
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΔ́
Γνωρίστε τα ηλεκτρονικά σχολικά 
βοηθήματα για μαθητές του δημοτικού.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Δείγμα
δωρεάν

Γνωριμία με 
το i-books



ΟδηγΙεΣ για τα

∆ιαλέξτε το e-book που θέλετε να αποκτήσετε. 
Ολοκληρώστε τη διαδικασία με όποιον τρόπο 

πληρωμής θέλετε. 

Εισέλθετε στο email σας και κατεβάστε 
το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας.

Από το e-book που αποκτήσατε, διαλέξτε 
τις σελίδες που θέλετε να εργαστείτε 

και εκτυπώστε τις σελίδες αυτές.

Ξεκινήστε την εμπειρία του i-books.

Μπορείτε να εκτυπώσετε 
τις σελίδες που θέλετε 

παραπάνω από μια φορά. 

Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.

  Μπορώ να 
    εκτυπώσω ξανά 
        την άσκηση!
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ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 

Αναμνήσεις 
του καλοκαιριού: 
Ουσιαστικά/

ρήματα/
επίθετα

ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενότητα 1η

Ένα σκαλί ακόμα

Εμπεδωτικές ασκήσεις (α)
Α. Κύκλωσε το σωστό κουτάκι που δείχνει αν η λέξη που βλέπεις είναι 
     ουσιαστικό ή επίθετο.

Β. Να γράψεις ένα επίθετο που να ταιριάζει μπροστά από το ουσιαστικό.

γρήγορος
λίμνη

πίνακας
παράλληλος

στεγνή
βάρκα

καθαρός
ποδήλατο

παραδοσιακό
φωτογραφία

τάξη
δελφίνι

κουρτίνα
κορδέλα
δάσος
ώρα

στροφή

ομάδα
δάσκαλος

κίνηση
φαγητό
καπέλο
φεγγάρι
διαμάντι

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό

επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο



Γ. Κύκλωσε το σωστό κουτάκι που δείχνει αν η λέξη που βλέπεις είναι 
    ουσιαστικό ή επίθετο.

σκάλες
πλαστικά
εισιτήρια

αδιάβροχες
φωτογραφίες
προσπάθειες

δάπεδα
χρήματα

πανάκριβα
δερμάτινες

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό

επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
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ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

σημαντική
καθυστερώ
αποδείξεις

εκπληκτικός
στέγη

πούλησα
κουρτίνες
λίθινος

κατοικούν
έσβησαν

ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό
ουσιαστικό

ρήμα
ρήμα
ρήμα
ρήμα
ρήμα
ρήμα
ρήμα
ρήμα
ρήμα
ρήμα

επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο
επίθετο



Ε. Να διαγράψεις το επίθετο που δεν ταιριάζει με την εικόνα.
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ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

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

Εργάστηκα με άνεση 
και ευκολία

Δυσκολεύτηκα λίγο αλλά 
τελικά τα κατάφερα

Χρειάζομαι παραπάνω 
εξάσκηση

φωτεινό

φρέσκο

φωτεινή

ασημένια

καθαρή

γλυκό

πέτρινο

μπαγιάτικο

δερμάτινη

δερμάτινα

άδικη

νόστιμο

φρέσκο

νόστιμο

καθαρή

πάνινα

στενή

θρεπτικό 

ακριβό

ανοιχτό

ευρύχωρη

παλιά

ακριβή

πικρό
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ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 

Ξημερώνει 
μια νέα μέρα… 
Ώρα για το 

σχολείο
Οι χρόνοι του 

ρήματος

ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ενότητα 1η

Ένα σκαλί ακόμα

Θεωρία κεφαλαίου

Ενεστώτας: είναι ο χρόνος που φανερώνει ότι κάτι συμβαίνει τώρα ή 
επαναλαμβάνεται συνεχώς.
π.χ. Η μαμά μαγειρεύει το φαγητό.

Παρατατικός: είναι ο χρόνος που φανερώνει ότι κάτι γινόταν στο 
παρελθόν και είχε διάρκεια.
π.χ. Η μαμά μαγείρευε το φαγητό.

Εξακολουθητικός Μέλλοντας: είναι ο χρόνος που δηλώνει ότι κάτι θα 
γίνεται στο μέλλον συνέχεια ή επαναλαμβανόμενα. 
π.χ. Η μαμά θα μαγειρεύει.
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ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εμπεδωτικές ασκήσεις (α)

Α. Κύκλωσε το χρόνο του ρήματος.

