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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ 17 

 

 

 

 

 

 

 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ 

Διαβάζω  τα  στιχάκια  που  έγραψε  η  κυρία  Σιντορέ  και  μαθαίνω  πότε  

βάζουμε  τα  άρθρα  τον  και  των. 

 

1) Γράφω  το  κατάλληλο  άρθρο  τον  ή  των. 

 

 ........... αθλητή          ...........   παιδιών        ..........  παιχνιδιών 

 

 ........... δρόμο           ...........   γιατρό             ..........  δωματίων 

 

 ........... παικτών        ...........  γειτόνων        ..........  ουρανό 

 

 ........... οδηγό          ...........   ποντικό       ..........  βιβλίων 

 

 Αγαπημένα  μου  αστεράκια, 

Σε  αυτή  την  επανάληψή  μας  θα  θυμηθούμε  τα  άρθρα  τον  και  των.  

Θα  τα  διακρίνουμε  και  θα  εμπεδώσουμε  τη  διαφορετική  χρήση   

τους.  Πότε  γράφουμε  μπροστά  από  τις  λέξεις  τον  και  πότε  των. 

                                                                                       Σας  φιλώ  γλυκά 
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 ........... αυλών          ...........   τοίχο                 ..........  εργάτη 

 

 ........... μαθητή         ...........   παραμυθιών    ..........  εποχών 

 

 ........... καραβιών     ...........   κήπων           ..........  υπολογιστή 

 

 ........... πίνακα          ...........   άνθρωπο          ..........  βουνών 

 

2) Συμπληρώνω  τα  κενά  των  προτάσεων  με  τα  άρθρα  τον  ή  των. 

 

 Πήγα  με  ........ αδερφό  μου  στην  παιδική  χαρά. 

 

 Η  μυρωδιά  ........ λουλουδιών  ήταν  καταπληκτική. 

 

 Έπαιξα  με  ........  φίλο  μου. 

 

 Ζήτησα  από  ........ δάσκαλο  να  μου  εξηγήσει  ξανά  την  άσκηση. 

 

 Οι  φωνές  ........ παιδιών  ξεσήκωσαν  τη  γειτονιά. 

 

 Μου  αρέσει  να  ακούω  το  κελάηδημα  ...... πουλιών. 

 

 ........  ελεύθερο  χρόνο  μου  κάνω ποδήλατο. 

 

 Δεν  ξέρω  την  σημασία  όλων  ............  λέξεων. 

 

3) Συμπληρώνω  τα  κενά  των  προτάσεων  με  τα  άρθρα  τον  ή  των   και   

τις  καταλήξεις  των  ουσιαστικών. 

 

 Η   ανακοίνωση  ....... αποτελεσμάτ......  θα  γίνει  σε  λίγη  ώρα. 

 

 Κάθε  απόγευμα  πηγαίνω  ........ σκύλ....  μου  βόλτα. 

 

 Το  χρώμα  ......... μαλλι.....  της  είναι  καστανό. 

 

 Τα  αυτιά  ......  λαγ.....  είναι  μεγάλα. 
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 Καλέσαμε  και  ......... δήμαρχ......  στη  γιορτή  του  σχολείου. 

 

 Η  ζωή  ........  κατοίκ.....    ..........   νησι.......    .........  χειμώνα  είναι  

δύσκολη. 

 

 Διέσχισα  ........  δρόμ.....  προσεκτικά. 

 

 Άνοιξα  ........ φάκελ.....  που  μου  έδωσε. 

 

Μαθαίνω  παίζοντας 
(Πατώ  Ctrl  και  κάνω  αριστερό  κλικ  στους  παρακάτω  

υπερσυνδέσμους) 

 

 http://inschool.gr/G1/LANG/KATALHXEIS-twn-ton-14-2CHOICES-

HPclickonLets-PRC-G1-LANG-1611052230-tzortzisk/index.html 

 http://inschool.gr/G1/LANG/KATALHXEIS-twn-ton-32-lathos-

HPclickonLets-PRAC-G1-LANG-1611052240-tzortzisk/index.html 

 http://inschool.gr/G1/LANG/KATALHXEIS-twn-ton-24-2CHOICES-

triviaCoun-img2txt-PRAC-G1-LANG-1611052234-tzortzisk/index.html 

 http://inschool.gr/G1/LANG/KATALHXEIS-twn-ton-15-2CHOICES-

HPclickonLets-PRC-G1-LANG-1611052231-tzortzisk/index.html 

 http://inschool.gr/G1/LANG/KATALHXEIS-twn-ton-22-2CHOICES-

triviaUni-txt2txt-PRAC-G1-LANG-1611052232-tzortzisk/index.html 

 http://inschool.gr/G1/LANG/KATALHXEIS-twn-ton-26-2CHOICES-

MYchooseMonk-PRAC-G1-LANG-1611052236-tzortzisk/index.html 

 http://inschool.gr/G1/LANG/KATALHXEIS-twn-ton-28-MYchooseFrog-

PRAC-G1-LANG-1611052238-tzortzisk/index.html 

 http://inschool.gr/G1/LANG/KATALHXEIS-twn-ton-34-sentenses-

HPorderwords-PRAC-G1-LANG-1611052242-tzortzisk/index.html 

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

Δημοτικού  και  επιλέγω  το μάθημα  της  Γλώσσας. Η  άσκηση  63 

 μας   αφορά  στη  συγκεκριμένη   επανάληψή  μας. 
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