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Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο.
Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά
Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές. Το υλικό
διατίθεται αφιλοκερδώς για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



Ενότητα 16η: Νιώθω

Πώς αλλιώς θα περιγράψεις ό,τι δηλώνει το ρήμα;

χαίρομαι ->
απογοητεύομαι ->

λυπάμαι ->
θυμώνω ->

ντρέπομαι ->
θλίβομαι ->
φοβάμαι ->
τρομάζω ->

ευχαριστιέμαι ->

Νιώθω ________________ .
Νιώθω ________________ .
Νιώθω ________________ .
Νιώθω ________________ .
Νιώθω ________________ .
Νιώθω ________________ .
Νιώθω ________________ .
Νιώθω ________________ .
Νιώθω ________________ .

Κλίνε τα ουσιαστικά η μαϊμού, η κουρελού, η αλεπού.

Ονομ.
Γεν.
Αιτ.

Κλητ.

____________________
____________________ 
____________________
____________________

____________________
____________________ 
____________________
____________________

____________________
____________________ 
____________________
____________________

Ονομ.
Γεν.
Αιτ.

Κλητ.

____________________
____________________ 
____________________
____________________

____________________
____________________ 
____________________
____________________

____________________
____________________ 
____________________
____________________

ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς

π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς

Γράψε τα αντίθετα.

λυπάμαι ->
ευχαριστημένος ->

γελάω ->
αγχώνομαι -> 

________________
________________
________________
________________

χαρά ->
κλάμα ->

απογοήτευση ->
θυμώνω -> 

________________
________________
________________
________________

Ένωσε τις προτάσεις χρησιμοποιώντας το πιο.

Ο Νίκος είναι μεγάλος. Ο Πέτρος είναι μεγαλύτερος.
_______________________________________________________________ .
Η καμηλοπάρδαλη είναι ψηλότερο ζώο από το άλογο.
_______________________________________________________________ .
Η μπάλα είναι ελαφριά. Το μπαλόνι είναι ελαφρύτερο.
_______________________________________________________________ .
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Β’ Δημοτικού - Γλώσσα

Ενότητα 16η: Νιώθω



άσκηση 1η

Πώς αλλιώς θα περιγράψεις ό,τι δηλώνει το ρήμα;



χαίρομαι ->

απογοητεύομαι ->

λυπάμαι ->

θυμώνω ->

ντρέπομαι ->

θλίβομαι ->

φοβάμαι ->

τρομάζω ->

ευχαριστιέμαι ->

φύλλο εργασίας

Νιώθω ________________ .

Νιώθω ________________ .

Νιώθω ________________ .

Νιώθω ________________ .

Νιώθω ________________ .

Νιώθω ________________ .

Νιώθω ________________ .

Νιώθω ________________ .

Νιώθω ________________ .

άσκηση 2η

Κλίνε τα ουσιαστικά η μαϊμού, η κουρελού, η αλεπού.



Ονομ.

Γεν.

Αιτ.

Κλητ.

____________________

____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

____________________

____________________

Ονομ.

Γεν.

Αιτ.

Κλητ.

____________________

____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

____________________

____________________

ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς

π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς

άσκηση 3η

Γράψε τα αντίθετα.



λυπάμαι ->

ευχαριστημένος ->

γελάω ->

αγχώνομαι -> 

________________

________________

________________

________________

χαρά ->

κλάμα ->

απογοήτευση ->

θυμώνω -> 

________________

________________

________________

________________

άσκηση 4η

Ένωσε τις προτάσεις χρησιμοποιώντας το πιο.



Ο Νίκος είναι μεγάλος. Ο Πέτρος είναι μεγαλύτερος.

_______________________________________________________________ .

Η καμηλοπάρδαλη είναι ψηλότερο ζώο από το άλογο.

_______________________________________________________________ .

Η μπάλα είναι ελαφριά. Το μπαλόνι είναι ελαφρύτερο.

_______________________________________________________________ .
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