
 

 

 

 

 

 

 

 

   1.  Χωρίζω τα ουσιαστικά σε αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα:   

καναρίνι, τετράγωνα, λίμνες, άνθρωποι, βράδυ,  

στρατιώτης, αλεπού, γάτοι, ζάχαρη  

 Αρσενικά : _______________________________________ 

  Θηλυκά : ______________________________________________ 

  Ουδέτερα : ____________________________________________ 

2. Χωρίζω τις λέξεις σε τρεις ομάδες :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρήματα Ουσιαστικά Επίθετα 

   

   

   

   

Θέμα : Ασκήσεις  γραμματικής  

Ημερομηνίες:13/4/20  ως  24/4/20 

Όνομα: ………………………………………………… 

 

Φιλαράκια μου σας χαιρετώ και πάλι! Ελπίζω να έχετε υγεία και όρεξη 

για εργασία! Σήμερα οι δασκάλες σας, σας ετοίμασαν εύκολες εργασίες 

που αφορούν τη γραμματική που μάθατε ως τώρα.  Καλή δουλειά 

λοιπόν!                                                                                               

Να θυμάστε:  Μένουμε           με σεβασμό  και  ευθύνη απέναντι  

στους  ηλικιωμένους  και  στις  ευάλωτες  ομάδες. 

χοντρός, μαλακός, πέτρα, σκουπίζω, μαύρη, ουρανός, Χαρά, γράφουν,  

ξύλινο,  τρύπησαν, βλέπει, καναπές 

Αν με δυσκολεύει  

ο  πληθυντικός, 

πρώτα κάνω το 

ουσιαστικό μου ένα! 

 

 



3.Μεταφέρω τις προτάσεις στον πληθυντικό αριθμό :   

 Η γυναίκα καθαρίζει το δωμάτιο. 

    _______________________________________________ 

 

 Ο γάτος άρπαξε το ψάρι από την πιατέλα. 

     ______________________________________________  

 

 Το φίδι τρώει την πέρδικα. 

     _______________________________________________ 

  4.Συμπληρώνω ό,τι λείπει  και  βάζω  τόνο  όπου  χρειάζεται: 

▪ Ο Μιχάλ__ς  κρατά  ένα  κουτ__  με  φακελάκια             

ζάχαρ__ς. 

▪ ___  Ελέν__    καθαρίζ__   τ__ς  πλάκες  τ__ς                

αυλ__ς. 

▪ Κάθε  βράδ__   η  Ειρήν__   πηγαίν___   για ύπνο                   

___ ώρα 8:30. 

▪ Ο  ιππότ__ς    πολεμά__    με  το  δόρ__. 

▪ Το  στάχ__  στο  χωράφ__  ψήλωσε  πολύ. 

▪  ___  άνθρωπ__  αυτές  τ_ς  μέρες  μένουν   στο                

σπίτ__  τους. 

 

 

      

 

 

 

 

Φίλοι  μου,  σας  

θυμίζω  τις  

εξαιρέσεις  στα  

ουδέτερα  ουσιαστικά:  

 Ποιο  να ΄ναι  

το  σωστό; 



5. Συλλαβίζω τις πιο κάτω λέξεις :  

  άγκυρα   _______________          

  έκπληξη     ____________ 

  βιβλιοπωλείο _______________    

 Λευκωσία     ______________ 

 άνθρωποι  _______________     

 θαλασσινό    _______________ 

 

6.Δίπλα στις λέξεις της παρένθεσης γράφω                           

την κατάλληλη συνώνυμη λέξη που βρίσκεται στο συννεφάκι. 

 

Ο πατέρας (βαδίζει) ........................... στο πεζοδρόμιο και (βαστά)   

........................ το παιδί από το χέρι. 

Το φαγητό που μαγείρεψε η γιαγιά την Κυριακή ήταν πολύ 

(γευστικό)......................  

Ο Άνθιμος (έριξε) ...................... την πέτρα στην τζαμαρία. 

Στον  κόλπο των Κοραλλίων  υπάρχουν πολλές (παραλίες) 

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

(Τη Λαμπρή) ......................   ο μπαμπάς θα αγοράσει καινούριο 

(αυτοκίνητο) ............... 

Στον κάμπο της  Μεσαορίας (καλλιεργούνται) .............................. πολλά 

(γεωργικά) ........................... προϊόντα. 

