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1. Να γράψεις την κατάλληλη προσωπική αντωνυμία στη θέση κάθε ονόματος. 
 
 Ο Τάκης διαβάζει τα μαθήματά του. 
 Αυτός διαβάζει τα μαθήματά του. 
 Το ποτάμι κυλάει. 
 _________________________________ 
 Τα λουλούδια ανθίζουν. 
 _________________________________ 
 Η Άννα και η μητέρα της πήγαν για ψώνια. 
 _________________________________ 
 Οι φίλοι του θ’ αργήσουν να έρθουν. 
 _________________________________ 
 Η δασκάλα μας ήταν άρρωστη σήμερα. 
 _________________________________ 
 
2. Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό. 
 
 Εγώ μελετώ πολλή ώρα. 
 Εμείς μελετούμε πολλές ώρες. 
 Αυτούς τους κάλεσε ο Γιάννης. 
 __________________________________ 
 Δε με νοιάζει πόσο κοστίζει. 
 __________________________________ 
 Εσάς σας είπαν για την εκδρομή; 
 __________________________________ 
 Άφησέ το αυτό τώρα. 
 __________________________________ 
 
 
3. Να αντικαταστήσεις τα ονόματα με τους αδύνατους τύπους των προσωπικών 

αντωνυμιών. 
 
 Άνοιξα της Ελένης την πόρτα. 
 Της άνοιξα την πόρτα. 
 Έδωσα του πατέρα την εφημερίδα.   
 __________________________________ 
 Ο ταχυδρόμος έφερε της γιαγιάς ένα γράμμα. 
 __________________________________ 
 Ζητούν τον Αποστόλη στο τηλέφωνο. 
 __________________________________ 
 Είδα τους φίλους μας στην παιδική χαρά.   
 __________________________________ 
 Δάνεισα της αδερφής μου χρήματα.   
 __________________________________ 
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Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι 
                                                                                                                                                                                                                             
 

1. Να ξαναγράψεις τις προτάσεις , χρησιμοποιώντας τους αδύνατους τύπους της 
προσωπικής αντωνυμίας. 
 
 
Εμένα ρωτάει;                                                 Με ρωτάει; 
Εμάς μιλάς;                                                  .......................................... 
Περίμενε αυτήν!                                              .......................................... 
Τι λέει σ’ αυτόν;                                              ........................................... 
Αυτούς θέλουν στην ομάδα.                          ............................................ 
Γιατί μαλώνει εσένα;                                      ............................................ 
Χάρισα σ΄ αυτήν ένα βιβλίο.                          ............................................ 
Ν΄ ακούσετε αυτούς.                                      ........................................... 
Τηλεφώνησε σε εσάς;                                    .......................................... 
 
 
 
2. Να συμπληρώσεις τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα: 

 

 
Δυνατοί τύποι 

  
Αδύνατοι τύποι 

 

(εγώ) Ο πατέρας φώναξε εμένα.   Ο πατέρας με φώναξε. 

(εσύ)  Η μητέρα ντύνει ...................   Η μητέρα............ ντύνει. 

(αυτός)     Ο δάσκαλος έδειξε σ’.............   Ο δάσκαλος........... έδειξε. 

(εμείς)       .................   ρωτήσατε;   ..............       ρωτήσατε; 

(εσείς) Η διευθύντρια θέλει..............   Η διευθύντρια.............. θέλει. 

(αυτοί) Διηγείται την ιστορία σ’ ..............   ............ διηγείται την ιστορία. 

  
 
 
3.Να βάλεις τόνο στις προτάσεις . Προσέχω τα που και τα πως!!! 
 

 Πως ειναι η διαθεση σου; 

 Η ασκηση που εχουμε ειναι ευκολη. 

 Αυτο που σου ειπα θελω να το κανεις. 

 Περιμενω πως και πως να   ’ρθει το Σαββατοκυριακο! 

 Που και που κανω λαθη στην ορθογραφια. 

