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ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
1. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω λέξεων με ι, η, υ, ει, οι, γράφοντας τις
λέξεις σωστά. Επίσης να τονίσεις τις λέξεις, όπου αυτό χρειάζεται.
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2. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω λέξεων με ε, αι, γράφοντας τις λέξεις
σωστά. Επίσης να τονίσεις τις λέξεις, όπου αυτό χρειάζεται.
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3. Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω λέξεων με ο, ω, γράφοντας τις λέξεις
σωστά. Επίσης να τονίσεις τις λέξεις, όπου αυτό χρειάζεται.
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ΑΣΚΗΣΗ:
Να γράψεις με μια σύνθετη λέξη, πως λέγεται (το επάγγελμά του), αυτός που κάνει
τις ακόλουθες δουλειές.
ΕΙΔΟΣ

ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Πλάθει τη ζάχαρη (φτιάχνει γλυκά)
Γιατρός των παιδιών
Πουλάει λαχανικά (οπωρικά)
Σβήνει τις φωτιές
Πουλάει κρέας
Πουλάει τα πάντα
Πουλάει ψητό κρέας
Φτιάχνει ψωμί (άρτο)
Πουλάει καφέ
Γιατρός για τα μάτια (οφθαλμοί)
Φτιάχνει σπίτια (οικοδομές)
Πουλάει δίσκους (μουσικούς)
Κόβει ξύλα
Φτιάχνει έπιπλα
Γιατρός για τα ζώα(κτήνη)
Φυλάει το φάρο
Καθαρίζει τις οδούς (από τα σκουπίδια)
Πουλάει όπλα
Ψήνει καφέ(και τον σερβίρει στο μαγαζί του)

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

3
Το κόμμα, είναι ένα σημείο στίξης, όπως η τελεία, η παύλα, η άνω τελεία και πολλά
άλλα. Το χρησιμοποιούμε για να «κόψουμε» μια πρόταση σε μικρότερα μέρη.
Οι περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούμε το κόμμα, είναι:
1. όταν θέλουμε να χωρίσουμε λέξεις, που είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Π.χ. στο
ζωολογικό κήπο είδαμε λιοντάρια, αρκούδες, γορίλες και μια τίγρη.
2. όταν θέλουμε να χωρίσουμε προτάσεις, που είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Π.χ.
μόλις μπήκε στην τάξη, άνοιξε την τσάντα του, έβγαλε τα βιβλία του, έπιασε το
μολύβι του κι άρχισε να γράφει την ορθογραφία του.
3. όταν θέλουμε να χωρίσουμε την κλητική πτώση ενός ουσιαστικού. Π.χ. Γιάννη,
δώσε μου το μολύβι. Μαρία, φώναξε το Νίκο.
Όταν διαβάζουμε και φτάνουμε στο κόμμα, σταματάμε για λίγο την φόρα με την
οποία διαβάζουμε, για να «ανασάνουμε». Άλλωστε η λέξη κόμμα, προέρχεται
από το κόβω. Κι αυτό ακριβώς κάνει το κόμμα. Κόβει τις προτάσεις σε
μικρότερες κι έτσι μας διευκολύνει στο διάβασμα των προτάσεων αυτών.
Το ότι και το ό,τι.
Στη γλώσσα μας, υπάρχουν δύο ότι, τα οποία γράφονται και διαφορετικά. Πότε
όμως χρησιμοποιούμε το ένα και πότε το άλλο;
1. Όταν η λέξη ότι έχει την έννοια του πως, τότε γράφεται απλά, χωρίς κόμμα..
Π.χ. Μου είπες ότι (πως) θα έρθεις απόψε. Σου είπα ότι (πως)δεν σε άκουσα.
2. Όταν η λέξη ότι έχει την έννοια του οτιδήποτε, τότε γράφεται με κόμμα. Π.χ.
Να σκουπίσεις ό,τι βρεις. Πάρε μαζί σου ό,τι θέλεις.
ΑΣΚΗΣΗ.
Να γράψεις το ότι σωστά στις παρακάτω προτάσεις, βάζοντας κόμμα εκεί που
χρειάζεται.
…….. κι αν κάνω για το καλό σου το κάνω
μου τηλεφώνησε και που είπε ………..δεν θα έρθει απόψε στο σπίτι.
Μας υποσχέθηκε …….. θα έρθει ……… και να γίνει.
……… και να πεις εσύ, αυτός κάνει ……….. δεν καταλαβαίνει.
Του αρέσει να αγοράζει ………… βλέπει στις βιτρίνες.
……….. αυτοκίνητο και να πάρει, γρήγορα θα το χαλάσει.
Να παραγγείλεις ………. σου αρέσει και να του πεις ………… θα τον πληρώσω
εγώ.
Θέλω να ξέρεις ………. Θα είμαι πάντα φίλος σου,……… και να σου συμβεί στη
ζωή σου.
Νομίζω ……… σήμερα, ………… γίνεται το μαθαίνουμε αμέσως από την
τηλεόραση.
Σου έφερα ……. μπόρεσα να βρω.
……. και να φορέσεις, εσύ θα συνεχίσεις να είσαι κούκλα.
……. και να σου πω, εσύ επιμένεις ……. εσύ έχεις δίκιο.
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