
Τεύχος Α’

Λύσεις ασκήσεων
 για τη

λώσσα

Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω



Ενότητα 1

θάλασσα, σχολείο, βότσαλο,  φύκια,  
συνδετήρας, κοχύλι, αστερίας, ορθογραφία, 
γρήγορα, αρµενίζω, γυρίζω, εικόνα, επιθυµία, 
χαρτί, µολύβι, αληθινός, δικαίωµα, ποίηµα

του σχολείου / του βότσαλου  / του χαρτιού / 
του συνδετήρα / του µολυβιού / 
της ορθογραφίας / του µαθητή / της δασκάλας / 
της παραλίας / της τάξης / της µαθήτριας / 
της µητέρας / του αγώνα / της φορεσιάς

Προσωπική εργασία

Αρσενικά: ο συνδετήρας, ο υπολογιστής, ο 
οδηγός, ο διευθυντής                                              
Θηλυκά: η τάξη, η χρονιά, η δασκάλα, η 
εικόνα, η τάξη, η ζωγραφιά                                                      
Ουδέτερα: το θρανίο, το βιβλίο, το σχολείο, 
το δίχτυ, το φύκι, το ποίηµα,  το µολύβι, το 
χαρτί, το πρόβληµα 

η φορεσιά: θηλυκό / ενικός
τα σχολεία: ουδέτερο / πληθυντικός
τα φύκια: ουδέτερο / πληθυντικός
η θάλασσα: θηλυκό / ενικός
οι συνδετήρες: αρσενικό / πληθυντικός
ο αστερίας: αρσενικό / ενικός
τα βότσαλα: ουδέτερο / πληθυντικός
τα κύµατα: ουδέτερο / πληθυντικός        
η άµµος: θηλυκό / ενικός

η γάτα, οι µαθητές, ο εργάτης, οι δασκάλες, 
το κοχύλι, η θάλασσα, τα δίχτυα, οι βάρκες,                                               
η οµπρέλα, ο αστερίας, τα ψάρια, οι διακοπές,                             
η φωτογραφία, το ποίηµα, τα βουνά, η βάρκα                          

σελ.: 6 / άσκηση 1

σελ.: 7 / άσκηση 3

σελ.: 8 / άσκηση 5

σελ.: 9 / άσκηση 7

σελ.: 10 / άσκηση 1

σελ.: 11 / άσκηση 3

σελ.: 10 / άσκηση 2

σελ.: 11 / άσκηση 4

σελ.: 8 / άσκηση 4

σελ.: 9 / άσκηση 6

σελ.: 7 / άσκηση 2

1. θάλασσα, 2. θαλασσής, 3. θαλασσινός, 
4. θαλάσσιος, 5. θαλασσόλυκος, 
6. θαλασσοπόρος, 7. θαλασσοπούλι, 
8. θαλασσοταραχή, 9. θαλασσώνω

Σεπτέµβριος, στολίζω, υπόλοιπος, σχολικός, 
επικοινωνώ, οµαδικός, µαθήτριες, αίθουσα, 
υπολογιστής, θρανίο, καινούριος, ασύρµατος, 
εργάζοµαι, χιλιάδες, µηχανήµατα, ηλεκτρονικός, 
ξαναγυρίζω, διαλείµµατα

Ποιοι θα έρθουν στη γιορτή;
Πόσες φορές έχετε δει αυτήν την ταινία;  
Οι µαθητές συγκέντρωσαν χρήµατα για 
την εκδροµή.   
Το απόγευµα θα πάω στον κινηµατογράφο.  
Πώς περάσετε στον ζωολογικό κήπο;     
Γιατί δεν µαζέψατε το δωµάτιό σας;    
Πού ήσουν χτες;     
Ποιοι συµµετέχουν στην παράσταση;  

διάλειµµα  αθλητισµός
γραφείο  διδασκαλία
επαγγελµατίας συνηθισµένος
βιβλιοπωλείο υποδειγµατικός
αίθουσα  βιβλιοθήκη

+προσωπική εργασία

Αρσενικά: ο πίνακας, ο χάρτης,  ο δάσκαλος, 
ο τοίχος                                                                               
Θηλυκά: η κιµωλία, η κόλλα, η ξυλοµπογιά, 
η ξύστρα, η σβήστρα, η τηλεόραση                                                             
Ουδέτερο: το κυλικείο, το λεξικό, το µολύβι, 
το τετράδιο, το ψαλίδι       

Θαλασσινό σχολείο

Επιστροφή στα θρανία!



Ενότητα 1

σελ.: 12 / άσκηση 5

σελ.: 14 / άσκηση 1

σελ.: 15 / άσκηση 3

σελ.: 16 / άσκηση 5 & 6

σελ.: 13 / άσκηση 6

σελ.: 13 / άσκηση 7

σελ.: 14 / άσκηση 2

σελ.: 15 / άσκηση 4

σελ.: 17 / άσκηση 7

- Γεια σου, Κωνσταντίνα! Πώς πέρασες το 
Σαββατοκύριακο;
-Πέρασα πολύ ωραία! Πήγα µε τους γονείς µου 
στον Ζωολογικό Κήπο.
-Πώς σου φάνηκε; Σου άρεσε;
- Ήταν καταπληκτική εµπειρία!
Είδα πολλά και διαφορετικά ζώα, που δεν είχα 
δει ποτέ στη ζωή µου.
-Ποιο σου έκανε τη µεγαλύτερη εντύπωση;
-Αυτό που µε εντυπωσίασε περισσότερο ήταν 
ένα µεγάλο λιοντάρι!
-Θα ήθελες να πάµε και µαζί το επόµενο 
Σάββατο;
-Ναι! Να πούµε και στην Ελένη που της 
αρέσουν πολύ τα ζώα.

ταξιδεύω, ανυποµονησία, αριθµητική, 
σχολικό, µαγικός, βιβλιοπωλείο, µολύβι, 
κασετίνα, ζωγραφιά, προπαίδεια, θυµάµαι, 
κρυφός, ευφυΐα, ανεβαίνω, τετράδιο

Η Μαρία, παγωτό   τρώει
Ο Παναγιώτης, τα γλυκά  λατρεύει
οι µαθητές, τις τριανταφυλλιές πότισαν
Ο µπογιατζής, το δωµάτιο  έβαψε
Η Χρυσάνθη, τη γάτα  τάισε

ουσιαστικά    ρήµατα

Τα σχολεία    έκλεισαν
Η γάτα    νιαουρίζει
Η Αντωνία    κοιµάται
Ο σκύλος, κρέας   τρώει
Τα δέντρα, νερό   χρειάζονται
Τα τετράδια, στο τραπέζι  είναι
Ο Μάνος, στην πολυθρόνα κάθεται

ουσιαστικά    ρήµατα

Πώς είναι να κάνετε µάθηµα από απόσταση;
Με πήρε τηλέφωνο ο Παναγιώτης.
Η Κατερίνα έγραψε καλά στο διαγώνισµα.
Ποιος χάλασε τον υπολογιστή;
Γιατί δεν έφαγες το φαγητό σου;
Τι µαθήµατα κάνατε σήµερα στο σχολείο;

Τι ωραία µέρα!
Επιτέλους ήρθες!
Τα µακαρόνια ήταν νόστιµα!
«Ζήτω η Εθνική Ελλάδος!»
Τι νόστιµο φαγητό!
Μπράβο, Χριστίνα!
Συγχαρητήρια! Τα κατάφερες!
Οι µαθητές πέτυχαν τον στόχο τους!

