
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 « Έπεσε όµως κάποτε στην πόλη ένας βαρύς χειµώνας. Πολύ 
βαρύς. Τόσο βαρύς που µόνο γι’ αυτόν µιλούσαν στις ειδήσεις. 
Χιόνιζε για µέρες. Οι δρόµοι πάγωσαν. Πάγωσαν και τα 
αυτοκίνητα και σταµάτησαν τα πέρα δώθε. Έκλεισαν οι δουλειές 
και τα σχολεία κι οι κάτοικοι κλείστηκαν όλοι στα σπίτια και 
πάσχιζαν να ζεσταθούν. 

 Στην αρχή δοκίµασαν τα γνωστά τους κόλπα. ∆υνάµωσαν τα 
καλοριφέρ, άναψαν τα τζάκι και τις σόµπες. Τίποτα. Ντύθηκαν 
σαν τα κρεµµύδια µε πουλόβερ κι από πάνω µπουφάν κι από πάνω 
παλτά. Τίποτα. ∆οκίµασαν ηλεκτρικές κουβέρτες και 
θερµάστρες, πουπουλένια παπλώµατα και θερµοφόρες. Τίποτα. 

 Τηλεφωνούσαν ο ένας στον άλλον και ρωτούσαν 
τουρτουρίζοντας: 

- Ττττττι κάνατττττε να ζεστττταθείττττε; 
Καµµµία ιδέα πείττττε! 
 

Ώσπου µια κυρία κάποιας ηλικίας, ψάχνοντας  
στο µπαούλο για το καλό της πάπλωµα, βρήκε  

ένα παλιό πουλόβερ. Ένα κόκκινο πουλόβερ από 
κείνα που- χωρίς να το ξέρει- ήταν πλεγµένα λέξη 
λέξη, µε λέξεις ζεστές, µία µία διαλεγµένες. Αυτό 
ήταν. Μόλις το φόρεσε, ζεστάθηκε τόσο πολύ, που 
ένιωσε σαν να’ γινε στο σπίτι καλοκαίρι!  

Το µυστικό έκανε τον γύρο της πόλης. Όλοι 
έκαναν άνω κάτω πατάρια και υπόγεια, µπαούλα και 
ντουλάπες, για να θυµηθούν πού είχαν εκείνα τα 
ρούχα τα παλιά, από την εποχή που η πόλη ήταν µικρή 
και είχε έναν ράφτη. Έναν και µοναδικό!  

«Θα µαντάρω εγώ τις λέξεις,  

ρούχα να’ χεις να διαλέξεις.  

Να ζεστάνουν τα όνειρά σου,  

τον χειµώνα στην καρδιά σου!»  

Kinderella 

 ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

   Επανάληψη : «Λέξεις φτερουγίζουν πέρα…» 
  Όνομα: …………………………  Ημερομηνία: ……………………  

Διαβάζω δυνατά το απόσπασμα από το βιβλίο «Ο ραφτάκος των λέξεων»!! 

 

Kinderella (“Ο ραφτάκος των λέξεων»,   Αντώνης Παπαθεοδούλου,  Μάιος 2012, Εκδ. Μεταίχμιο) 
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1) Άσπρισε τον τοίχο του σπιτιού.       9) Μου έσπασε τα νεύρα! 

2) Μασάει τα λόγια του.        10) Έπεσε στη λακκούβα. 

3) Γέλασαν και τα µουστάκια του!      11) Έπεσε µε τα µούτρα στη δουλειά. 

4) Το γλέντι άναψε για τα καλά.      12) Κοιµάται µε τις κότες! 

5) Χτύπησε το χέρι του.        13) Κρεµάστηκε απ’ τα χείλη του! 

6) Μασάει σωστά την τροφή του.      14) Έχασε τη γη κάτω απ’ τα πόδια του.  

7) Άσπρισε από τον φόβο του.       15) Έχασε το αγαπηµένο του βιβλίο. 

8) Έφαγα τον κόσµο για να σε βρω.      16) Άναψε µια φωτιά να ζεσταθεί.  

 

Βρίσκω στο κείμενο δύο κυριολεξίες και δύο μεταφορές και κατόπιν 

συμπληρώνω την παρακάτω άσκηση! 

          Κυριολεξία 
             Χρησιµοποιώ τις λέξεις µε 
          την πραγµατική τους σηµασία. 

