
 

 

 

Εφημερίδες! Εφημερίδες! 

1. Συμπληρώνω τα κενά βάζοντας στη σωστή μορφή τα ουσιαστικά που είναι 
μέσα σε παρένθεση. 

Τα παιχνίδια των  ____________________  (παιδί) είμαι ωραία. 

Μετά το φαγητό  είμαι καλό να πλένουμε τα ______________________ (χέρι) μας.  

Την άνοιξη τα φυλλοβόλα δέντρα βγάζουν καινούρια  ____________________(φύλλο).  

Το ημερολόγιο μου το φυλάω στο συρτάρι του ________________________ (γραφείο). 

Το αγαπημένο παιχνίδι των _________________________ (αγόρι) είναι το ποδόσφαιρο. 

 

2. Ξαναγράφω τα ζευγάρια των λέξεων στον πληθυντικό αριθμό όπως το 
παράδειγμα.  

το κουτί  - το σπίρτο                                   τα κουτιά των σπίρτων 

το μολύβι – το παιδί                    ___________________________________________________ 

το δάχτυλο – το χέρι                    ___________________________________________________ 

το χιόνι – το βουνό                      ___________________________________________________ 

το πεύκο – το δάσος                     ___________________________________________________ 

το φουγάρο – το πλοίο                 ___________________________________________________ 

 

3. Γράφω τις λέξεις στη θέση όπου τους ταιριάζει.  

 

 

 

Καθόμουν κάτω από το δέντρο και έπεσε στο κεφάλι μου ένα    ______________________.  

Έβαλα τα λουλούδια στο  ___________________________ . 

Όταν  _______________________ γρήγορα, οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τι θέλω να πω.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 

Βάζο / βάζω,      μήλο/μιλώ,  

φύλλο/φιλώ,      ξέρω/ξερό    



Όταν κάνει κρύο πάντα  _____________________________ το σακάκι μου. 

Δεν  ________________________ τι θα κάνει τελικά, αλλά εγώ σαν φίλος θα του πω τη 
γνώμη μου. 

Έφαγε ένα ζουμερό και κατακόκκινο __________________________ .  

- Για όλα όσα έπαθε φταίει το  __________________________ του το κεφάλι, είπε η 
μαμά αγανακτισμένη. 

Κάθε πρωί πριν να πάω στο σχολείο ___________________________ τους γονείς μου. 

 

4. Χρησιμοποιώ τα επίθετα που βρίσκονται στο κουτί για να κάνω 
επιρρήματα και να συμπληρώνω τις προτάσεις. 

 

 

 

Το χειμώνα για να μην αρρωστήσω ντύνομαι πάντα  ________________________.  

Έφυγε πολύ  _________________________ και δεν πρόλαβα να τον χαιρετήσω.  

Καθίσαμε στην παραλία και χαζεύαμε τις βαρκούλες που κυλούσαν  ____________________ 
στη θάλασσα.  

Μαζί του περνάμε πάντα  __________________________ .  

Περπατούσαμε τόσο  _______________________ που νύχτωσε μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι. 

 

5. Φτιάχνω ρήματα από τις λέξεις που βρίσκονται στις παρενθέσεις και 
συμπληρώνω τις προτάσεις.   

Η απότομη ζέστη  _________________________ (ξερός) τα λουλούδια του κήπου. 

Το γρασίδι  ________________________________ (πράσινο) το περιβάλλον. 

Ο παππούς μου __________________________ (φτυάρι) τα ξερά φύλλα και τα πετά στα 
σκουπίδια. 

Όταν πάω για ύπνο, η μαμά μου ________________________ (ψίθυρος) στο αυτί ένα γλυκό 
νανούρισμα.  

 

 

βιαστικός, ευχάριστος, ζεστός, αργός, 
ανέμελος 


