
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Σημειώνω Ρ για τα ρήματα και Υ για τα υποκείμενα. Κλίνω τα ρήματα 

σε Ενεστώτα, Εξακολουθητικό Μέλλοντα και Συνοπτικό Μέλλοντα. 

 Τα σχολεία έκλεισαν λόγω κορωνοϊού. 

 Στο σχολείο οι μαθητές μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή. 

 Τα κορίτσια και τα αγόρια θα παίξουν μπάσκετ. 

 Από αύριο θα διαλέγεις εσύ το θέμα της έκθεσής σου. 

 Όλοι μένουμε σπίτι μας. 

 Πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας. 

 Από εδώ και στο εξής  μόνο θα τηλεφωνούμε στους φίλους και 

συγγενείς μας. 

 Διαβάζω κάθε μέρα το αγαπημένο μου βιβλίο. 

 

2) Υπογραμμίζω τις κτητικές αντωνυμίες, κυκλώνω τις προσωπικές και 

σημειώνω τα άρθρα στις παρακάτω προτάσεις. 

 Η νονά μου μού έφερε το βιβλίο που της ζήτησα. 

 Το φαγητό ψήθηκε και εμείς είμαστε έτοιμοι να το φάμε. 

 Εσείς μπορείτε να μου το εξηγήσετε; 

 Εσύ χρειάζεσαι τη βοήθειά μου; 

 Εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες που μας έδωσαν. 

 Έκανες τις ασκήσεις  που σου είπα; 

 

3) Αναγνωρίζω γραμματικά τις υπογραμμισμένες λέξεις. 

 Τα θέατρα παραμένουν κλειστά. 

 Κόβουμε με προσοχή τις μαύρες γραμμές. 

 Η λίμνη είναι λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω. 

 Βάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά και φτιάξε ολοκληρωμένες 

προτάσεις. 

 Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη συζήτηση στην τηλεόραση. 

 Μου χάρισαν μια πολύχρωμη , υφασμάτινη κούκλα. 

 



4) Σχηματίζω τον Αόριστο και τον Παρατατικό των παρακάτω ρημάτων.  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                         ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ                                  ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

Χτυπώ 

Τραγουδώ 

Πλένω 

Μεθώ 

Δακρύζω 

Αθροίζω 

Καθαρίζω 

Χαρίζω 

Κεντώ 

Παραμένω 

Μπαίνω 

Βγαίνω 

Κατεβαίνω 

Ανεβαίνω 

 

 

5) Σχηματίζω οικογένειες λέξεων με τις λέξεις : φως , φωνή , ημέρα , 

γωνία. Δεν ξεχνώ να γράψω και σύνθετες λέξεις. 

 

6) Χωρίζω σε συλλαβές τις λέξεις. 

δουλεύω:                                                     κάλτσα: 

ανελκυστήρας:                                            διπλανός: 

συλλαβή:                                                      επάγγελμα: 

στρατιώτης:                                                 ψυγείο: 

πρόσληψη:                                                  μυστήριο: 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Βρίσκω πόσο κάνει. 

 

 

1.700 + 1300 =  

 

2.850 – 600 = 

 

1.940 + 1.300 = 

 

2.625 – 1.950 = 

 

1.500 + 1.499 = 

  

3.000 – 2.020 = 
 

 

2) Κάνω τις πράξεις και ελέγχω. 

 

 

                             έλεγχος                                                     έλεγχος 

 

 1.426                                              2.045 

       +  1.095                                           + 1.539 

 

 

 

3) Κάνω τους πολλαπλασιασμούς. 

 

 

39                     47                      78                      96                  650 

Χ  28                   Χ 56                   Χ 32                   Χ 17               Χ 39 

 


