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«Επαναληπτικές Εργασίες στην Ενότητα 6:  
Ιστορίες παιδιών» 

 
1. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω λέξεων και να τονίσεις τις λέξεις όπου χρειάζεται: 

μετανι….νω χαρακτ….ρας σοβαρότ.…τα σταλαχτ….της 

πορ….α κοπάδ…. π….ρώνω ευθ.…νη 

χατ…ρι ζ….λιάρης συγκ….νητικός ψύχρα.…μος 

βρεταν….κός ημ….φως παλ….κάρι σ….στικός 

….ρωας θ.…λος θα….αλέος ελάττ….μα 

 
2. Να συμπληρώσεις το τελικό ν όπου χρειάζεται: 
 
 Αν το... δεις, μη... ξεχάσεις να του δώσεις τη... τσάντα του, που τη... βρήκα στο... χώρο του 

σχολείου μας. 

 Δε... μπορούμε να τη... βρούμε αυτή τη... κυρία. Τη... παίρνουμε τηλέφωνο από τη... Παρασκευή, 

αλλά δε... μας απαντάει κανείς! 

 Μη... στενοχωριέσαι που έχασες στο... αγώνα από το... Γιώργο. Αυτό... κανείς δε... το... φτάνει. 

Είναι γρήγορος σα... λαγός! 

 

3. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στο 
σωστό χρόνο και στο σωστό πρόσωπο και τις καταλήξεις των ρημάτων με ε ή αι. 

 
 Πού _____________ (βρίσκομαι) εσύ κι ο αδελφός σου χθες το απόγευμα; _____________ 

(Παίζω) στο πάρκο;  

 Φέτος θα πάνε στην κατασκήνωση. Εκεί _____________ (σηκώνομαι) κάθε μέρα νωρίς, 

_____________ (κάνω) ποδήλατο, _____________ (πηγαίνω) με τα άλλα παιδιά για μπάνιο 

και τα βράδια _____________ (μαζεύομαι) και κάνουν πάρτυ όλοι μαζί! 

 

 Το παιχνίδι αυτό πρέπει να παίζετ….. πιο γρήγορα, όχι όπως το παίζετ…. εσείς. 

 Η άσκηση δε λύνετ.... με αυτό τον τρόπο. Πρέπει να προσέχετ…. 

 Δε μαθαίνοντ…. εύκολα αυτά τα πράγματα. Θέλετ…. να προσπα θήσετ…. άλλη μια φορά; 

 
 

mailto:anianiouris@sch.gr


4. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στο 
σωστό πρόσωπο του ενεστώτα. Μετά να ξαναγράψετε τις προτάσεις αυτές μεταφέροντας τα 
ρήματα στον παρατατικό και τον εξακολουθητικό μέλλοντα. 

 
 Κάθε μέρα εγώ και τα δύο μου αδέρφια _____________ (σηκώνομαι) νωρίς το πρωί και 

_____________ (ετοιμάζομαι) βιαστικά για το σχολείο.  

(Παρατατικός)_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
(Εξακ.Μέλλοντας)___________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 Τα παιδιά _____________ (φτάνω) μπροστά στη σπηλιά και _____________ (ψάχνω) να 

δουν τι υπάρχει μέσα.  

(Παρατατικός)_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
(Εξακ.Μέλλοντας)___________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
5. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα κατάλληλα απόλυτα ή τακτικά 

αριθμητικά, καθώς και με τις κατάλληλες σύνθετες με αριθμητικά λέξεις. 

 

 Ο Κωνσταντίνος, αυτός με τη_____________________(αυτή που έχει ένα μόνο χρώμα) φόρμα, 

κατάφερε ύστερα από ___________ (2) ώρες, _______________________ (49) λεπτά και 

________________________(33) δευτερόλεπτα να τερματίσει _________________(9). 

 Το λεξικό είναι ________________ (έχει τέσσερις τόμους), ενώ η εγκυκλοπαίδεια έχει 

_____________ (15) τόμους. Στο ___________(5) τόμο της, στη σελίδα  ____________ 

(16), θα βρεις αυτό που ψάχνεις. 

 Η _________________ (11 χρονών) Κατερίνα  πηγαίνει στην _____________ (2) τάξη του 

___________________________________ (18ου) Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου και έχει 

_________ (1) νέα και όμορφη δασκάλα. 


