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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ

Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ: 2 (Στο σπίτι και στη γειτονιά)

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ
1) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ:
 Κύρια ουσιαστικά (ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα): φανερώνουν ένα συγκεκριμένο ουσιαστικό, σα να
φανερώνουν το όνομά του δηλαδή. Για παράδειγμα:
Ονόματα μηνών, ημερών, κ.ά.: Απρίλιος, Δευτέρα
Ονόματα ανθρώπων: Νίκος, Ελένη, Αριστοφάνης
Ονόματα τόπων (πόλης, νησιού, χωριού, χώρας, ηπείρου, κ.ά.): Βόλος, Γερμανία, Αυστραλία
Ονόματα γιορτών: Πάσχα
Ονόματα ιστορικών μνημείων: Ακρόπολη, Άιφελ
Ονόματα ποταμών, λιμνών, θαλασσών, βουνών κ.ά.: Αλιάκμονας, Πήλιο, Έβερεστ, Ειρηνικός
Όνομα εθνικότητας: Άγγλος, Γαλλίδα, Κινέζος

! Προσοχή: επίθετα που παράγονται από εθνικά ονόματα ΔΕΝ γράφονται με κεφαλαίο, αφού δεν είναι
ουσιαστικά (πχ. Γερμανία, όμως γερμανικό κρασί).
! Τα ουσιαστικά κλίνονται και έχουν 2 αριθμούς και 4 πτώσεις.
 Αν δεν είναι κύρια, είναι κοινά ουσιαστικά (ξεκινούν με μικρό γράμμα).
2) ΡΗΜΑΤΑ: κλίνονται, έχουν 2 αριθμούς με 3 πρόσωπα ο καθένας.
 Ενικός αριθμός: α’ πρ (εγώ), β΄ πρ (εσύ), γ΄ πρ (αυτός-ή-ό)
 Πληθυντικός αριθμός: α΄ πρ (εμείς), β’ πρ (εσείς), γ΄ πρ (αυτοί-ές-ά)
Έχουν 2 φωνές:
 Ενεργητική φωνή: τελειώνουν σε –ω και δείχνουν ότι το Υποκείμενο ενεργεί (κάνει κάτι) (πχ. τραγουδώ).
 Παθητική φωνή: τελειώνουν σε –ομαι και δείχνουν ότι το Υποκείμενο δέχεται μια ενέργεια, παθαίνει
κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση (πχ. πλένομαι).
ΕΙΜΑΙ
Εγώ είμαι
Εσύ είσαι
Αυτός-ή-ό είναι
Εμείς είμαστε *
Εσείς είστε *
Αυτοί-ές-ά είναι

Όταν το α’ πρόσωπο
ενικού αριθμού τελειώνει
σε –αι, τότε όλα τα
υπόλοιπα πρόσωπα θα
τελειώνουν επίσης σε –αι
ΕΚΤΟΣ από το εμείς και το
εσείς!

ΕΧΩ
Εγώ έχω
Εσύ έχεις
Αυτός-ή-ό έχει
Εμείς έχουμε
Εσείς έχετε
Αυτοί-ές-ά έχουν

Όταν το α’ πρόσωπο ενικού
αριθμού τελειώνει σε –ω,
τότε ΔΕΝ υπάρξει σε κανένα
πρόσωπο –αι!

Χρόνος Ενεστώτας: παρόν, τι κάνει συνήθως
3) ΕΠΙΘΕΤΑ: λέξεις που συνοδεύουν τα ουσιαστικά και δείχνουν πώς είναι το ουσιαστικό (πχ. πολύχρωμος
κήπος, έξυπνο παιδί). Έχουν 3 γένη, 2 αριθμούς και 4 πτώσεις.
Γράφονται με –ι-:

Όσα τελειώνουν σε –ικός-ή-ό (πχ. ευγενικός). Εξαίρεση: δανεικός, θηλυκός, γλυκός

Όσα τελειώνουν σε –ινός-ή-ό (πχ. ξύλινος). Εξαίρεση: φτηνός, σκοτεινός, ταπεινός, υπεύθυνος, κ.ά.

Όσα τελειώνουν σε –ιμος-η-ο (πχ. νόστιμος). Εξαίρεση: πρόθυμος, έρημος, επίσημος, κ.ά.
 Σύνθετη λέξη: δημιουργείται αν ενώσουμε 2 απλές (συνθετικά της). Πχ. βουνό + κορυφή =
βουνοκορφή, έξω + πόρτα = εξώπορτα.
Δωρητής:

Υποστηρικτές:
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ!
Να συμπληρώσεις τα κενά με τα ρήματα «είμαι» και «έχω» στο κατάλληλο πρόσωπο και αριθμό:


Ονομάζομαι Αργύρης και ……... μαθητής της ΣΤ τάξης.



