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1. Βρες το λάθος! Η δασκάλα ζήτησε από τα παιδιά να γράψουν προτάσεις με τις 

λέξεις της ορθογραφίας. Δείτε τι έγραψαν τα παιδιά και διορθώστε τις στο κάτω 

μέρος: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ο Γιάννης και η Μαρία πήγαν διακοπές στην Πάρο 

____________________________________________________________________ 

Η Χριστίνα λατρεύεις τα μαθηματικά. 

____________________________________________________________________ 

Πού θα πάτε διακοπές. 

____________________________________________________________________ 

Πολύ καλά φέτος η χρονιά σχολική ξεκίνησε. 

____________________________________________________________________ 

Μου αρέσει πολύ το παγωτό φράουλα, κεράσι, σοκολάτα και λεμόνι το καλοκαίρι 

πήγαμε μαζί με την οικογένειά μου σε μια παγωταρία που ήταν μεγάλη, μοντέρνα 

και είχε παιχνιδότοπο όπου παίξαμε και διασκεδάσαμε 

____________________________________________________________________ 

Πήγα. 

____________________________________________________________________ 

Τα συμπεράσματά μου: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3. Οι παρακάτω προτάσεις δεν έχουν λογικό νόημα. Μπορείς να τις ξαναγράψεις 

σωστά: 

- Το λιμάνι πηγαίνει στο καράβι. 

____________________________________________________________________ 

- Η γάτα κυνηγά το σκύλο. 

-  Το παγωτό έφαγε το παιδί. 

_____________________________________________________________________  

 

4. Άλλαξε τη θέση των λέξεων της πρότασης χωρίς να αλλάξει το νόημα, όπως στο 

παράδειγμα: 

α. Μια οικογένεια πήγε βόλτα στο πάρκο.   

β. Πήγε βόλτα στο πάρκο μια οικογένεια. 

γ. Μια οικογένεια πήγε στο πάρκο βόλτα. 

 

α. Ο Θοδωράκης πέρασε το καλοκαίρι στο χωριό. 

β. __________________________________________________________________. 

γ. __________________________________________________________________. 

 

α. Οι χωριανοί δουλεύουν ήσυχα στα χωράφια τους. 

β. __________________________________________________________________. 

γ. __________________________________________________________________. 
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5. Μεγάλωσε την πρόταση απαντώντας στις λέξεις: πού, πώς, πότε;   

 

 

6. Μεγάλωσε τις πιο κάτω προτάσεις απαντώντας σε όποιες από τις ερωτήσεις 

θέλεις:  

 

 

 Το τρένο έφτασε. 

Πού; Το τρένο έφτασε στο σταθμό. 

Πότε; Το τρένο έφτασε στο σταθμό χτες. 

Πώς; Το τρένο έφτασε στο σταθμό χτες αργοπορημένο. 

 Ο Γιάννης πήγε. 

Πού;  

Πότε;  

Πώς;  

 Τα παιδιά θα πάνε εκδρομή. 

Πού;  

Πότε;  

Πώς;  

Γιατί;  

Πόσο;  

Τι;  

 Ο πατέρας ταξιδεύει. 

Πού;  

Πότε;  

Πώς;  

Γιατί;  

Πόσο;  

Τι;  

 Η δασκάλα θύμωσε. 

Πού;  

Πότε;  

Πώς;  

Γιατί;  

Πόσο;  

Τι;  
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7. Να απαντήσεις στις ερωτήσεις που σου κάνει το ρήμα και μετά να 

χρησιμοποιήσεις τις απαντήσεις για να γράψεις μια ολοκληρωμένη πρόταση: 

πήγα 

 πότε;________________________________________ 

 με ποιον; ____________________________________ 

 πού;_________________________________________ 

 πώς;_________________________________________ 

 γιατί;_________________________________________ 

Ολοκληρωμένη πρόταση: _______________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

ζωγράφισα 

 τι; ________________________________________ 

 πότε; ____________________________________ 

 πού;_________________________________________ 

 πώς;_________________________________________ 

Ολοκληρωμένη πρόταση: _______________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

8. Ξεκίνησε από ένα ρήμα και μεγάλωσε σιγά σιγά την πρόταση, όπως στο 

παράδειγμα: 

Διαβάζω. 

Διαβάζω κάθε μέρα. 

Διαβάζω κάθε μέρα τα μαθήματά μου. 

Διαβάζω κάθε μέρα τα μαθήματά μου προσεκτικά. 
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Παίζω. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Πηγαίνω. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Χρησιμοποίησε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις για να μεγαλώσεις τις 

προτάσεις, όπως στο παράδειγμα: 

Η τάξη μας έχει δύο 
πινακίδες. 

 πού; στον ανατολικό τοίχο 

 υλικό; ξύλινες 

 σχήμα; ορθογώνιες 

 μέγεθος; τεράστιες 

 χρώμα; πολύχρωμες 

Ολοκληρωμένη πρόταση: Η τάξη μας έχει δύο τεράστιες, ξύλινες, ορθογώνιες και 

πολύχρωμες πινακίδες στον ανατολικό τοίχο. 

Οι αίθουσες 
διδασκαλίας έχουν 

θρανία. 

 πού; ________________________________________ 

 υλικό; ______________________________________ 

 σχήμα; _____________________________________ 

 μέγεθος; ____________________________________ 

 χρώμα; ______________________________________ 

 

Ολοκληρωμένη πρόταση: _______________________________________________  

_____________________________________________________________________ 
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Τα σχολείο μας έχει 
δύο γήπεδα. 

 πού; _______________________________________ 

 υλικά; ______________________________________ 

 σχήμα; _____________________________________ 

 μέγεθος; ____________________________________ 

 χρώμα; ______________________________________ 

Ολοκληρωμένη πρόταση: _______________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

Το κορίτσι έχει 
μαλλιά. 

 σχήμα; _____________________________________ 

 μέγεθος; ____________________________________ 

 χρώμα; ______________________________________ 

Ολοκληρωμένη πρόταση: _______________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

Το κορίτσι έχει δύο 
μάτια. 

 σχήμα; _____________________________________ 

 μέγεθος; ____________________________________ 

 χρώμα; ______________________________________ 

Ολοκληρωμένη πρόταση: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Το δάσος έχει δέντρα. 

 πού; _________________________________________ 

 τι δέντρα; _____________________________________ 

 μέγεθος; ____________________________________ 

 χρώμα; ______________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


