
φύλλα εργασίας
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γλώσσα
Ενότητα 11η



Βάλε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά.

ενότητα 11η: Τι βιβλίο είναι αυτό;

Βάλε τις παρακάτω λέξεις στη σωστή στήλη.

Αθήνα, λεμόνι, καλοκαίρι, Κρήτη, ψάρι, χωριό, Ελένη, Καβάλα, 
καλοσύνη, χαρά, Χαρά, οδηγός, περίπτερο, Νίκος, Ευρώπη

κοινά ουσιαστικά κύρια ουσιαστικά

Κλίνε τα ουσιαστικά ο λύκος και ο αριθμός.

Ονομαστική:
Γενική:

Αιτιατική:
Κλητική:

Ονομαστική:
Γενική:

Αιτιατική:
Κλητική:

τετράδιο, τηγάνι, φακός, γεωργός, λίμνη, γρασίδι, 
χαρτί, φωνή, λαιμός, πρόεδρος, φώτα, αεροπλάνο

Φτιάξε προτάσεις με τις λέξεις: βιβλιοθήκη, λιμάνι, δημαρχείο



Βάλε τις λέξεις στη σωστή στήλη φτιάχνοντας ζευγαράκια.

αλεπού, όμορφο, φαγητό, ρολόι, βροχή λευκό, νησί, μαλλιά, αστέρι, 
πονηρή, χαρτί, πυκνό, φωτεινό, δάσος, ακριβό,  νόστιμο, δυνατή

ουσιαστικά επίθετα

Βρες στο λεξικό τη σημασία των λέξεων:  

κοντσέρτο:

παινεύω:

διαμαρτύρομαι:



όροι χρήσης του υλικού
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





















φύλλα εργασίας

Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γλώσσα

Ενότητα 11η













άσκηση 3η

Βάλε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά.















φύλλο εργασίας

Β’ Δημοτικού - Γλώσσα

ενότητα 11η: Τι βιβλίο είναι αυτό;



άσκηση 1η

Βάλε τις παρακάτω λέξεις στη σωστή στήλη.

Αθήνα, λεμόνι, καλοκαίρι, Κρήτη, ψάρι, χωριό, Ελένη, Καβάλα, καλοσύνη, χαρά, Χαρά, οδηγός, περίπτερο, Νίκος, Ευρώπη



κοινά ουσιαστικά

κύρια ουσιαστικά

άσκηση 2η

Κλίνε τα ουσιαστικά ο λύκος και ο αριθμός.



Ονομαστική:

Γενική:

Αιτιατική:

Κλητική:

Ονομαστική:

Γενική:

Αιτιατική:

Κλητική:

τετράδιο, τηγάνι, φακός, γεωργός, λίμνη, γρασίδι, χαρτί, φωνή, λαιμός, πρόεδρος, φώτα, αεροπλάνο

άσκηση 4η

Φτιάξε προτάσεις με τις λέξεις: βιβλιοθήκη, λιμάνι, δημαρχείο





















άσκηση 5η

Βάλε τις λέξεις στη σωστή στήλη φτιάχνοντας ζευγαράκια.

αλεπού, όμορφο, φαγητό, ρολόι, βροχή λευκό, νησί, μαλλιά, αστέρι, πονηρή, χαρτί, πυκνό, φωτεινό, δάσος, ακριβό,  νόστιμο, δυνατή



ουσιαστικά

επίθετα

άσκηση 4η

Βρες στο λεξικό τη σημασία των λέξεων:  

κοντσέρτο:

παινεύω:

διαμαρτύρομαι:

























όροι χρήσης του υλικού

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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