
Ρήματα - Χρόνοι των ρημάτων 

3.   Μελλοντικοί σπόνοι 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Γηα λα δνύκε πσο ζρεκαηίδνληαη νη κειινληηθνί ρξόλνη. 
 

  

Εξακολοςθητικόρ 

μέλλονταρ  

Στιγμιαίορ  

ή 

Σςνοπτικόρ 

μέλλονταρ 

 

Σςντελεσμένορ 

μέλλονταρ  

εγώ ζα θόβυ ζα θόςυ ζα έρυ θόςεη 

εζύ ζα θόβειρ ζα θόςειρ ζα έρειρ θόςεη 

απηόο ζα θόβει ζα θόςει ζα έρει θόςεη 

εκείο ζα θόβοςμε ζα θόςοςμε ζα έροςμε θόςεη 

εζείο ζα θόβετε ζα θόςετε ζα έρετε θόςεη 

απηνί ζα θόβοςν ζα θόςοςν ζα έροςν θόςεη 

 
 

 

 

Οη Μειινληηθνί ρξόλνη 

είλαη ηξεηο: ν 

Εξακολοςθητικόρ 

Μέλλονταρ, ν 

Στιγμιαίορ ή 

Σςνοπτικόρ Μέλλονταρ 

θαη ν Σςντελεσμένορ 

Μέλλονταρ. 

 Ο Εξακολοςθητικόρ Μέλλονταρ 

θαλεξώλεη θάηη πνπ θα γίνεται στο 

μέλλον σςνέσεια ή με επαναλήτειρ 

  π.ρ. αύξην ην απόγεπκα ζα δνπιεύσ   

 Ο Στιγμιαίορ ή Σςνοπτικόρ 

Μέλλονταρ δείρλεη θάηη πνπ θα γίνει 

στο μέλλον σε μια στιγμή,  

   π.ρ. αύξην ζα μππλήζσ λσξίο 

 Ο Σςντελεσμένορ Μέλλονταρ 

δείρλεη θάηη πνπ θα έσει τελειώσει 

στο μέλλον ππιν απσίσει κάτι άλλο, 

  π.ρ.  Μέρξη λα έξζεηο ζα έρσ δηαβάζεη 

         ηα καζήκαηά κνπ. 



 Σεηξά ζαο ηώξα λα πξνζπαζήζεηε θη εζείο. 

 

  

Εξακολοςθητικόρ 

μέλλονταρ  

Στιγμιαίορ  

ή 

Σςνοπτικόρ 

μέλλονταρ 

 

Σςντελεσμένορ 

μέλλονταρ  

εγώ ζα γξάθυ ζα γξάςυ ζα έρυ γξάςεη 

εζύ    

απηόο    

εκείο    

εζείο    

απηνί    

 

 

  

Εξακολοςθητικόρ 

μέλλονταρ  

Στιγμιαίορ  

ή 

Σςνοπτικόρ 

μέλλονταρ 

 

Σςντελεσμένορ 

μέλλονταρ  

εγώ ζα ηξέρυ ζα ηξέμυ ζα έρυ ηξέμεη 

εζύ    

απηόο    

εκείο    

εζείο    

απηνί    

  
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Ενεστώταρ  
 

Κάζε πξσί μππλώ, ληύλνκαη, πίλσ ην γάια κνπ, παίξλσ ηε ζάθα κνπ θαη 

μεθηλώ γηα ην ζρνιείν. Οπθ, ηη βαξεηό πξάγκα! 

 

Εξακολοςθητικόρ μέλλονταρ 

Όηαλ ζα αλνίμνπλ ηα ζρνιεία θάζε πξσί …….………………………………… 

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

…………………………………………………………….………………………. 

 

Στιγμιαίορ ή Σςνοπτικόρ μέλλονταρ 

Αύξην  ην πξσί …….………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………….………………………. 

 

Σςντελεσμένορ μέλλονταρ 

Αύξην  ην πξσί, κέρξη λα θηάζεηο ζηε δνπιεηά, εγώ ζα έρσ …….……..…… 

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

…………………………………………………………….……………………… 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Αο δπζθνιέςνπκε ιίγν ηηο αζθήζεηο. Μπνξείηε λα 

κεηαθέξεηε ηελ πξόηαζε ζε όινπο ηνπο 

κειινληηθνύο ρξόλνπο;  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ο ήιηνο μεπξνβάιεη ζηγά ζηγά πάλσ από ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ θαη νη 

αθηίλεο ηνπ δεζηαίλνπλ ηε γε. Τα δώα, ηα πνπιηά θαη ηα έληνκα μεθηλνύλ ηελ 

πεξηπιάλεζή ηνπο ζε γε θαη νπξαλό γηα λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Οη 

κέιηζζεο πεηνύλ από ινπινύδη ζε ινπινύδη  ςάρλνληαο γηα λέθηαξ. Κάπνηα 

είλαη ηπρεξά θαη βξίζθνπλ ηελ ηξνθή ηνπο, θάπνηα όρη. Όκσο ν αγώλαο γηα ηελ 

θαζεκεξηλή αλαδήηεζε ηξνθήο είλαη δύζθνινο. Αξθεηά από απηά όρη κόλν δελ 

βξίζθνπλ ηξνθή, αιιά ηα ίδηα γίλνληαη ηξνθή γηα η’ άιια δώα. Είλαη έλαο 

θύθινο πνπ δε ηειεηώλεη πνηέ.  

(Έιελα Σπεηζηάιε, Χαξνύκελεο ώξεο, Μίλσαο: 1995, δηαζθεπή)  

 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

για τη  Γ΄ &  Δ΄ τάνη τξυ Δημξτικξύ 

τωμ 

Σωτήοη Τεοζίδη & Θεόδωοξ Λιξύλιξ 

 

Μελ μερλάηε, ζεηξά ηώξα, έρεη ην 

θείκελν!  

Μπνξείηε λα ην κεηαθέξεηε ζηνλ  

Εμαθνινπζεηηθό κέιινληα; 


