
Ουσιαστικά - Κλίση τωμ ουσιαστικώμ  

 

Κλίζη ηυν οςζιαζηικών 

 

Οςδέηεπα ζε -ο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

 

Ολνκαζηηθή ην βνπλό ην δέληξο ην άινγο 

Γεληθή ηνπ βνπλού ηνπ δέληξος ηνπ αιόγος 

Αηηηαηηθή ην βνπλό ην δέληξο ην άινγο 

Κιεηηθή _ βνπλό _ δέληξο _ άινγο 

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ηα βνπλά ηα δέληξα ηα άινγα 

Γεληθή ησλ βνπλών ησλ δέληξυν ησλ αιόγυν 

Αηηηαηηθή ηα βνπλά ηα δέληξα ηα άινγα 

Κιεηηθή _ βνπλά _ δέληξα _ άινγα 

 

 

 Άπισζε ηο θηεπό. 

 Αλέβεθε  ζηελ θνξπθή ηος 

βοςνού.  

 Έπηαζε ηο σέπι ηνπ παηδηνύ. 

 Άλνημε ηα μάηια. 

 Δηάβαζαλ ηνλ πίλαθα κε ηα 

δξνκνιόγηα ηυν ηπένυν. 

 Άθνπζαλ όια ηα ηπαγούδια. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

 

Ολνκαζηηθή ην λεξό ην βηβιίο ην έπηπιο 

Γεληθή ηνπ      

Αηηηαηηθή ην      

Κιεηηθή _  _  _  

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ηα λεξά     

Γεληθή ησλ      

Αηηηαηηθή ηα      

Κιεηηθή _  _  _  

 

 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

 

Ολνκαζηηθή ην θηεξό ην ζεξίο ην ζέαηξο 

Γεληθή       

Αηηηαηηθή       

Κιεηηθή _  _  _  

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή       

Γεληθή       

Αηηηαηηθή       

Κιεηηθή _  _  _  

 

Παηδηά! Η ζεηξά ζαο. 



Οςδέηεπα ζε -ι 
 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

 

Ολνκαζηηθή ην παηδί ην ρηόλι 

Γεληθή ηνπ παηδιού ηνπ ρηνλιού 

Αηηηαηηθή ην παηδί ην ρηόλι 

Κιεηηθή _ παηδί _ ρηόλι 

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ηα παηδιά ηα ρηόλια 

Γεληθή ησλ παηδιών ησλ ρηνλιών 

Αηηηαηηθή ηα παηδιά ηα ρηόλια 

Κιεηηθή _ παηδιά _ ρηόλια 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

 

Ολνκαζηηθή ην ςσκί ην ρέξι 

Γεληθή ηνπ    

Αηηηαηηθή ην    

Κιεηηθή _  _  

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ηα    

Γεληθή ησλ    

Αηηηαηηθή ηα    

Κιεηηθή _  _  

Οςδέηεπα ζε –ορ 

 

Γηνύπηηηη! Ήξζε ε ζεηξά καο!  



 

Ενικόρ απιθμόρ 

 

Ολνκαζηηθή ην βάξορ ην έδαθορ 

Γεληθή ηνπ βάξοςρ ηνπ εδάθοςρ 

Αηηηαηηθή ην βάξορ ην έδαθορ 

Κιεηηθή _ βάξορ _ έδαθορ 

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ηα βάξη ηα εδάθη 

Γεληθή ησλ βαξών ησλ εδαθών 

Αηηηαηηθή ηα βάξη ηα εδάθη 

Κιεηηθή _ βάξη _ εδάθη 

 

 

 

 

 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

 

Ολνκαζηηθή ην ιάζορ ην κέγεζορ 

Γεληθή ηνπ    

Αηηηαηηθή ην    

Κιεηηθή _  _  

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ηα    

Γεληθή ησλ    

Αηηηαηηθή ηα    

Κιεηηθή _  _  

 

Οςδέηεπα ζε -μα 
 

Ξέξνπκε, ε ζεηξά καο! 



 

Ενικόρ απιθμόρ 

 

Ολνκαζηηθή ην γξάκκα ην όλνκα 

Γεληθή ηνπ γξάκκαηορ ηνπ νλόκαηορ 

Αηηηαηηθή ην γξάκκα ην όλνκα 

Κιεηηθή _ γξάκκα _ όλνκα 

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ηα γξάκκαηα ηα νλόκαηα 

Γεληθή ησλ γξακκάηυν ησλ νλνκάηυν 

Αηηηαηηθή ηα γξάκκαηα ηα νλόκαηα 

Κιεηηθή _ γξάκκαηα _ νλόκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

 

Ολνκαζηηθή ην ρξώκα ην κάζεκα 

Γεληθή ηνπ    

Αηηηαηηθή ην    

Κιεηηθή _  _  

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ηα    

Γεληθή ησλ    

Αηηηαηηθή ηα    

Κιεηηθή _  _  

Οςδέηεπα ζε –ζιμο (-ξιμο,  -τιμο) 
 

εηξά κααααααο! 

  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 



 

Ενικόρ απιθμόρ 

 

Ολνκαζηηθή ην δέζιμο ην ηξέμιμο 

Γεληθή ηνπ δεζίμαηορ ηνπ ηξεμίμαηορ 

Αηηηαηηθή ην δέζιμο ην ηξέμιμο 

Κιεηηθή _ δέζιμο _ ηξέμιμο 

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ηα δεζίμαηα ηα ηξεμίμαηα 

Γεληθή ησλ δεζιμάηυν ησλ ηξεμιμάηυν 

Αηηηαηηθή ηα δεζίμαηα ηα ηξεμίμαηα 

Κιεηηθή _ δεζίμαηα _ ηξεμίμαηα 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

 

Ολνκαζηηθή ην ληύζιμο ην βάςιμο 

Γεληθή ηνπ  ηνπ  

Αηηηαηηθή ην  ην  

Κιεηηθή _  _  

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή ηα    

Γεληθή ησλ    

Αηηηαηηθή ηα    

Κιεηηθή _  _  

 

 

 
ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

 

για τη  Γ΄ &  Δ΄ τάνη τξυ Δημξτικξύ 

τωμ 

Σωτήοη Τεοζίδη & Θεόδωοξ Λιξύλιξ 

Παηδηά, ε ζεηξά ζαο πάιη! ηγά, κε βηάδεζηε! 

Ξέξσ όηη ηα πάηε πνιύ θαιά. 



 