Αρσενικά: ξυλοκόπος,  πελαργός, υπολογιστής, 
καθηγητής, µαθητής
Θηλυκά: άσκηση, γόµα, αίθουσα, λάµπα, 
οθόνη, σελίδα
 Ουδέτερα: καράβι, ποτήρι, καλώδιο, 
περιοδικό, φυλλάδιο, λιοντάρι

Πότε θα γυρίσει ο Χάρης από το ταξίδι;
Πού ήσουν το απόγευµα;
Πώς περάσατε στο πλανητάριο;
Πώς λέγεται ο παππούς σου;
Πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι;

1. Το αυτοκίνητο τρέχει.
2. Τα παιδιά γυµνάζονται.
3. Η Μαρία διαβάζει.
4. Τα πουλιά κελαηδούν.
5. Το µάθηµα τελείωσε.
6. Ο γεωργός οργώνει.
7. Ο µπογιατζής βάφει.

Το σχολείο ταξιδεύει στον χρόνο



Ενότητα 1

σελ.: 18 / άσκηση 1

σελ.: 19 / άσκηση 3

σελ.: 20 / άσκηση 5

σελ.: 21 / άσκηση 8

σελ.: 22 / άσκηση 2

σελ.: 18 / άσκηση 2

σελ.: 19 / άσκηση 4

σελ.: 20 / άσκηση 6

σελ.: 21 / άσκηση 7

σελ.: 22 / άσκηση 1

σελ.: 23 / άσκηση 3

σελ.: 23 / άσκηση 4

καινούριος, γυµναστήριο, εξοπλισµένη, 
βρίσκοµαι, δραστηριότητες, βοηθητική, 
αιώνας, µονόζυγο, διευθυντής, κατάλληλος, 
σχετικά, τσουλήθρα, ολοήµερο, ιστορία, 
µεγαλύτερος, φυτεύω, διδασκαλία, γήπεδο

Ο Αντώνης επισκεύασε το αυτοκίνητο.
Η Νεκταρία έγραψε την άσκηση.
Ο υδραυλικός έφτιαξε τη βρύση.
Η µητέρα µου έλυσε το σταυρόλεξο.
Ο ποδοσφαιριστής χτύπησε τον αστράγαλό του.
Ο παππούς ποτίζει τον κήπο. 
Η δασκάλα διορθώνει το τετράδιό µου.

Αρσενικά
Ενικός Αριθµός: ο πατέρας, ο καθηγητής
Πληθυντικός Αριθµός: οι φίλοι, οι οδηγοί
Θηλυκά 
Ενικός αριθµός: η µολυβοθήκη, η κατσίκα
Πληθυντικός αριθµός: οι µητέρες, οι γαλοπούλες
Ουδέτερα 
Ενικός αριθµός: το δωµάτιο, το τηλέφωνο
Πληθυντικός αριθµός: τα βιβλία, τα παγωτά

Το αεροπλάνο απογειώθηκε / Τα αεροπλάνα 
απογειώθηκαν.
Η κούπα έσπασε. / Οι κούπες έσπασαν.
Ο οδηγός προσέχει. /  Οι οδηγοί προσέχουν.
Το φαγητό ψήθηκε. / Τα φαγητά ψήθηκαν.
Το τζάµι ράγισε. / Τα τζάµια ράγισαν.

η γυναίκα / η µαθήτρια / η τιµή / 
ο ερευνητής / ο φοιτητής / το δωµάτιο / 
το κύµα / το µολύβι / το αυτοκίνητο οι τάξεις / οι οµάδες  / τα σχολεία / τα θρανία / 

οι χάρακες / τα ψάρια / οι επιβάτες / οι γιατροί / 
οι δάσκαλοι / οι αυλές / οι µαθητές

Προσωπική εργασία

Προσωπική εργασία

1. άνθρωπος
2. διδασκαλία
3. εγκυκλοπαίδεια
4. µολύβι
5. ξυλοµπογιές

• Πώς περάσατε στη γιορτή του Γιώργου;
• Για πόσες µέρες θα λείψουν οι γονείς σου;
• Έκανες τα µαθήµατά σου;
• Οι µικροί µαθητές βοήθησαν στη 
   δενδροφύτευση του πάρκου.
• Σε ποιον µιλούσες το απόγευµα;
• Μην ξεχάσεις να σβήσεις το φως πριν φύγεις.
• Πού ήσουν το προηγούµενο Σαββατοκύριακο;

6. πυγολαµπίδα
7. τάξη
8. υπολογιστής
9. χρυσόψαρο
10. ψαράς

σταγόνες, δίδυμοι, περήφανος, συμπληρώνω, 
διαφορετικά, ορθογραφία, γεωγραφία,                
γυμναστική, επιτυχία, μέθοδος, συνηθισμένος, 
προικισμένος, εξαιρετικός, αθλητισμός, προτιμώ, 
επαγγελματίας, επιδόσεις, υποδειγματικός

γάιδαρος, ταΐζω, προϊόν, θεϊκός, χάιδεµα, 
ευνοϊκός, µυϊκός, αϋπνία, άυπνος, διυλιστήριο, 
ευρωπαϊκός, πλάι, καΐκι, µαϊντανός 

Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων Ηµαθίας

Δεν είναι τρελοί οι δίδυµοι!



Ενότητα 1

Ενότητα 2

σελ.: 24 / άσκηση 5

σελ.: 26 / άσκηση 1

σελ.: 27 / άσκηση 4

σελ.: 26 / άσκηση 2

σελ.: 27 / άσκηση 3

σελ.: 28 / άσκηση 5

σελ.: 25 / άσκηση 7

σελ.: 25 /άσκηση 6
καθαρός, κάθετος, κάθοµαι, καιρός, καρπός, 
κάστρο, κενός, κέντρο, κινδυνεύω, κίνδυνος

ηµερολόγιο, κατσαρίδα, γνωρίζω, συνήθως, 
Σάββατο, αγαπηµένη, βγαίνω, αντιγραφή, 
αγαπητός, τηλεόραση, προπόνηση, διακόσιες, 
άνθρωπος, επίσκεψη, ετοιµάστηκα, καιρός, 
διακοπές, σχολείο

Προσωπική εργασία

Πότε έγινε η Άλωση της Κωνσταντινούπολης;
Πόσα κιλά πατάτες θέλεις να αγοράσω;
Ποιο είναι το αγαπηµένο σου τραγούδι;
Πόσο κάνουν τα µακαρόνια;

πανηγύρι, παράδειγµα, παραδέχοµαι, 
παρακαλώ, παροιµία, παροµοίωση, 
περιβάλλον, περιέργεια, πληγώνω, πληρωµή

Οι παππούδες ταΐζουν τους σκύλους.
Οι µέλισσες τσίµπησαν τα µωρά.
Το φως έσβησε.
Ο µαθητής καθάρισε την αίθουσα.
Οι αλεπούδες έφαγαν τις κότες.

Πού ήσουν το απόγευµα;
Ποια είναι η συνταγή που µου έλεγες;
Γιατί δεν ήρθατε στο θέατρο;
Πώς θα φτάσουµε στο χωριό;

Ο Σπύρος έχει πυρετό.
Τα παιδιά είναι έτοιµα για το µάθηµα.
Ο Αντώνης έχει ένα κόκκινο ποδήλατο.
Αύριο εγώ δεν έχω µάθηµα.
Τα παιδιά παίζουν στο προαύλιο του σχολείου.
Η Μαρία χορεύει µπαλέτο.
Οι µαθητές διαβάζουν Μαθηµατικά.
Ο δάσκαλος της Ελένης είναι άρρωστος.

• Ο αθλητής κέρδισε τον αγώνα.
• Εµείς γράψαµε πολλές ασκήσεις σήµερα.
• Ο Τάσος είναι άρρωστος.
• Οι δασκάλες θα διοργανώσουν τη σχολική 
   γιορτή.
• Ο µηχανικός έφτιαξε το αυτοκίνητο 
   του θείου µου.
• Το καρναβάλι αρχίζει σε τρεις µέρες.
• Τα µωρά κοιµούνται πολλές ώρες κάθε µέρα.
• Ο ξυλουργός επισκεύασε το τραπεζάκι
   του σαλονιού.

