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         Τρίτη 28 Απριλίου 2020 – 28/4/2020 
Όνομα: __________________ Επώνυμο: _________________ 
Να διαβάσεις το ποίημα «Λίγο ακόμα», σελίδα 14, βιβλίο 
Γλώσσας, γ ΄ τεύχος. 
Να αντιγράψεις 2 φορές στο τετράδιο της Γλώσσας τους δύο 
πρώτους στίχους του ποιήματος και να μάθεις να τους γράφεις 
σωστά. 
 
1) Να υπογραμμίσεις στις παρακάτω προτάσεις τα εεε πππ ίίί θθθ εεε τττ ααα    
και να τα γράψεις στα τρία τους γένη στην ονομαστική του 
ενικού αριθμού: 
 Το δροσερό νερό ξεδίψασε τους ταξιδιώτες. 
 Τα φρούτα είναι ωφέλιμη τροφή. 
 Τα παιδιά είναι έξυπνα και εργατικά. 
 Δυνατοί άνεμοι πνέουν στα πελάγη. 

Αρσενικά Θηλυκά Ουδέτερα 
ο δροσερός η δροσερή  το δροσερό 
ο ωφέλιμος η ωφέλιμη το ωφέλιμο 
ο έξυπνος η έξυπνη το έξυπνο 
ο εργατικός η εργατική το εργατικό 
ο δυνατός η δυνατή το δυνατό 
   

2) Να βάλεις τα παρακάτω επίθετα στα τρία γένη και να 
γράψεις ένα ουσιαστικό που να ταιριάζει με το επίθετο: 
( Μπορείτε να γράψετε κι άλλα ουσιαστικά που να ταιριάζουν) 

ο ξύλινος 
 
πίνακας 

η ξύλινη 
 
καρέκλα 

το ξύλινο 
 
τραπέζι 

 
ο άσπρος 
 
τοίχος 

 
η άσπρη 
 
μπλούζα 

 
το άσπρο 
 
σακάκι 

 
ο μεγάλος 
 
κήπος 

 
η μεγάλη 
 
τσάντα 

 
το μεγάλο 
 
σπίτι 
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Επιρρήματα είναι άκλιτες λέξεις που γράφονται κοντά στα 
ρήματα και δίνουν πληροφορίες για τον τόπο, τον χρόνο, τον 
τρόπο και την ποσότητα.  

Παραδείγματα 
 
     
      Το μολύβι είναι μέσα στην κασετίνα. 
 
 
 
   Φέτος πηγαίνω στη Β ΄ τάξη.  
 
 
 
 
                                      Ο υπάλληλος μιλούσε ευγενικά. 
 
 
 
 Προσπάθησα πολύ. 
 
 
3) Να ξαναγράψεις τις προτάσεις αντικαθιστώντας τις 
υπογραμμισμένες λέξεις με ένα τροπικό επίρρημα : 
Συμπεριφέρεται με ευγένεια. 
Συμπεριφέρεται ευγενικά. 
Ο υπάλληλος εξυπηρέτησε τον πελάτη με προθυμία. 
Ο υπάλληλος εξυπηρέτησε τον πελάτη πρόθυμα. 
Τα παιδιά γράφουν με ησυχία. 
Τα παιδιά γράφουν ήσυχα. 
Μακάρι όλοι οι λαοί να ζουν με ειρήνη. 
Μακάρι όλοι οι λαοί να ζουν ειρηνικά. 
Η Ελένη άνοιξε το δώρο με βιασύνη. 
Η Ελένη άνοιξε το δώρο βιαστικά. 
Χτύπησε την πόρτα με δύναμη. 
Χτύπησε την πόρτα δυνατά. 

Χρονικά επιρρήματα    
Πότε; 

Τοπικά επιρρήματα    
Πού; 

Τροπικά επιρρήματα    
Πώς; 

Ποσοτικά 
επιρρήματα    Πόσο; 


