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 Υποκείμενο: Το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγμα που κάνει ή παθαίνει κάτι ή 

βρίσκεται σε μια κατάσταση λέγεται Υποκείμενο. Για να βρούμε το υποκείμενο, 

κάνουμε την ερώτηση «ποιος;». Το υποκείμενο μπαίνει πάντα σε ονομαστική 

πτώση.  

π.χ. Η μητέρα μαγειρεύει. Ποιος μαγειρεύει; - Η μητέρα. 
 

 Ρήμα: Η λέξη που φανερώνει τι κάνει, τι παθαίνει ή σε ποια κατάσταση 

βρίσκεται το υποκείμενο λέγεται Ρήμα. Για να βρούμε το ρήμα, κάνουμε την 

ερώτηση «τι κάνει;». Το ρήμα συμφωνεί πάντα με το υποκείμενο ως προς το 

πρόσωπο και τον αριθμό.   

π.χ. Ο Πέτρος διαβάζει.Τι κάνει ο Πέτρος; - Διαβάζει. 
 

 Αντικείμενο: Η λέξη που φανερώνει πού πηγαίνει η ενέργεια του υποκειμένου 

λέγεται Αντικείμενο. Για να βρούμε το αντικείμενο, κάνουμε την ερώτηση «τι;». 

Το αντικείμενο βρίσκεται συνήθως σε αιτιατική πτώση 

π.χ. Η Άννα λύνει τις ασκήσεις της. Τι λύνει η ‘Αννα; - Τις ασκήσεις 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιο σπάνια το βρίσκουμε σε γενική πτώση 

π.χ. Ο Νίκος μοιάζει του πατέρα του. 

 

 

Μια ομάδα λέξεων που μας δίνει ένα ολοκληρωμένο νόημα λέγεται απλή πρόταση. 
 
 

                                          π.χ. Το μωρό κοιμάται.  

Το μωρό πίνει γάλα. 
 

  Η απλή πρόταση έχει ρήμα - υποκείμενο ή ρήμα – υποκείμενο - αντικείμενο. 

  Γράφουμε πάντα με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης. 

  Βάζουμε πάντα τελεία στο τέλος μιας πρότασης. 
 

 

 

 

 

              Ενότητα 1 : Πάλι Μαζί 

          Το σχολείο ταξιδεύει στο χρόνο 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

ONOMA: __________________ 

 

 

Απλή πρόταση 

Υποκείμενο – Ρήμα - Αντικείμενο 
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1. Υπογραμμίζω με κόκκινο το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ στις παρακάτω προτάσεις. 
 

        Η μαμά μαγειρεύει. 

        Το τραπέζι είναι ξύλινο. 

        Τα σχολεία κλείνουν τον Ιούνιο.  

         Η Γ’ τάξη θα πάει εκδρομή. 

        Το δάσος κάηκε. 

 

2. Υπογραμμίζω με μπλε το ΡΗΜΑ τις παρακάτω προτάσεις. 
 

Ο κάμπος πρασίνισε. 

Ο γεωργός κλάδεψε τις ελιές. 

Ο σκύλος είναι ζωηρός. 

Η Δήμητρα πλένει τα χέρια της. 

Τα λουλούδια ανθίζουν την άνοιξη. 
 

3. Υπογραμμίζω με πράσινο το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ τις παρακάτω προτάσεις. 
 

Η δασκάλα διδάσκει μουσική.   

Ο Νίκος τρώει ψάρια.  

Ο δυνατός αέρας προκάλεσε καταστροφές.   

Η Αμαλία είπε ψέματα. 

Ο Άγγελος παρακολουθεί τηλεόραση. 
  

 

4. Σχηματίζω προτάσεις βάζοντας τις παρακάτω λέξεις στη σωστή σειρά. 
 
 
 

 είναι, ο, καλός, σήμερα, καιρός 

 ______________________________________________________ 

 γεμάτος, είναι, κήπος, ο, τριανταφυλλιές 

 ______________________________________________________ 

 δεν, η, σχολείο, Ράνια, στο, πήγε  

 ______________________________________________________ 

 ωραίο, η, νησί, μεγάλο, είναι, και, Κρήτη 

 ______________________________________________________ 

Α σ κ ή σ ε ι ς 

 

Κάνουμε την 

ερώτηση Ποιος; 

Κάνουμε την 

ερώτηση Τι; 

Κάνουμε την 

ερώτηση Τι κάνει; 


