
30 Γλωσσικές
Ασκήσεις 

 για την περίοδο των
Χριστουγέννων

 
Δ' τάξη Δημοτικού 
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αστέρι, γέννηση, αγάπη, Χριστούγεννα, φάτνη,
στολίδι, στεφάνι, λύση, κάλαντα, μάγοι, έλατο, 

 μελομακάρονο,  χέρι, άνθρωπος, γράμμα,
δώρα, φωτάκια, βοσκοί, τύχη, έντομο, χαρά

Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις, προσέχοντας  
και το δεύτερο γράμμα τους:

1.

α, β, γ, δ, ε, ζ,
η, θ, ι, κ, λ, μ,
ν, ξ, ο, π, ρ, σ,
τ, υ, φ, χ, ψ, ω
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2. Γράψε δίπλα δύο λέξεις που να ομοιοκαταληκτούν με
καθεμιά από τις λέξεις παρακάτω:

μέρες

σκαλί

λύνω

βράδυ

λάθη

στολίδι

κάλαντα

λαμπάκια
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3. Γράψε με τη σειρά τους μήνες του έτους και με
τις δύο ονομασίες τους π.χ. Μάρτιος - Μάρτης.
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4. Διάβασε το παρακάτω κείμενο 
και συμπλήρωσε τις στήλες.

Ήρθε η περίοδος των Χριστουγέννων! Όλα τα
παιδιά είναι πολύ χαρούμενα γιατί θα
ξεκουραστούν από το κουραστικό πρόγραμμά
τους. Θα παίξουν, θα γελάσουν, θα φάνε
νόστιμα γλυκά. Πάντα η περίοδος των
Χριστούγεννων είναι όμορφη και με γλυκές
στιγμές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Ουσιαστικά Ρήματα Επίθετα

learningcornerandcrafts.com



5. Γράψε όσο περισσότερα επίθετα μπορείς για τα
ουσιαστικά που είναι μέσα στις μπάλες.

κάλαντα
 
 
 

γλυκό
 
 
 

δέντρο
 
 
 

αστέρι
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6. Γράψε ξανά τις παρακάτω προτάσεις αντικαθιστώντας
τις φράσεις με το πράσινο χρώμα με ρήμα.

 

Η μαμά έκανε δουλειές όλη μέρα. 

Χθες είδα όνειρα σχετικά με τα δώρα που θα μου φέρει ο
πατέρας μου.  

Κάθε Πρωτοχρονιά κάνω ευχή για το νέο έτος.

Ο Γιάννης έκανε συνέχεια ερωτήσεις για τον Άγιο Βασίλη.
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7. Γράψε τα ουσιαστικά στην κατάλληλη στήλη.
 

ψαράς, γαλατάς, καναπές, πολυθρόνα, 
αστέρι, δάσκαλος, σκύλος, γάτα, σώμα,

μανάβης, καστανάς, στολίδι, αμαξάς, ταμίας,
βοριάς, μαμά, δόντι 

 
 ισοσύλλαβα

ουσιαστικά
ανισοσύλλαβα

ουσιαστικά
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8. Kλίνε τα παρακάτω ουσιαστικά.
 

Ενικός Αριθμός
             ο γαλατάς                           ο ταμίας                       ο άρχοντας  

 

Πληθυντικός Αριθμός

Ον.
Γεν.
Αιτ. 

Κλητ.

Ον.
Γεν.
Αιτ. 

Κλητ.
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Ενικός Αριθμός
η γιαγιά                                η μέλισσα                         η μαθήτρια

Πληθυντικός Αριθμός

Ον.
Γεν.
Αιτ. 

Κλητ.

Ον.
Γεν.
Αιτ. 

Κλητ.
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Ενικός Αριθμός
             ο δρόμος                     ο άνθρωπος                   ο  δάσκαλος  

 

Πληθυντικός Αριθμός

Ον.
Γεν.
Αιτ. 

Κλητ.

Ον.
Γεν.
Αιτ. 

Κλητ.
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Ενικός Αριθμός
το γράμμα                            το μάθημα                           το ποίημα

Πληθυντικός Αριθμός

Ον.
Γεν.
Αιτ. 

Κλητ.

Ον.
Γεν.
Αιτ. 

Κλητ.
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9. Συμπλήρωσε τα κενά στα παρακάτω επίθετα.
 

ξύλ_νος, φωτ__νός, ορ__νός,
 φετ_νός, σκοτ__νός, βραδ_νός,
φτ_νός, θαλασσ_νός, κόκκ_νος, 

πράσ_νος, καλοκαιρ_νός, ταπ__νός,
δερμάτ_νος, υπεύθ_νος, υγι__νός,

επικίνδ_νος, φθινοπωρ_νός,
χάρτ_νος, γυάλ_νος, μακρ_νός

 
10. Κλίσε το επίθετο μαζί με το ουσιαστικό.

