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Ενότητα 1: Πάλι μαζί 
 

  Τι θα μάθουμε σ’ 

αυτήν την ενότητα; 

Θα μάθουμε: 

 Τα μέρη της πρότασης. 

 Πότε βάζουμε τελεία και πότε 

ερωτηματικό σε μία πρόταση. 

 Ποιες λέξεις ονομάζουμε συνώνυμες. 

 Τι φανερώνουν τα ουσιαστικά και τι τα 

ρήματα. 

 Τι είναι οι ερωτηματικές λέξεις και 

πώς χρησιμοποιούνται. 

 Τι είναι η παράγραφος σε ένα κείμενο. 

 Τι είναι το οριστικό άρθρο. 

 Τα τρία γένη των ουσιαστικών και την 

ονομαστική πτώση. 

 Πώς βάζουμε λέξεις σε αλφαβητική 

σειρά. 

 Τι είναι οι οικογένειες λέξεων. 

 Πώς διηγούμαστε ένα περιστατικό. 
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1.1 Θαλασσινό σχολείο 
 

 

 

 

 

  

Τα μέρη της πρότασης 

Η πρόταση είναι μία ομάδα λέξεων που σκοπό έχει να αποδώσει ένα 

ολοκληρωμένο νόημα. 

π.χ. Ο Λευτέρης πηγαίνει στο σχολείο. 

Η Ουρανία ξέχασε τα κλειδιά της. 

Η πρόταση αποτελείται από δύο μέρη: το ονοματικό μέρος και το ρηματικό 

μέρος. 

Το ονοματικό μέρος έχει ως βασική λέξη ένα ουσιαστικό. Το βρίσκουμε 

ρωτώντας «ποιος/ποια/ποιο;» ή «ποιοι/ποιες/ποια;». 

π.χ. Ο Λευτέρης πηγαίνει στο σχολείο. 

Η Ουρανία ξέχασε τα κλειδιά της. 

 

Το ρηματικό μέρος έχει ως βασική λέξη ένα ρήμα και το βρίσκουμε 

ρωτώντας «τι κάνει;» ή «τι κάνουν;». 

π.χ. Ο Λευτέρης πηγαίνει στο σχολείο. 

Η Ουρανία ξέχασε τα κλειδιά της. 
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1. Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με τα ουσιαστικά  που 

υπάρχουν στη λίστα. 

 

 

 1. ________________ άνοιξαν και πάλι. 

 2. ________________ μένει στο χωριό. 

 3. ________________ πετάει από κλαδί σε κλαδί. 

 4. ________________ προσγειώθηκε στην ώρα του. 

 5. ________________ έπεσε από το θρανίο. 

 6. ________________  έλυσε τις ασκήσεις της. 

 

2. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τα ρήματα που υπάρχουν στη λίστα. 

 

 

 

 

 1. Ο Δημήτρης σήμερα _____________ ορεξάτος. 

 2. Ο γλύπτης _____________ από την αρχαία Ελλάδα. 

 3. Το φορτηγό _____________ σανό. 

 4. Το λάστιχο του ποδήλατου _____________. 

 5. Η Χριστίνα _____________ ετικέτες στα βιβλία της. 

 6. Ο Μίλτος _____________ με τον αδερφό του. 

Η καρδερίνα         Η Ροζαλία      Το αεροπλάνο      Η γιαγιά μου      

Τα σχολεία      Το μολύβι 

 

παίζει         ξύπνησε      εμπνέεται      μεταφέρει      κόλλησε      

έσκασε 
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3. Τα ονοματικά μέρη και τα ρηματικά μέρη των παρακάτω προτάσεων 

ανακατεύτηκαν. Μπορείς να τα ξαναταιριάξεις; 

 

Η Γεωργία και η οικογένεια της ●  

Τα κύματα της θάλασσας ● 

Αυτός ο σεφ ● 

Το τραγούδι αυτό ● 

Ο Δημήτρης ● 

 

 

4. Οι λέξεις των παρακάτω προτάσεων 

είναι ανακατεμένες. Μπορείς να τις βάλεις στη σωστή σειρά; 

 

 1. με, βραχιόλια, φτιάχνει, η, χάντρες, Μαρία 

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

 2. έκθεση, πήγε, ο, μία, φωτογραφίας, Δημήτρης, σε 

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

 3. στις, αυτό, πλοίο, Κυκλάδες, το, ταξιδεύει 

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

 4. οι, αρίστευσαν, στο, μαθητές, διαγώνισμα, όλοι 

● ακούγονται σαν μουσική. 

