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ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΤΑΞΗΣ
ΟΝΟΜΑ:...............................................

Τι μπέρδεμα κι αυτό! Ο υπολογιστής ένωσε όλες τις λέξεις μεταξύ τους και δεν
έβαλε ούτε τελείες ούτε τόνους! Μπορείς να ξαναγράψεις σωστά το κείμενο;

Μιαφοραμαλωνανθχελωνακαιολαγοσγιατοποιοσειναιπιογρθγοροσ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Θυμάσαι πώς λέγεται κάθε σύμβολο και ποια είναι η χρησιμότητά του;
Αντιστοίχισε την αριστερή και τη δεξιά στήλη με τα σωστά σύμβολα:
Κόμμα

.

Μπαίνει ςτο τζλοσ τθσ πρόταςθσ
που ρωτάει.

Τελεία

,

Σταματοφμε για λίγο μζςα
ςτθν πρόταςθ.

Θαυμαςτικό

;

Μπαίνει ςτο τζλοσ τθσ πρόταςθσ
για να ςταματιςουμε.

Ερωτηματικό

!

Σταματοφμε για να εξθγιςουμε
κάτι ι να γράψουμε τα λόγια
κάποιου.

Ειςαγωγικά

:

Δείχνει ζκπλθξθ, ευχι ι
καυμαςμό.

Διπλή τελεία

« »

Μπαίνει όταν δε κζλουμε
να γράψουμε κάτι.

Αποςιωπητικά

-

Δείχνει ότι κάποιοσ αρχίηει
να μιλάει.

Παφλα

…

Μζςα ςε αυτά μπαίνουν
τα λόγια που λζει κάποιοσ.
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Τι μπαίνει στο τέλος της πρότασης;

. ή ;

Έπαιξα μπάλα με τους φίλους μου
Από πού έρχεσαι
Πώς είσαι σήμερα

Τι μπαίνει στο τέλος της πρότασης;

. ή !

Τι ωραίο τριαντάφυλλο
Σήμερα έχουμε φασόλια για φαγητό
Χρόνια Πολλά

Αυτός ο υπολογιστής χαλάει συνέχεια! Τώρα δεν έβαλε τόνους σε καμία λέξη!
Μπορείς να τους βάλεις εσύ;
Προςοχή ςτισ λζξεισ που
θζλουν δφο τόνους!

Το δωματιο μου ειναι το καλυτερο απ’ ο λα.
Χτες χαλασε η τηλεοραση μας.
Διαβασε μου ενα παραμυθι για να κοιμηθω.
Το βιβλιο μου ειναι πανω στο γραφειο μου.

Θυμάσαι το παιχνίδι που έπαιζαν η Χαρά με τη Γαλήνη; Ό,τι έλεγε η μία,
απαντούσε με το αντίθετο η άλλη. Μπορείς να το παίξεις και με τις επόμενες
προτάσεις (όπως στα παραδείγματα);
Σήμερα έχουμε Μαθηματικά.

Έλα σήμερα στο σπίτι .

Σήμερα δεν έχουμε Μαθηματικά.
Αύριο θα πάμε εκδρομή.

Μην έρθεις σήμερα στο σπίτι .
Πάρε παγωτό.
………………………………………………

………………………………………………….
.

Το απόγευμα θα δω τηλεόραση .

Πες μου την απάντηση.
………………………………………………

………………………………………………… .
.
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Τι ταιριάζει στην αρχή κάθε ερώτησης;
Τι, Πότε, Ποφ

………… θα πας διακοπές;
………… θα γυρίσεις;
………… θα μου φέρεις;

………… άργησες να έρθεις;

Πώς, Πόσο, Γιατί

………… κάνει η σοκολάτα;
………… είσαι σήμερα;

Τίνος, Μήπως, Ποιος

………… πηγαίνεις προς την πόλη;
………… είναι αυτό το μολύβι;

Ζνα παιδί ικελε να κάνει εντφπωςθ ςτθ μαμά του
με το ποδιλατό του.
Εκεί, λοιπόν, που οδθγοφςε το ποδιλατό του,
περνάει μπροςτά από τθ μαμά του και τθσ λζει:
- Κοίτα μαμά, οδθγάω το ποδιλατο χωρίσ πόδια
Λίγο αργότερα ξαναπερνάει και τθσ λζει:
- Κοίτα, μαμά, οδθγάω το ποδιλατο χωρίσ χζρια
Λίγο αργότερα ξαναπερνάει μπροςτά από τθ
μθτζρα του και τθσ λζει κλαίγοντασ:
- Κοίτα μαμά, οδθγάω το ποδιλατο χωρίσ …δόντια!

Ανεκδοτάκι...

………… θα έρθει στην ομάδα μου;

Σο Φφλλο Εργαςίασ παρζχεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔEΤΣΙΚΗ ΧΡΗΗ
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