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•

- Ποιος είσαι;
- Ο Πέτρος.
- Ποιον θέλεις;
- Τον Αλέξανδρο.
-Αα, αυτόν.

-

- Ποια είσαι;
- Η Αλίκη.
- Ποια θέλεις;
-Την Ειρήνη.
-Αα, αυτήν.

- Ποιες είστε;
- Εμείς, οι δίδυμες.
- Ποιες θέλετε;
- Την Αλίκη και τη Ιόνια.
-Αα, αυτές.

ΜΙ

- Τι είναι εκεί;
- Η γραμματική.
- Κι εσύ τι ψάχνεις;
-Το λεξικό.
— Αα, αυτό.
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Ποιοι είστε;
Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος.
Ποιους θέλετε;
Τη Μαρία και τον Πέτρο.
Αα, αυτούς.

Τι είναι εκεί;
Οι πατάτες.
Εσύ τι ψάχνεις;
Τα κρεμμύδια.
Αα, αυτά.

k-

1. Πίνακ€ς!
Ρώτα ενα ζωγράφο ποιον ή τι ζωγραφίζει.

Ποιον
...ζωγραφίζεις;

2. Πώς ρωτάω;
•

- Μαρία, Ειρήνη, .....Η?.!£!ν.9.4 είναι αυτές οι νερομπογιές^
- Αικές μας είναι.
- Είστε σίγουρες; Μου μοιάζουν σαν δικές μου.

1. - Γιάννη, Αλέξη,
είναι αυτά τα χαρτιά;
- Δικά μας.
- Μα εμένα μου μοιάζουν σαν δικά μου.
2. - Ελένη,
είναι αυτά τα παπούτσια;
- Δικά μου.
- Μα αυτά είναι ίδια με τα δικά μου.
3. είναι αυτά τα λεξικά;
- Το ένα είναι της Μαρίας και το άλλο της Ελένης.
- Είναι ίδια με τα δικά μου.
1. η νερομπογιά: χρώμα ζωγραφικής που διαλύεται με νερό.
Ερωτηματικες-Αόριστες Αντωνυμίες
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ποιανού
τίνος

ποιανής
τίνος

ποιανών
τίνων /σπάνια,/
1

Όταν δεν είμαι σίγουρος για τον ιδιοκτήτη , μπορώ να
βάλω παντού ΤΙΝΟΣ, και για το αρσενικό και για το θηλυκό.

κάποιος, κάποια, κάποιο

C)0 0 0 0000

m

0

ΟΟΟΟΟθΟθΟχ

κάποιος

κάποια

κάποιο

κάποιου
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κάποιου

κάποιον

κάποια

κάποιο

κάποιοι

κάποιες

κάποια

κάποιων

κάποιων

κάποιων

κάποιους

κάποιες

κάποια

3. Διάλογοι
Φτιάξε μικρούς διάλογους όπως στο παράδειγμα.
•

ποιοι/από τη δουλειά
- Μπαμπά, ποιοι είναι αυνοί;
- Κάποιοι από W] δουλειά μου. Δεν ΐους ξέρεις.

1.

ποιος/από το γυμναστήριο

2.

ποια/από το ωδείο2

3.

ποιοι/από το φροντιστήριο

1. ο ι8ιοκτήτης: σε αυτόν ανήκουν πράγματα.

2. το ωδείο: το μουσικό σχολείο.
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4. Zc κάποιο άλλο σ χ ο λ ο ο . . .
Διάβασε και συμπλήρωσε τα κενά με το ΚΑΠΟΙΟΣ, ΚΑΠΟΙΑ, ΚΑΠΟΙΟ, ΚΑΤΙ.
Έπειτα από μια μικρή βόλτα στο σχολείο η Πατ και η Ιζαμπέλ πήγαν στο δω
μάτιο

από τα κορίτσια σήκωσε τα μάτια του προς το μέρος τους.

«Γεια σας, δίδυμες!» είπε η Χίλαρι. «Για πείτε μας. Ήσασταν σε κανένα άλ
λο σχολείο πριν;»
«Ναι, στο Ρέντρουφς» απάντησαν οι δίδυμες με

περηφάνια.

