ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΟΝΟΜΑ:...............................................
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Διάβασε τις λεξούλες και ένωσέ τις με τις αντίστοιχες εικόνες:
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Από τις λεξούλες έφυγε η πρώτη φωνούλα. Μπορείς να τη συμπληρώσεις;
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Στο σκουληκάκι της αλφαβήτας
συμπλήρωσε σε κάθε κουτάκι
με τη σειρά τα γραμματάκια
που λείπουν. Έπειτα, αν
θέλεις, χρωμάτισέ το όπως
σου αρέσει.

β

ε

ν

4

5

6

Οι φωνούλες έφυγαν από τις λέξεις και κρύφτηκαν στα συννεφάκια.
Μπορείς να τις γράψεις στη σωστή τους θέση;

Μπορείς να βρεις τις λεξούλες που κρύβονται στα πανιά των πλοίων; Γράψε τις
φωνούλες με τη σωστή σειρά και θα εμφανιστούν οι λεξούλες:

Μπορείς να ταιριάξεις κάθε εικόνα με τη λέξη της; Ένωσε με γραμμές:

7
Ένωσε τις τελίτσες στα
γραμματάκια με τη σειρά της
αλφαβήτας, ώστε να ολοκληρωθεί
η εικόνα. Μετά, αν θέλεις,
μπορείς να τη χρωματίσεις όπως
σου αρέσει.
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Τι να λείπει άραγε από τις προτασούλες, αι ή μήπως ει; Διάβασε προσεκτικά
τις λέξεις, συμπλήρωσε ό,τι λείπει και βάλε τόνους, αν χρειάζεται.
αι ή ει ;

Μου αρέσ..... να κοιμάμ.....
Η .....ρήνη π.....ζει στην π.....δική χαρά.
Η Κ.....τη πηγ.....ν..... στο σχολ.....ο.
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Τι να λείπει από τις επόμενες προτασούλες, μπ ή μήπως ντ; Διάβασε προσεκτικά
τις λέξεις και συμπλήρωσε ό,τι λείπει:

μπ ή ντ ;

Ο Α.....ώνης φουσκώνει ένα .....αλόνι.
Ο Λά.....ης φοβάται τα πο.....ίκια.

Η .....ίνα τρώει ένα .....ισκότο.
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Τώρα, τι να λείπει από τις προτασούλες, οι ή μήπως ει; Διάβασε προσεκτικά τις
λέξεις, συμπλήρωσε ό,τι λείπει και βάλε τόνους, αν χρειάζεται.
οι ή ει ;

Ο Κώστας και η Βούλα .....ναι δίδυμ.....

..... αετ..... πετούν στον ουρανό.
Η Ελένη γράφ..... τις εργασίες της.
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Μερικά αερόστατα πέταξαν
και έφυγαν μαζί με τις
λεξούλες τους. Μπορείς με
όσες που απέμειναν να
φτιάξεις μια δική σου
προτασούλα;
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