      Μεταφορά 
  Χρησιµοποιώ τις λέξεις µε διαφορετική 
σηµασία από την πραγµατική τους. 
 

 Π.χ. Το αεροπλάνο πετάει στα  
          σύννεφα  (Κυριολεξία) 
        Π.χ. Ο παππούς  πέταξε στα σύννεφα 
               από τη χαρά του.  (Μεταφορά) 
 

       Kinderella 
 

Σειρά σου τώρα!  

 ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ:  

ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ:  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:  

Σημειώνω Μ στις μεταφορές και Κ στις κυριολεξίες! 

Διαλέγω 5 Μεταφορές, ψάχνω στο διαδίκτυο και γράφω στο τετράδιό μου τη σημασία 

τους! 

Kinderella 



     

Ήταν όµως ____________ και για άλλον 
έναν λόγο. Γιατί κλωστές και ___________ δεν 
είχε για να ράβει τα ____________, ούτε και  

                  µαλλί είχε για τα πλεκτά του. Αντί γι’ αυτά, χρησιµοποι-  
                  ούσε ένα πιο αγαπηµένο του ____________, ένα υλικό  
                  µοναδικό….τις λέξεις.  Λέξεις από _______________,  
                  λέξεις από __________, από ______________, από 
ιστορίες παλιές και ____________ και ___________________. 
  
 ____________ διάλεγε τις λέξεις, µέσα από τα 
_____________ και τα βιβλία που είχε στα ράφια, δίπλα στα 
_______________ µε τα υφάσµατα. Και τις έβαζε τη µία δίπλα 
στην άλλη, ___________ τα γράµµατα µεταξύ τους…. Κοίταζε 
µέσα από τα ______________ γυαλιά του να πλέκονται τα 
γράµµατα τα στρογγυλά, το Ο και το Θ, µε τα πιο µυτερά, το Χ, το 
Κ και το Ι. Και έφτιαχνε έτσι, λέξη λέξη, προτάσεις ολόκληρες που 
____________ τα υφάσµατα µεταξύ τους ή _____________ τα 
κασκόλ και τα σκουφιά του…  
  
 Κι αν ήταν για κασκόλ και για σκουφιά, τότε τα έπλεκε µε 
λέξεις ζεστές όπως:__________, καλοκαίρι, ___________, ή 
φωτιά…. Για τα χοντρά πουλόβερ, διάλεγε ακόµα πιο ζεστές: 
φούρνος, ________________, __________________, καίω, 
_______________. Και τα πολύ χοντρά παλτά, αυτά για το 
_____________ το κρύο, τα έραβε µε πιο ζεστές ακόµα, όπως…. 
Τζάκι και ________________ ή αγάπη και _______________.  
 
 Και όσο για τα καλοκαιρινά, πετσέτες, ___________ καπέλα, 
µαγιό και κάλτσες ελαφριές, τα’ ραβε και τα έπλεκε µε λέξεις 
δροσερές: ____________, ____________, _____________ νερό, 
πλατάνι και βουτιές.  
 

     

 

 

 

 

 

Π.χ. Το 
αεροπλάνο 
πετάει στα  
          σύννεφα  
(Κυριολεξία) 

        Π.χ. Ο 

         

Ώρα για ιστορία! 
  Ακούω από το Youtube 

«Τον ραφτάκο των 
λέξεων» Ε∆Ω: 
https://www.youtube.com/

watch?v=XSdPxT8LMJY  

Ακούω προσεκτικά την ιστορία και συμπληρώνω τα κενά με τις 

σωστές λέξεις! 

Από τις λέξεις που συμπλήρωσες, όσες δεν είναι ουσιαστικά τις κάνεις γραμματική 

αναγνώριση και από τα ουσιαστικά διαλέγεις 5 για να φτιάξεις προτάσεις που θα 

περιέχουν και ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ! 

Kinderella 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιο σηµείο µου άρεσε περισσότερο στην ιστορία 
και ποια συναισθήµατα ένιωσα όταν την άκουγα… 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________  

__________________________________________________ 

Γιατί πιστεύεις οι άνθρωποι άλλαξαν 
γνώµη και ξαναθυµήθηκαν τα ρούχα του ραφτάκου; 

 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

  ________________________________________________  

__________________________________________________ Kinderella 