          ο μακρινός δρόμος          η μακρινή διαδρομή             το μακρινό ταξίδι
 

Ενικός Αριθμός

Πληθυντικός Αριθμός

 του μακρινού δρόμου     
 

Ον.
Γεν.
Αιτ. 

Κλητ.

Ον.
Γεν.
Αιτ. 

Κλητ.
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12. Γράψε τα ρήματα που παράγονται από τα
παρακάτω ουσιαστικά.

γυμναστική->
καρφί ->
ζέστη ->
χορός ->
τραγούδι ->
παιχνίδι -> 

άρρωστος ->
θυμός ->
πείνα ->

13. Αντιστοίχισε τις παρακάτω φράσεις για να
σχηματίσεις παρομοιώσεις.

Τα λόγια του ήταν γλυκά 

σαν μέλι.

Τρέχει γρήγορα 

σαν λαγός. 

Κοιμάτα τόσο γλυκά σαν αγγελούδι.

Περπατά καμαρωτή

σαν πέρδικα.

σαν ψάρι.

Τρέμει πολύ 
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14. Γράψε για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις άλλες 4
που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

 

γράφω

τραγούδι
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15. Γράψε για καθεμία από τις παρακαλώ λέξεις άλλες 5
που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

 

ύδωρ

θάλασσα
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16. Κλίνε τα παρακάτω ρήματα.

 
   παίζω                έπαιζα                θα παίζω

Ενεστώτας     Παρατατικός    Εξ. Μέλλοντας

Αόριστος      Στ. Μέλλοντας 
   έπαιξα                     θα παίξω 
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χορεύω                                                           

Ενεστώτας     Παρατατικός    Εξ. Μέλλοντας

Αόριστος      Στ. Μέλλοντας 
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κερδίζω                                                         

Ενεστώτας     Παρατατικός    Εξ. Μέλλοντας

Αόριστος      Στ. Μέλλοντας 
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απλώνω                                                        

Ενεστώτας     Παρατατικός    Εξ. Μέλλοντας

Αόριστος      Στ. Μέλλοντας 
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μιλάω/μιλώ                                                      

Ενεστώτας     Παρατατικός    Εξ. Μέλλοντας

Αόριστος      Στ. Μέλλοντας 
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ενοχλώ                                                            

Ενεστώτας     Παρατατικός    Εξ. Μέλλοντας

Αόριστος      Στ. Μέλλοντας 
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Οριστική: Πίνεις νερό και πολλούς χυμούς.
Υποτακτική: 
Προστακτική: 

 Οριστική: Σταματάτε στο κόκκινο φανάρι.
Υποτακτική: __________________________________________________
Προστακτική: _________________________________________________

Οριστική: Φοράς χοντρά ρούχα.
Υποτακτική: __________________________________________________
Προστακτική: _________________________________________________

Οριστική: Διαβάζετε πολύ.
Υποτακτική: Να διαβάζετε πολύ.
Προστακτική: Διαβάστε πολύ.

 Οριστική: Ξυπνάς στις 7 το πρωί.
Υποτακτική: __________________________________________________
Προστακτική: _________________________________________________

Οριστική: Προσέχουμε στις εξετάσεις.
Υποτακτική: __________________________________________________
Προστακτική: _________________________________________________

16.  Ξαναγράφω τις προτάσεις χρησιμοποιώντας την Υποτακτική 
και την Προστακτική έγκλιση, όπως στο παράδειγμα.
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17. Προσπάθησε να βρεις για τις 
παρακάτω λέξεις μια συνώνυμή της.

 

θάρρος -> 
βλέπω -> 

    εργάζομαι ->
ύστερα -> 

 όμορφος -> 
δυνατός -> 

λύπη ->
κοστίζει ->
χρήσιμος->
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18. Συμπλήρωσε στις παρακάτω λέξεις 
τα όμοια σύμφωνα που λείπουν. 

 

κό__ινος, φε__άρι, σφου__άρι,
τυρα__ία, 'Ε__ηνας, μάγι__α,

σύ__εφα, ε__λησία, γρα__ατική,
συ__αβή, ά__νωστος, α__ουδιά,

γρα__άριο, κα__ιτέχνης, γρά__α,
πα__ούς, διάλει__α, φύ__α, κο__άτι,

ε__έα, ά__ος, γλώ__σα, θά__ρος,
γε__αίος, Αχι__έας, Ιωά__α
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19.  Στις παρακάτω προτάσεις χρωμάτισε με κίτρινο
χρώμα τα ρήματα, με πράσινο χρώμα τα ουσιαστικά, με

κόκκινο χρώμα τα επίθετα και με μπλε χρωμα τα άρθρα. 

Αγόρασα ένα κόκκινο πουλόβερ.

