
  

 

 



 

                           ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
 
 
 

 
 

 
          Πώς κλίνουμε ένα ρήμα στον Παρατατικό; 

 

εγώ έπαιζα αγαπούσα 
εσύ  έπαιζες αγαπούσες 

αυτός 
αυτή 
αυτό 

 
έπαιζε 

 
αγαπούσε 

εμείς παίζαμε αγαπούσαμε 
εσείς παίζατε αγαπούσατε 
αυτοί 
αυτές 
αυτά 

 
έπαιζαν 

 
αγαπούσαν 

 

Να θυμάσαι: To «ε» που παίρνει το ρήμα στον Παρατατικό στην αρχή της 

λέξης, ποτέ δεν το βάζουμε στο α’ πρόσωπο πληθυντικού (εμείς παίζαμε) κι 

ούτε στο β’ πρόσωπο πληθυντικού (εσείς παίζατε). 

Αυτό ισχύει πάντα για όλα τα ρήματα που θα πάρουν το «ε» σε παρελθοντικό 

χρόνο!  

 

 

 

 

 

 

Θυμήσου ποια ερώτηση κάνεις από μέσα σου για να βρεις 

τον Παρατατικό;  

«Τι έκανα χθες όλη μέρα, συνέχεια, ασταμάτητα;»   



Τα ρήματα που τελειώνουν σε     -ιζω  

          

εγώ ζωγράφιζα 
εσύ ζωγράφιζες 
αυτός 
αυτή 
αυτό 

 
ζωγράφιζε 

εμείς ζωγραφίζαμε 
εσείς  ζωγραφίζατε 
αυτοί 
αυτές 
αυτά 

 
ζωγράφιζαν 

  

Να θυμάσαι: Το «ι» δεν αλλάζει στον Παρατατικό. Διατηρείται. (ζωγράφιζα) 

 

Τα ρήματα που τελειώνουν σε     -αινω  

          

 

εγώ μάθαινα 
εσύ μάθαινες 
αυτός 
αυτή 
αυτό 

 
μάθαινε 

εμείς μαθαίναμε 
εσείς  μαθαίνατε 
αυτοί 
αυτές 
αυτά 

 
μάθαιναν 

 

Να θυμάσαι: Το «αι» διατηρείται στον Παρατατικό. (μάθαινα) 

 



Τα ρήματα που τελειώνουν σε     -ωνω  

          

εγώ διόρθωνα 
εσύ διόρθωνες 
αυτός 
αυτή 
αυτό 

 
διόρθωνε 

εμείς διορθώναμε 
εσείς  διορθώνατε 
αυτοί 
αυτές 
αυτά 

 
διόρθωναν 

            

Να θυμάσαι: Το «ω» πριν το «ν» παραμένει στον Παρατατικό (διόρθωνα).  

 

Τα ρήματα που τελειώνουν σε     -ευω  

    

εγώ χόρευα 
εσύ χόρευες 
αυτός 
αυτή 
αυτό 

 
χόρευε 

εμείς χορεύαμε 
εσείς  χορεύατε 
αυτοί 
αυτές 
αυτά 

 
χόρευαν 

 

 Να θυμάσαι: Και στον Παρατατικό διατηρείται το «ευ»            

 

 



 

Θα σ' αγαπώ ό,τι κι αν γίνει 

O  Μικρός ήταν πολύ κακόκεφος. Κλείστηκε στο δωμάτιο κι 
άρχισε να στριφογυρίζει κι όλα τα πράγματα ν΄ αναποδογυρίζει. 
Τις ζωγραφιές από τον τοίχο τις ξεκολλούσε κι όλα τα παιχνίδια 
του χαλούσε. 

«Θεέ μου!» είπε η Μαμά «τι έχεις πάθει;» 

«Είμαι ένας ανάποδος και γκρινιάρης Μικρός και κανείς δε μ' 
αγαπάει» είπε ο Μικρός. 

«Μικρέ μου» είπε η Μαμά «όπως και να’ σαι εγώ πάντα θα σ' αγαπώ». 

«Κι αν ήμουνα αρκούδος, πάλι θα με φρόντιζες και θα μ' αγαπούσες;» ρώτησε ο 
Μικρός. 

