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 Θέιεηε λα ππνγξακκίζεηε ηα επίζεηα ζην παξαθάησ θείκελν; 

 

Οη ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο κάο θύιαγαλ γηα ην ηέινο κηα θνβεξή 

έθπιεμε. Έλα ηζνπρηεξό πξσηλό μππλήζακε όινη θαη αληηθξίζακε ηηο 

θάηαζπξεο απιέο καο. Σα αηέιεησηα γιέληηα πνπ θάλακε δελ ζηακάηεζαλ 

ιεπηό. Πνηνο δελ έθηηαμε έλα ζηξνπκπνπιό ρηνλάλζξσπν ή δελ έπαημε 

ρηνλνπόιεκν; Σν βξάδπ, δίπια ζην ηδάθη, αθνύζακε όκνξθα παξακύζηα 

από ηε γηαγηά, ελώ ν κπακπάο κνπ έςελε λόζηηκα θάζηαλα πάλσ ζηε 

ζηδεξέληα ζθάξα. Πεξάζακε ηόζν όκνξθα απηή ηελ ππέξνρε κέξα πνπ 

δελ ζα ηελ μεράζσ πνηέ.  

 

 Σώξα, κεηαθέξεηε ηα παξαπάλσ επίζεηα καδί κε ηα νπζηαζηηθά ζηνλ 

παξαθάησ  πίλαθα. 

 

ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Οι λέξειρ πος μαρ θανεπώνοςν ηι λογήρ είναι ηα οςζιαζηικά 

λέγονηαι επίθεηα  π.ρ.  γαλανόρ νπξαλόο,  ήπεμη ζάιαζζα 



 Βάιηε κπξνζηά από ην νπζηαζηηθό ην επίζεην πνπ ηαηξηάδεη. 

 

βακβαθεξή, ρνληξόο, κηθξό, ηξπθεξό, δξνζεξόο, πξάζηλν, γιπθόο, ιεπηόο 

ράδη κπινύδα 

θύιια άλεκνο 

θνξκόο θισζηή 

ζπίηη θαθέο 

 

 Καη ηα ρξώκαηα επίζεηα είλαη! Θέιεηε λα γξάςεηε ηη ρξώκα έρνπλ… 

 

ην βακβάθη  ε παπαξνύλα  

ε πίζζα  ην ιεκόλη  

ε ζάιαζζα  ηα θύιια  

 

 Πώο ηα ιέκε κε κηα ιέμε; Φηηάμηε ζύλζεηα επίζεηα. 

 

άζππορ θαη μαύπορ γιάξνο  

γαλανή θαη λεςκή ζεκαία  

πάπα πολύ κόκκινο απηνθίλεην  

γαλάζια θαη ππάζινη ζάιαζζα   

καζηανό θαη ξανθό καιιί  

 

 Ελώζηε απηά πνπ ηαηξηάδνπλ κεηαμύ ηνπο; 

 

καιαθό ζα ζίδεξν κπηεξό ζα  καραίξη 

ειαθξύ ζα δπκάξη θξύν ζα βειόλα  

ζθιεξό ζαλ πνύπνπιν θνθηεξό ζαλ πάγνο 

 

 

 

 

Τα επίθεηα, όπσο θαη ηα 

νπζηαζηηθά, ζρεκαηίδνπλ 3 γένη: 

απζενικό, θηλςκό θη οςδέηεπο. 

Κιίλνληαη καδί κε ηα νπζηαζηηθά ζε 

όιεο ηηο πηώζεηο θαη ζηνπο δύν 

αξηζκνύο. 



 

 

 

 

 Θέιεηε λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ην θαηάιιειν γέλνο ηνπ 

επηζέηνπ; 

 

(πονηπόρ) 

 Πξνζπάζεζε ε ……………………………  αιεπνύ λα αξπάμεη κηα θόηα. 

 Άξπαμε έλα πξόβαην ν ……………………………  ιύθνο. 

 Έπαηδε θξπθηνύιη ην ……………………………  γαηάθη. 

