
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάδω μ ή ω 

Κάζε πνςί παίνκ……. ημ θαηκμύνη……. μμο βηβιί……. θαη λεθηκ……. γηα ημ 

ζπμιεί…….. Ση…….κ δνόμ……. ζοκακη……. η…….κ θύνη……. Γηώνγ…….. . 

Τ…….κ παηνεη……. θαη ζοκεπίδ……. ημκ δνόμ……. μμο γηα ημ αγαπεμέκ……. 

μμο ζπμιεί…….. Γθεί βνίζθ……. η…….κ θίι……. μμο θαη ανπίδ……. ημ 

παηπκίδη μαδί ημο. Σημ ζπμιεί……. μαζαίκ……. κα γνάθ……., κα 

δηαβάδ……., κα ιμγανηάδ……., κα ζθέθημμαη, κα αγαπ……. η…….κ Θε……. 

θαη ηεκ παηνίδα θαη κα λεπςνίδ……. ημ θαι……. από ημ θαθ……. θαη ημ 

δίθαη……. από ημ άδηθ……..   

 

Βάδω μ ή ω 

Κάζε πνςί παίνκ……. ημ θαηκμύνη……. μμο βηβιί……. θαη λεθηκ……. γηα ημ 

ζπμιεί…….. Ση…….κ δνόμ……. ζοκακη……. η…….κ θύνη……. Γηώνγ…….. . 

Τ…….κ παηνεη……. θαη ζοκεπίδ……. ημκ δνόμ……. μμο γηα ημ αγαπεμέκ……. 

μμο ζπμιεί…….. Γθεί βνίζθ……. η…….κ θίι……. μμο θαη ανπίδ……. ημ 

παηπκίδη μαδί ημο. Σημ ζπμιεί……. μαζαίκ……. κα γνάθ……., κα 

δηαβάδ……., κα ιμγανηάδ……., κα ζθέθημμαη, κα αγαπ……. η…….κ Θε……. 

θαη ηεκ παηνίδα θαη κα λεπςνίδ……. ημ θαι……. από ημ θαθ……. θαη ημ 

δίθαη……. από ημ άδηθ……..   

 

Βάδω μ ή ω 

Κάζε πνςί παίνκ……. ημ θαηκμύνη……. μμο βηβιί……. θαη λεθηκ……. γηα ημ 

ζπμιεί…….. Ση…….κ δνόμ……. ζοκακη……. η…….κ θύνη……. Γηώνγ…….. . 

Τ…….κ παηνεη……. θαη ζοκεπίδ……. ημκ δνόμ……. μμο γηα ημ αγαπεμέκ……. 

μμο ζπμιεί…….. Γθεί βνίζθ……. η…….κ θίι……. μμο θαη ανπίδ……. ημ 

παηπκίδη μαδί ημο. Σημ ζπμιεί……. μαζαίκ……. κα γνάθ……., κα 

δηαβάδ……., κα ιμγανηάδ……., κα ζθέθημμαη, κα αγαπ……. η…….κ Θε……. 

θαη ηεκ παηνίδα θαη κα λεπςνίδ……. ημ θαι……. από ημ θαθ……. θαη ημ 

δίθαη……. από ημ άδηθ……..   

 

Βάδω μ ή ω 

Κάζε πνςί παίνκ……. ημ θαηκμύνη……. μμο βηβιί……. θαη λεθηκ……. γηα ημ 

ζπμιεί…….. Ση…….κ δνόμ……. ζοκακη……. η…….κ θύνη……. Γηώνγ…….. . 

Τ…….κ παηνεη……. θαη ζοκεπίδ……. ημκ δνόμ……. μμο γηα ημ αγαπεμέκ……. 

μμο ζπμιεί…….. Γθεί βνίζθ……. η…….κ θίι……. μμο θαη ανπίδ……. ημ 

παηπκίδη μαδί ημο. Σημ ζπμιεί……. μαζαίκ……. κα γνάθ……., κα 

δηαβάδ……., κα ιμγανηάδ……., κα ζθέθημμαη, κα αγαπ……. η…….κ Θε……. 

θαη ηεκ παηνίδα θαη κα λεπςνίδ……. ημ θαι……. από ημ θαθ……. θαη ημ 

δίθαη……. από ημ άδηθ……..   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάδω τεξ ή τηξ 

Αγαπώ ……….. αδειθέξ μμο. Τμ ζπίηη ….. αδειθήξ μμο είκαη ςναίμ. 

Γπηζθέπημμαη ζοπκά ……… γηαγηάδεξ μμο. Τα ιμοιμύδηα ……… αοιήξ μμο 

είκαη πμιύπνςμα. Τα νμύπα ……… γηαγηάξ μμο είκαη μαύνα. Τμ κενό ……… 

βνμπήξ είκαη θαζανό. Δεκ πνέπεη κα παιμύμε ……… θςιηέξ ηςκ 

πμοιηώκ. Οη γεςνγμί πενημέκμοκ με ιαπηάνα ……… βνμπέξ. Ο αέναξ 

……… ελμπήξ είκαη θαζανόξ. Καζίζαμε ζημκ ίζθημ ………….. πμνημθαιηάξ. 

Χζεξ πόηηζα όιεξ …………. γιάζηνεξ μμο. Τμ θόνεμα ………… Μανίαξ είκαη 

θαζανό. Τνογήζαμε όιεξ ………. ειηέξ μαξ. 

Βάδω τεξ ή τηξ 

Αγαπώ ……….. αδειθέξ μμο. Τμ ζπίηη ….. αδειθήξ μμο είκαη ςναίμ. 

Γπηζθέπημμαη ζοπκά ……… γηαγηάδεξ μμο. Τα ιμοιμύδηα ……… αοιήξ μμο 

είκαη πμιύπνςμα. Τα νμύπα ……… γηαγηάξ μμο είκαη μαύνα. Τμ κενό ……… 

βνμπήξ είκαη θαζανό. Δεκ πνέπεη κα παιμύμε ……… θςιηέξ ηςκ 

πμοιηώκ. Οη γεςνγμί πενημέκμοκ με ιαπηάνα ……… βνμπέξ. Ο αέναξ 

……… ελμπήξ είκαη θαζανόξ. Καζίζαμε ζημκ ίζθημ ………….. πμνημθαιηάξ. 

Χζεξ πόηηζα όιεξ …………. γιάζηνεξ μμο. Τμ θόνεμα ………… Μανίαξ είκαη 

θαζανό. Τνογήζαμε όιεξ ………. ειηέξ μαξ. 

 

Βάδω τεξ ή τηξ 

Αγαπώ ……….. αδειθέξ μμο. Τμ ζπίηη ….. αδειθήξ μμο είκαη ςναίμ. 

Γπηζθέπημμαη ζοπκά ……… γηαγηάδεξ μμο. Τα ιμοιμύδηα ……… αοιήξ μμο 

είκαη πμιύπνςμα. Τα νμύπα ……… γηαγηάξ μμο είκαη μαύνα. Τμ κενό ……… 

βνμπήξ είκαη θαζανό. Δεκ πνέπεη κα παιμύμε ……… θςιηέξ ηςκ 

πμοιηώκ. Οη γεςνγμί πενημέκμοκ με ιαπηάνα ……… βνμπέξ. Ο αέναξ 

……… ελμπήξ είκαη θαζανόξ. Καζίζαμε ζημκ ίζθημ ………….. πμνημθαιηάξ. 

Χζεξ πόηηζα όιεξ …………. γιάζηνεξ μμο. Τμ θόνεμα ………… Μανίαξ είκαη 

θαζανό. Τνογήζαμε όιεξ ………. ειηέξ μαξ. 

 

Βάδω τεξ ή τηξ 

Αγαπώ ……….. αδειθέξ μμο. Τμ ζπίηη ….. αδειθήξ μμο είκαη ςναίμ. 

Γπηζθέπημμαη ζοπκά ……… γηαγηάδεξ μμο. Τα ιμοιμύδηα ……… αοιήξ μμο 

είκαη πμιύπνςμα. Τα νμύπα ……… γηαγηάξ μμο είκαη μαύνα. Τμ κενό ……… 

βνμπήξ είκαη θαζανό. Δεκ πνέπεη κα παιμύμε ……… θςιηέξ ηςκ 

πμοιηώκ. Οη γεςνγμί πενημέκμοκ με ιαπηάνα ……… βνμπέξ. Ο αέναξ 

……… ελμπήξ είκαη θαζανόξ. Καζίζαμε ζημκ ίζθημ ………….. πμνημθαιηάξ. 

Χζεξ πόηηζα όιεξ …………. γιάζηνεξ μμο. Τμ θόνεμα ………… Μανίαξ είκαη 

θαζανό. Τνογήζαμε όιεξ ………. ειηέξ μαξ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάδω ε, η, εη ή μη 

………  αοι…….   μαξ είκαη μεγάι…….  θαη θαζαν…… .  Έπ……. έκα μεγάιμ 

ιαζάκ…….  πμο ε μαμά μμο θοηεύ……. πμιιά θοηά.  Σήμενα όμςξ  …….  

ζηαγόκεξ η……. ξ βνμπ……. ξ έπεζακ μνμεηηθέξ.   …….  γιάζηνεξ έπεζακ 

από ημ πενηβάδ…. θαη έζπαζακ. Έκα ιμοιμύδ…….  λενηδώζεθε θαη …….  