 Που ειναι ο Αντρεας;  

 Εμαθα πως ησουν αρρωστη και ηρθα να σε δω. 
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Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 

              

 

 

 

 

 

Συνεχίζω την ιστορία δίνοντας ένα δυσάρεστο ή ευχάριστο τέλος. 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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Κάτω απ’ το χιόνι 
                                                                                                                                                                                                                             

1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις έχουν προσωποποίηση; Να σημειώσεις Σ 
(σωστό ) και Λ (λάθος) στις παρακάτω προτάσεις που περιέχουν 
προσωποποιήσεις: 
 

 Η φύση όλη γύρω γελά.                                              {.....} 

 Η γιαγιά αγκάλιασε τον εγγονό της.                            {.....} 

 «Έστησε ο έρωτας χορό με τον τρελό Απρίλη»          {.....} 

 Με κοιτούσε περίεργα.                                                {.....} 

 Τα ορμητικά κύματα χτυπούσαν τα βράχια.                {.....} 

 Τα παιδιά παίζουν στο δωμάτιό τους.                         {.....} 

 Ο Όλυμπος κι ο Κίσσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν. {.....}   
 
2. Να υπογραμμίσεις στις παρακάτω προτάσεις τους αδύνατους τύπους των 
προσωπικών αντωνυμιών. 
 
 Τα βιβλία που έφερες άφησέ τα εδώ. 
 Τη φώναξα για να γνωρίσει τη Μαίρη. 
 Έλα να δεις τον κήπο ,που τον έφτιαξα εγώ. 
 Τους φίλους σου να τους καλέσεις όλους. 
 Προσπάθησα να το φτιάξω αυτό το παιχνίδι. 
 Του δάνεισα το βιβλίο μου. 

 
3. Μεταφέρω τις προτάσεις στον άλλο αριθμό: 
 
Εγώ μελετώ πολλή ώρα. 
Εμείς μελετούμε πολλή ώρα.         
 
Αυτούς τους κάλεσε ο Γιάννης. 
             
 
Εσύ φταις γι’ αυτό. 
             
 
Εσάς σας είπαν για την εκδρομή; 
 
             
Δε με νοιάζει πόσο κοστίζει. 
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Άφησέ το αυτό τώρα. 
             
 
 
4.Χωρίζω τις λέξεις σε συλλαβές. 
 

κίτρινο κί – τρι – νο  άσκηση  

όρθιος  θάλασσα  

παρτίδα  Οκτώβριος  

καπνός  κύκλος  

άμμος  ελέφαντας  

αστέρι  αυτοκίνητο  

ναυτικός  αέρας   

 
 
5. Γράφω τα παρακάτω ρήματα στον Αόριστο και στον Παρατατικό: 
 

Ενεστώτας 
(τώρα) 

Παρατατικός 
( χθες συνέχεια) 

Αόριστος 
(χθες σε μια στιγμή) 

Εγώ φωνάζω   

Εσύ φορτώνεις   

Εμείς προσπαθούμε   

Αυτές περπατούν   

Εσύ βλέπεις   

Αυτή δακρύζει   

Εσείς πίνετε   

Εμείς αθροίζουμε   

Εγώ συναντώ   

Εγώ πηγαίνω   

Εσύ μεθάς    
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 Μπορείς να γράψεις κι εσύ από ένα χαϊκού για κάθε εικόνα; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Τα χαϊκού είναι μια μορφή ιαπωνικού  ποιήματος. 

Ένα χαϊκού έχει 17 συλλαβές  και χωρίζεται σε 3 

στίχους. 

Ένα χαϊκού περιγράφει μια στιγμή του χρόνου. 

Δημιουργεί με λέξεις μια εικόνα. Συχνά , αυτή η 

εικόνα μάς δείχνει πώς αισθάνεται ο ποιητής. 

Πουλάκι μου 

γοργό, πετάς  

στον καταγάλανο 

ουρανό.           

 

.............................................................. 

 

.............................................................. 

 

.............................................................. 

 

 

........................................................... 

 

........................................................... 

 

........................................................... 
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1. Να γράψεις τις παρακάτω φράσεις όπως στο παράδειγμα: 
 

      το δωμάτιό του το δικό του δωμάτιο 
  στην αυλή μας ________________________ 
  τα γατάκια της ________________________ 
  η γιορτή μας ________________________ 
  του παππού τους ________________________ 
  το ποδήλατό σου ________________________ 
 
2. Να ξεχωρίσεις ποιες από τις παρακάτω αντωνυμίες είναι προσωπικές και 

ποιες είναι κτητικές. 
  Μου έφερες την τσάντα μου; (προσωπική – κτητική) 
  Του είπα να πάει αμέσως στο σπίτι του. (…………………… - ………………) 
  Πες του κάτι για το γιο του. (…………………….. - …………………….) 
  Η Βιβή σού στέλνει τις ευχές της. (…………………….. - …………………….) 
  Τους πήγες στο σπίτι τους; (…………………….. - ……………………..) 
 
