
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Διαβάζω προσεκτικά για τα  Αρσενικά  ουσιαστικά σε –ης και ύστερα  

κλίνω τα πιο κάτω:   

                              

Τα  αρσενικά  ουσιαστικά  που  τελειώνουν  σε  -ης  είναι  ισοσύλλαβα  ή  

ανισοσύλλαβα  και γράφονται με  ήτα  (η). 

 

  Ισοσύλλαβα  ουσιαστικά  είναι  αυτά  που  έχουν  τον  ίδιο  αριθμό  συλλαβών  

στον  ενικό  αριθμό  και  στον  πληθυντικό  αριθμό. 

  Ανισοσύλλαβα είναι αυτά που έχουν στον πληθυντικό αριθμό μια συλλαβή 

παραπάνω από τον ενικό.   

 

                  Ενικός   αριθμός 
Ονομ. ο μαθητής ναύτης  φούρναρης μανάβης 

Γεν. του μαθητή   φούρναρη  

 Αιτ.  το(ν) μαθητή   φούρναρη  

Κλητ. - μαθητή   φούρναρη  

                  

                          Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. οι μαθητές  φουρνάρηδες  

Γεν. των μαθητών  φουρνάρηδων  

Αιτ. τους μαθητές  φουρνάρηδες  

Κλητ. - μαθητές  φουρνάρηδες  
 

Θέμα : Επανάληψη  γραμματικής  

Ημερομηνίες:27/4/20  ως  3/5/20 

Όνομα: ………………………………………………… 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Αγαπημένα μου φιλαράκια, σας εύχομαι ολόψυχα 

«χρόνια πολλά» και να έχετε όλοι υγεία, δύναμη, αγάπη και υπομονή 

αυτές τις μέρες που είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι!                                                                                                

Να θυμάστε:  Μένουμε           απολαμβάνοντας τον χρόνο με την 

οικογένειά μας, διαβάζοντας και παίζοντας! 



 2. Υπογράμμισε τα αρσενικά ουσιαστικά σε –ης στις προτάσεις 
 

Ο Γιάννης και η Ζωή ξεκινούν τη μέρα τους με ένα καλό πρωινό. Πίνουν ένα 

ποτήρι γάλα και τρώνε μια κουταλιά μέλι. Ένα τέτοιο πρωινό τους βοηθά να 

γίνονται κάθε μέρα και καλύτεροι μαθητές. Ο Κωστής φεύγει νηστικός για 

το σχολείο, γι’ αυτό πάντα νυστάζει, γκρινιάζει με το παραμικρό και συνεχώς 

τσακώνεται με τους συμμαθητές του . Στο διάλειμμα ο Γιάννης πίνει φυσικό 

χυμό και τρώει γιαούρτι με φρούτα. Είναι ο καλύτερος αθλητής στην τάξη. Ο 

γυμναστής μάς είπε ότι η καλή του επίδοση στο τρέξιμο, οφείλεται στην καλή 

του διατροφή. 

 

3.Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και βάλε τα ουσιαστικά της 

παρένθεσης στη σωστή πτώση. 

❖ Οι περισσότεροι ______________(τραγουδιστής) έχουν καλή φωνή. 

❖ Πήγα στο __________________(βιβλιοπώλης) της γειτονιάς μου,  

για να αγοράσω τους ____________(χάρτης), που μας είπε ο ____________ 

(καθηγητής) μας. 

❖ Οι στολές των _______________(ναύτης) φτιάχνονται από τους 

_________(ράφτης). 

❖ Ο ____________ (συμμαθητής) του ____________ (Μιχάλης) μένει στο 

απέναντι σπίτι. 

  
 

Παιδιά να θυμάστε: Αν δυσκολεύεστε να   τα 

βρείτε, τότε να τα κάνετε στην ονομαστική 

πτώση! 

 



4. Γράφω τα πιο κάτω αρσενικά ουσιαστικά σε –ης στον αντίθετο 

αριθμό( προσέχω σε τι πτώση βρίσκονται): 

 

ο γυμναστής                                  ______________________   

___________________              τους πολίτες 

του στρατιώτη                                ______________________ 

___________________                οι αγρότες 

ο τεμπέλης                                    ______________________ 

__________________                 των δικαστών 

τον πυροσβέστη                               ______________________ 

__________________                 τους μανάβηδες 

 

5.Κλίνε τα  θηλυκά ουσιαστικά «η καρέκλα», «η φωλιά» και «η 

ζακέτα». Αν χρειάζεσαι βοήθεια, άνοιξε το βιβλίο Γλώσσας στη σελίδα 

46.  

