
 

 

 

 

 

1. Γνάρε ηηξ πημ θάης ιέλεηξ ζηε ζςζηό νμμπόη. 

έλα, καλύτερα, ύστερα, καθαριότητα, πήγα, υύγετε, κοριτσάκι, και, θείος, πιο, αγάπη, τοσς 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Βάλε ηα δίψηθα ζηημ ομάδα που αμήκουμ: 

 

 

 

 

 

 

3. Σομπιήνςζε ηηξ ιέλεηξ με ηα δίρεθα ζύμθςκα πμο ιείπμοκ: 

Σημ πάνθμ πμο πήγαμε με ημκ …….α………ά μμο, έπαηλα ζηεκ ηνα…....άια. 

Η ζημιή ημο ζπμιείμο μαξ είκαη, γηα ηα αγόνηα, άζπνμ πμοθάμηζμ θαη ……..ίδμ πα………..ειόκη. 

Η μαμά έζθηλε ημ μηθνό θμνί………η ζηεκ α……….αιηά ηεξ επεηδή εθείκμ έθιαηγε.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 

αη,   μπ,   εη,  μη,   κη, 

γγ,   οη,   γθ,  ηζ,  ηδ, 

μο 

Μμκμζύιιαβεξ 

___________

___________

___________

___________ 

Δηζύιιαβεξ 

___________

___________

___________

___________ 

Τνηζύιιαβεξ 

___________

___________

___________

___________ 

Πμιοζύιιαβεξ 

___________

___________

___________

___________ 



4. Γνάρε ηε ιέλε γηα θάζε εηθόκα. Μεκ λεπάζεηξ ημοξ ηόκμοξ!  

 

 

 

 

5. Σομπιήνςζε με μη ή εη: 

Ο Λμοθάξ παίδ……..  με ηα παηπκίδηα ημο όηακ δεκ ένπμκηαη  ………..    θίι…….. ημο. Τμο ανέζμοκ 

ηα παηπκίδηα ημο. Πάκηα ηα πνμζέπ………, ηα θνμκηίδ……… θαη ηα ζογονίδ……. . Τα αγαπεμέκα 

ημο παηπκίδηα είκαη ….. ζηναηηώηεξ θαη ….. ζηναηεγ……... 

 

6. Τόκηζε ηηξ ιέλεηξ πμο παίνκμοκ ηόκμ: 

«Η Χςπανμοπα εηκαη μηα πμιε μκεηνεμεκε με ρεια δεκηνα θαη θαηαπναζηκε πιμε. Οια ηα 

παηδηα επμοκ ιμοιμοδηα ζημ ζπηηη ημοξ, κενμ, ηνμθε, παηπκηδηα θαη πανθα γηα κα παηδμοκ!» 

 

7. Τόκηζε ηα πμο, πςξ θαη ή μόκμ όηακ πνεηάδμκηαη: 

- Πμο είκαη ηα παηδηά, Άκκα; 

- Πήγακ ζημ πάνθμ πμο βνίζθεηαη ζηε γεηημκηά.   

- Πςξ πήγακ εθεί; Με ηα πόδηα ε με ημ πμδήιαηό ημοξ; 

- Νμμίδς πςξ πήγακ με ηα πόδηα. 

- Εζύ πμο ζα παξ, Μανία; 

- Δεκ λένς. Ίζςξ πάς θη εγώ ζημ πάνθμ ε ίζςξ ζηε θίιε μμο κα παίλμομε.   

 

8. Δηάιελε ημ ζςζηό. 

Ο ……..άββα….   είκαη έκαξ πμιύ θνόκημμ….   μαζεηήξ. Αγαπά πμιύ ημ ….πμιείμ. Είκαη 

θαιό….   …..ηε   μμο……ηθή θαη ……ηε Γομκα…….ηηθή.  …….ήμενα ε δα…….θάια  ημο έδς……ε 

έκα βναβείμ, γηαηί ήηακ πμιύ εογεκηθό…….  . 

……………………………………

……. 

……………………………………

……. 

……………………………………

……. 

……………………………………

……. 


