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

Μπορείς να γράψεις τις χώρες της Ευρώπης που βλέπεις, με αλφαβητική σειρά;

1. ……………………………………

Ρσπία
2. ……………………………………
3. ……………………………………
Πνλσμία

Οφκοαμία

4. ……………………………………

Γαλλία

5. ……………………………………
6. ……………………………………

Ιππαμία

Τνφοκία
7. ……………………………………

Ελλάδα

Ο Μιχάλης δεν έμαθε καλά πώς βάζουμε απόστροφο στις λέξεις. Έτσι τις έγραψε
με δύο τρόπους. Ο ένας όμως είναι ο σωστός. Μπορείς να τον βρεις και να τον
κυκλώσεις;

Τα θυμάμαι, αλλά δεμ είμαι και σίγνυρνς!
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Μπορείς να γράψεις πώς αλλιώς λέμε τις επόμενες λέξεις; Τα παραδείγματα θα
σε βοηθήσουν:

τα άφησε

τ’ άφησε

σε άκουσα

……………………

από όλους

……………………

θα αρχίσετε

……………………

σε άκουσα

……………………

Να θυμάςαι:
Μερικζσ φορζσ χάνεται
ζνα γραμματάκι από μία
λζξη και ςτη θζςη του
μπαίνει απόςτροφοσ (‘)

θα ήθελα

θα ‘θελα

να έρθει

……………………

μου έδωσε

……………………

από εκεί

……………………

θα είμαστε

……………………

Νεοαιδνιπρνοια
Μπορείς να συμπληρώσεις
στο ποιηματάκι τους τόνους
και τα διαλυτικά, όπου
χρειάζονται;

Λια ιπρνοια ςα πατ πσ:
Ειμαι, λεει, πρν Καιον
μια μεοαιδα μικοη,
νμνοζη και αφπμη.

Λε ρν ονλνι ρητ πρν υεοι
ρν οαβδακι ρητ υαιδεφει.
Τπαι πιμει, ροσει ζαι
ςεικη ευει μνοζη.
Παύλντ Κξρπητ

Μπορείς να ενώσεις τα κομμάτια των παζλ, γράφοντας τις λέξεις με ενωτικό
ανάμεσά τους;
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Πηγαίνεις επίσκεψη στο σπίτι ενός φίλου ή μιας φίλης σου, χτυπάς το κουδούνι,
αλλά δεν είναι εκεί. Τι θα γράψεις στο σημείωμα που θα ρίξεις κάτω από την
πόρτα;

……………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

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

Ένωςε με τη ςειρά τησ αλφαβήτασ τισ τελείεσ!

Ο μπζμπησ ςτο μεγαλφτερο αδερφό:
- Αποςτόλη, θα μου δώςεισ τλία
παγωτίνια;
- Δεν ςου δίνω τίποτα!
- Γιατιιιιί;
- Αν δεν πεισ "τρία" αντί για "τλία"
παγωτίνια δεν παίρνεισ.
- Καλά τότε. Δώςε μου πζντε!

Ανεκδοτάκι...

…………………………
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