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Αγαπητοί  μαθητές,  

 

Μέσα από τις  σελίδες του βιβλίου θα εξερευνήσουμε τα 

μονοπάτια της Γραμματικής , του Συντακτικού , του Λεξιλογίου και  

της Παραγωγής Λόγου της Δ’ Τάξης Δημοτικού.  

Η σοφή κυρα-Κουκουβάγια θα μας διδάξει με ενδιαφέρον και 

παιχνιδιάρικο τρόπο . Τα λόγια της είναι σημαντικά και χρειάζεται 

να τα μελετάμε πολύ καλά κάθε φορά.  

Μέσα από τις ασκήσεις θα οδηγηθούμε στο διάστημα, σε δάση , σε 

ερημικά νησιά , ενώ θα διαβάσουμε ενδιαφέρουσες  ιστορίες. Θα 

λύσουμε ασκήσεις και θα γράψουμε φανταστικές ιστορίες , τις 

οποίες θα μοιραστούμε με τους συμμαθητές μας.  

Το ταξίδι ξεκινά! Είστε έτοιμοι; 

 

 

  

 Επιμέλεια: 

Μπουρνού Κυριακή  

Δασκάλα ,  

Εξειδίκευση  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  
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1η ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ένα ακόμη σκαλί. 

 

 

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε : 

 Να βρίσκουμε το υποκείμενο και το αντικείμενο του 

ρήματος μιας πρότασης.  

 Να ξεχωρίζουμε  τα μέρη του λόγου (ρήμα , ουσιαστικό , 

επίθετο , άρθρο). 

 Να χρησιμοποιούμε τα ρήματα στον Ενεστώτα, τον 

Παρατατικό , τον Εξακολουθητικό Μέλλοντα της 

Ενεργητικής Φωνής.  

 Να γράφουμε σωστά τις σύνθετες λέξεις με α’ συνθετικό 

το δισ  και το δυσ.  

 Να κλίνουμε επίθετα με κατάληξη –ινός/-ινή/-ινό. 
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«Πώς βρίσκω το Υποκείμενο της πρότασης» 

 

 

 HΜαρία διαβάζει. 

 Η μητέρα μαγειρεύει. 

 Αυτός τρέχει.  

 Κάποιος  γελά. 

 Ο παππούς τραγουδά.   

 Το μωρό κλαίει. 

 O σκύλος γαβγίζει. 

Ποιος ; Ποια; Ποιο; 

 

 To Υποκείμενο της πρότασης είναι η λέξη που μας φανερώνει ποιος 

κάνει κάτι ή ποιος παθαίνει κάτι ή ποιος βρίσκεται σε μία κατάσταση.  

(π.χ. Εγώ ζωγραφίζω.) 

 Για να βρούμε το υποκείμενο της πρότασης εντοπίζουμε το ρήμα και 

ύστερα ρωτάμε  «Ποιος;», «Ποια;», «Ποιο;». 

(π.χ. Ο Νίκος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει ;  

Ο ΝίκοςΥποκείμενο .) 

 Το υποκείμενο βρίσκεται πάντα σε πτώση Ονομαστική. 

 Το υποκείμενο συνήθως είναι είτε ένα ουσιαστικό (π.χ. Η Σοφία, η γάτα, 

η γιαγιά) είτε μία αντωνυμία (π.χ. Εγώ, Αυτός, Κάποιος). 
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Ώρα για εξάσκηση !  

1.Διαβάζω τις προτάσεις,  υπογραμμίζω το ρήμα και κυκλώνω 

το υποκείμενο της πρότασης. 

 

 

 

 

 

 

2.Σχηματίζω προτάσεις βάζοντας τις παρακάτω λέξεις στην 

σωστή σειρά.  

 Γεμάτο, κτήμα, είναι , το , πορτοκαλιές . 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 Κιθάρα, ο, παίζει, μουσικός. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Ο ήλιος είναι φωτεινός.  

 Το φαγητό είναι έτοιμο.  

 Σήμερα οι μαθητές θα πάνε 

εκδρομή.  

 Η δασκάλα διορθώνει την 

ορθογραφία. 

 Τα παιδιά ζωγραφίζουν ένα τοπίο. 

 Τα πουλιά κελαηδούν . 

 Η μητέρα ετοιμάζει το πρωινό.  

 Η γιαγιά πλέκει ένα πουλόβερ. 

 Εμείς θα πάμε στο πάρτι. 

