
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ  Β’ ΤΑΞΗΣ 

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

Δες τις λέξεις στον πίνακα και προσπάθησε να τις συμπληρώσεις στις προτάσεις 

που ταιριάζουν: 

©
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©  Παφλοσ Κώτςησ 
stintaxi.com 

Να κυμάςαι:                                                                                

τθ γλώςςα μασ υπάρχουν κάποιεσ λζξεισ που 

μασ δείχνουν ότι κάποιοσ κάνει κάτι ι πακαίνει 

κάτι ι απλώσ βρίςκεται ςε μια κατάςταςθ.                                                   

Οι λζξεισ αυτζσ λζγονται ρήματα. 

Μπορείς να γράψεις σε κάθε ομάδα τα ρήματα που υπάρχουν στην πινακίδα; 

Να κυμάςαι:                         
Σα ριματα που τελειώνουν 
ςε -ω γράφονται με ωμζγα, 
ενώ εκείνα που τελειώνουν 
ςε -αι γράφονται με άλφα 

γιώτα.  

              Παραδείγματα:                                                                                

Ο παπποφσ ςκαλίηει τον κιπο. 

Η βάρκα βυκίηεται ςτθ κάλαςςα. 

Ο μάςτορασ ξεκουράηεται. 

(κάνει κάτι) 

(παθαίνει κάτι) 

(βρίςκεται ςε μια κατάςταςη) 

βρζχω, βρζχομαι, 

κάκομαι, λερώνομαι, 

γράφομαι, βλζπω, 

ονειρεφομαι, κόβω, 

ντρζπομαι 

Σι κάνω; 

……………………

……………………

…………………… 

Σι πακαίνω; 

………………………

………………………

……………………… 

ε ποια κατάςταςθ 

βρίςκομαι; 

…………………………

…………………………

………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάβασε το παρακάτω κείμενο και προσπάθησε να συμπληρώσεις τα κενά με ό,τι 

λείπει: 

©  Παφλοσ Κώτςησ 
stintaxi.com 

Δες την πινακίδα που κρατάνε τα ζωάκια και γράψε κι εσύ με τη σειρά σου αυτό 

που κάνει ο καθένας: 

Μπορείς να ξεχωρίσεις τα επόμενα ρήματα σε δύο ομάδες; 

Τξ ππτί κχπνά… ντπίυ. Πμένξμ… λαμά λαι ρλξχπίψξμ…  .  

Βξχπςρίψ… ςα δΰνςια μξχ, νςύνξμ… λαι εςξιμάψξμ… ηπήηξπα. 

Κάσξμ… ρςξ ςπαπέψι λαι ςπο… ςξ ππτινΰ μξχ. Ύρςεπα παίπν… 

ςθν ςράνςα μξχ λαι ζεύη… ηια ςξ ρφξμείξ.  

ω  ή  αι ; 

Ριματα ςε  -αίνω 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

Ριματα ςε  -ζνω 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

μακαίνω, επιμζνω, 

καταλαβαίνω, χορταίνω, 

περιμζνω, δζνω, μπαίνω, 

μζνω, αναςαίνω, πλζνω  

Να κυμάςαι:                           
Σα ριματα που τελειώνουν 
ςε -αίνω γράφονται με -αι. 

Όμωσ τα ριματα μζνω, δζνω, πλζνω 
και όλα τα ςφνκετα με αυτά               

(π.χ. ξεπλζνω, υπομζνω, παραμζνω) 
γράφονται με -ε.  

Εγώ  βγαίνω      
Εςφ  βγαίνεισ 
Αυτόσ  βγαίνει  

                   
Εμείσ  βγαίνουμε 
Εςείσ  βγαίνετε 
Αυτοί  βγαίνουν 

…………    πηγαίνω 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………    ζεσταίνω 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

Σο Φφλλο Εργαςίασ παρζχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔEΤΣΙΚΗ ΧΡΗΗ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτην ιςτοςελίδα www.stintaxi.com 
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«Ανεβ………,  κατεβ………,  μα ςτην ίδια θζςη μ……… »  

Σι είναι;       Η  ςκ……… 

Τι λείπει από τα επόμενα ρήματα; Μπορείς να συμπληρώσεις το τέλος τους; 

©  Παφλοσ Κώτςησ 
stintaxi.com 

Εγώ  μζνω      
Εςφ  μζνεισ 
Αυτόσ  μζνει  

                   
Εμείσ  μζνουμε 
Εςείσ  μζνετε 
Αυτοί  μζνουν 

…………    δένω 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………    περιμένω 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

…………   ……………… 

Να θυμάσαι: 

 Μόνο τρία ρήματα 
που τελειώνουν ςε     

-ζνω γράφονται με ε 
μζνω, δζνω, πλζνω. 

Επίςησ και όλα τα 
ςφνθετα με αυτά      
τα τρία ρήματα. 

ομορφ…… 
ξεπλ……… 
βαθ……… 

κατεβ……… 
σωπ……… 
υπομ……… 

ξαναπλ…… 
λευκ……… 
βαρ……… 

 

-αίνω  ή  -ζνω 

; 

Τα μικρά σκιάχτρα έχουν στο πανί τους μερικά ρήματα. Μπορείς να τα 

τοποθετήσεις στη σωστή τους θέση μέσα στις προτάσεις; 

- Εηξ ………………… πρν μπαλκόμι . 

- Επύ …………………… ρθμ μπλνύζα . 

- Η Έλλθ ………………… ρα κνοδόμια . 

- Εμείς …………………… πρθ ηειρνμιά . 

- Επείς ……………………… πυμέχεια . 

- Τα παιδιά …………………… ρν ζαηθρό. 

ζεσταίνουν 

πλένεις 

δένει μένουμε 

ομορφαίνετε 

βγαίνω 

Δες την πινακίδα που κρατάει το κοριτσάκι και γράψε κι εσύ με τη σειρά σου αυτό 

που κάνει ο καθένας: 