Ονόµατα γιορτών: Χριστούγεννα, Πάσχα, 
Θεοφάνια
Ονόµατα αγίων: Παναγία, Χριστός
Ονόµατα χωρών: Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία
Ονόµατα πόλεων: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 
Αθήνα
Εθνικά ονόµατα: Έλληνας, Ιταλός, Ολλανδός
Ονόµατα νησιών: Κρήτη
Ονόµατα βουνών: Όλυµπος
Ονόµατα ανθρώπων: Ηλίας, Λεωνίδας, 
Κωνσταντίνος
Ονόµατα ηµερών: Πέµπτη, Τετάρτη, Σάββατο

Αγαπητό µου ηµερολόγιο



σελ.: 29 / άσκηση 7

σελ.: 30 / άσκηση 2

σελ.: 32 / άσκηση 5

σελ.: 32 / άσκηση 6

σελ.: 33 / άσκηση 7

σελ.: 31 / άσκηση 3 σελ.: 31 / άσκηση 4

Ενότητα 2

σελ.: 28 / άσκηση 6

σελ.: 30 / άσκηση 1

• Την Κυριακή, η Ματίνα θα πάει στον   
   Παρθενώνα µε την οικογένειά της.
• Η Ολλανδία είναι χώρα της Ευρώπης.
• Οι µαθητές θα επισκεφτούν τη Ρόδο τον    
   ερχόµενο Ιούνιο.
• Το Πάσχα θα πάµε στην Κρήτη.
• Ο Σωτήρης ονόµασε τον σκύλο του Πλούτο.
• Ο παππούς και η γιαγιά µου µένουν στη 
   Θεσσαλονίκη.

χαµογελάω, πονηρός, λυπηµένη, χορεύω, 
ιππεύω, κολυµπάω, κρύβοµαι, φανερώνοµαι, 
περήφανος, ευχαριστηµένος, στριφογυρνάω, 
µουσείο, αδύναµος, ζωγραφίζω

ρήµατα σε –ω: πλένω, κόβω, απλώνω, τεντώνω, 
κρύβω, φανερώνω 
ρήµατα σε –οµαι: κόβοµαι, πλένοµαι, απλώνοµαι, 
τεντώνοµαι, κρύβοµαι, φανερώνοµαι

Κύρια ουσιαστικά: ∆ήµητρα, Ελλάδα, Παρασκευή, 
Αύγουστος, Πάσχα, Ηράκλειο, Βόλος, 
Χριστόφορος, Παρθενώνας, Θεός                                                
Κοινά ουσιαστικά: φίλος, διάστηµα, άνθρωπος, 
κουνέλι, κήπος, απόγευµα, µήνας, µολύβι, 
χρόνος, µάθηµα

ασπρόµαυρος
ανεµόµυλος
παραδέχοµαι
κρυφακούω
ψαρόβαρκα
γλυκόξινος
µπαλκονόπορτα
µπαινοβγαίνω

χαµηλός - ψηλός
φτηνός - ακριβός
υπεύθυνος - ανεύθυνος
σκοτεινός - φωτεινός
χαρούµενος - λυπηµένος
έρχοµαι - φεύγω
πιθανός - απίθανος
παχύς - αδύνατος
όµοιος - διαφορετικός
νόστιµος - άνοστος
δυνατός - αδύναµος

Τα παιδιά είναι πολύ ήσυχα.
Οι µαθητές έκαναν ησυχία.
∆υνάµωσε την τηλεόραση.
Μας έβαλε να λύσουµε ένα δύσκολο πρόβληµα.
Το σπίτι του Χάρη είναι µακριά. 

Προσωπική εργασία

• Το δηµαρχείο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία   
   της πόλης.
• Εσείς δουλεύετε πολύ σκληρά.
• Πρέπει να πλένετε καλά τα δόντια σας δυο 
  φορές την ηµέρα.
• Μήπως ξέρετε πού είναι το βιβλίο µου;
• Ο µπαµπάς κοιµάται στο διπλανό δωµάτιο.
• Μην αγγίζετε τα µάρµαρα.
• Απαγορεύεται η είσοδος.
• Γιατί δεν πηγαίνετε στο πάρκο να παίξετε;
• Η Κωνσταντίνα φοβάται πως το σκυλάκι 
   της δε θα ξαναγυρίσει.
• Μην µπαίνετε στον κήπο του σπιτιού 
   που βρίσκεται στο τέλος του δρόµου.

Η φίλη µας η Αργυρώ



σελ.: 34 / άσκηση 1
παράθυρο, γραµµατόσηµα, ευρωπαϊκά, 
µυστηριώδης, καθισµένος, ετοιµαζόµασταν, 
πρόσχαρος, φυλαγµένος, πολύχρωµα, ευγενικοί, 
βουτήµατα, συλλέκτης, καπετάνιος, προσεκτικά, 
τουλάχιστον, κοµοδίνο, εντυπωσίασα, 
επισκέπτοµαι

Ενότητα 2

σελ.: 34 / άσκηση 2

σελ.: 36 / άσκηση 4

σελ.: 37 / άσκηση 6

σελ.: 38 / άσκηση 1

σελ.: 35 /άσκηση 3

σελ.: 36 / άσκηση 5

σελ.: 37 / άσκηση 7

σελ.: 38 / άσκηση 2

γαλλικός, γαλλική, γαλλικό
λευκός, λευκή, λευκό
καλός, καλή, καλό
ωραίος, ωραία, ωραίο
έξυπνος, έξυπνη, έξυπνο
τίµιος, τίµια, τίµιο
ξύλινος, ξύλινη, ξύλινο
διάσηµος, διάσηµη, διάσηµο
νόστιµος, νόστιµη, νόστιµο

η τσάντα της µαθήτριας
τα τετράδια των µαθητών
ο διαιτητής του αγώνα
η ρακέτα του αθλητή
τα δάση της Ελλάδας
οι µήνες του καλοκαιριού
οι όροφοι της πολυκατοικίας
οι συνέπειες των πολέµων
τα γραπτά των παιδιών
οι πίνακες των ζωγράφων

Το πουλόβερ του Σταύρου είναι µάλλινο.
Το πορτοφόλι µου είναι δερµάτινο.
Το µπαούλο της γιαγιάς είναι ξύλινο.

θεωρήθηκε, υποµονετικός, συνοµήλικος, 
χτισµένο, κατοικίδιο, καλόψυχος, απλωµένος, 
οπωροφόρα, συµβουλεύω, ιδιοκτήτες, θεόρατη, 
οικόπεδο, εξαιρετικοί, αλυσίδες, δευτερόλεπτο

εθνικός, περίφηµος, νόστιµος, µαγικός,  αληθινός, 
χρήσιµος, περαστικός, σκοτεινός, εύθυµος, 
γλυκός, δανεικός, ξύλινος, άσχηµος,  θηλυκός, 
φτηνός, διάσηµος, ελληνικός ανεύθυνος

• Η οροφή του σπιτιού χρειάζεται επισκευή.
• Το πρωί χτύπησε η καµπάνα της εκκλησίας.
• Τα παιδιά στο παρελθόν διάβαζαν υπό το φως 
   των κεριών.
• Σήµερα µάθαµε για τους ήρωες της Ελληνικής 
   Επανάστασης.
• Αύριο θα γίνει συντήρηση των µηχανηµάτων.
• Η έναρξη του αγώνα είναι προγραµµατισµένη 
   για τις 9.

