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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ 10 

 

 

 

 

 

 

 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ 

 Επιλέγω τον σύνδεσμο https://safeYouTube.net/w/Srg8 και ακούω το  

τραγούδι  από το cd  του βιβλίου «Η κυρία  Σιντορέ και η γραμματική  

σαν  παραμύθι», όπου  τα σημεία στίξης  τραγουδούν  και εξηγούν  

με  στιχάκια  ποια  είναι  η  δουλειά  τους. 

 Επιλέγω τον σύνδεσμο  

https://drive.google.com/file/d/1zqd3JkhycBfBcMxhO_YpML36xlUabdw1/view για να  

θυμηθώ τα σημεία στίξης, όπως τα παρουσιάζει η κυρία Σιντορέ. 

1) Αντιστοιχίζω  το κάθε σημαδάκι  με  την πρόταση  που  το  εξηγεί. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Αγαπημένα  μου  παιδιά,  

Ελπίζω  να  είστε  καλά  και  να έχετε  ακόμα  αποθέματα  αντοχής και 

υπομονής. Για  να γεμίσουμε  δημιουργικά τον χρόνο μας, σας 

προτείνω  να  ξαναθυμηθούμε  τα  σημεία  στίξης. Η  σωστή  χρήση  

των οποίων  μας  βοηθά  στη σωστή  κατανόηση  ενός  κειμένου. 

                                                               Σας  αγαπώ  πολύ                                         

 

 

Μπαίνει  στο  τέλος  της πρότασης  που  ρωτά.   

 «  » 

    ; 

Μπαίνει  αντί  για κάτι που δε θέλουμε να 

γράψουμε. 

Μπαίνει  στο  τέλος  της πρότασης. 

Δείχνει  ότι  σταματούμε,  πριν  γράψουμε  τα 

λόγια  κάποιου  ή πριν  εξηγήσουμε  κάτι. 

    : 

   ... Μέσα σε αυτά μπαίνει ό, τι  λέει κάποιος. 

https://safeyoutube.net/w/Srg8
https://drive.google.com/file/d/1zqd3JkhycBfBcMxhO_YpML36xlUabdw1/view
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2) Βάζω  τα  κατάλληλα  σημεία  στίξης  στο  παρακάτω  απόσπασμα  

από το κείμενο του Ανθολογίου « Δώσε  την  αγάπη» της  Αγγελικής   

Βαρελά. 

Ήταν  μια Δευτέρα κοντά στα Χριστούγεννα και η κυρία Μάρθα λίγο 

πριν φύγουν από το σχολείο τούς είπε 

 Αύριο θα κάνουμε μια γιορτούλα μέσα στην τάξη. 

 Τι γιορτή   Ποιος άγιος γιορτάζει   ρωτούσαν τα παιδιά 

 Αυτός ο άγιος δεν υπάρχει στο ημερολόγιο  Μην ψάξετε 

γιατί δε θα τον βρείτε  Είναι ο άγιος της φιλίας 

   Μα δεν έχει όνομα 

  Να τον πούμε   Φιλάγιο   φώναξε ο Μάνος 

  Να τον πούμε έτσι  συμφώνησε η δασκάλα του    

 Επιλέγω τον σύνδεσμο  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

B105/714/5173,23707/   και  διαβάζω   το  ποιηματάκι  για  το 

ερωτηματικό. 

3) Φτιάχνω  προτάσεις  με  τις  λέξεις  που  ρωτάνε. 

 Ποιος 

     , Δείχνει  την  έκπληξη  ή  τον θαυμασμό. 

Δείχνει  ότι  κάποιος  αρχίζει  να  μιλά.     ! 

    - Σταματάμε για λίγο μέσα στην πρόταση. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/5173,23707/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/5173,23707/
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.................................................................................................................. 

 Πού 

.................................................................................................................. 

 Πότε 

.................................................................................................................. 

 Πώς 

.................................................................................................................. 

 Πόσο 

.................................................................................................................. 

 Τι 

.................................................................................................................. 

 Γιατί 

.................................................................................................................. 

 Μήπως 

.................................................................................................................. 

 Τίνος 

.................................................................................................................. 

Μαθαίνω παίζοντας 

 Κάνω  επανάληψη  στις   μέρες  της  εβδομάδας  και  παίζω  με 

την  τελεία  και το ερωτηματικό.  

     Επιλέγω τον σύνδεσμο  

      http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB014.swf 

 Βοηθάω  τον κάστορα  να τακτοποιήσει την αποθήκη του 

βάζοντας  κόμμα  εκεί  που πρέπει  και  κάνω  και 

επανάληψη στην αλφαβητική σειρά. 

http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB014.swf
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    Επιλέγω τον σύνδεσμο  

   http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB041.swf 

 Βάζω  παύλα  για  να φτιάξω  τον  διάλογο  και  κόμμα  εκεί 

που  πρέπει. 

    Επιλέγω τον σύνδεσμο  

    http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB046.swf 

 

 Υ.Γ. Αν θέλετε  πληκτρολογήστε   http://www.jele.gr/ , μήπως  ανοίξει με 

αυτόν  τον  τρόπο  το λογισμικό. 

   Στη  συνέχεια,  πατήστε  είσοδος. Έπειτα, Β΄ Δημοτικού  και  επιλέξτε το  

μάθημα  της  Γλώσσας. Οι ασκήσεις  που μας αφορούν  στη   

συγκεκριμένη   επανάληψή  μας  είναι: 14,  41,  46. 

 

 

  

 

 

 

http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB041.swf
http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB046.swf