(θπέζκορ) 

 Φάγακε ……………………………  ςάξη. 

 Φάγακε κηα πνιύ  ……………………………  ηνύξηα. 

 Μπήθε ζην δσκάηην ……………………………  αέξαο. 

(κπύορ) 

 Ο ……………………………   αέξαο κάο ρηύπεζε ζην πξόζσπν. 

 Η ……………………………  ζάιαζζα κάο απέηξεςε λα θάλνπκε κπάλην. 

 Γηα λα δξνζηζηνύκε ήπηακε ……………………………  λεξό από ηελ πεγή. 

(αζημένιορ) 

 Μνπ δώξηζαλ κηα  ……………………………  θαξθίηζα. 

 ην θνπηί ήηαλ έλαο ……………………………  αλαπηήξαο. 

 Έραζα έλα ……………………………  βξαρηόιη. 



 Θα ζαο δπζθνιέςσ ιίγν! Μπνξείηε λα γξάςεηε ηα αληίζεηα 

επίζεηα ζηα ηξία γέλε; 

 

 απζενικό θηλςκό οςδέηεπο 

άγξηνο- άγξηα- άγξην ήκεξνο ήκεξε ήκεξν 

αθξηβόο- αθξηβή-αθξηβό    

θαηλνύξηνο – θαηλνύξηα- 

θαηλνύξην 

   

κηθξόο- κηθξή- κηθξό    

θξύνο- θξύα- θξύν    

θησρόο- θησρή- θησρό    

καθξύο- καθξηά- καθξύ     

 

 

 Γξάςηε δίπια ζε θάζε επίζεην έλα νπζηαζηηθό πνπ λα ηαηξηάδεη. 

 

ν θαιόο ε ήζπρε 

ε όκνξθε ν ήξεκνο 

ην πξάζηλν ην ςειό 

 

 Γξάςηε κπξνζηά από θάζε νπζηαζηηθό έλα επίζεην πνπ λα ηαηξηάδεη. 

Μελ μεράζεηε ην άξζξν! 

 

καζεηέο βνπλά 

άλζξσπνη δώα 

κέξεο ζπίηηα 

 
 

 

 

Οπθ, ην έκαζα θαιά! Σα επίζεηα 

θιίλνληαη όπσο θαη ηα νπζηαζηηθά πνπ 

έρνπλ ηηο ίδηεο θαηαιήμεηο. 



 

 

Ενικόρ απιθμόρ 

 

Ολνκαζηηθή ν ςειόρ ε ςειή ην ςειό 

Γεληθή ηνπ ςειού ηεο ςειήρ ηνπ ςειού 

Αηηηαηηθή ην(λ) ςειό ηε(λ) ςειή ην ςειό 

Κιεηηθή -- ςειό -- ςειή -- ςειό 

 

Πληθςνηικόρ απιθμόρ 

Ολνκαζηηθή νη ςειοί νη ςειέρ ηα ςειά 

Γεληθή ησλ ςειών ησλ ςειών ησλ ςειών 

Αηηηαηηθή ηνπο ςειούρ ηηο ςειέρ ηα ςειά 

Κιεηηθή -- ςειοί -- ςειέρ -- ςειά 

 

 

 Θέιεηε λα κεηαθέξεηε ζηνλ άιιν αξηζκό ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; 

 

Σν θάηαζπξν πξόβαην βόζθεη ζηνλ θαηαπξάζηλν θάκπν. 

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

Από ηε δπλαηή βξνρή πιεκκύξηζε ε ηζηκεληέληα απιή. 

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

Ο θσκηθόο εζνπνηόο θνξνύζε ςειό θαπέιν. 

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

Η πεξίεξγε θόηα πήδεμε ην ςειό θξάθηε 

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

 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

 

για τη  Γ΄ &  Δ΄ τάνη τξυ Δημξτικξύ 

τωμ 

Σωτήοη Τεοζίδη & Θεόδωοξ Λιξύλιξ 

 


