
συμπληρωματικό υλικό

ΓΛΩΣΣΑ
Βρες το κατηγορούμενο!



Η φωνή σου είναι εξαιρετική!
Ο κύριος Γιάννης εκλέχθηκε πρόεδρος του Συλλόγου.
Ο καιρός φαίνεται βροχερός σήμερα.
Σε λίγα χρόνια θα γίνει ένας σπουδαίος επιστήμονας.
Η ιδέα σου θεωρείται η καλύτερη που ακούστηκε.
Τα έπιπλα του σπιτιού ήταν ολοκαίνουρια.
Κλείσε το παράθυρο, είναι κρύος ο αέρας.
Είσαι δεν είσαι καλά θα έρθω να σε δω το απόγευμα.
Ονομάζομαι Σωτηρία Αλεξάνδρου. Το δικό σου όνομα;
Είναι φρέσκο το γάλα που υπάρχει στο ψυγείο;
Χρόνια σου πολλά΄! Εύχομαι να είσαι πάντα υγιής!
Νομίζω είναι γεννημένος τραγουδιστής!
Η Κατερίνα σπουδάζει δικηγόρος εδώ και τρία χρόνια.
Φαίνεται λίγο χλωμή. Μήπως είναι άρρωστη;



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 
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