 

 

 

Ποιος; Ποια; Ποιο; 

Ποιοι; Ποιες ; Ποια; 
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 Πολύχρωμο, τόξο, είναι, ουράνιο , το.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Λουλούδια, μυρίζουν, τα , υπέροχα. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Γεωργία, η, θεατρική, παρακολουθεί, παράσταση.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Σοφία, παρακολούθησε, η,  δεν , μάθημα, το.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Διαβάζω τις προτάσεις που σχημάτισα στην Άσκηση 2 και 

βρίσκω το Υποκείμενο της κάθε πρότασης.  

 

 

 

4. Σκέφτομαι και συμπληρώνω  το Υποκείμενο της πρότασης 

 

 

 

 

 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 

 ................................. παίζει ποδόσφαιρο. 

 ................................. έκαψε το δάσος.  

 ................................. κυνηγάει το ποντίκι. 

 ................................. είναι λαμπερός. 

 ................................. τραγουδάει υπέροχα.  

 Ποτέ δεν ξεχνώ , 

Το υποκείμενο για να βρω ,  

να ρωτήσω ποιος ;ποια; ποιο; 

 



 

 Η Εκπαίδευση αλλιώς Ι arnos.gr 

 
 

8 
 

«Πώς βρίσκω το Αντικείμενο της Πρότασης » 

   

  

 

 

 ToΑντικείμενο της πρότασης είναι η λέξη που μας φανερώνει σε ποιον 

πηγαίνει η ενέργεια του υποκειμένου.  (π.χ. Η Αλίκη ζωγραφίζει τον 

πίνακα.) 

 Για να βρούμε το αντικείμενο της πρότασης εντοπίζουμε το 

υποκείμενο , το ρήμα και ύστερα ρωτάμε  «Τι;», «Σε ποιον;», 

«Ποιον;». 

(π.χ. Η μητέρα φροντίζει τον κήπο. Τι φροντίζει;  

Τον κήπο Αντικείμενο .) 

 Το Αντικείμενο βρίσκεται πάντα σε πτώση Αιτιατική ή Γενική. 

 Το Αντικείμενο μπορεί να είναι ουσιαστικό , αντωνυμία, μετοχή. 

Π.χ.  Η Μαρία διαβάζει το βιβλίο. (ουσιαστικό) 

        Εγώ σε ακούω καθαρά. (αντωνυμία) 

        Η νοσοκόμα βοηθά τους τραυματισμένους. (μετοχή) 

 
Τι; Ποιον; Σε ποιον; 

 Η Νίκη αγκάλιασε την Αρετή.  

 Το ποντίκι έφαγε το τυρί. 

 Η μητέρα φίλησε την κόρη της. 

 Η γιαγιά κοίμισε το μωρό. 

 Εγώ σε κάλεσα. 

 Ο Νίκος αγόρασε παπούτσια. 
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Ώρα για εξάσκηση !  

1.Διαβάζω τις προτάσεις,  υπογραμμίζω το ρήμα και κυκλώνω 

το αντικείμενο  της πρότασης. 

  

 

 

 

 

2.Σχηματίζω προτάσεις βάζοντας τις παρακάτω λέξεις στην 

σωστή σειρά.  

 Σπίτι, οικοδόμος, το , ο , έχτισε. 

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

 Δίχτυα, ο , μάζεψε, ψαράς, τα. 

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

 Διαβάζει, πατέρας, ο , εφημερίδα, την. 

Τι; 

Ποιον; 

Σε ποιον; 

 H Ρένα είπε ψέματα. 

 Ο Νίκος τρώει παγωτό. 

 Η θεία φίλησε το μωρό. 

 Το παιδί αγκάλιασε τον σκύλο. 

 Η φωτιά προκάλεσε καταστροφές.  

 Η Ελένη μελετάει την Ιστορία. 

 Η δασκάλα κάλεσε τους γονείς στο σχολείο. 

 Ο Άγιος Βασίλης μοίρασε τα δώρα.  

 Η γάτα κυνηγάει τον ποντικό.  

 Οι γονείς κρατούσαν τις βαλίτσες.  
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Εξηγεί, ο , το , δάσκαλος, μάθημα.  

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

 Διαβάζουν, το, παιδιά, παραμύθι, τα.  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Το , πλένω, βράδυ, τα , μου , δόντια, εγώ.  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Διαβάζω τις προτάσεις που σχημάτισα στην Άσκηση 2 και 

βρίσκω το Αντικείμενο της κάθε πρότασης.  