Β. Να συμπληρώσεις τον πίνακα.

Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας
Ενεστώτας

Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός
Παρατατικός

καλούσαν
σπουδάζει

θα πλησιάζει
έφταιγε
αξίζετε

θα αρπάζουν
δήλωνε
ανάβεις
έτρωγε

θα κλέβει

Μ. Εξακολουθητικός
Μ. Εξακολουθητικός
Μ. Εξακολουθητικός
Μ. Εξακολουθητικός
Μ. Εξακολουθητικός
Μ. Εξακολουθητικός
Μ. Εξακολουθητικός
Μ. Εξακολουθητικός
Μ. Εξακολουθητικός
Μ. Εξακολουθητικός

Ενεστώτας
λύνει

λατρεύουν
καθαρίζει

Παρατατικός

μάζευε
διόρθωνε

Μ. Εξακολουθητικός

θα λείπουν
θα γράφετε
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ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γ. Κύκλωσε το χρόνο του ρήματος.

διορίζουμε

παρουσίαζαν

θα σπουδάζει

αναγράφει

θα εξετάζει

θα πλησιάζω

ζωγραφίζεις

θα φτάνουν 

θα πιστεύετε

πιάναμε

Ενεστώτας

Ενεστώτας

Ενεστώτας

Ενεστώτας

Ενεστώτας

Ενεστώτας

Ενεστώτας

Ενεστώτας

Ενεστώτας

Ενεστώτας

Παρατατικός

Παρατατικός

Παρατατικός

Παρατατικός

Παρατατικός

Παρατατικός

Παρατατικός

Παρατατικός

Παρατατικός

Παρατατικός

Μ. Εξακολουθητικός

Μ. Εξακολουθητικός

Μ. Εξακολουθητικός

Μ. Εξακολουθητικός

Μ. Εξακολουθητικός

Μ. Εξακολουθητικός

Μ. Εξακολουθητικός

Μ. Εξακολουθητικός

Μ. Εξακολουθητικός

Μ. Εξακολουθητικός

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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ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δ. Υπογράμμισε το ρήμα στις παρακάτω προτάσεις και γράψε το χρόνο 
     που βρίσκεται.

   Ο κηπουρός  έσκαβε στο χώμα για να κάνει μια τρύπα.
Το ρήμα είναι σε χρόνο: _______________________________________________

   Η μητέρα φροντίζει το νεογέννητο μωρό της.
Το ρήμα είναι σε χρόνο: _______________________________________________
   Του χρόνου θα ταξιδεύω περισσότερες φορές στο
  εξωτερικό.
Το ρήμα είναι σε χρόνο: _______________________________________________

   Κάθε απόγευμα ποτίζουμε τα λουλούδια του κήπου.
Το ρήμα είναι σε χρόνο: _______________________________________________

   Στην εκδρομή όλη μέρα θα τρέχουμε στο δάσος.
Το ρήμα είναι σε χρόνο: _______________________________________________

   Μιλούσες πολλή ώρα με το διευθυντή σου.
Το ρήμα είναι σε χρόνο: _______________________________________________
   Η μητέρα μάζευε τα πεταμένα παιχνίδια των 
  παιδιών της.
Το ρήμα είναι σε χρόνο: _______________________________________________

   Τα περισσότερα παιδιά λατρεύουν το καλοκαίρι.
Το ρήμα είναι σε χρόνο: _______________________________________________
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ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εμπεδωτικές ασκήσεις (β)
Α. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το ρήμα και να γράψεις το 
     χρόνο μέσα στο κουτάκι.

Β. Να συμπληρώσεις τον πίνακα.

(…………….)

(…………….)

(…………….)

(…………….)

(…………….)

(…………….)

(…………….)

(…………….)

Οι πυροσβέστες έσβηναν όλη νύχτα τη φωτιά.
Από δω και πέρα η Κατερίνα θα προσέχει τον 
αδερφό της περισσότερο.
Ο δάσκαλος διόρθωνε όλη νύχτα τα διαγωνίσματα 
των μαθητών του.
Η Χριστίνα καθαρίζει τα πεσμένα φύλλα στην αυλή.
Από σήμερα θα γράφετε τις ασκήσεις στο κόκκινο 
τεράδιο.
Οι γείτονες μας θα λείπουν αυτό το Σαββατοκύριακο.
Ο Ορέστης λύνει μόνος του τις ασκήσεις.
Η Αφροδίτη αγοράζει προϊόντα από τοπικά 
καταστήματα.

