
 

1)Βρίσκω τα ρήματα, τα ουσιαστικά και τα επίθετα στις παρακάτω 

προτάσεις. Γράφω σε ποιο χρόνο είναι τα ρήματα, το γένος των 

επιθέτων και των ουσιαστικών. 

o Αποφεύγουμε τη ζάχαρη και τα αναψυκτικά. 

o Καταναλώνουμε άφθονα φρούτα και λαχανικά. 

o Ταχτοποίησα  το δωμάτιό μου κα ξεκαθάρισα τα συρτάρια μου. 

o Πίνω τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό την ημέρα. 

o Δεν κάθομαι πολλές ώρες  μπροστά στην τηλεόραση ή τον 

υπολογιστή. 

o Βρίσκω δημιουργικά πράγματα να κάνω. 

o Αυτές τις μέρες έμαθα πολλά καινούρια πράγματα και 

παρακολούθησα θεατρικές παραστάσεις στο διαδίκτυο. 

o Απολαμβάνω τον πολύτιμο χρόνο που περνάω με την οικογένειά 

μου. 

 

2)Κλίνω σε ενικό και πληθυντικό αριθμό τις παρακάτω φράσεις: το 

όμορφο παραμύθι , ο τρυφερός άνθρωπος ,η άγνωστη λέξη 

 

3)Μεταφέρω τις παρακάτω προτάσεις σε Παρατατικό, Αόριστο , 

Μέλλοντα Εξακολουθητικό και Μέλλοντα Συνοπτικό. 

o Πλένω σχολαστικά τα χέρια μου. 

o Ο γεωργός οργώνει το χωράφι. 

o Οι γιατροί φροντίζουν τους ασθενείς. 

o Παίρνεις φως από τον ήλιο και φτιάχνεις την αγάπη. 

 

4)Σχηματίζω οικογένειες λέξεων με τις λέξεις: γράμμα ,άλλο ,ανοίγω, 

ξύλο 

 

5)Αναγνωρίζω γραμματικά τις υπογραμμισμένες λέξεις. 

o Έδειξα τη ζωγραφιά στον αδερφό μου. 



o Κάθε βράδυ συμμαζεύουμε τα παιχνίδια μας. 

o Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται. 

o Αερίζουμε ταχτικά όλους τους χώρους του σπιτιού. 

o Αύριο θα φορέσω τις καινούριες μου πιτζάμες. 

o Τα βιβλία μας μεταφέρουν σε κόσμους μαγικούς. 

o Με την έντονη ηλιοφάνεια και τον αέρα  , τα ρούχα που άπλωσα 

το πρωί , στέγνωσαν αμέσως. 

 

 

6) Φτιάχνω έναν πίνακα και χωρίζω τις παρακάτω λέξεις σε  : άρθρα , 

ουσιαστικά , επίθετα , ρήματα , αντωνυμίες . 

εργατικός ,μουσείο , σας , τον , βλέπεις , με , αγάλματα , παλιά, ξεναγός, 

ξύλινοι ,εσένα , απλή , πατητήρι ,  ο , αυτούς , ταξιδεύουμε , αγοράζεις , 

τραπεζαρία , της , πολυσύχναστοι , άνεμος , δυνάμεις , μιλάτε , εμείς , 

οι , ιστορία  

 

 

 

Tέλος, αν θέλω να παρακολουθήσω τις περιπέτειες του Οδυσσέα , να 

κάνω τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες , να παλέψω με ανεμόμυλους 

στο πλευρό του Δον Κιχώτη, μπορώ να επισκεφτώ το ψηφιοποιημένο 

αρχείο του Εθνικού Θεάτρου και να απολαύσω on line αυτές και πλήθος 

άλλες θεατρικές παραστάσεις. 

 

 

Καλή σας διασκέδαση 

 

 


