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ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΤΑΞΗΣ
ΟΝΟΜΑ:...............................................

Θυμάςαι;
Ρήματα λζμε τισ λζξεισ που μασ λζνε
ότι κάποιοσ κάνει κάτι ι πακαίνει
κάτι ι απλώσ βρίςκεται ςε μια
κατάςταςθ .

Τα ριματα που τελειώνουν ςε
γράφονται πάντα με ωμζγα!

-ω

Παραδείγματα: πλζνω, γράφω, ρίχνω

Μποροφμε να ξεχωρίςουμε πολφ εφκολα ζνα ριμα! λκξκθξθξθικθκιξ
Έχει μπροςτά του μία από τισ επόμενεσ λζξεισ:
Εγώ, εσφ, αυτός, αυτή, αυτό
Εμείς, εσείς, αυτοί, αυτές, αυτά,

(για τον ενικό αριθμό)
(για τον πληθυντικό αριθμό)

Ένα ριμα μπορεί μπροςτά του να ζχει επίςθσ κάποιο πρόςωπο, ηώο,
φυτό, αντικείμενο, κ.τ.λ:
Παραδείγματα: Ο Μιχάλησ παίζει, ο ςκφλοσ τρέχει, τα λουλοφδια ανθίζουν

Στον πίνακα υπάρχουν 7 ρήματα. Μπορείς να τα βρεις και να τα κυκλώσεις;
ηάςα, όμξπζθ, ανξίηω, χιόνι, ςπιανςάζυμμξ, λόβω, παπξύςρι,
δένω, ππάρινξς, δξυμεύω, κύμινξ, παιχνίδι, ςθμεζωνο,

Να θυμάςαι
τι μπαίνει μπροςτά
από τα ρήματα!

ςθμέζωνξ, ζωηπαζιά, πξμύχπωμθ, ζωηπαζίζω, ηεμάω, ηέμιξ

Τα παιδάκια έχουν στον πίνακα μερικές λεξούλες. Μπορείς να τις γράψεις στη
σωστή τους θέση;
αυτός
εσύ
εμείς
εσείς
εγώ
αυτές

- …………… πνρίζω ρα λνυλνύδια.
- …………… ροαγνυδάρε κι …………… χνοεύνυμε.
- …………… μαγειοεύεις κι …………… πλέμνυμ ρα πιάρα.

- …………… ακνύει μνυπική.
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Τα μικρά σκιάχτρα έχουν στο πανί τους μερικά ρήματα. Μπορείς να τα τοποθετήσεις στη σωστή τους θέση μέσα στις προτάσεις;

- Εγξ ………………… πνλύ μωοίς.
- Επύ …………………… χυμΰ πνορνκάλι.
τρώει

- Η αγελάδα ………………… χνοραοάκι.

ξυπνάω
πετούν
μοιράζουμε
πίνεις
κάνετε

- Εμείς …………………… ρα ρεροάδια.
- Επείς ……………………… γυμμαπρική.
- Τα πνυλιά …………………… πρνμ νυοαμΰ.

Δες την πινακίδα που κρατάει το παιδάκι και γράψε κι εσύ με τη σειρά σου αυτό
που κάνει ο καθένας:
…………
…………
…………
…………
…………
…………

Εγώ βλζπω
Εσφ βλζπεις
Αυτός βλζπει
……….
Εμείς βλζπουμε
Εσείς βλζπετε
Αυτοί βλζπουν

χαρίζω
………………
………………
………………
………………
………………

Πρόςεχε πώσ
τελειώνουν τα ρήματα
ςε κάθε περίπτωςη!

Εγώ
παίζ…
και
χάν…
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Μπορείς να συμπληρώσεις τις κουβεντούλες;
Εςείσ, παιδιά, να πθγαίν………
ςιγά με το ποδιλατό ςασ και να
προςζχ………… τα αυτοκίνθτα.
Εγώ μιλά…… ςτο
τθλζφωνο με μια
φίλθ μου.

Εμείσ, όταν κζλουμ……
να ποφμ…… κάτι
ςθκώνουμ…… το χζρι μασ.

Η Άννα κλαί…… αλλά
δε μου λζ…… γιατί!

Τι είναι αυτό που
διαβάη……σ;
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