 

 

 

 

4. Σκέφτομαι και συμπληρώνω το Αντικείμενο της πρότασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 

 Ο Γιάννης έπλυνε …………………………… 

 Η Αλεξάνδρα πότισε …………………………… 

 Ο ζωγράφος ζωγράφισε …………………………… 

 Ο κηπουρός κλάδεψε …………………………… 

 Η μητέρα μαγείρεψε …………………………… 

 

 

 

Τι ρωτώ ,  

Τι ρωτώ  

Το 

αντικείμενο 

να βρω; 

«Τι;» 

«Ποιον;» 

«Σε ποιον;»  
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«Γνωρίζω τα  μέρη του λόγου (Ρήμα , Ουσιαστικό, Επίθετο, 

Άρθρο)» 

 To Ρήμα είναι η λέξη που μας φανερώνει ότι κάποιος κάνει κάτι, παθαίνει 

κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.  

Π.χ.  - Ο Γιώργος ζωγραφίζει τον πίνακα. Τι κάνει ο Γιώργος ; 

                Ζωγραφίζει Ρήμα 

             -Το δάσος καταστράφηκε. Τι έπαθε το δάσος  ;  

                Καταστράφηκε Ρήμα 

    -Το μωρό κοιμάται.  Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το μωρό ; 

       Κοιμάται  Ρήμα 

 

 Τα ρήματα έχουν : 

 Πρόσωπα (Εγώ –α’, Εσύ-β’, Αυτός-γ’, Εμείς-α’, Εσείς- β’, Αυτοί-γ’) 

 Χρόνους (Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος, Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας, Στιγμιαίος Μέλ., Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, 

Συντελεσμένος Μέλ.) 

 Αριθμούς (Ενικός, Πληθυντικός) 

 Φωνές (Ενεργητική, Παθητική) 

 

 Τα Ουσιαστικά είναι λέξεις που μας φανερώνουν ένα πρόσωπο ή ζώο ή 

πράγμα.  

Π.χ.  – Πρόσωπα: Η Μαργαρίτα, η μαθήτρια, ο διευθυντής.  

         -Ζώα: Ο σκύλος, η γάτα, το ποντίκι. 

         - Πράγματα: Ο ήλιος, η ομπρέλα , το καπέλο. 
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Ώρα για εξάσκηση ! 

1Διαβάζω το κείμενο και εντοπίζω 6 ρήματα, 6 ουσιαστικά, 6 επίθετα, 

6 άρθρα και τα τοποθετώ στον σωστό πίνακα.  

 

 

Το μυρμήγκι και το περιστέρι 

Μια φορά και ένα καιρό, μέσα σε ένα μεγάλο δάσος, ένα εργατικό 

μυρμήγκι δίψασε και ξεκίνησε να πάει στο μικρό ποταμάκι, για να πιεί λίγο 

 Τα Επίθετα είναι οι λέξεις που συνοδεύουν τα ουσιαστικά και τους δίνουν 

μία ιδιότητα.  

     Π.χ. – Πέτρινο σπίτι, κόκκινη μπλούζα, ξύλινη σκάλα, πολύχρωμος πίνακας. 

 Τα Άρθρα είναι λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά επίθετα, 

κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. Διακρίνονται  σε : 

      -Οριστικό άρθρο (ο, η, το)  Όταν μας ορίζει συγκεκριμένο πρόσωπο ή          

ζώο ή πράγμα . 

      Π.χ. Ο πίνακας, η δασκάλα, το τετράδιο 

      -Αόριστο άρθρο (ένας , μία, ένα)  Όταν  δεν ορίζεται συγκεκριμένο 

πρόσωπο ή ζώο ή πράγμα, δηλαδή μας είναι άγνωστο. 

      Π.χ. Ένας μαθητής, μία καρέκλα, ένα βιβλίο .  
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δροσερό νερό. Καθώς όμως έσκυψε, το ορμητικό νερό το παρέσυρε . 

Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή, το είδε ένα λευκό, γενναίο  περιστέρι και του 

έριξε ένα κλαδάκι. Το τρομαγμένο μυρμήγκι σκαρφάλωσε στο κλαδί και 

σώθηκε. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά από το φόβο του. «Αχ, τι ευγενικό 

περιστέρι», έλεγε. «Πώς μπορώ εγώ, ένα τόσο δα μικρούτσικο μυρμήγκι, να 

του ξεπληρώσω αυτήν την καλή πράξη;». 

