
Το ρήµα έχω 
 

Το ρήµα έχω όπως και το ρήµα είµαι 

ονοµάζονται βοηθητικά ρήµατα. 
Σήµερα θα γνωρίσουµε το ρήµα έχω. 

 
Ας δούµε πώς κλίνεται το ρήµα έχω. 

              Προσοχή στις καταλήξεις! 
 

Ενικός αριθµός 
 

Πληθυντικός αριθµός 

εγώ έχω εµείς έχουµε 

εσύ έχεις εσείς έχετε 

αυτός /ή /ό έχει αυτοί /ές /ά έχουν 

 
 

1) Να συµπληρώσεις τα παρακάτω κενά µε τον κατάλληλο τύπο του ρήµατος  

     έχω. 
 

* Η Στέλλα   ……….  αύριο τα γενέθλιά της. 

* ∆εν  …………  δίκιο σ’ αυτό που λες. 

* Τι  ……….  κρύψει στην τσέπη µου; 

* Οι µπανάνες  …………  κίτρινο χρώµα. 

* Εσείς πού   …………….   εξοχικό σπίτι; 

* Αυτό το βιβλίο  ………..  πολλές εικόνες. 

 

 

2) Να µεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθµό.  
 

* Η γάτα έχει τέσσερα πόδια. 

………………………………………………………………………… 
* Αύριο εγώ έχω γενέθλια. 

…………………………………………………………………………. 
* Τι έχεις και δε µιλάς; 

………………………………………………………………………… 

* Εσείς έχετε εισιτήρια; 

………………………………………………………………………… 
* Αυτή έχει θεία στην Αµερική. 

………………………………………………………………………… 

 

3) Να ενώσεις αυτά που ταιριάζουν: 
 

Έχω τα µάτια µου δεκατέσσερα. ● ●     Είµαι ξαφνιασµένος. 

Τα έχω χαµένα. ●                      ●    Προσέχω πολύ. 

Έχει τις µαύρες του.                         ●  ●    Είναι στενοχωρηµένος. 

Σου έχω εµπιστοσύνη. ● ●    Είναι πολύ πλούσιος. 

∆εν ξέρει τι έχει.  ●                      ●    Είµαι σίγουρος για σένα. 

 



 

4) Παρατήρησε αυτή την επιστολή και απάντησε στις ερωτήσεις.  

 
 (τόπος)    (χρόνος) 

                                                                                                                                                                         Χίος, 8-4-2020 
    (προσφώνηση) 

   Αγαπηµένε µου παππού, 
 

    Σου γράφω για να σου πω τα νέα µου. Την περασµένη Κυριακή είχα …… 

    ……………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………… 
   (αποφώνηση) 

                                                                       Σου στέλνω την αγάπη µου, 

                                                                                  ο εγγονός σου,  

         Μιχάλης 

 

 

 

Πού (τόπος) και πότε (χρόνος) γράφτηκε η επιστολή; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Τι λέει η προσφώνηση της επιστολής; (Να τη γράψεις µέσα σε εισαγωγικά) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Τι λέει η αποφώνηση (ο χαιρετισµός) της επιστολής; (Να τη γράψεις µέσα σε εισαγωγικά) 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Για ποιο λόγο έστειλε ο Μιχάλης την επιστολή στον παππού του; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 
5) Στο τετράδιο της αντιγραφής σας να κλίνετε το ρήµα έχω.  

    Την κλίση του ρήµατος έχω θα την έχετε και ορθογραφία. 

     

 

Παιδιά, για να περάσει ευχάριστα η ώρα σας, 

µπορείτε να ακούσετε το παραµύθι «Το Πάσχα του Πασχάλη» αν πατήσετε 

αυτόν τον σύνδεσµο. 

www.youtube.com/watch?v=_XUrNkhJeh4 

 

 

Ονοµατεπώνυµο: __________________________________________________ 