 

                  Ενικός   αριθμός  
Ονομ. η καρέκλα  φωλιά ζακέτα 

Γεν. της     

 Αιτ.  τη(ν)     

Κλητ. -     

                  

                          Πληθυντικός αριθμός  

Ονομ. οι καρέκλες    

Γεν. των    

Αιτ. τις    

Κλητ. -    
   

 

 

 

Να θυμάστε: 

συνήθως στα 

θηλυκά 

ουσιαστικά σε –α 

στη γενική 

πληθυντικού,     

ο τόνος είναι στη 

λήγουσα (δηλαδή 

στην τελευταία 

συλλαβή) 



6. Βρίσκω από το κείμενο τα κοινά ουσιαστικά και τα υπογραμμίζω και 

κυκλώνω τα κύρια: Ύστερα τα γράφω στη σωστή θέση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Κοινά ουσιαστικά:……………………………………………………………………………………………… 

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

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

Κύρια ουσιαστικά:……………………………………………………………………………………………… 

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

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

7. Βάζω κεφαλαίο όπου πρέπει, διαγράφοντας το μικρό:  

 

 

 

 

Κύρια είναι τα ουσιαστικά που φανερώνουν ονόματα ανθρώπων, 

ζώων, χωρών, πόλεων, θαλασσών, ημερών, μηνών, οδών…. 

Πάντα το πρώτο γράμμα γράφεται με κεφαλαίο. 

 

Κοινά είναι τα ουσιαστικά που δείχνουν όλα τα πρόσωπα (π.χ. μαθητές), 

όλα τα ζώα (π.χ. γάτες), όλα τα πράγματα (π.χ. βιβλία) του ίδιου είδους. 

Κοινά ουσιαστικά είναι και λέξεις όπως φόβος, τρέξιμο, ομορφιά, ειρήνη… 

Γεια σας!  Ονομάζομαι Νίκη Παπαδοπούλου  και γεννήθηκα τον 

μήνα Απρίλιο.  Μένω  στη  Λεμεσό, αλλά  κατάγομαι  από την 

Πάφο.  Η  διεύθυνσή μου είναι Βιολέτας 27. Έχω δύο αδέλφια, 

τον Θανάση και την Αλίκη. Μαζί μας μένει και η γιαγιά μας, αλλά 

και η γάτα μας,  η  Λόρα. Έχω πολλές  φίλες, όμως η αγαπημένη 

μου είναι η  Ειρήνη. 

Με  λένε κώστα  γεωργίου. Είμαι   κύπριος και έχω γεννηθεί  στο χωριό   

πλάτρες   της  λεμεσού.  Τώρα  μένω σε μια περιοχή της πόλης  μας, τη  

γερμασόγεια.  Ο  δρόμος  που  μένω  λέγεται  ανθέων  και  είναι πολύ 

στενός.  Γιορτάζω  τα  γενέθλιά  μου στις  14 ιουνίου και τη γιορτή μου 

στις 21  μαΐου.  Έχω δύο αδελφές: την έλενα και τη  γεωργία. 



8. Ανοίγω το βιβλίο της Γλώσσας στο Β΄τεύχος, σελίδα 35  και 

διαβάζω προσεκτικά το κειμενάκι  «Ιστορίες της ποντικούπολης».  

Ύστερα γράφω μια μικρή περίληψη (αν έχω στην τσάντα μου το 

τετράδιο «Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας» την γράφω εκεί μέσα), 

ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

-Ήρωες (βασικοί χαρακτήρες)  

-Σκηνικό (πότε διδραματίζεται η ιστορία και πού) 

-Πρόβλημα (ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο ήρωας) 

-Δράση (ποια γεγονότα γίνονται για να λυθεί το πρόβλημα) 

-Επίλυση (πώς λύνεται το πρόβλημα και ποιο το δίδαγμά του) 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: 

*ωραία, ισομεγέθη 

γράμματα 

* ημερομηνία, ημέρα 

*τίτλος και υπογραμμίζω 

(αν γράφω σε τετράδιο) 

*γράφω δίπλα από το 

περιθώριο 

*να ξεχωρίζει η μία λέξη 

από την άλλη 

*να βάζω τόνους 


