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

Δίψηφα Φωνήεντα
και Συνδυασμοί

Θυμάςαι:
Σα δίψθφα φωνιεντα
είναι ηευγαράκια που
όταν είναι μαηί
ακοφγονται
ςαν ζνασ ιχοσ.

Οι ςυνδυαςμοί είναι
κι αυτοί ηευγαράκια
αλλά ακοφγονται
ςαν δφο ιχοι.

οι

Οι τόνοι έφυγαν από τις επόμενες λέξεις. Διάβασε τις
και βάλε τον τόνο στο γράμμα που πρέπει:
Σι παρατθρείσ;

αιμα
ηραζειν

αυριν

Ο τόνοσ μπαίνει
πάνω από το …
και το …

κνυλνυρι

τνιχνς
ζευηω

Προσπάθησε να τονίσεις και τις επόμενες λέξεις:

κεικ

ρνλνι

Και τι γίνεται όταν ο τόνοσ είναι ςε
άλλο γράμμα, αλλά εμείσ κζλουμε
να ξεχωρίηουμε τουσ ιχουσ και κάκε
γράμμα να κρατάει το δικό του;

τσαι

Σώρα που ο τόνοσ μπαίνει ςτα
α, ε και ο, τα γράμματα δεν
κάνουν πια ηευγαράκια και
κρατάνε το κακζνα τον ιχο του.

μαυλνμ
ε αυτι τθν περίπτωςθ, βάηουμε
πάνω από το ι και το υ δφο
τελίτςεσ (¨) που τισ λζμε διαλυτικά.
Παραδείγματα: βόλεϊ, παϊδάκι

Διαλυτικά βάηουμε και ςτθν περίπτωςθ που
ο τόνοσ είναι πάνω από τα ι και υ, αλλά
εμείσ κζλουμε να ξεχωρίςουμε τουσ ιχουσ.
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Παραδείγματα: ταΐηω, καΐκι

Προσπάθησε να βάλεις τόνους και διαλυτικά (όπου χρειάζονται) στις επόμενες
λέξεις:
Να κυμάςαι:
Αν ο τόνοσ είναι πάνω από τα
ο, ε, α
δεν χρειάηονται τα διαλυτικά.

ηαιδαρνς

τρνλει
μαιμνυ
κνμπνλνι

σειχθς

μαιμταμνς

Τι να λείπει άραγε από τις υπογραμμισμένες λέξεις; Τόνοι, διαλυτικά ή μήπως και
τα δύο; Διάβασε προσεκτικά και συμπλήρωσε ό,τι λείπει:

Στην πλαινη πλευρά του αυτοκινήτου υπάρχει
μία γρατσουνιά.
Δεν είναι ωραίο να κοροιδευουμε τους άλλους.
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¨

΅

Σε πολλά παραμύθια υπάρχουν νεραιδες.
Έχω γενέθλια τον Μαιο. Για την ακρίβεια, στις
24 Μαιου.
Χτες είχα αυπνια. Θα φταίει το πολύ φαι που
έφαγα.
Στο
σοι
μου
Παναθηναικο.

είμαστε

αρκετοί

με

τον

Μπορείς να βάλεις και στις επόμενες λέξεις διαλυτικά όπου χρειάζεται;

τα Κεφαλαία δεν υπάρχει
τόνοσ, οπότε βάηουμε
διαλυτικά ΠΑΝΣΟΣΕ.
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