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ΟΜΑΔΑ Α 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ (Προσαρμογή του κειμένου σε μορφή «Κείμενο για Όλους) 
 

 
Δύο μέρες στο βουνό  

 
Θα χρειαστείτε σακίδιο, 2 φόρμες, 2 ζευγάρια παπούτσια,  

αδιάβροχο, μπλοκ σημειώσεων, μολύβι,  

μεγεθυντικό φακό, σκούφο, γάντια,  

κασκόλ, γυαλιά ηλίου, 

για  να περάσετε ένα αξέχαστο διήμερο στον Παρνασσό 

με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών. 

 
Ποιο είναι το θέμα 

της 1ης 
παραγράφου; 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=6OkFhbqXXwE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6OkFhbqXXwE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6OkFhbqXXwE&feature=youtu.be
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Πρέπει να είστε από 7 έως 18 χρόνων,  

αλλά και οι μικρότεροι μπορούν να έρθουν 

μαζί με τους γονείς τους. 

 

Θα περάσετε δύο μέρες με δραστηριότητες στη φύση. 

Θα κάνετε χιονοδρομία. 

Θα γνωρίσετε φίλους. 

Θα ανακαλύψετε την ομορφιά της ελληνικής φύσης. 

Θα διασκεδάσετε με θεατρικό παιχνίδι. 

Θα χορτάσετε καθαρό αέρα. 

Θα περάσετε ξένοιαστες ώρες. 

 

 
Ποιο είναι το θέμα 

της 2ης 

παραγράφου; 

 
Ποιο είναι το θέμα 

της 3ης 

παραγράφου; 

https://www.youtube.com/watch?v=vsnCGo3uRsY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vsnCGo3uRsY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vsnCGo3uRsY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nX44xpftENc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nX44xpftENc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nX44xpftENc&feature=youtu.be
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Το διήμερο θα πραγματοποιηθεί 

 στις 15 και 16 Φεβρουαρίου στους Δελφούς. 

Η μεταφορά σας θα γίνει με λεωφορείο. 

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα, 

δηλώστε συμμετοχή έως τις 31 Ιανουαρίου. 

 

περιοδικό «Ερευνητές», 11/01/2003 (διασκευή) 

   Πατώντας εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο 

βίντεο με εικόνες από τον χιονισμένο Παρνασσό. 

 
Ποιο είναι το θέμα 

της 4ης 
παραγράφου; 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AF
https://www.youtube.com/watch?v=_6CX0XW5yqY
https://www.youtube.com/watch?v=uVh978zRnKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uVh978zRnKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yrcWrk5Md0Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yrcWrk5Md0Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yrcWrk5Md0Q&feature=youtu.be
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ΟΜΑΔΑ Β 

   1ο Θέμα 

 

1α) Σου δίνω ορισμένες προτάσεις. Κάποιες είναι ΣΩΣΤΕΣ και κάποιες ΛΑΘΟΣ. Βάλε √ για το ΣΩΣΤΟ και 

Χ για το ΛΑΘΟΣ 

                                                                                                 Σ           Λ 

α) Η εκδρομή στο βουνό είναι διήμερη. 

β) Η εκδρομή γίνεται στον Όλυμπο. 

γ) Τα παιδιά κάτω των 7 ετών μπορούν 

https://www.youtube.com/watch?v=bgPSjOzNg4Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bgPSjOzNg4Q&feature=youtu.be
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να έρθουν μόνα τους. 

δ) Η εκδρομή γίνεται τον Ιανουάριο.     

 

 

1β) Επίλεξε τη σωστή απάντηση. 

1. Το κείμενο μάς μιλάει για: 

α. ένα ταξίδι στον Παρνασσό 

β. την προσφορά της φύσης στον άνθρωπο 

Βρες το σημείο του κειμένου και κάνε αντιγραφή στο τετράδιό σου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………............................................................................................................. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=malQ9jZDBoY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XzjGvHsHhzY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k0bTxJTjGC8&feature=youtu.be
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2. Το κείμενο που διάβασες το βρίσκουμε: 

α. σε ένα περιοδικό 

β. στο διαδίκτυο 

Βρες το σημείο του κειμένου και κάνε αντιγραφή στο τετράδιό σου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………............................................................................................................. 

 

3. Το ταξίδι οργανώνει: 

α. ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών 

β. ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Τρικάλων 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfMDTwDQzD0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k0bTxJTjGC8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IJiclqD1X9c&feature=youtu.be
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4. Το ταξίδι γίνεται για να έρθουν σε επαφή με: 

α. τον πολιτισμό της περιοχής 

β. την ελληνική φύση 

Βρες το σημείο του κειμένου και κάνε αντιγραφή στο τετράδιό σου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2ο Θέμα: Επίλεξε τη σωστή απάντηση. 
 
