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

Τα ουσιαστικά και τα ρήματα μπερδεύτηκαν μεταξύ τους! Μπορείς να τα βάλεις
στις σωστές βαλίτσες;

-αίνω ή -ίζω ;
Τι λείπει από κάθε
ρήμα; Μπορείς να
το βρεις και να το
συμπληρώσεις;

χαρ………
βγ………
χορτ………

προλαβ……
ψων………
ραγ………

Ποιο γράμμα λείπει από τις λέξεις, ι, υ ή μήπως ο; Μπορείς να συμπληρώσεις
το σωστό;

αερνπλάμ…

δάκρ…

κνυμνύπ…
δίχτ…

λάδ…
άλνη…

βατόμνυρ…

χελιδόμ…

γωμ…

αχλάδ…
παηωτ…

πλνί…
ι, υ, ο

Να προςζχεισ!
Θυμάςαι ποια ουδζτερα
ουςιαςτικά γράφονται
ςτο τζλοσ τουσ με -υ;

καλαμπόκ…

στάχ…

δελζίμ…
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Διάβασε το παρακάτω κείμενο και προσπάθησε να συμπληρώσεις τα κενά με τα
γράμματα που λείπουν:
Η Βαηηελίρπα έχει πρν ππίρ.... ρθς έμα πκυλάκ...., ρνμ
Αππονύλθ! Γκείμνς, κάςε ζνοά πνυ ρθ βλέπει ηαβη....ζει απΰ ρθ
χαοά ρνυ και αμεβ....μει πρθμ αηκαλιά ρθς. Η Βαηηελίρπα ρνυ
δίμει ζαηθρ.... και μεο...., ρνμ πλ....μει, ρνμ πκνυπ....ζει και ρνμ
ζονμρ....ζει. Αυρές ρις μέοες ν Αππονύλθς κνυρπ....μει επειδή
έμα βοάδ.... χρύπθπε λίην ρν πνδαοάκ.... ρνυ πρν ροαπέζ.... ρθς
κνυζίμας. Τξοα, εκείμθ ρνυ δ....μει ρθμ πλθηή και ρνυ

γιςυο....ζει λΰηια ρουζεοά πρν αυρ.... ρνυ. Ο Αππονύλθς μιξςει
και καραλαβ....μει ρθμ αηάπθ ρθς.

Μπορείς να μεταφέρεις τις επόμενες προτάσεις από τον ενικό αριθμό στον
πληθυντικό;






Ξέρεις πώς λέμε τη φωνή μερικών ζώων; Δες τα ζώα και προσπάθησε να
συμπληρώσεις τα κενά:
Τν άλνην
χλιμιμτρ……….

Τν πνυλάκι
τιτιβ……….

Τν ζίδι
συρ……….

Η ηάτα
μιανυρ……….

Η αηελάδα
μνυηκρ……….
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Δες την πινακίδα που κρατάει το παιδάκι και γράψε κι εσύ με τη σειρά σου αυτό
που κάνει ο καθένας:
………… δανείζω
Εγώ χτίζω
………… ………………
Εσφ χτίζεις
………… ………………
Αυτός χτίζει
………… ………………
……….
………… ………………
Εμείς χτίζουμε
………… ………………
Εσείς χτίζετε
Αυτοί χτίζουν
Εγώ
αρχίζω
να
μαθαίνω
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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Το σταυρόλεξο
των φροφτων!
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Δάςκαλοσ: "Για πεσ μου Γιϊργο, πόςο κάνει 8 - 8;"
Γιϊργοσ: "Δεν ξέρω κφριε."
Δάςκαλοσ: "Για ςκέψου λίγο. Αν έχω 8 κεράςια
και φάω και τα 8 τι θα μου μείνουν;"
Γιϊργοσ: "Τα κουκοφτςια κφριε!"

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