μαμά ζηεκαπςνήζεθε. Έκα πμοι…….  θνύθηεθε ηνμμαγμέκμ θάης από 

η…….  ζθεπ……. η…….ξ  βενάκηαξ εκώ ……. γάηα θμύνκηαζε ζη……. γςκηά. 

Πάκηα ηέημηα επμπ……. ανπίδ……. κα βνέπ……. λαθκηθά.  Πανόια αοηά 

εμέκα μμο ανέζ…….   ……. άκμηλ……..  . 

Βάδω ε, η, εη ή μη 

………  αοι…….   μαξ είκαη μεγάι…….  θαη θαζαν…… .  Έπ……. έκα μεγάιμ 

ιαζάκ…….  πμο ε μαμά μμο θοηεύ……. πμιιά θοηά.  Σήμενα όμςξ  …….  

ζηαγόκεξ η……. ξ βνμπ……. ξ έπεζακ μνμεηηθέξ.   …….  γιάζηνεξ έπεζακ 

από ημ πενηβάδ…. θαη έζπαζακ. Έκα ιμοιμύδ…….  λενηδώζεθε θαη …….  

μαμά ζηεκαπςνήζεθε. Έκα πμοι…….  θνύθηεθε ηνμμαγμέκμ θάης από 

η…….  ζθεπ……. η…….ξ  βενάκηαξ εκώ ……. γάηα θμύνκηαζε ζη……. γςκηά. 

Πάκηα ηέημηα επμπ……. ανπίδ……. κα βνέπ……. λαθκηθά.  Πανόια αοηά 

εμέκα μμο ανέζ…….   ……. άκμηλ……..  . 

 

Βάδω ε, η, εη ή μη 

………  αοι…….   μαξ είκαη μεγάι…….  θαη θαζαν…… .  Έπ……. έκα μεγάιμ 

ιαζάκ…….  πμο ε μαμά μμο θοηεύ……. πμιιά θοηά.  Σήμενα όμςξ  …….  

ζηαγόκεξ η……. ξ βνμπ……. ξ έπεζακ μνμεηηθέξ.   …….  γιάζηνεξ έπεζακ 

από ημ πενηβάδ…. θαη έζπαζακ. Έκα ιμοιμύδ…….  λενηδώζεθε θαη …….  

μαμά ζηεκαπςνήζεθε. Έκα πμοι…….  θνύθηεθε ηνμμαγμέκμ θάης από 

η…….  ζθεπ……. η…….ξ  βενάκηαξ εκώ ……. γάηα θμύνκηαζε ζη……. γςκηά. 

Πάκηα ηέημηα επμπ……. ανπίδ……. κα βνέπ……. λαθκηθά.  Πανόια αοηά 

εμέκα μμο ανέζ…….   ……. άκμηλ……..  . 

 

Βάδω ε, η, εη  ή μη 

………  αοι…….   μαξ είκαη μεγάι…….  θαη θαζαν…… .  Έπ……. έκα μεγάιμ 

ιαζάκ…….  πμο ε μαμά μμο θοηεύ……. πμιιά θοηά.  Σήμενα όμςξ  …….  

ζηαγόκεξ η……. ξ βνμπ……. ξ έπεζακ μνμεηηθέξ.   …….  γιάζηνεξ έπεζακ 

από ημ πενηβάδ…. θαη έζπαζακ. Έκα ιμοιμύδ…….  λενηδώζεθε θαη …….  

μαμά ζηεκαπςνήζεθε. Έκα πμοι…….  θνύθηεθε ηνμμαγμέκμ θάης από 

η…….  ζθεπ……. η…….ξ  βενάκηαξ εκώ ……. γάηα θμύνκηαζε ζη……. γςκηά. 

Πάκηα ηέημηα επμπ……. ανπίδ……. κα βνέπ……. λαθκηθά.  Πανόια αοηά 

εμέκα μμο ανέζ…….   ……. άκμηλ……..  . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάδω με ή μαη 

Κάζε πνςί ζεθώκμμ……… από ημ θνεβάηη, κηύκμμ………, πηεκίδμμ……… 

θαη παίνκς ημ πνςηκό μμο. Μεηά, μαδί με ημ θίιμ μμο λεθηκάμ……… γηα 

ημ ζπμιείμ. Σημ δνόμμ βαδίδμομ…… πνμζεθηηθά θαη θμοβεκηηάδμομ…… . 

Όηακ θηάζμομ……… ζημ ζπμιείμ, θαηεβάδμομ……… ηε βαιίηζα μαξ ζηεκ 

ηάλε θαη πάμε κα παίλμομ……… γηα ιίγμ με ημοξ θίιμοξ μαξ. Καμηά θμνά 

εγώ ιενώκμμ……… ζημ γήπεδμ θαη ζηεκαπςνηέμ……….  . Σοιιμγίδμμ……… 

ηε μαμά πμο ζα μμο πιύκεη ηα νμύπα θαη ζθέθημμ……… όηη πνέπεη κα 

είμ……… πημ πνμζεθηηθόξ. Τα δηαιείμμαηα παίδμομ……… με ημοξ θίιμοξ 

μμο, ηνέπμομ……… ζηεκ αοιή θαη δηαζθεδάδμομ………. . Γίμ……… πμιύ 

πανμύμεκμξ όηακ δεκ ηζαθςκόμαζη……….  

Βάδω με ή μαη 

Κάζε πνςί ζεθώκμμ……… από ημ θνεβάηη, κηύκμμ………, πηεκίδμμ……… 

θαη παίνκς ημ πνςηκό μμο. Μεηά, μαδί με ημ θίιμ μμο λεθηκάμ……… γηα 

ημ ζπμιείμ. Σημ δνόμμ βαδίδμομ…… πνμζεθηηθά θαη θμοβεκηηάδμομ…… . 

Όηακ θηάζμομ……… ζημ ζπμιείμ, θαηεβάδμομ……… ηε βαιίηζα μαξ ζηεκ 

ηάλε θαη πάμε κα παίλμομ……… γηα ιίγμ με ημοξ θίιμοξ μαξ. Καμηά θμνά 

εγώ ιενώκμμ……… ζημ γήπεδμ θαη ζηεκαπςνηέμ……….  . Σοιιμγίδμμ……… 

ηε μαμά πμο ζα μμο πιύκεη ηα νμύπα θαη ζθέθημμ……… όηη πνέπεη κα 

είμ……… πημ πνμζεθηηθόξ. Τα δηαιείμμαηα παίδμομ……… με ημοξ θίιμοξ 

μμο, ηνέπμομ……… ζηεκ αοιή θαη δηαζθεδάδμομ………. . Γίμ……… πμιύ 

πανμύμεκμξ όηακ δεκ ηζαθςκόμαζη……….  

Βάδω με ή μαη 

Κάζε πνςί ζεθώκμμ……… από ημ θνεβάηη, κηύκμμ………, πηεκίδμμ……… 

θαη παίνκς ημ πνςηκό μμο. Μεηά, μαδί με ημ θίιμ μμο λεθηκάμ……… γηα 

ημ ζπμιείμ. Σημ δνόμμ βαδίδμομ…… πνμζεθηηθά θαη θμοβεκηηάδμομ…… . 

Όηακ θηάζμομ……… ζημ ζπμιείμ, θαηεβάδμομ……… ηε βαιίηζα μαξ ζηεκ 

ηάλε θαη πάμε κα παίλμομ……… γηα ιίγμ με ημοξ θίιμοξ μαξ. Καμηά θμνά 

εγώ ιενώκμμ……… ζημ γήπεδμ θαη ζηεκαπςνηέμ……….  . Σοιιμγίδμμ……… 

ηε μαμά πμο ζα μμο πιύκεη ηα νμύπα θαη ζθέθημμ……… όηη πνέπεη κα 

είμ……… πημ πνμζεθηηθόξ. Τα δηαιείμμαηα παίδμομ……… με ημοξ θίιμοξ 

μμο, ηνέπμομ……… ζηεκ αοιή θαη δηαζθεδάδμομ………. . Γίμ……… πμιύ 

πανμύμεκμξ όηακ δεκ ηζαθςκόμαζη……….  

Βάδω με ή μαη 

Κάζε πνςί ζεθώκμμ……… από ημ θνεβάηη, κηύκμμ………, πηεκίδμμ……… 

θαη παίνκς ημ πνςηκό μμο. Μεηά, μαδί με ημ θίιμ μμο λεθηκάμ……… γηα 

ημ ζπμιείμ. Σημ δνόμμ βαδίδμομ…… πνμζεθηηθά θαη θμοβεκηηάδμομ…… . 

Όηακ θηάζμομ……… ζημ ζπμιείμ, θαηεβάδμομ……… ηε βαιίηζα μαξ ζηεκ 

ηάλε θαη πάμε κα παίλμομ……… γηα ιίγμ με ημοξ θίιμοξ μαξ. Καμηά θμνά 

εγώ ιενώκμμ……… ζημ γήπεδμ θαη ζηεκαπςνηέμ……….  . Σοιιμγίδμμ……… 

ηε μαμά πμο ζα μμο πιύκεη ηα νμύπα θαη ζθέθημμ……… όηη πνέπεη κα 

είμ……… πημ πνμζεθηηθόξ. Τα δηαιείμμαηα παίδμομ……… με ημοξ θίιμοξ 

μμο, ηνέπμομ……… ζηεκ αοιή θαη δηαζθεδάδμομ………. . Γίμ……… πμιύ 

πανμύμεκμξ όηακ δεκ ηζαθςκόμαζη……….  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάδω τμ θατάιιειμ άνζνμ τμκ ή τωκ 

Βιέπς ημκ μαζεηή. Σηέθεηαη μπνμζηά από ηεκ αίζμοζα ……….. 

