των

τον των

τον των

τον των
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Πώς βαθμολογείς τον εαυτό σου; (Κύκλωσε την απάντησή σου)

ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Εργάστηκα με άνεση 
και ευκολία

Δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά 
τελικά τα κατάφερα

Χρειάζομαι παραπάνω 
εξάσκηση

Ε. Κύκλωσε το σωστό της ή τις.

  1. Με              φίλες μου πηγαίνουμε στον παιδότοπο.

  2. Το χαλάζι κατέστρεψε              καλλιέργειες των γεωργών.

  3. Τα παιδιά λύνουν              ασκήσεις στο ολοήμερο.

  4. Η Σταματία παίζει με              κούκλες της.

  5. Τα ρούχα               αδερφής μου είναι πολύ ακριβά.

  6. Τα μαλλιά               Ευτυχίας μάκρυναν.

  7. Η κουρτίνα με              ροζ ρίγες μου αρέσει περισσότερο.

  8. Τα γράμματα              Ελένης είναι πολύ ωραία.

  9. Περπατούσε πάνω από               πέτρες.

 10. Ακολούθα προσεκτικά              οδηγίες της συνταγής.

της τις

της τις

της τις

της τις

της τις

της τις

της τις

της τις

της τις

της τις



ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Θεωρία κεφαλαίου
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13. 
Επαναληπτικό 

μάθημα

Ενότητα 1η:
Πάλι μαζί!

A. Κύκλωσε το σωστό κουτάκι που δείχνει το γένος του ουσιαστικού.

Εμπεδωτικές Ασκήσεις

1. ο σκύλος αρσενικό θηλυκό ουδέτερο

2. ο ξιφίας αρσενικό θηλυκό ουδέτερο

3. το άλογο αρσενικό θηλυκό ουδέτερο

4. η αδερφή αρσενικό θηλυκό ουδέτερο

5. η πόλη αρσενικό θηλυκό ουδέτερο

6. το πεύκο αρσενικό θηλυκό ουδέτερο

B. Κύκλωσε το σωστό άρθρο που ταιριάζει μπροστά απ' το ουσιαστικό.

ο η το αλεπού

ο η το πίνακας

ο η το ναύτης

ο η το μπαλκόνι

ο η το τσάντα

ο η το ποταμός

ο η το Μαρία

ο η το πόλη

ο η το φως

ο η το επιβάτης
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ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Γ. Κύκλωσε το κουτάκι που δείχνει αν η λέξη με τα μπλε γράμματα 
 είναι το Υποκείμενο ή το Ρήμα.

1. Οι υπάλληλοι θα δουλεύουν ως αργά.
Υποκείμενο

Ρήμα

2. Η αεροσυνοδός μας έφερε το φαγητό.
Υποκείμενο

Ρήμα

3. Τα παιδιά παίζουν στην αυλή.
Υποκείμενο

Ρήμα

4. Ο Λευτέρης μαθαίνει σκάκι.
Υποκείμενο

Ρήμα

Δ. Κύκλωσε το σωστό κουτάκι που δείχνει αν η λέξη είναι  
 ουσιαστικό ή ρήμα.

1. ζούσαν ουσιαστικό ρήμα

2. σπόρος ουσιαστικό ρήμα

3. περάσατε ουσιαστικό ρήμα

4. προσπαθούσε ουσιαστικό ρήμα

5. αίθουσα ουσιαστικό ρήμα

6. χάρτης ουσιαστικό ρήμα
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ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Ε. Κύκλωσε το σωστό που, πού, πως, πώς που λείπει απ' την πρόταση.

  1. _________ πέρασες το Σαββατοκύριακο;

Που Πού Πως Πώς

  2. Έμαθα _________ πλησιάζουν τα γενέθλιά σου.

που πού πως πώς

  3. _________ έβαλες το μαύρο μου πουκάμισο;

Που Πού Πως Πώς

  4. Θα κάνεις αυτό _________ σου είπα.

που πού πως πώς

Στ. Κύκλωσε το σωστό άρθρο η ή οι.

η οι φίλη

η οι καραμέλες

η οι μουσική

η οι πληγή

η οι αρχηγοί

η οι κορδέλα

η οι βιβλιοθήκη

η οι ποταμοί

η οι συναυλίες

η οι οθόνη
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ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Ζ. Κύκλωσε το σωστό άρθρο της ή τις.

της τις υπομονής

της τις τιμωρίες

της τις ταμπέλες

της τις προσπάθειας

της τις ελπίδας

της τις τέχνες

της τις γραμμής

της τις φωνές

της τις ζάχαρης

της τις γιορτές

της τις εφημερίδες

της τις περιοχές

Η. Κύκλωσε το σωστό άρθρο τον ή των.

