
εκπαιδευτική αφίσα
ΓΛΩΣΣΑ

ορθογραφία
Oι καταλήξεις ρημάτων στην Ενεργητική φωνή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



Στο λέω να το μάθεις
με ωμέγα να το γράφεις!

Και όταν εσύ μπορείς,
με τι γράφεται το εις;

Όποιον θες πήγαινε ρώτα,
γράφεται με έψιλον γιώτα!

Όταν αυτός μπορεί,
με τι γράφεται το ει;



του υλικού
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όλο το περιεχόμενο του 
www.thrania.com στο οποίο 

περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά 
βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, 
εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία 

Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, 
εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα 
.pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό 
υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με 

τις δραστηριότητες, αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού 

τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. 
Συνεπώς, κανένα από αυτά 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
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καταλήξεις ρημάτων

στην Ενεργητική φωνή

w w w . t h r a n i a . c o m

Όταν εγώ μπορώ,

με τι γράφεται το ω;

Στο λέω να το μάθεις

με ωμέγα να το γράφεις!

Και όταν εσύ μπορείς,

με τι γράφεται το εις;

Όποιον θες πήγαινε ρώτα,

γράφεται με έψιλον γιώτα!

Όταν αυτός μπορεί,

με τι γράφεται το ει;

Με έψιλον γιώτα κι αυτό,

είναι σε όλους μας γνωστό!













Γιατί εμείς μπορούμε, 

εσείς μπορείτε και 

αυτοί μπορούν!
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