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Το παγωτό που έφαγα ήταν πολύ νόστιμο!
Αυτός ο μαθητής πραγματικά δε λέει να βάλει γλώσσα στο
στόμα του.
Τα λόγια του Χριστού ήταν πολύ σοφά.
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλούσε και έσταζε μέλι απ΄το
στόμα του.
Μου μίλησε τόσο απότομα που η καρδιά μου έγινε χίλια
κομμάτια.

Η μαμά μου,μου είπε να μην μιλώ σε ...............................   (άτομα
που δεν γνωρίζω).
Όλοι οι μαθητές ήταν πολύ ................................. (καθόλου
ήσυχοι) σήμερα.

Άσκηση 2:Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με μόνο μία
λέξη:

Άσκηση 1:Στο τέλος κάθε πρότασης σημειώστε μέσα στο κουτάκι
ένα Μ για τη μεταφορά και Κ για την κυριολεξία.

ΟΝΟΜΑ:________________________________________
ΤΑΞΗ:__________
ΗΜ/ΝΙΑ:________________________
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Το παιδί αυτό φαίνεται ............................  (χωρίς
δύναμη).Πρέπει να πάρει βιταμίνες.
Ένας κλέφτης είναι ............................  (δεν είναι ικανός) να
καταλάβει ,πως δεν μπορεί να κλέβει και να τη γλυτώνει
πάντα.Κάποια στιγμή θα τιμωρηθεί.
Είναι  λάθος να μιλάμε ............................. (χωρίς σταματημό) με
το διπλανό μας και ο δάσκαλος να προσπαθεί να κάνει μάθημα.

Σήμερα το πρωί που ξύπνησα,σηκώθηκα με πολλή όρεξη.Πήγα στο
μπάνιο τραγουδώντας και χορεύοντας.Στη συνέχεια με μεγάλη
προσοχή έκανα μόνος μου το πρωϊνό μου,χωρίς να λερώσω τίποτα
στην κουζίνα.Ακολούθως ντύθηκα γρήγορα και κατέβηκα κάτω στο
σαλόνι χοροπηδώντας.Ο πατέρας μου ευτυχώς δεν ξέχασε την
υπόσχεσή του και με άφησε να πάω περπατητός στο σχολείο
Αποχαιρετώντας τους γονείς μου,βγήκα απ’ το σπίτι κλείνοντας
χωρίς φασαρία την πόρτα.Διασταύρωσα προσεχτικά το δρόμο και
πήρα το δρόμο για το σχολείο.

Τροπικά επιρρήματα Λέξεις με προθέσεις Μετοχές ρημάτων

Άσκηση 3:Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα και συμπληρώστε
τον πίνακα που ακολουθεί με τις υπογραμμισμένες λέξεις που
φανερώνουν τρόπο:
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γιαούρτι: ........................................................
μπερδεμένα: ................................................
άντρας: ..........................................................
πορτοπαράθυρο: ........................................................
αγγελία: .............................................
αυγοθήκη: .....................................................
καρτελλοθήκη: ....................................................
αχρησιμοποίητο: .....................................................

........................................................., κατάλαβαν το λάθος τους.
(όταν)
Έτρεξε στην αγκαλιά της μαμάς της ............................................
(μόλις)
Χαίρομαι ................................................................................(όποτε)
Θα κάθομαι εδώ ...........................................................(ώσπου)
.................................................................. δεν υπήρχαν
πρόσφυγες.(πριν)

Άσκηση 5:Συμπληρώστε το νόημα των προτάσεων,σχηματίζοντας
χρονικές προτάσεις με τους συνδέσμους που είναι στην
παρένθεση:

Άσκηση 4:Συλλαβίστε προσεχτικά τις παρακάτω λέξεις.


