
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η                          Ημερομηνία:…………………………    Όνομα:…………………… 

Μπορείς να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το κατάλληλο υποκείμενο; 

…………………….δουλεύει.  ………………….λάμπει.  ……………είναι πέτρινο. 

……………………μοιάζει του πατέρα του.      

Μπορείς να υπογραμμίσεις το αντικείμενο των παρακάτω προτάσεων; 

Ο κηπουρός ποτίζει τα λουλούδια.         Ο Κώστας  διαβάζει εφημερίδα. 

Η Μαρία παίζει μπάσκετ.        Ο καθηγητής διδάσκει μαθηματικά. 

Μπορείς να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το κατάλληλο ρήμα; 

Ο αγρότης…………………..τις ροδακινιές.     Ο Νίκος ……………………ποδόσφαιρο. 

Η μαμά……………………τα ρούχα.         Ο καιρός …………..καλός σήμερα. 

 

ΓΛΩΣΣΑ (για το σπίτι) 

[Το σχολείο ταξιδεύει στο χρόνο]  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

π. χ .Ο σκύλος λέρωσε το αυτοκίνητο. 

.                                Ο πατέρας δουλεύει.   Ποιος δουλεύει; - Ο πατέρας.( 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;»  και μπαίνει πάντα σε 

πτώση ονομαστική. 

† Ο Λεωνίδας λύνει τις ασκήσεις του.       Τι λύνει ο Λεωνίδας; - Τις ασκήσεις του.( αντικείμενο) 

Η λέξη που φανερώνει πού πηγαίνει η ενέργεια του υποκειμένου λέγεται αντικείμενο. Για να βρούμε το 

αντικείμενο, κάνουμε την ερώτηση «τι;» και βρίσκεται συνήθως σε πτώση αιτιατική. 

Να θυμάσαι ότι: 

 Η απλή πρόταση έχει ένα ρήμα και ένα υποκείμενο. 

 Γράφουμε πάντα με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης. 

 Βάζουμε πάντα τελεία στο τέλος μιας πρότασης. 
 

 

 

  

 

Μαθαίνω 

ΠΟΙΟΣ; 

ΠΟΙΑ; ΠΟΙΟ; 

 

 

ΤΙ 

ΚΑΝΕΙ; 

ΤΙ ; 



 

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ                 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ.(για μέσα στην τάξη) 

 Μια ομάδα λέξεων που δίνει ένα ολοκληρωμένο νόημα 

λέγεται πρόταση. 

 Η πρόταση αρχίζει με κεφαλαίο γράμμα και τελειώνει 

σε τελεία. 

 Η πρόταση που έχει ένα ουσιαστικό και ένα ρήμα 

λέγεται απλή. 

      π.χ.  Ο Ανδρέας ζωγραφίζει.  Η Ανθή τραγουδάει.  Ο 

σκύλος γαβγίζει. 

  

Α. Γράφω τρεις απλές προτάσεις. 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Β. Στις παρακάτω προτάσεις βάφω με κόκκινο χρώμα τα 

ουσιαστικά. 

 Ο Αντώνης παίζει με τη μπάλα του. 

 Η κότα κακαρίζει και η γάτα νιαουρίζει. 

 Λέρωσα το παντελόνι μου και η μαμά με μάλωσε . 

 Η γάτα κοιμάται στο παγκάκι του κήπου. 

 Η πωλήτρια μού έδειξε ένα βιβλίο με εικόνες. 

 

Γ .Στις παρακάτω προτάσεις βάφω με πράσινο χρώμα τα 

ρήματα. 

 Το καλοκαίρι κολυμπώ στη θάλασσα και παίζω στην 

άμμο. 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η                          Ημερομηνία:…………………………    Όνομα:…………………… 

 Τα χελιδόνια και οι πελαργοί φεύγουν για τις ζεστές 

χώρες. 

 Χτες μου τηλεφώνησε η νονά μου. 

 Πέρυσι επισκέφτηκα το χωριό του παππού μου. 

 Κολύμπησα στη θάλασσα και μάζεψα κοχύλια. 

 

 


