αντωνυμίες

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ

ο ίδιος, η ίδια, το ίδκ

1. Διάλογοι
Φτιάξε παρόμοιους δ ι ά λ ο γ ο υ ς .
•

αίτηση2)

(ο κύριος Πέτρου - μια βεβα'ιωσηλ)

• (η κυρία Βάσσου - μια

- Παρακαλώ τον κύριο Πέτρου.
- 0 ίδιος, τ\ da Θέλατε;
- Θα ηΊ)ελα μια βεβαίωση.

- Παρακαλώ την κυρία &άσσου.
- Η ίδια. Σε τι μπορώ να σας
βοηθήσω;
- Θα ηΊ)ελα να κάνω μια αίτηση,.

1. (ο κύριος Ανδρέου - μια απόδειξη 3 )

2. (η κυρία Πετράκη - ένα αντίγραφο 4 )

Γ

3.

(ο γιατρός - ένα ραντεβού)

4.

(η γραμματέας - μια πληροφορία)
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την

ίδια την αδελφή

το

ίδιο το πρόσωπο

οι

ίδιοι οι

καθηγητές

οι

ίδιες οι αδελφές
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ίδια τα πρόσωπα

των

διων των

των

ίδιων των αδελφών

των
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ίδιους τους καθηγητές

τις

ίδιες τις αδελφές

τα

δια τα πρόσωπα
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•^jffy;

καθηγητή

καθηγητών

1. η βεβαίωση: ένα χαρτί που παρουσιάζει κάτι ως σίγουρο: Μου ζήτησαν μια Βεβαίωση ότι είμαι μαθητής
στο Γ Γυμνάσιο Καλλιθέας.
2. η αίτηση: ένα χαρτί στο οποίο ζητάμε κάτι από μια υπηρεσία: Για να έχουμε τηλέφωνο στο σπίτι πρέπει
πρώτα να κάνουμε αίτηση στον ΟΤΕ.
3. η απόδειξη: ένα χαρτάκι που μας δίνουν όταν πληρώνουμε χρήματα: η απόδειξη από το σουπερμάρκετ.
4. το α ν τ ί γ ρ α φ ο : όχι το πρωτότυπο: Ο υπάλληλος μου ζήτησε εκτός από το πρωτότυπο και δύο αντίγραφα.
Οριστικές Αντωνυμίες
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2. Ρωτάω το ncpioSiKO.
Η Μαρία γράφει στο περιοδικό «Κατερίνα» και ζητάει συμβουλές. Τι πρέπει να κάνει;
Συμπλήρωσε τα κενά με την αντωνυμία Ο ΙΔΙΟΣ, Η ΙΔΙΑ, ΤΟ ΙΔΙΟ. Προσοχή στη χρήση
του άρθρου!
Avannpi-Vo γον π*ριοΛκ*.
νον^ς γον, α&γα fcai

τη z-wh ο δλους vfyw <
| o</:

SifAf, 4 a . αηωσ,α, σναΐνογω1 W **nt flow, afcfyn fen
To nfoownb pov, now τ*λ*ι/ταία i X f r . ^fifa*. anupalUa. £yw

f-rafui; y.a δ,π av^afvH αλλδ & v pnop* Va frteflw
TOV ^awrS |*>w. Λ^ζ fca. z*i |&oa paw £vafiafoX&binow μ* Mz^i Va
ριαλίΛ/ν^ |<* δλοTOVfcSapo.Και στο mUXo Ta npfypara S<W eXvai
fcaA^pa. Ox BaQpol pov UoW nio*i fcai

ox fc<%n-

2

τ ΐ ζ αναρίΛΛΠοδντα. r. ijw na9^.. Mow U+ nifc Va yft/w ηαλ. ο naΜαρία X anS rnv A9fiva

3. To ncpioSiKO μού απαντά.
Συμπλήρωσε με την αντωνυμία ΙΔΙΟΣ.
Αγαπητή μου Μαρία, μην ανησυχείς. Όλα αυτά που περιγράφεις
είναι φυσιολογικά για την ηλικία σου. Εσύ

