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        Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 – 10/4/2020 
Όνομα: __________________ Επώνυμο: __________________ 
1) Να ξαναγράψεις τις παρακάτω φράσεις με το σωστό επίθετο 
όπως στο παράδειγμα:
μπλούζα από μαλλί 
στεφάνι από δάφνη 
ζώνη από δέρμα 
σκάλα από μάρμαρο 
τοίχος από πέτρα 
ντουλάπα από ξύλο 
ποτήρι από γυαλί 
δοχείο από πηλό 
παπούτσι από πανί 
 

μάλλινη μπλούζα 
δάφνινο στεφάνι 
δερμάτινη ζώνη 
μαρμάρινη σκάλα 
πέτρινος τοίχος 
ξύλινη ντουλάπα 
γυάλινο ποτήρι 
πήλινο δοχείο 
πάνινο παπούτσι 

2) Να συμπληρώσεις τα γράμματα που λείπουν στα παρακάτω 
ρήματα και να τονίσεις σωστά: 
 

-ίζω 
ξεχωρίζω 
δωρίζω 
ψωνίζω 
χτενίζω 
γεμίζω 
μυρίζω 

-ώνω 
μεγαλώνω 
πληρώνω 
ιδρώνω 
ενώνω 
απλώνω 
στρώνω 

-εύω 
μαζεύω 
δουλεύω 
φυτεύω 
χορεύω 
ξοδεύω 
ζηλεύω 

-αίνω 
γλυκαίνω 
χορταίνω 
ανασαίνω 
ζεσταίνω 
μικραίνω 
πετυχαίνω

 
 

▪ Μου αρέσει να μαγειρεύω και να ζυμώνω ψωμί. 
 

▪ Μερικές φορές ποτίζω τα λουλούδια και σκουπίζω την αυλή. 
 

▪ Αερίζω το δωμάτιό μου και το καθαρίζω. 
 

▪ Σωπαίνω και ακούω προσεκτικά τον συνομιλητή μου. 
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3) Να γράψεις τις παρακάτω λέξεις στη σωστή στήλη βάζοντας 
πριν από τα ρήματα το  ε γ ώ  και πριν από τα ουσιαστικά το  
τ ο :  
(  ποδήλατο,  χαμόγελο, σταματώ,  δωμάτιο,  χρωματίζω,  
ενώνω,  γόνατο,  βοηθώ,  ανθοπωλείο, καταλαβαίνω )
Ρήματα που τελειώνουν σε  
-ω 
 
εγώ σταματώ 
εγώ χρωματίζω 
εγώ ενώνω 
εγώ βοηθώ 
εγώ καταλαβαίνω 

Ουδέτερα ουσιαστικά που 
τελειώνουν σε  -ο 
 
το ποδήλατο 
το χαμόγελο 
το δωμάτιο 
το γόνατο 
το ανθοπωλείο 

 
4) Να σχηματίσεις φράσεις βάζοντας το δεύτερο ουσιαστικό  
α) στη γενική του ενικού αριθμού 
ο γιατρός – το νοσοκομείο 
ο γιατρός του νοσοκομείου 
ο σωλήνας – το νερό 
ο σωλήνας του νερού 
η σελίδα – το βιβλίο 
η σελίδα του βιβλίου 
 
β) στη γενική του πληθυντικού αριθμού 
οι ακτές – τα νησιά 
οι ακτές των νησιών 
οι στέγες – τα σπίτια 
οι στέγες των σπιτιών 
οι φωλιές – τα χελιδόνια 
οι φωλιές των χελιδονιών 
 

 Να διαβάσεις την ενότητα 2: «Πασχαλινή κάρτα», σελίδα 
45, βιβλίο Γλώσσας, γ ΄ τεύχος. Είναι οδηγίες κατασκευής 
πασχαλινής κάρτας. 

 Να αντιγράψεις 2 φορές στο τετράδιο της Γλώσσας και να 
μάθεις να γράφεις σωστά τη δεύτερη οδηγία. 

 