Ενεστώτας
δροσίζω

κερδίζει

Παρατατικός
 

γλιστρούσαμε

ανέβαιναν

αποθήκευες

Μ. Εξακολουθητικός
 

θα αγοράζουν

θα γράφετε
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ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γ. Να μεταφέρεις τις προτάσεις στον Παρατατικό και στον Μέλλοντα 
    Εξακολουθητικό.

Ενεστώτας         Ο δάσκαλος διορθώνει τα γραπτά των μαθητών.

Παρατατικός  

Μ.Εξακολουθητικός 

Ενεστώτας       Οι εργάτες χτίζουν μια πολυκατοικία. 

Παρατατικός  

Μ.Εξακολουθητικός 

Ενεστώτας       Πλησιάζουμε στο τέλος της διαδρομής. 

Παρατατικός  

Μ.Εξακολουθητικός 

Ενεστώτας       Εμείς φτιάχνουμε σπιτικά γλυκά. 

Παρατατικός  

Μ.Εξακολουθητικός 

Ενεστώτας         Τα παιδιά μαζεύουν μήλα από τον κήπο. 

Παρατατικός  

Μ.Εξακολουθητικός 

Ενεστώτας       Τα παιδιά στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Παρατατικός  

Μ.Εξακολουθητικός 
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MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ενότητα 1η

 

Θεωρία κεφαλαίου

1. Πώς γράφω έναν τετραψήφιο αριθμό;
Ξεκινάω πρώτα από τις Xιλιάδες, μετά γράφω 
τις Εκατοντάδες, έπειτα τις Δεκάδες και ύστερα 
τις Μονάδες του αριθμού. Στο τέλος μετράω 
από το τέλος 3 ψηφία και βάζω τελεία.
π.χ. 8.500 οχτώ χιλιάδες πεντακόσια
9.343 εννιά χιλιάδες τριακόσια σαράντα 
τρία

2. 
Διαχειρίζομαι 

τους αριθμούς ως 
το 10.000 

2. Πώς διαβάζω έναν τετραψήφιο αριθμό;
Ξεκινάω από τα ψηφία των Χιλιάδων και στη 
συνέχεια διαβάζω τον υπόλοιπο αριθμό 
σαν διψήφιο, τριψήφιο ή μονο ψήφιο.
π.χ. 9.630 εννιά χιλιάδες εξακόσια 
τριάντα
8.042 οχτώ χιλιάδες σαράντα δύο
7.006 εφτά χιλιάδες έξι

3. Πώς συγκρίνω τους τετραψήφιους 
αριθμούς;
Ξεκινάω τη σύγκριση από το ψηφίο των 
Χιλιάδων. Αν αυτά τα ψηφία είναι ίδια, 
προχωράω στα ψηφία των Εκατοντάδων, 
των Δεκάδων ή των Μονάδων.
π.χ. 9.563 > 8.343     8.256 < 8.246



4. Πώς προσθέτω τους τετραψήφιους αριθμούς;
π.χ. Αν έχω να κάνω τη πρόσθεση 4.560 + 3.180=___, τότε κάνω με 
τη σειρά τα παρακάτω βήματα.

5. Πώς αφαιρώ τους τετραψήφιους αριθμούς;
π.χ. Αν έχω να κάνω την αφαίρεση 9.870 – 4.540 =___, τότε κάνω 
με τη σειρά τα παρακάτω βήματα.
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Χωρίζω τον δεύτερο αριθμό σε 
Χιλιάδες, Εκατοντάδες, Δεκάδες 
και Μονάδες.

Προσθέτω στον πρώτο αριθμό τις 
Χιλιάδες.

Στη συνέχεια προσθέτω τις 
Εκατοντάδες.

Τέλος προσθέτω τις Δεκάδες και 
βρίσκω το αποτέλεσμα.

Χωρίζω τον δεύτερο αριθμό σε 
Χιλιάδες, Εκατοντάδες, Δεκάδες 
και Μονάδες.

Αφαιρώ στον πρώτο αριθμό τις 
Χιλιάδες.

Στη συνέχεια αφαιρώ τις 
Εκατοντάδες.