 «Φυσικά» είπε η Μαμά. «Εγώ θα σ' αγαπώ ό,τι κι αν γίνει». 
[…] «Ό,τι κι αν γίνει;» είπε ο Μικρός και χαμογέλασε. «Κι αν ήμουνα 
κροκόδειλος;» 
«Θα σε αγκάλιαζα και θα σε αγαπούσα και τη νύχτα θα σου τραγουδούσα» είπε 
η μαμά. 

 «Χαλάει ποτέ η αγάπη;» ρώτησε ο Μικρός. «Λυγίζει άραγε ποτέ και σπάει; Κι αν 
ναι, μπορείς άραγε να την κολλήσεις, και να τη φτιάξεις και να τη χτίσεις;»  

«Α, δεν ξέρω» είπε η Μαμά «το μόνο που ξέρω είναι ότι θα σ' αγαπώ για 
πάντα». 

«Κι όταν πεθάνουμε και χαθούμε, θα μ' αγαπάς ακόμη;» είπε ο Μικρός. «Θα 
υπάρχει ακόμα η αγάπη;» 

Η μαμά πήρε στην αγκαλιά της το Μικρό και κοίταξαν μαζί από το παράθυρο τον 
ουρανό. Το φεγγάρι έφεγγε ψηλά και τ' αστεράκια ήταν φωτεινά. 

 

 

 



«Κοίτα, Μικρέ, τ' αστεράκια πώς λάμπουνε στον ουρανό. 
Ξέρεις πως πολλά απ΄ αυτά έχουν πεθάνει εδώ και 
χρόνια πια; Τα βλέπεις όμως πώς φωτίζουν ακόμα στον 
ουρανό; Η αγάπη είναι σαν τ' αστέρια: ποτέ δεν πεθαίνει 
και πάντα φωτίζει». 

 

                                                                            Ντέμπι Λιόρι 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

1. Γιατί είναι κακόκεφος ο Μικρός της ιστορίας; 

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

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

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

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

 

2. Σε ποια ζωάκια σκέφτηκε να μεταμορφωθεί για να δοκιμάσει την αγάπη 

της μαμάς του; 

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

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

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

 

3. Σε τι θα μεταμορφωνόσουν εσύ και γιατί; 

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

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

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

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

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

 

 



4. Έχεις νιώσει ποτέ ότι δε σε αγαπούν; Πότε; 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

                                                                                                        

1. Να κλίνεις στον Παρατατικό τα ρήματα: γράφω, ανεβαίνω, ποτίζω, μαζεύω, 

μαλώνω. 

 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
(χτες συνέχεια) 

εγώ    
εσύ 
αυτός-ή-ό 
εμείς 
εσείς 
αυτοί-ές-ά 
 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
(χτες συνέχεια) (χτες συνέχεια) 

εγώ εγώ 
εσύ εσύ 
αυτός-ή-ό αυτός-ή-ό 
εμείς εμείς 
εσείς εσείς 
αυτοί-ές-ά αυτοί-ές-ά 
 



 

 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
(χτες συνέχεια) (χτες συνέχεια) 

εγώ εγώ 
εσύ εσύ 
αυτός-ή-ό αυτός-ή-ό 
εμείς εμείς 
εσείς εσείς 
αυτοί-ές-ά αυτοί-ές-ά 
 

 

2. Να κλίνεις στον Ενεστώτα και στον Παρατατικό τα ρήματα: τραγουδώ, 

γελώ. 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
(τώρα) (χτες συνέχεια) 

εγώ εγώ 
εσύ εσύ 
αυτός-ή-ό αυτός-ή-ό 
εμείς εμείς 
εσείς εσείς 
αυτοί-ές-ά αυτοί-ές-ά 
 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
(τώρα) (χτες συνέχεια) 

εγώ εγώ 
εσύ εσύ 
αυτός-ή-ό αυτός-ή-ό 
εμείς εμείς 
εσείς εσείς 
αυτοί-ές-ά αυτοί-ές-ά 
 

 

 



3. Να γράψεις στον Παρατατικό τα παρακάτω ρήματα: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                             ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 

   (τώρα)                                  (χτες συνέχεια)  

   χάνω                               ………………………………..                

   ντύνω                             ……………………………….. 

   καρφώνω                       ……………………………….. 

   στολίζω                          ……………………………….. 

   πετώ                               ……………………………….. 

   πληρώνω                       ……………………………….. 

   ζητώ                               ……………………………….. 

