
φύλλα εργασίας
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γλώσσα
Ενότητα 13η

Μες στο μουσείο!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



Ενότητα 13η: Μες στο μουσείο!

Υπογράμμισε τα επιρρήματα που φανερώνουν τόπο.

Το βιβλίο είναι κάτω από το γραφείο μου.
Στον πάνω όροφο υπάρχουν δύο κρεβατοκάμαρες.
Στρίβεις αριστερά μετά την πλατεία.
Από εδώ αγοράσαμε το ποδήλατό μου.
Το τετράδιό μου είναι μέσα στην τσάντα.
Εκεί θα πάμε την άλλη εβδομάδα.

Κλίνε τα ουσιαστικά η στολή  και η λίμνη.

Ονομαστική:
Γενική:

Αιτιατική:
Κλητική:

Ονομαστική:
Γενική:

Αιτιατική:
Κλητική:

Μπορείς να περιγράψεις το αντικείμενο;

Να αναφέρεις τι είναι, το χρώμα, 
το σχήμα κι άλλα χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε τα αόριστα άρθρα στα κενά.

___ μέρα πήγαμε σε ___ ζωολογικό πάρκο κι είδαμε πολλά ζώα.
Αύριο θα συναντηθώ με ___ φίλη μου από το σχολείο.
Κοίτα ___ σκυλάκι που είναι έξω από την πόρτα μας.
___ γειτόνισσά μας μετακομίζει.
Ζήτησα από ___ συμμαθητή μου να μου δώσει ___ μολύβι και ___ γόμα.



του υλικού
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όλο το περιεχόμενο του 
www.thrania.com στο οποίο 

περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά 
βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, 
εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία 

Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, 
εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα 
.pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό 
υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με 

τις δραστηριότητες, αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού 

τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. 
Συνεπώς, κανένα από αυτά 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
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φύλλο εργασίας

Β’ Δημοτικού - Γλώσσα

Ενότητα 13η: Μες στο μουσείο!



άσκηση 1η

Υπογράμμισε τα επιρρήματα που φανερώνουν τόπο.



Το βιβλίο είναι κάτω από το γραφείο μου.

Στον πάνω όροφο υπάρχουν δύο κρεβατοκάμαρες.

Στρίβεις αριστερά μετά την πλατεία.

Από εδώ αγοράσαμε το ποδήλατό μου.

Το τετράδιό μου είναι μέσα στην τσάντα.

Εκεί θα πάμε την άλλη εβδομάδα.

άσκηση 2η

Κλίνε τα ουσιαστικά η στολή  και η λίμνη.



Ονομαστική:

Γενική:

Αιτιατική:

Κλητική:

Ονομαστική:

Γενική:

Αιτιατική:

Κλητική:

άσκηση 3η

Μπορείς να περιγράψεις το αντικείμενο;



Να αναφέρεις τι είναι, το χρώμα, το σχήμα κι άλλα χαρακτηριστικά.

άσκηση 4η

Συμπλήρωσε τα αόριστα άρθρα στα κενά.



___ μέρα πήγαμε σε ___ ζωολογικό πάρκο κι είδαμε πολλά ζώα.

Αύριο θα συναντηθώ με ___ φίλη μου από το σχολείο.

Κοίτα ___ σκυλάκι που είναι έξω από την πόρτα μας.

___ γειτόνισσά μας μετακομίζει.

Ζήτησα από ___ συμμαθητή μου να μου δώσει ___ μολύβι και ___ γόμα.









του υλικού

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ



Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά 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
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