Αρσενικά:
του επιβάτη / των επιβατών
του ανθρώπου / των ανθρώπων
του τοίχου / των τοίχων
του αγώνα / των αγώνων

Θηλυκά
της τσάντας / των τσαντών
της γυναίκας / των γυναικών
της συλλογής / των συλλογών 
της τέχνης / των τεχνών

Ουδέτερα     
του τετραδίου / των τετραδίων
του µωρού / των µωρών
του παραθύρου / των παραθύρων
του τραπεζιού  / των τραπεζιών

γρα-φεί-ο // α-γά-πη // έ-πι-πλο // α-στέ-ρι // 
γραµ-µα-τό-ση-µο // αρ-χί-ζω // 
φω-το-γρα-φί-α

Τα παιδικά µου παιχνίδια

Στη νέα µας γειτονιά



Ενότητα 2

σελ.: 39 / άσκηση 3

σελ.: 40 / άσκηση 6

σελ.: 42 / άσκηση 1

σελ.: 43 / άσκηση 3 σελ.: 43 / άσκηση 4

σελ.: 42 / άσκηση 2

σελ.: 44 / άσκηση 5

σελ.: 44 / άσκηση 6

σελ.: 41 / άσκηση 7

σελ.: 39 / άσκηση 4 σελ.: 40 / άσκηση 5

σελ.: 45 / άσκηση 7

> παιχνίδι,  παίζω, παιχνιδιάρης
> προσοχή, προσέχω, προσεκτικός
> σύµβουλος, συµβουλεύω, συµβουλευτικός
> βροχή, βρέχω, βροχερός

χρώµα: κόκκινος
µέγεθος: µικρό
µέγεθος: ψηλή
γεύση: γλυκό
σχήµα: ορθογώνιο
αξία: ακριβό
ιδιότητα: έξυπνος   

• κάθοµαι
• θέλουµε
• ντρέποµαι
• κοιµάµαι
• βρούµε

έξω / µέσα
κοντά / µακριά
ψηλά / χαµηλά
πάνω / κάτω
µπροστά / πίσω
εδώ / εκεί
πουθενά / παντού

πιο σκληρός, σκληρότερος
πιο γρήγορος, γρηγορότερος
πιο όµορφος, οµορφότερος
πιο δυνατός, δυνατότερος
πιο νόστιµος, νοστιµότερος
πιο έξυπνος, εξυπνότερος
πιο σηµαντικός, σηµαντικότερος
πιο ωραίος, ωραιότερος

Ενότητα 3

εξοχικό, παραδοσιακός, σπουδαίος, πρασινάδες, 
επιπλωµένο, σιγουριά, αντίθεση, λουλούδια, 
συνέλευση, συµπαθητικά, τουλάχιστον, 
πληροφορία, τεµπέλικο, αξιόλογος, χαµηλότερο

Είναι γρήγορος σαν ελάφι.
Είναι µαύρος σαν πίσσα.
Είναι κόκκινος σαν παπαρούνα.
Είναι δυνατός σαν ταύρος.
Είναι κίτρινος σαν λεµόνι.
Είναι πονηρός σαν αλεπού.
Είναι άσπρος σαν πανί.αυτοκίνητο - αµάξι

µωρό - βρέφος
ηρεµία -  γαλήνη
σπίτι - κατοικία
πλοίο - καράβι
σώµα - κορµί 
φόβος -τρόµος

ευτυχισµένος - χαρούµενος
ωραίος - όµορφος
πραγµατικός - αληθινός
γρήγορος - ταχύς
έξυπνος - ευφυής
γαλανός - γαλάζιος
θαυµάσιος - εξαιρετικός

σκέφτοµαι - συλλογίζοµαι // αισθάνοµαι - νιώθω 
// βάζω -τοποθετώ // αφαιρώ - βγάζω // 
σχεδιάζω - σχηµατίζω // σέρνω - τραβώ // 
εργάζοµαι - δουλεύω

αµοιβή - πληρωµή
βρεγµένος - µουσκεµένος
γλεντώ - διασκεδάζω
µαθαίνω - γνωρίζω
πούπουλο - φτερό
θερµός - ζεστός
ύστερα - αργότερα
άγνωστος - ξένος

• Θ’ ακούσω τι έχει να µου πει.
• Ήταν πολύ δύσκολη άσκηση γι’ αυτούς.
• Με έστειλε ν’ αγοράσω λαχανικά.
• Θα ‘θελα ένα παγωτό.
• Το απόγευµα θα’ χω τελειώσει τα µαθήµατά µου.
• Μου ‘δωσε το τηλέφωνό του.
• Παρ’ τους τηλέφωνο και πες µου τι σου είπαν.
• Στειλ’ τα όσο πιο σύντοµα µπορείς.
• Φερ’ την γρήγορα εδώ.

Σπίτι µε κήπον



σελ.: 48 / άσκηση 6

σελ.: 50 / άσκηση 1

σελ.: 49 / άσκηση 7

σελ.: 47 / άσκηση 3 σελ.: 47 / άσκηση 4

σελ.: 46 / άσκηση 1 σελ.: 46 / άσκηση 2

σελ.: 48 / άσκηση 5

Ενότητα 3

σελ.: 50 / άσκηση 2

σελ.: 51 / άσκηση 3

ταυτότητα, φοβάµαι, µυτερός, τίγρεις, 
σκαρφαλώνω, πειράζω, λεοπαρδάλεις, 
υγιέστατος ευκαιρία, τρίχωµα, ανήκουµε, 
νυχτερινός, περιποιηµένα, λιοντάρι, 
αποχωρίζοµαι, εµβόλια, φουντωτό, χαριτωµένο

ένας µαθητής  µια γυµνάστρια
ένα τηλέφωνο ένας καθηγητής
µια λέξη  µια καρέκλα
ένας γιατρός  ένας γάτος
ένα θέατρο  µια µπάλα
µια γόµα  ένας αρχιτέκτονας
ένα περιστέρι  µια φωτοτυπία

Αρσενικά
τον άνδρα / τους άνδρες
τον ελέφαντα / τους ελέφαντες
τον πελεκάνο / τους πελεκάνους
Θηλυκά    
την χαρά / τις χαρές
την πόλη / τις πόλεις
την αυλή / τις αυλές
Ουδέτερα
το ποντίκι / τα ποντίκια
το βιβλίο / τα βιβλία
το ζώο / τα ζώα

▶ Ήρθε ένας κύριος και µε φώναξε.
▶ Αγόρασα ένα γρήγορο αυτοκίνητο.
▶ Το σπίτι µας έχει ένα µεγάλο κήπο.
▶ Είµαι ένας κατοικίδιος γάτος έξι µηνών.
▶ Αγόρασα ένα κόκκινο παντελόνι.
▶ Πήρα µια όµορφη φούστα.
▶ Μια µέρα θα φτάσω ως το φεγγάρι.
▶ Πήρε τηλέφωνο ένα παιδί και σε ζητούσε.

δίχτυα / θηλαστικό / καρχαρίας / ξιφίας / 
παραθαλάσσιος / ρινοδέλφινο / σταχτοδέλφινο 
/ φάλαινα / ψαράδικο / ψαροπούλια

κύριε
θείε
δασκάλα
µαθητή
φύλακα
φίλε
ναύτη

το βιβλίο / τα βιβλία
τον γυµναστή / τους 
γυµναστές
τον γείτονα / τους γείτονες
την ξαδέρφη / τις ξαδέρφες
την εκδροµή / τις εκδροµές

• Ένα πλοίο έφτασε στο λιµάνι.
• Ένας µαθητής πήρε την πρώτη θέση στο 
   διαγωνισµό.
• Θα πάµε να δούµε µια ταινία.
• Αγόρασα ένα βιβλίο αγγλικών.

