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Όνομα: …………………………………..…………………..                   Ημερομηνία:

……………………………………….…………….

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ – ΑΠΡΟΣΩΠΑ ΡΗΜΑΤΑ

Το παιχνίδι  παίζεται  από δυο ομάδες των πέντε  έως δέκα
παιχτών.  Οι  παίχτες  της  κάθε  ομάδας  στέκονται  γύρω από
κολώνες  ή  δέντρα  που  βρίσκονται  αντικριστά,  τουλάχιστο
είκοσι  βήματα  μακριά.  Η  κάθε  ομάδα  προσπαθεί  να
καταπατήσει την περιοχή της αντίπαλης κολώνας.

Κάθε παίχτης, πριν φύγει από την κολώνα του για επίθεση,
πρέπει πρώτα να χτυπήσει με το χέρι του και να πει: «Παίρνω
αμπάριζα  και  βγαίνω».  Στη  μέση  της  διαδρομής,  «έπαιρνε
αμπάριζα» και έβγαινε για κυνήγι ο αντίπαλος, που μπορεί να
ήταν ένας ή και δύο. Όποιος παίχτης δεν προλάβαινε μετά το

κυνηγητό να γυρίσει και να ακουμπήσει την κολώνα του ή ένα συμπαίκτη του που ακουμπούσε σ’
αυτήν πιανόταν αιχμάλωτος.

Νικήτρια  ομάδα  είναι  αυτή  που  θ’  ακουμπήσει  την  αντίπαλη  κολώνα  και  θα  φωνάξει:
«Αμπάριζα».  Όσο  πιάνεις  αιχμαλώτους,  τόσο  αποδυναμώνεται  η  φύλαξη  της  κολώνας  του
αντιπάλου και κάνεις πιο εύκολα την «Αμπάριζα».

Οι αιχμάλωτοι μπορούν να σχηματίσουν «αλυσίδα», έτσι ώστε να ελευθερωθούν ομαδικά και
πιο εύκολα από τους παίχτες της δικής τους ομάδας, όταν πλησιάσουν και τους ακουμπήσουν στο
χέρι, πράγμα δύσκολο, γιατί κινδυνεύουν να πιαστούν κι αυτοί.
                                                                                                  dim-ag-marin-lerou.dod.sch.gr
1.  Να γράψετε τίτλο και πλαγιότιτλους για το παραπάνω κείμενο:
α.
Τίτλος: ......................................................................................................................................
...
β. Πλαγιότιτλοι
1η 
παράγραφος: ............................................................................................................................
...............................................................
2η 
παράγραφος: ............................................................................................................................
...............................................................
3η 
παράγραφος: ............................................................................................................................
...............................................................
4η 
παράγραφος: ............................................................................................................................
...............................................................
2.  Χρησιμοποιώντας τους πλαγιότιτλους που γράψατε να κάνετε την περίληψη 
του κειμένου: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..………………………………………………….
………………

3.  Να κλίνετε στην Υποτακτική το ρήμα «συγχωρώ» (βλ. Γραμ. σελ. 151-152):
Ενεστώτας   Αόριστος  Παρακείμενος
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
4.  Να κλίνετε στην Προστακτική το ρήμα «συγχωρώ»:
Ενεστώτας   Αόριστος
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………

5.  Να κλίνετε στην Υποτακτική το ρήμα «συγχωρούμαι»:
Ενεστώτας   Αόριστος  Παρακείμενος
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………

4.  Να κλίνετε στην Προστακτική το ρήμα «συγχωρούμαι»:
Αόριστος  
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
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…………………………………………………………………………………………………………………………
……………

5. Γράψε από μια πρόταση με τα παρακάτω απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες
εκφράσεις:
(  απαγορεύεται,  δεν  επιτρέπεται,  γίνεται  δεκτό,  υπάρχει  η  δυνατότητα,  είναι  δυνατό,
λέγεται, είναι κακό, είναι καλό, πρέπει,  είναι υποχρεωτικό).
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________


