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Διάβασε το παρακάτω κείμενο και… 

 

Ο κρυμμένος θησαυρός 

Ένας γέρος αγρότης ήθελε οι γιοι του να συνεχίσουν καταπώς έπρεπε τον δικό του μό-
χθο, όταν αυτός θα πέθαινε. Τους κάλεσε, λοιπόν, ενώ ψυχορραγούσε και τους είπε: «Παιδιά 
μου, σε λίγο αφήνω τον μάταιο τούτο κόσμο. Έκρυψα κάτι στο αμπέλι και θέλω να ψάξετε 
να το βρείτε, όταν εγώ κλείσω τα μάτια μου. Αν το κάνετε, θα βρείτε όλα όσα είχα να σας 
δώσω». 

Οι γιοι νόμισαν πως ο πατέρας τους εννοούσε κάποιο θησαυρό κρυμ-
μένο στο αμπέλι, κι έτσι, μόλις πέθανε, πήραν τις αξίνες τους κι έσκαψαν το 
χωράφι σπιθαμή προς σπιθαμή. Δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα ίχνος θη-
σαυρού, όμως το καλοκαίρι, επειδή είχαν οργώσει τόσο προσεκτικά όλο 
τον αμπελώνα, είχαν την πιο πλούσια σοδειά σταφύλι. 

 
Οι Μύθοι του Αισώπου, εκδ. Παπαδόπουλος 

 
 

…απάντησε στις ερωτήσεις. 

 

 

Υπογράμμισε το αφηγηματικό είδος όπου ανήκει το κείμενο που διάβασες. 
 

 

ιστορικό αφήγημα διήγημα μύθος βιογραφία 

 

 

 

 

Βρες στο κείμενο τη φράση που δείχνει την αιτία της ιστορίας και γράψ’ την. 
 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Βρες στο κείμενο και γράψε τις λέξεις και φράσεις που φανερώνουν χρόνο 

στην εξέλιξη της ιστορίας. 
 

 

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

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

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

 

 

 

Βρες στο κείμενο και γράψε τα ουσιαστικά  που φανερώνουν τόπο στην εξέ-

λιξη της ιστορίας. 
 

 

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

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

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

 

 

 

Βρες στο κείμενο τις φράσεις που φανερώνουν τις σκέψεις των ηρώων. 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Πώς παρουσιάζονται τα πρόσωπα της ιστορίας; Διάλεξε από δίπλα τις λέ-

ξεις που ταιριάζουν στο καθένα.  
 

 

Ένας γέρος αγρότης, πατέρας: ………………………… όνομα 
επάγγελμα 
καταγωγή 
συγγένεια 
ηλικία 

……………………………………………………………………………. 

 

Οι γιοι: ……………………………………………………………….. 

 

 

 

Βάλε τις φράσεις στη σωστή σειρά για να έχεις την εξέλιξη της ιστορίας. 
 

 

 Οι γιοι νόμισαν ότι ο πατέρας τους εννοούσε κάποιο θησαυρό. 

 

1 Ένας αγρότης ήθελε οι γιοι του να συνεχίσουν τον δικό του μόχθο. 

 

 Πήραν τις αξίνες κι έσκαψαν το χωράφι. 

 

 Είπε: «Έκρυψα κάτι στο αμπέλι και θέλω να ψάξετε να το βρείτε». 

 

 Είχαν την πιο πλούσια σοδειά σταφύλι. 

 

 Δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα ίχνος θησαυρού. 
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