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

Τα παιδιά έχουν στην πινακίδα τους μερικές λέξεις. Μπορείς να τις τοποθετήσεις στη σωστή τους θέση μέσα στις προτάσεις;

- Γηο ……………… παιδί.
- Γρύ ……………… ζίμθ μξχ.
- Αχςΰυ ……………… ξ σείξυ μξχ.
- Γμείυ ………………… ρςθ Β’ ςάκθ.
- Γρείυ ……………… ρςξ ηήπεδξ.
- Αχςξί ……………… απΰ άμμθ ςάκθ.

Εγώ ……………… στο δωμάτιό μου και εσύ
…………… στο σαλόνι.
Ποια λεξούλα από τα
πινακάκια ταιριάζει
σε κάθε πρόταση;

Εγώ ……………… στην παιδική χαρά.
Οι φίλοι μου πού ……………… ;
Εσείς ……………… καλοί στο μπάσκετ, ενώ
εμείς …………… καλοί στο ποδόσφαιρο.

είμαι
είσαι
είναι
είμαι
είμαστε
είστε

……………………
……………………

Συμπλήρωσε
τις προτάσεις με
το ρήμα «είμαι»,
όπως ταιριάζει
κάθε φορά:

……………………
……………………

……………………
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Μπορείς να ταιριάξεις τα ρήματα στο τώρα και στο πριν; Τι παρατηρείς;

πριν

τώρα

Θυμάσαι;
Σο ρήμα είμαι γράφεται
ςτο τϊρα με ει (ζψιλον γιϊτα)
ενϊ ςτο πριν με η (ήτα)

ήρξχν

•

•

είμαι

ήμξχν

•

•

είραι

ήςαν

•

•

είναι

Προχτές ……………… στον κινηματογράφο
και τώρα …………… πάλι εκεί.
Ποια λεξούλα από τα
πινακάκια ταιριάζει
σε κάθε προτασούλα;

Το πρωί ……………… λίγο στενοχωρημένος
αλλά τώρα ……………… χαρούμενος.

είμαι
ήμουν

ήσουν
είσαι

Μπορείς να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τις λέξεις από τον πίνακα των
παιδιών;

- Γηο φςευ ……………… ρςθν πμαςεία.
είμαι

είσαι

ήμουν

είναι

ήσουν

ήταν

- Γρύ ςοπα ……………… ρςθ σάμαρρα.
- Ο Νίλξυ ςοπα ……………… ρςξν πίναλα.
- Γηο ςοπα ………………… ρςξ ρφξμείξ.
- Γρύ ππιν μίηξ ……………… λξχπαρμένθ.

- Η Έμμθ φςευ ……………… σχμτμένθ.

Τι να λείπει άραγε από τις προτασούλες, ει ή μήπως η; Διάβασε προσεκτικά τις
λέξεις, συμπλήρωσε ό,τι λείπει και βάλε τόνους όπου χρειάζεται.
ει ή η ;

Χτες
…μουν λιγάκι άρρωστος, αλλά σήμερα
…μαι πολύ καλά.
Η Ελένη τώρα …ναι στην τραμπάλα, όμως πριν
λίγο …ταν στις κούνιες.
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