Τέλος αφαιρώ τις Δεκάδες και 
βρίσκω το αποτέλεσμα.

4.560 + (3.000 + 100 + 80) = ____

(4.560 + 3.000) +100 + 80 = _____

(7.560 +100) + 80 = _____

7.660 + 80 = 7.740

9.870 - (4.000 - 500 - 40) = ____

(9.870 - 4.000) -500 - 40 = _____

(5.870 -500) - 40 = _____

5.370 - 40 = 5.330
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Εμπεδωτικές ασκήσεις
1. Υπολόγισε το μισό των παρακάτω αριθμών και κύκλωσε το σωστό κουτάκι.

3.600

8.200			7.000

7.200			7.400

2.700

4.700			4.500

5.000			5.400

700

2.000			1.400

1.700			1.000

4.800

7.600			8.800

9.600			9.800

4.000

7.500			8.000

9.000			7.000

4.500

8.000			9.000

7.500			9.500

3.900

7.800			8.800

9.800			6.900

1.200

2.400			2.000

1.500			2.500

3.200

4.400			6.400

5.400			6.000

4.900

8.900			9.400

9.500			9.800

2.500

5.000			6.000

4.000			5.500

3.400

7.800			6.000

6.800			3.500

2.200

3.400			5.400

4.000			4.400

3.500

7.000			6.500

6.000			8.000

1.700

3.400			3.200

2.700			3.000
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2. Υπολόγισε το διπλάσιο των παρακάτω αριθμών και κύκλωσε το σωστό κουτάκι.

3.600

4.050			2.100

2.000			1.800		

9.000

4.050			4.000

4.500			5.000

2.600

1.600			1.300

1.000					300	

4.800

2.800			2.500

2.600			2.400

4.100

2.000			2.050

1.700			1.350

3.000

1.150			1.000

500					1.500

8.800

4.500			4.000

4.400			4.200

6.800

3.800			3.400

3.000			3.200

5.000

2.500			5.500

2.250			2.000

4.200

2.000			2.200

2.100			3.000

6.900

3.900			3.450

3.400			3.500

6.400

3.200			3.000

3.400			3.600



4. Υπολόγισε τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς όπως το παράδειγμα.

2.004x3=

1.015x5=

4.980x2=

2.560x3=

673x3=

2.283x4=

578x5=

1.245x3=

(2.000x3)+(4x3)=6.000+12=6.012
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3. Παρατήρησε τους αριθμούς και κύκλωσε τι δηλώνει ο αριθμός 5 σε κάθε 
    περίπτωση.

3.485
7.518
5.997
7.653
6.945
5.938
6.541
7.598
3.995
6.858
9.576
9.457

Χιλιάδες

Χιλιάδες

Χιλιάδες

Χιλιάδες

Χιλιάδες

Χιλιάδες

Χιλιάδες

Χιλιάδες

Χιλιάδες

Χιλιάδες

Χιλιάδες

Χιλιάδες

Εκατοντάδες

Εκατοντάδες

Εκατοντάδες

Εκατοντάδες

Εκατοντάδες

Εκατοντάδες

Εκατοντάδες

Εκατοντάδες

Εκατοντάδες

Εκατοντάδες

Εκατοντάδες

Εκατοντάδες

Δεκάδες

Δεκάδες

Δεκάδες

Δεκάδες

Δεκάδες

Δεκάδες

Δεκάδες

Δεκάδες

Δεκάδες

Δεκάδες

Δεκάδες

Δεκάδες

Μονάδες

Μονάδες

Μονάδες

Μονάδες

Μονάδες

Μονάδες

Μονάδες

Μονάδες

Μονάδες

Μονάδες

Μονάδες

Μονάδες



Σωστό                   Λάθος

Σωστό                   Λάθος

Σωστό                   Λάθος

Σωστό                   Λάθος
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5. Παρατήρησε τις παρακάτω αριθμογραμμές και κύκλωσε το Σωστό αν έχουν 
    τοποθετηθεί σωστά οι αριθμοί.

Σωστό                   Λάθος Σωστό                   Λάθος



Σωστό                   Λάθος Σωστό                   Λάθος

Σωστό                   Λάθος Σωστό                   Λάθος
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6. Γράψε τους αριθμούς από τον μεγαλύτερο προς το μικρότερο.