1

«Το σχολείο των σνομπ !» ακούστηκε ένα μελαχρινό κορίτσι. «Δε σας βλέ
πω να ταιριάζετε εδώ. Κρίμα που δεν πήγατε σε

άλλο σχολείο».

«Μη δίνετε μεγάλη σημασία στα λόγια της Τζάνετ» τους είπε η Χίλαρι.
«Αυτή πάντα λέει αυτό που σκέφτεται. Αυτό είναι ευχάριστο μόνο όταν σκέ
φτεται καλά πράγματα για

Θα τη συνηθίσετε».

«Ελπίζω όχι» είπε η Πατ στυφά. «Μου αρέσουν οι καλοί τρόποι,
που μαθαίναμε στο παλιό μας σχολείο, εδώ όμως φαίνεται να είναι
εντελώς άγνωστο!»

στιγμή που δεν τις πρόσεχε πια κανείς, η Ιζα

μπέλ είπε στο αυτί της Πατ: «Δε μου αρέσουν τα μεγάλα σχολεία. Εμένα μου αρέσουν τα μικρό
τερα σχολεία, όπου είσαι

, κι όχι ένα μικρό τίποτα ανάμεσα σε ένα σωρό άλλα!».

«Μην ανησυχείς» είπε η Πατ. «Όλοι εδώ θα μάθουν ποιες είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε!
Θα δεις πώς θα μας υπολογίζουν. Οι δίδυμες Ο’ Σάλιβαν θα είναι

! Αυτό μην το ξεχνάς

ποτέ, Ιζαμπέλ».

πόσος, ποοη, ποσ

5. Πόοχς μέρ€ς έχουμ€ ακόμη σ χ ο λ ο ο ;
Συμπλήρωσε όπως στο παράδειγμα.
•

- .......??.?£... μέρες μείνατε στο Παρίσι; -

Ρ...„ίίί?.... (πόσος/αρκετός)

1. -

διάστημα1 καθίσατε στη Ρώμη;

2. -

καιρό ήσασταν έξω;
(πόσος/κάμποσος)

3. -

ώρες ταξιδέψατε με το αεροπλάνο;
(πόσος/αρκετός)

4. -

βδομάδες λείπατε στο ταξίδι;
(πόσος/κάμποσος)

5. -

μήνες απουσιάσατε2;

6. -

χρόνια είχατε να δείτε τους φίλους σας;
(πόσος/κάμποσος)

Ύ. -

φορές πήγατε στο εξωτερικό;
(πόσος/αρκετός)

1. ο σνομπ: αυτός που θέλει να δείχνει καλύτερος, ανώτερος απ’ ό,τι είναι. Αυτός περιφρονεί τους άλλους,
τους θεωρεί κατώτερους.
Ερωτηματικες-Αόριστες Αντωνυμίες

Γ

καθένας, καθεμία, καθένα

Είναι δίδυμες.
Καθεμιά όμως έχει
διαφορετικό χαρακτήρα.

Είναι φίλοι.
Καθένας όμως έχει
διαφορετικά χόμπι.

Είναι από την ίδια μαμά.
Καθένα όμως έχει
διαφορετικό χρώμα.

ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΘΟ\

τ

δ

καθεμία/καθεμιά
καθεμίας/καθεμιάς
καθεμία/καθεμιά

καθένα
καθενός
καθένα

ϊ
καθένας
καθενός
καθέναν

Η αντωνυμία ΚΑΘ Ε Ν ΑΣ, ΚΑΘΕΜΙΑ, ΚΑΘΕΝΑ χρησιμοποιείται
με ή χωρίς άρθρο. Το νόημα δεν αλλάζει:
Ο καθένας το ξέρει./Καθένας το ξέρει.