Αίσωπος, «Το μυρμήγκι και το περιστέρι» 

 

 

Ρήματα  Ουσιαστικά Επίθετα Άρθρα 
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2.Γράφω πάνω από κάθε στήλη τι μέρη του λόγου είναι οι λέξεις , 

δηλαδή Ουσιαστικά  ή Επίθετα. Στην συνέχεια, αντιστοιχίζω τις λέξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Γράφω τις παρακάτω φράσεις στην σωστή στήλη με βάση το άρθρο 

τους.  

Ο κήπος , μία μέρα, ένας δάσκαλος, η τάξη, το σχολείο , ένα μολύβι , οι 

μέρες , τα παιδιά , ένα παιχνίδι , μία μολυβοθήκη, το ποτήρι, ένας 

συγγραφέας, οι ζωγραφιές, τα θρανία, ένα παράθυρο. 

Οριστικό Άρθρο                                                   Αόριστο Άρθρο 

  

  

 

 Λαμπερός 

 Ξύλινο  

 Δερμάτινο  

 Πολυσέλιδο  

 Γρήγορο 

 Εύκολο  

 Κρύα 

 Σπάνιο  

 Μαρμάρινο  

 Ευχάριστο  

 Αξέχαστη 

 Πρόβλημα  

 Τραπέζι  

 Εμπειρία  

 Ήλιος  

 Διαμάντι  

 Γεγονός  

 Μπουφάν  

 Αυτοκίνητο  

 Μέρα  

 Βιβλίο  

 Άγαλμα  

 

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 

 

  

  

  

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 

 ......................................... 
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«Πώς κλίνω τα ρήματα στο σήμερα, το χθες και το αύριο με 

διάρκεια» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Ενεστώτας είναι ένας χρόνος που αναφέρεται στο παρόν , σε κάτι που 

συμβαίνει τώρα, αυτήν την στιγμή που μιλάμε. 

     Π.χ. Εγώ παίζω. (τώρα , αυτήν τη στιγμή) 

            Εσύ χορεύεις . (τώρα) 

            Αυτός τραγουδά. (τώρα) 

 Ο Παρατατικός αναφέρεται στο παρελθόν , σε κάτι που γινόταν χθες 

συνέχεια και είχε διάρκεια.  

     Π.χ. Εμείς διαβάζαμε . (χθες – συνέχεια ) 

             Η Αρετή έπαιζε κιθάρα. (χθες - συνέχεια) 

             Ο Πέτρος καθάριζε το δωμάτιό του . (χθες - συνέχεια) 

 Ο Εξακολουθητικός Μέλλοντας  αναφέρεται στο μέλλον , σε κάτι που θα 

γίνει αύριο και θα έχει διάρκεια.  

     Π.χ. Αύριο θα λύνω ασκήσεις. (αύριο - συνέχεια) 

            Θα μελετάμε για το διαγώνισμα .(αύριο - συνέχεια) 

            Εσείς θα παίζετε παιχνίδια . (αύριο - συνέχεια) 

 

 
Ενεστώτας: Τώρα 

 

Παρατατικός: Χθες συνέχεια  

Εξ. Μέλλοντας: Αύριο -συνέχεια 



 

 Η Εκπαίδευση αλλιώς Ι arnos.gr 

 
 

16 
 

Ώρα για εξάσκηση ! 

1.Κλίνω το ρήμα «ζωγραφίζω» στον Ενεστώτα, τον Παρατατικό και τον 

Εξακολουθητικό Μέλλοντα. 

Ενεστώτας  Παρατατικός Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας  

   

   

   

   

   

   

 

2.Μεταφέρω τα ρήματα στους άλλους χρόνους, στο πρόσωπο που 

βρίσκονται.  

Ενεστώτας  Παρατατικός Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας  

  Θα τραγουδώ 

παίζουμε   

 Έτρεχα  

  Θα γελάει  

προσέχουμε   

 Έλυναν  



 

 Η Εκπαίδευση αλλιώς Ι arnos.gr 

 
 

17 
 

3.Ξαναγράφω το παρακάτω κείμενο : 

«Το καλοκαίρι το περνάμε στην Κεφαλονιά . Συναντάμε τους παλιούς μας 

φίλους καθημερινά, πηγαίνουμε για μπάνιο στην θάλασσα, κάνουμε 

μακροβούτια και χτίζουμε κάστρα στην άμμο.» 

Α)Παρατατικός (στο παρελθόν – χθες συνέχεια ) 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Β)Εξακολουθητικός Μέλλοντας (στο μέλλον- αύριο  συνέχεια) 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.Γράφω στην παρένθεση τον χρόνο των ρημάτων. 