ταξιδεύοντας, καταιγίδα, συνήθως, κύµατα, 
σηµαντικός, επιφάνεια, µισοφέγγαρο, παγιδεύω, 
λιχουδιά, σαγόνι, δελφίνι, συντροφιά, 
θηλαστικό, ξεχωρίζω, ελάχιστος, καταδύοµαι, 
εντύπωση, ρύπανση, ακροβάτης, ιστιοπλοΐα, 
προηγουµένως

Ενικός αριθµός
ο στρατιώτης  η καθηγήτρια
του στρατιώτη της καθηγήτριας
τον στρατιώτη την καθηγήτρια
- στρατιώτη  - καθηγήτρια

Πληθυντικός αριθµός
οι στρατιώτες οι καθηγήτριες
των στρατιωτών των καθηγητριών
τους στρατιώτες τις καθηγήτριες
- στρατιώτες  - καθηγήτριες

Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογένεια

Οι ακροβάτες της θάλασσας



Ενότητα 3

σελ.: 53 / άσκηση 7

σελ.: 55 / άσκηση 3

σελ.: 52 / άσκηση 6

σελ.: 54 / άσκηση 1 σελ.: 54 / άσκηση 2

σελ.: 51 / άσκηση 4 σελ.: 52 / άσκηση 5

σελ.: 55 / άσκηση 4
σελ.: 56 / άσκηση 5 σελ.: 56 / άσκηση 6

χειµώνας, χτενίζω, εργοστάσιο, χωράφι, ενώνω, 
κοπάδι, υπερωκεάνιο, πολιτεία, λιµάνι, ποτάµι, 
µαλλιά, ζωγραφίζω

θηλυκός / αρσενικός
ψηλός / κοντός
σκοτεινός / φωτεινός
ακριβός / φθηνός
δίκαιος / άδικος
χρήσιµος / άχρηστος

ψάρι - ψαρεύω
γέννηση - γεννάω 
κίνηση -   κινώ
µάγειρας - µαγειρεύω
κλειδί - κλειδώνω
γυαλί  -  γυαλίζω

+ Προσωπική εργασία

• Οι αρκούδες της Ανταρκτικής έχουν πάνω 
   από 3 µέτρα ύψος!
• Βάψαµε τις αίθουσες του σχολείου.
• Το απόγευµα της Πέµπτης  πρέπει να πάµε 
   στο µάθηµα κιθάρας.
• Να µην ξεχάσετε να πάρετε τις τσάντες σας.
• Η ζωγραφιά της Μαρίας κέρδισε στον 
   διαγωνισµό του σχολείου.

> Τα δελφίνια είναι λάτρεις της µουσικής.
> Μου ζήτησε να του φέρω τις φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές µας διακοπές.
> Τις µέρες των Χριστουγέννων θα επισκεφτούµε το χωριό της Ελένης.
> Στο διαγώνισµα δεν πρόλαβα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις.
> Το πτερύγιο της ράχης των δελφινιών µοιάζει µε µισοφέγγαρο.
> Ακολουθήστε τις οδηγίες της Μαρίας και θα φτάσετε γρήγορα στον προορισµό σας.
> Από όλες τις ιστορίες που διάβασα µου άρεσε περισσότερο εκείνη της Ελένης µε τις νεράιδες 
   του δάσους.
> Μετά τις διακοπές θα κάνω επανάληψη τους νοµούς της Ελλάδας.
> Το γουργουρητό της γάτας ξύπνησε τη γιαγιά.

• Μην ξεχάσεις ξανά το τετράδιό σου, γιατί…
• Στη χορωδία συµµετέχει όλη η τάξη: η Μαρία, 
   η Γεωργία, ο ∆ηµήτρης, ο Σπύρος…
• Στο παζάρι έβρισκες ό,τι φρούτα ήθελες: 
  µήλα, αχλάδια, ροδάκινα…
• Περάσαµε υπέροχα στις διακοπές. Γυρίσαµε 
  όλα τα χωριά. Και πού δεν πήγαµε…
• Όταν τον είδε, δεν τον αναγνώρισε. Όπως 
   λέει και η παροιµία “µάτια που δεν βλέπονται…”

Κολυµπάει πολύ γρήγορα.
Τραγουδάει πολύ ωραία.
Πεινάει πάρα πολύ.
Είναι πολύ ψηλός.

▶ Αυτό που µε ρωτάς σηκώνει πολλή κουβέντα.
▶ Του έχω κάνει πολλές παρατηρήσεις, αλλά δεν 
   παίρνει από λόγια.
▶ Ο Αργύρης σκοτώνεται στη δουλειά.
▶ Η Χριστίνα µού έκανε µια ζεστή αγκαλιά.
▶ Μετά τη ζηµιά που έκανε προσπάθησε να τα
   µπαλώσει.
▶ Ο Παντελής δεν έφαγε τις δικαιολογίες µου.
▶ Για να φτάσετε πιο γρήγορα, µπορείτε να κόψετε    
   δρόµο από το πάρκο.
▶ Όλοι λένε πως ο Αντρέας είναι χρυσό παιδί.

ζέστη / ζεσταίνω
κλειδί / κλειδώνω
τέλος / τελειώνω
αρχή / αρχίζω
αγώνας / αγωνίζοµαι
σχήµα / σχηµατίζω

Προσωπική εργασία

Γη και θάλασσα



σελ.: 57 / άσκηση 2

σελ.: 58 / άσκηση 4

σελ.: 60 / άσκηση 7

σελ.: 61 / άσκηση 2 σελ.: 61 / άσκηση 1 

Ενότητα 3

ιδιοκτήτες, φροντίζω, οικόπεδο, 
ενθουσιαστήκαµε, παράδεισος, παλιοσίδερα, 
ανακοινώνω, ανυπόφορη, πινακίδα, 
κάδος απορριµµάτων, δικαιώθηκα, λάστιχο, 
µηχάνηµα, σκουπιδότοπος, υπόσχοµαι, 
ξυλουργός, εφηµερίδα, ζωόφιλος, υιοθετώ, 
καθαρίζω, καθαριότητα

ανανεώνω - ανανέωση
αφιερώνω - αφιέρωση
ακυρώνω - ακύρωση
ανακυκλώνω - ανακύκλωση
µπαλώνω - µπάλωµα
οργώνω - όργωµα

σελ.: 57 / άσκηση 1

σελ.: 58 / άσκηση 3

σελ.: 59 / άσκηση 5 σελ.: 59 / άσκηση 6

καλωσορίζω, ευτυχισµένος, γυµνός, 
λαρυγγισµός, φωνάζω, πελώριος, σχηµατίζω, 
κοιλάδα, ταξιδιώτης, κατεβαίνω, αναπνοή, 
κελάηδηµα, απότοµος, κατσίκι, οροσειρά, 
ευρύχωρος, σχήµατα, πέτρινος

Η τσάντα µου είναι ελαφριά σαν πούπουλο.
Έγινε άσπρος σαν πανί.
Τα µάγουλά σου είναι κόκκινα σαν παπαρούνα.
Ο αθλητής κολυµπάει γρήγορα σαν δελφίνι.
Όταν άκουσε τα ευχάριστα, το πρόσωπό της 
έλαµψε σαν τον ήλιο.
Το βράδυ θα κοιµηθώ σαν πουλάκι.
Η Μαρία ξεγλίστρησε σαν χέλι.
Η ξαδέρφη µου είναι πονηρή σαν αλεπού.

