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Βρες το αντικείμενο!

1. Φώναξε τον Γιώργο!
2. Αγοράσαμε καινούριο ποδήλατο και κράνος.
3. Αύριο το πρωί θα συναντήσω την δασκάλα σου.
4. Κόψε τα λουλούδια και βάλε νερό στο βάζο.
5. Τοποθετήστε το μικρό κομμάτι ξύλου στη βάση της κατασκευής.
6. Κουνήσαμε την πολυθρόνα και βάλαμε το χαλί από κάτω.
7. Θα με βοηθήσεις στην εργασία μου;
8. Δεν θέλω τίποτα από σένα.
9. Μου ζήτησε ένα ποτήρι νερό.
10. Διαβάζω το παραμύθι και πέφτω για ύπνο.
11. Κλείσε την πόρτα, κάνει κρύο.
12. Χθες η ομάδα των αγοριών νίκησε την ομάδα των κοριτσιών.
13. Βάψαμε το σπίτι, σκαλίσαμε τον κήπο και καθαρίσαμε την αυλή.
14. Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα.
15. Μου είπε την αλήθεια για το συμβάν.
16. Απαγορεύεται να καπνίζετε.
17. Αγωνίστηκαν για την πόλη αλλά δεν την έσωσαν.
18. Κόψτε το χαρτόνι προσεκτικά.
19. Ο σκύλος κυνήγησε την γάτα.
20. Σβήσε το φως και έλα μαζί μου.
21. Δεν θα προλάβω την άσκηση που μου έβαλες.
22. Με ενοχλεί θόρυβος, κάνε ησυχία.

Να υπογραμμίσεις τα αντικείμενα στις 
παρακάτω προτάσεις.

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



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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