εθπαηδεοηηθώκ. Ψάπκεη …….. δάζθαιό ημο γηα κα ημο πεη γηα …………. 

ζόνοβμ πμο αθμύζηεθε ………. έλς από ηα απμδοηήνηα …………. αγμνηώκ. 

Ο δάζθαιμξ πενπαημύζε θναηώκηαξ ηα ηεηνάδηα …………. μαζεηώκ θαη 

………….  θαηκμύνημ ζπόγγμ. Σήμενα ζα ακαθμηκώζεη ημοξ βαζμμύξ ……….. 

δηαγςκηζμάηςκ θαη ……….. έπαηκμ από ……….. δηεοζοκηή.  

Σηεκ γςκηά είδε ηα ενγαιεία ……….. ενγαηώκ πμο ήνζακ κα δημνζώζμοκ 

ηα θάγθεια ……….. δηαδνόμςκ.     

Βάδω τμ θατάιιειμ άνζνμ τμκ ή τωκ 

Βιέπς ημκ μαζεηή. Σηέθεηαη μπνμζηά από ηεκ αίζμοζα ……….. 

εθπαηδεοηηθώκ. Ψάπκεη …….. δάζθαιό ημο γηα κα ημο πεη γηα …………. 

ζόνοβμ πμο αθμύζηεθε ………. έλς από ηα απμδοηήνηα …………. αγμνηώκ. 

Ο δάζθαιμξ πενπαημύζε θναηώκηαξ ηα ηεηνάδηα …………. μαζεηώκ θαη 

………….  θαηκμύνημ ζπόγγμ. Σήμενα ζα ακαθμηκώζεη ημοξ βαζμμύξ ……….. 

δηαγςκηζμάηςκ θαη ……….. έπαηκμ από ……….. δηεοζοκηή.  

Σηεκ γςκηά είδε ηα ενγαιεία ……….. ενγαηώκ πμο ήνζακ κα δημνζώζμοκ 

ηα θάγθεια ……….. δηαδνόμςκ.     

 

Βάδω τμ θατάιιειμ άνζνμ τμκ ή τωκ 

Βιέπς ημκ μαζεηή. Σηέθεηαη μπνμζηά από ηεκ αίζμοζα ……….. 

εθπαηδεοηηθώκ. Ψάπκεη …….. δάζθαιό ημο γηα κα ημο πεη γηα …………. 

ζόνοβμ πμο αθμύζηεθε ………. έλς από ηα απμδοηήνηα …………. αγμνηώκ. 

Ο δάζθαιμξ πενπαημύζε θναηώκηαξ ηα ηεηνάδηα …………. μαζεηώκ θαη 

………….  θαηκμύνημ ζπόγγμ. Σήμενα ζα ακαθμηκώζεη ημοξ βαζμμύξ ……….. 

δηαγςκηζμάηςκ θαη ……….. έπαηκμ από ……….. δηεοζοκηή.  

Σηεκ γςκηά είδε ηα ενγαιεία ……….. ενγαηώκ πμο ήνζακ κα δημνζώζμοκ 

ηα θάγθεια ……….. δηαδνόμςκ.     

 

Βάδω τμ θατάιιειμ άνζνμ τμκ ή τωκ 

Βιέπς ημκ μαζεηή. Σηέθεηαη μπνμζηά από ηεκ αίζμοζα ……….. 

εθπαηδεοηηθώκ. Ψάπκεη …….. δάζθαιό ημο γηα κα ημο πεη γηα …………. 

ζόνοβμ πμο αθμύζηεθε ………. έλς από ηα απμδοηήνηα …………. αγμνηώκ. 

Ο δάζθαιμξ πενπαημύζε θναηώκηαξ ηα ηεηνάδηα …………. μαζεηώκ θαη 

………….  θαηκμύνημ ζπόγγμ. Σήμενα ζα ακαθμηκώζεη ημοξ βαζμμύξ ……….. 

δηαγςκηζμάηςκ θαη ……….. έπαηκμ από ……….. δηεοζοκηή.  

Σηεκ γςκηά είδε ηα ενγαιεία ……….. ενγαηώκ πμο ήνζακ κα δημνζώζμοκ 

ηα θάγθεια ……….. δηαδνόμςκ.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάδω τηξ πνμτάσεηξ στμκ ακτίζετμ ανηζμό: 

Ο γεκκαίμξ ζηναηηώηεξ πμιεμά γηα ηεκ παηνίδα ημο. 

__________________________________________________

Ο αζιεηήξ είκαη έημημμξ γηα ημκ αγώκα. 

__________________________________________________ 

Τα θαιύηενα ηναγμύδηα ζα βναβεοημύκ ζημοξ δηαγςκηζμμύξ. 

__________________________________________________ 

Ο πηζηόξ θίιμξ μαξ βμεζά ζηεκ δύζθμιε ζηηγμή. 

 

Βάδω τηξ πνμτάσεηξ στμκ ακτίζετμ ανηζμό: 

Ο γεκκαίμξ ζηναηηώηεξ πμιεμά γηα ηεκ παηνίδα ημο. 

__________________________________________________

Ο αζιεηήξ είκαη έημημμξ γηα ημκ αγώκα. 

__________________________________________________ 

Τα θαιύηενα ηναγμύδηα ζα βναβεοημύκ ζημοξ δηαγςκηζμμύξ. 

__________________________________________________ 

Ο πηζηόξ θίιμξ μαξ βμεζά ζηεκ δύζθμιε ζηηγμή. 

 

Βάδω τηξ πνμτάσεηξ στμκ ακτίζετμ ανηζμό: 

Ο γεκκαίμξ ζηναηηώηεξ πμιεμά γηα ηεκ παηνίδα ημο. 

__________________________________________________

Ο αζιεηήξ είκαη έημημμξ γηα ημκ αγώκα. 

__________________________________________________ 

Τα θαιύηενα ηναγμύδηα ζα βναβεοημύκ ζημοξ δηαγςκηζμμύξ. 

__________________________________________________ 

Ο πηζηόξ θίιμξ μαξ βμεζά ζηεκ δύζθμιε ζηηγμή. 

 

Βάδω τηξ πνμτάσεηξ στμκ ακτίζετμ ανηζμό: 

Ο γεκκαίμξ ζηναηηώηεξ πμιεμά γηα ηεκ παηνίδα ημο. 

__________________________________________________

Ο αζιεηήξ είκαη έημημμξ γηα ημκ αγώκα. 

__________________________________________________ 

Τα θαιύηενα ηναγμύδηα ζα βναβεοημύκ ζημοξ δηαγςκηζμμύξ. 

__________________________________________________ 

Ο πηζηόξ θίιμξ μαξ βμεζά ζηεκ δύζθμιε ζηηγμή. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σομπιενώκω με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ: 

Ο ήιημξ θςη………δ…….. ηε γε θαη ηα πμοιηά θηενμογ…….δμοκ πάκς από 

ηα δέκηνα.   Οη πμνημθαιηέξ ανπ……δμοκ κα ακζ……δμοκ θαη μ ηόπμξ 

μμζπμμον……δεη.  

Η μεηένα λοπκά πνςί θαη ανπ……δ…… κα ζογον……δ……, κα 

ζθμοπ……δ……, κα λεζθμκ……δ…… θαη κα ζθμογγαν……δ…….  

Ο μπαμπάξ ζα ρςκ……ζ…… ιαπακηθά θαη ζα αθ……ζ…… θάπμηα νμύπα 

ζημ θαζανηζηήνημ.  

Ο θηίζηεξ θη……δ…… ημκ μακηνόημηπμ ημο ζπηηημύ.  

   

Σομπιενώκω με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ: 

Ο ήιημξ θςη………δ…….. ηε γε θαη ηα πμοιηά θηενμογ…….δμοκ πάκς από 

ηα δέκηνα.   Οη πμνημθαιηέξ ανπ……δμοκ κα ακζ……δμοκ θαη μ ηόπμξ 

μμζπμμον……δεη.  

Η μεηένα λοπκά πνςί θαη ανπ……δ…… κα ζογον……δ……, κα 

ζθμοπ……δ……, κα λεζθμκ……δ…… θαη κα ζθμογγαν……δ…….  

Ο μπαμπάξ ζα ρςκ……ζ…… ιαπακηθά θαη ζα αθ……ζ…… θάπμηα νμύπα 

ζημ θαζανηζηήνημ.  

Ο θηίζηεξ θη……δ…… ημκ μακηνόημηπμ ημο ζπηηημύ.  

 

Σομπιενώκω με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ: 

Ο ήιημξ θςη………δ…….. ηε γε θαη ηα πμοιηά θηενμογ…….δμοκ πάκς από 

ηα δέκηνα.   Οη πμνημθαιηέξ ανπ……δμοκ κα ακζ……δμοκ θαη μ ηόπμξ 

μμζπμμον……δεη.  

Η μεηένα λοπκά πνςί θαη ανπ……δ…… κα ζογον……δ……, κα 

ζθμοπ……δ……, κα λεζθμκ……δ…… θαη κα ζθμογγαν……δ…….  

Ο μπαμπάξ ζα ρςκ……ζ…… ιαπακηθά θαη ζα αθ……ζ…… θάπμηα νμύπα 

ζημ θαζανηζηήνημ.  

