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ΤΑ NΕΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
 

Διαβάστε τις παρακάτω ειδήσεις και απαντήστε στις ερωτήσεις.  

 

Πολλά δέντρα έσπασαν εξαιτίας της χιονοθύελλας των προηγούμενων 

ημερών. Ο Δήμος Γλυφάδας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα σπασμένα 

κλαδιά για να βοηθήσει τους πολίτες. Ο Δήμαρχος έδωσε την εντολή τα 

σπασμένα δέντρα και κλαδιά να κοπούν σε μικρότερα κομμάτια. Στη 

συνέχεια, ο Δήμος Γλυφάδας τα έδωσε δωρεάν στους κατοίκους ως ξυλεία 

για να ζεστάνουν τα σπίτια τους τις κρύες ημέρες του χειμώνα. 

 

• Γιατί έσπασαν πολλά δέντρα και κλαδιά τις προηγούμενες ημέρες; 

• Ποιος Δήμος αποφάσισε να δώσει τα σπασμένα κλαδιά στους πολίτες; 

• Οι πολίτες θα πρέπει να πληρώσουν για να πάρουν τα ξύλα; 

• Στην παραπάνω παράγραφο υπογραμμίστε τις λέξεις που ξεκινούν με 

κεφαλαίο γράμμα.  

 

 

Στη Σουηδία έψαχναν έναν τρόπο για να κρατούν τους δρόμους καθαρούς 

χωρίς να ξοδεύουν πολλά χρήματα. Έτσι, βρήκαν μία πρωτότυπη λύση. 

Αποφάσισαν να εκπαιδεύσουν κοράκια για να καθαρίζουν τους δρόμους! 

Τα κοράκια θα παίρνουν τα μικρά σκουπίδια και θα τα πετούν σε ένα 

ειδικό μηχάνημα. Το μηχάνημα θα τα ανταμείβει με τροφή. Τα κοράκια 

είναι από τα εξυπνότερα πτηνά και μπορούν εύκολα να εκπαιδευθούν.  

 

• Σε ποια χώρα συμβαίνουν όσα περιγράφει το κείμενο; 

• Τι είδους πτηνά θα αναλάβουν να καθαρίζουν τους δρόμους; 

• Γιατί τα κοράκια μπορούν να εκπαιδευθούν εύκολα; 

• Μετρήστε πόσες λέξεις υπάρχουν στην παραπάνω παράγραφο.  
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Οι περισσότεροι από εμάς ζούμε σε πόλεις γεμάτες φώτα. Δυστυχώς, τα 

έντονα φώτα των πόλεων δεν μας επιτρέπουν να απολαύσουμε την 

ομορφιά του νυχτερινού ουρανού. Όμως, μια πόλη στην Ολλανδία βρήκε 

τη λύση. Για ένα βράδυ, έσβησαν όλα τα φώτα που δεν ήταν απαραίτητα, 

όπως τις φωτεινές πινακίδες και τα φώτα των δρόμων. Έτσι, οι κάτοικοι 

της πόλης μπόρεσαν να θαυμάσουν ξανά τα λαμπερά άστρα του ουρανού.   

 

• Γιατί οι κάτοικοι των πόλεων δεν μπορούν να απολαύσουν τον 

νυχτερινό ουρανό; 

• Σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη για την οποία μιλάει το κείμενο; 

• Ποια φώτα αποφάσισαν να σβήσουν στην πόλη για ένα μόνο βράδυ; 

• Στην παραπάνω παράγραφο διαγράψτε τις λέξεις που ξεκινούν από 

το γράμμα -ε. 

 

 

Στη μακρινή Ιαπωνία ζει μία Γιαπωνέζα που αγαπά πολύ το μπουζούκι! 

Το όνομά της είναι Νομπούκα. Η Νομπούκα είναι παντρεμένη με Έλληνα. 

Μάλιστα, έχει ένα κατάστημα με ελληνικά προϊόντα. Η Νομπούκα άρχισε 

να μαθαίνει μπουζούκι πριν από 2 χρόνια. Κάθε 15 ημέρες, η Νομπούκα 

φιλοξενεί στο κατάστημά της μαθήματα μπουζουκιού. Στην ομάδα 

συμμετέχουν 17 Ιάπωνες που μαθαίνουν να παίζουν μπουζούκι! 

 

• Ποιο όργανο αγαπά η Γιαπωνέζα για την οποία μιλάει το κείμενο; 

• Τι είδους κατάστημα έχει η Νομπούκα; 

• Υπάρχουν κι άλλοι Ιάπωνες που κάνουν μαθήματα μπουζουκιού; 

• Στην παραπάνω παράγραφο κυκλώστε τους αριθμούς. 
 

 

* Προσαρμογή από το http://www.in.gr (4.2.2022) 
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ΑΜΕΣΗ ΜΝΗΜΗ 

 

Βάλτε ένα ✓ δίπλα στις ειδήσεις για τις οποίες διαβάσατε νωρίτερα στα 

κείμενα.  

 

 
 Η Οία ψηφίστηκε ως το ομορφότερο χωριό στον κόσμο.    

 

Γνωρίστε τη Γιαπωνέζα που αγαπά το μπουζούκι! 

 

 Μεγάλη αναταραχή επικρατεί στην Ουκρανία.                

 

Ο Δήμος Γλυφάδας θα δώσει τα σπασμένα κλαδιά στους πολίτες.  

 

 Νέο είδος πλαστικού είναι πιο γερό από το αλεξίσφαιρο γυαλί.  

 

 Οι λύκοι επέστρεψαν στην Πάρνηθα.              

 

 Ολλανδική πόλη σβήνει τα φώτα για να απολαύσουν τα αστέρια.   

 

 Κοράκια θα καθαρίζουν τους δρόμους της Σουηδίας.      

 

Οι σούπες μας προστατεύουν από τα κρυολογήματα.  

 


