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ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΕΥΧΟΣ 5Ο 

ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ 

 

4. Το μωρό μας  

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

 

 
 

 

 

1/ Δίπλα σε κάθε λέξη γράφω το μικρό: 

 

παιδί – παιδάκι                                          σπίτι - …………………………….. 

δέντρο - ……………………………         καλάθι - …………………………... 

μάτι - ………………………………         κρεβάτι - ………………………….. 

χέρι - ………………………………         ψάρι - …………………………….. 

άλογο - …………………………….         αμπέλι - ………………………….. 

καραμέλα – καραμελίτσα                         κότα – κοτούλα 

ποδιά - ……………………………..         βάρκα - ………………………….. 

κοπέλα - ……………………………        πόρτα - ………………………….. 

φωλιά - ……………………………..        μάνα - …………………………… 

κορδέλα - …………………………...       φωνή - ………………………….. 

κλωστή - …………………………….       αδελφή - ………………………… 

 

 

2/ Συμπληρώνω τις προτάσεις βάζοντας το ρήμα «πίνω» στο σωστό τύπο: 

 πίνω, πίνεις, πίνει, πίνουμε, πίνετε, πίνουν 

 

Εγώ ……………………….  ένα φλιτζάνι καφέ. 

Εσύ ………………………………………………………………………………… 

Αυτός ………………………………………………………………………………. 

 

Εμείς ………………………………………………………………………………… 

Εσείς ………………………………………………………………………………… 

Αυτοί ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Παιδιά οι λέξεις που βγαίνουν από άλλες λέξεις και παρουσιάζουν «μικρά» 

τα πρόσωπα, τα ζώα και τα πράγματα λέγονται υποκοριστικά ή χαϊδευτικά 

π.χ. αρνί – αρνάκι, κούκλα - κουκλίτσα  

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?id=60,213,0,0,1,0
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3/ Γράφω με μία λέξη τις υπογραμμισμένες λέξεις διαλέγοντας μέσα από την 

παρένθεση: (λιγότερο, μικρότερος, περισσότερη, νοστιμότερα, ελαφρύτερο, 

μεγαλύτερος, καλύτερη) 

 

Έφαγα πιο λίγο φαγητό από εσένα. 

Έφαγα …………………………φαγητό από εσένα. 

 

Η μαμά βάζει πιο πολλή ζάχαρη στον καφέ από τη γιαγιά. 

Η μαμά βάζει ………………………… ζάχαρη στον καφέ από τη γιαγιά. 

 

Τα κεράσια είναι πιο νόστιμα από τα βερίκοκα. 

Τα κεράσια είναι …………………………… από τα βερίκοκα. 

 

Ο παππούς είναι πιο μεγάλος από τη γιαγιά. 

Ο παππούς είναι ……………………………….. από τη γιαγιά. 

 

Ο Μίλτος είναι πιο μικρός από τον Αποστόλη. 

Ο Μίλτος είναι ………………………………... από τον Αποστόλη. 

 

Είσαι πιο καλή στη Γυμναστική παρά στη Ζωγραφική. 

Είσαι ………………………………. στη Γυμναστική παρά στη Ζωγραφική. 

 

Το κοτοπουλάκι είναι πιο ελαφρύ από την κότα. 

Το κοτοπουλάκι είναι …………………………….. από την κότα. 

 

 

 

 

Παιδιά, προσέξτε αυτές τις δύο προτάσεις: 

Η Άννα είναι πιο ψηλή από τη Λένα. 

Η Λένα είναι ψηλότερη από τη Μαρία. 

Καταλάβατε; 

 Μερικές φορές για να συγκρίνουμε κάποιο χαρακτηριστικό 

χρησιμοποιούμε δύο λέξεις - πιο ψηλή 

ενώ άλλες φορές χρησιμοποιούμε μία λέξη- ψηλότερη 

 