1. «Θα χρειαστείτε». Η πρόταση μάς μιλάει για κάτι που: 

α. γίνεται τώρα (παρόν) 

β. θα γίνει αργότερα (μέλλον) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tLouDvFGZqg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k0bTxJTjGC8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=malQ9jZDBoY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7Tk4OxO3n18&feature=youtu.be
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Βρες ακόμη μία πρόταση μέσα στο κείμενο που να έχει την ίδια σημασία. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. «Δηλώστε συμμετοχή». Ο συντάκτης του κειμένου: 

α. δηλώνει την επιθυμία του για κάτι 

β. προτρέπει όσους θέλουν να έρθουν εκδρομή 

 

3. Διάλεξε έναν τίτλο για την τρίτη παράγραφο του κειμένου: 

α. Τι περιλαμβάνει το ταξίδι 

β. Ποιοι συμμετέχουν στο ταξίδι 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9sZ_8ZZlCIc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GaMbh9NlujQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RZ1xtY9c_w0&feature=youtu.be
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4. «Θα διασκεδάσετε». Ποιο πρόσωπο χρησιμοποιεί ο συντάκτης του κειμένου; 

α. β΄ ενικό 

β. β΄ πληθυντικό 

Βρες ακόμη μερικά παραδείγματα μέσα στο κείμενο και κάνε αντιγραφή στο τετράδιό σου. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=6HDMS567Pak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zOG4VG_E8Cw&feature=youtu.be
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Διάβασε ξανά το κείμενο με τίτλο: «Δυο μέρες στο βουνό». Στη συνέχεια, προσπάθησε να γράψεις ένα 
κείμενο με τίτλο: «Δυο μέρες στη θάλασσα». Θα σε βοηθήσει το παρακάτω σχεδιάγραμμα. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq7TdvRr8eQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Iq7TdvRr8eQ&feature=youtu.be
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Δύο μέρες στη θάλασσα Ποιος 
οργανώνει το 

ταξίδι; 

Πού και πότε θα 
γίνει το ταξίδι; 

Ποιοι μπορούν 
να έρθουν; 

Τί χρειάζεται να 
πάρουν μαζί 

τους; 

Τί θα κάνουν 

στο ταξίδι; 
Μέχρι πότε 
μπορούν να 
δηλώσουν 

συμμετοχή και 
με ποιόν τρόπο; 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y6WMrh_GaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0Y6WMrh_GaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0Y6WMrh_GaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JAtX-WlxMjg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JAtX-WlxMjg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nyHCTR0QyoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nyHCTR0QyoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p1Ka4uS1hRc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p1Ka4uS1hRc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p1Ka4uS1hRc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SfVT87CTMd8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SfVT87CTMd8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hzFsnS9Rv20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hzFsnS9Rv20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hzFsnS9Rv20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hzFsnS9Rv20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hzFsnS9Rv20&feature=youtu.be
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Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις που σου δίνω, για να γράψεις το κείμενό σου. 
 

1. Ποιος οργανώνει το ταξίδι; (π.χ.) 

 

σύλλογος    σχολείο   αθλητική ομάδα 

 

 

2. Πού και πότε θα γίνει το ταξίδι; (π.χ.) 

Φθινόπωρο    Άνοιξη      Καλοκαίρι  

Νησί       παραθαλάσσια περιοχή   παραθαλάσσιο χωριό  

 
 

3. Ποιοι μπορούν να έρθουν; (π.χ.) 

παιδιά   ηλικιωμένοι   μόνο ενήλικες   παιδιά με τους γονείς τους 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dSBiHurjkdU&feature=youtu.be
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4. Τί χρειάζεται να πάρουν μαζί τους; (π.χ.) 

καπέλο   ομπρέλα θαλάσσης    γυαλιά ηλίου   μαγιό 

 
 
 

5. Τί θα κάνουν στο ταξίδι; 

διασκέδαση    χαλάρωση      ηρεμία   απόλαυση  

ξεκούραση    νέες εμπειρίες     γνωριμίες            καθαρός αέρας  

 
 

6. Μέχρι πότε μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και με ποιόν τρόπο; 

προθεσμία     μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  τηλεφωνικά   

ενημέρωση από ιστοσελίδα συμπλήρωση  ηλεκτρονικής  φόρμας  συμμετοχής 

 


