Ενότητα 2

Ρώτα το νερό … τι τρέχει

Το νερό συστήνεται

Ασκήσεις εμπέδωσης

1. Στο παρακάτω κείμενο να υπογραμμίσετε τα συνδετικά ρήματα:
Μια μέρα, ο Κλοτέρ, ενώ έπαιζε στο σπίτι του, πάτησε το μικρό
κόκκινο καμιόνι του, έπεσε κι έσπασε το χέρι του. Αυτό μας λύπησε πολύ,
γιατί ο Κλοτέρ είναι φίλος κι επίσης γιατί το μικρό κόκκινο καμιόνι του
ήτανε απίθανο. Όταν ήρθε στην τάξη σήμερα το χέρι του ήταν τυλιγμένο
μέσα σ’ ένα είδος πετσέτας, που ήτανε περασμένη στο λαιμό του. Η
δασκάλα είπε πως ήταν πολύ χαρούμενη που τον ξανάβλεπε, ενώ όλοι
τρέξαμε γύρω του και του κάναμε ένα σωρό ερωτήσεις. Εκείνος, αν και
στην αρχή έγινε κατακόκκινος από την ντροπή του, μετά φαινόταν πολύ
περήφανος που όλοι ασχολούμαστε τόσο πολύ μαζί του.
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2. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα αντικείμενα των ρημάτων και
τα κατηγορούμενα και να τα γράψετε στον πίνακα:
i. Το μέρος δεν έχει δέντρα, αλλά είναι πανέμορφο.
ii. Ο Αλέξανδρος έγινα βασιλιάς και ονομάστηκε Μέγας.
iii. Έφαγε όλο το φαγητό, που ήταν πολύ νόστιμο.
iv. Το παιδί φαινόταν χαρούμενο που είδε τους φίλους του.
v. Ο εργάτης έχτισε τον τοίχο και έβαψε το φράχτη.
vi. Ο δάσκαλος είναι νευριασμένος επειδή οι μαθητές κάνουν φασαρία.
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3. Βρείτε το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο στις
παρακάτω προτάσεις. Γράψτε, επίσης τι μέρος του λόγου είναι κάθε φορά
το κατηγορούμενο.
i. Το νερό είναι ζωή. …………………………………………………………...
ii. Ο πλανήτης μας θα γινόταν εχθρικός, αβίωτος. ………………………..
iii. Το νερό είναι άοσμο, διάφανο, άγευστο. …………………………………..
iv. Το νερό γίνεται σύννεφο. ……………………………………………………
v. Η γη καταπίνει αχόρταγα το νερό. …………………………………………
vi. Ο αριθμός φαίνεται απίστευτος. ……………………………………………

4. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το σωστό
τύπο των λέξεων που δίνονται στο πλαίσιο:

ωφέλεια, όφελος, οφειλή, ωφέλιμος,
οφειλέτης, επωφελούμαι,

ανώφελος,

ωφελώ, οφείλω

i. Είναι κακόπιστος ……………………… . Ποτέ δεν ξεπληρώνει τα χρέη
του.
ii. Οι προσπάθειές μου να του αλλάξω γνώμη ήταν ………………………
Εκείνος επέμενε να κάνει το δικό του.
iii. Πλήρωσε κάθε ……………………… που είχε προς το δημόσιο.
iv. Παρά τις προσπάθειες που έκανε, τελικά δεν είχε κανένα
……………………… στη δουλειά του.
v. Αυτές οι βιταμίνες είναι πολύ ………………………

για τον

οργανισμό.
vi. Φροντίζω πάντα να ……………………… από τις ευκαιρίες που μου
παρουσιάζονται.
vii. Τα λαχανικά ………………………

την υγεία, γι’

αυτό κι εσύ

……………………… να πείσεις τα παιδιά να τα τρώνε.
viii. Το δάσος μας προσφέρει πολύ μεγάλες ……………………….
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