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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ 11 

 

 

 

 

 

 

 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ 

 Επιλέγω τον σύνδεσμο  

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

B105/714/5173,23707/ 

Διαβάζω το  κείμενο « Στο  σινεμά » και  παρατηρώ  τις  μαυρισμένες   

λέξεις  και  τι ακολουθεί  μετά  από  αυτές. 

Διαβάζω  τι  μου  συμβουλεύει  η  Βάγια  Κουκουβάγια  για  τις  λέξεις   

μου,  σου,  του,  μας,  σας,  τους,  τον,  την,  το. 

1) Βάζω  τόνους  στις  παρακάτω  φράσεις. Προσέχω  πού  πρέπει  να  

βάλω  δύο  τόνους. 

  το  τετραδιο  μου 

  το ποδηλατο  της 

  το βιβλιο  σου 

 τα  πραγματα  μας 

  η  κασετινα  της 

  η  γατα  μου 

  διαβασε  του 

 Μικρά  μου  αστεράκια, 

Είμαι  σίγουρη  ότι  θα  φωτίσετε   με  τη  λάμψη  σας  και  την  

επανάληψή  μας  αυτή  και  συγκεκριμένα  πότε  κάποιες  λέξεις  

παίρνουν  δύο τόνους  και  επιπλέον  πώς εκφράζουμε  την  άρνηση. 

                                                                                   Σας  φιλώ  γλυκά 

 

 

 

Οι  λέξεις  που τονίζονται  στην  

 προπαραλήγουσα, παίρνουν  έναν   

ακόμη  τόνο στη  λήγουσα,  όταν  

 ακολουθούν  οι  λέξεις  μου,  σου,  

 του,  μας,  σας,  τους,  τον,  την,  της 

  το. 
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 φωναξε  τον                               τα  παπουτσια  του 

  οι φιλες  σας                             τα  εισιτηρια  σας 

 χρωματισε  το                            τα  χρηματα  μας 

 καλεσε  την                                 οι  οικογενειες  τους 

 οι  γειτονισσες  σας                    τα ρουχα μας 

 

 Επιλέγω τον σύνδεσμο  

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

B105/714/5173,23707/ 

Διαβάζω  (κάτω  από  τον  αριθμό  7)  με  ποιους  τρόπους   

μπορούμε  να  εκφράσουμε  το «όχι». 

2) Διαβάζω  το ποίημα « Οι νότες » και  εντοπίζω όλες  τις εκφράσεις  

που δείχνουν  άρνηση. 

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

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

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

Πάνω  από την  εικόνα  με το δέντρο  και  τον  βοσκό  πατώ  πάνω  

στο  σημαδάκι  και  συμπληρώνω  την άσκηση. 

3)  Συμπληρώνω  τα κενά  με  την  κατάλληλη  λέξη  που φανερώνει      

 άρνηση. 

 ........... μου  πεις  ............. ψέματα. 

 ......... ψώνισα ...................... 

 ....... θέλει ......... να φάει  ........ να πιει. 

 ......................... να έρθει. 

 - Με ζήτησε κάποιος; 

δεν      τίποτα 

ούτε        μην 

όχι       ποτέ 

κανένας      αποκλείεται 
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- ........... , ................... ........ σε  ζήτησε. 

Μαθαίνω παίζοντας 

Πληκτρολογώ    http://www.jele.gr/. Στη  συνέχεια,  πατώ  Β΄  

Δημοτικού  και  επιλέγω  το μάθημα  της  Γλώσσας. Η  άσκηση 11  

 μας   αφορά  στη  συγκεκριμένη   επανάληψή  μας. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