6. Πώς κληρονομούνται 1 τα γονίδια 2 ;
Συμπλήρωσε τ α κ ε ν ά με τ ο : ΚΑΘ Ε Ν ΑΣ,
ΚΑΘΕΜΙΑ, ΚΑΘΕΝΑ.
Τα μισά γονίδια σας προέρχονται από τον
από τους γονείς σας. Αυτοί πήραν τα μι
σά γονίδια τους από τον

από τους

γονείς τους. Σαν αποτέλεσμα έχετε κληρονομήσει το
ένα τέταρτο των γονιδίων σας από τον
από τους παππούδες σας.

1. κληρονομώ: παίρνω από τους γονείς μου την περιουσία τους αφού πεθάνουν / παίρνω από τους γονείς,
παππούδες/προπαππούδες διάφορα χαρακτηριστικά.
2. το γονίδιο: τα γονίδια μεταφέρουν διάφορα χαρακτηριστικά (το χρώμα των ματιών, το χρώμα των μαλλιών)
από τους γονείς στα παιδιά τους.
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κανένας

καμία/καμιά

κανένα

κανενός

καμίας/καμιάς

κανενός

κανέναν

καμία/καμιά

κανένα

7. Kavc προτάοχις pc το ΚΑΘΕΝΑΖ, Κ Α Θ Ε Μ Ι Α ,
ΚΑΘΕΝΑ ή το ΚΑΝΕΝΑΖ, Κ Α Μ Ι Α , ΚΑΝΕΝΑ.
• (παιδιά/δωμάτιο/αφίσα)

Καθένα από τα παιδιά έχει το δικό του δωμάτιο, γι' αυτό χάρ\σα
στο καδένα από μια αφίσα.
ή: Κανένα από τα παιδιά δεν έχει το δικό του δωμάτιο, γι' αυτό
δε ·χάρ\σα σε κανένα αφίσα.

1. (κόρες/γραφείο/μολυΒοθήκη)

2. (γιοι/υπολογιστής/CD-ROM)

3. (δίδυμες/φωτογραφίες/άλμπουμ)

4. (δίδυμοι/κούπα/πιατάκι)
5. (κορίτσια/καλλυντικά/νεσεσέρ)

κάθε
8. Ka8c τ ά ξ η , K O 8 C χ ρ ό ν ο , K O 8 C μ α θ η τ ή ς
Ειρήνη:

Μαμά, μπαμπά! Την άλλη Παρασκευή έχουμε την εκδήλωση1 για το τέλος της σχολικής
χρονιάς.

Μπαμπάς: Τι θα κάνετε φέτος;
Μαρία:

Αφού ξέρετε. Κάθε χρόνο τα ίδια κάνουμε. Στην αρχή κάθε καθηγητής θα βγάλει ένα
μικρό λόγο.

Ειρήνη:

Μετά κάθε τάξη θα παρουσιάσει από ένα θεατρικό. Η γιορτή θα γίνει έξω στο
προαύλιο. Θα καλέσουν πολύ κόσμο. Μας είπαν ότι κάθε παιδί μπορεί να φέρει εκτός
από τους γονείς του και άλλα δύο άτομα.

Μαμά:

Τέλεια! Θα πάρουμε και το Γιωργάκη.

Μαρία:

Και στο τέλος θα κάνουμε πάρτι με γλυκά και αναψυκτικά!

1. η εκδήλωση: μια οργανωμένη γιορτή: Αύριο έχουμε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην παγκόσμια ημέρα του
παιδιού.
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Γ

Πώς το Xeei μέσα στο διάλογο;
1. Όλα τα χρόνια τα ίδια κάνουμε.

2.

Όλοι οι καθηγητές θα βγάλουν λόγο.

3. Όλες οι τάξεις θα παρουσιάσουν από ένα θεατρικό έργο.

4.

Όλα τα παιδιά μπορούν να φέρουν μέχρι τέσσερα άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ 2
Η αντωνυμία ΚΑΘΕ δεν κλίνεται.
( κ ά θ ε + ουσιαστικό)

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη μόρφωση.
αντί για:
Καθένας έχει δικαίωμα στη μόρφωση.
Όλοι έχουν δικαίωμα στη μόρφωση.
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