
Όκμμα:______________________________________ Τάλε:______ 

 

Επακαιεπηηθέξ αζθήζεηξ 

1. Βάδω ηόκμ ζηηξ πημ θάηω ιελμύιεξ. Πνμζέπω ηα πμο θαη πωξ πμο 

νωηάκε θαη ημ ή πμο δηαιέγεη. 

Πμο πεγαηκεηξ με ηεημημ θαηνμ; 

Πμο κα ‘λενεξ πμημ ζοκακηεζα! 

Γθεη πμο πεγα δε βνεθα θακεκα γκςζημ. 

Αθμοζα πςξ μηιμοζεξ γηα μεκα με ηεκ αδειθε ζμο. 

Ο ζεημξ μμο ενπεηαη πμο θαη πμο θαη μαξ βιεπεη. 

Πςξ πανεθαμε, μηακ μαζαμε μηη γονηζε! 

Πηζηεος πςξ μια ζα πακε θαια με ηε γηαγηα ζμο. 

Πςξ πεναζεξ πηεξ βναδο ζημ πμνμ; 

Πςξ πηκεηξ ημ γαια ζμο ζθεημ ε με ζμθμιαηα; 

Η ζεηα μμο πμο μεκεη ζημ Λμκδηκμ μμο εηπε πςξ μ θαηνμξ εθεη δεκ εηκαη 

θαιμξ. 

Πμο ζα εηζαη ζεμενα ημ απμγεομα, ζπηηη ζμο ε ζηε γηαγηα ζμο;  

Τμ αοημθηκεημ μαξ βνηζθεηαη ζημ μεπακηθμ γηαηη παιαζε ε ελαημηζε ημο. 

 

2. Χνεζημμπμηώ δηαιοηηθά θαη ηόκμ εθεί πμο πνεηάδεηαη. 

Ο γαηδανμξ ζθμκηαρε θαη επεζε θαης. Η γαηδμονηηζα ημηε ανπηζε κα θιαηεη. Ο 

θονημξ Λμηδμξ πμο πενπαημοζε πιαη ζηα δςα ανπηζε κα γεια θαη κα 

θμνμηδεοεη ημ γαηδανμ. Μεηα μμςξ ημ ιοπεζεθε θαη πνμζπαζεζε κα ημ 

παηδερεη. Τεκ ςνα πμο ημκ παηδεοε ε γαηδμονηηζα ημκ θιςηζεζε θαη ημκ ενηλε 

θαης. 

 

 



3. Σβήκω πέκηε γνάμμαηα θαη βάδω ζηε ζέζε ημοξ απόζηνμθμ. 

Τμ βνάδο πμο πέθης ζημ θνεβάηη μμο, ζθέθημμαη ηη ζα δς, ηη ζα αθμύζς, ηη 

ζα θάκς ηεκ επόμεκε μένα. Με παίνκεη μ ύπκμξ θαη ημ όκεηνό μμο 

δςκηακεύεη. Βιέπς ημκ εαοηό μμο πάκς ζε έκα μεγάιμ πμοιί κα ηαληδεύς ζε 

όιμκ ημκ θόζμμ θαη κα αγγίδς ηα άζπνα ζύκκεθα.  

 

4. Σομπιενώκω –ημ ή –ε θαη δηαβάδω: 

Ιακμοάν_ _ ξ     θαη     Γεκάν_ξ 

Φεβνμοάν _ _ ξ   θαη     Φιεβάν _ ξ 

Μάνη _ _ _ ξ      θαη      Μάνη _ ξ 

Απνίι _ _ ξ        θαη     Απνίι _ ξ 

Μά _ _ ξ             θαη     Μά _ ξ 

Ιμύκ _ _ ξ          θαη     Ιμύκ _ ξ 

Ιμύι _ _ ξ          θαη     Ιμύι _ ξ 

Αύγμοζημξ 

Σεπηέμβν _ _ξ   θαη     Σεπηέμβν _ ξ 

Οθηώβν _ _ ξ    θαη      Οθηώβν _ ξ 

Νμέμβν _ _ξ      θαη      Νμέμβν _ ξ 

Δεθέμβν _ _ ξ    θαη      Δεθέμβν _ ξ 

 

5. Πνμζέπω: Όηακ γνάθμομε εμενμμεκία ιέμε: 

10 Μανηίμο             ή          10 ημο Μάνηε 

12 Φεβνμοανίμο           ή     ________________________ 

20 Ιακμοανίμο             ή     ________________________ 

17 Οθηςβνίμο             ή     ________________________ 

___________________    ή      2 ημο Απνίιε 

___________________    ή      15 ημο Σεπηέμβνε 

___________________    ή      20 ημο Νμέμβνε 

Τοσς πιο πολλούς 

μήνες τοσς λέμε με 

δύο τρόποσς.  

 

Όπως Μάρτιος 

και Μάρτης 

 


