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1. Διαβάστε το κείμενο στη σελ. του βιβλίου σας σελ. 63. 

2. Τι υλικά θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τον δικό μας 

αρλεκίνο; 

Υλικά: 

                              1.__________________________ 

 2. __________________________ 

 3. __________________________ 

 4. _________________________ 

 5. _________________________ 

 6. _________________________ 

3. Πόσα γεωμετρικά σχήματα από χαρτόνι θα πρέπει να κόψουμε; 

              Γεωμετρικά σχήματα  

Ένας Αρλεκίνος από χαρτί 

Ιστορικά ο Αρλεκίνος ήταν 

ο διασκεδαστής του 

Βασιλιά.  Ανέβαζε 

παραστάσεις, χόρευε, 

τραγουδούσε και έπαιζε 

θέατρο 



4.Ποια γεωμετρικά σχήματα είναι αυτά; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  5. Υπογραμμίστε με χρώμα, στο βιβλίο σας, τα ρήματα με τα οποία 

δίνονται οι οδηγίες κατασκευής του Αρλεκίνου.   

Σε ποια έγκλιση βρίσκονται; Υπογραμμίστε το ορθό: 

  α) οριστική; (φανερώνει κάτι βέβαιο) 

  β) προστακτική; (δίνει διαταγή) 

  γ) υποτακτική; (φανερώνει μία επιθυμία ή δίνει μία προτροπή) 

6. Γράψτε ξανά τα ρήματα των οδηγιών στην προστακτική αορίστου: 

Οριστική Προστακτική αορίστου 

Κόβουμε     __κόψτε____________ 

Φροντίζουμε _______________________ 

Κολλάμε _______________________ 

Σχεδιάζουμε    _______________________ 

Γεμίζουμε  _______________________ 

6. Γράψτε τώρα τις οδηγίες μετατρέποντας τα παραπάνω ρήματα στην 

υποτακτική του αορίστου.  Δώστε προσοχή στη σειρά με την οποία 

πρέπει να γίνουν οι εργασίες: 

1. Πρέπει να κόψετε………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 



 

4…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

5…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

6…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα επιρρήματα που μας φανερώνουν χρόνο λέγονται 

χρονικά και απαντούν στην ερώτηση- πότε; 

Τώρα, πριν, χτες, αύριο, πέρσι, φέτος, κάποτε, 

αρχικά, μετά, κατόπιν, ύστερα, τέλος, ποτέ, κάπου 

κάπου, κ.ά. 

 

 

 

Οι άκλιτες λέξεις που 

προσδιορίζουν κυρίως τα 

ρήματα και φανερώνουν τόπο, 

χρόνο, τρόπο, ποσό… 

λέγονται επιρρήματα. 



7. Συμπλήρωσε με τα χρονικά επιρρήματα τα παρακάτω 

 ( χτες, αύριο, κάποτε, ύστερα, κάπου κάπου, ποτέ ) 

 Το Σάββατο πήγα σινεμά.________ ήρθα σπίτι. 

 ________ ________ακούω κλασσική μουσική. 

 ___________ επισκέφτηκα την γιαγιά μου. 

 _________θα αγοράσω λουλούδια για το βάζο. 

 Υποσχέθηκα στη μαμά μου ότι _________δεν θα ξαναπώ 

ψέματα. 

 __________δεν αργώ να έρθω στο σχολείο 

 Σήμερα ____________________________________  

 ---------------------------------------- 

 ----------------------------------------  

 ----------------------------------------  

 ---------------------------------------- 

 ----------------------------------------  

 ----------------------------------------  

 

 

Γράψε δικές σου προτάσεις με τα χρονικά 

επιρρήματα: χτες, αύριο, φέτος, κάποτε. 



8. 