δε

φταις σε τίποτα. Περνάς τώρα μια δύσκολη περίοδο της ζω
ής σου, την εφηβεία3. Μίλησε γι’ αυτά που σε Βασανίζουν
στους γονείς σου. Σε λίγο θα δεις ότι αυτοί
θα σε Βοηθήσουν να ξεπεράσεις τα προβλήματα σου.
Με πολλή αγάπη, «Κατερίνα»

1. σιχαίνομαι: νιώθω αηδία για κάτι: Σιχαίνομαι τις κατσαρίδες.
2. αναρωτιέμαι: δεν καταλαβαίνω κάτι: Αναρωτιέμαι πού φύγανε τόσα λεφτά.
3. η εφηβεία: ηλικία από τα 12 έως τα 20.
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Οριστικές Αντωνυμίες

4. Διάλογοι
Φτιάξε παρόμοιους διάλογους
και ζήτησε:

ί

•τον υπεύθυνο1 • το διευθυντή
• την προϊσταμένη2 • την ιδιοκτήτρια3
• τη Μαρία • τον Αλέξανδρο και τον Τάσο
• τα παιδιά •τη Μαρία και την Ειρήνη

εγώ
εσύ

η ίδια
το ίδιο

αυτός

ο ίδιος

αυτή

η ίδια

αυτό

το ίδιο

εμείς

• - Μπορώ να μιλήσω στον υπεύθυνο;
- Λείπει. Θέλετε να του αφήσετε
κάποιο μήνυμα;
- Όχι, πρέπει να μιλήσω στον ίδιο.
- Τότε πάρτε αργότερα.

ο ίδιος

εσείς

και κανένας άλλος,
αυτοπροσώπως

οι ίδιοι
οι ίδιες
τα ίδια

αυτοί

οι ίδιοι

αυτές

οι ίδιες

αυτά

τα ίδια

• - Γεια σας, η Μαρία είναι εκεί;
- Δεν είναι εδώ, παιδί μου.
Θες να της πω κάτι;
- Δεν πειράζει. Θα μιλήσω στην ίδια, όταν τη δω.

5. Διάλογοι
Τι λένε τα παιδιά; Φτιάξε διάλογους με τις λέξεις στην παρένθεση.
•

(το σενάριο/η σκηνοθεσία/ο Νίκος και η Ρένα)

-

Καλά, αυτό το έργο ήταν φοβεροί
Ναι, τα παιδιά της Θεατρικής ομάδας έκαναν πολύ καλή δουλειά.
Δε μου λες, ποιανού ήταν το σενάριο;
Του Νίκου και της Ρένας.

- Και η σκηνοθεσία;

- Των ίδιων.

ψ
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1. (η ιδέα/οι διάλογοι/η Ρένα και ο Νίκος)
2.

(ο στίχος/η μουσική/ο Κώστας)

3.

(τα κουστούμια/η χορογραφία/η Καίτη)

4.

(τα σκηνικά/ο φωτισμός/η Μαριάννα)

1. ο υπεύθυνος: αυτός που έχει ευθύνη για κάτι: Ο Νίκος είναι υπεύθυνος για τις απουσίες. Είναι απουσιολόγος στην τάξη.
2. η προϊσταμένη: η ανώτερη υπάλληλος, η διευθύντρια.
3. η ιδιοκτήτρια: σε αυτήν ανήκει κάτι: η ιδιοκτήτρια της πολυκατοικίας, η ιδιοκτήτρια του σκύλου.
Οριστικές Αντωνυμίες
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μονός, μονή, μονό

Μόνοι μας στο σπίτι
Το Σαββατοκύριακο τα παιδιά έμειναν μόνα τους. Οι γονείς τους
πήγαν στο χωριό για δουλειές. Η Ειρήνη και η Μαρία πρέπει να φροντίσουν
μόνες τους το σπίτι και το μικρό τους αδερφάκι.
Ειρήνη:

Έλα, Γιωργάκη, να σε ντύσουμε, να πάμε Βόλτα.

Γιωργάκης: Όχι, άσε με... Ντύνομαι μόνος μου.
Ειρήνη:

Θα αργήσουμε, έλα να σε βοηθήσουμε.

Γιωργάκης: Όχι, όχι... μόνος μου!
Ειρήνη:

Καλά, καλά. Κάνε γρήγορα τότε.

