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Ενότητα 7: Ιστορίες του χειμώνα 
 

3. Ο εγωιστής γίγαντας 
___________________________________________________________________________  

Κάθε απόγευμα, τα παιδιά πήγαιναν και έπαιζαν στον 

κήπο του γίγαντα. 

Ήταν ένας όμορφος και τεράστιος κήπος με πράσινο 

γρασίδι, λουλούδια, ροδακινιές και πολλά πουλάκια που 

κελαηδούσαν. 

Μια μέρα, όμως, ο γίγαντας γύρισε και βρήκε τα παιδιά να 

παίζουν εκεί. Τότε θύμωσε και τα έδιωξε από τον κήπο 

του. Έβαλε και μια ξύλινη πινακίδα που έγραφε: 

 

 

 

Πέρασαν πολλές μέρες και ήρθε η άνοιξη σ’ όλη τη χώρα. 

Στον κήπο του γίγαντα όμως δεν ήρθε η άνοιξη.  

 

Ο γίγαντας κοιτούσε από το 

παράθυρό του, έβλεπε τον 

χιονισμένο κήπο του και έλεγε: 

«Άργησε να έρθει φέτος η 

άνοιξη».  

 

Όμως, η άνοιξη δεν ήρθε ποτέ 

στον κήπο του. Ήταν πάντα 

χειμώνας. Είχε πάντα αέρα, 

χιόνι, χαλάζι και παγωνιά. 
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Είναι οι λέξεις που δείχνουν  σε ποιον ανήκει κάτι / 

ποιανού είναι κάτι. 

 

Π.χ.           Το αυτοκίνητο του Παναγιώτη. 

 Το δικό του αυτοκίνητο. 

                   

                  Η μαμά της Έλενας. 

 Η μαμά της. 

                                  

                                Το βιβλίο του Γιώργου και της Άννας. 

 Το δικό σας βιβλίο.  

                                    

                 

 Πώς κλίνονται; 

 

 

 Οι κτητικές αντωνυμίες: 
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Κτητικές αντωνυμίες  

 

 

Δυνατός τύπος                                          Αδύνατος τύπος  

   

  το δικό του αμάξι                                      το αμάξι του 

  η δική της μαμά                                        η μαμά της 

  ο δικός μας σκύλος                                    ο σκύλος μας 

  τα δικά σας χέρια                                     τα χέρια σας 

  οι δικές σας γάτες                                    οι γάτες σας 

 

 

 

 

Ασκήσεις: 

 

1. Κυκλώνω τις κτητικές αντωνυμίες: 

 

 Ο σκύλος σου γαβγίζει. 

 Η δική του τσάντα είναι κόκκινη και μπλε. 

 Σήμερα είναι η γιορτή του σχολείου μας. 

 Έλα απόψε στα γενέθλιά μου. 

 Χάλασε η τηλεόρασή τους. 

 Ήρθαν στο σχολείο οι δικοί του γονείς και μίλησαν με 

τη δασκάλα του. 
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2. Συμπληρώνω τους αδύνατους τύπους των κτητικών 

αντωνυμιών: 

 

Π.χ.   το δικό μου φαγητό ---> το φαγητό μου 

 

 η δική μου γάτα ---> 

 το δικό σου σπίτι ---> 

 οι δικές σας μητέρες ---> 

 οι δικές μας τάξεις --->  

 το δικό τους κουνέλι ---> 

 η δική του αυλή --->  

 

 

3. Συμπληρώνω τα κενά με τους αδύνατους τύπους των 
προσωπικών αντωνυμιών (μου, σου, του, της, μας, σας, 

τους κλπ.). 

 

 Χτες, έχασα το (δικό μου) τηλέφωνό ______ και η 

(δική μου) μαμά ________ μου έδωσε το (δικό της) 

κινητό _________ . 

  

 Οι (δικοί μας) φίλοι ______ παίζουν στην (δική τους) 

αυλή ______. 

 

 

 Θα μου πεις το (δικό σου) όνομά _______; 

 

 Πήραν το (δικό τους) αυτοκίνητό _______ και ήρθαν 

διακοπές στο (δικό μας) εξοχικό _______. 


