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Ενότητα 1: Ένα ακόμα σκαλί 
 

5. Η Αστραδενή 
___________________________________________________________________________ 

 

Η Αστραδενή πήγαινε σ’ ένα σχολείο στη Σύμη.  

Φέτος όμως μετακόμισαν και θα πάει σχολείο στην 

Αθήνα.  

 

Το σχολείο της στη Σύμη ήταν πέτρινο και είχε σκεπή 

από κεραμίδια. Στην αυλή υπήρχαν παρτέρια, όπου τα 

παιδιά φύτευαν διάφορα φυτά. 

 

Η Αστραδενή είναι πολύ χαρούμενη που θα πάει σχολείο 

στην Αθήνα.  

 

Το πρωί, η μαμά της της χτένισε τα μαλλιά. Έβαλε τα 

ρούχα της, πήρε την τσάντα της και ξεκίνησε με τον 

μπαμπά της για το καινούριο σχολείο.  
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 Τα επίθετα μας δείχνουν πώς είναι τα ουσιαστικά 

Π.χ.  ο καλός μαθητής 

         Η όμορφη γυναίκα 

         Το ζωηρό παιδί  

 

 

Τα επίθετα που τελειώνουν σε –ινος –ινη –ινο γράφονται 

με ι, 

Π.χ. ξύλινος, ξύλινη, ξύλινο 

        καλοκαιρινός, καλοκαιρινή, καλοκαιρινό 

 

 

                 ΕΞΑΙΡΕΣΗ 

 

Φωτεινός, σκοτεινός, ορεινός, υγιεινός, 

φτηνός, υπεύθυνος, ανεύθυνος, 

ταπεινός, επικίνδυνος  

 

 

  Τα επίθετα 
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 Ασκήσεις: 

 

1. Γράψε ένα επίθετο για κάθε ουσιαστικό. 

 

_________ κύριος 

_________ σχολείο 

_________ μητέρα 

_________ τάξη 

_________ μολύβια 

_________ σπίτια 

_________ ελέφαντας 

_________ μαθητές 

_________ βιβλία  

 

 

2. Χρωμάτισε με γαλάζιο τα επίθετα και με λαχανί τα 

ουσιαστικά. 

 

Παπαγάλος, πατέρας, εύκολη, κακός, ήσυχος, κότα, 

ψωμιά, τάξεις, δασκάλα, άσχημες, ξύλινα, Γερμανία, 

     φωτεινό, κοντοί, δύσκολο, χοντρές, καλώδιο 
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υποκείμενο                      ρήμα                  αντικείμενο 

 

 

Ο Πέτρος                         παίζει                  ποδόσφαιρο. 

 

 

υποκείμενο                     ρήμα                   αντικείμενο 

 

 

  Η  Νίκη                           σκάβει                    τον κήπο. 

 

 

αντικείμενο                      ρήμα                  υποκείμενο 

 

 

Τηλεόραση                       βλέπει                     η γιαγιά. 

 

 

 

 

 

 Το αντικείμενο 

ποιος; τι κάνει; τι ; 

ποιος; τι κάνει; τι ; 

τι; τι κάνει; ποιος; 
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 Άσκηση: 

 

Στις παρακάτω προτάσεις βρες το υποκείμενο (ποιος;), το 

ρήμα (τι κάνει;) και το αντικείμενο (τι;).  

 

 Η δασκάλα σβήνει τον πίνακα. 
-Ποιος; 

-Τι κάνει; 

-Τι; 

 

 Ο πατέρας ψωνίζει πατάτες. 
-Ποιος; 

-Τι κάνει; 

-Τι; 

 

 Ο Σπύρος κόβει ένα λουλούδι. 
-Ποιος; 

-Τι κάνει; 

-Τι; 

 

 Το σκυλί τρώει την τροφή του. 
-Ποιος; 

-Τι κάνει; 

-Τι; 

 

 Την πίτα την έφαγε ο Γιώργος. 
-Ποιος; 

-Τι κάνει; 

-Τι; 

 