τον των γιατρών

τον των ειδήσεων

τον των ασθενή

τον των άρρωστο

τον των επισκεπτών

τον των άγγελο

τον των επίπλων

τον των βιβλίων

τον των κτηρίων

τον των τεχνικό

τον των τραυματία

τον των μολυβιών
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Πώς βαθμολογείς τον εαυτό σου; (Κύκλωσε την απάντησή σου)

ΓΛΏΣΣΑ Γ′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Εργάστηκα με άνεση 
και ευκολία

Δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά 
τελικά τα κατάφερα

Χρειάζομαι παραπάνω 
εξάσκηση

Συνολικές ασκήσεις: 55

Σωστές απαντήσεις: __________

Επιτυχείς προσπάθειες: ___ /55

Λάθος απαντήσεις: __________

Συνολικό ποσοστό: __________%

Θ. Γράψε τις λέξεις στα κουτάκια ώστε να είναι σε αλφαβητική σειρά.

1.

 λιοντάρι       λιμάνι      λεμόνι

2.

 ξύλο        ξιφίας       ξύστρα

3.

καπέλο       κοχύλι       κουτάλα

4.

 σακούλα       σακάκι       σίδερο



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΑ
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Θεωρία κεφαλαίου:
  Όταν έχω να προσθέσω διψήφιους ή τριψήφιους αριθμούς, τότε 
     μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν από τους παρακάτω τρόπους.

2. Προσθέσεις 
διψήφιων και 
τριψήφιων 
αριθμών

Ενότητα 1η

1ος τρόπος - Υπολογίζω με το νου.

   264   +     523 = _____

264 + (500 + 20 + 3) = ____

(264 + 500) + 20 + 3 = ____

764 + 20 + 3 = ____

(764 + 20 ) + 3 = ____

784 + 3 = 787

π.χ. 

Αναλύω τον 
δεύτερο αριθμό 
σε Εκατοντάδες, 

Δεκάδες και Μονάδες

Στη συνέχεια 
προσθέτω 

στον πρώτο αριθμό 
τις Δεκάδες

Προσθέτω 
στον πρώτο αριθμό 

τις Εκατοντάδες

Τέλος προσθέτω 
τις Μονάδες 
και βρίσκω 

το αποτέλεσμα
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2ος τρόπος - Ανάλυση του αριθμού.

   264   +     523 = _____

(200 + 60 + 4) + (500 + 20 + 3) = ____

π.χ. 

(200 + 500) + (60 + 20) + (4 + 3) = __

700 + 80 + 7 = 787

αναλύω 
τους αριθμούς
σε Εκατοντάδες, 

Δεκάδες και Μονάδες

Προσθέτω μαζί 
τις Εκατοντάδες, μαζί 
τις Δεκάδες και μαζί 

τις Μονάδες.

Βρίσκω 
το αποτέλεσμα
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3ος τρόπος - Προσθέτω κάθετα.
Γράφουμε προσεκτικά τους αριθμούς τον έναν κάτω 
από τον άλλον με προσοχή ώστε οι Μονάδες να είναι 
κάτω από τις Μονάδες, οι Δεκάδες κάτω από τις Δεκάδες 
και οι Εκατοντάδες κάτω από τις Εκατοντάδες. 

π.χ. 

ΔΜ
54

+ 21
75

ΔΜ
29

+ 34
63

1

ΕΔΜ
142

+ 243
385

ΕΔΜ
437

+ 258
695

1

Θυμάμαι 
τα κρατούμενα!
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Εμπεδωτικές ασκήσεις (1)
Α. Υπολόγισε με όποιον τρόπο έμαθες παραπάνω και κύκλωσε 
      στο σωστό αποτέλεσμα.

34+12 = _____
48

34+23 = _____
57

47 58
46 59

62+14 = _____
75

52+37 = _____
79

76 90
77 91

43+13 = _____
56

15+33 = _____
46

57 47
58 48

65+23 = _____
87

24+44 = _____
68

88 67
89 66

52+24 = _____
74

31+27 = _____
57

75 58
76 59
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Β. Υπολόγισε με όποιον τρόπο έμαθες παραπάνω και κύκλωσε 
     στο σωστό αποτέλεσμα.

153+140 = ____
293

572+420 = ____
992

283 982
303 972

145+234 = ____
389

200+365 = ____
555

379 565
399 575

173+311 = ____
474

806+160 = ____
966

484 956
399 946

259+121 = ____
370

411+153 = ____
564

380 554
390 544

371+324 = ____
685

342+267 = ____
629

675 619
695 609
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Γ. Υπολόγισε με όποιον τρόπο έμαθες παραπάνω και κύκλωσε 
     στο σωστό αποτέλεσμα.

