
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ  Β’ ΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ:............................................... 

Στο επόμενο τραγουδάκι, κύκλωσε όσα μπ, ντ, γγ, γκ, τσ, τζ υπάρχουν: 
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Τι να λείπει από τις επόμενες προτασούλες, μπ ή μήπως ντ; Διάβασε προσεκτικά 

τις λέξεις και συμπλήρωσε ό,τι λείπει:  

Σλίψει θ πμοπθ ςα νεπά 

λι ανςθφάνε ςα βξχνά. 

Νςξύλξχ νςξύλξχ μθφανάλι, 

νςξύλξχ ςξ παμιΰ μεπάλι. 

 

Τπίςθ, Πέμπςθ λαι Σαββάςξ 

μευ ρςθυ σάμαρραυ ςξν πάςξ. 

Πξιξυ σα πίκει, πξιξυ σα πάπει 

ς’ αρθμένιξ ςξ ζεηηάπι. 

[…] 

Να βηξχν λαι να πεππαςήρξχν 

ραν λξπίςρια ξι νεπαςψιέυ 

λι ΰμξι ξι άνςπευ ν’ αηαπήρξχν 

μια λαι δχξ λαι ςπειυ ζξπέυ. 

 

Χάινςε, φάινςε βπε παιδιά, 

πάμε ρςθν Άηια Μαπίνα. 

Πάμε ρςθν Άηια Μαπίνα 

με ςθν ΰμξπζθ μπενψίνα. 

«Νςξύλξχ νςξύλξχ μθφανάλι»              

Οδχρρέαυ Εμύςθυ 

μπ  ,  ντ    

γκ  ,  γγ  

τσ  ,  τζ 
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Να θυμάσαι:                                                        
Μερικά ςφμφωνα κάνουν ηευγαράκια 

και μαηί ακοφγονται ςαν ζνασ ιχοσ.                                     
Είναι τα:     μπ, ντ, γγ, γκ, τσ, τζ                 
και τα λζμε δίψηφα σφμφωνα 

μπ  ι  ντ ; 
Ο  Πα.....ελής  έφαγε μία  ......ανάνα και 

πέ......   φου.....ούκια . 

Ένα πο......ίκι  ......ήκε μέσα στην  ......ουλάπα . 

Ο  ......α......άς  της  ......ίνας είναι οδηγός σε 

μια τεράστια  ......ουλ......όζα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι να λείπει άραγε από τις προτασούλες,  τσ ή μήπως τζ; Διάβασε προσεκτικά τις 

λέξεις και συμπλήρωσε ό,τι λείπει:  

Μπορείς να τοποθετήσεις τις λεξούλες 

μέσα στις σωστές βαλίτσες;  

Τι λείπει από τις 

λέξεις στο διπλανό 

τραγουδάκι; 
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Ένα κορί ....ι  κοιτάζει μέσα από το ....άμι. 

Το ....άκι είναι γεμάτο κού ....ουρα. 

Η μαμά μαγείρεψε μελι ......άνες παπου ......άκια. 

Η ....ένη ήπιε ένα φλι ....άνι  ......άι. 

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

τσ  ι  τζ ; 

«Ο φξπΰυ ςτν μπιψεμιον»              

Μαπιανίνα Κπιεψή 

Τξ φξ......πΰ  ......ιψέμι   

φξπεύει  ......ιζςεςέμι 

φξπεύει  ......ιζςεςέμι       

ρςξ φξπΰ ςτν  ......ιψεμιον 

λαι ςα λξμξλχσάλια 

φςχπάνε παμαμάλια 

πάντ ρςθν ππαρινάδα   

λαι πάντ ρςξ  ......αψΰν. 

Μ’ ένα ππάρινξ λαινξύπηιξ 

παπιηιΰν 

ππξφτπο ηια ςξν φξπΰ ςτν  

......ιψεμιον 

Ήπσ’ θ οπα πια λι εηο, 

ήπσ’ θ οπα πια λι εηο 

να φξπέγτ με μαφςάπα, 

α......αμιά  με μια  α......ινάπα 

ςξ πποςξ μξχ ςανηλΰ. 

 

μπ  ,  ντ      

γκ  ι  τσ; 


