
 

 

 

 

 

 

1. ομπιήνςσε τα γνάμματα πμο ιείπμοκ από τηξ ιέλεηξ τμο ιεληιμγίμο θαη βάιε 

τόκμοξ όπμο πνεηάδεταη:  

 θαιιηένγ__α, μπ__ιηάδς, ει__όδ__κηνμ, ει__όιαδμ, ειαημπηεζη__νημ, 

ειαημθα__ηενγ__ηήξ, ειαη__καξ, θακ__καξ, αη__καξ, αγν__ειηά, μεζμγ__αθόξ, 

ειαημηνηβ__μ, ιαδ__νά, ιαδ__μπμγηά, ιαδ__ά, ιάδ__, ιαδ__θό, ιαδ__κς, 

ιαδμιέμ__κμ, ιαδόλ__δμ, ιαδόρ__μμ  

 

2. Άιιαλε τηξ υνάσεηξ βάδμκταξ απόστνμυμ:  

μέζα ζημ θμοηί  _____________   δώζε ημ       _____________      

ζα αθμύμε       _____________  ζηα αζηεία    _____________ 

 

3. Βνεξ έκα οπμθμνηστηθό γηα τεκ θάζε ιέλε από τηξ πημ θάτς: 

ιάδη  ....................................................... 

ύπκμξ  ....................................................... 

πμκενόξ  ....................................................... 

θνάμοια  ....................................................... 

 

4. Γνάρε τα οπμθμνηστηθά θαη τα μεγεζοκτηθά τςκ πημ θάτς ιέλεςκ: 

ΤΠΟΚΟΡΙΣΙΚΑ  ΜΓΓΓΘΤΝΣΙΚΑ 

......................................... ρεύηεξ ......................................... 

......................................... θμηιηά ......................................... 

......................................... δόκηηα ......................................... 

......................................... μύηε ......................................... 

......................................... αοηηά ......................................... 

......................................... θμπέια ......................................... 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



 

5. Ξεπώνησε τα θύνηα μκόματα θαη γνάρε τα σςστά από θάτς: 

  

(ζάββαημ, θαηενίκα, πεημώκαξ, πακαγία, ηηαιία, απνίιεξ, πνηζημογεκκηάηηθε, 

πεκηαδάπηοιμξ, εονώπε, άγημξ ναθαήι, ιασθή ηνάπεδα, θηκέδμξ, αγγιηθόξ, πάζπα, 

παπανίδμο, ιεμεζηακόξ) 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

6. Τπμγνάμμησε τα θύνηα μκόματα θαη γνάρε τα με θευαιαίμ: 

 Τεκ Πέμπηε, ζηηξ 3 κμεμβνίμο, πήγαμε εθδνμμή ζημκ πνςηανά. Πανόιμ πμο μπήθε γηα 

θαιά ημ θζηκόπςνμ, μ ήιημξ αθόμα έιαμπε ζημκ θαζανό μονακό ηεξ θύπνμο. Μπήθαμε 

ζημ ιεςθμνείμ θαη μη δάζθαιμί μαξ, ε θονία λέκηα θαη μ θύνημξ μηπάιεξ, μαξ έδςζακ ηηξ 

ηειεοηαίεξ μδεγίεξ. Ο μδεγόξ μαξ, μ θύνημξ θονηάθμξ, ήηακ πμιύ πνμζεθηηθόξ. 

Πενάζαμε θαη από ημ πςνηό ηεξ ζςηήναξ. Εθεί είδαμε ηεκ εθθιεζία ηεξ αγίαξ ζέθιαξ 

θαη ημ μμοζείμ αγώκμξ. Σηε δηαδνμμή ηναγμοδμύζαμε δηάθμνα ειιεκηθά θαη αγγιηθά 

ηναγμύδηα. Η μανία έθενε μαδί ηεξ μηα θαζέηα ηεξ έιεκαξ παπανίδμο θη εγώ ηεκ παηδηθή 

πανά. Πενάζαμε αλέπαζηα! 

 

7. ομπιενώστε τα θεκά στηξ παναθάτς πνμτάσεηξ βάδμκταξ στε σςστή πτώσε 

θαη τμ σςστό ανηζμό τηξ ιέλεηξ πμο είκαη στεκ πανέκζεσε:  

Σήμενα ημ πνςί ηζαθώζεθα με ....................... (μη θίιεξ) μμο. Ήζεια κα παίλς με 

..................... (μη θμύθιεξ) ............................. (ε Καηενίκα), όμςξ εθείκε δε με άθεκε. Τόηε 

ηεξ είπα όηη μύηε εγώ ζα ηεκ αθήκς κα παίδεη με ηα νμύπα ........................... (μη θμύθιεξ) 

μμο. 

Τα ηναγμύδηα ................................... (ε πμνςδία) μαξ ήηακ πμιύ μειςδηθά. Γεκηθά ε 

γημνηή μαξ είπε μεγάιε επηηοπία θαη θάκαμε ................................... (μη δαζθάιεξ) μαξ πμιύ 

πενήθακεξ. Τα ζπόιηα ............................................... (μη μαμάδεξ) μαξ ήηακ πμιύ ζεηηθά. 

 

 