Ο θηίζηεξ θη……δ…… ημκ μακηνόημηπμ ημο ζπηηημύ.  

 

Σομπιενώκω με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ: 

Ο ήιημξ θςη………δ…….. ηε γε θαη ηα πμοιηά θηενμογ…….δμοκ πάκς από 

ηα δέκηνα.   Οη πμνημθαιηέξ ανπ……δμοκ κα ακζ……δμοκ θαη μ ηόπμξ 

μμζπμμον……δεη.  

Η μεηένα λοπκά πνςί θαη ανπ……δ…… κα ζογον……δ……, κα 

ζθμοπ……δ……, κα λεζθμκ……δ…… θαη κα ζθμογγαν……δ…….  

Ο μπαμπάξ ζα ρςκ……ζ…… ιαπακηθά θαη ζα αθ……ζ…… θάπμηα νμύπα 

ζημ θαζανηζηήνημ.  

Ο θηίζηεξ θη……δ…… ημκ μακηνόημηπμ ημο ζπηηημύ.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σομπιενώκω με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ: 

Η Μανία ζομ………… όηακ ζηδεν………… ηα νμύπα θαη ε Νηίκα ηα 

ηζαιαθ………….  Κάζε Πάζπα ε μεηένα δομ………… θιαμύκεξ. Μαι………… 

όμςξ κα ηηξ θάμε πνηκ από ημ Μεγάιμ Σάββαημ.  

 Ο δάζθαιμξ  δημνζ………… ηα ηεηνάδηα. Γμείξ θνο………… πμιύ. Ο Νίθμξ 

όζμ πάεη θαη ρει…………. Γμείξ θιεηδ………… θαιά ηεκ πόνηα ημο ζπηηημύ 

μαξ. Ο παηέναξ πιεν………… ημκ μπαθάιε. Ο παηέναξ ημο Σηοιηακμύ 

βηδ………… θαη θανθ………… ημ θιμοβί γηα ηηξ θόηεξ.  

Η Φακή ζοκήζςξ λαπι………… κςνίξ γηα κα λεθμοναζηεί.  

Σομπιενώκω με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ: 

Η Μανία ζομ………… όηακ ζηδεν………… ηα νμύπα θαη ε Νηίκα ηα 

ηζαιαθ………….  Κάζε Πάζπα ε μεηένα δομ………… θιαμύκεξ. Μαι………… 

όμςξ κα ηηξ θάμε πνηκ από ημ Μεγάιμ Σάββαημ.  

 Ο δάζθαιμξ  δημνζ………… ηα ηεηνάδηα. Γμείξ θνο………… πμιύ. Ο Νίθμξ 

όζμ πάεη θαη ρει…………. Γμείξ θιεηδ………… θαιά ηεκ πόνηα ημο ζπηηημύ 

μαξ. Ο παηέναξ πιεν………… ημκ μπαθάιε. Ο παηέναξ ημο Σηοιηακμύ 

βηδ………… θαη θανθ………… ημ θιμοβί γηα ηηξ θόηεξ.  

Η Φακή ζοκήζςξ λαπι………… κςνίξ γηα κα λεθμοναζηεί.  

 

Βάδω ε, η ή Σομπιενώκω με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ: 

Η Μανία ζομ………… όηακ ζηδεν………… ηα νμύπα θαη ε Νηίκα ηα 

ηζαιαθ………….  Κάζε Πάζπα ε μεηένα δομ………… θιαμύκεξ. Μαι………… 

όμςξ κα ηηξ θάμε πνηκ από ημ Μεγάιμ Σάββαημ.  

 Ο δάζθαιμξ  δημνζ………… ηα ηεηνάδηα. Γμείξ θνο………… πμιύ. Ο Νίθμξ 

όζμ πάεη θαη ρει…………. Γμείξ θιεηδ………… θαιά ηεκ πόνηα ημο ζπηηημύ 

μαξ. Ο παηέναξ πιεν………… ημκ μπαθάιε. Ο παηέναξ ημο Σηοιηακμύ 

βηδ………… θαη θανθ………… ημ θιμοβί γηα ηηξ θόηεξ.  

Η Φακή ζοκήζςξ λαπι………… κςνίξ γηα κα λεθμοναζηεί.  

μη 

Σομπιενώκω με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ: 

Η Μανία ζομ………… όηακ ζηδεν………… ηα νμύπα θαη ε Νηίκα ηα 

ηζαιαθ………….  Κάζε Πάζπα ε μεηένα δομ………… θιαμύκεξ. Μαι………… 

όμςξ κα ηηξ θάμε πνηκ από ημ Μεγάιμ Σάββαημ.  

 Ο δάζθαιμξ  δημνζ………… ηα ηεηνάδηα. Γμείξ θνο………… πμιύ. Ο Νίθμξ 

όζμ πάεη θαη ρει…………. Γμείξ θιεηδ………… θαιά ηεκ πόνηα ημο ζπηηημύ 

μαξ. Ο παηέναξ πιεν………… ημκ μπαθάιε. Ο παηέναξ ημο Σηοιηακμύ 

βηδ………… θαη θανθ………… ημ θιμοβί γηα ηηξ θόηεξ.  

Η Φακή ζοκήζςξ λαπι………… κςνίξ γηα κα λεθμοναζηεί.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημνζώκω τμ πημ θάτω θείμεκμ βάδμκταξ θευαιαίμ όπμο 

πνεηάδεταη: 

παηνίδα μμο είκαη ε θύπνμξ. ε πνςηεύμοζά ηεξ, ε ιεοθςζία, είκαη 

ςναία πόιε. πμιιμί λέκμη ημονίζηεξ ένπμκηαη κα δμοκ ημ ανπαημιμγηθό 

μμοζείμ θαη ηα μεζαηςκηθά ηείπε. ένπμκηαη επίζεξ γηα κα πανμύκ ημκ 

ήιημ θαη ηηξ αθνμγηαιηέξ ζηε ιάνκαθα, ζηε ιεμεζό θαη ζηεκ πάθμ. Πημ 

λαθμοζηέξ όμςξ είκαη μη παναιίεξ ηεξ αγίαξ κάπαξ. δοζηοπώξ από ημ 

1974 μη πόιεηξ ηεξ θύπνμο μαξ,  ε θενύκεηα θαη ε αμμόπςζημξ, είκαη 

θαηεπόμεκεξ από ημοξ ημύνθμοξ. ε ημονθηθή εηζβμιή έγηκε ζηηξ 20 

ημοιίμο 1974. Πμηέ δεκ ζα λεπάζμομε ηα θαηεπόμεκα μένε μαξ.   

Δημνζώκω τμ πημ θάτω θείμεκμ βάδμκταξ θευαιαίμ όπμο 

πνεηάδεταη: 

παηνίδα μμο είκαη ε θύπνμξ. ε πνςηεύμοζά ηεξ, ε ιεοθςζία, είκαη 

ςναία πόιε. πμιιμί λέκμη ημονίζηεξ ένπμκηαη κα δμοκ ημ ανπαημιμγηθό 

μμοζείμ θαη ηα μεζαηςκηθά ηείπε. ένπμκηαη επίζεξ γηα κα πανμύκ ημκ 

ήιημ θαη ηηξ αθνμγηαιηέξ ζηε ιάνκαθα, ζηε ιεμεζό θαη ζηεκ πάθμ. Πημ 

λαθμοζηέξ όμςξ είκαη μη παναιίεξ ηεξ αγίαξ κάπαξ. δοζηοπώξ από ημ 

1974 μη πόιεηξ ηεξ θύπνμο μαξ,  ε θενύκεηα θαη ε αμμόπςζημξ, είκαη 

θαηεπόμεκεξ από ημοξ ημύνθμοξ. ε ημονθηθή εηζβμιή έγηκε ζηηξ 20 

ημοιίμο 1974. Πμηέ δεκ ζα λεπάζμομε ηα θαηεπόμεκα μένε μαξ.   

 

Δημνζώκω τμ πημ θάτω θείμεκμ βάδμκταξ θευαιαίμ όπμο 

πνεηάδεταη: 

παηνίδα μμο είκαη ε θύπνμξ. ε πνςηεύμοζά ηεξ, ε ιεοθςζία, είκαη 

ςναία πόιε. πμιιμί λέκμη ημονίζηεξ ένπμκηαη κα δμοκ ημ ανπαημιμγηθό 

μμοζείμ θαη ηα μεζαηςκηθά ηείπε. ένπμκηαη επίζεξ γηα κα πανμύκ ημκ 

ήιημ θαη ηηξ αθνμγηαιηέξ ζηε ιάνκαθα, ζηε ιεμεζό θαη ζηεκ πάθμ. Πημ 

λαθμοζηέξ όμςξ είκαη μη παναιίεξ ηεξ αγίαξ κάπαξ. δοζηοπώξ από ημ 

1974 μη πόιεηξ ηεξ θύπνμο μαξ,  ε θενύκεηα θαη ε αμμόπςζημξ, είκαη 

θαηεπόμεκεξ από ημοξ ημύνθμοξ. ε ημονθηθή εηζβμιή έγηκε ζηηξ 20 

ημοιίμο 1974. Πμηέ δεκ ζα λεπάζμομε ηα θαηεπόμεκα μένε μαξ.   

