
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ  Β’ ΤΑΞΗΣ 

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

Μπορείς να πας από τον έναν στους πολλούς και αντίστροφα; 
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Ποιο γραμματάκι λείπει από τις λέξεις, ι,  η  ή μήπως οι;   Μπορείς να 

συμπληρώσεις το σωστό; 

Ο ένας Οι πολλοί 

Θυμάςαι: 

 Ο ζνασ κζλει ο    
και οι πολλοί οι 

σπίτ… .  
πίυηκ… . λέξ .… 

χαρτ… .  

τσέπ .… 

κίμδυμ .… 

τηλεόρασ… .  
παπ… .  

παπνύτσ… .  

Για να βρεισ ό,τι λείπει πρζπει να 
ςκεφτείσ τι μπορεί να μπαίνει 
μπροςτά: Ο, Η, Το ι μιπωσ Οι; 

μνλύβ… . 

σεισμ… . .  

σκέγ… . 

ι,  η,  οι 

δικηγόρ… . αυλ… . ταχυδρόμ… .  
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μικητ .…ς 

μαυητ .…ς 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι να λείπει άραγε από τις προτασούλες,  ε ή μήπως αι; Διάβασε προσεκτικά τις 

λέξεις και συμπλήρωσε ό,τι λείπει:  

Τι να λείπει άραγε από τις προτασούλες,  οι ή μήπως ει; Διάβασε προσεκτικά τις 

λέξεις και συμπλήρωσε ό,τι λείπει:  

Τι λείπει από τις 

λέξεις στο διπλανό 

τραγουδάκι; 
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Εμείς τρέχουμ .... κι εσύ κάθεσ .... 

Εγώ κοιμάμ .... κι εσείς ξυπνάτ.... 

Εσύ έρχεσ .... κι εγώ κρύβομ .... 

ε  ι  αι ; 

Οι σκύλ.... γαβγίζουν και η 
γάτα μου τρομάζ .... 

Η  βροχή πέφτ .... και οι 
άνθρωπ.... ανοίγουν 
ομπρέλες. 

Το αεροπλάνο πετά .... και 
οι πιλότ .. .. το κατευθύνουν. 

οι  ι  ει ; 

Θυμάςαι;                       

Κάτι που κάνω εγϊ κι εςφ 

κζλει ςτο τζλοσ  αι            

Κάτι που κάνουμε εμείσ κι 

εςείσ κζλει ςτο τζλοσ  ε 

Θυμάςαι;                                        

Οι πολλοί κζλουν ςτο τζλοσ  οι                               

Κάτι που κάνει κάποιοσ        

κζλει ςτο τζλοσ  ει 

Τα τρία μερμθηλάλια 

μπαμπάς, μαμά, π......δί 

περνάνε πξταμάλι 

χαρ......μεν...... λι ...... τρεις. 

 

Τι ωρ......α, τι λαμά 

περάσαμε λι ....... εζτά 

μέ...... τξ μερμθηλάλι 

τρεμό από χαρά. 

Γιατί μέτε π......δάλια 

τξ μερμθηλάλι μέ...... 

εζτά αντί ηια τρ......ς; 

 

Γιατί τξ μερμθηλάλι 

δεν κέρ...... να μετρά...... 

όπως μετράμε εμ......ς. 

«Ανελδξτάλι»              

Μάνξς Λξΐζξς 

οι  ,  ει    

αι  ι  ου ; 

Να θυμάςαι:                                                        
Μερικά φωνιεντα κάνουν ηευγαράκια 

και μαηί ακοφγονται ςαν ζνασ ιχοσ.                                     
Είναι τα:     ου, αι, οι, ει, υι   και τα λζμε 

δίψηφα φωνήεντα 

Πρόςεχε όμωσ:                                                        
Σα     ευ,  αυ   ακοφγονται 

ςαν δφο ιχοι. Αυτά 
λζγονται  ςυνδυαςμοί. 