54 64 73 82
+ 12 + 1165 83

66 84

64 95 45 77
+ 32 + 3496 78

97 79

20 38 23 37
+ 18 + 1539 38

40 39

33 77 43 57
+ 46 + 1478 58

79 59

12 63 21 69
+ 52 + 4864 70

65 71

24 77 54 75
+ 53 + 2278 76

79 77
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Δ. Υπολόγισε με όποιον τρόπο έμαθες παραπάνω και κύκλωσε 
     στο σωστό αποτέλεσμα.

46 85 39 67
+ 39 + 2884 68

83 69

35 82 29 44
+ 48 + 1583 45

84 46

39 50 47 64
+ 11 + 1851 65

52 66

37 62 36 81
+ 26 + 4763 82

64 83

48 74 37 51
+ 28 + 1475 52

76 53

39 58 58 94
+ 19 + 3859 95

60 96
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Ε. Υπολόγισε με όποιον τρόπο έμαθες παραπάνω και κύκλωσε 
     στο σωστό αποτέλεσμα.

246 565 639 925
+ 339 + 286575 935

585 945

315 804 259 404
+ 489 + 155814 414

824 424

349 490 347 511
+ 151 + 184500 521

510 531

307 567 306 766
+ 260 + 470577 776

587 786

488 795 567 781
+ 287 + 214785 771

775 761

239 758 580 969
+ 519 + 389768 979

778 989
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Στ. Υπολόγισε με όποιον τρόπο έμαθες παραπάνω και κύκλωσε 
     στο σωστό αποτέλεσμα.

 , 

45
38

+  7

80
70
90

156
+  78

234
235
236

26
46

+ 8

80
70
60

398
+ 67

455
465
475

87
23

+ 6

116
106
96

673
+ 43

716
726
736

54
65

+  9

118
128
138

485
+ 37

512
522
532



ΙΣΤΟΡΙΑ
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
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Α. Σύντομες πληροφορίες του μαθήματος

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 5.8. «Ο
Δούρειος ίππος
και η καταστροφή 

της Τροίας»

Ενότητα 5η

Ο 
Οδυσσέας σκέφτηκε πως 

έπρεπε να κάνουν κάτι πολύ έξυπνο για 
να κερδίσουν τη μάχη. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε να 

φτιάξουν ένα ξύλινο άλογο που να είναι κούφιο από 
μέσα, το Δούρειο Ίππο. Οι Αχαιοί μπήκαν μέσα σ’ αυτό και 
οι υπόλοιποι μπήκαν στα πλοία και κρύφτηκαν στην Τένεδο.

 Οι Τρώες νόμιζαν πως οι Αχαιοί είχαν φύγει και πήραν το άλογο 
και το έβαλαν μέσα στην πόλη. Η Κασσάνδρα όμως τους είχε προειδο-
ποιήσει πως μέσα στην κοιλιά του αλόγου είχαν κρυφτεί οι Αχαιοί και 
ο Λαοκόωντας τους έλεγε να φοβούνται τα δώρα των Αχαιών, μιας κ ο 

Δούρειος Ίππος έγραφε πάνω του πως είναι αφιερωμένος στη θεά Αθη-
νά. Μετά από αυτό που είπε ο Λαοκόωντας δύο φίδια σταλμένα από 

τον Ποσειδώνα τον έπνιξαν.
 Τα μεσάνυχτα, την ώρα που οι Τρώες κοιμόντουσαν, οι Αχαιοί 

βγήκαν από το άλογο, ήρθε κ ο υπόλοιπος στρατός από την 
Τένεδο και σκότωσαν τους Τρώες. Ο Μενέλαος κατάφερε 
να πάρει πίσω την Ελένη και μετά έβαλαν φωτιά και 

έκαψαν την πόλη. Το πρωί ξεκίνησαν για να 
γυρίσουν πίσω στην πατρίδα

τους.
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Β. Εικονογραφημένο κείμενοΒ. Εικονογραφημένο κείμενο

Μετά τον θάνατο 
του Αχιλλέα, 

οι Αχαιοί 
απελπίστηκαν.

Τότε ο Οδυσσέας, 
ο πολυμήχανος, 
σκέφτηκε ότι 
η Τροία δε θα 

έπεφτε με τα όπλα 
αλλά με πονηριά.

Δεν πίστευαν 
πως θα 

κατάφερναν 
να κυριεύσουν 

την Τροία.

