
 

 
 

3. Πνευματικά  παιχνίδια  

_________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ενότητα 11: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχαν δυο χώρες. 

Οι άνθρωποι ζούσαν αγαπημένοι και 

χαρούμενοι. 

Μια μέρα, οι δυο βασιλιάδες μάλωσαν και 

ήθελαν να κάνουν πόλεμο. 

 

Τότε τα παιδιά έφτιαξαν ένα παιχνίδι, για να ξεχάσουν οι 

βασιλιάδες τον πόλεμο. 

Πήραν μια ξύλινη τάβλα, την έβαψαν με άσπρο και μαύρο 

χρώμα και στο τέλος έφτιαξαν πιόνια.  

Το παιχνίδι το ονόμασαν σκάκι. 

Έτσι, οι δυο βασιλιάδες έπαιξαν σκάκι και δεν έκαναν πόλεμο. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ενικός αριθμός 

ονομ. ο ενεργός η ενεργός το ενεργό  

γεν. του ενεργού της ενεργού του ενεργού 

αιτ. τον ενεργό την ενεργό το ενεργό 

κλητ. ενεργέ ενεργέ ενεργό 

 

Πληθυντικός αριθμός 

ονομ. οι ενεργοί  οι ενεργοί τα ενεργά  

γεν. των ενεργών των ενεργών των ενεργών 

αιτ. τους ενεργούς τις ενεργούς τα ενεργά 

κλητ. ενεργοί ενεργοί ενεργά 

 

 

 

 

 

 Επίθετα σε –ος, –ος, –ο  

Υπάρχουν επίθετα που λήγουν σε:                                              

–ος, –ος, –ο  

ο αριστούχος η αριστούχος το αριστούχο 

ο κακοποιός η κακοποιός το κακοποιό 

ο ανενεργός η ανενεργός το ανενεργό 
 

 

 

Το αρσενικό και το 

θηλυκό κλίνονται το ίδιο. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ενικός αριθμός 

ονομ. ο παρών η παρούσα το παρόν 

γεν. του παρόντος της παρούσας του παρόντος 

αιτ. τον παρόντα την παρούσα το παρόν 

 

  

Πληθυντικός αριθμός 

ονομ. οι παρόντες  οι παρούσες τα παρόντα 

γεν. των παρόντων των παρουσών  των παρόντων 

αιτ. τους παρόντες τις παρούσες τα παρόντα 

  

 

 

 

 

 Επίθετα σε –ων, –ουσα, –ον  

Υπάρχουν επίθετα που λήγουν σε:                                              

–ων, –ουσα, –ον  

ο παρών η παρούσα το παρόν 

ο ενδιαφέρων η ενδιαφέρουσα το ενδιαφέρον 

ο υπάρχων η υπάρχουσα το υπάρχον 
 

 

 



 

 Ασκήσεις: 

 

1. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα με το επίθετο                                       
‘ο αριστούχος – η αριστούχος – το αριστούχο’.  

 

οι ____________ μαθητές των ____________ μαθητών 

της ____________ μαθήτριας τις ____________ μαθήτριες 

το ____________ παιδί τα ____________ παιδιά 

 

2. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα.  

 

ενικός αριθμός πληθυντικός αριθμός 

η πρωτεύουσα της Ευρώπης   

το φλέγον ζήτημα   

 οι δευτερεύουσες προτάσεις 

 τις επείγουσες κλήσεις 

του ενδιαφέροντος έργου   

ο μέλλων σύζυγος   

 των επιτυχόντων μαθητών  

 οι επιτυχούσες φοιτήτριες  

τον απόντα δάσκαλο  

της υπάρχουσας θέσης   

 


