Διδακτικός στόχος
Να γράφει τις πτώσεις των αρσενικών ουσιαστικών

Να σχηματίσεις την ονομαστική και τη γενική του πληθυντικού αριθμού.

Ονομαστική ενικού

Ονομαστική πληθυντικου

Γενική πληθυντικού

ο πόνος

οι πόνοι

των πόνων

οι μαθητές

των μαθητών

Ο γιατρός
Ο φάρος
Ο καιρός
Ο θυρωρός
Ο λαγός
Ο θεός
Ο δάσκαλος
Ο μαθητής
Ο φοιτητής
Ο φράχτης
Ο ληστής
Ο πολίτης
Ο πλανήτης
Ο χορευτής

Να σχηματίσεις φράσεις μεταφέροντας το δεύτερο ουσιαστικό πρώτα στην γενική του
ενικού και μετά στη γενική του πληθυντικού αριθμού, όπως το παράδειγμα.

 Η κούραση – Ο γεωργός
Η κούραση του γεωργού – Η κούραση των γεωργών
 Η εξέταση – Ο μαθητής
______________________________________________________________________
 Η απόφαση – Ο δικαστής
______________________________________________________________________
 Το δελτίο – Ο καιρός
______________________________________________________________________
 Η φανέλα – Ο ποδοσφαιριστής
______________________________________________________________________
 Τα εργαλεία – Ο κηπουρός
_____________________________________________________________________
 Η εκπομπή – Ο δημοσιογράφος
_____________________________________________________________________
 Η κούραση – Ο εργάτης
_____________________________________________________________________

Να κλίνετε τα ουσιαστικά : ο πόνος, ο δάσκαλος, ο γεωργός

Ενικός αριθμός
Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλ.
Πληθυντικός αριθμός
Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλ.

Να κλίνετε τα ουσιαστικά: ο μαθητής, ο ποιητής, ο δικαστής

Ενικός αριθμός
Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλ.
Πληθυντικός αριθμός
Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλ.

Να γράψεις δίπλα από κάθε ουσιαστικό την πτώση και τον αριθμό στο οποίο
βρίσκεται, όπως στο παράδειγμα

Αρσενικό ουσιαστικό

πτώση

αριθμός

Οι δικαστές

ονομαστική

πληθυντικός

Των καιρών
Τους πλανήτες
Τον ληστή
Του μανάβη
Των αθλητών
Ο πρόεδρος
Τον φάκελο
Τους δημοσιογράφους
Οι συμμαθητές
Τον υπάλληλο
Των ανθρώπων
Του εργάτη
Των σταθμών

Να βάλεις τα παρακάτω ουσιαστικά στα κενά των προτάσεων, στον κατάλληλο
αριθμό και στην κατάλληλη πτώση.
(μάγος, δικαστής, πλανήτης, παίχτης,φάκελος,δάσκαλος, επίδεσμος, έμπορος,
επιστάτης)

 Η κούραση του ________________ φάνηκε στο τέλος του παιχνιδιού.
 Η νοσοκόμα άλλαξε _______________ του ασθενή.
 Όλοι _________________ του ηλιακού μας συστήματος δεν έχουν δορυφόρο.
 Ο ταχυδρόμος μεταφέρει __________________ .
 Η δουλειά του ______________________ είναι πολύ απαιτητική και δύσκολη.
 Ο σύλλογος _______________ αποφάσισε να κλείσουν τα μαγαζιά για δύο μέρες.
 ______________παραδίδει το μάθημα.
 Με εντυπωσιάζουν τα κόλπα ___________________
 Ο κυρ Θανάσης , _________________του σχολείου, είναι πάντα χαμογελαστός.