2.004                1.013                1.009                2.560                1.345

1.200                  700                 1.650                1.930                 980

___________ > ____________ > ____________ > ____________ > ___________

___________ > ____________ > ____________ > ____________ > ___________



7. Υπολόγισε τις παρακάτω πράξεις και κύκλωσε το σωστό κουτάκι.
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7.258+____=9.328

3.050 2.070

2.050 3.070

4.058+___=7.258

3.200	 3.150

3.000	 3.100

3.750+___=7.000

3.300	 3.250

3.200	 3.350

4.000-___=2.570

1.450 1.430

1.530	 1.440

8.590-___=4.000

4.480 4.490

4.590 4.690

1.740+___=5.230

3.570 3.480

3.590 3.490

3.080+___=5.670

2.600	 2.580

2.690 2.590

8.370-___=5.480

2.890	 2.990

2.870	 2.880

7.230-___=3.000

4.250 4.240

4.230	 4.330

3.000-___=1.350

1.660	 1.750

1.640 1.650

6.520+___=8.970

2.400	 2.550

2.450 3.490

6.520+___=8.520

2.100	 2.010

1.900	 2.000

7.230-___=4.770

2.440	 2.450

2.560 2.460

5.420-___=3.000

2.420	 2.300

2.410	 2.440

3.000-___=457

2.543	 2.544

2.553	 2.534
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Ένα	κατάστημα	γυναικείων	ρούχων		έκανε	τζίρο	τη	Δευτέρα	2.010	
ευρώ	και	την	Τρίτη	1.740	ευρώ.	Πόσα	χρήματα	έκανε	τζίρο	και	τις	
2	μέρες;

Ο	Νικήτας	είχε	στο	λογαριασμό	του	6.100	ευρώ	και	αγορασε	ένα	
ψυγείο	αξίας	945	ευρώ	.Πόσα	χρήματα	έχει	τώρα	ο	Νικήτας;

Δευτέρα	
2.010€

Είχε	
6.100€

Απρίλιος	
8.100€

Τρίτη	
1.740€

Ψυγείο	
αξίας	
945€

Μάιος	
2.350€ 
λιγότερα

Πόσα	
χρήματα	

έκανε	τζίρο;

	Πόσα	
χρήματα	

έχει	τώρα	ο	
Νικήτας;

Πόσα	έξοδα	
έκανε	τον	
Μάιο;

;

;

;
Απάντηση:	____________________________

χώρος	για	πράξεις

Απάντηση:	____________________________

χώρος	για	πράξεις

Απάντηση:	____________________________

χώρος	για	πράξεις

Μια	εταιρεία	είχε	έξοδα	τον	μήνα	Απρίλιο	8.100	ευρώ.	Τον	επόμενο	
μήνα	 είχε	 έξοδα	 2.350	 ευρώ	 λιγότερα.	Πόσα	 ήταν	 το	 έξοδα	 τον	
επόμενο	μήνα;
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Μια	παράσταση	θεάτρου	παρακολούθησαν	4.980	γυναίκες	και	3.765	
άνδρες.	Πόσοι	ήταν	συνολικά	οι	θεατές;

Έναν	 ποδοσφαιρικό	 αγώνα	 παρακολούθησαν	 9.450	 θεατές.	 Από	
αυτούς	οι	5.310	ήταν	οι	φίλαθλοι	της	κόκκινης	ομάδας.	Πόσοι	ήταν	
οι	φίλαθλοι	της	μπλε	ομάδας;

4.980 
γυναίκες

9.450 
θεατές

Έχει	
5.860€

3.765 
άνδρες

5.310 
κόκκινη	
ομάδα

Αξίας	
10.000€

Πόσοι	ήταν	
συνολικά	οι	
θεατές;

Πόσοι	ήταν	
από	τη	μπλε	

ομάδα;

Πόσα	χρήματα	
χρειάζεται;

;

;

;
Απάντηση:	____________________________

χώρος	για	πράξεις

Απάντηση:	____________________________

χώρος	για	πράξεις

Απάντηση:	____________________________

χώρος	για	πράξεις

Η	Ναταλία	έχει	5.860	ευρώ	και	θέλει	να	αγοράσει	ένα	αυτοκίνητο	
αξίας	10.000	ευρώ.	Πόσα	χρήματα	χρειάζεται	ακόμη;
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Κεφάλαιο 1: 
Η κάθοδος των 

Δωριέων

Ενότητα 1η

Α. Οι σημαντικότερες πληροφορίες του μαθήματος.