Προσωπική εργασία

Προσωπική εργασία

χρώµα: κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί
µέγεθος: µικροσκοπικό, τεράστιο, µεγάλο
σχήµα: τρίγωνο, κυκλικός, τετράγωνο
ύλη: ξύλινος, πέτρινος, χάρτινος
αξία: φτηνός, πανάκριβος, ακριβός
γεύση: ξινός, πικρός, γλυκός

φωτεινός - σκοτεινός
µικρός - µεγάλος
ανοιχτός - κλειστός
ακριβός - φτηνός
σκληρός - µαλακός
αργός - γρήγορος
ελαφρύς - βαρύς

αλµυρό ➔ φαγητό
ακριβό ➔ αυτοκίνητο
δυνατοί ➔ άνεµοι
δερµάτινη ➔ τσάντα
ανυπάκουος ➔ σκύλος
γαλαζοπράσινα ➔ νερά
ψηλό ➔ βουνό 
ξύλινο ➔ γραφείο

Οι µικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό

Ενότητα 4
Πώς υιοθετήσαµε ένα κοµµάτι γης



Ενότητα 4

σελ.: 62 / άσκηση 3 

σελ.: 63 / άσκηση 4 

σελ.: 64 / άσκηση 6 σελ.: 64 / άσκηση 7 

σελ.: 63 / άσκηση 5 

σελ.: 65 / άσκηση 1 σελ.: 65 / άσκηση 2

Ενικός αριθµός
το σχολείο  το γραφείο
του σχολείου  του γραφείου
το σχολείο  το γραφείο
- σχολείο  - γραφείο

Πληθυντικός αριθµός
τα σχολεία  τα γραφεία
των σχολείων των γραφείων
τα σχολεία  τα γραφεία
- σχολεία  - γραφεία

Ενικός αριθµός 
το κλειδί  το παιχνίδι
του κλειδιού  του παιχνιδιού
το κλειδί  το παιχνίδι
- κλειδί  - παιχνίδι

Πληθυντικός αριθµός
τα κλειδιά  τα παιχνίδια
των κλειδιών  των παιχνιδιών
τα κλειδιά  τα παιχνίδια
- κλειδιά  - παιχνίδια

σπίτι, βράδυ, χορτάρι , δάκρυ, στάχυ,  δίχτυ, 
καλοκαίρι, δόρυ, σκουπίδι ,σκυλί, πουλάκι, οξύ

γυρίζω, πήζω, δροσίζω, δανείζω, χαιρετίζω, 
αθροίζω, αγγίζω, πρήζω, δακρύζω, ποτίζω, 
ζωγραφίζω, ασπρίζω, προσεγγίζω, συγυρίζω

Ενικός αριθµός
το θέατρο  το δωµάτιο 
του θεάτρου  του δωµατίου 
το θέατρο  το δωµάτιο 
- θέατρο  - δωµάτιο 

Πληθυντικός αριθµός
τα θέατρα  τα δωµάτια
των θεάτρων  των δωµατίων
τα θέατρα  τα δωµάτια
- θέατρα  - δωµάτια

Ενικός αριθµός
το αυτοκίνητο το ξύλο 
του αυτοκινήτου του ξύλου 
το αυτοκίνητο το ξύλο 
- αυτοκίνητο  - ξύλο 

Πληθυντικός αριθµός
τα αυτοκίνητα  τα ξύλα
των αυτοκινήτων των ξύλων
τα αυτοκίνητα  τα ξύλα
- αυτοκίνητα  - ξύλα

το στάχυ
το πουλί
το παιδί
το δάκρυ
το λουλούδι
το µάτι
το βράδυ
το δίχτυ
το οξύ
το δόρυ

κάδος ανακύκλωσης, εξώφυλλα, ανησυχώ, 
εφηµερίδα, περιτύλιγµα, προσωρινά,
τσακώνοµαι, κολακεύω, φορτηγό, γραφοµηχανή, 
αναψυκτικό, χρωµατιστά, φιλοξενώ, 
συνωστισµός, γυαλιστερός, φορτώνω,  
κυκλοφορία, εργοστάσιο, γραµµατόσηµο, 
µόρφωση, οξυγόνο

α+προσεκτικός = απρόσεκτος
α+ τυχερός = άτυχος
α+γελαστός = αγέλαστος
ξε+βάφω = ξεβάφω
ξε+κουράζοµαι = ξεκουράζοµαι
ξε+παγώνω = ξεπαγώνω 
α+γνωστός = άγνωστος
α+κακός = άκακος
α+ύπνος = άυπνος
ξε+φορτώνω = ξεφορτώνω
ξε+φουσκώνω = ξεφουσκώνω
ξε+κλειδώνω = ξεκλειδώνω

Τα χαρτιά ανακυκλώνονται!
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δανείζω / αθροίζω 
δανείζεις / αθροίζεις
δανείζει / αθροίζει
δανείζουµε / αθροίζουµε
δανείζετε / αθροίζετε
δανείζουν / αθροίζουν των νερών / των ξύλων / των χαρτόκουτων /

των καπέλων / των τετραδίων / των φύλλων / 
των κυπέλλων

αποζηµιώνω, αποζηµιώνοµαι, αφιερώνω, 
αφιερώνοµαι, γλιτώνω, δηλώνω, δηλώνοµαι
ανανεώνω, ανανεώνοµαι, τεντώνω, στεγνώνω, 
διπλώνω, ακυρώνω, αναπληρώνω, διορθώνω

το χρώµα / τα χρώµατα
το πετρέλαιο / τα πετρέλαια
το λεπτό / τα λεπτά
το βότσαλο / τα βότσαλα
το τοπίο / τα τοπία
το νερό / τα νερά

τον αδερφό 
έναν άνθρωπο
µην αργήσεις
στον κηπουρό
την ντράπηκα
δεν τσίµπησε 
αυτόν τον ξιφία
τον ψεύτη
στη βάρκα
δε φοβάµαι
δε ρώτησες 

τη γόµα
τον µάγο
σαν πούπουλο
µην έρχεσαι

ζωγράφος, πετρελαιοκηλίδες, ζωντανός, 
ατέλειωτες, περισσότερη, θυµωµένη, ευκαιρία, 
περισυλλέγω, µόλυνση, ναυαγώ, ανακατώµατα, 
ακρογιαλιές, ξεχωρίζω, σκυµµένος 
απορρυπαντικό, λυπάµαι, πετρέλαιο, προστατεύω

αξίζω / αποφασίζω / ασπρίζω / γκρεµίζω / 
γονατίζω / αφρίζω / ποτίζω

δακρύζω // αθροίζω // φωτίζω // πήζω // δανείζω 
// µαυρίζω // ελπίζω // φροντίζω // πρήζω

∆ιαγράφουµε το τελικό ν στις εξής φράσεις:
µη βιάζεσαι
τη ζήτησα
µη φωνάζεις

▶ Θα φας ή το ένα ή το άλλο γλυκό;
▶ Την άσκηση θα την πει ή ο Κώστας ή η Κατερίνα.
▶ Θα έρθει µαζί µας η Μαρία ή η ∆έσποινα;
▶ Στο διαγώνισµα πήραν άριστα η Κωνσταντίνα 
   και η Φωτεινή.
▶ Ή θα σταµατήσεις να φωνάζεις ή θα µείνεις 
  στο δωµάτιό σου.

• Πού ήσουν χθες;
• Πώς θα πας στο χωριό;
• Τα κλειδιά µου δεν είναι εκεί που τα είχα αφήσει!
• ∆ε µου είπες, πού πήγες χτες το απόγευµα;
• Πέρασε ένας µήνας που κουρεύτηκα.
• Τελικά, πώς έφτιαξες την αφίσα;
• Το αυτοκίνητο που αγόρασα είναι φιλικό προς 
   το περιβάλλον.

• Αυτό που αγόρασε ήταν πολύ ακριβό.
• Πού θα πάµε;
• Νόµιζε πως ο δάσκαλος δεν τον έβλεπε.
• Πώς θα φτιάξεις το ποδήλατό σου;
• Εκεί που θα πάµε δε θα έχει φασαρία.

