
 

 

                                        Ο Ραούλ Ταφέν αστροναύτης 

 

 Ο Ραούλ Ταφέν ήταν ένας αστροναύτης με παγκόσμια φήμη. Είχε ήδη 

πραγματοποιήσει πολλές φορές τον γύρο της Γης! Η Σελήνη δεν έκρυβε 

κανένα μυστικό γι’ αυτόν. Γνώριζε πολύ καλά τον Δία, τον Πλούτωνα και 

τους άλλους πλανήτες. Ήξερε απ’ έξω και ανακατωτά τα κανάλια του Άρη, 

τα δαχτυλίδια του Κρόνου. Αλλά αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο ήταν 

να πάει πολύ μακριά, πολύ πιο μακριά, στους άγνωστους γαλαξίες. 

 

 Μια μέρα, ανέθεσαν στον Ραούλ Ταφέν μια πολύ δύσκολη αποστολή: 

να μεταφέρει ένα μήνυμα ειρήνης σε όλους τους κατοίκους ενός άγνωστου 

γαλαξία, με το όνομα Β4. Για πρώτη φορά, ο Ραούλ ήταν κάπως ανήσυχος. 

Στους άγνωστους γαλαξίες οι κίνδυνοι είναι πολλοί. 

 

 Για να φτάσει κανείς μέχρι τους άγνωστους γαλαξίες, ο δρόμος δεν 

ήταν καθόλου εύκολος… Μετά από αρκετά εμπόδια, όμως, ο Ραούλ 

κατάφερε να κρατήσει σταθερή την πορεία του προς τον Β4 και να φτάσει 

στον πρώτο πλανήτη του νέου γαλαξία. 

                                                    Διασκευασμένο απόσπασμα από το βιβλίο: 

           «Ο Ραούλ Ταφέν αστροναύτης», Ζεράρ Μονκόμπλ, Φρεντερίκ Πιγιό 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Διάβασε το παραπάνω κείμενο και απάντησε προσεκτικά. 

 

1. Βάλε Σ στις σωστές προτάσεις και Λ στις λανθασμένες προτάσεις.                                                                                                        

Ο Ραούλ Ταφέν γνώριζε πολύ καλά τα κανάλια του Δία.                       ___ 

Ο δρόμος προς τους άγνωστους γαλαξίες ήταν πολύ εύκολος.               ___ 

Το όνομα του άγνωστου γαλαξία είναι Β4.                                             ___ 

Ο Ραούλ Ταφέν δεν κατάφερε να φτάσει ποτέ στον Β4.                         ___ 

 

 

2.  Τι ήθελε να κάνει ο Ραούλ περισσότερο από καθετί άλλο; 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Γιατί ο Ραούλ ήταν ανήσυχος; 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Τι αποστολή ανέθεσαν στον Ραούλ; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Συμπλήρωσε προσεκτικά τις ασκήσεις που ακολουθούν. 

 

1. Να ξαναγράψεις σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις: 

 

Άρης, Κρόνος, Αφροδίτη,  Γη, Ουρανός, Ερμής 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

2. Να γράψεις μία αντίθετη λέξη για κάθε υπογραμμισμένη λέξη των 

προτάσεων που ακολουθούν.  

 

 Μια μέρα, ανέθεσαν στον Ραούλ Ταφέν μια  

δύσκολη αποστολή.                                            ____________ 

 

Ο αστροναύτης ήθελε να μεταφέρει ένα  

μήνυμα ειρήνης.                                                 ____________ 

 

Ο Ραούλ Ταφέν ήθελε να φτάσει στον  

άγνωστο γαλαξία Β4.                                         _____________ 

 

Τελικά γνώρισε τον τελευταίο  

πλανήτη του νέου γαλαξία.                                   ____________ 

 

 

 

 

3. Να συλλαβίσεις προσεκτικά τις παρακάτω λέξεις. 

 

ανήσυχος              ________________________ 

δύσκολος             ________________________ 

γαλαξίας               ________________________ 

πλανήτης              ________________________ 

μαθαίνω             _______________________ 

 
 

 



4. Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με της, τις, τον, των όπου ταιριάζει. 

 

Ο αστροναύτης ακούει το τραγούδι …………….. πλανητών και νιώθει 

……………..  δονήσεις …………. μηχανών του σκάφους του. Θέλει να 

αγναντέψει ………….. άγνωστο γαλαξία.  

Προσέχει την κατασκευή  …………… στολής του και θυμάται ……………… 

διηγήσεις ………….. φίλων του για ……………. δυσκολίες ………….. 

αποστολής του. Πόσο …………συγκινούν όλα αυτά! 

 

 

5. Να γράψεις τις προτάσεις στον άλλο αριθμό. 

Εσείς ταξιδεύετε σε μακρινούς πλανήτες. 

__________________________________________________________ 

Εμείς  μεταφέρουμε μηνύματα ειρήνης.  
  

_____________________________________________________________________ 

 

Ο αστροναύτης αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο. 

  

___________________________________________________________ 

 

 

 

6. Να τοποθετήσεις τις υπογραμμισμένες λέξεις του παρακάτω κειμένου στη 

σωστή στήλη του πίνακα. 

Ο αστροναύτης ταξίδεψε στους άγνωστους γαλαξίες. 

Πήρε στο διαστημόπλοιο την όμορφη γάτα του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΗΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΤΟ 

   

   



 

7. Να συμπληρώσεις ό,τι λείπει. 

 

«Θα ήθελα να συναντήσ___ τους κατοίκους αυτού του πλανήτ___», σκέφτηκε ο 

Ραούλ Ταφέν. «Ελπίζ___ να είν___ φιλικά όντα, να χτ___ζουν τα σπίτια τους όπως 

εμείς, να ξυπνούν και να κοιμούνται τ__ς ίδιες ___ρες με εμάς». Κοίταξε τη γάτα του 

και τη ρώτησε: «Πιστεύ___ς πως θα τα καταφέρ___; Νομίζ___ς πως η αποστολ___ 

μου θα είναι επιτυχημέν___;»  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Πώς φαντάζεσαι ότι είναι ο πρώτος πλανήτης του γαλαξία Β4; 

(Ποιο είναι το όνομά του; Πώς είναι η φύση, οι δρόμοι, τα σπίτια;  

Ποιοι κατοικούν εκεί; Θα ήθελες να μένεις εκεί και γιατί;) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________



 