 

Δημνζώκω τμ πημ θάτω θείμεκμ βάδμκταξ θευαιαίμ όπμο 

πνεηάδεταη: 

παηνίδα μμο είκαη ε θύπνμξ. ε πνςηεύμοζά ηεξ, ε ιεοθςζία, είκαη 

ςναία πόιε. πμιιμί λέκμη ημονίζηεξ ένπμκηαη κα δμοκ ημ ανπαημιμγηθό 

μμοζείμ θαη ηα μεζαηςκηθά ηείπε. ένπμκηαη επίζεξ γηα κα πανμύκ ημκ 

ήιημ θαη ηηξ αθνμγηαιηέξ ζηε ιάνκαθα, ζηε ιεμεζό θαη ζηεκ πάθμ. Πημ 

λαθμοζηέξ όμςξ είκαη μη παναιίεξ ηεξ αγίαξ κάπαξ. δοζηοπώξ από ημ 

1974 μη πόιεηξ ηεξ θύπνμο μαξ,  ε θενύκεηα θαη ε αμμόπςζημξ, είκαη 

θαηεπόμεκεξ από ημοξ ημύνθμοξ. ε ημονθηθή εηζβμιή έγηκε ζηηξ 20 

ημοιίμο 1974. Πμηέ δεκ ζα λεπάζμομε ηα θαηεπόμεκα μένε μαξ.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σομπιενώκω με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ:  

Η μεηένα αζπμι……… με ημ πιύζημ……, ημ άπι……μα θαη ημ ζηδέν……μα 

ηςκ νμύπςκ. Ο παηέναξ με ημ θαζάν……ζμα, ημ ζθάι……ζμα θαη ημ 

πόη……ζμα ημο θήπμο. Γγώ αζπμιμύμ…… με ημ γνάρημ…… θαη ημ 

δηάβαζμα. Χηεξ με ηημών…… μ παηέναξ γηαηί ήμμοκ εκμπιεη……θόξ θαη 

θμοναζη……θόξ.  Τμ πάζ……μα μμο έγηκ…… μάζ……μα. Π……δς 

πεηόζθαηνα ζηε ζπμι……θή μμάδα. Τμ θάνθ……μα είκαη ημ δοκαηό μμο 

ζεμείμ. Η μηθνή μμο αδειθή αζπμι…… με ημ πηέκ……ζμα ηςκ μαιιηώκ 

ηεξ θαη με ημ βάρ……μμ ηςκ κοπηώκ ηεξ. Γύπεη…… όηακ μεγαι……ζεη κα 

γίκεη αηζζεη……θόξ. Ο θίιμξ μμο μ Νίθμξ είκαη πνώημξ ζημ ηνέλημ…… 

θαη ζημ πήδ……μα. Οκεηνεύεη…… θάπμηα μένα κα γίκεη αζιεηήξ. 

Σομπιενώκω με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ:  

Η μεηένα αζπμι……… με ημ πιύζημ……, ημ άπι……μα θαη ημ ζηδέν……μα 

ηςκ νμύπςκ. Ο παηέναξ με ημ θαζάν……ζμα, ημ ζθάι……ζμα θαη ημ 

πόη……ζμα ημο θήπμο. Γγώ αζπμιμύμ…… με ημ γνάρημ…… θαη ημ 

δηάβαζμα. Χηεξ με ηημών…… μ παηέναξ γηαηί ήμμοκ εκμπιεη……θόξ θαη 

θμοναζη……θόξ.  Τμ πάζ……μα μμο έγηκ…… μάζ……μα. Π……δς 

πεηόζθαηνα ζηε ζπμι……θή μμάδα. Τμ θάνθ……μα είκαη ημ δοκαηό μμο 

ζεμείμ. Η μηθνή μμο αδειθή αζπμι…… με ημ πηέκ……ζμα ηςκ μαιιηώκ 

ηεξ θαη με ημ βάρ……μμ ηςκ κοπηώκ ηεξ. Γύπεη…… όηακ μεγαι……ζεη κα 

γίκεη αηζζεη……θόξ. Ο θίιμξ μμο μ Νίθμξ είκαη πνώημξ ζημ ηνέλημ…… 

θαη ζημ πήδ……μα. Οκεηνεύεη…… θάπμηα μένα κα γίκεη αζιεηήξ. 

Σομπιενώκω με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ:  

Η μεηένα αζπμι……… με ημ πιύζημ……, ημ άπι……μα θαη ημ ζηδέν……μα 

ηςκ νμύπςκ. Ο παηέναξ με ημ θαζάν……ζμα, ημ ζθάι……ζμα θαη ημ 

πόη……ζμα ημο θήπμο. Γγώ αζπμιμύμ…… με ημ γνάρημ…… θαη ημ 

δηάβαζμα. Χηεξ με ηημών…… μ παηέναξ γηαηί ήμμοκ εκμπιεη……θόξ θαη 

θμοναζη……θόξ.  Τμ πάζ……μα μμο έγηκ…… μάζ……μα. Π……δς 

πεηόζθαηνα ζηε ζπμι……θή μμάδα. Τμ θάνθ……μα είκαη ημ δοκαηό μμο 

ζεμείμ. Η μηθνή μμο αδειθή αζπμι…… με ημ πηέκ……ζμα ηςκ μαιιηώκ 

ηεξ θαη με ημ βάρ……μμ ηςκ κοπηώκ ηεξ. Γύπεη…… όηακ μεγαι……ζεη κα 

γίκεη αηζζεη……θόξ. Ο θίιμξ μμο μ Νίθμξ είκαη πνώημξ ζημ ηνέλημ…… 

θαη ζημ πήδ……μα. Οκεηνεύεη…… θάπμηα μένα κα γίκεη αζιεηήξ. 

Σομπιενώκω με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ:  

Η μεηένα αζπμι……… με ημ πιύζημ……, ημ άπι……μα θαη ημ ζηδέν……μα 

ηςκ νμύπςκ. Ο παηέναξ με ημ θαζάν……ζμα, ημ ζθάι……ζμα θαη ημ 

πόη……ζμα ημο θήπμο. Γγώ αζπμιμύμ…… με ημ γνάρημ…… θαη ημ 

δηάβαζμα. Χηεξ με ηημών…… μ παηέναξ γηαηί ήμμοκ εκμπιεη……θόξ θαη 

θμοναζη……θόξ.  Τμ πάζ……μα μμο έγηκ…… μάζ……μα. Π……δς 

πεηόζθαηνα ζηε ζπμι……θή μμάδα. Τμ θάνθ……μα είκαη ημ δοκαηό μμο 

ζεμείμ. Η μηθνή μμο αδειθή αζπμι…… με ημ πηέκ……ζμα ηςκ μαιιηώκ 

ηεξ θαη με ημ βάρ……μμ ηςκ κοπηώκ ηεξ. Γύπεη…… όηακ μεγαι……ζεη κα 

γίκεη αηζζεη……θόξ. Ο θίιμξ μμο μ Νίθμξ είκαη πνώημξ ζημ ηνέλημ…… 

θαη ζημ πήδ……μα. Οκεηνεύεη…… θάπμηα μένα κα γίκεη αζιεηήξ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σομπιενώκω τα νήματα στμκ αόνηστμ. 

Τα παηδηά πενπάη……ζακ ζημκ θήπμ, ζθάι……ζακ ηα δέκηνα θαη 

πόη……ζακ ηα ιμοιμύδηα. Κάπμηα άιια θαζάν……ζακ ηεκ αοιή. Όιμη 

αθμιμύζ……ζακ ηηξ μδεγίεξ πμο ημοξ δόζ……θακ. Χάν……θακ πμο 

βειηίςζακ ημ ζπμιείμ. Όηακ πηύπ……ζ…… ημ θμοδμύκη, μπ……θακ ζηεκ 

ηάλε θαη άνπ……ζακ ημ μάζεμα. «Γγώ θμονάζη….…θα πμιύ ζήμενα αιιά 

ημ εοπανηζηήζ……θα» είπε ε Μανίκα. «Όιμη θμοναζη….……» 

παναηήν…….… μ δάζθαιμξ «αιιά ενγαζη…… με δήιμ». «Πνμζπαζ…….… 

πμιύ κα θηηάλμομε ημκ θήπμ» ζοκέπ…… μ Γηώνγμξ «θαη απμθαζ……… 

όηη ζα ζοκεπίζμομε κα ημκ πενηπμημύμαζηε». Όιμη πάν….θακ πμο ημ 

άθμοζακ. 

Σομπιενώκω τα νήματα στμκ αόνηστμ. 

Τα παηδηά πενπάη……ζακ ζημκ θήπμ, ζθάι……ζακ ηα δέκηνα θαη 

πόη……ζακ ηα ιμοιμύδηα. Κάπμηα άιια θαζάν……ζακ ηεκ αοιή. Όιμη 

αθμιμύζ……ζακ ηηξ μδεγίεξ πμο ημοξ δόζ……θακ. Χάν……θακ πμο 

βειηίςζακ ημ ζπμιείμ. Όηακ πηύπ……ζ…… ημ θμοδμύκη, μπ……θακ ζηεκ 

ηάλε θαη άνπ……ζακ ημ μάζεμα. «Γγώ θμονάζη….…θα πμιύ ζήμενα αιιά 
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Σκέφτομαι και συμπληρώνω με ε ή αι: 

Ο γιατρός λέει συχνά να μην εξαντλούμ... όλες μας τις δυνάμεις, 
αλλά εγώ νιώθω συχνά να εξαντλούμ... από το πολύ παιχνίδι. 
Λυπάμ..., αλλά έτσι όπως τρέχουμ... θα χτυπήσουμ... . Τι κάνετ... 
παιδιά; Ποιος σας είπε πως το κρυφτό παίζετ... έτσι; 

Δεν πρέπει να ταλαιπωρούμ... τους γονείς μας αλλά εγώ ο ίδιος 
συχνά ταλαιπωρούμ..., όταν τους πληγώνω με τις πράξεις μου. 

