
επαναληπτικό φυλλάδιο
Σχημάτισε ρήματα



Φτιάξε ρήματα που παράγονται από τα 
παρακάτω ουσιαστικά, όπως στο παράδειγμα.

σχημάτισε ρήματα

καρφί ->
βίδα ->

χώρια - >
καθάρισμα ->
άθροισμα - >

άπλωμα ->
εργασία ->

στρώσιμο ->
κρύωμα ->
σημάδι ->

κόπος ->
φωνή ->
φυτό ->
τέλος ->

τρέξιμο ->
τραγούδι ->

ζέστη ->
αγώνας ->

ένωση ->
βυθός ->

δουλειά ->
γυμναστική ->

πίστη ->
χορός ->
ταξίδι ->

φως ->
σταυρός ->

πρόβλημα ->
άδειασμα ->

ύψωμα ->
πλήθος ->

σχόλιο->
χρέος ->

πότισμα ->



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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