 

 

  

 Το μωρό κοιμάται .(……………………………) 

 Έξω χιονίζει.(……………………………) 

 Θα μαζεύουμε κοχύλια.(……………………………) 

 Έπαιζα με τους φίλους μου.(……………………………) 

 Πηγαίνουμε σινεμά.(……………………………) 

 Η Σοφία μελετούσε για ώρες.(…………………………) 

 Θα παίζουμε κιθάρα όλο το απόγευμα.(……………) 

 Τα παιδιά τρώνε παγωτό.(……………………………) 
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«Γράφω σωστά τις λέξεις με α’ συνθετικό «δυσ» και «δι(σ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Το «δι(σ)»,σε μία σύνθετη λέξη , μας φανερώνει ότι το δεύτερο 

συνθετικό είναι δύο φορές.  

Π.χ. δισέλιδο φυλλάδιο  φυλλάδιο που έχει δύο σελίδες  

     δίτροχο όχημα  όχημα που έχει δύο τροχούς  

     δισύλλαβη λέξη  λέξη που έχει δύο συλλαβές 

 

 Το «δυσ» , σε μία σύνθετη λέξη, μας φανερώνει δυσκολία ή κακό 

αποτέλεσμα.  

Π.χ. δύσβατος  αυτός που διασχίζεται δύσκολα 

δυσανάγνωστος  αυτός που διαβάζεται δύσκολα  

δύσοσμος  αυτός που έχει δυσάρεστη οσμή  

 

Προσοχή! Το «δισ»  

μπορεί να δηλώνει ότι 

κάτι υπάρχει δύο 

φορές, όμως γράφεται 

με   γιώτα –ι. 

 

 δίμηνο  

 δίτομο  

 δισέγγονο  

 δισεκατομμύριο  
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Ώρα για εξάσκηση ! 

1.Γράφω σύνθετες λέξεις με το «δισ» και «δυσ». 

 Το αυτοκίνητο που έχει δύο πόρτες . (………………………………..) 

 Αυτός που έχει δύο «πρόσωπα» .(………………………………..) 

 Αυτός που δεν είναι ευτυχισμένος . (………………………………..) 

 Το παιδί που είναι δύο χρονών. (………………………………..) 

 Αυτός που κινείται με δυσκολία . (………………………………..) 

 Το αντίθετο του ευτυχώς . (………………………………..) 

 Η εκδρομή που διαρκεί δύο μέρες. (………………………………..) 

 Το μάθημα που διαρκεί δύο μήνες. (………………………………..) 

 

2.Συμπληρώνω τα κενά με «δισ» ή «δυσ». 

 

3.Υπογραμμίζω το σωστό.  

 Δίγνωμος / δύγνωμος είναι ο αναποφάσιστος άνθρωπος. 

 Η δισοσμία/ δυσοσμία στον κήπο ήταν πολύ έντονη. 

 Το κείμενο ήταν δισανάγνωστο / δυσανάγνωστο.  

 Η μοτοσυκλέτα είναι δίκυκλο / δύκυκλο όχημα. 

 Η Αθηνά έχει ένα δίπορτο / δύπορτο αυτοκίνητο. 

 Αυτό το διαμάντι είναι σπάνιο , δισεύρετο / δυσεύρετο.  

 Το δωμάτιο του ξενοδοχείου  είναι δίκλινο/ δύκλινο.  

 ………ετία 

 ………άρεστος 

 ……..σκολος 

 ………θέσιο 

 ………τομο 

 ………σβατος 

 ………τυχισμένος 

 ………ωρο 

 ………φυλλο 

 ………οσμία 
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«Πώς κλίνω επίθετα σε   –ινός , -ινή, -ινό» 

 

 

 

 

 

  

 Ενικός Αριθμός   

Αρσενικό Θηλυκό  Ουδέτερο 

ο φετινός  η  φετινή  το φετινό  

του  φετινού  της φετινής   του φετινού 

τον  φετινό  την φετινή το φετινό  

-φετινέ  -φετινή  -φετινό 

 Πληθυντικός 

Αριθμός 

 

Αρσενικό Θηλυκό  Ουδέτερο 

οι φετινοί  οι φετινές   τα φετινά   

των φετινών  των  φετινών  των φετινών  

τους φετινούς  τις  φετινές  τα φετινά 

-φετινοί  - φετινές  - φετινά  

 

 Τα Επίθετα συνοδεύουν τα ουσιαστικά και τους δίνουν μία ιδιότητα, ένα 

χαρακτηριστικό. 