Συχνά όταν πηγαίνω στο χωριό φιλοξενούμ... από τον παππού 
μου. ‘Οταν όμως έρθει ο παππούς μου στην πόλη, τον 
φιλοξενούμ... στο σπίτι μας. 

Γιατί κλ... Μάρω και λ...ς ψέματα ότι φτ...ω εγώ; Π...ς την αλήθεια 

πως φτ...ς εσύ και κανείς δε θα σε βλάψει. 
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Σομπιενώκω τα θεκά με τηξ θατάιιειεξ θαταιήλεηξ: 

Κάζε πνςί μπ___κς ζημ μπάκημ, πι__κς ημ πνόζςπό μμο, ηα δόκηηα 

μμο θαη δ__κς μηα θμνδέια ζηα μαιιηά μμο. Πεγ__κς ζηεκ θμοδίκα. Η 

μαμά μμο δεζη__κεη ημ γάια θαη μ__κεη μαδί μμο μέπνη κα ημ πης. 

Μεηά βγ__κμομε μαδί από ημ ζπίηη. Γγώ θαηεβ__κς ημ δνόμμ γηα ημ 

ζπμιείμ θαη ε μαμά ακεβ__κεη ημκ άιιμ δνόμμ γηα ηε δμοιεηά. Δεκ 

μ__κς μαθνηά από ημ ζπμιείμ θαη έηζη πεγ__κς ζπεηηθά κςνίξ. Δεκ 

πμνη__κς ημ παηπκίδη με ημοξ θίιμοξ μμο αιιά μμο ανέζεη κα 

μαζ__κς θαη πμιιά πνάγμαηα. Τμ μεζεμένη πενημ__κς ηε μαμά μμο κα 

πενάζεη κα με πάνεη. Όηακ αννςζη__κς, μ__κς ζημ ζπίηη γηα κα γίκς 

θαιά. 

Σομπιενώκω τα θεκά με τηξ θατάιιειεξ θαταιήλεηξ: 
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Φτιάχνω ρήματα με τις πιο κάτω λέξεις: 

ςημάδι      —................................ μάςτορασ —........................................ 

χορόσ       —................................         πίςτη     —........................................... 

βραβείο    —................................       πρόοδοσ  —.......................................... 

κλειδί      —................................          βίδα         —........................................  

κόκαλο  —................................           καρφί       —......................................... 

τζντα  —...................................           κουμπί     —......................................... 

χτζνι   —..................................            ελπίδα  —............................................ 

αρχή  —....................................          όπλο    —............................................. 

 

Φτιάχνω ρήματα με τις πιο κάτω λέξεις: 
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Σομπιενώστε με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ (ε, η ή εη). 

 Μπ……ηε μέζα θαη ηναγμοδ…...ζηε. Χαν…...ηε ηε δςή. Γιεκη…...ζηε όζμ 

ζέιεηε.  Γκςν……ζηε ηηξ πανέξ ηεξ δςήξ. Αγαπ…..ζηε ηε δςή.  

Σεθςζ……ηε από ηε ζέζε ζαξ θαη ζηαζ…..ηε ζημκ ημίπμ. 

Σαξ παναθαιώ ζθμοπ…. ζηε θαιά ηα παπμύηζηα ζαξ πνηκ μπείηε μέζα 

ζηεκ αίζμοζα. Γναπηά απακη…..ζηε ζηηξ ενςηήζεηξ. Πνμζπαζ....ζηε κα 

είζηε πνμζεθηηθμί θαη νςη… ζηε ημκ δάζθαιμ ακ δεκ θαηαιαβαίκεηε 

θάηη. Μπμν…..ηε κα πνεζημμπμίεζεηε πνόπεηνε θόιια. Πνμζπαζ….ζηε 

κα μιμθιενώζεηε έγθαηνα. Θομεζ.….ηε όζα είπαμε πεη θαηά ηε δηάνθεηα 

ημο μαζήμαημξ. 

Σομπιενώστε με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ (ε, η ή εη). 
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κα μιμθιενώζεηε έγθαηνα. Θομεζ.….ηε όζα είπαμε πεη θαηά ηε δηάνθεηα 

ημο μαζήμαημξ. 

Σομπιενώστε με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ (ε, η ή εη). 

 Μπ……ηε μέζα θαη ηναγμοδ…...ζηε. Χαν…...ηε ηε δςή. Γιεκη…...ζηε όζμ 

ζέιεηε.  Γκςν……ζηε ηηξ πανέξ ηεξ δςήξ. Αγαπ…..ζηε ηε δςή.  

Σεθςζ……ηε από ηε ζέζε ζαξ θαη ζηαζ…..ηε ζημκ ημίπμ. 

Σαξ παναθαιώ ζθμοπ…. ζηε θαιά ηα παπμύηζηα ζαξ πνηκ μπείηε μέζα 

ζηεκ αίζμοζα. Γναπηά απακη…..ζηε ζηηξ ενςηήζεηξ. Πνμζπαζ....ζηε κα 

είζηε πνμζεθηηθμί θαη νςη… ζηε ημκ δάζθαιμ ακ δεκ θαηαιαβαίκεηε 

θάηη. Μπμν…..ηε κα πνεζημμπμίεζεηε πνόπεηνε θόιια. Πνμζπαζ….ζηε 

κα μιμθιενώζεηε έγθαηνα. Θομεζ.….ηε όζα είπαμε πεη θαηά ηε δηάνθεηα 

ημο μαζήμαημξ. 

Σομπιενώστε με τα γνάμματα πμο ιείπμοκ (ε, η ή εη). 

 Μπ……ηε μέζα θαη ηναγμοδ…...ζηε. Χαν…...ηε ηε δςή. Γιεκη…...ζηε όζμ 

ζέιεηε.  Γκςν……ζηε ηηξ πανέξ ηεξ δςήξ. Αγαπ…..ζηε ηε δςή.  

Σεθςζ……ηε από ηε ζέζε ζαξ θαη ζηαζ…..ηε ζημκ ημίπμ. 

Σαξ παναθαιώ ζθμοπ…. ζηε θαιά ηα παπμύηζηα ζαξ πνηκ μπείηε μέζα 

ζηεκ αίζμοζα. Γναπηά απακη…..ζηε ζηηξ ενςηήζεηξ. Πνμζπαζ....ζηε κα 

είζηε πνμζεθηηθμί θαη νςη… ζηε ημκ δάζθαιμ ακ δεκ θαηαιαβαίκεηε 

θάηη. Μπμν…..ηε κα πνεζημμπμίεζεηε πνόπεηνε θόιια. Πνμζπαζ….ζηε 

κα μιμθιενώζεηε έγθαηνα. Θομεζ.….ηε όζα είπαμε πεη θαηά ηε δηάνθεηα 

ημο μαζήμαημξ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σομπιενώστε τηξ θαταιήλεηξ πμο ιείπμοκ: 

Αθμιμοζ................ ηηξ μδεγίεξ ημο παηπκηδημύ. Παη...............  με δύκαμε 

ημ θμομπί θαη θενδ............  πόκημοξ. Σοκενγαζη..............   με ημοξ 

ζομμαζεηέξ ζαξ θαη παναμεν.................. ηηξ δηαθμνέξ ζαξ. 

Σεβαζη...................   ημ πενηβάιιμκ θαη  δηαηεν............... ημ  θαζανό. 

Με μεηαθηκ.................   με ηα αοημθίκεηά ζαξ,  αιιά πνεζημμπμη...............   

ηα μέζα μαδηθήξ μεηαθμνάξ.  

Άνπ........ κα μειεηάηε πνμζεθηηθά.  Πνμζπάζ..........  κα θαηαιαβαίκεηε 

αοηά πμο δηαβάδεηε.  Μειέη..........   με ζύζηεμα θαη ηάλε.  Βαδ.......... 

ζύμθςκα με ηηξ μδεγίεξ πμο ζαξ δίκεη ημ βηβιίμ.  Σηαμάη........... όηακ 

κηώζεηε θμοναζμέκμη θαη θάκηε έκα δηάιεημμα.   
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ημ θμομπί θαη θενδ............  πόκημοξ. Σοκενγαζη..............   με ημοξ 

ζομμαζεηέξ ζαξ θαη παναμεν.................. ηηξ δηαθμνέξ ζαξ. 

Σεβαζη...................   ημ πενηβάιιμκ θαη  δηαηεν............... ημ  θαζανό. 

Με μεηαθηκ.................   με ηα αοημθίκεηά ζαξ,  αιιά πνεζημμπμη...............   

ηα μέζα μαδηθήξ μεηαθμνάξ.  

Άνπ........ κα μειεηάηε πνμζεθηηθά.  Πνμζπάζ..........  κα θαηαιαβαίκεηε 

αοηά πμο δηαβάδεηε.  Μειέη..........   με ζύζηεμα θαη ηάλε.  Βαδ.......... 

ζύμθςκα με ηηξ μδεγίεξ πμο ζαξ δίκεη ημ βηβιίμ.  Σηαμάη........... όηακ 

κηώζεηε θμοναζμέκμη θαη θάκηε έκα δηάιεημμα.   

