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1. Γξάθσ ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε κηθξά γξάκκαηα.
ΣΗΝ ΚΤΡΘΑΚΗ Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΘ Ο ΜΑΡΚΟ ΠΗΓΑΝ ΕΠΘΚΕΨΗ
ΣΑ ΞΑΔΕΡΦΘΑ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΑΘΞΑΝ ΟΛΗ ΣΗΝ ΜΕΡΑ
ΜΑΖΘ.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Αλ ζέιεηο λα γλσξίζεηο ηη έρεη ην ζπηηηθό ησλ δύν ζθίνπξσλ,
βάιε ηα δίςεθα ζύκθσλα ζηηο ιέμεηο από όπνπ μέθπγαλ:
Όπσο μέξνπλ όινη, ηα ζπίηηα ησλ ζθίνπξσλ είλαη επξύρσξα.
Έ_ _ η ε κεηαθόκηζή ηνπο ήηαλ κεγάιε. Είραλ νιόθιεξα
_ _ ανύια κε κάιιηλεο πθα_ _ έο θνπβέξηεο, ρξπζνθέ_ _ εηα
ηξαπεδνκά _ _ ηια, νιιαλδηθά ζεξβί _ _ ηα, νιόθιεξεο
κε δα_ _ εισηά

ζε _ _ όληα κε επαίζζεηα

3. Σπκπιεξώλσ κε Σ, ζ, ο.
Ο α _ βόο θαη ην _ θαζάξη
θάλνπλ βόιηα _ ην θεγγάξη
κε κηα _ θνύπα θαη έλα θαξά _ η.
« _ ηάζνπ ιίγν λα μεθνπξα _ηώ!»
Λέεη ν _ ίκνο ν α _ βόο.
«Δελ _ ε αθνύσ έρσ βηά _ ε
ιέεη ν _ άθε _ ην _ θαζάξη.

ρξώκαηα.

_ _ νπιάπεο

Λέξε

Σςλλαβίδω ηε λέξε

Ονομάδω ηε λέξε ανάλογα με
ηον απηζμό ηων ζςλλαβών ηερ

λοςλούδη
είμαη
θωρ
αςηί
αζηέπη
ηελεθώνεμα
4. Βάδσ ηόλν όπνπ ρξεηάδεηαη:
- Πσο πεξαζεο ην ηξηεκεξν ηεο 1εο Οθησβξηνπ;
- Σειεηα!
- Μεηλαηε ζπηηη ε θαλαηε θαηη;
- Πεγακε εθδξνκε.
- ε εςαρλα θαη δελ ζε βξεθα. Ηζεια λα δαλεηζησ ην παξακπζη
«Πνπ παο Κπξ Μεξκπγθα;».
- Ννκηδσ πσο ην επεζηξεςα ζηε βηβιηνζεθε.
5. Χξσκάηηζε ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζεο γηα λα
κηιήζεηο ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζνπ.
Εγώ λα ζνπ πσ, θύξηε Αληξέα.

Θέιεηο λα ζε βνεζήζσ, θύξηε Αληξέα;

Θέιεηε λα ζαο βνεζήζσ θύξηε Αληξέα;
Μπνξώ λα πεξάζσ ζην γξαθείν ζαο, θύξηε Αληξέα;

6. Σπκπιεξώλσ ηα δίςεθα θσλήεληα.
π_ _ δηά, ηξέρ _ _ , ραξνπκελ _ _, ςάρλ _ _, νηθνδόκ _ _, ζρνι _ _ ν

