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

 
 
1. Βάζω τις λέξεις στη σειρά για να φτιάξω προτάσεις. 
 

 αρέσουν, Μου, άλογα, μαύρα, πολύ, τα. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 παίζει, Ο, κρυφτό, με, τους, Κώστας, φίλους, του. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. Βάζω τόνους στο κείμενο. 
 
Ο Νικος καθε απογευμα ανεβαινει στο ποδηλατο του και πηγαινει βολτα στο 

παρκο. Το διαμερισμα του ειναι πολυ μικρο για παιχνιδια. Στο παρκο 

συναντα τα φιλαρακια του τα πουλια. Το καθενα το γνωριζει με το ονομα 

του. Κουβεντιαζουν, λενε τα νεα τους και περνουν ευχαριστα την ωρα τους. 

 
 

3. Βάζω απόστροφο όπου χρειάζεται.       
  

με  αγαπάς    μ’  αγαπάς 

σου αρέσουν  …………………………………………… 

θα ακούσω   …………………………………………… 

το έβαλα   …………………………………………… 

το έστειλα   …………………………………………… 

του έδωσα   …………………………………………… 
  

   

4. Αντιστοιχίζω τα συνώνυμα. 
  

   κουβαλώ      αταξία 

   γλέντι      κοπέλα 

   σκανταλιά     καλάθι 

   κορίτσι     διασκέδαση 

   κοφίνι     μεταφέρω 



5. Βάζω τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά. 
 

γκρεμίζω, ατμόσφαιρα, κατάστημα, θάρρος, περιβόλι, ύπνος, ιδρώτας, 

λάμψη, χλωρός 
 

(1) …………………………………     (5)  …………………………………   

(2) …………………………………      (6) …………………………………    

(3) …………………………………      (7) …………………………………   

(4) …………………………………      (8) ………………………………… 

(9) ………………………………… 
 

6. Αντιστοιχίζω τα αντίθετα. 
 
   πάνω       πολύ 

   μπροστά     πίσω 

   λίγο      κάτω 

   βορράς     φίλος 

 εχθρός     νότος 

 
 

7. Συμπληρώνω τα άρθρα που λείπουν. 
 
 …………  μαθήτριες κάνουν  …………  ασκήσεις. 

 …………  δασκάλα μαζεύει  …………  ζωγραφιές  …………  παιδιών. 

 …………  Μαρία τοποθετεί  …………  φωτογραφίες της στο βιβλίο. 

 …………  πατέρας διαβάζει  …………  παραμύθι  …………  Χιονάτης. 
 

 

8. Γράφω τις προτάσεις στον άλλον αριθμό.  
 

 Μας αρέσει να διαβάζουμε. 

 Μου  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Η μαθήτρια γράφει το μάθημά της. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Το τρένο έρχεται στο σταθμό. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………  
 



9. Γράφω τα ουσιαστικά στο κουτάκι που πρέπει.  
 

(αλεπού, άντρας, τραπέζι, ρίγα, γουρούνι, ταβάνι, βιβλίο, Γεωργία, λαγός, 

Κυριάκος, τσάντα, Ντίνα, άνθρωπος, κότα, γλάρος) 

 
Πρόσωπα 

    

 

 

 

 

 
 

  

10.  Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίζω τα ρήματα. 
 

(α) Το παιδί διαβάζει ένα βιβλίο. 

(β) Ο δάσκαλος διορθώνει την ορθογραφία. 

(γ) Οι καθαρίστριες σκουπίζουν τους διαδρόμους. 

(δ) Τους θάμνους κλαδεύει ο κηπουρός. 

(ε) Φόρεσε τα καλά της ρούχα η Μαρία. 

(στ) Η νύχτα έριξε το πέπλο της. 

 
 

11. Βάζω καθεμιά από τις λέξεις της παρένθεσης στη στήλη που πρέπει. 
 

(αλεπού, σκύλος, άνθρωπος, βουνό, δέντρο, χαράδρα,  
γεωργός, μπαστούνι, δασκάλα) 

 

Πράγματα 
   

 

 

 

 

Ζώα 
   

 

 

 

 

Θηλυκά (η) 
   

 

 

Ουδέτερα (το) 
   

 

 

Αρσενικά (ο) 
   

 

 



 


