
 

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 Ιστορίες του Χειμώνα 
 

1. Ακούω και γράφω:  

Κάνω επανάληψη τις ορθογραφίες που έγραψα σε αυτήν την ενότητα. 

 
2. Χωρίζω τις λέξεις σε συλλαβές. 

 

κίτρινο  άσκηση  

όρθιος  θάλασσα  

παρτίδα  Οκτώβριος  

καπνός  κύκλος  

άμμος  ελέφαντας  

 

3. Να ξεχωρίσεις ποιες από τις παρακάτω αντωνυμίες είναι 

προσωπικές και ποιες είναι κτητικές. 

 

  Μου έφερες την τσάντα μου;   (……………. - …………………) 

  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;   (…………….. - ………………..) 

 

4. Να ξαναγράψεις τις προτάσεις, χρησιμοποιώντας τους αδύνατους 

τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. 

 

Εμένα ρωτάει;                                       Με ρωτάει; 

Εμάς μιλάς;                                                   _____________________ 

Περίμενε την Αγγελική!                                               _____________________ 

Τι λέει σ’ αυτόν;                                         _____________________ 

Αυτούς θέλουν στην ομάδα.                         _____________________ 

Γιατί μαλώνει εσένα;  _____________________ 

 

 

ONOMA:________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:___________ 



5. Να υπογραμμίσεις στις παρακάτω προτάσεις τους αδύνατους τύπους των 

προσωπικών αντωνυμιών και να κυκλώσεις τα άρθρα.  

 

 Τα βιβλία που έφερες άφησέ τα εδώ.  

 Τη φώναξα για να γνωρίσει τη Μαίρη. 

 Τους φίλους σου να τους καλέσεις όλους. 

 Προσπάθησα να το φτιάξω αυτό το παιχνίδι. 

 Του δάνεισα το βιβλίο. 

 

 

6. Βάλε τα παρακάτω ρήματα συναισθημάτων ανάλογα με τη συλλαβή στην 

οποία τονίζονται στην κατάλληλη στήλη.  

 

λυπάμαι, χαίρομαι, χαμογελώ, συμπαθώ, διασκεδάζω, ντρέπομαι, θλίβομαι 

αντιπαθώ, ανησυχώ, τρομάζω 

 
 

7. 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 ________________________ 

 

 

Τονίζονται στη 

λήγουσα 

Τονίζονται στην 

παραλήγουσα 

Τονίζονται στην 

προπαραλήγουσα 

   

   

   

 



8. Γράφω τα παρακάτω ρήματα στον Αόριστο και στον Παρατατικό στο 

πρόσωπο που βρίσκονται: 

 

Ενεστώτας 

(τώρα) 

Παρατατικός 

( χθες συνέχεια) 

Αόριστος 

(χθες σε μια στιγμή) 

Εσείς πίνετε   

Εμείς αθροίζουμε   

Εγώ συναντώ   

Εγώ πηγαίνω   

Εσύ μεθάς    

 

9. Μπορείς να υποδείξεις τις προσωποποιήσεις βάζοντας ; 

 Το φεγγάρι κάνει βόλτα …    

 Η Μαρία έκανε βόλτα με το ποδήλατο. 

 

 Κάποιο άγαλμα που μ’ είδε με θυμήθηκε … 

 Ο Φώτης με θυμήθηκε  στη γιορτή μου.  

 

 Το γλυκό αεράκι φιλούσε το πρόσωπό μας. 

 Η γιαγιά φιλούσε πάντα τα εγγόνια της  προτού κοιμηθούν 

 
 

10. Να βάλεις τόνο στο που και στο πως, όπου χρειάζεται. 

 

 Πως είναι η διάθεση σου; 

 Η άσκηση που έχουμε είναι εύκολη. 

 Αυτό που σου είπα θέλω να το κάνεις. 

 Περιμένω πως και πως να ’ρθει το Σαββατοκύριακο! 

 Που και που κάνω λάθη στην ορθογραφία. 

 

  
 


