ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΟΝΟΜΑ:...............................................
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Πολλές λέξεις για τον κυρ Νικόλα! Διάβασε και ένωσε τις λέξεις αυτές με τις
αντίστοιχες εικόνες:

•

•

•

•

•

•

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

πριν

τώρα

Να θυμάσαι:
Σο ρήμα είμαι γράφεται
ςτο τϊρα με ει (ζψιλον γιϊτα)
ενϊ ςτο πριν με η (ήτα)

ήπνφμ

•

•

είμαι

ήμνφμ

•

•

είπαι

ήραμ

•

•

είμαι
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Ποια λεξούλα από τα
πινακάκια ταιριάζει
σε κάθε προτασούλα;

Χτες ……………… λιγάκι άρρωστος, αλλά
τώρα …………… πολύ καλά.
Τώρα ……………… εδώ. Το πρωί που σε
γύρευα, πού ……………… ;

είμαι
ήμουν

είσαι
ήσουν
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Μπορείς να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τις λέξεις από τον πίνακα των
παιδιών;

4
είμαι

είσαι

ήμουν

είναι

ήσουν

ήταν

- Εγξ υρετ ……………… πρημ πλαρεία.
- Επύ ρξοα ……………… πρη ςάλαππα.
- Ο Νίκντ ρξοα ……………… πρνμ πίμακα.
- Εγξ ρξοα ………………… πρν πυνλείν.

- Επύ ποιμ λίγν ……………… κνφοαπμέμη.
- Η Έλλη υρετ ……………… ςφμσμέμη.
Δες τις πινακίδες που κρατάνε τα παιδάκια και γράψε κι εσύ με τη σειρά σου
αυτό που έκανε ο καθένας χτες:

5

Εγώ βγαίνω
Εσφ βγαίνεις
Αυτός βγαίνει .
Εμείς βγαίνουμε
Εσείς βγαίνετε
Αυτοί βγαίνουν

ΤΩΡΑ

Εγώ παίζω
Εσφ παίζεις
Αυτός παίζει
Εμείς παίζουμε
Εσείς παίζετε
Αυτοί παίζουν

Εγώ συνέχεια έβγαινα στην αυλή και έπαιζα.
Εσύ συνέχεια …………………………………………………...
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Τι να λείπει άραγε από τις προτασούλες, ει ή μήπως η; Διάβασε προσεκτικά τις
λέξεις, συμπλήρωσε ό,τι λείπει και βάλε τόνους όπου χρειάζεται.

6
ει ή η ;

Χτες
…σουν στο σπίτι της γιαγιάς σου και
σήμερα …σαι στο δικό σου σπίτι.
Ο Μάρκος αυτή τη στιγμή …ναι λυπημένος,
όμως πριν λίγο …ταν πολύ χαρούμενος.
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