Η Ανθούλα (μελετά) ........................ τα μαθήματά της. 
 

Συνώνυμες λέξεις ή συνώνυμα λέγονται οι λέξεις  

που έχουν περίπου την ίδια σημασία. 

  

π.χ.  περίπατος – βόλτα,  δίπλα – πλάι,   

        αρχίζω – ξεκινώ,  εργάζομαι – δουλεύω  

 

 

Ο κανόνας  συλλαβισμού λέει: 

*Δύο ή τρία σύμφωνα μένουν μαζί 

όταν με αυτά αρχίζει ελληνική 

λέξη, διαφορετικά χωρίζονται. 

Α-πρί-λης ,  καρ-πός 

Μένουν μαζί 

(πρωί) 
Δεν αρχίζει λέξη με πρ____ 

 



7. Βάζω τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά: 

 Πάσχα, Πάθη, Ανάσταση, Γολγοθάς, Επιτάφιος, προδοσία 

 

  _________________________________________________ 

 

 πηρούνι, μαχαίρι, κουτάλι, κλειδί, κατσαρόλα 

______________________________________________ 

 

8.Κυκλώνω τις λέξεις που είναι γραμμένες λάθος και τις γράφω 

σωστά μέσα στον πάπυρο. 

 

 Η  βροχί  πότισε το διψασμένο  χορτάρη  της  γης. 

 Η  Ελένι  έπεσε και έσπασε το χέρη  και το πόδυ  της. 

 Το καράβι έφυγε από το λιμάνη  της Λεμεσού για την  Κρήτι..  

 Αγόρασα από το μανάβικο ένα μαρούλη και ένα καρπούζη. 

 Τη  γιορτί του σχολείου θα την κάνουμε έξω στην αυλί.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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



9. Κλίνε  τα  ουσιαστικά, αφού διαβάσεις και τις συμβουλές που 

σου δίνουν τα φιλικά μας τερατάκια : 

ΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

 Ονομαστική: ο  δρόμος                                 ο  ουρανός 

           Γενική: του              

 Αιτιατική: το(ν)  

Κλητική: __         δρόμε 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομαστική: οι                                                   

Γενική: των              

Αιτιατική: τους 

Κλητική: __ 

ΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

 Ονομαστική:   ο  θόρυβος                                 ο  κίνδυνος 

           Γενική: του              

 Αιτιατική: το(ν) 

Κλητική: __ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομαστική: οι                                                   

Γενική: των              

Αιτιατική: του                                                                                    

Κλητική: __ 

 

 

 

 

Και  κάτι  απλό: Τα  

ουσιαστικά  σε –ος που 

τονίζονται στη λήγουσα 

ή στην παραλήγουσα, 

κρατούν τον τόνο τους 

σταθερό, δηλαδή μένει 

εκεί που τον 

συναντάμε στην 

ονομαστική πτώση! 

 

Κάτι  άλλο που πρέπει  να  θυμάσαι εδώ: Τα  ουσιαστικά  σε –ος που 

τονίζονται στη προπαραλήγουσα, συνήθως κατεβάζουν τον τόνο τους 

στην παραλήγουσα, στη γενική ενικού και στη γενική και αιτιατική 

πληθυντικού! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τίτλος: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Φιλαράκια μου συνεχίζουμε  να  γράφουμε  ωραίες  ιστοριούλες  με 

εικόνες!  Μην  ξεχάσετε  να  τις  χρωματίσετε  στην  αρχή, να 

παρατηρήσετε προσεκτικά και να πείτε προφορικά τι δείχνουν οι 

εικόνες. Περίπου 4 με 5 προτάσεις για κάθε εικόνα, είναι 

αρκετές! Στη συνέχεια, κάθε εικόνα που περιγράφω, κάνω νέα 

παράγραφο και στην πρώτη γραμμή μπαίνω ένα δαχτυλάκι μέσα.  

Δεν ξεχνώ να γράψω: Πότε γίνονται τα γεγονότα, ποιοι οι ήρωες, 

πού βρίσκονται, τι έγινε εκεί, γιατί έγινε. Στο τέλος, βάζω μιαν 

ευχή, ή επιθυμία, ή υπόσχεση, ότι ταιριάζει!  
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