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

Μπορείς να πας από τον έναν, τη μία και το ένα στους πολλούς, τις πολλές και τα
πολλά;

Ο ένας

Οι πολλοί

Η μία

Το ένα

Να κυμάςαι:
Στθ γλϊςςα μασ, όταν μιλάμε για έναν, για μία,
για ένα, λζμε ότι χρθςιμοποιοφμε ενικό αριθμό.

Οι πολλές

Τα πολλά

Όταν όμωσ μιλάμε για πολλοφσ,
για πολλέσ, για πολλά,
λζμε ότι χρθςιμοποιοφμε
πληθυντικό αριθμό.
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Μπορείς να πας από τον ενικό αριθμό στον πληθυντικό και αντίστροφα;

Ενικόσ αριθμόσ

Πληθυντικόσ αριθμόσ

Να κυμάςαι:
1 Ενικόσ αριθμόσ
2 και περιςςότεροι
Πληθυντικόσ αριθμόσ
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Ο λύκος είναι άγριο ζώο.
Η ουρά του λύκου είναι φουντωτή.
Η Κοκκινοσκουφίτσα είδε τον λύκο στο δάσος.
– Λύκε, λύκε, είσαι εδώ;
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Οι λύκοι έχουν όρθια αυτιά και κοφτερά δόντια.
Το ύψος των λύκων δεν ξεπερνάει το ένα μέτρο.
Διαβάζουμε για τους λύκους στα παραμύθια.
– Λύκοι, είστε στ’ αλήθεια τόσο κακοί;

Παρατθροφμε ότι θ λζξθ «λφκοσ»
παίρνει διαφορετικζσ μορφζσ
ςε κάκε πρόταςθ.
Αυτζσ τισ μορφζσ τισ ονομάηουμε πτώςεισ.
Σο Φφλλο Εργαςίασ παρζχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔEΤΣΙΚΗ ΧΡΗΗ
ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα www.stintaxi.com

Οι πτϊςεισ χρθςιμοποιοφνται
και ςτον Ενικό
και ςτον Πλθκυντικό αρικμό
και είναι τζςςερισ:
Η ονομαςτική, θ γενική,
θ αιτιατική και θ κλητική.
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Με τθν Ονομαςτική λζμε ποιοσ κάνει κάτι (ο λφκοσ, οι λφκοι).
Με τθν Γενική λζμε τίνοσ είναι κάτι (του λφκου, των λφκων).
Με τθν Αιτιατική καταλαβαίνουμε για ποιον γίνεται λόγοσ (τον λφκο, τουσ λφκουσ).
Με τθν Κλητική καλοφμε κάποιον ι του μιλάμε (- Λφκε, - Λφκοι).

Με όσα έμαθες, μπορείς τώρα να συμπληρώσεις τον πίνακα με τους αριθμούς και
τις πτώσεις; Το παράδειγμα με το ουσιαστικό «ο λύκος» θα σε βοηθήσει:

Ένας
Ενικόσ αριθμόσ
Ονομαςτική
(ποιοσ;)

Γενική
(τίνοσ;)

Αιτιατική
(ποιον;)

ο

λφκοσ

ο

του

λφκου

του

του

τον

λφκο

τον

τον

Κλητική

λαγόσ

ο

αρχθγόσ

λφκε

(φωνάηω)

Πολλοί
Πληθυντικόσ αριθμόσ
Ονομαςτική
(ποιοι;)

Γενική
(ποιων;)

Αιτιατική
(ποιουσ;)

Κλητική
(φωνάηω)

οι

λφκοι

οι

των

λφκων

των

των

τουσ

τουσ

τουσ λφκουσ

λαγοί

οι

αρχθγοί

λφκοι

Παρατιρθςεσ κάτι;
Σε όλεσ τισ πτϊςεισ υπάρχουν μικρζσ λζξεισ πριν
από το ουςιαςτικό (ο, του, τον, οι, των, τουσ).
Σε όλεσ, εκτόσ από μία: Την κλητική!
Γιατί άραγε;
Σκζψου και απάντθςε προφορικά…
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