3. Να γράψεις δίπλα σε κάθε λέξη την αντίθετή της. 
 
  στενό ………………….  γεμάτο …………………… 
  παντού ………………….  βρόμικος …………………… 
  πίσω ………………….  ζέστη …………………… 
  ακριβός ………………….  γέρος …………………… 
 
4. Να ξαναγράψεις τις προτάσεις αλλά με την αντίθετη σημασία των 

υπογραμμισμένων λέξεων. 
 
  Ξυπνάω αργά την Κυριακή. Ξυπνάω νωρίς την Κυριακή. 
  Μένουμε πολύ κοντά. …………………………………………….. 
  Η λίμνη είναι βαθιά. …………………………………………….. 
  Είναι κανείς εκεί; …………………………………………….. 
  Ανάψτε τα φώτα. …………………………………………….. 
  Το φορτηγό έστριψε αριστερά. …………………………………………….. 
  Ανεβαίνω τη σκάλα. …………………………………………….. 
 
5. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω οικογένειες λέξεων. 
 
  μαύρος, μαυρίζω, μαυρίλα, μαύρισμα 
  διευθύνω, ………………………………………………………………………………. 
 τηλέφωνο, ……………………………………………………………………………… 
 ελευθερία, ……………………………………………………………………………… 
 κρυώνω, ……………………………………………………………………………….. 
 κέρδος, …………………………………………………………………………………. 
 κεφάλι, ………………………………………………………………………………….. 



                   Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας  Γ΄ τάξη   7η Ενότητα: Ιστορίες του χειμώνα    

 

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

 Είσαι ένα από τα παιδιά της γειτονιάς που 

  αποφάσισαν με ένα γράμμα να ζητήσουν  

 συγνώμη από το Γίγαντα. Θέλουν να του  

 εξηγήσουν γιατί έπαιζαν στον κήπο χωρίς την  

 άδεια του και να τον παρακαλέσουν να τους  

 αφήσει να ξαναπαίξουν εκεί. 

 

 

 

 
……………………………. 

Νέα Ανατολή 

Τ.Κ. 72200 Ιεράπετρα. 

 

                                                                    Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 

            Αγαπητέ Κύριε Γίγαντα. 

………………………………………………………………………………………………….                                           
…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….………………. 

…………………………………………………………………………….……….………... 

…………………………………………………………………………….….……………… 

……………………………………………………………………………………….………. 

                                                                 
                                                                 Με εκτίμηση 

                                                                                 ………………………. 
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  Συνεχίζω την ιστορία δίνοντας ένα δυσάρεστο ή ευχάριστο τέλος. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………………………….. 

                      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τι περίμενε 

ο γίγαντας 

Ήρθε; 

Τι έγινε 

στο 

τέλος  

Τι  

αποφάσισε 

να κάνει  
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Φτιάχνω το δικό μου παραμύθι 
 

Βήμα 1: Διαλέγω τα πρόσωπα του παραμυθιού 

(μπορεί να είναι άνθρωποι, ζώα, δέντρα, φυτά…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2: Διαλέγω το μαγικό μέσο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 3: Διαλέγω την αρχική κατάσταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρωας Ανταγωνιστής Μαγικός βοηθός 

Μαγικό μέσο Τι βοήθεια δίνει στον 

ήρωα; 

Χώρος (Πού;) Χρόνος (Πότε;) 

Σχέδιο Σχέδιο Σχέδιο 

Σχέδιο 

Σχέδιο 

Και να θυμάσαι! Όσο πιο 

καλά ζωγραφίσεις κάτι τόσο 

πιο εύκολο θα είναι να το 

περιγράψεις αργότερα. 
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Βήμα 4: Διαλέγω τη συμφορά, το κακό που θα συμβεί 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 5: Διαλέγω πώς ο ήρωας θα βοηθηθεί από το μαγικό βοηθό ή/και 

από το μαγικό μέσο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 5: Διαλέγω το τέλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Συμφορά (Τι;) Με ποιον τρόπο (Πώς;) 

Πώς θα βοηθηθεί ο 

ήρωας; 

Μαγικό βοηθό 

Μαγικό μέσο 

Τι θα πάθει ο 

ανταγωνιστής; 

Πώς νιώθει; 

Τι θα γίνει με τον 

ήρωα; 

Τι θα γίνει με τους 

φίλους του ήρωα; 

Πώς νιώθουν; 
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                      ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

                               Ιστορίες του χειμώνα 
1. Η ακροστιχίδα της πιο κρύας εποχής 

Χ         

Ε         

Ι         

Μ         

Ω         

Ν         

Α         

Σ         

1.  Διανύουμε τη … περίοδο. 