 Φάγαμε μια πολύ νόστιμη πίτσα.

Ο καναπές μας έχει κόκκινο χρώμα.

Η αδελφή του μπαμπά μου έχει ίσια μαλλιά. 

Το σπίτι του θείου μας έχει μαρμάρινο πάτωμα.

Τα θρανία του σχολείου μας είναι ξύλινα.

Η δασκάλα του Γιώργου φοράει μαύρα γυαλιά.

Το κρεβάτι μου είναι ψηλό.

Η τσάντα της είναι πάνινη.

Πήρα ένα νέο βιβλίο και μία κασετίνα.

Βλέπω τον ουρανό και τα σύννεφα.

Το πρωί ξυπνάω νωρίς και πάω στο σχολείο.

Τα αστέρια του ουρανού είναι πολύ λαμπρά.

Στο  εξοχικό μας έχουμε μεγάλο κήπο.

Η τεράστια βιβλιοθήκη έχει πάρα πολλά βιβλία.
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19.  Στις παρακάτω προτάσεις χρωμάτισε με μπλε χρώμα
τα υποκείμενα, με κόκκινα τα ρήματα, με πράσινο τα

αντικείμενα και με κίτρινο το κατηγορούμενο.

Η Έλενα είναι μαθήτρια.

Ο καιρός φαίνεται καλοκαιρινός.

Ο σκύλος κυνηγά την γάτα.

Το βιβλίο το γράφει η συγγραφέας.

Ο Κώστας παίζει ωραία κιθάρα.

Η μητέρα ακούει ειδήσεις.

Ο αέρας ξερίζωσε τα δέντρα και τις ταμπέλες στο δρόμο.

Ο κηπουρός πότισε τον κήπο.

Ο μηχανικός επισκευάζει αμάξια και μηχανάκια.

Ο Γιάννης εκλέχτηκε πρόεδρος της τάξης.

Τα παιδιά είναι χαρούμενα και γελαστά.

Το εργαλείο του οικοδόμου λέγεται μυστρί.

Ο σκύλος αυτός φαίνεται επικίνδυνος.

Η Κωνσταντίνα κέρασε τη φίλη της ένα κουλούρι.

Το φαγητό έγινε νόστιμο. 
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20. Βάλε τα παρακάτω επιρρήματα στη
σωστή στήλη.

σήμερα, πουθενά, ψηλά, εκεί, πέρυσι, φέτος, παντού, μόλις
πίσω, πλάι, ξανά, απέναντι, αντίκρυ, ποτέ, κάποτε, δίπλα, κάτω,

αμέσως, μετά, πέρα, κοντά, εδώ, προχθές, αύριο

Χρονικά Επιρρήματα

Τοπικά Επιρρήματα
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Ο γυμναστής είναι ψηλός και αδύνατος.

Ο Νίκος έζησε μόνος και έρημος.

Έφαγα και ήπια πολύ σήμερα.

21. Γράψε δίπλα στις προτάσεις Α εάν η πρόταση ειναι
απλή και Σ εάν η πρόταση ειναι σύνθετη.

Η Αθήνα είναι πόλη.

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι πόλεις.

Φόρεσα το παλτό μου και το σκουφί μου.

Η δασκάλα είναι αυστηρή.

Η Μαίρη και ο Νίκος είναι αδέλφια.

Το εργοστάσιο  επεξεργάζεται μπουκάλια  
 και φιάλες.
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22. Συμπλήρωσε τις παρακάτω μετοχές με ο ή ω.

παίζοντας
γελώντας

παίζ_ντας
προσπαθ_ντας
περπατ_ντας

γελ_ντας
αγαπ_ντας
γράφ_ντας

φτιάχν_ντας
μιλ_ντας

 

τρώγ_ντας
πίν_ντας

γκρινιάζ_ντας
κοιτ_ντας

ερευν_ντας
τραγουδ_ντας

μελετ_ντας
νικ_ντας

 

πιστεύ_ντας
κοιτάζ_ντας
διαβάζ_ντας
χαιρετ_ντας

πίν_ντας
ψέλν_ντας
βλέπ_ντας
τρέχ_ντας
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23. Συμπλήρωσε τα  παρακάτω ρήματα με 
-ι, -η, -υ, -ει, -οι

γυρ_ζω
αθρ__ζω
κελαρ_ζω
ποτ_ζω

δακρ_ζω
καθαρ_ζω

 

π_ζω
αρχ_ζω
χτ_ζω
πρ_ζω

ασπρ_ζω
δροσ_ζω

 

γαβγ_ζω
αγγ_ζω
χτεν_ζω
δαν__ζω
αναβλ_ζω
κελαρ_ζω

 
24. Συμπλήρωσε τα  παρακάτω ρήματα με 

-αίνω ή -ένω

μαθ__νω
πηγ__νω

μ_νω
ανασ__νω
ξεπλ_νω
βγ__νω
πλ_νω

 

δ_νω
ξεμ_νω
βγ__νω
μπ__νω
υπομ_νω

κατεβ__νω
ξεδ_νω
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25. Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και σημείωσε Μ στις
μεταφορές και Κ στις κυριολεξίες.

