
Η ΔΟΝΑ ΤΕΡΗΔΟΝΑ (Ανθολόγιο σελ. 122) 
Ευγένιου Τριβιζά 

Όνομα:……………………………….. 
 
 

1 Επίθετα : 
Στο κείμενο υπάρχουν αρκετά επίθετα. Προσπάθησε να γράψεις όσο 
πιο πολλά μπορείς. Σύγκρινε με το διπλανό σου και στη συνέχεια 
φτιάξε προτάσεις με τρία από αυτά. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
 
 
2. Αντιγράφω το κείμενο που ακολουθεί προσπαθώντας να γράψω τα 
αντίθετα επίθετα : 
Η Δόνα Τερηδόνα είχε το πιο γλυκό και φωτεινό χαμόγελο του κόσμου. 
Όσο γλυκό και φωτεινό όμως ήταν το χαμόγελό της, τόσο μοχθηρή και 
ύπουλη ήταν η ψυχή της. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________ . 
 
3. Συναισθήματα : 
Πιο κάτω είναι η καρδιά της Δόνας Τερηδόνας και η καρδιά της 
Λουκίας. Ποιο χρώμα θα έδινες στην κάθε μία και γιατί; Μέσα σ’ αυτές 
γράψε ποια συναισθήματα πηγάζουν από μέσα σου για την καθεμιά 
τους. 
 
           Δόνα Τερηδόνα                                                  Λουκία 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Ονομασία Ζαχαροπλαστείου : 
Η Δόνα Τερηδόνα δεν έδωσε όνομα στο ζαχαροπλαστείο της. Πώς θα 
το ονόμαζες εσύ; 
_________________________________________________________ 
 
5. Βλαβερές τροφές : 
Γράψε ή ζωγράφισε τροφές που κάνουν κακό στα δόντια.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Συμβουλές : 
Τι συμβουλές θα έδινε η Λουκία στα παιδιά για να έχουν γερά και υγιή 
δόντια; 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
7.Δημιουργικές Δραστηριότητες 

 

 1. Φτιάξτε μια αφίσα, στην οποία να παρουσιάζετε τα 

γερά και υγιή δόντια και πώς μπορούν όλα τα παιδιά να τα αποκτήσουν. 

2. Η Λουκία ενημερώνει τους συμμαθητές της για τη Δόνα Τερηδόνα και 

εισηγείται τρόπους προφύλαξης και πρόληψης από αυτήν. Συζήτησε με την ομάδα 

σου και γράψε τι μπορεί να έχει πει στους συμμαθητές της.  

3. Ο μικρός σας αδερφός φοβάται να επισκεφτεί τον οδοντίατρο. Συζητήστε 

στην ομάδα σας και γράψτε τι θα του λέγατε για να τον κάνετε να μην ανησυχεί 

και να τον πείσετε να πάει.  

4. Αξιολογείστε τους εαυτούς σας όσον αφορά τη διατροφή σας και τη 

στοματική σας υγιεινή. Τι συνήθειες είχατε μέχρι τώρα, ποιες απορρίπτετε και 

ποιες θα υιοθετήσετε από τώρα και στο εξής;  


