
Αγγλικά Γ Τάξη 

 Μάθημα 6 

Αγαπητά μας παιδιά, 

Η άσκηση γραμματικής βρίσκεται και στις Ασκήσεις της ηλεκτρονικής μας 

τάξης. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην Ενότητα με τον τίτλο May. 

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την πλατφόρμα e-class στην οποία βρίσκεται η ηλεκτρονική 

μας τάξη: https://eclass.sch.gr/courses/9050466143/ 

[Σας δίνουμε παρακάτω τις απαντήσεις του μαθήματος 5]  

 

Στο πρώτο μέρος της άσκησης γραμματικής θυμόμαστε τις 

προσωπικές αντωνυμίες που δηλώνουν ποιος/ποια και ποιοι/ποιες 

κάνουν ή παθαίνουν κάτι: 

UNIT 3 

PERSONAL PRONOUNS (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ) 

 

ΕΝΙΚΟΣ                                       ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

I, you, he, she, it                     we, you, they 

 

Α.  Συμπλήρωσε τη σωστή προσωπική αντωνυμία, όπως το παράδειγμα 

E.g.      Anna                (she) 

1. Nick 

2. Billy and I 

3. Kelly 

4. Fiona and Lena 

5. Panda 

6. Stone 

 

https://eclass.sch.gr/courses/9050466143/


Στο δεύτερο μέρος κλίνουμε το ρήμα είμαι, το οποίο 

χρησιμοποιείται και σαν κύριο και σαν βοηθητικό ρήμα:  

 

ΤΟ ΡΗΜΑ    (ΤΟ ΒΕ )=(ΕΙΜΑΙ) 

Β.   Συμπλήρωσε:  am, is, are  στα κενά. 

1. We ……………pirates. 

2. I ………… saving food. 

3. It …………… raining. 

4. He ………… cold. 

5. You ………… sleeping. 

 

Στο σταυρόλεξο κάνουμε επανάληψη το λεξιλόγιο των εποχών, των 

μηνών και των καιρικών συνθηκών. Τι εποχή έχουμε τώρα;  

Seasons 

Project: My season book. 

Φτιάξτε το δικό σας βιβλίο των Εποχών. Ζωγραφίστε και γράψτε 

για τις εποχές, τι καιρό κάνει, τι τρώμε και τι φοράμε. 

Παράδειγμα: It is autumn.  

 

It is raining. 

We are eating pears. 

We are wearing socks. 

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/ 

https://www.autodraw.com/     

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6056
http://photodentro.edu.gr/
https://www.autodraw.com/


  

Μάθημα 5 Απαντήσεις 

UNIT   2 

Γράψε  προτάσεις  με  THIS, THESE, THAT, THOSE. 

 

1. This is an orange and that is an apple. 

2. These are boys and those are girls. 

3. This is a school and that is a house. 

4. These are elephants and those are birds. 

5. This is a cute koala and that is an angry crocodile. 

6. This is a green bathroom and that is a blue 

bedroom. 

7. These are pirates and those are ships. 

 