Σομπιενώστε τηξ θαταιήλεηξ πμο ιείπμοκ: 

Αθμιμοζ................ ηηξ μδεγίεξ ημο παηπκηδημύ. Παη...............  με δύκαμε 

ημ θμομπί θαη θενδ............  πόκημοξ. Σοκενγαζη..............   με ημοξ 

ζομμαζεηέξ ζαξ θαη παναμεν.................. ηηξ δηαθμνέξ ζαξ. 

Σεβαζη...................   ημ πενηβάιιμκ θαη  δηαηεν............... ημ  θαζανό. 

Με μεηαθηκ.................   με ηα αοημθίκεηά ζαξ,  αιιά πνεζημμπμη...............   

ηα μέζα μαδηθήξ μεηαθμνάξ.  

Άνπ........ κα μειεηάηε πνμζεθηηθά.  Πνμζπάζ..........  κα θαηαιαβαίκεηε 

αοηά πμο δηαβάδεηε.  Μειέη..........   με ζύζηεμα θαη ηάλε.  Βαδ.......... 

ζύμθςκα με ηηξ μδεγίεξ πμο ζαξ δίκεη ημ βηβιίμ.  Σηαμάη........... όηακ 

κηώζεηε θμοναζμέκμη θαη θάκηε έκα δηάιεημμα.   

Σομπιενώστε τηξ θαταιήλεηξ πμο ιείπμοκ: 

Αθμιμοζ................ ηηξ μδεγίεξ ημο παηπκηδημύ. Παη...............  με δύκαμε 

ημ θμομπί θαη θενδ............  πόκημοξ. Σοκενγαζη..............   με ημοξ 

ζομμαζεηέξ ζαξ θαη παναμεν.................. ηηξ δηαθμνέξ ζαξ. 

Σεβαζη...................   ημ πενηβάιιμκ θαη  δηαηεν............... ημ  θαζανό. 

Με μεηαθηκ.................   με ηα αοημθίκεηά ζαξ,  αιιά πνεζημμπμη...............   

ηα μέζα μαδηθήξ μεηαθμνάξ.  

Άνπ........ κα μειεηάηε πνμζεθηηθά.  Πνμζπάζ..........  κα θαηαιαβαίκεηε 

αοηά πμο δηαβάδεηε.  Μειέη..........   με ζύζηεμα θαη ηάλε.  Βαδ.......... 

ζύμθςκα με ηηξ μδεγίεξ πμο ζαξ δίκεη ημ βηβιίμ.  Σηαμάη........... όηακ 

κηώζεηε θμοναζμέκμη θαη θάκηε έκα δηάιεημμα.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπεματίδω επίζετα από τηξ πημ θάτω ιέλεηξ: 

ζπμιή…………….………..     μάγμξ……………..………..     πηεξ……………..……………... 

αιήζεηα……………………     πνςί …………….………..     Έιιεκαξ………….…….……... 

εθθιεζία…………… …….    δεζπόηεξ………………..     ήνςαξ……………..…………... 

θαιμθαίνη……………….….   ζήμενα ……….………….. ύιε ………………..…………... 

λύιμ ……………………..….    μαιιί ………………………    θνύζηαιιμ……………………… 

πέηνα ………………………     αγειάδα …………………….  κόμμξ ………..…………………  

ηνίγςκμ …………………….   επζνόξ ……………………….  πνςί …………………………… 

Σπεματίδω επίζετα από τηξ πημ θάτω ιέλεηξ: 

ζπμιή…………….………..     μάγμξ……………..………..     πηεξ……………..……………... 

αιήζεηα……………………     πνςί …………….………..     Έιιεκαξ………….…….……... 

εθθιεζία…………… …….    δεζπόηεξ………………..     ήνςαξ……………..…………... 

θαιμθαίνη……………….….   ζήμενα ……….………….. ύιε ………………..…………... 

λύιμ ……………………..….    μαιιί ………………………    θνύζηαιιμ……………………… 

πέηνα ………………………     αγειάδα …………………….  κόμμξ ………..…………………  

ηνίγςκμ …………………….   επζνόξ ……………………….  πνςί …………………………… 

Σπεματίδω επίζετα από τηξ πημ θάτω ιέλεηξ: 

ζπμιή…………….………..     μάγμξ……………..………..     πηεξ……………..……………... 

αιήζεηα……………………     πνςί …………….………..     Έιιεκαξ………….…….……... 

εθθιεζία…………… …….    δεζπόηεξ………………..     ήνςαξ……………..…………... 

θαιμθαίνη……………….….   ζήμενα ……….………….. ύιε ………………..…………... 

λύιμ ……………………..….    μαιιί ………………………    θνύζηαιιμ……………………… 

πέηνα ………………………     αγειάδα …………………….  κόμμξ ………..…………………  

ηνίγςκμ …………………….   επζνόξ ……………………….  πνςί …………………………… 

Σπεματίδω επίζετα από τηξ πημ θάτω ιέλεηξ: 

ζπμιή…………….………..     μάγμξ……………..………..     πηεξ……………..……………... 

αιήζεηα……………………     πνςί …………….………..     Έιιεκαξ………….…….……... 

εθθιεζία…………… …….    δεζπόηεξ………………..     ήνςαξ……………..…………... 

θαιμθαίνη……………….….   ζήμενα ……….………….. ύιε ………………..…………... 

λύιμ ……………………..….    μαιιί ………………………    θνύζηαιιμ……………………… 

πέηνα ………………………     αγειάδα …………………….  κόμμξ ………..…………………  

ηνίγςκμ …………………….   επζνόξ ……………………….  πνςί …………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βνίσθω τα ακτίζετα τωκ παναθάτω επηζέτωκ: 

άδεημξ……………………..     βανύξ…………..…………..   ηοπενόξ ……..………..………... 

ειεύζενμξ………………..   θανδύξ ……………………    ηθακόξ……………………….…... 

δύζθμιμξ………………....   δίθαημξ……………………..    ίζημξ…………………….………... 

ογηήξ………………………...   όνζημξ………………..……..    επίζεμμξ………..……………... 

παιαηόξ………………..      ζκεηόξ……………………….    οπάθμομξ……………………... 

όμμνθμξ ………………..    μαθνηκόξ …………………..    αίηημξ…………………………... 

ζθμηεηκόξ ………………..   μεγάιμξ ………….………..   άλημξ……………................... 

πνςηκόξ …………………..   θαζανόξ …………….……..   ήζοπμξ……………................ 

Βνίσθω τα ακτίζετα τωκ παναθάτω επηζέτωκ: 

άδεημξ……………………..     βανύξ…………..…………..   ηοπενόξ ……..………..………... 

ειεύζενμξ………………..   θανδύξ ……………………    ηθακόξ……………………….…... 

δύζθμιμξ………………....   δίθαημξ……………………..    ίζημξ…………………….………... 

ογηήξ………………………...   όνζημξ………………..……..    επίζεμμξ………..……………... 

παιαηόξ………………..      ζκεηόξ……………………….    οπάθμομξ……………………... 

όμμνθμξ ………………..    μαθνηκόξ …………………..    αίηημξ…………………………... 

ζθμηεηκόξ ………………..   μεγάιμξ ………….………..   άλημξ……………................... 

πνςηκόξ …………………..   θαζανόξ …………….……..   ήζοπμξ……………................ 

Βνίσθω τα ακτίζετα τωκ παναθάτω επηζέτωκ: 

άδεημξ……………………..     βανύξ…………..…………..   ηοπενόξ ……..………..………... 

ειεύζενμξ………………..   θανδύξ ……………………    ηθακόξ……………………….…... 

δύζθμιμξ………………....   δίθαημξ……………………..    ίζημξ…………………….………... 

ογηήξ………………………...   όνζημξ………………..……..    επίζεμμξ………..……………... 

παιαηόξ………………..      ζκεηόξ……………………….    οπάθμομξ……………………... 

όμμνθμξ ………………..    μαθνηκόξ …………………..    αίηημξ…………………………... 

ζθμηεηκόξ ………………..   μεγάιμξ ………….………..   άλημξ……………................... 

πνςηκόξ …………………..   θαζανόξ …………….……..   ήζοπμξ……………................ 

Βνίσθω τα ακτίζετα τωκ παναθάτω επηζέτωκ: 

άδεημξ……………………..     βανύξ…………..…………..   ηοπενόξ ……..………..………... 

ειεύζενμξ………………..   θανδύξ ……………………    ηθακόξ……………………….…... 

δύζθμιμξ………………....   δίθαημξ……………………..    ίζημξ…………………….………... 

ογηήξ………………………...   όνζημξ………………..……..    επίζεμμξ………..……………... 

παιαηόξ………………..      ζκεηόξ……………………….    οπάθμομξ……………………... 

όμμνθμξ ………………..    μαθνηκόξ …………………..    αίηημξ…………………………... 

ζθμηεηκόξ ………………..   μεγάιμξ ………….………..   άλημξ……………................... 

