
«Με προσκαλούμ και προσκαλώ» 

 

1. Μπορείς να συμπληρώσεις τον αριθμό της παρένθεσης με το κατάλληλο 

αριθμητικό; 

(Ζοσδοσλάθηα κοσ, ε άζθεζε λα ισζεί κε ηε βοήζεηα ηες θωηοησπίας ποσ ζας είτε δοζεί κε ηα 

αρηζκεηηθά επίζεηα!!) 

 

 Τν ζρνιείν καο έρεη ………………..  (12) αίζνπζεο. 

 Ο Γελάξεο έρεη  ……………..   ……….  (31) εκέξεο. 

 Ο παππνύο κνπ είλαη …………………….  (70) ρξνλώλ. 

 Η ηάμε κνπ έρεη …………………… (16) καζεηέο θαη …………. (8) ζξαλία. 

 Ο ρεηκώλαο δηαξθεί πεξίπνπ ………………. (90) εκέξεο. 

 Σηελ ηζάληα κνπ έρω ……………. (6) βηβιία, ……………. (4) ηεηξάδηα,  ……. (3) 

κνιύβηα θαη ………….  ………. (24) καξθαδόξνπο. 

 

 

 

 

 

 

2. Μπορείς να συμπληρώσεις τις μισοσβησμένες λέξεις και να τις τονίσεις; 

 

 Τν πξωί πι……  ηα δόληηα κνπ, βάδω ηα παπνύηζηα κνπ, δ…… ηα θνξδόληα ηνπο, 

θαηεβ…….. ηηο ζθάιεο  ηνπ ζπηηηνύ, αλεβ……….. ηηο ζθάιεο ηνπ ιεωθνξείνπ 

θαη πεγ……… ζην ζρνιείν. 

 Τα γιπθά ζε  παρ…….. θαη δε ζε ρνξη…….. ιέλε νη δηαηηνιόγνη. 

 Τα παηδηά πνπ αξξωζη…….   κ…….   κέζα ζηελ ηάμε. 

 

3. Η Άννα ετοίμασε μια πρόσκληση για τα γενέθλιά της. Όμως ξέχασε να 

γράψει αρκετά σημαντικά στοιχεία. Μπορείς να διορθώσεις την 

πρόσκλησή της; 

 

  

 

 

Τα ξήκαηα πνπ ηειεηώλνπλ ζε -αίλω: 

π.ρ. κπαίλω, βγαίλω. 

εθηόο από ηα: κέλω, δέλω, πιέλω 

 



 

4. Μπορείς να ζωγραφίσεις ρολόγια που να δείχνουν τις παρακάτω ώρες; 

Μην ξεχάσεις κάτω από κάθε ρολόι που θα φτιάξεις να γράψεις και την 

ώρα με αριθμούς: 

Δθηά θαη κηζή Οτηώ θαη ηέηαρηο Γύο παρά ηέηαρηο Πέληε αθρηβώς 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://e-didaskalia.blogspot.com/2012/04/14_29.html#ixzz6MEs3L1Q4 

Ζ πρόζθιεζε ηες Άλλας Ζ δηορζωκέλε πρόζθιεζε 

Διέλε, 

ζα ταρώ ποιύ λα ζε δω ζηο πάρηη 

ηωλ γελεζιίωλ κοσ ποσ ζα γίλεη 

ηελ Παραζθεσή. 

Σο ζπίηη κοσ είλαη ζηε Βέροηα. 

 

ε περηκέλω κε ταρά 

                        Ζ θίιε ζοσ Άλλα 

 

.................... 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

                                        ……………………………         

                                            

 

Εοσδοσλάθηα κοσ, ήρζε ε αγαπεκέλε ζας ώρα!!  

Αρηζκεηηθά επίζεηα: http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-

taxi/glossa/q-b14-lang-arithmitika%20(Web)/index.html 

Ρήκαηα ζε -αίλω: http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/glossa/q-

b14-lang-rimata-ainw%20(Web)/index.html 

Ρήκαηα ζε -αίλω θαη -έλω: 

https://prwtokoudouni.weebly.com/rimataseaino.html 

Μέηρεζε τρόλοσ: 

http://www.jele.gr/activity/b/math/mathB020.swf 
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