
 

 

 

Εμόηηηα 6 – Ιζηξοίεπ Παιδιώμ 

1. Να ζρμπληοώζειπ ηξ ξοιζηικό άοθοξ ηξ(μ) ή ηη (μ) μποξζηά από ηα παοακάητ 

ξρζιαζηικά. 

..... παηένα ..... ηδίηδηθα ..... άννςζημ ..... μεηένα 

..... νάπε ..... μκήμε ..... κηαιίθα ..... γεςνγό 

..... λεκαγό ..... ζθόκε ..... κενάηδα ..... άκζνςπμ 

 

2. Να διαγοάσειπ ηξ ηελικό μ απ’ όπξρ δε ςοειάζεηαι. 

ημκ θήπμ ηεκ έλμδμ μηακ πόνηα ηεκ νςηώ  

ημκ πνόκμ μεκ θςκάδεηξ  ζακ πμύπμοιμ ημκ ρεύηε 

ηεκ δςή δεκ ήνζε αοηήκ παηνέηεζα έκακ ζογγναθέα 

ηςκ θίιςκ ζακ δανθάδη ημκ μπαμπά ημκ νώηεζα 

 

3. Να μεηαθέοειπ ηξ παοακάητ κείμεμξ ζηξ παοόμ, κάμξμηαπ όπξιεπ αλλαγέπ 

κοίμειπ απαοαίηηηεπ.  

Κμίηαλε λακά θαηά ημκ μονακό. Τμ άγνημ πμοιί έθεογε θαηά ηε δύζε θναηώκηαξ ζηα κύπηα 

ημο ημ ζθμηςμέκμ θίδη. Ο Φώηεξ έκηςζε ηεκ ακάγθε θάηη κα θάκεη. Κάπμο κα λεζπάζεη... 

ζε θάπμημ ηναγμύδη... ή ζε θάπμημ πανμύμεκμ λεθςκεηό. Μα δε βνήθε ηίπμηα... Καη 

λέζπαζε ζηα γέιηα.  

................................................................................………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

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

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

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

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



4.   Να ζρμπληοώζειπ ηξμ παοακάητ πίμακα, ζηξ ζτζηό ποόζτπξ και ςοόμξ. 

 Εμεζηώηαπ Παοαηαηικόπ Αόοιζηξπ  Ενακξλξρθηηικόπ 

Μέλλξμηαπ  

Σρμξπηικόπ 

Μέλλξμηαπ 

  ζοκεπίζαμε   

 μαζηίγςκακ    

 έθνοβακ    

κηύκμμαη     

 θμηηάδαμε    

   ζα θμβάηαη  

 

5.   Να ζρμπληοώζειπ ηξμ πίμακα με ηα καηάλληλα αοιθμηηικά. 

 

 απόλρηα ηακηικά 

3   

12   

19   

25   

36   

58   

72   

97   

 

6. Να ζρμπληοώζεηε με λένειπ ηα αοιθμηηικά πξρ είμαι ζηημ παοέμθεζη. 

(4) ……………….θίιμη ζοδεημύκ. 

- Εγώ, ιέεη μ (1) ………….. . μάδερα από ηα θάιακηα (12) εονώ. 

- Ένπεζαη (2) …………… ημο ιέεη μ άιιμξ. Εγώ έπς πάκς από (20)…………. Τα πημ πμιιά 

μμο ηα έδςζε (1) ……. ζείμξ μμο.  

 - Εγώ ιές κα πάμε ζημ ζπίηη (1) ……. από εμάξ θαη κα ηα μμηναζημύμε, είπε μ          

(3) ………..ηεξ πανέαξ. 

- Αοηό (1) ……..θμνά δεκ είκαη ζςζηό, είπε μ (4) ………….., θαζώξ μεηνμύζε ηα   (19) 

…………….εονώ ημο.   

Αθμύ ηα μέηνεζακ δηαπίζηςζακ όηη μάδερακ ζοκμιηθά (125) 

............................................................. εονώ. 



7. Να διαλένεηε  –ε ή -αι και μα ηξ γοάσεηε ζηα κεμά πξρ ρπάοςξρμ ζε κάθε 

ποόηαζη.  

α) Πνέπεη κα πνμζέλεη__ γηαηί ε άζθεζε δε ιύκεη__ με ημκ ηνόπμ πμο κμμίδεη__. 

β) Ο Θςμάξ κηύκεη__ πμιύ ςναία θαη μόκμξ ημο. Δεκ είκαη ακάγθε κα ημκ κηύκεη__ 

εζείξ. 

γ) Δε μαζαίκμκη__ εύθμια αοηά ηα πνάγμαηα. 

δ) Τμ παηπκίδη αοηό παίδεη__ πημ γνήγμνα, όπη όπςξ ημ παίδεη__ εζείξ. 

ε) Θέιεη_ κα θαζίζεη_ ιίγμ κα παναθμιμοζήζεη_ πώξ επηζθεοάδεη_ ημ αοημθίκεημ; 

ζη) Ο Κμζμάξ θμονάδεη__ πμιύ ζηε δμοιεηά. Μεκ ημκ θμονάδεη__ πενηζζόηενμ ζημ 

ζπίηη. 

 

8.  Να θηιάνειπ ζύμθεηεπ λένειπ ςοηζιμξπξιώμηαπ τπ ποώηξ ζρμθεηικό ηξ –ημι. 

 ηειηθόξ ___________________ 

 ζθαίνα ___________________ 

 θύθιμξ ___________________ 

 όνμθμξ ___________________ 

 δηαηνμθή ___________________ 

 ώνα ___________________ 

 δηπιόξ ___________________ 

 

9. Να γοάσειπ πώπ λέγεηαι με μια λένη: 

 ε άδεηα πμο δηανθεί δέθα μένεξ  _____________________      

 ημ ζπήμα πμο έπεη ηνεηξ γςκίεξ   _____________________ 

 ημ όπεμα πμο έπεη δύμ ηνμπμύξ  _____________________ 

 ε επηηνμπή πμο απμηειείηαη από ηέζζενα μέιε  _____________________ 

 ημ ακηίζεημ ηεξ εοηοπίαξ  _____________________ 

 ε δοζθμιία ζηεκ ακαπκμή  _____________________ 

 ε ιέλε πμο έπεη δύμ ζοιιαβέξ  _____________________ 