Ο καιρός σήμερα………. πολύ βροχερός.



Το σπίτι μου …..….. πολύ μακριά από την πλατεία.



Κανείς μας δεν ………. καιρό για χάσιμο.



Να …….. καλά, χρόνια σου πολλά!



Ρώτησα το φίλο μου μήπως ……… να μου δανείσει ένα στυλό.



Έρχονται οι παππούδες μου και ……….. πολλά να μας πούνε.



Όλοι μας …….…. έτοιμοι για βόλτα!

Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις των ρημάτων. Προσοχή στα –ε και –αι (! Κόλπο: να σκέφτεσαι πάντα
ποιο είναι το α΄ πρόσωπο ενικού στον Ενεστώτα «εγώ……»).


Εμείς στρώνουμ… τα κρεβάτια μας μόλις σηκωθούμ….το πρωί, ανοίγουμ… το παράθυρο για να μπ...
καθαρός αέρας και πλενόμαστ… Μετά εγώ ντύνομ…, τρώ… πρωινό και φεύγ… για το σχολείο. Ο μικρός
μου αδερφός είν…. μόλις 3 χρονών. Θέλ… μόνο να πηγαίν…. βόλτα!



Τα παιδιά παίζ… με τα ποδήλατα. Όμως κάποια στιγμή βαριούντ….και αποφασίζ….. να παίξ….. κάτι
άλλο. Ο Ορέστης πρότειν… να εξερευνήσουν. «Να πάμ… στο βουνό! Εκεί έχει μέρη που τα ξέρουν μόνο
λίγοι!» λέ… η Κατερίνα.

Κάποια κύρια ουσιαστικά «χάλασαν». Να τα βρεις και να τα ξαναγράψεις με διορθωμένη ορθογραφία:
πάνω, ελλάδα, νίκος, πόρτα, σπύρος, κεφαλλονιά, αργυρώ, κίτρινο, παρασκεύη, νοέμβριος, άνοιξη, μιλώ,
αθήνα, αθηνά, ποδήλατο, οδός γιάννη καρτάλη, πήλιο, καρέκλα
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δωρητής:

Υποστηρικτές:
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Να φτιάξεις τις σύνθετες λέξεις ή τα συνθετικά τους όπου λείπουν:

κρυφά + γελώ = …………………………..

……………….. + …………….. = εξωγήινος

δέντρο + σπίτι = ………………………..

………………… + ……………. = χαρτόκουτο

……………. + …………. = αγριολούλουδο

παρά + νόμος = …………………………..

Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα αφού διαβάσεις το διπλανό κείμενο:
Ο Μένιος πήγε για πρώτη φορά στη λαϊκή αγορά. Εκεί διαφήμιζαν όλοι τα προϊόντα τους. Ο μανάβης
φώναζε: «τραγανά σταφύλια, τρυφερά μαρούλια, γλυκιές φράουλες, νόστιμα πεπόνια…ελάτε, ελάτε!». Ο
ψαράς φώναζε: «νόστιμες τσιπούρες, ολόφρεσκα μύδια…για περάστε, για περάστε!».
ΡΗΜΑΤΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΘΕΤΑ

(+ενεργητική / παθητική φωνή)

(+πτώση, αριθμός)

(+γένος, αριθμός, πτώση)

Δωρητής:

Υποστηρικτές:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έχεις τη δυνατότητα να στείλεις ένα μήνυμα σε κάποιο παιδί που μένει σε άλλη ήπειρο και να του
περιγράψεις το αγαπημένο σου παιχνίδι.
Στη παρακάτω κορνίζα να το ζωγραφίσεις και με βοήθεια τις παρακάτω ερωτήσεις να το περιγράψεις.
! Θυμήσου να χρησιμοποιήσεις επίθετα και να χωρίσεις παραγράφους.

Σου αρέσουν
τα παιχνίδια;

Ποιο είναι το
αγαπημένο σου; Πώς
και πότε το απέκτησες;

Πώς είναι αυτό το
παιχνίδι; (χρώμα,
μέγεθος, υλικά,
κ.ά.)

Πώς παίζεις
μαζί του;

Πώς νιώθεις για
το παιχνίδι αυτό;

Δωρητής:

Υποστηρικτές:

