




1. Παθητικά ρήματα
• Θυμάμαι:   Τα ρήματα έχουν δύο φωνές

Ενερητική φωνή

Τα ρήματα τελειώνουν σε -ω 

Παίζω

Μαγειρεύω

Πλάθω

Ποτίζω

Χτυπώ

Πλένω

Διορθώνω

Παθητική φωνή

Τα ρήματα τελειώνουν σε -μαι

Κοιμάμαι

Κάθομαι

Κουράζομαι

Βαριέμαι

Αγωνίζομαι

Τρέφομαι

ντύνομαι





• Η συνταγή για τα κουλουράκια μας συμβουλεύει να τα ψήσουμε στο 
φούρνο σε μέτρια θερμοκρασία.

Το ρήμα είναι ενεργητικό: εγώ ψήνω- να ψήσω

εμείς ψήνουμε – να ψήσουμε

• Η πρόταση στο κείμενο όμως λέει ότι:

«Τα κουλουράκια πρέπει να ψηθούν στον φούρνο σε μέτρια θερμοκρασία»

Το ρήμα είναι παθητικό: εγώ ψήνομαι- να ψηθώ

τα κουλουράκια ψήνονται – να ψηθούν

• Για να καταλάβω αν το ρήμα είναι ενεργητικό ή παθητικό πρέπει να το 
βάλω στο α’ πρόσωπο ενικού στον Ενεστώτα, δηλαδή στο εγώκαι στο 
παρόν!



Πώς κλίνονται ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ρήματα

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Εγώ ψήνω

Εσύ ψήνεις

Αυτός ψήνει

Εμείς ψήνουμε

Εσείς ψήνετε

Αυτοί ψήνουν

S.O.S Στο εμείς και στο εσείς πάντα –ε θα βρεις!

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Εγώ Έψησα

Εσύ Έψησες

Αυτός Έψησε

Εμείς Ψήσαμε

Εσείς Ψήσατε

Αυτοί Έψησαν 



Πώς κλίνονται τα ΠΑΘΗΤΙΚΑ ρήματα

AOΡΙΣΤΟΣ

Εγώ Ψήθηκα

Εσύ Ψήθηκες

Αυτός Ψήθηκε

Εμείς Ψηθήκαμε

Εσείς Ψηθήκατε

Αυτοί Ψήθηκαν

✓ S.O.S Όταν ακούω –ήκα και –ήθηκα , πάντα με –η!

✓ S.O.S Ο αόριστος δεν έχει ποτέ – αι!
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Εγώ Ψήνομαι

Εσύ Ψήνεσαι

Αυτός Ψήνεται

Εμείς Ψηνόμαστε

Εσείς Ψήνεστε

Αυτοί Ψήνονται



Ας θυμηθούμε και Υποτακτική - Προστακτική



Θυμηθείτε το 
–είτε!!!!



Κι άλλα παραδείγματα!



Aφού μελέτησες
καλά τα παθητικά
ρήματα...
Κάνε την άσκηση 3 στη σελ. 42 του
βιβλίου σου!



Λύση!



2. Υποκοριστικά







Δούλεψε με τα 
υποκοριστικά την
άσκηση 4 στις σελ.42 και 
43 του βιβλίου σου...

Γράψε τα υποκοριστικά
στο τετράδιό σου!



3.Η ελιά στις εκφράσεις και 
παροιμίες στη ζωή μας!



Σίγουρα ξέρεις και συ 
πολλές τέτοιες 
μεταφορικές φράσεις 
και παροιμίες με την 
ελιά!

Λύσε την ασκ. 5 στη
σελίδα 43 του βιβλίου 
σου και... 
Αν θέλεις γράψε και 
συ κι άλλες!





4 .Κλίνουμε θηλυκά ουσιαστικά

Θυμάμαι

Τα ουσιαστικά έχουν
3 γένη:

Θηλυκά
Η δασκάλα

Η φίλη

Η τάξη

Ουδέτερα

Το παιδί

Το λάθος

Το κουλούρι

Αρσενικά
Ο δάσκαλος

Ο φίλος

Ο άνθρωπος





Πρόσεξε:
Οι εκπλήξεις- των εκπλήξεων
Οι εξηγήσεις- των εξηγήσεων
Οι πράξεις- των πράξεων



Μελέτησε τη σελ. 44 
και κάνε την άσκηση 6 
στο βιβλίο σου!



Ολοκλήρωσε 
τις ασκήσεις 

στις σελ. 44 και 
45