Το τετράδιο ζωγραφικής
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ξυπνάω, αποθήκη, οδόστρωµα, διαφορετικός, 
φτυάρι, ποδοπατάω, αντικαθιστώ αγκαλιάζω, 
συνηθισµένος, πεζοδρόµιο, παραθυρόφυλλα 
επιχείρηση, δεξιοτέχνης, οποιαδήποτε, 
καθαρισµός, ονειρεύοµαι, ακινητοποιώ, πρόθυµος

Χθες πήγαµε εκδροµή µε το σχολείο στο Μουσείο της πόλης. Έκανε αρκετό κρύο έξω, αλλά δε µας 
ενοχλούσε. Ο οδηγός του σχολικού ήταν πολύ καλός. Με τους συµµαθητές µου και τη δασκάλα 
ακούγαµε τραγούδια στη διαδροµή και παίζαµε διάφορα παιχνίδια.

• Τα παιδιά έχουν σήµερα Μαθηµατικά.
• Χτες όλο το απόγευµα είχα πυρετό.
• Παιδιά, ποιες ασκήσεις έχετε εσείς στη Φυσική;
• Χτες στο σχολείο είχαµε γιορτή και δεν
   κάναµε µάθηµα.
• Ο Μανώλης έχει γαλάζια µάτια.
• Τι έχεις σήµερα και δεν µιλάς;

εγώ παίζω
εσύ παίζεις
αυτός παίζει
εµείς παίζουµε
εσείς παίζετε
αυτοί παίζουν

χιονάνθρωπος, πρησµένος, καταβροχθίζω, 
θαµµένος, φτέρνισµα, σύννεφο, κεραµίδια, 
κορυφή, κρυολόγηµα, ανταλλακτικό, καρότο, 
µισόκλειστος, ζωντανός, απορροφηµένος, 
νιφάδα, λιποθυµία, ξαναγύρισαν, κιβώτια

Παρόν: δένω, γράφω, διαβάζω, στέλνω, 
αφήνω, λύνω 
Παρελθόν: έγραφα, έλυσα, έστελνα, άφηνα, 
έδεσα, διάβασα

Προσωπική εργασία

λυγίζω - λύγιζα
κλειδώνω - κλείδωνα
γυρίζω - γύριζα
µυρίζω - µύριζα
πλένω - έπλενα
αφήνω - άφηνα

αγοράζω - αγόραζα
τρέχω - έτρεχα
φυτεύω - φύτευα
σηκώνω - σήκωνα
διαβάζω - διάβαζα
τρώω - έτρωγα

κοιτάζω κοίταζα κοίταξα
κοιτάζεις κοίταζες κοίταξες  
κοιτάζει κοίταζε κοίταξε
κοιτάζουµε κοιτάζαµε κοιτάξαµε
κοιτάζετε κοιτάζατε κοιτάξατε             
κοιτάζουν κοίταζαν κοίταξαν

κατεβαίνω - κατέβηκα
βγαίνω -   βγήκα
µπαίνω -  µπήκα
βρίσκω - βρήκα
παίρνω - πήρα

βλέπω - είδα
λέω - είπα
πίνω - ήπια
έρχοµαι - ήρθα

εγώ είµαι   εγώ έχω
εσύ είσαι   εσύ έχεις
αυτός είναι   αυτός έχει
εµείς είµαστε   εµείς έχουµε
εσείς είστε / είσαστε  εσείς έχετε
αυτοί είναι   αυτοί έχουν

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (συνέχεια)
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γρηγορότερος - γρηγορότατος
εξυπνότερος - εξυπνότατος
οµορφότερος - οµορφότατος
ωραιότερος - ωραιότατος

Ο.Η.Ε. = Οργανισµός Ηνωµένων  Εθνών
Ο.Σ.Ε. = Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας
ΕΛ.ΤΑ. = Ελληνικά Ταχυδροµεία
Ο.Τ.Ε. = Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας
Ε.Σ.Υ. = Εθνικό Σύστηµα Υγείας
Ι.Χ. = Ιδιωτικής Χρήσης 

• Η Κατερίνα είναι ψηλότερη από την Παναγιώτα.
• Το δωµάτιό µου είναι µικρότερο από του 
   αδερφού µου.
• Το φαγητό της µαµάς µου είναι νοστιµότερο
   από της θείας µου. 
• Το τρένο είναι γρηγορότερο από 
   το αυτοκίνητο.
• Ο παππούς µου είναι µεγαλύτερος από 
   τη γιαγιά µου.

• ∆εν µας είπες γιατί δεν ήρθες στην εκδροµή.
• Πάρε µε τηλέφωνο, όταν το θυµηθείς.
• ∆εν µπορώ να έρθω, επειδή χάλασε 
   το αυτοκίνητό µου.
• Θα σε ειδοποιήσω, µόλις παραλάβω 
   τα πράγµατα.
• Θέλω να µου πεις γιατί θύµωσες.
• Κλείδωσε τη πόρτα, όταν έρθεις.
• Πάρε µε τηλέφωνο, µόλις βγουν 
   τα αποτελέσµατα.

ώριµος - ανώριµος // ηθικός - ανήθικος // 
ικανός - ανίκανος // γνωστός - άγνωστος // 
ήσυχος - ανήσυχος // άξιος - ανάξιος // 
βέβαιος - αβέβαιος // 
δυνατός - αδύνατος / αδύναµος

> Ο µαθητής πήγε στο µάθηµα.
> Ο δάσκαλος έλυσε την άσκηση στον πίνακα.
> Ο Αντώνης έπαιξε κιθάρα.
> Η µητέρα µαγείρεψε το φαγητό.
> Η Μαρία διάβασε ένα παραµύθι.

δεκαήµερη, αυτοθυσία, διαδέχοµαι, δηµιουργώ , 
διαπιστώνω, οικισµός, ισχυρότερος, 
ραδιοφωνικός, συγκοινωνία, χιονόπτωση, 
κακοκαιρία, συνεργείο, ορεινός, ισχυρός, 
προκειµένου ηλεκτροδότηση, βράδυ, 
δηµοσιογράφος

> Θύµωσε επειδή δεν του έκανε το χατίρι.
> Άκουγα µουσική ενώ ζωγράφιζα την αφίσα 
  του σχολείου.
> ∆ιάβαζα ένα βιβλίο, όταν άκουσα το κουδούνι 
  της πόρτας.
> ∆εν θέλω να έρθω, γιατί ξέρω ότι θα έχει 
  φασαρία.

Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε!
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Είναι ώρα για ύπνο.
 Ήταν εύκολα τα θέµατα του διαγωνίσµατος.
Κάνε ησυχία!
Σου εύχοµαι καλή χρονιά!
Πόσο όµορφη είσαι!

χειµώνας, καταφατικά, κοντοστέκοµαι, δίδυµα, 
καταιγίδα, δαχτυλίδι, απίθανος, εκδηλώνεται, 
µονολογώ, παρασκήνια, διαταράσσω, ισχυρός, 
θλιµµένος, γρήγορος, ενισχύω, ψεύτικος, έτοιµος, 
επιδείνωση

Αυτός διαβάζει µαθηµατικά.
Αυτή αγόρασε ένα φόρεµα.
Αυτοί κάνουν ποδήλατο.
Αυτά έγραψαν τις ασκήσεις τους.

Εµείς σήµερα δεν έχουµε σχολείο.
Μου χάρισε ένα βραχιόλι.
∆εν του είπαµε τι έγινε χθες.
Τι σου συµβαίνει;
Σας αρέσουν οι σοκολάτες;
Αυτοί µένουν πολύ πιο µακριά από εµάς.
∆εν θέλουν εσένα στο τηλέφωνο, αυτή θέλουν!
Μου είπαν πως εσύ έσπασες το τζάµι.