Το καράβι ξεκίνησε το ταξίδι του.

Η χαρά ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό μας.

Δεν σηκώνω πλάκα.

Ο καιρός είναι ζεστός.

Τα ζεστά του λόγια με χαροποίησαν.

Τα λουλούδια που αγόρασα είναι όμορφα.

Η Μαίρη έχει χρυσή καρδιά.

Έπεσα από τα σύννεφα μόλις έμαθα τα νέα.

Γελάνε ακόμα και τα μουστάκια του.

Μέθυσε από ευτυχία στο άκουσμα του νικητή.

Έχασα το χρυσό δαχτυλίδι.
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26. Γράψε στον πληθυντικό αριθμό τις παρακάτω προτάσεις.
 
 
 

    Το ποίημα είναι πολύ εύκολο.

    _______________________________________________________

    Είδα αργά το μήνυμά σου.

    _______________________________________________________

    Κάνω γυμναστική για να έχω ευλύγιστο σώμα.

    _______________________________________________________

    Το κύμα της θάλασσας.  

    _______________________________________________________

    Το πρόβλημα των μαθηματικών ήταν δύσκολα.      

    _______________________________________________________

    Το στρώμα  μου είναι πολύ μαλακό.

   _______________________________________________________

    Το κάθε πράγμα στην ώρα του.   

     _______________________________________________________

27. Προσπάθησε να κάνεις τις παρακάτω προτάσεις
από απλές σε σύνθετες.

 
 
 

Ο Γιώργος πεινάει.
______________________________________________
Η δασκάλα είναι αυστηρή.
______________________________________________
Τα παιδιά παίζουν με την μπάλα.
______________________________________________
Το κρεβάτι μου είναι ξύλινο. 
______________________________________________
Αγόρασα ένα βιβλίο.
______________________________________________
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28. Συμπλήρωσε όπου χρειάζεται το τελικό -ν.
 
 

το_ ψαρά
το_ καναπέ

το_ δάσκαλο
το_ Τάκη

τη_ καρδιά
τη_ βραδιά
τη_ μέρα

το_ Γιώργο
το_ γνωρίζω

το_ ξέρω
το_ γκρεμό
τη_ αίθουσα

 Το αμάξι που έχει δύο πόρτες: ______________
Το καλάθι στο μπάσκετ δύο πόντων: ______________
 Ο άνθρωπος που δύσκολα πιστεύει σε κάτι: ______________
 Το αμάξι που έχει δύο θέσεις: ______________
Το πτηνό με δύο κεφάλια: ____________
Το φυλλάδιο που έχει δύο σελίδες: ______________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

29.  Γράψε σύνθετες λέξεις με - δύσ- ή - δίσ- .
 
 

το_ πατέρα
το_  μάστορα
το_ άνθρωπο
το_  έμπορα

τη_ ματιά
τη_ ψάθα

τη_ ξύστρα
το_ κύκλο
τη_ νταντά

τη_ μπανάνα
το_ ψαλμό
τη_ γιαγιά
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30. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίζω τα
οριστικά άρθρα και κυκλώνω τους 

αδύνατους τύπους προσωπικής αντωνυμίας:

 
 
  Θα φέρουμε εδώ τα βιβλία και θα τα διαβάσουμε όλα.

Μου τελείωσε ο καφές.
Η Μαρία είχε μια φανταστική ιδέα που την έκαναν αμέσως
πράξη τα υπόλοιπα παιδιά.
Άπλωσα τα ρούχα αλλά δεν τα μάζεψα μετά.
Τους μίλησα πολύ ευγενικά.
Πήραμε τα βουνά.
Του έφερα γλυκά και ένα παιχνίδι.
Της ζήτησα να βγούμε για φαγητό.
Τους γνώρισα σε ένα πάρτι.
Την ώρα που ήρθες είχε φύγει ο Γιώργος.
Το πήρα το βιβλιο που μου άρεσε.
Τον ποταμό τον διέσχισα με την βάρκα.
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learningcornerandcrafts.com

Τo παρόν αρχείο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία
του blog LearningCornerandCrafts.com

και προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. 
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή,
ολική, μερική ή περιληπτική  απόδοση του

περιεχομένου του παρόντος, χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια. 

 
Για οτιδήποτε θελήσετε παρακαλώ πολύ

επικοινωνήστε μαζί μου στο
learningcornerandcrafts@gmail.com


