
 

 

 

Αλημιόγεζε Ειιεκηθώκ: Σημκ θόζμμ ηωκ θόμηθξ 

1. Βνεξ ηα δίρεθα θςκήεκηα ζηεκ παναθάης ηζημνία θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ ζημ 

ζςζηό θμοηάθη. 

Η αιιαγή ζπηηημύ είκαη πάκηα δύζθμιε οπόζεζε. Αθόμα θαη γηα ημοξ ζθίμονμοξ. Η Γηάκκα 

μηιμύζε γη΄ αοηό εδώ θαη θαηνό ζημκ άκηνα ηεξ, γηαηί μη ζθημονίκεξ είκαη ιηγόηενμ 

ζπηηόγαημη από ημοξ ζθίμονμοξ.  

- Θα είμαζηε θαιύηενα από ηεκ άιιε πιεονά ηεξ θμηιάδαξ, είπε ε Γηάκκα. Εθεί έπεη 

ήιημ ημοιάπηζημκ μέπνη ηηξ μπηώ εκώ εδώ ζθμηεηκηάδεη από ηηξ πέκηε, αθόμα θαη 

ημ θαιμθαίνη. Έπω βανεζεί! 

Καιμθαηνηκέξ ηζημνίεξ, εθδ. Μεηαίπμημ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ……………………………………….. 

Όνομα: _________________________________________ Τμήμα: _________ 

αι 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

ου 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

οι 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

ει 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 
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2. Σομπιήνςζε Σ, ζ, ξ ζημ παναθάης θείμεκμ. 

…..ήμενα   λύπκε…..α   πμιύ   κωνί…... . Έπω   θωκάλεη   ηη…..   θίιε…..   μμο  γηα κα  

πημύμε  η…..άη.     …..θμογγάνη…..α   ιμηπόκ    ηη…..    πιάθε…..   ηε…..    βενάκηα…..,    

πόηη…..α    όια   ηα θοηά.  Καζάνη…..α από  ηη…..   …..θόκεξ   ηη…..    θανέθιε…..     ηε…..     

αοιή…..    θαη  έθηηαλα   έκα  οπένμπμ   γιοθό   με   …..ηαθίδεξ. 

 

3. Γνάρε ηη δείπκμοκ μη εηθόκεξ: 

 

 

 

 

 

 

    

 

4. Οη ηόκμη θνύςζακ θαη έθογακ γηα ηηξ δεζηέξ πώνεξ. Ακμίληε ηηξ ηζάκηεξ ζαξ, 

βνείηε ηόκμοξ θαη βάιηε ημοξ όπμο πνέπεη.  

Τα ιμοιμοδηα μονηδμοκ ωναηα. 

Πμο πεγακ μη πειανγμη θαη ηα πειηδμκηα. 

Σε πμημ ζπμιεημ πεγαηκεηξ;  

Αονημ πωξ ζα παηλμομε θαιαζμζθαηνα ζε ιενωμεκε αοιε; 

Τμ πεημωκα πμο θακεη θνομ θμναμε δεζηα νμοπα.  

Σεμενα ζηηξ θμοκηεξ ενζε ε Χνηζηηκα ε ε Πακαγηωηα; 

Οη ημηπμη ηεξ ηαλεξ μαξ εηκαη θνεζθμβαμμεκμη. 

Σηηξ εηδεζεηξ εηπε πωξ αονημ ζα βνεπεη.  
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5. Τα δίρεθα ζύμθςκα γύνηζακ μεζοζμέκα από ημ πακεγύνη θαη μπήθακ ζε ιάζμξ 

«ζπίηη». Μπμνείξ κα ηα βάιεηξ ζημ ζπίηη ημοξ; 

Τμ θαιμθαίνη ηνώμε μπμμάηεξ ………………………………………….. θαη αγθμονάθηα ………………………….. 

Η κηάια ……………………………. Ξεθμύζθωζε. 

Με ηηξ μειηηζάκεξ ………………………………….. θηηάπκμομε μμοζαθά. 

Ο ειεθηνμιόγμξ έπεη πμιιά θαηδαβίδηα. …………………………………………… 

 

6. Τμκίδω ηηξ ιέλεηξ θαη θάκω ενωηεμαηηθέξ πνμηάζεηξ: 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

μμο πμο εηκαη παππμοξ μ 

θαιμθαηνη πεναζεξ πωξ ημ 

ε μεηκεηξ θύγεηξ ζα εδώ ζα 
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