
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ  Β’ ΤΑΞΗΣ                   

ΟΝΟΜΑ:............................................... 

Τοποθέτησε τις επόμενες λέξεις στις βαλίτσες που ταιριάζουν: 
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κνρίτσι, πνμτίκι, πντάμι, μνλύβι, τνυλίπα, μθτέρα, θζαίστειν, καρέκλα, υείνς, μπαμάμα, 

αηελάδα, βνυμΰ, αηΰρι, ελέζαμτας, τθλεΰρασθ, χΰρτα, κΰκνρας, αυτνκίμθτν, καρύδια, βρνχή 

Να θυμάςαι:                                                               

Οι λζξεισ που μασ μιλοφν για ζναν άνθρωπο, 

ζνα ηώο, ζνα φυτό, ζνα αντικείμενο και γενικά 

για ό,τι υπάρχει ςτθ φφςθ και τον κόςμο, 

λζγονται ουςιαςτικά. 

Ουςιαςτικά είναι και οι λζξεισ 

που δείχνουν και τα μζρθ ενόσ 

φυτοφ, ενόσ ηώου, ενόσ 

αντικειμζνου, κ.τ.λ. 

παραδείγματα: ρίηα, κορμόσ, 

κουκοφτςι, μάτια, δζρμα, νφχι. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω υπάρχουν μερικά ουσιαστικά. Μπορείς να βρεις ποιες λέξεις μπορούν να 

μπουν μπροστά τους; 

Τις λέξεις που κύκλωσες στην προηγούμενη εργασία προσπάθησε να τις χωρίσεις 

στις επόμενες κατηγορίες: 
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Ανάμεσα στις επόμενες λέξεις έχουν κρυφτεί 10 ουσιαστικά. Μπορείς να τα βρεις 

και να τα κυκλώσεις; 

ο   λύκος 
η   νύχτα 
το  μωρό 

……  χελώνα      

……  παππούς    

……  ήλιος     

……  ποτήρι      

……  αγελάδα    

……  σχολείο     

……  δήμαρχος      

……  γιαγιά    

……  ψυγείο    

……  Ελλάδα 

Τα ουςιαςτικά μποροφν να ζχουν 

μπροςτά τουσ μία από τισ λζξεισ  

ο,  θ,  το 

καρχαρίας ,   εφημερίδα,   είμαι,    πριόνι,    κάτω,   

σκύλος,   τσάντα,   τρέχοντας,   κινηματογράφος, ακούω,   

μύτη,   έτσι,   δρόμος,   χιόνι,   πού,   σίδερο,  πριν  

  

…………………………

…………………………

………………………… 

………………………… 

…………………………

………………………… 

θ 

………………………… 

…………………………

………………………… 

το ο 

Τα ουςιαςτικά που μποροφν να ζχουν μπροςτά 

τουσ  ο τα λζμε αρςενικά, εκείνα που μποροφν να 

ζχουν θ τα λζμε θθλυκά και εκείνα που μποροφν να 

ζχουν το τα λζμε ουδζτερα. 



 

Τοποθέτησε τα δικά σου ουσιαστικά μέσα στις βαλίτσες: 
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………………………… 

…………………………

………………………… 

θθλυκά 

………………………… 

…………………………

………………………… 

Ουδζτερα Αρςενικά 

Διάλεξε τώρα μερικά από τα ουσιαστικά που έγραψες στην προηγούμενη εργασία 

και συμπλήρωσε τις επόμενες κατηγορίες: 

………………………… 

…………………………

………………………… 

Και κάτι τελευταίο:                                                                     

Ουςιαςτικά  είναι και όλα τα ονόματα (ανθρώπων, ημερών, 

μηνών, πόλεων, χωρών, πλανητών, κ.τ.λ)                                                              

Ουςιαςτικά είναι ακόμα και οι λζξεισ που δείχνουν ζνα επάγγελμα 

(γιατρόσ), μια ενζργεια (τρζξιμο), μια κατάςταςθ (ηςυχία), μια 

ιδιότθτα (εξυπνάδα). 


