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        Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 - 24/4/2020 
Όνομα: __________________ Επώνυμο: __________________ 

Το μάθημα με λίγα λόγια 
Τα παιδιά στην εφημερίδα τους παρουσίασαν το βιβλίο του 
Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τα ψηλά βουνά». Αυτό το βιβλίο 
μιλάει για μια παρέα παιδιών που πήγαν διακοπές στο βουνό. 
Εκεί οργάνωσαν μια κατασκήνωση κι έμαθαν να συνεργάζονται 
και να στηρίζει ο ένας τον άλλο. 
 

 Να διαβάσεις πολλές φορές το κείμενο: «Τα ψηλά βουνά», 
σελίδα 12, βιβλίο Γλώσσας, γ ΄ τεύχος.  

 
 

 Να αντιγράψεις 2 φορές στο τετράδιο της Γλώσσας και να 
μάθεις να γράφεις σωστά την τελευταία πρόταση του 
μαθήματος. 

 
1) Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα, γράφοντας τη 
γενική του ενικού αριθμού και την ονομαστική και τη γενική 
του πληθυντικού αριθμού των παρακάτω ουσιαστικών: 

Ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε  -ι 
 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομαστική Γενική Ονομαστική Γενική 
το νησί του νησιού τα νησιά  των νησιών 
το ψωμί του ψωμιού τα ψωμιά των ψωμιών 
το χαρτί του χαρτιού τα χαρτιά των χαρτιών 
το κλειδί  του κλειδιού   τα κλειδιά   των κλειδιών  
 
το παιχνίδι 

 
του παιχνιδιού 

 
τα παιχνίδια 

των 
παιχνιδιών  

 
το παπούτσι 

του 
παπουτσιού 

 
τα παπούτσια 

των 
παπουτσιών 

 
το περιβόλι 

του 
περιβολιού 

 
τα περιβόλια 

των 
περιβολιών 

 
το τραγούδι 

του 
τραγουδιού 

 
τα τραγούδια 

των 
τραγουδιών 
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Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε –ι γράφονται με 
γιώτα. Όμως τα παρακάτω γράφονται με ύψιλον. 
 
 
 
 
Η λέξη βράδυ γράφεται με ύψιλον. (ενικός αριθμός) 
Η λέξη βράδια γράφεται με γιώτα. (πληθυντικός αριθμός) 
 
2) Να συμπληρώσεις τα γράμματα που λείπουν:
το κεραμίδι 
το στάχυ 
το μπαστούνι 
το μυρμήγκι 

το βράδυ 
το περιστέρι 
το δάκρυ 
το σεντόνι 

το δίχτυ 
το σφουγγάρι 
το  κουνούπι 
το πανηγύρι

 
3) Να γράψεις κάθε λέξη στη σωστό σπιτάκι: 

 

βράδυ, δάκρυ, δίχτυ, στάχυ, δόρυ, οξύ 

το όνειρο, το φορτηγό, εγώ πλένω, το θερμόμετρο, εγώ 
βοηθώ, εγώ χαρίζω, το εξώφυλλο, εγώ μετρώ, εγώ δουλεύω, 
το αεροπλάνο, εγώ προσπαθώ, το εισιτήριο, εγώ σημειώνω, 
το φρούτο  

Ουδέτερα 
ουσιαστικά σε -ο 

 
το όνειρο 
το φορτηγό 
το θερμόμετρο 
το εξώφυλλο 
το αεροπλάνο 
το εισιτήριο 
το φρούτο 
 

-ο -ω 

Ρήματα σε –ω 
 
 
εγώ πλένω 
εγώ βοηθώ 
εγώ χαρίζω 
εγώ μετρώ 
εγώ δουλεύω 
εγώ προσπαθώ 
εγώ σημειώνω 