Μαρία:

Έλα να σε χτενίσω.

Γιωργάκης: Όχι!
Μαρία:

Τι και αυτό μόνος σου:

Γιωργάκης: Ναι!
Μαρία:

Σε λίγο εσύ όλα θα τα κάνεις μόνος σου, δε θα χρειάζεσαι κανέναν.

6. Bpc$ τον κανόνα!
α . Συμπλήρωσε τον πίνακα
με τις φράσεις που λείπουν.

ΟΟ

Ο 0

m>

β . Συμπλήρωσε τις φούσκες.

ΟΟΟΟΟΟΟΟΛ

Εγώ ντύνομαι
Εσύ όλα θα τα κάνεις
Ο Γιωργάκης παίζει

μόνος του.

Η Μαρία πηγαίνει για ψώνια

μόνη της.

Το παιδί χτενίζεται

μόνο του.

Εμείς δε φοβόμαστε

μόνοι/-ες μας.

Εσείς μαγειρεύετε

μόνοι/-ες σας.

Οι γονείς έφυγαν για το χωριό μόνοι τους.
Η Ειρήνη και η Μαρία
θα φροντίσουν
το αδερφάκι τους
Τα παιδιά έμειναν

Ί

Οριστικές Αντωνυμίες

7. Μπορώ και μόνος μ ο υ .
Συμπλήρωσε.
• Μαρία, άσ' το. Λεν μπορείς να το κάνεις

Γ.....!?.

1. Γιάννη, πότε επιτέλους θα γράφεις

στα τεστ;

2. Μαρία, Ειρήνη, θα το φτιάξετε

ή θέλετε Βοήθεια;

3. Γιώργο, Πέτρο, ελάτε να δείτε και

τι έγινε.

4. Ο Τάσος είναι δυνατός. Μπορεί να το σηκώσει
5. Τα παιδιά είναι φρόνιμα. Κάθονται και παίζουν
6. Ο Δήμος είναι φοβητσιάρης. Φοβάται να μείνει
7. Το μωρό δεν τρώει

στο σπίτι.

Το ταΐζει η μητέρα του.

8. Διάλογοι
Φτιάξε μικρούς διάλογους όπως στο παράδειγμα.

• Ο Γιάννης θέλει νερό. (φέρνω - παίρνω)
- Μαμά, φέρε μου νερό.
- Πάρ' το μόνος σου.
1. Της Τάνιας έφυγε το κουμπί, (ράβω)

2. Ο Πέτρος θέλει καθαρή φανέλα. (πλένω)

3. Η Ειρήνη και η Μαρία θέλουν μια τούρτα. (φτιάχνω)

4. Ο Τάσος και ο Αλέξανδρος θέλουν καφέ. (κάνω)

9. Τι naci μc τ ι ;
Τι λένε οι υπερήφανοι γονείς για τα παιδιά τους; Αντιστοίχισε.
1. Τα κορίτσια μου ξέρουν να φτιάχνουν τα γλυκά

μόνος του
1

2. Τα αγόρια μας ξέρουν να διορθώνουν τις ζημιές '

μόνα τους

3. Ο γιος μου ξέρει να φτιάχνει πατάτες τηγανητές

μόνος του

4. Η κορούλα μου ξέρει να σιδερώνει

μόνη της

5. Το παιδί μας ξέρει να αλλάζει λάμπες

μόνο του

6. Οι κόρες μου ξέρουν να Βάζουν πλυντήριο
2

7. Ο γιος μου ξέρει να φτιάχνει πρόχειρο φαγητό
3

8. Οι γιοι μου ξέρουν να ανάβουν τη σόμπα

μόνοι τους
μόνες τους
μόνα τους

1. η ζημιά: κάνουμε ζημιά όταν χαλάμε ή σπάμε κάτι.
2. πρόχειρος, -η, -ο: κάτι που γίνεται στα γρήγορα, χωρίς να δώσουμε μεγάλη προσοχή: πρόχειρο φαγητό,
πρόχειρο ντύσιμο, πρόχειρες σημειώσεις.
3. η σόμπα: η συσκευή που ζεσταίνει το σπίτι (καίει ξύλα ή πετρέλαιο).
Οριστικές Αντωνυμίες
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