Στην αρχή των γεωμετρικών 
χρόνων ένα ελληνικό φύλο, οι Δωριείς, 
μετακινήθηκαν από τον βορρά προς τη 
νότια Ελλάδα. Η μετακίνηση αυτή των 

ελληνικών φύλων ονομάστηκε κάθοδος των 
Δωριέων. Η μετακίνηση των ελληνικών φύλων 

κράτησε πολλά χρόνια. Οι Δωριείς χωρίστηκαν σε 
πολλές ομάδες και εγκαταστάθηκαν σε διάφορες 

περιοχές:
    •  Στερεά Ελλάδα
    •  Πελοπόννησο
    •  Σπάρτη
Η κάθοδος των Δωριέων αναστάτωσε τη ζωή των αν-

θρώπων γιατί:
•  Οι Δωριείς κυριάρχησαν στις περιοχές που 
εγκαταστάθηκαν και ανάγκασαν τους παλιούς 
κατοίκους είτε να φύγουν είτε να γίνουν δούλοι 

(είλωτες).
•  Επέβαλαν τη δωρική διάλεκτο.

•  Ο μυκηναϊκός πολιτισμός σταμάτησε 
να αναπτύσσεται.

Γεωμετρικά χρόνια
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Β. Εικονογραφημένο κείμενο

Η πορεία 
προς το νότο 
έγινε αργά.

Οι Δωριείς ήταν το 
τελευταίο ελληνικό 

φύλο που μετακινήθηκε 
προς τη νότια Ελλάδα.

Οι άνθρωποι ακόμη και 
σήμερα εγκαταλείπουν έναν 

χώρο, όταν κινδυνεύουν 

ή όταν θέλουν να 
ζήσουν καλύτερα.

Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε 
τους λόγους που τους έκαναν 
να αναζητήσουν άλλη πατρίδα.
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Κάποιοι από αυτούς φαίνεται ότι 
παρέμειναν στη στερεά Ελλάδα και 
ειδικά στην περιοχή της Δωρίδας, 

όπως φανερώνει η λέξη.

Χρειάστηκαν 
πολλά χρόνια.

Η Κάθοδος των Δωριέων 
δεν έγινε μονομιάς.

Πολλές ομάδες άρχισαν τότε να 
μένουν άλλοτε προσωρινά και 

άλλοτε μόνιμα σε διάφορα μέρη.

Σήμερα μας είναι άγνωστοι 
ακόμη και οι δρόμοι που 

ακολούθησαν.
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Το πιο πιθανό είναι ότι 
πέρασαν στην Πελοπόννησο 
από τον Ισθμό της Κορίνθου.

Οι Δωριείς φαίνεται ότι 
στην αρχή ήταν πιο πολλοί, 

γι’αυτό όλοι οι κάτοικοι

Μια ισχυρή ομάδα 
κατευθύνθηκε νοτιότερα και 
κατέλαβε τη Σπάρτη και την 
εύφορη πεδιάδα του Ευρώτα.

Οι παλιοί κάτοικοι έγιναν 
είλωτες που αναγκάστηκαν 

να καλλιεργούν τη γη.

Στην Πελοπόννησο 
χωρίστηκαν σε μικρότερες 
ομάδες και κατευθύνθηκαν 

σε διάφορες περιοχές.
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Οι Δωριείς κυριάρχησαν με 
τη δύναμή τους σε διάφορα 
μέρη της Πελοποννήσου.

Ο Μυκηναïκός πολιτισμός 
σταμάτησε να αναπτύσσεται.

Πολλοί από τους παλιούς 
κάτοικους έχασαν την περιουσία 

τους και έγιναν δούλοι.

μίλησαν αργότερα 
τη διάλεκτό τους, 

τη δωρική.

Μερικοί βλέποντας ότι δεν 
μπορούσαν πια να ζήσουν στον τόπο 

τους, αναγκάστηκαν να φύγουν.

#?!!
??#!!
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1.

4.

   •  Οι Δωριείς    •  Οι Είλωτες

Εμπεδωτικές ασκήσεις
Α. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.

Ποιο ήταν το τελευταίο ελληνικό φύλο που 
μετακινήθηκε  προς τη νότια Ελλάδα;

Πολλές ομάδες άρχισαν να μένουν άλλοτε προσωρινά 
και άλλοτε μόνιμα σε διάφορα μέρη.