2. Το όνομα του Τριβιζά. 

3. Το έδωσε η Μαριάννα στο μάγουλο του χιονάνθρωπου.(αντ) 

4. Φίλη του Τουρτούρι. 

5. Τα παιδιά θέλουν να παίζουν πολλές … με το χιόνι. 

6. Πέφτει απαλά από τον ουρανό η … . 

7. Η ανάσα της Μαριάννας γινόταν … .   

8. Είναι απαραίτητη για να παιχτεί το θεατρικό έργο.            

2. Να βρείτε την ομοιοκαταληξία στο παρακάτω ποίημα 
                

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 

 

             ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 

Εκούνησε την ανθισμένη αμυγδαλιά 

με το χεράκι της 

και γέμισ’ από τ’ άνθη η πλάτη, η αγκαλιά 

και τα μαλλάκια της. 

 Αχ! Χιονισμένη σαν την είδα την τρελή 

 γλυκά τη φίλησα, 

 της τίναξα όλα τ’ άνθη από την κεφαλή 

 κι έτσι της μίλησα. 

                                             Γ.ΔΡΟΣΙΝΗΣ 
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4. Να συλλαβίσετε τις παρακάτω λέξεις: 
 

νιφάδα :  

χιόνι :  

χιονάνθρωπος :  

Μαριάννα :  

Τουρτούρι :  

μαλλιά :  

ιστορία :  

εγωιστής :  

κορίτσι :  

 

5. Να γράψεις  την κατάλληλη προσωπική αντωνυμία στη θέση κάθε ονόματος: 
 

 Ο Θωμάς παίζει ποδόσφαιρο. 

 

 Η Μάρθα ποτίζει τα λουλούδια. 

 

 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες διαβάζουν τα μαθήματα. 

 

 

6. Να ξεχωρίσεις ποιες από τις παρακάτω αντωνυμίες είναι προσωπικές και ποιες είναι κτητικές. 
 

      Μου έφερες το βιβλίο μου;                         [.……………..-……………..] 

      Του μίλησες για το δώρο του;                     [……………..-……………..] 

      Φέρε μας τους χυμούς και το κινητό μου.  [……………..-……………...] 

7.    Μπορείς να γράψεις δίπλα σε κάθε λέξη την αντίθετή της; 

 γεμάτο           _______________ 

 κρύο               _______________ 

 χαρούμενος    _______________ 

 μέσα               _______________ 

 πηγαίνω          _______________ 

 ανατολικά       _______________ 
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...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

    χιόνι 

8.    Μπορείς να γράψεις τις οικογένειες των λέξεων;               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Να γράψετε ένα χαϊκού: 

 

  

 

 

 

 

 

 

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

    πάγος 
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10. Να γράψετε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη , για να του ζητήσετε το αγαπημένο σας δώρο!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

……………....................... 

………………………….. 

                                                                     …………………… 

 

…………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ιστορίες του χειμώνα 
 

1. Να λύσετε το σταυρόλεξο: 
 

               

          

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Κάθετα: 

1.Είναι η πιο κρύα εποχή του χρόνου. 

 

Οριζόντια: 

1.Είναι η μεγαλύτερη γιορτή της πιο κρύας εποχής 

2.Είναι ο μήνας με τις λιγότερες ημέρες 

3. πέφτει σε νιφάδες 

4.Είναι ο τελευταίος μήνας του χρόνου. 

5. Είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου. 

 

2. Να βρείτε την ομοιοκαταληξία στο πιο κάτω ποίημα 
 

 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Ήρθε παιδιά το Καρναβάλι!  

γέλια, χαρές και κομφετί, 

ένας τα βλάχικα θα βάλει 

ΚΙ άλλος μ' αλεύρι θ' αλειφτεί. 

