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        Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 –27 /4/2020 
Όνομα: __________________ Επώνυμο: __________________ 
1. Να διαβάσεις το κείμενο: «Τα ψηλά βουνά», σελίδα 12, 

βιβλίο Γλώσσας, γ ΄ τεύχος.  
2. Να αντιγράψεις 2 φορές στο τετράδιο της Γλώσσας και να 

μάθεις να γράφεις σωστά την πρόταση: Τα παιδιά έμαθαν να 
συνεργάζονται, στηρίζοντας το ένα το άλλο. 

3. Να απαντήσεις στις ερωτήσεις: 
 Ποιο βιβλίο παρουσιάζουν τα παιδιά της τάξης στην 

εφημερίδα τους; 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 Ποιος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου; 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 Τι συμβαίνει στο βιβλίο αυτό; 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
4. Να γράψεις τις παρακάτω φράσεις στον πληθυντικό αριθμό:
 
 
 
 
 
 
Ε νικ ό ς  α ρ ι θμό ς  
ο μεγάλος κήπος 
ο ανηφορικός δρόμος 
ο καλός φίλος 
η φωτεινή αίθουσα 
η δροσερή πηγή 
το νόστιμο φαγητό 
το μικρό χελιδόνι 

 
 
 
 
 
 
Πλ η θυ ντ ι κό ς  αρ ι θ μό ς  
οι μεγάλοι κήποι 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Μιλάμε για ένα 
πρόσωπο, ζώο ή 
πράγμα. 

Μιλάμε για 
πολλά πρόσωπα, 
ζώα ή πράγματα. 
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5. Να σχηματίσεις ρήματα:
ΡΡΡήήήμμμααατττααα   σσσεεε            ΡΡΡήήήμμμααατττααα   σσσεεε

            ---ίίίζζζωωω                  ---αααίίίνννωωω
δώρο  
βούρτσα 
εμπόδιο 
δροσιά 
πανηγύρι 
 
 
ζύμη  
κύκλος 
κρύο 
μεγάλος 
ψηλός 

δωρίζω 
___________
___________
___________
___________ 
ΡΡΡήήήμμμααατττααα   σσσεεε      
–––ώώώνννωωω   
ζυμώνω 
___________
___________
___________
___________ 
 

ζέστη 
λεπτός 
άρρωστος 
όμορφος 
φαρδύς 
 
 
βραβείο 
ψάρι 
ταξίδι 
κίνδυνος 
φρόνιμος

ζεσταίνω 
___________
___________
___________
___________ 
ΡΡΡήήήμμμααατττααα   σσσεεε   
---εεεύύύωωω   
βραβεύω 
___________
___________
___________
___________ 

6. Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τα 
ρήματα των παρενθέσεων στο σωστό πρόσωπο: 

▪ (φυτεύω) Ο κηπουρός _______________ λουλούδια στον 
κήπο. 

▪ (φωτίζω) Ο ήλιος _______________ τη γη. 
▪ (ανεβαίνω) Τα παιδιά _______________ τη σκάλα πολύ 

προσεκτικά.

▪ (φορτώνω) Οι εργάτες _______________ τα έπιπλα στο 
φορτηγό. 

 
7. Να σχηματίσεις φράσεις βάζοντας το δεύτερο ουσιαστικό  
στη γενική του ενικού αριθμού 
 ο γιατρός – το νοσοκομείο 
ο γιατρός του νοσοκομείου 
 η σελίδα – το βιβλίο 
___________________________________________________ 
 η στέγη – το σπίτι 
___________________________________________________ 
Να συμπληρώσεις τις δύο τελευταίες στήλες στον πίνακα της 
σελίδας 14 του βιβλίου της Γλώσσας, γ ΄ τεύχος. 


