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ΓΛΩΑ  Β’ ΣΑΞΗ 

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

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

©
  s

ti
n

ta
xi

.c
o

m
 

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

δουλ……… 
καρφ……… 
μπερδ……… 

φουσκ……… 
στεγν……… 
κουρ……… 

-εφω  ή  -ώνω ; 

Σι λείπει από κάθε 

ρήμα; Μπορείς να 

το βρεις και να το 

συμπληρώσεις; 

Ριματα ςε -ώνω 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

Ριματα ςε -εφω 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

μεγαλώνω, ηιλευα, 

ζςτρωνα, αποκθκεφω, 

ξόδευα, ηυμώνω, 

κλαδεφω, ξάπλωνα, 

διπλώνω, ανακάτευα 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΕΣΩΣΑ 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

Πότε; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάβασε το παρακάτω κείμενο και προσπάθησε να συμπληρώσεις τα κενά με τα 

γράμματα που λείπουν: 

Μπορείς να μεταφέρεις τις επόμενες προτάσεις από το παρόν (Ενεστώτα) στο 

παρελθόν (Παρατατικό); 

Δες τα επόμενα αντικείμενα και σκέψου τι κάνουμε με αυτά. Έπειτα, προσπάθησε 

να συμπληρώσεις τα κενά: 

Η ξιλξηένεια σα πάει  ελδπξμή.  Ο Μάλθυ σχμ. . . . . .νει πξχ 

λασχρςεπξύν λαι μέει ρε ΰμξχυ να ςεμει . . . . . .νξχν ηπήηξπα. Η 

Άννα μαψ. . . . . .ε ι λάςι ςράνςευ ενο ξ Πάνξυ ηχπ. . . . . .ε ι να βπει ςα  

ασμθςιλά ςξχ . Η Άννα μαμ. . . . . .νει ςξν Πάνξ επειδή δε βξθσάει 

λαι θ μαμά ςξχυ ρχμβξχμ……ει να ε ίνα ι ζπΰνιμξι . Ο μπαμπάυ 

είναι έκτ λαι ζξπς . . . . . .νει ςξ αχςξλίνθςξ, ενο ςξ μτπΰ 

γαφξχμ. . . . . .ε ι μια ςράνςα. Σε μίηθ οπα ΰμξι είναι έςξιμξι , 

λξχμπ. . . . . .νξχν ςα μπξχζάν ςξχυ, βηαίνξχν έκτ  λαι θ μαμά 

λμειδ . . . . . .νει ςθν πΰπςα.  

Με ρν καρπαβίδι 

βιδξμνυμε 

Με ρν πίδεον 

πιδεο……………. 

Με ρν αεονπλάμν 

ραξιδ………….. 

Με ρημ καρπαοόλα 

μαγειο……………. 

Με ρα κλειδιά 

κλειδ…………… 
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ω  ή  ευ; 











  

Προσπάθησε να κλίνεις τα επόμενα ρήματα στον ΕΝΕΣΩΣΑ και ΣΟΝ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ: 

…………    απλώνω  

…………    ………………  

…………    ………………  

…………    ………………  

…………    ………………  

…………    ………………  

Σο ςταυρόλεξο        

των επαγγελμάτων 

που χάνονται! 
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Σο Φφλλο Εργαςίασ παρζχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔEΤΣΙΚΗ ΧΡΗΗ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτην ιςτοςελίδα www.stintaxi.com 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ 

ΕΝΕΣΩΣΑ 

…………   χορεύω  

…………    ……………… 

…………    ……………… 

…………    ……………… 

…………    ……………… 

…………   ……………… 

…………    άπλωνα  

…………    ………………  

…………    ………………  

…………    ………………  

…………    ………………  

…………    ………………  

…………    χόρευα 

…………    ……………… 

…………    ……………… 

…………    ……………… 

…………    ……………… 

…………   ……………… 

ρξοα 

ποιμ     

πυμέχεια 

ΣΑΓΚΑΡΗ 

ΠΑΓΩΣΑΣΖΗ  

ΝΕΡΟΤΛΑ      

ΡΑΦΣΗ  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗ 

Ποφ ταιριάηει κάκε επάγγελμα; 
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