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μου - σου - του 

Τα γονίδια μας 

ϊέρετε ότι... 

Τα χαρακτηριστικά μας τα κληρονομούμε1 από τα 

γονίδια2 των γονιών μας, τα οποία τα βρίσκουμε 

ανά ζεύγη3. Στην περίπτωση του χρώματος των 

ματιών, η μητέρα μας έχει ένα ζεύγος γονιδίων με 

καστανό χρώμα ΑΑ. Ο πατέρας μας έχει ένα ζεύγος για γαλανό χρώμα αα. Κατά τη διάρκεια της 

γονιμοποίησης4 παίρνουμε από τον κάθε γονέα μόνο ένα γονίδιο από το κάθε ζεύγος. Δηλαδή, 

παίρνουμε από τη μητέρα μας ένα γονίδιο Α (καστανό χρώμα) κι ένα γονίδιο α (γαλανό χρώμα) 

από τον πατέρα μας. Εμείς θα έχουμε ένα γονίδιο Αα. Επειδή όμως το καστανό χρώμα είναι 

επικρατέστερο5 έναντι του γαλάζιου, τα μάτια μας θα είναι καστανά. 

1. Η a6cp<pn μου civai ίδια μc μένα ! 

ΜΑΣ ή ΣΑΣ; 

- Μαμά, εμείς γιατί είμαστε δίδυμες; 

- Γιατί κι η γιαγιά ήταν δίδυμη. 

- Η γιαγιά ; Ποια γιαγιά; 

- Η μητέρα του μπαμπά 

- Ααα, η γιαγιά , η Λία! Θυμάμαι που μας έδειχνε φωτογραφίες και μιλούσε συνέχεια... 

2. Το σχολοο μου 

Τι λείπει; Συμπλήρωσε. 

• Μαρία, πάρε την μπλούζα ζ?.\ί.... και φόρεσε τη! 

1. Πέτρο, άνοιξε τα βιβλία και γράψε. 

2. Πέτρο, Μαρία! Πάρτε τις τσάντες και φύγετε από εδώ. 

3. Παιδιά, φύγετε από την αυλή 

4. Κυρία, ξεχάσατε την τσάντα 

5. Κύριε καθηγητά, αυτά είναι τα γυαλιά 

1. κληρονομώ: παίρνω από τους γονείς μου την περιουσία τους αφού πεθάνουν/παίρνω από τους γονείς, 
παππούδες/προπαππούδες διάφορα χαρακτηριστικά. 
2. το γονί8ιο: τα γονίδια μεταφέρουν διάφορα χαρακτηριστικά (το χρώμα των ματιών, το χρώμα των μαλλιών) 
από τους γονείς στα παιδιά. 
3. το ζεύγος: δύο ζώα, δύο πράγματα, δύο άνθρωποι. 
4. η γονιμοποίηση: η ένωση δύο κυττάρων διαφορετικών φύλων (π.χ. του άντρα και της γυναίκας) και η δημι
ουργία ενός νέου οργανισμού. 

5. επικρατέστερο: το πιο δυνατό. 
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Η Μαρία βλέπει το φίλο της.  

Ο Πέτρος βλέπει τη φίλη του. 

3. Μίληοχ γι’ αυτούς. 

Συμπλήρωσε με: ΤΟΥ, ΤΗΣ ή ΤΟΥΣ. 

ο Πέτρος 

η Μαρία 

ο Πέτρος και η Μαρία 

Ο Πέτρος, η Μαρία και η Ειρήνη με τους γονείς τους 

στο πάρκο. 

το σπίτι 
το ΟΓΛΧΛ του 

το ση\τ\ της 

ο πατέρας 

ο Πέτρος 

η Μαρία 

ο Πέτρος και η Μαρία 

η μητέρα οι γονείς 

4. Μ ’ αρέσουν οι φ ω τ ο γ ρ ά φ ο ς . 

Τι λένε τα παιδιά; Συμπλήρωσε. 

Πέτρος: Ποια είναι αυτή; 

Μαρία: Αυτή είναι η ξαδέλφη μου και η οικογένεια Η15.... Ο πατέρας , 

μητέρα και αδελφός ξαδέλφια 

έχουν ένα γατάκι γατάκι είναι πολύ καθαρό. Καθαρί

ζει πρόσωπο , αυτάκι με πόδια 

Πέτρος: Και αυτός εδώ; 

Μαρία: Αυτός είναι ο ξάδελφος μου, ο Κώ

στας, και η οικογένεια , 

πατέρας , μητέρα 

και αδελφός , ο Αρης. Αυ

τό είναι το δωμάτιο του Αρη και του 

Κώστα, βιβλιοθήκη , 

βιβλία , γραφείο 

Ί Κτητικες-Αυτοπαδείς Αντωνυμίες 



5. Ποιανού civai η γάτα; 

1. η γκοφρέτα: γλύκισμα. 