   μένω                              ……………………………….. 

   αγκαλιάζω                     ……………………………….. 

   βλέπω                            ……………………………….. 

   ανακατεύω                    ……………………………….. 

   μιλώ                                ………………………………..                       

 

4. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τα ρήματα 

που βρίσκονται σε παρένθεση στο σωστό πρόσωπο (σωστό τύπο) και 

αριθμό του Ενεστώτα:   

 

 Ο πατέρας ……………………… (βαδίζω) στο πεζοδρόμιο και ............................ 

(βαστώ) το παιδί από το χέρι. 

 Η Ανθούλα ……………………… (μελετώ) τα μαθήματά της. 

 Εσείς τι …………………………….. (προτιμώ) για πρωινό ένα τοστ ή ένα 

κρουασάν. 

 Οι μαθητές …………………………….. (απαντώ) πάντα στις ερωτήσεις των 

δασκάλων; 

 Όταν …………………….. (διψώ) να πίνεις νερό και όχι αναψυκτικό. 

 Η Κατερίνα κι εγώ ………………………… (μαθαίνω) να ……………………….. 

           (κεντώ). 



 

5. Να ξαναγράψεις τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας τα 

υπογραμμισμένα ρήματα στον Παρατατικό (χτες 

συνέχεια): 

                                                                                                          

 Ο πατέρας πηγαίνει στη δουλειά με το λεωφορείο. 

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

 Ρωτώ συνέχεια, όταν έχω απορίες. 

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

 Εγώ και η αδελφή μου ξεσκονίζουμε και σκουπίζουμε το δωμάτιό μας. 

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

 Η Χριστίνα στρώνει μόνη της το κρεβάτι της. 

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

 Οι γιατροί δουλεύουν ακούραστα όλες τις μέρες της επιδημίας. 

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

6.Να ξαναγράψεις το παρακάτω κείμενο βάζοντας τα ρήματα στον 

Παρατατικό:                                           

Το πρωί ξυπνώ στις οχτώ. Πλένω το πρόσωπό μου, πίνω το γάλα μου και μελετώ 

τα μαθήματά μου. Ύστερα βοηθώ τη μητέρα μου στις δουλειές του σπιτιού. 

 

Την περασμένη εβδομάδα κάθε μέρα ……………………………………………………… 

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

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

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

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



ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Κάθετη αφαίρεση με δανεισμό 

 

Πριν δούμε πώς γίνεται η κάθετη αφαίρεση με δανεισμό, πάμε να 

ξεκαθαρίσουμε κάτι:  

Μειωτέος    Αφαιρετέος       Διαφορά 

 

         53     -      28         =  αποτέλεσμα αφαίρεσης      

Επίσης. Όταν πάω να γράψω τους αριθμούς μου κάθετα, γράφω 

πάντα: Μ κάτω από Μ   και  Δ  κάτω από  Δ. 

Τέλος, ξεκινάω ΠΑΝΤΑ να κάνω την αφαίρεση (και την πρόσθεση) 

από τις Μ. Πάντα!                                           

Δ  Μ    

5  13 

-   12   8                                                                                                                                                  
                           

                                  2   5 
 

 

Λέω λοιπόν:  8 από 3 δε 

γίνεται. Δανείζομαι λοιπόν  

1 Δεκάδα (10 Μονάδες 

δηλαδή) και το 3 γίνεται 13. 

Τώρα μπορώ να κάνω την 

αφαίρεση. 8 από 13...5. 

Γράφω το 5 κάτω από τις 

Μονάδες. Αμέσως μετά 

όμως επιστρέφω  τη 

δανεισμένη Δ. Πάντα στη Δ 

του αφαιρετέου. Κι έτσι λέω 

τώρα: 1(η δανεισμένη 

Δεκάδα) και 2..3 από 5..2. 

Τελειώσαμε και με την 

κάθετη αφαίρεση! 

Παιχνιδάκι τελικά κι 

αυτή! 



          Ασκήσεις και προβλήματα                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Πάμε να κάνουμε πρώτα καμία κάθετη πρόσθεση. Τώρα που μάθαμε και την 
κάθετη αφαίρεση, μη ξεχάσουμε την κάθετη πρόσθεση! 
( Δεν είναι πάντα απαραίτητο να προκύπτει κρατούμενο.) 
 

