
 

 

 

Ενότητα 1: Ο φίλος μας το δάσος 

Εργασία 1: Παρατηρώ τις πιο κάτω φωτογραφίες και γράφω από κάτω από την 

καθεμιά μια σχετική λεζάντα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 
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Εργασία 2:Συνδέω τα ονόματα των χρόνων που φαίνονται στη στήλη Α με την 

περιγραφή του κάθε χρόνου στη στήλη Β. 

 

     Στήλη Α                           Στήλη Β 

     (χρόνοι)                           (τι φανερώνουν) 

                                          Κάτι που θα γίνει μια στιγμή στο μέλλον 

                                        

                                          Κάτι που θα έχει γίνει πριν από κάτι άλλο στο μέλλον 

                                         

                                           Κάτι που γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή 

                                        

                                           Κάτι που γινόταν στο παρελθόν συνεχόμενα 

                                         

                                           Κάτι που θα γίνεται συνεχόμενα στο μέλλον  

                                         

                                           Κάτι που έγινε στο παρελθόν και έχει πια τελειώσει,    

                                           τη στιγμή  που μιλάμε 

                                        

                                            Κάτι που είχε τελειώσει, πριν γίνει κάτι άλλο, στο   

                                             παρελθόν 

                                        

                                            Κάτι που έγινε μια φορά στο παρελθόν 

 

 

 

 

Εργασία 3: Συμπληρώνω τα κενά με τα ρήματα της παρένθεσης, στο σωστό χρόνο 

και πρόσωπο (Σε κάποιες προτάσεις μπορεί να υπάρχουν περισσότερες  από μια 

επιλογές). 

Αυτός ο κύριος ………………………….. το πορτοφόλι του. (χάνω) 

Αύριο …………………………… το λογαριασμό του ηλεκτρικού. (πληρώνω) 

Παρατατικός 

(έτρεχα) 

Αόριστος 

(έτρεξα) 

Υπερσυντέλικος 

(είχα τρέξει) 

Ενεστώτας 

(τρέχω) 

Παρακείμενος 

(έχω τρέξει) 

Εξακολουθητ. 

Μέλλοντας 

(έτρεξα) 

Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

(θα τρέξω) 

Συντελεσμένος 

Μέλλοντας 

(θα έχω τρέξει) 



Αρχές του Σεπτέμβρη ………………………….. τα σχολεία. (ανοίγω) 

Μόλις διάβασα την άσκηση, την ………………..…….. (λύνω) 

Ήδη ………………….……… στο γράμμα του φίλου μου. (απαντώ) 

……………………… πάρα πολλά για σένα. (ακούω) 

Όταν θα έρθεις το απόγευμα, ……………….……. τα μαθήματά σου. (τελειώνω) 

………………..……….. επειδή είδα ξανά τους παλιούς μου φίλους. (χαίρομαι) 

…………………………. υπέροχα στο εξοχικό μας στον Πρωταρά. (περνώ) 

Φέτος ……………………………. να γίνω καλύτερη. (προσπαθώ) 

Δεν ……………………………. ποτέ στην Αίγυπτο. (πάω) 

Αν το προσπαθήσω, μέχρι να το καλοκαίρι θα …………………………….. να παίζω 

κιθάρα. (μαθαίνω) 

Το προπερασμένο καλοκαίρι ……………………………. διακοπές στην Κρήτη. (πάω) 

………………………. λεφτά για να αγοράσω το ποδήλατο των ονείρων μου. (μαζεύω) 

 

Εργασία 4: Μεταφέρω τα ρήματα σε όλους τους χρόνους. 

ΧΡΟΝΟΣ ΡΗΜΑΤΑ 

 τραγουδώ κτυπώ αφήνω 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ    

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ    

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ    

ΑΟΡΙΣΤΟΣ    

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ    

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ 

   

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  

   

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

   

 



Εργασία 5: Μεταφέρω τις προτάσεις στο χρόνο που αναφέρεται: 

Στον Παρατατικό 

Παίζεις στην αυλή               ……………………………………………………………………. 

Ποτίζουμε τα λουλούδια    ……………………………………………………………………. 

 

Στον Αόριστο 

Τρέχετε στο γήπεδο           ……………………………………………………………………… 

Φτιάχνουμε τον κήπο      ……………………………………………………………………… 

 

Στον Μέλλοντα Στιγμιαίο 

Στολίζει το δέντρο            …………………………………………………………………….. 

Ψήνουν το φαγητό           ……………………………………………………………………... 

 

Στον Παρακείμενο 

Σκουπίζεις το δωμάτιο    ……………………………………………………………..………… 

Πλένεις τα ρούχα          ……………………………………………………………………….. 

 

Στον Ενεστώτα 

Έλυσα την άσκηση         ………………………………………………………………………… 

Θα φορέσω τα καλά μου ρούχα  …………………………………………………………….. 

 


