
 

Επακαθένς πνμεγμύμεκεξ δναζηενηόηεηεξ γηα κα ζομεζείηε όζα είπαμε γηα 

ηα μένε ηεξ πνόηαζεξ. Ξακαπενάζηε ηηξ δναζηενηόηεηεξ θαη ακ έπεηε ήδε 

θάκεη ηηξ ενγαζίεξ  πμο ακαθένμκηαη γηα ημ ηεηνάδημ «Μαζαίκς ηεκ γιώζζα 

μμο», μεκ ηηξ λακαθάκεηε, απιά δηαβάζηε ηηξ. Ακ όπη παναθαιώ κα ηηξ θάκεηε.  

 

 Δείηε ημ πημ θάης βίκηεμ γηα κα θαηαιάβεηε θαη κα ζομεζείηε ηα μένε μηαξ 

πνόηαζεξ.  

Αοηά είκαη ημ νήμα, ημ οπμθείμεκμ, ημ ακηηθείμεκμ. 

        https://youtu.be/duBVb8j5tdE 

 Γνάρεηε ζημ ηεηνάδημ «Μαζαίκς ηεκ γιώζζα μμο» ηα πημ θάης:  

Ρήμα- Τπμθείμεκμ- Ακηηθείμεκμ 

Ο Μέιημξ  δηαβάδεη έκα βηβιίμ.       Γηα κα βνς ημ νήμα – νςηώ: ηη θάκεη;     

Δηαβάδεη  

                                   Γηα κα βνώ ημ οπμθείμεκμ- νςηώ; Πμημξ +νήμα;   

Πμημξ δηαβάδεη;          Ο Μέιημξ 

                                    Γηα κα βνώ ημ ακηηθείμεκμ-νςηώ; Ση Ή πμημκ +νήμα; 

Ση δηαβάδεη;    Έκα βηβιίμ 

 Κάκηε ημ ίδημ ( θοθιώζηε με θόθθηκμ ημ νήμα, οπμγναμμίζηε με μπιε ημ 

οπμθείμεκμ θαη οπμγναμμίζηε με πνάζηκμ ημ ακηηθείμεκμ) γηα ηηξ πημ 

θάης πνμηάζεηξ. 

 

Η δαζθάια δηδάζθεη ηα παηδηά. 

Οη μαζεηέξ  γνάθμοκ ηηξ ενγαζίεξ. 

Σα παηδηά αγαπμύκ ηα παηπκίδηα. 

 

 

 

 

 

Φσλλάδιο κωδικός: 44.Δ+Τρ.27+28.4.20 

    

https://youtu.be/duBVb8j5tdE


 

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 

 

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

μείκαμε  θαη ζα ακηηγνάρεηε ηα πημ θάης: 

 Η   Κονηαθή   δηαβάδεη  ηεκ  εθεμενίδα.                    

         (Κοθιώζηε με θόθθηκμ ημ  νήμα,       

  οπμγναμμίζηε με μπιε   ημ οπμθείμεκμ                                                                                                                   

θαη οπμγναμμίζηε με πνάζηκμ ημ ακηηθείμεκμ) 

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

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

ηεκ πνόηαζε : Η  Κονηαθή  δηαβάδεη.     

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

αμεηάβαημ. 

Θα ηα δμύμε με αζθήζεηξ ζημ μάζεμα ηεξ Σνίηεξ. Να είζηε δηαβαζμέκμη!!!! 

 

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