● μετακόμισαν στην Άρτα. 

● μιλάει για την αγάπη. 

● θέλει να γίνει κτηνίατρος. 

● μαγειρεύει πολύ ωραία. 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Οι παρακάτω προτάσεις δεν βγάζουν νόημα γιατί λείπουν 

κάποιες λέξεις. Μπορείς να τις συμπληρώσεις; 

 

 1. Το πρόβλημα αυτό με πρόσθεση. 

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

 2. Η μητέρα μου το αγαπημένο μου φαγητό. 

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

 3. Ο κύριος Χρήστος τα απογεύματα ειδήσεις στην τηλεόραση. 

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

 4. Η τσάντα της μπλε χρώμα. 

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

 5. Τα ρούχα μου από τη βροχή. 

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

 

6. Μπορείς να ξεχωρίσεις το ονοματικό από το ρηματικό μέρος στις 

παρακάτω προτάσεις, όπως στο παράδειγμα; 

 

 

 1. (Η δασκάλα) (εξήγησε την άσκηση στους μαθητές) 

 2. Η τριανταφυλλιά μας πέταξε τα πρώτα της μπουμπούκια. 

Ο.Μ. Ρ.Μ. 
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 3. Ο καλύτερός μου φίλος έχει πολύ χιούμορ. 

 4. Ο γιατρός της μητέρας μου σπούδασε στην Αγγλία. 

 5. Η ομάδα ποδοσφαίρου του σχολείου μας κέρδισε τον αγώνα. 

 6. Τα μάλλινα πουλόβερ είναι πολύ ζεστά. 

 7. Τα φώτα του δρόμου ανάβουν όταν βραδιάζει. 

 8. Η Πηνελόπη Δέλτα έγραψε σπουδαία βιβλία για παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρα για ορθογραφία 

Συμπλήρωσε τα γράμματα και τους τόνους που λείπουν από τις 

παρακάτω λέξεις. 

 

Ουσιαστικά 

η θάλασ__α 

το σχολ__ ο 

η φ__ρεσιά 

το μαγ__ό 

το β__τσαλο 

το συνδετ__ρι 

 

 

το κοχ__λι 

το σβ__στ__ρι 

το κ__μα 

η άμ__ος 

η ορθ__γραφία 

Ρήματα 

π__ρνω 

αρμ__ν__ζω 

γ__ρ__ζω 
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Εργασίες για το σπίτι… 

 

1. Μπορείς να ξεχωρίσεις το ονοματικό από το ρηματικό μέρος στις 

παρακάτω προτάσεις, όπως στο παράδειγμα; 

 

 1. (Η Ειρήνη κάθε πρωί) (βγάζει βόλτα το σκυλάκι της.) 

 2. Ο πατέρας του Λουκά δουλεύει σε μια ναυτιλιακή εταιρία. 

 3. Η αγάπη και ο σεβασμός είναι σπουδαία σε μια φιλία. 

 4. Η Ξένια αγαπάει πολύ τα άλογα. 

 5. Η Άννα ντύνεται πολύ μοντέρνα. 

 6. Το γατάκι ανέβηκε στο δέντρο. 

 7. Ο Γρηγόρης κοιμάται τα μεσημέρια. 

 

2. Οι παρακάτω προτάσεις δεν βγάζουν νόημα γιατί λείπουν κάποιες 

λέξεις. Μπορείς να τις συμπληρώσεις; 

 

 1. Η Μαρίνα κάθε πρωί γάλα. 

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

 2. Αυτό το μαγαζί ρούχα. 

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

Ο.Μ. Ρ.Μ. 
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 3. Η δασκάλα στον πίνακα μία άσκηση. 

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

 4. Σήμερα ο Πέτρος τα γενέθλιά του. 

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

 5. Ο Σίμος βάζα από πηλό. 

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

 

3. Οι λέξεις των παρακάτω προτάσεων είναι ανακατεμένες. Μπορείς 

να τις βάλεις στη σωστή σειρά; 

 

 1. διαβάζει, μυστηρίου, ο, Κίμωνας, βιβλίο, ένα 

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

 2. τραπέζι, η, στο, φρουτιέρα, πάνω, είναι  

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

 3. ο, φαγητά, Δημήτρης, καυτερά, δεν, προτιμά, τα 

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

 4. λουλούδια, το, διακόσμησε, με, η, τραπέζι, μητέρα 

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

  






