
Γεηα ζαξ ,θίιμη μμο! 

Πάμε κα δμύμε θαη ιίγμ ηα Ειιεκηθά μαξ. Πνμημύ πνμπςνήζμομε παναθάης, αθμιμοζείζηε ημκ 

ζύκδεζμμ γηα κα ζομεζείηε όζα είπαμε γηα ημ Τπμθείμεκμ- Ρήμα- Ακηηθείμεκμ.                                                                                                      

Καζώξ παίδεηε ημ παηπκίδη ζέις κα παναηενείηε όηη : Σμ Τπμθείμεκμ ηεξ πνόηαζεξ είκαη ζε 

πηώζε Οκμμαζηηθή εκώ ημ Ακηηθείμεκμ ζε πηώζε  Αηηηαηηθή.                                     

Θομεζείηε πώξ θιίκς μοζηαζηηθά θαη επίζεηα ζηηξ 3 Πηώζεηξ, πμηα θόιπα είπαμε:    

Οκμμαζηηθή (απιά μκμμάδς)                                                                                     

Γεκηθή  ( θάηη δηθό ημο)                                                                                                 

Αηηηαηηθή ( είδα ……)   

    http://users.sch.gr/vaskitsios/katsba/dim/d/glw-d-antikeimeno.htm 

Μπνάβμ, πμο θαηαθέναηε κα πάνεηε 20/20!!! 

Σώνα ζημ ηεηνάδημ «μαζαίκς ηε γιώζζα μμο».  ζα ζοκεπίζεηε απ εθεί πμο μείκαμε  θαη ζα 

ακηηγνάρεηε ηα πημ θάης: 

 Η   μεηένα  δηαβάδεη  ηεκ  εθεμενίδα.                  (Κυκλώςτε με κόκκινο το ρήμα,        

υπογραμμίςτε με μπλε   το υποκείμενο                                                                                                                   

και υπογραμμίςτε με πράςινο το αντικείμενο) 

Σμ νήμα ζε αοηή ηεκ πνόηαζε ιέγεηαη μεηαβαηηθό, επεηδή έπεη ακηηθείμεκμ θαη ε εκένγεηα 

ημο (δηαβάδεη) μεηαβαίκεη ζημ ακηηθείμεκμ (ζημ βηβιίμ).  

ηεκ πνόηαζε : Η  μεηένα  δηαβάδεη.     

Εδώ ημ νήμα δεκ έπεη ακηηθείμεκμ, δεκ μαξ ιέεη ηη δηαβάδεη.  Σμ νήμα ιέγεηαη αμεηάβαημ. 

ημ ζεμείμ αοηό ζα μειεηήζεηε ηε ζειίδα 11 ημο βηβιίμο ζαξ θαη ζα ζομπιενώζεηε ηεκ άζθεζε 3. 

ηε ζοκέπεηα ζα ζομπιενώζεηε ημ θοιιάδημ πμο ζαξ ζηέικς. Ακ δεκ μπμνείηε κα ημ ηοπώζεηε, 

ζα θηηάλεηε ηα πηκαθάθηα ζημ ηεηνάδημ θαη κα ηα ζομπιενώζεηε εθεί. 

ηε ζοκέπεηα ζα δηαβάζεηε ημ θείμεκμ ηεξ ζειίδαξ 53 ημο «Σεηναδίμο Ενγαζηώκ» θαη ζα 

ζομπιενώζεηε ηηξ αζθήζεηξ 2 (55),3(56). 

Γηα ημ αββαημθύνηαθμ κα λακαδηαβάζεηε ημ θείμεκμ ημο βηβιίμο ζαξ( ζει. 8,9) θαη κα 

ζομπιενώζεηε ηεκ άζθεζε 1 (54) ζημ «Σεηνάδημ Ενγαζηώκ». Ακ μ πώνμξ δεκ είκαη ανθεηόξ, 

γνάρηε ημ ζημ ηεηνάδημ . Πνέπεη κα γνάρεηε έκα μηθνό θείμεκμ(3,4 παναγνάθμοξ ).Θα  έπεη ηα 

παναθηενηζηηθά ηεξ αθήγεζεξ (δμμηθά ζημηπεία-πνόκμξ ηόπμξ-ήνςεξ- ζέμα – θαηάιελε 

ζέμαημξ). Υνεζημμπμηείζηε θαη πνμκηθά επηννήμαηα – ζηεκ ανπή, μεηά, μόιηξ-λαθκηθά-ηειηθά. Να 

ζηε μέζα ζημ ζέμα, πνέπεη κα μηιήζεηε γηα έκα γεγμκόξ πμο ε μμοζηθή ζαξ επενέαζε ζεμακηηθά. 

Θέις ζοκαηζζήμαηα- κα θαίκμκηαη μέζα από πνάλεηξ ,θηκήζεηξ, γθνημάηζεξ ηςκ ενώςκ.  

ηείιηε μμο ημ θείμεκμ με viber ή email 

Μαηξ θαη Μμοηξ                                                                                                                                                                                                                                                                    
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