
Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα 

Τν αγαπεκέλν κνπ επηηξαπέδην παηρλίδη είλαη ην θηδάθη. Τν θηδάθη 

παίδεηαη κε 2 παίρηεο. Πξηλ μεθηλήζεη ην παηρλίδη βάδνπκε ην ηακπιό ζην 

ηξαπέδη θαη δηαιέγνπκε έλα πηόλη. Βάδνπκε ηα πηόληα ζηνλ αξηζκό έλα 

θαη ξίρλνπκε ην δάξη γηα λα πξνρσξήζεη ην πηόλη. Αλ ην πηόλη κπεη ζε 

θνπηάθη κε ζθάια ην πηόλη αλεβαίλεη ζε κεγαιύηεξν αξηζκό. Αλ ην πηόλη 

ηύρεη ζε θίδη θαηαβαίλεη ζε πην κηθξό αξηζκό. Νηθεηήο είλαη απηόο πνπ ζα 

θηάζεη πξώηνο ζηνλ αξηζκό 100. 

 

Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ επηηξαπέδην 

παηρλίδη;…………………………………………… 

Με πόζνπο παίρηεο 

παίδεηαη;……………………………………………………………………

.. 

Σε πνηόλ αξηζκό πξέπεη λα θηάζεη θάπνηνο γηα λα είλαη ν 

ληθεηήο;……………………………… 

απρόζωπα ρήμαηα 

             ρήμα                                             υποκείμενο 

Απαγορεύεηαι οι παίκηερ              να σπηζιμοποιούν λέξειρ πος 
έσοςν ηην ίδια πίζα.                                                                                                                                                

Επιηρέπεηαι οι παίκηερ                   να σπηζιμοποιούν ονομαζίερ 
πποϊόνηων. 

Τα πήμαηα απαγορεύεηαι και επιηρέπεηαι δεν έχουν 
υποκείμενο κάποιο πρόζωπο άλλα έσοςν ωρ ςποκείμενο μια 
ολόκληπη ππόηαζη. Τα πήμαηα αςηά ηα  λέμε απρόζωπα ρήμαηα   

Υπνγξάκκηζε ηα απξόζσπα ξήκαηα θαη θύθισζε ηα ππνθείκελά 

ηνπο                                                                                                                                              

 Γε γίλεηαη λα κεηαθηλείηε ηνλ πύξγν ζε όια ηεηξάγσλα 
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 Φαίλεηαη όηη ν Βαζηιηάο είλαη ην πην δπλαηό πηόλη 

Ηλεκηρονικά παιτνίδια 

Ένα...ηλεκηρονικό ποδοζθαιράκι 

Πνδόζθαηξν παίδνπλ ηα παηδηά ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ κπάια. 

Όκσο πνδόζθαηξν κπνξνύλ λα παίμνπλ θαη ζε έλα παηρλίδη ζηνλ 

ππνινγηζηή πνπ ιέγεηαη Πιέτ Σηέηζηνλ  ηα παηδηά ζην παηρλίδη  δηαιέγνπλ 

κηα  όιεο  νκάδα πνδνζθαίξνπ από ηελ Δπξώπε  θαη πξνζπαζνύλ λα ηελ 

θάλνπλ λα ληθήζεη βάδνληαο γθόι κε ηελ κπάια ζην ηέξκα ηεο άιιεο 

νκάδαο. 

 

Πνύ κπνξνύλ ηα παηδηά λα παίμνπλ 

πνδόζθαηξν;……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………….............. 

Πώο γξάθνληαη ηα ξήκαηα ζηνλ Αόξηζην; 

Τα ξήκαηα πνπ δελ ηνλίδνληαη ζην –σ  γξάθνληαη ζηνλ αόξηζην κε 

ην ίδην η/ε/π/νη/εη όπσο γξάθνληαη θαη ζηνλ ελεζηώηα.                                                                                                    

π.ρ. αξρίδσ/άρτιζα         θιείλσ/έκλειζα        αζξοίδσ/άθροιζα 

Τα ξήκαηα πνπ δελ ηνλίδνληαη ζην -σ γξάθνληαη ζηνλ αόξηζην ζε -

ηζα κε ε  

βνεζώ > βνήζηζα                     θαηαθηώ > θαηάθηηζα 

Δλεζηώηαο Αόξηζηνο 

αλζίδσ  

θηύλσ  

ρηππώ  

Εεηώ  

 

Πόηε γράθοσμε ζηα ρήμαηα –είηε   ή  -είηαι 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9+%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD/&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gd_KXswIKuU0bM&tbnid=5-Yr173qBT115M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gameworld.gr/reviews/item/10360-&ei=kE4zUa2zE4mGtAaj44D4Bw&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNEKn3HfCGHR6iKIBvVcqBri1nIj5w&ust=1362403261679883
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9+%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD/&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gd_KXswIKuU0bM&tbnid=5-Yr173qBT115M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gameworld.gr/reviews/item/10360-&ei=kE4zUa2zE4mGtAaj44D4Bw&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNEKn3HfCGHR6iKIBvVcqBri1nIj5w&ust=1362403261679883
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9+%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD/&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gd_KXswIKuU0bM&tbnid=5-Yr173qBT115M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gameworld.gr/reviews/item/10360-&ei=kE4zUa2zE4mGtAaj44D4Bw&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNEKn3HfCGHR6iKIBvVcqBri1nIj5w&ust=1362403261679883


-είηε   γξάθνπκε ην ηε κε έςηινλ (ε) όηαλ ην ξήκα είλαη  ζην δεύηεξν (β’)  

πιεζπληηθό πξόζσπν ηνπ ελεζηώηα ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο  όηαλ δειαδή 

ιέκε   ποιοι;              Εζείς 

Δζείο κινείηε ην απηνθίλεην ζαο κε ιάζνο ηξόπν 

-είηαι  γξάθνπκε ην ηαη κε άιθα γηώηα (αη) όηαλ ην ξήκα είλαη ζην ηξίην 

(γ)  εληθό πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο ελεζηώηα ηεο παζεηηθήο θσλήο όηαλ 

δειαδή ιέκε ποιος;           ασηός, -ή, -ό 

Τν απηνθηλεηάθη κινείηαι αλάπνδα. 

 

  Σπκπιήξσζε ηα θελά κε      ή   κε      

Δζείο δελ νδεγείη…….. ζσζηά ζε απηό ην δξόκν. Ζ πηλαθίδα 

αλαθέξεη………. Σηνλ θαλνληζκό.   Απηό πνπ θάλαη……… 

απαγνξεύεη……… θύξηε νδεγέ. Δζείο έπξεπε λα αθνινπζείη……… ηελ 

άιιε νδό. Τώξα απηό ην όρεκα παξαθαιείη…….. λα επηζηξαθεί πίζσ 

θαη εζείο λα ζπλεξγαζη……..η…… καδί καο θαη όρη λα αδηθ…..η……. 

ηνλ αζηπλνκηθό. 

  Ξαλαγξάςε ηηο πξνηάζεηο βάδνληαο ηα ξήκαηα ζηελ ππνηαθηηθή 

έγθιηζε. Μελ μεράζεηο ην να 

Παίμε κε ην 

παηρλίδη……………………………………………………………………

………………….. 

Πάξε ηειέθσλν ηε 

κακά………………………………………………………………………

………….. 

Πιύλε ηα 

πηάηα………………………………………………………………………

……………………. 

 