         27+14                35+18                     24+35                    28+63       
 
 
          
 

 
 
 
          
 
 
 
 

        36+17                  45+12                   34+28                      13+65       
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Oι Μ κάτω από τις Μ. 

 Oι Δ κάτω από τις Δ. 

+ + 

 

+ + 

+ + + + 



2. Κάνε κάθετα τις παρακάτω αφαιρέσεις, όπως στο παράδειγμα. 

 
    76 – 27 = ;                           64 – 8 =  ;                        40 – 19 =  ;                   32-15=; 
 
 
  
 
 
 
 
 
     53  - 17= ;                          60- 35 = ;                      95 – 39 = ;                     30 – 6= ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 62 – 27 = ;                           81 – 36 = ;                           70 – 3 = ;                      32 16=; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 44 – 17 = ;                            93 – 14 = ;                       87 – 29 = ;                 50 – 28 =; 

 

 

 
 
 

          Δ    Μ 

      7   16 

- 12    7 

4     9 

 

        Δ    Μ 

 

        

       

        Δ    Μ 

 

        

       

        Δ    Μ 

 

        

        

        Δ    Μ 

 

        Δ    Μ 

 

        Δ    Μ 

 

        Δ    Μ 

 

 

        Δ    Μ 

 

        

        Δ    Μ 

 

        Δ    Μ 

 

        Δ    Μ 

 

        Δ    Μ 

 

        Δ    Μ 

 

        Δ    Μ 

 

        Δ    Μ 

 

        



3. Ένας κερασοπαραγωγός μάζεψε 70 κιλά κεράσια. Το πρωί πούλησε 27 κιλά 

κεράσια. Το μεσημέρι πούλησε άλλα 15 κιλά και το απόγευμα 18 κιλά κεράσια. 

Πόσα κιλά κεράσια του περίσσεψαν; 

                                                            Λύση 

 

 

 

 

 

Απάντηση:……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Ένα λεωφορείο ξεκινά από το Σύνταγμα να πάει στο Σούνιο με 52 επιβάτες. 
(Όλοι οι επιβάτες έχουν πάρει φυσικά άδεια για «Μετακίνηση 6» !)  Στο 

Φάληρο κατεβαίνουν 15 επιβάτες αλλά ανεβαίνουν 9. Στη Γλυφάδα κατέβηκαν 

19 επιβάτες. Στη Βάρκιζα κατέβηκαν 18 επιβάτες αλλά ανέβηκαν  33. Στη 

τελευταία στάση πριν το Σούνιο, στο Λαγονήσι, κατέβηκαν οι μισοί. Με πόσους 

επιβάτες φτάνει το λεωφορείο στο Σούνιο; 

                                                        Λύση 

 

 

 

 

 

 

Απάντηση:……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

Και τώρα... Ώρα για παιχνίδι και χαλάρωση! 

 

1) Συμπλήρωσε τις σωστές καταλήξεις στα ρήματα. 

https://prwtokoudouni.weebly.com/katalixeis.html 

 

 

2) Βάλε το σωστό πρόσωπο. 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/01/proswpa.html 

 

 

3) Λύσε τα μαγικά τετράγωνα 

https://prwtokoudouni.weebly.com/magicsquare1.html 

https://prwtokoudouni.weebly.com/magicsquare2.html 

(Τα δύο τελευταία παιχνίδια χρειάζονται Adope Flash) 

 

 

 

 

 

 

https://prwtokoudouni.weebly.com/katalixeis.html
https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/01/proswpa.html
https://prwtokoudouni.weebly.com/magicsquare1.html
https://prwtokoudouni.weebly.com/magicsquare2.html


Αγαπημένα μας παιδιά, μην ξεχάσετε 

τη γιορτή της μητέρας αυτή την 

Κυριακή 10 Μαΐου! 

 

 

 

Πείτε της γλυκά λογάκια και 

δώστε της πολλά φιλάκια! 

(Κι αν θέλετε να κάνετε και μία κατασκευή με υλικά που 

έχετε σίγουρα όλοι σπίτι σας, μεταφερθείτε στους παρακάτω 

συνδέσμους για να πάρετε ιδέες!)  

https://safeyoutube.net/w/lsYA 

https://safeyoutube.net/w/4yYA 

https://safeyoutube.net/w/lsYA
https://safeyoutube.net/w/4yYA


 