2.

Είναι δύσκολο σήμερα να εξηγήσουμε τους λόγους που 
τους έκαναν να αναζητήσουν άλλη πατρίδα.

Σωστό Λάθος

Σωστό Λάθος

3.    • Μια φορά και εγκαταστάθηκαν αμέσως.

   • Αργά.

Η πορεία των Δωριέων έγινε προς το νότο:
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5.    • Εγκατάσταση των Δωριέων

   • Κάθοδος των Δωριέων

Πώς ονομάστηκε η μετάβαση των Δωριέων προς το νότο;

6.
   •  Σπάρτης    •  Δωρίδας

Κάποιοι από αυτούς φαίνεται ότι παρέμειναν στη 
Στερεά Ελλάδα και ειδικά στην περιοχή της ___________

7.

Η κάθοδος των Δωριέων έγινε μονομιάς.

Σωστό Λάθος

8.    • Κατευθύνθηκαν σε διάφορες περιοχές.

   • Εγκαταστάθηκαν όλοι μαζί.

Τι έκαναν οι Δωριείς όταν έφτασαν στην Πελοπόννησο;

9.

Ποιες περιοχές κατέλαβαν στην Πελοπόννησο οι Δωριείς;

   • Σπάρτη και εύφορη κοιλάδα του Ευρώτα.

   • Την Σπάρτη και μερικά νησιά του Αιγαίου.
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10.    •  Δούλοι    •  Είλωτες

Πώς ονομάστηκαν οι παλιοί  κάτοικοι της Σπάρτης;

Οι Δωριείς φαίνεται ότι στην αρχή ήταν πολλοί, 
γι’αυτό όλοι οι κάτοικοι αργότερα μίλησαν τη διάλεκτό 
τους, τη _____________ .11.
   •  Δωρική    •  Ελληνική

12.

Οι Δωριείς κυριάρχησαν με τη δύναμή τους σε 
διάφορα μέρη της Πελοποννήσου.

Σωστό Λάθος

13.    • έγιναν δούλοι

   • έφυγαν σε άλλα μέρη

Πολλοί από τους παλιούς κατοίκους έχασαν την 
περιουσία τους και _______________ .

14.
   •  Ο Μινωικός    •  Ο Μυκηναïκός

Ποιος πολιτισμός σταμάτησε να αναπτύσσεται εκείνη 
την εποχή;
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15.

Τι έκαναν όσοι δεν μπορούσαν να ζήσουν άλλο στον 
τόπο τους;

   • Προσπάθησαν να προσαρμοστούν στη νέα 
        κατάσταση.

   • Αποφάσισαν να φύγουν.
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B. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Τι γνωρίζεις για την κάθοδο των Δωριέων;

2. Ποιοι ονομάστηκαν είλωτες;

3. Ποιοι ήταν οι Δωριείς και πού εγκαταστάθηκαν;
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•   Οι ___________________ που ήταν το τελευταίο 
_____________________ φύλο που μετακινήθηκε προς τη 
_____________ Ελλάδα.

•  Οι παλιοί κάτοικοι έγιναν _________________________ που 
αναγκάστηκαν να καλλιεργούν τη γη.

•  Οι Δωριείς φαίνεται ότι στην αρχή ήταν πολλοί γι’αυτό μίλησαν 
αργότερα τη ___________________ τους, τη ___________________ .

Γ. Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο από τις λέξεις που 
    βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο.

νότια      διάλεκτο     κάθοδος των Δωριέων      Σπάρτη
ελληνικό      Ευρώτα      είλωτες      δωρική    Δωριείς

•  Η _______________________________ δεν έγινε μονομιάς.

•  Μια ισχυρή ομάδα κατέβηκε νοτιότερα και κατέλαβε τη 
_________________ και την εύφορη πεδιάδα του ποταμού 
__________________ .
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• ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ____________ ΕΓΙΝΑΝ ΔΟΥΛΟΙ.

• Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

• ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΦΥΛΩΝ.

• Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ______________ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΤΟ.

• ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ______________________ . 

• ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ____________ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. (αντίστροφα)

• Ο ________________ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ 
(αντίστροφα).

Δ. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα.

Κ
Α
Θ

Σ

Ο
Δ
Ο



18

ΙΣΤΟΡΙΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ε. 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




