
Όκμμα: ______________________________________ Τάλε: ______ 

 

Φύλλο εργαζίας (ηομ ή ηωμ) 

Αγαπεηό εμενμιόγημ,  

Τεκ Κονηαθή ημ απόγεομα πήγαμε με ηομ παππμύ μμο ζημ δςμιμγηθό θήπμ. 

Σημ δνόμμ μαξ είδαμε ηομ αζηοκμμηθό πμο ζηαμαημύζε ηεκ μονά ηωμ 

αοημθηκήηςκ. Εοηοπώξ δε ζηαμάηεζε ηομ παππμύ μμο. Μόιηξ θηάζαμε ζηομ 

θήπμ έηνελα γηα ηα θιμοβηά ηωμ δώςκ: ηωμ ιημκηανηώκ, ηωμ μασμμύδςκ, ηωμ 

πμοιηώκ, ηωμ αιεπμύδςκ. Είδα αθόμα ηομ ειέθακηα θαη ηομ αεηό. Οη γμκείξ 

ηωμ παηδηώκ μηιμύζακ με ηομ παππμύ.  Πόζμ πάνεθα πμο πήγα ζημκ 

δςμιμγηθό θήπμ! 

                                                                                            Γηάκκεξ 

 

1. Κάπμηεξ ιέλεηξ είκαη γναμμέκεξ πμημ έκημκα από θάπμηεξ άιιεξ. Πμηεξ 

είκαη αοηέξ; 

_______________________________________________________ 

2. Έπεηξ θαηαιάβεη πόηε πνεζημμπμημύμε ηομ με ο θαη πόηε ηωμ με ω; 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Σσμπληρώμω με ηομ ή ηωμ: 

______ άκζνςπμ                  ______ μδεγό                  ______ θαναβηώκ 

______ ακέμςκ                    ______  επμπώκ               ______ θεπμονό 

______  παππμύ                  ______  ενγάηε                 ______ βμοκώκ 

______ πίκαθα                     ______ παηδηώκ                ______  μονακό 

______ αοιώκ                     ______  ημίπμ                   ______  ηόπμ 

______ λοιμθόπμ                _____ δνόμςκ                   _____ παναμοζηώκ 

______ ρανά                       ______ πμκηηθό                ______ θόθμνα 



4. Σσμπληρώμω ζωζηά ηις θράζεις με ηομ ή ηωμ; 

Τα παηπκίδηα __________ παηδηώκ. 

Τα δέκηνα ___________ θήπςκ. 

Τα όνγακα _______ μμοζηθώκ. 

Είδα _________ παππμύ μμο. 

Άθμοζα _________ θνόημ ηεξ βνμκηήξ. 

Επηζθέθηεθα ________ αδενθό μμο. 

Πήγα με ____ αδενθό μμο ζηεκ παηδηθή πανά. 

Άθμοζα ηηξ θναογέξ _______ ιύθςκ. 

Σθάιηζα θαη πόηηζα ________ θήπμ μμο. 

Είδα ζημ δνόμμ ________ ηαποδνόμμ. 

Τα δόκηηα _________ ιύθςκ είκαη ζμοβιενά.  

 

5. Σσμπληρώμω ηο κείμεμο με ηομ ή ηωμ.        

Ο δάζθαιμξ δημνζώκεη ηα γναπηά ______ παηδη___κ. Ζήηεζε από _____ 

Άθε  κα ζβήζεη ______ πίκαθα. Η Μανία δίκεη ηα θοιιάδηα  _______ 

ζομμαζεη___κ ηεξ.  Σε ιίγμ ζα ιύζμοκ ηηξ αζθήζεηξ ______ μαζεμαηηθ___κ   

_____ πίκαθα θαη μεηά ζα παίλεη ημ θμοδμύκη γηα ημ δηάιεημμα. Όηακ 

επηζηνέρμοκ ζα γίκεη ημ δηαγώκηζμα ______ Ειιεκηθ____κ.  

 

6.  Φηιάτμω θράζεις όπως ηο παράδειγμα; 

ηα θοιιάδηα – ηα παηδηά                         ηα θοιιάδηα ηςκ παηδηώκ 

ηα ενγαιεία -   μη   αγνόηεξ         _______________________________ 

μ θόπμξ – μη ενγάηεξ                  _______________________________ 

ηα θύιια ηα δέκηνα                   ________________________________ 

ηα βηβιία – ηα παηδηά                 ________________________________ 

ηα ζπίηηα  - ηα πςνηά                 _______________________________ 

ηα γιοθά - μη κμηθμθονέξ           _______________________________ 