πνςηκόξ …………………..   θαζανόξ …………….……..   ήζοπμξ……………................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σομπιενώκω τα θεκά με η, ε, μη, εη  

Ο Λεοηέν……ξ είκαη έκα παηδ…… έλ…… πνμκώκ. Γίκαη πμιύ θνόκημμ 

αγόν……. . Ο Λεοηέν……ξ έπεη μηα πμιύ θαι…… λαδέιθ…… πμο ηε ιέκε 

Γιέκ……. . Ο Λεοηέν……ξ είκαη ζομμαζεη……ξ με ηεκ Γιέκ…… θαη 

πεγαίκμοκ ζηεκ ίδηα ηάλ……. . Γίκαη θαη μη δύμ πμιύ θαι…… μαζεηέξ. Οη 

θίι…… ημοξ είκαη μ Μηπάι……ξ θαη ε Δακά……. 

Σήμενα παίδμοκ όι…… μαδί έκα παηπκίδ…… ζηεκ αοι……. Τναβμύκ ζημ 

πώμα μηα γναμμ…… γηα ζεμάδ…… θαη ημ παηπκίδ…… ανπίδεη.  Σε ιίγμ 

πηάκ…… δοκαη…… βνμπ…… θαη μη δνόμ…… γεμίδμοκ κενά. Η μεηένα 

η……ξ Δακά……ξ πμο βιέπ…… ηα παηδηά από ημ ηδάμ……, ηα θςκάδ…… κα 

μπμοκ μέζα ζημ ζπίη……. Έπμοκ θηόιαξ μμοζθέρ……. Τμ θεθάι…… ημοξ 

ζηάδ…… κενό.  

 

Σομπιενώκω τα θεκά με η, ε, μη, εη  

Ο Λεοηέν……ξ είκαη έκα παηδ…… έλ…… πνμκώκ. Γίκαη πμιύ θνόκημμ 

αγόν……. . Ο Λεοηέν……ξ έπεη μηα πμιύ θαι…… λαδέιθ…… πμο ηε ιέκε 

Γιέκ……. . Ο Λεοηέν……ξ είκαη ζομμαζεη……ξ με ηεκ Γιέκ…… θαη 

πεγαίκμοκ ζηεκ ίδηα ηάλ……. . Γίκαη θαη μη δύμ πμιύ θαι…… μαζεηέξ. Οη 

θίι…… ημοξ είκαη μ Μηπάι……ξ θαη ε Δακά…….   

Σήμενα παίδμοκ όι…… μαδί έκα παηπκίδ…… ζηεκ αοι……. Τναβμύκ ζημ 

πώμα μηα γναμμ…… γηα ζεμάδ…… θαη ημ παηπκίδ…… ανπίδεη.  Σε ιίγμ 

πηάκ…… δοκαη…… βνμπ…… θαη μη δνόμ…… γεμίδμοκ κενά. Η μεηένα 

η……ξ Δακά……ξ πμο βιέπ…… ηα παηδηά από ημ ηδάμ……, ηα θςκάδ…… κα 

μπμοκ μέζα ζημ ζπίη……. Έπμοκ θηόιαξ μμοζθέρ……. Τμ θεθάι…… ημοξ 

ζηάδ…… κενό.  

 

Σομπιενώκω τα θεκά με η, ε, μη, εη  

Ο Λεοηέν……ξ είκαη έκα παηδ…… έλ…… πνμκώκ. Γίκαη πμιύ θνόκημμ 

αγόν……. . Ο Λεοηέν……ξ έπεη μηα πμιύ θαι…… λαδέιθ…… πμο ηε ιέκε 

Γιέκ……. . Ο Λεοηέν……ξ είκαη ζομμαζεη……ξ με ηεκ Γιέκ…… θαη 

πεγαίκμοκ ζηεκ ίδηα ηάλ……. . Γίκαη θαη μη δύμ πμιύ θαι…… μαζεηέξ. Οη 

θίι…… ημοξ είκαη μ Μηπάι……ξ θαη ε Δακά……. 

Σήμενα παίδμοκ όι…… μαδί έκα παηπκίδ…… ζηεκ αοι……. Τναβμύκ ζημ 

πώμα μηα γναμμ…… γηα ζεμάδ…… θαη ημ παηπκίδ…… ανπίδεη.  Σε ιίγμ 

πηάκ…… δοκαη…… βνμπ…… θαη μη δνόμ…… γεμίδμοκ κενά. Η μεηένα 

η……ξ Δακά……ξ πμο βιέπ…… ηα παηδηά από ημ ηδάμ……, ηα θςκάδ…… κα 

μπμοκ μέζα ζημ ζπίη……. Έπμοκ θηόιαξ μμοζθέρ……. Τμ θεθάι…… ημοξ 

ζηάδ…… κενό.  

 

Σομπιενώκω τα θεκά με η, ε, μη, εη  

Ο Λεοηέν……ξ είκαη έκα παηδ…… έλ…… πνμκώκ. Γίκαη πμιύ θνόκημμ 

αγόν……. . Ο Λεοηέν……ξ έπεη μηα πμιύ θαι…… λαδέιθ…… πμο ηε ιέκε 

Γιέκ……. . Ο Λεοηέν……ξ είκαη ζομμαζεη……ξ με ηεκ Γιέκ…… θαη 

πεγαίκμοκ ζηεκ ίδηα ηάλ……. . Γίκαη θαη μη δύμ πμιύ θαι…… μαζεηέξ. Οη 

θίι…… ημοξ είκαη μ Μηπάι……ξ θαη ε Δακά……. .  

Σήμενα παίδμοκ όι…… μαδί έκα παηπκίδ…… ζηεκ αοι……. Τναβμύκ ζημ 

πώμα μηα γναμμ…… γηα ζεμάδ…… θαη ημ παηπκίδ…… ανπίδεη.  Σε ιίγμ 

πηάκ…… δοκαη…… βνμπ…… θαη μη δνόμ…… γεμίδμοκ κενά. Η μεηένα 

η……ξ Δακά……ξ πμο βιέπ…… ηα παηδηά από ημ ηδάμ……, ηα θςκάδ…… κα 

μπμοκ μέζα ζημ ζπίη……. Έπμοκ θηόιαξ μμοζθέρ……. Τμ θεθάι…… ημοξ 

ζηάδ…… κενό.  

 



 

Σομπιενώκω με τεξ ή τηξ 

Τα μαιιηά  …………….  Μανίαξ είκαη λακζά. 

Τα δέκηνα   …………….   αοιήξ μαξ έβγαιακ θύιια.  

Τα παηδηά μάδερακ ……….. μανγανίηεξ από ημ πενηβόιη. 

Η δαζθάια έβαιε   …………….  εηθόκεξ ζημκ ημίπμ. 

Τμ βηβιίμ με  …………….  εηθόκεξ ημ έδςζα …… Γιέκεξ. 

Σημ ηέιμξ   …………….  γημνηήξ μμίναζακ γιοθά. 

Η γηαγηά ζα ένζεη μεηά   …………….  γημνηέξ ηςκ Χνηζημογέκκςκ. 

Κάζε απόγεομα παίδς ζημ πάνθμ  …………….  γεηημκηάξ μμο.  

Σομπιενώκω με τεξ ή τηξ 

Τα μαιιηά  …………….  Μανίαξ είκαη λακζά. 

Τα δέκηνα   …………….   αοιήξ μαξ έβγαιακ θύιια.  

Τα παηδηά μάδερακ ……….. μανγανίηεξ από ημ πενηβόιη. 

Η δαζθάια έβαιε   …………….  εηθόκεξ ζημκ ημίπμ. 

Τμ βηβιίμ με  …………….  εηθόκεξ ημ έδςζα …… Γιέκεξ. 

Σημ ηέιμξ   …………….  γημνηήξ μμίναζακ γιοθά. 

Η γηαγηά ζα ένζεη μεηά   …………….  γημνηέξ ηςκ Χνηζημογέκκςκ. 

Κάζε απόγεομα παίδς ζημ πάνθμ  …………….  γεηημκηάξ μμο.  

Σομπιενώκω με τεξ ή τηξ 

Τα μαιιηά  …………….  Μανίαξ είκαη λακζά. 

Τα δέκηνα   …………….   αοιήξ μαξ έβγαιακ θύιια.  

Τα παηδηά μάδερακ ……….. μανγανίηεξ από ημ πενηβόιη. 

Η δαζθάια έβαιε   …………….  εηθόκεξ ζημκ ημίπμ. 

Τμ βηβιίμ με  …………….  εηθόκεξ ημ έδςζα …… Γιέκεξ. 

Σημ ηέιμξ   …………….  γημνηήξ μμίναζακ γιοθά. 

Η γηαγηά ζα ένζεη μεηά   …………….  γημνηέξ ηςκ Χνηζημογέκκςκ. 

Κάζε απόγεομα παίδς ζημ πάνθμ  …………….  γεηημκηάξ μμο.  

Σομπιενώκω με τεξ ή τηξ 

Τα μαιιηά  …………….  Μανίαξ είκαη λακζά. 

Τα δέκηνα   …………….   αοιήξ μαξ έβγαιακ θύιια.  

Τα παηδηά μάδερακ ……….. μανγανίηεξ από ημ πενηβόιη. 

Η δαζθάια έβαιε   …………….  εηθόκεξ ζημκ ημίπμ. 

Τμ βηβιίμ με  …………….  εηθόκεξ ημ έδςζα …… Γιέκεξ. 

Σημ ηέιμξ   …………….  γημνηήξ μμίναζακ γιοθά. 

Η γηαγηά ζα ένζεη μεηά   …………….  γημνηέξ ηςκ Χνηζημογέκκςκ. 

Κάζε απόγεομα παίδς ζημ πάνθμ  …………….  γεηημκηάξ μμο.  