Ε.Ε. ➔   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ο.Α.Ε.∆. ➔  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   
  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆.Ε.Η. ➔ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
   ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Κ.Τ.Ε.Λ. ➔  ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
  ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Η.Π.Α. ➔  ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
  ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ε.Ρ.Τ. ➔  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ  
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ι.Κ.Α. ➔  Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
   ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ενότητα 7

• Εµείς είµαστε έτοιµοι να φύγουµε.
• Αύριο αυτοί θα έρθουν στο χωριό.  
• Εσείς θα µαγειρέψετε για όλη την οικογένεια.
• Εγώ τραγουδούσα όλο το βράδυ.
• Αυτός είδε την παράσταση στο θέατρο.
• Εσύ πότε έφτασες στο σπίτι;

Εµένα φώναξαν στη γιορτή. (δυνατός τύπος)
Με κάλεσαν στη γιορτή. ( αδύνατος τύπος)
Εσάς κατηγόρησαν. (δυνατός τύπος)
Μου έβαλε κακό βαθµό.(αδύνατος  τύπος)
Νοµίζω ότι σε συµπαθεί. (αδύνατος τύπος)
Τους κέρασε µια πάστα. (αδύνατος τύπος)
Αυτός έφαγε παγωτό. (δυνατός τύπος)

Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
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▶ Να το φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. 
▶ Τα παιδιά την αποχαιρέτησαν µε δάκρυα 
   στα µάτια.
▶ Του είπε ότι αν δεν τα διαβάσει δεν θα γράψει 
   καλό στο διαγώνισµα.
▶ Τις είδα να έρχονται από το σχολείο.
▶ Αν τον δεις, ρώτα τον αν έχει το βιβλίο.
▶ ∆εν την πειράζει αν δε θέλεις να έρθεις.

• Ο Τάσος φώναξε εµένα να δω το καινούριο 
   του ποδήλατο.
• Ο Τάσος µε φώναξε να δω το καινούριο 
   του ποδήλατο.
• Η Μαρία έδωσε σε αυτόν το µολύβι της.
• Η Μαρία τού έδωσε το µολύβι της.
• Η δασκάλα είπε σε εσένα να πεις το µάθηµα.
• Η δασκάλα σού είπε να πεις το µάθηµα.
• Η γιαγιά έφτιαξε σε εµάς ένα νόστιµο γλυκό.
• Η γιαγιά µάς έφτιαξε ένα νόστιµο γλυκό.

κοιµάµαι, οµοιοκαταληξία , βράχια, φυτρώνω, 
κυκλάµινο, συλλαβή, στάχυα, µυστικό, γιασεµί, 
σεντόνι, αµέτρητα, προσωποποίηση, χελιδόνι, 
αγαπηµένος, κεράσια

Προτάσεις µε προσωποποίηση:
> Όλη η πλάση κοιµάται.
> Τα λιοντάρια µιλούσαν µε τα πουλιά.
> Τα φύλλα του πεύκου έτρεµαν από 
   τον φόβο τους.
> Το φεγγάρι κάνει βόλτα πάνω από 
   την έρηµη πόλη.
> Όλη η φύση χαίρεται.
> Ο Όλυµπος και ο Κίσσαβος, τα δυο βουνά 
  µαλώνουν.
> Το τριαντάφυλλο µιλούσε µε τα πουλιά.
> Τα αστέρια κουβεντιάζουν µε το φεγγάρι.

αστέρι - περιστέρι
πουλάκι - δεντράκι
καµπαναριό - χωριό
παιχνίδι - στολίδι
τραγουδάει - πετάει
καρδιά - παιδιά
βράχια - στάχυα

Ι-ά-σο-νας
α-έ-ρας
ση-µαί-α
ση-µεί-ο
αη-δό-νι
γυα-λί
αυ-το-κί-νη-το
βι-βλί-ο
σταθ-µός

Μονοσύλλαβες: που, και, για, τον 
∆ισύλλαβες: καρπός, κήπος, δέντρο, γωνιά, 
τοίχος, γλυκός
Τρισύλλαβες: θέαµα, άρωµα, κεφάλι, φροντίζω

Κάτω απ’ το χιόνι
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εγωιστής, απαγορευτικό, ευτυχισµένος, 
ξεπροβάλλω, συντροφιά, σκορπίζω
λεπτοκαµωµένος, τριγυρνώ, γρασίδι, συνηθίζω , 
πανέµορφος, λυπάµαι, µετρηµένες, φουντώνει, 
σφυροκοπώ, πανύψηλος, φθινόπωρο, 
ανοιξιάτικος

µεσηµέρι, εφηµερίδα, τριήµερο, ηµερολόγιο, 
ενηµέρωση, ξηµέρωµα
κλειδί, κλειδωµένος, ξεκλειδώνω, κλειδαριά, 
κλειδαράς
έξοδος, συνοδός, περίοδος, έφοδος, µέθοδος

> Το σχολείο είναι µπροστά από το σπίτι 
  του Αντώνη.
> Ξύπνησα αργά σήµερα το πρωί.
> Η θάλασσα στο νησί είναι πολύ βαθιά.
> Το µπλουζάκι του Τάσου είναι καθαρό.
> Αγόρασα ένα φτηνό ρολόι.

▶ Η τσάντα µου είναι στην καρέκλα.
▶ Πήγαµε στο σπίτι τους.
▶ Έφαγα το παγωτό του.
▶ Το καλοκαίρι θα πάµε στο χωριό σας.

• Εσύ να µαγειρέψεις το φαγητό.
• Αυτός φταίει που δεν πήγαµε εκδροµή.
• Αυτή διαβάζει το βιβλίο.
• Εµένα φώναξε ο δάσκαλος;
• Να φύγει αυτός και να έρθεις εσύ;

µπου-µπού-κια ➔ παραλήγουσα
τρυ-φε-ρά  ➔ λήγουσα
πα-ρα-θυ-ρό-φυλ-λο ➔ προπαραλήγουσα
γί-γα-ντας  ➔ προπαραλήγουσα
δύ-να-µη  ➔ προπαραλήγουσα
λου-λού-δι  ➔ παραλήγουσα
ό-µορ-φος  ➔ προπαραλήγουσα
ο-λό-κλη-ρος  ➔ προπαραλήγουσα

> Πάρτε τα µολύβια σας.
> Οι µαρκαδόροι µας είναι µικροί.
> Η γιαγιά του κάνει πολύ ωραία γλυκά!
> Οι σκύλοι τους τρέχουν στον κήπο.

• Ο Αντώνης σού τηλεφώνησε.   ➔ Π
• Η δασκάλα µας είναι πολύ όµορφη. ➔ Κ
• Ο πατέρας µου είπε πως δεν είναι τίποτα.➔ Κ
• Ο πατέρας µού είπε τι έγινε.   ➔ Π
• Ο φίλος µου χτύπησε.    ➔ Κ
• Τα εγγόνια του ήρθαν σπίτι.   ➔ Κ
• Η Μαρία έστειλε ένα γράµµα σε εµένα.  ➔ Π
• Αυτός παίζει ποδόσφαιρο.   ➔ Π

πα-νύ-ψη-λος  ➔ προπαραλήγουσα
δά-σκα-λος  ➔ προπαραλήγουσα
ρο-δα-κι-νιά  ➔ λήγουσα
τρα-γου-δώ  ➔ λήγουσα
φθι-νό-πω-ρο ➔ προπαραλήγουσα
χε-λι-δό-νι  ➔ παραλήγουσα
κε-ρά-σι  ➔ παραλήγουσα

Ο εγωιστής Γίγαντας
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