 Τα Επίθετα που λήγουν σε –ινός , -ινή, -ινό γράφονται με –ι (γιώτα). 

 Εξαιρούνται τα επίθετα: σκοτεινός, φωτεινός, ορεινός, βορεινός, 

υγιεινός, κοινός, φθηνός, επικίνδυνος, υπεύθυνος, ανεύθυνος.  
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Ώρα για εξάσκηση ! 

1.Κλίνω τις παρακάτω φράσεις: 

 Ενικός Αριθμός  

Αρσενικό  Θηλυκό  Ουδέτερο  

ο γυάλινος τοίχος  η ξύλινη καρέκλα  το ψάθινο καπέλο  

   

   

   

 Πληθυντικός Αριθμός  

Αρσενικό  Θηλυκό  Ουδέτερο  

   

   

   

   

 

2.Γράφω με μία λέξη τις παρακάτω φράσεις, όπως το παράδειγμα : 

 Σκάλα από ξύλο ξύλινη σκάλα  

 Τσάντα από δέρμα ……………………………………τσάντα 

 Άγαλμα από μάρμαρο ……………………………………άγαλμα 

 Μπλούζα από μαλλί …………………………………… μπλούζα  

 Διακοπές το καλοκαίρι  …………………………………… διακοπές  

 Δωμάτιο γεμάτο φως …………………………………… δωμάτιο  

 Βάζο από γυαλί ……………………………………βάζο 

 Ποτήρι από πλαστικό …………………………………….ποτήρι  
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                 «Εργασίες για το Σπίτι» 

1.Κυκλώνω  με κόκκινο το Υποκείμενο των προτάσεων.  

 Ο Γιάννης και ο Γιώργος παίζουν στον κήπο. 

 Τραγουδούσε πολύ ωραία η γιαγιά. 

 Νιαουρίζει η γάτα.  

 Το πουλί πέταξε μακριά. 

 H Σοφία σήκωσε το χέρι . 

 

2.Κυκλώνω με μπλε το Αντικείμενο των προτάσεων. 

 Η Βιβή ταϊζει τον σκύλο. 

 Ο πατέρας διαβάζει την εφημερίδα.  

 Η Αλίκη χαιρέτησε τον Κώστα. 

 Η μητέρα νανουρίζει το μωρό. 

 Ο Δημήτρης τακτοποιεί τα βιβλία του. 

 

3.Διαβάζω τις προτάσεις και γράφω το Ρήμα, το Υποκείμενο 

και το Αντικείμενο της πρότασης. 

Πρόταση  Ρήμα  Υποκείμενο  Αντικείμενο  

Η Μαρία πότισε τα λουλούδια.     

Το παιδί διαβάζει παραμύθι.    

Η Έφη τρώει πίτσα.    

Η Αλίκη παίζει πιάνο.     

Η μαμά καθαρίζει το δωμάτιο.    

Οι μαθητές παρακολουθούν 

την δασκάλα.  

   

 

Ποιος; 

Ποια;Ποιο; 

Τι; Ποιον;  

Σε ποιον;  
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4.Γράφω τα ουσιαστικά στην σωστή στήλη , προσέχοντας αν 

το άρθρο είναι οριστικό ή αόριστο. 

Η εκτόξευση, το σύμπαν , μία αποστολή, ένα ταξίδι,   η Γη, ένας 

πλανήτης, το διάστημα, ένας εξωγήινος,  ένας αστροναύτης, μία 

νύχτα, η Σελήνη. 

                                                      

5.Συμπληρώνω τον πίνακα.  

Ενεστώτας  Παρατατικός Εξ. Μέλλοντας  

βρίσκω   

  θα μαγειρεύουμε 

 μελετούσε  

μετράτε   

 διάβαζες  

  θα  γυρίζεις  

 

6.Συμπληρώνω τα κενά με : 

Α)«δισ» ή «δυσ»: ……πορτο, …….άρεστος,……εκατομμύριο, 

……πλάσιο, ……ανάγνωστος, ………θέσιο, ……ήμερη, ……..πιστος. 

Β)ι, η, ει, οι,υ:φωτ…..νός, χάρτ…..νος, φθ…..νός, ανεύθ…..νος, 

κ…..νός, επικύνδ…..νος, γυάλ…..νος, ορ…..νός, υγι…..νός, ψάθ….νος. 

Οριστικό Άρθρο 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………

… 

  

  

  

Αόριστο Άρθρο 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 …………………………. 

 ………………………… 

 ………………………….

. 

Τέλος Ενότητας 
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