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Γλώσσα Γ’ Δημοτικού

Έλα στην παρέα μας

ονοματεπώνυμο:

w w w . t h r a n i a . c o m

πρώτη άσκηση 

Συμπλήρωσε τον πίνακα με τα ρήματα στους σωστούς τύπους.

ρήματα Παρατατικός Αόριστος Εξακολ. Μέλ. Στιγμ. Μέλ.

μοιράζεις

κρύβετε

χάνουν

σκουπίζουμε

απλώνει

δεύτερη άσκηση 

Συμπλήρωσε τον πίνακα με τα ρήματα στον Ενεστώτα και Αόριστο της Προστακτικής.

ρήματα Ενεστώτας - β΄ εν.

ανάβω

κλείνω

πετάω

τρέχω

μαζεύω

καθαρίζω

Ενεστώτας - β΄ πλ. Αόριστος - β΄ εν. Αόριστος - β΄ πλ.



w w w . t h r a n i a . c o m

τρίτη άσκηση 

Βάλε διπλό τόνο όπου χρειάζεται.

Ξεφύλλιζα το ημερολόγιο μου και βρήκα μία παλιά φωτογραφία μου.
Άφησα το ποδήλατο σου στην άκρη του δρόμου.
Αύριο έχω τα γενέθλια μου και θα σε καλέσω στο πάρτι μου.
Το τετράδιο της Παναγιώτας είναι στο κάτω ράφι.
Η κρεβατοκάμαρα της είναι στο πίσω μέρος του σπιτιού.

τέταρτη άσκηση 

Γράψε τις αντίθετες λέξεις.

ρήματα αντίθετα

κλειδώνω

χωρίζω

διπλώνω

γράφω

βγάζω

πέμπτη άσκηση 

Βάλε παύλα όπου χρειάζεται.

Το κουδούνι χτύπησε και οι μαθητές άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο.
Προσέξτε παιδιά! Μη τρέχετε!
Κύριε, σας άφησα μία πρόσκληση στην έδρα σας για τα γενέθλιά μου.
Σε ευχαριστώ Πέτρο μου! Θα έρθω σίγουρα!
Ο Πέτρος ένιωσε ενθουσιασμένος που ο δάσκαλός του θα πάει στη γιορτή του 
και αμέσως το είπε στους φίλους του.
Παιδιά, παιδιά; Ο κύριος θα έρθει στο πάρτι μου αύριο!



Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου

Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει 
αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, 
μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του 

ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons 
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι 

Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η 
αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού 

υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και 
από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν 
στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για 

μη εμπορική προσωπική χρήση.


