
ΓΛΩΣΣΑ (Γ΄ ΤΑΞΗ)                                                              ΟΝΟΜΑ: _________________________ 

ΘΥΜΑΜΑΙ Ο,ΤΙ: 

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι κάποιος κάτι κάνει (τρέχω, γράφω) ή κάτι 

παθαίνει (χτενίζομαι, βασανίζομαι)ή βρίσκεται σε μία κατάσταση (κοιμάμαι, σκέφτομαι). 

ΜΑΘΑΙΝΩ Ο,ΤΙ: 

1.  ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΧΡΟΝΟΥΣ.  

Οι χρόνοι των ρημάτων φανερώνουν πότε γίνεται κάτι (τώρα, πριν, μετά).  

2.  ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ  

Ο ενεστώτας φανερώνει ότι κάτι γίνεται τώρα .  

π.χ. Ο Θανάσης (τώρα) κουρεύει το χόρτο. Η Μαρία (τώρα) λούζεται. 

3.  ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΦΩΝΕΣ:  

ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.  

Στην ενεργητική φωνή βρίσκονται τα ρήματα που στο α΄ πρόσωπο του ενεστώτα τελειώνουν  

σε –ω. π.χ. Εγώ χτενίζω. Εγώ κουνώ. Εγώ κουρεύω.  

Στην παθητική φωνή βρίσκονται τα ρήματα που στο α΄ πρόσωπο του ενεστώτα τελειώνουν  

σε –μαι. π.χ. Εγώ χτενίζομαι. Εγώ κουνιέμαι. Εγώ κουρεύομαι. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 
 

Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

Στο εμείς και στο εσείς βάζω πάντα – ε – ( έψιλον ). 

Σε όλα τα άλλα πρόσωπα βάζω – αι – ( άλφα γιώτα ).  

 

εμείς παίζουμε, εμείς γυρίζουμε, εσείς κρύβεστε, εσείς 

κάθεστε (έψιλον)  

εγώ χτενίζομαι, εσύ κουνιέσαι, αυτός κοιμάται, αυτοί 

κοιμούνται (άλφα γιώτα)  

Σε όλα τα ρήματα και σε όλους τους χρόνους τις 

καταλήξεις –εις και –ει, τις γράφω πάντα με –ει. 

(έψιλον γιώτα)  

παίζεις, παίζει, γυρίζεις, γυρίζει, μαθαίνεις, μαθαίνει 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

(ρήματα σε –ω) 

εγώ τρέχ-ω 

εσύ τρέχ-εις 

αυτός τρέχ-ει 

εμείς τρέχ-ουμε 

εσείς τρέχ-ετε 

αυτοί τρέχ-ουν 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

(ρήματα σε –μαι) 

εγώ βρέχ-ομαι 

εσύ βρέχ-εσαι 

αυτός βρέχ-εται 

εμείς βρεχ-όμαστε 

εσείς βρέχ-εστε 

αυτοί βρέχ-ονται 



ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

1. Κλίνω τα ρήματα «σκάβω» και «ζωγραφίζω», «λούζομαι» και «βάφομαι» 

Προσέχω την ορθογραφία. 

εγώ σκάβω    

εσύ     

αυτός    

εμείς     

εσείς     

αυτοί    

2. Στις παρακάτω προτάσεις συμπληρώνω σωστά τις καταλήξεις.  

Κάθε πρωί πίνουμ___ γάλα και τρώμ___ μία φέτα ψωμί.  

Εγώ όταν παίζ__ , προσέχ__ μην πέσ___ και χτυπήσ__ .  

Το χειμώνα, όταν κοιμάμ___ , σκεπάζομ___ με δυο κουβέρτες.  

Το καλοκαίρι δροσιζόμαστ___ , κάνοντας βουτιές στη θάλασσα.  

Μην κρύβεστ___ σε επικίνδυνες κρυψώνες.  

Ο σκύλος γαβγίζ___ και η γάτα νιαουρίζ___ .  

Μη φοβάσ___ τα δύσκολα. Να θυμάσ___ την επιτυχία.  

Ο παππούς κάθετ___ στην πολυθρόνα και ξεκουράζετ___ .  

Εσύ όταν προσέχ ____ δύσκολα κάν____ λάθος.  

 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Υπογραμμίζω τα ρήματα των προτάσεων και κυκλώνω τα ουσιαστικά. Στη συνέχεια τα γράφω στη 

στήλη, που πρέπει: 

 

 Η Μαρίνα καυχιέται πως τραγουδάει 

καλύτερα από τον Μιχάλη. 

 Τα παιδιά στο πάρκο τρέχουν , 

παίζουν παιχνίδια με μπάλες, 

φωνάζουν, χαλούν τον κόσμο.  

 Ο Νίκος αγόρασε ένα βιβλίο και το 

δώρισε στο φίλο του. 

ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

καυχιέται ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ 

 Μαρίνα  

ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ: 

ανάγνωση: σελ. 32, ορθογραφία: η κλίση των ρημάτων «τρέχω», «βρέχομαι» και αντιγραφή 2 
φορές. 