Συμβούλεψε λοιπόν τους 
Αχαιούς να φτιάξουν ένα 

μεγάλο ξύλινο άλογο, κούφιο 
μέσα, τον Δούρειο ίππο.
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το έφτιαξαν λοιπόν 
οι Αχαιοί κι έγραψαν 

πάνω του: «Δώρο των 
Αχαιών στην Αθηνά».

Ο Αγαμέμνονας με τον υπόλοιπο στρατό, αφού 
έκαψαν το στρατόπεδο, μπήκαν στα πλοία και 

πήγαν και κρύφτηκαν στην Τένεδο.

Και μια νύχτα σκοτεινή 
μπήκαν μέσα στο άλογο ο 
Οδυσσέας, ο Μενέλαος, ο 

Διομήδης, ο Νεοπτόλεμος, 
που ήταν γιος του 

Αχιλλέα, και μερικοί 
ακόμη γενναίοι Αχαιοί.

Το Πρωί οι Τρώες 
κοιτώντας από τα τείχη, δεν 

πίστευαν στα μάτια τους.
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οι Αχαιοί είχαν φύγει κι 
είχαν αφήσει πίσω τους 
μόνο ένα ξύλινο άλογο, 
δίπλα στο ακρογιάλι.

Πολλοί έλεγαν πως έπρεπε να το 
ανεβάσουν στην ακρόπολη της Τροίας, 

για να τους προστατεύει η θεά. 

Βγήκαν λοιπόν από τα 
τείχη, το πλησίασαν 
και είδαν πως ήταν 

αφιέρωμα στην Αθηνά.

Άδικα η Κασσάνδρα φώναζε 
πως μέσα στην κοιλιά του 
ήταν κρυμμένοι Αχαιοί.



150

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κανένας δεν 
την πίστευε. 

Κι ένας Τρώας, 
ο Λαοκόωντας, 
που ήταν ιερέας 
του Απόλλωνα, 

Αμέσως δυο τεράστια φίδια, 
σταλμένα από τον Ποσειδώνα, 

βγήκαν από τη θάλασσα κι 
έπνιξαν τον Λαοκόωντα μαζί 

με τα παιδιά του.

είπε: «Να φοβάστε τους Αχαιούς 
ακόμα κι αν σας φέρνουν δώρα».

Βλέποντας το θαύμα αυτό οι 
Τρώες τρόμαξαν κι έσυραν 

το άλογο στην πόλη.

Για να μπει, γκρέμισαν ένα 
μέρος από τα τείχη της.
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μετά έφαγαν, 
ήπιαν και 
γλέντησαν 
χαρούμενοι 
όλη την 
ημέρα.

Τα μεσάνυχτα βγήκαν οι Αχαιοί 
από την κοιλιά του αλόγου.

Τη νύχτα κοιμήθηκαν 
κουρασμένοι από τον 
χορό και το φαγοπότι.

Σε λίγο γύρισε ο στρατός 
από την Τένεδο. 

έτρεξαν κι άναψαν 
φωτιές ψηλά στα τείχη 
κι άνοιξαν τις πύλες.
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μπήκαν όλοι οι Αχαιοί στην Τροία, 
σκότωσαν τους αρχηγούς των 

Τρώων και πήραν σκλάβους τα 
παιδιά και τις γυναίκες.

μετά έβαλαν φωτιά 
και έκαψαν την 
πόλη, χωρίς να 

σεβαστούν ούτε τους 
ναούς των θεών.

Ο Μενέλαος έτρεξε στο 
παλάτι του Πρίαμου και 
πήρε πίσω την Ελένη.

Το πρωί φόρτωσαν τα 
πλοία τους με λάφυρα και 
ξεκίνησαν για να γυρίσουν 

στην πατρίδα.
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Α. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.

3.

Τι είχαν γράψει πάνω στο Δούρειο ίππο;

Εμπεδωτικές ασκήσεις

2.

4.

   • Σκέφτηκε να φτιάξει ένα μεγάλο ξύλινο άλογο 
        κούφιο μέσα, το Δούρειο ίππο.

   • Οι Αχαιοί μια νύχτα μπήκαν μέσα στο Δούρειο Ίππο 
        και μαζί τους ο Οδυσσέας, ο Μενέλαος, ο Διομήδης 
        και ο Νεοπτόλεμος. Μόλις έκαψαν το στρατόπεδο, 
        μπήκαν στα πλοία και κρύφτηκαν στη νήσο Τένεδο.

   • Σκέφτηκε να φτιάξει ένα μεγάλο ξύλινο άλογο 
        κούφιο μέσα, το Δούρειο άρμα.

