
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ΓΛΩΣΣΑ  Α’ ΤΑΞΗΣ                   

ΟΝΟΜΑ:............................................... 

Με τι μπορεί να γράψει το βιβλίο του ένας συγγραφέας; Διάβασε και ένωσε τις 

λέξεις με τις αντίστοιχες εικόνες: 1 

Μπορείς να ταιριάξεις τα ρήματα στο τώρα και στο πριν; Τι παρατηρείς; 

• 

• 

• 

• 

Να θυμάσαι: 

 Όλα τα ρήματα που 
τελειώνουν ςτο πριν ςε  -ηκα 

γράφονται με η  (ήτα) 

πριν τώρα 
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φοβήθηκα • 

• 

• 

• 

• 

• 

ανέβηκα φοβάμαι 

ανεβαίνω 

βρήκα βρίσκω 

Δες την πινακίδα 

που κρατάει              

η χελωνίτσα και 

γράψε κι εσύ          

με τη σειρά σου 

αυτό που έκανε ο 

καθένας πριν: 

Εγώ   μπήκα      

Εσφ   μπήκες 

Αυτός   μπήκε ….                

Εμείς   μπήκαμε 

Εσείς   μπήκατε 

Αυτοί   μπήκαν 

  Εγώ       σκέφτηκα  

…………    ………………… 

…………    ………………… 

…………    ………………… 

…………    ………………… 

…………    ……………… . . 
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Σο Φφλλο Εργαςίασ παρζχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔEΤΣΙΚΗ ΧΡΗΗ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτην ιςτοςελίδα www.stintaxi.com 

Διάβασε τις προτασούλες και έπειτα προσπάθησε να γράψεις τα ρήματα που 

έχουν γραμμούλες, όπως ταιριάζουν στις άλλες προτασούλες: 
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ήπια 
είπα 

Ποια λεξούλα από τα 

πινακάκια ταιριάζει 

σε κάθε προτασούλα; 

Μπορείς να βρεις και 

να γράψεις τις 

σωστές; 

……………… το μαξιλάρι μου και …………… 

για ύπνο. 

………………  στον ύπνο μου ένα όνειρο 

και ………………  να σου το πω. 

……………...  να ξεδιψάσω και ……………… 

μια πορτοκαλάδα. 

πήγα 
πήρα 

είδα 

ήρθα 

Τ Ω Ρ Α 

Από το τώρα 

στο πριν και 

στο μετά: 
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Στο κρυφτό  κρύβομαι  καλά για να μη με βρουν. 

Χτες στο κρυφτό ………………….. καλά για να μη με βρουν. 

 

Το πρωί  σηκώνομαι  και  ντύνομαι  πολύ γρήγορα. 

Προχτές το πρωί …………………… και ……………………... πολύ γρήγορα. 

Σε κάθε διάλειμμα ………………… έξω για να παίξω. 

Στο προηγούμενο διάλειμμα  βγήκα  έξω για να παίξω.  

Βάζω τα παπούτσια μου και  …………………….. από το σπίτι στην αυλή. 

Έβαλα τα παπούτσια μου και  κατέβηκα  από το σπίτι στην αυλή . 
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Έβγαλα χτες μια φωνή και ……………………… πολύ μακριά. 

Βγάζω μια φωνή και  ακούγομαι  πολύ μακριά.  

Θα βγάλω μια φωνή και  …………………………. πολύ μακριά. 

Την περασμένη Κυριακή ……………………… για τη νίκη μας. 

Στην ομάδα μου  χαίρομαι  για τη νίκη μας.  

Την επόμενη Τετάρτη  ………………………….  αν νικήσουμε. 


