ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΟΝΟΜΑ:...............................................
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Τα παιδιά της γειτονιάς έφτιαξαν μια ομάδα μπάσκετ. Μπορείς να γράψεις τα
ονόματά τους με μικρά γράμματα και με αλφαβητική σειρά;

ΡΟΥΛΑ

…………………
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ΘΩΜΑΣ

…………………

ΑΝΝΑ

…………………

ΧΡΗΣΤΟΣ

…………………

ΜΙΧΑΛΗΣ

…………………

Μπορείς να ξαναγράψεις τις προτασούλες αλλάζοντας τις λέξεις που έχουν
γραμμούλες με τα χαϊδευτικά τους (όπως στο παράδειγμα);

Έχω ένα αρνί και ένα κατσίκι.
Έχω ένα αρνάκι και ένα κατσικάκι.

Αγόρασα ένα μολύβι και ένα τετράδιο.
……………………………………………………………………………………………

Ο Χάρης κρατάει στο χέρι του μία μπάλα.
……………………………………………………………………………………………
Η Σοφία ζωγραφίζει το φεγγάρι και τα αστέρια.
……………………………………………………………………………………………
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Σίγουρα ξέρεις το παραμύθι με το λαγό και τη χελώνα. Όμως εδώ μερικά
γραμματάκια έφυγαν. Μπορείς να τα συμπληρώσεις;
Ο ήλι…ς λάμπει στο λιβάδι. Είναι μια όμορφ… μέρα.
Ένας λαγός και μια χελώνα αποφασ…ζουν να
παραβγούν στο τρέξιμ… για να δουν ποιος θα είναι
νικητ…ς.

Ο αγώνας ξεκινάει. Πριν προλάβει … χελώνα να κάνει το
πρώτο βήμα, … λαγός τρέχει γρήγορα και την αφήνει
χιλιόμετρα πίσω.

«Μα τι κουτ…ς που είμαι», σκέφτεται ο λαγός. «Όλοι ......
λαγοί μπορούν να κερδίσουν τ…ς χελώνες. Ας μην
κουράζομ..... άδικα. Ας βαδ…ζω καλύτερα, αντί να τρέχω».

«Αχ! Τι ωραία πρασινάδα! Ας ξαπλώσω λίγο να
ξεκουραστώ», είπε … λαγός και σε λίγο αρχ…ζει να
ροχαλ…ζει δυνατά, ξαπλωμένος στα λουλούδια
τ…ς πρασινάδας.
Η χελωνίτσα μας, αργά αργά, φτάνει τ…ν λαγό και
συνεχίζει τ…ν δρόμο της. Τι να βλέπει στο όνειρό του
… λαγός μας; Μήπως χορε…ει με τη συντροφιά
τ…ν φίλων του; Μήπως βλέπει τ…ς πεταλούδες στο
λιβάδ…;
Ξυπνάει … λαγός, βγαίνει στο δρόμο και κοιτάζει τη
χελώνα που κοντε…ει να τερματίσει. Βάζει τα δυνατά
του και τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί.

Είναι όμως αργά για εκείνον. Η χελώνα τερματ…ζει
πρώτη. Με υπομον… και θέλησ… κατάφερε να βγει
νικήτρια, ενώ … λαγός έμεινε δεύτερ…ς και έγινε ο
περίγελος όλων τ…ν ζώων του δάσους.
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Μπορείς να συμπληρώσεις τις κουβεντούλες των παιδιών;
Η Λίτσα ξέρ……
να χορ……..
πολύ ωραία.

Τις σαΐτες καβαλάμ…
και στους ουρανούς
πετάμ….

Κι εσείς να τρώτ… φρούτα
και λαχανικά για να είστ…
πολύ δυνατοί.

Χα, χα! Δεν μπορ……ς
να μου πάρ…..ς
τη μπάλα!

Οι φίλοι μου
παίζ…… μουσική.
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Εγώ μπορ… και
βάζ… καλάθια
ανάποδα.

Μπορείς να συμπληρώσεις τα ρήματα στις προτασούλες, ώστε να δεις τι κάνει
κάθε άνθρωπος;

Ο ζωγράφος
ζωγραφ……….
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Ποια λεξούλα από τα
πινακάκια ταιριάζει
σε κάθε προτασούλα;
Μπορείς να βρεις και
να γράψεις τις
σωστές (όπως στο
παράδειγμα);

Ο ψαράς
ψαρ……….

Η κυρία Μίνα
σκουπ……….

Ο κύριος Τάκης
σφουγγαρ……….

Οι παλαιστές
παλ……….

Βλέπω τα παιδιά που παίζουν στην αυλή.

Χθες ………………… ένα παγωτό.

αγοράζω
αγόρασα

Όλοι μαζί τραγουδάμε και ………………….

χορεύουμε
χορέψαμε

Όταν πήγαμε εκδρομή, ………………… λουλούδια.

μαζεύω
μάζεψα
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