   • Οι Αχαιοί μια νύχτα μπήκαν μέσα στο Δούρειο Ίππο 
        και κρύφτηκαν στο νησί Τένεδο.

Τι σκέφτηκε τότε ο Οδυσσέας για να κυριεύσουν την 
Τροία;

Πώς οργάνωσαν το σχέδιο οι Αχαιοί;

1.
Οι Αχαιοί είχαν απελπιστεί και δεν πίστευαν πως θα 
κυριεύσουν την Τροία.

Σωστό Λάθος

   •  «Δώρο των Αχαιών στην Τροία».

   •  «Δώρο των Αχαιών στην Αθήνα».
   •  «Δώρο των Αχαιών στην Αθηνά».

   •  «Δώρο των Τρώων στην Αθηνά».
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

6.

5.
Οι Τρώες είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με 
αυτό το ξύλινο άλογο.

Η Κασσάνδρα είχε καταλάβει πως μέσα στην κοιλιά του 
αλόγου ήταν κρυμμένοι Αχαιοί αλλά κανείς δεν την πίστευε.

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

8.

9.

Τι έστειλε ο Ποσειδώνας;

Οι Τρώες βλέποντας αυτό το θαύμα τρόμαξαν και 
____________;

7.
   • «Να αγαπάτε τους Αχαιούς και να σας φέρνουν 
        δώρα».

   • «Να φοβάστε τους Αχαιούς ακόμη κι αν σας 
        φέρνουν δώρα».

Τι είχε πει ο Λαοκόωντας, ο ιερέας του Απόλλωνα;

   •  Δύο τεράστια φίδια τα οποία έπνιξαν τον Λαοκόωντα 
       μαζί με τα παιδιά του.

   •  Έσυραν το άλογο έξω από την πόλη μακριά από τα 
       τείχη της Τροίας.

   •  Δύο δικέφαλα φίδια τα οποία έπνιξαν το Λαοκόωντα  
       μαζί με τα παιδιά του.

   •  Έσυραν το άλογο για να μπει στην Τροία, 
       γκρεμίζοντας ένα μέρος από τα τείχη της.
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

11.

12.

13.

14.

15.

10.
Οι Τρώες εκείνη την ημέρα κοιμήθηκαν χαρούμενοι.

Οι Αχαιοί έμειναν πολλές μέρες στην κοιλιά του 
αλόγου.

Οι Αχαιοί βγήκαν από την κοιλιά του αλόγου κι 
άναψαν φωτιές στα ψηλά τείχη κι άνοιξαν τις πύλες.

Οι Αχαιοί μπήκαν στην Τροία αλλά δεν κατάφεραν 
τίποτε γιατί οι Τρώες τους έδιωξαν.

Οι Αχαιοί μπήκαν στην Τροία, σκότωσαν τους 
αρχηγούς, πήραν για σκλάβους παιδιά και γυναίκες 
και ο Μενέλαος πήρε πίσω την Ελένη.

Οι Αχαιοί αφού κατάφεραν το στόχο τους ξεκίνησαν το 
πρωί για να γυρίσουν στην πατρίδα.

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

  

•  «ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ 
    ΑΧΑΙΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ 
    ΣΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝ …»
•  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ
•  ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΛΟΓΟ
•  ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ 
    ΚΥΡΙΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ …
•  ΕΚΕΙ ΚΡΥΦΤΗΚΑΝ ΟΙ 
    ΑΧΑΙΟΙ
•  ΔΟΥΡΕΙΟΣ …
•  Η ΤΡΟΙΑ ΘΑ ΕΠΕΦΤΕ 
    ΜΕ …
•  ΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ 
    ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
    (αντίστροφα)

Β. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα.

Δ
Ο
Υ
Ρ
Ε
Ι

Σ
Ο
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γ. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.

1.  Τι ήταν ο Δούρειος ίππος;

2. Πότε έγινε η επίθεση από τους Αχαιούς στους Τρώες και με 
     ποιον τρόπο;

3. Τι είπε η Κασσάνδρα όταν είδε το ξύλινο άλογο; Κι ο 
     Λαοκόωντας είχε την ίδια άποψη;
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δ. Βρες μέσα στο κρυπτόλεξο 8 λέξεις που συνάντησες στο κείμενο.

Πώς βαθμολογείς τον εαυτό σου; (Κύκλωσε την απάντησή σου)

Εργάστηκα με άνεση 
και ευκολία

Δυσκολεύτηκα λίγο αλλά 
τελικά τα κατάφερα

Χρειάζομαι παραπάνω 
εξάσκηση
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ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ε. Ζωγράφισε τον Δούρειο ίππο όπως τον βλέπεις στην εικόνα.
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