Ο 
δικός μου, δικήί-ιά μου, δικό μου 

Για navrct 

Ναι, feel Όταν ηαντρ^τοδ^, 

St* 9α wnapxowv 6\& μου 

feai iifeA oow. ©a frfvai 5λα 

.̂fca μας. 

'Ολοζ ο (^σριος 9α dva\ 
ε&ς μαζ. Κα. ο ονρανΌς 

Afcfc μας. Κα. ra oLua 
&&> μας. Κα. δλ^ς 

ο. TvpiiirrW fca- δ λ ^ 
ο. vboL·^ Το, &ouov 

9α ΛΛΙΙ S*U μας. 

fc. 

σι 
ο 

/ Μ ί λ α μου 

V fc. δλλο. 
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1. παιδεύω: κουράζω, ταλαιπωρώ. 



Α ο δικός μου, σου, του, μας, σας, τους οι δικοί μου, σου, του, μας, σας, τους 

φ η δική/-ιά μου, σου, του, μας, σας, τους οι δικές μου, σου, του, μας, σας, τους 

w το δικό μου, σου, του, μας, σας, τους τα δικά μου, σου, του, μας, σας, τους 

6. Π€ς το αλλιώς. 

• Αυτός είναι ο αδελφός μου. Αυτός είναι ο δικός μου αδελφός. 

2. Αυτά είναι τα βιβλία σας. 

3. Αυτό είναι το καπέλο σου. 

4. Αυτή είναι η τσάντα της. 

6. Αυτός είναι ο σάκος μου. 

7. Αυτό είναι το φόρεμα μου. 

7. Ποιανού civai; 

Φτιάξε φράσεις όπως στο παράδειγμα. 

• ο σκύλος; (αυτή) Δικός ΐης. 

1. τα ζωάκια; (αυτός) 

2. η βιβλιοθήκη; (αυτές) 

3. το σπίτι; (αυτή) 

4. ο χάρακας; (αυτά) 

5. η λουρίδα; (αυτή) 

6. ο σκύλος; (αυτός κι αυτή) 

8. Διάλογοι! 

Κάντε διάλογους όπως στο παράδειγμα. 

• εσύ/το βιβλίο - Airco είναι το βιβλίο σου; 

1. Πέτρος/ο σκύλος 

2. Μαρία/βιβλία 

3. Αννα, Έλενα/σπίτι 

4. αυτός/ο αδελφός 

Ναι, δικό μου είναι. 
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9. Τα 6 ι κ ά μου... 6 ι κ ά μ ο υ 

Συμπλήρωσε με: ΔΙΚΟΣ, ΔΙΚΗ/-ΙΑ, ΔΙΚΟ ΜΟΥ, ΣΟΥ, ΤΟΥ... 

• Ο Γιάννης θέλει „...9..Ι~?....1ί9„..... παιχνίδια. Λεν του αρέσουν τα παιχνίδια του αδελφού του. 

1. Τώρα η μητέρα θέλει αυτοκίνητο. Δουλεύει μακριά. 

2. Το αδελφάκι μου τα θέλει όλα 

3. Ο Γιάννης άρχισε δουλειά. Θέλει να έχει λεφτά. 

4. Η Ιόλη θέλει ποδήλατο. 

10. Το 6ικό μας λ€οφορ€ίο 

Συμπλήρωσε τα κενά με την αντωνυμία ΔΙΚΟΣ, ΔΙΚΗ/-ΙΑ, ΔΙΚΟ ΜΟΥ. 

...Ήμασταν στο καφενείο και 

παίζαμε «το λεωφορείο». Ο 

Ντόντος, όμως, όπως έκανε 

πάντοτε, μας χάλασε1 το παι

χνίδι. Άρχισε να γκρινιάζει2 και 

να λέει πως ήθελε κι αυτός να 

κάνει το σοφέρ και δεν είναι δί

καιο να είναι όλο ο Βαγγελάκης 

κι εκείνος του έλεγε πως 

να κάνουν λεωφορείο κι αν ή

θελε να γίνει σοφέρ να πάει σε 

άλλο καφενείο και πως τούτο είναι και οι καρέκλες είναι και οι επιβάτες3 

είναι και ο εισπράκτορας4 είναι και τα εισιτήρια είναι 

και όλα είναι και τα δέντρα και τα τραπέζια και τα παγκάκια της πλατείας. Τότε ο Ντό

ντος, επειδή δεν υπήρχαν άλλες καρέκλες, άρχισε να παίρνει τις και έτσι έγινε μεγαλύτερη 

φασαρία5: 

- Δε θα πάρεις καμιά! Εμείς τις πιάσαμε πρώτοι! 