 

Φτερά από κόκορα, από χήνα  

θα 'χει ο Μανόλης στα μαλλιά,  

θα γίνει η Βάσω κολομπίνα 

κι η Πολίνα θα βάλει βιολετιά. 
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7. Να συλλαβίσετε τις παρακάτω λέξεις: 

 
χρώμα :  

χιόνι :  

άνθρωπος :  

δαχτυλίδι :  

μάτια :  

μαλλιά :  

εγωιστής :  

κεράσια :  

 

 

8. Να αντιστοιχίσετε  τις αντωνυμίες: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Να γράψετε ένα χαϊκού: 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Εμένα μου αρέσει το καρναβάλι ! 

Το σπίτι είναι δικό μας  . 

Αυτοί φοβήθηκαν από το γίγαντα! 

Ο Νίκος βρήκε το βιβλίο μου. Κτητικές αντωνυμίες 

Προσωπικές αντωνυμίες 
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10. Να γράψετε ένα γράμμα σε ένα φίλο ή μια φίλη σας , για το 

καρναβάλι και τη στολή που θα φορέσετε! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

……………....................... 

………………………….. 

                                              …………………… 

 

…………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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 1.  Να συλλαβίσεις τις παρακάτω λέξεις. 

  
λογαριασμός  _________________________ 

ξενοδοχείο  _________________________ 

χαϊδεμένος  _________________________ 

ευαγγελισμός  _________________________ 

ατμομηχανή  _________________________ 

Κυριακή  _________________________ 

παιδιαρίζω  _________________________ 

πρωτεύουσα  _________________________ 

ελπίδα  _________________________ 

καλλιτέχνης  _________________________ 

 

  2.  Να συμπληρώσεις τα κενά με την κατάλληλη προσωπική αντωνυμία. 

 
 Σήμερα ………………. θα παίξουμε. 
 Μπορώ κι …………….. να το κάνω αυτό. 
 …………………… είναι συμμαθήτριά μου. 
 ……………………δεν είναι πολύ νόστιμα. 
 Μήπως θέλεις κι ………………….. να έρθεις; 
 Δεν μπορώ να κάνω ……………….. που μου ζητάς. 
 Πού θα πάτε ……………….; 
 …………………… θα μείνουμε λίγο ακόμη. 

 
 
 

3.  Να αντικαταστήσεις τα ουσιαστικά με τους αδύνατους τύπους της 

προσωπικής αντωνυμίας. 

 

 Άκουσα τη βροντή.  _________________________________ 

 Μίλησα της αδερφής.  _________________________________ 

Μελέτησα το μάθημα.  _________________________________ 

Χαιρέτησε τις φίλες.  _________________________________ 
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...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

    χιόνι 

 Ακούσατε τις ειδήσεις;  _________________________________ 

Πάρε το μολύβι.  _________________________________ 

Έλυσε τα 
προβλήματα. 

 _________________________________ 

 

4.   Να ξεχωρίσεις ποιες από τις παρακάτω αντωνυμίες είναι προσωπικές και 

ποιες είναι κτητικές. 

 

 Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. (…………………….…..….. - ………………………………)  

 Τους είχαμε απωθήσει στο έδαφός τους. (…………………………….. - ………………………………) 

 Μας χάρισε ολόκληρη την περιουσία του. (…………………………….. - ………………………………) 

 Δούλεψε στα νιάτα σου, να έχεις στα γερατειά σου.  (……………………… - …………..…………) 

 Όταν κοιμάται ο γιος μας, ψωμί δε μας γυρεύει. (……….……….…….. - …………………………) 

 

  5.   Να γράψεις δίπλα σε κάθε λέξη την αντίθετή της. 

 
  φως ………………….  χαρούμενος …………………… 
  πόλεμος ………………….  βράδυ …………………… 
  πηγαίνω ………………….  έξω …………………… 
  βόρεια ………………….  τελευταίος …………………… 
 

 6.  Να βρεις λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με αυτές που είναι 

στη σκεπή. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή πληροφόρησης: e-selides.gr 

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

    πάγος 

http://www.e-selides.gr/downloads.php?c=213
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 
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Οδύσσεια 

 

 

Τα απίθανα...  τριτάκια! 

 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
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Tετάρτη τάξη 

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις 

http://www.authorstream.com/iliasili/ 

http://www.slideboom.com/people/iliasili 

http://www.slideboom.com/people/iliasili1 

http://www.slideshare.net/iliasili 

 

http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://www.authorstream.com/iliasili/
http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0
http://www.slideboom.com/people/iliasili1
http://www.slideshare.net/iliasili/presentations
http://iliadisilias.blogspot.gr/
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