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Ενότητα 11: Του κόσμου το ψωμί 
 

1. Το πιο γλυκό ψωμί 
___________________________________________________________________________  

 

Κάποτε, ήταν ένας βασιλιάς, που αρρώστησε και δεν 

ήθελε να φάει τίποτα. 

Τότε, ένας γέρος του είπε πως θα γίνει καλά, εάν φάει 

το πιο γλυκό ψωμί. 

Έτσι, όλοι οι φουρνάρηδες φτιάξανε γλυκά ψωμιά και τα 

πήγαν στον βασιλιά. 

Ο βασιλιάς δοκίμασε πολλά γλυκά ψωμιά, αλλά δε του 

άρεσε κανένα. 

 

(συνεχίζεται…)  
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ευθύς λόγος 
(Διαβάζουμε τα λόγια κάποιου, 

όπως τα είπε) 

πλάγιος λόγος 
(Διαβάζουμε τα λόγια κάποιου, 

όπως μας τα είπε κάποιος άλλος) 
«Τι ώρα είναι;» ρώτησε ο 
περαστικός. 
 

Ο περαστικός ρώτησε τι ώρα 
είναι. 
 
 
 

«Θέλεις να παίξουμε;» ρώτησε 
η Άννα τον Κώστα. 

Η Άννα ρώτησε τον Κώστα αν 
θέλει να παίξουν. 

«Παιδιά, κάντε ησυχία!» είπε ο 
δάσκαλος. 

Ο δάσκαλος είπε στα παιδιά 
να κάνουν ησυχία. 

Η μητέρα είπε: «Γιώργο, βοήθα 
τον Βασίλη στα μαθήματά του». 

Η μητέρα είπε στον Γιώργο να 
βοηθήσει τον Βασίλη στα 
μαθήματά του. 

-Που πηγαίνεις μαμά; ρώτησε 
ο Νίκος. 
-Πηγαίνω στην αγορά, 
απάντησε η μαμά 

Ο Νίκος ρώτησε τη μαμά του 
που πηγαίνει. 
Η μαμά απάντησε ότι πηγαίνει 
στην αγορά. 

 Ο ευθύς κι ο πλάγιος λόγος: 
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 Τα θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε –ισσα, 

γράφονται με –ι και δύο –σ. 

 

Π.χ. φουρνάρισσα, πριγκίπισσα, μάγισσα, γειτόνισσα, 

χωριάτισσα κλπ..  

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: 

Λάρισα, σάρισα 

 

 

 Ασκήσεις: 

 

1. Δίπλα στα αρσενικά, να γράψεις τα θηλυκά ουσιαστικά. 

 

Ο μανάβης   ____________ 

Ο πρίγκιπας   ____________ 

Ο βασιλιάς   ____________ 

Ο μάγειρας   ____________ 

Ο αγρότης   ____________ 

Ο Ηπειρώτης   ____________ 

 

 

 

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ισσα: 
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2. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα. 

 

ευθύς λόγος 
(Διαβάζουμε τα λόγια κάποιου, 

όπως τα είπε) 

πλάγιος λόγος 
(Διαβάζουμε τα λόγια κάποιου, 

όπως μας τα είπε κάποιος άλλος) 
«Τι θα φάμε;» ρώτησε ο 
Γιάννης τη μαμά. 

 
 
 

«Βγάλτε τα μαθηματικά», είπε 
η κυρία Μαρία. 

 

 Η μαμά είπε να πλύνουν τα 
χέρια τους. 

 Ο κύριος Μένιος ρώτησε τα 
παιδιά αν θέλουν να βγουν 
έξω. 