- Και τι; είναι; 

- Ναι, είναι. Εμείς ξέρουμε τον κυρ Χαράλαμπο. 

Και να που έφτασε ο κυρ Χαράλαμπος, ο καφετζής, με το δίσκο στο χέρι και τώρα να δεις καρέκλες και τιμόνια... 

Άκης Ντελόπουλος, «Ο Άκης και οι άλλοι» 

Ί 

1. χαλάω το παιχνί8ι: πειράζω τους άλλους όταν παίζουν. 

2. γκρινιάζω: μουρμουρίζω, παραπονιέμαι. 

3. ο επιβάτης: ταξιδεύει με λεωφορείο, τρένο, πλοίο. 

4. ο εισπράκτορας: παίρνει τα χρήματα από τους επιβάτες στο λεωφορείο. 

5. η φασαρία: θόρυβος, σαματάς. 
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εαυτός μου 

Μόνο τον cauTO σου oicc<pTCoai; 

Ειρήνη: Μαρία, μόνο για τον εαυτό σου ενδιαφέρεσαι1. 

Μαρία : Γιατί; Τι κάνω για τον εαυτό μου; 

Ειρήνη: Να, το δωμάτιο μας. Είναι και για τις δυο μας. Εσύ, 

όμως, πιάνεις όλο το χώρο. Τα δύο γραφεία είναι 

γεμάτα με τα δικά σου βιβλία. Τα ρούχα σου 

βρίσκονται παντού. Μου ζητάς τα ρούχα μου, σου 

τα δίνω. Αλλά εσύ τα δικά σου δε μου τα δανείζεις2 

ποτέ. Ενδιαφέρεσαι μόνο για τον εαυτό σου και για 

κανέναν άλλον. Όλο για τον εαυτό σου μιλάς. 

Εγώ, εγώ, εγώ! 

Μαρία : Μη λες βλακείες3. 

Ειρήνη: Όχι, δε λέω βλακείες. Είσαι μια εγωίστρια που 

σκέφτεται μόνο τον εαυτό της. 

Μαρία : Κι εσύ δε φροντίζεις τον εαυτό σου; Δεν κάθεσαι 

με τις ώρες μπροστά στον καθρέφτη; 

Ειρήνη: Δεν είναι κακό να περιποιείται4 κανείς τον εαυτό του. Εγώ, όμως, δε σκέφτομαι μόνο 

τον εαυτό μου, σκέφτομαι κι εσένα. 

11. Τι naci μc τ ι ; 

Αντιστοίχισε. 

1. Με απασχολεί 

2. Σε απασχολεί 

3. Τον απασχολεί 

4. Την απασχολεί 

5. Μας απασχολεί 

6. Σας απασχολεί 

Ύ. Τους/τις απασχολεί 

1. Εγώ φροντίζω 

2. Εσύ φροντίζεις 

3. Αυτός φροντίζει 

4. Αυτή φροντίζει 

5. Εμείς φροντίζουμε 

6. Εσείς φροντίζετε 

Ύ. Αυτοί/αυτές φροντίζουν 

ko εαυτός 

τον εαυτό 

<μου 

του 

μας 

σου 

τους 

σας 

της 

μου 

τους 

της 

του 

σας 

σου 

μας 

1. ενδιαφέρομαι: φροντίζω, προσέχω. 
2. δανείζω (λεφτά, βιβλία): δίνω, αλλά 8α τα πάρω πίσω. 
3. η βλακεία: κάτι που δεν έχει νόημα, ανοησία. 
4. περιποιούμαι: φροντίζω κάποιον ή κάτι. 
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12. Ζυμπλήροοχ! 

Πρόσεξε το ρήμα και συμπλήρωσε. 

1. Εσύ κοίτα και άσε τι κάνουν οι άλλοι. 

2. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου 

5. Ο παππούς δεν μπορεί να φροντίσει 

6. Θα μου μιλήσεις λιγάκι για ; 

> ά σ τ ρ ι α : ^ ί σ τ ρ . α ; 

13. Ζυμπλήροοχ! 

1. Οι γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά να φροντίζουν 

2. Ο Νίκος κλείνεται συχνά σ(ε) όταν είναι στενοχωρημένος. 

4. Η Μαρία Βάζει πάνω από όλα 

5. Ο Πέτρος έχει καλή γνώμη για 

6. Ο Πέτρος αισθάνεται1 πάντα σίγουρος για 

Ύ. Η Γιώργος υποσχέθηκε2 σ(ε) να γίνει καλός μαθητής. 

Ί 
1. αισθάνομαι: νιώθω. 
2. υπόσχομαι: δίνω ελπίδες, λέω ότι 8α κάνω κάτι. 
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