
«Είμαζηε έημημμη;» 

 
1) Βάδω ηόκμ ή δηαιοηηθά ή ηόκμ θαη δηαιοηηθά (ακάιμγα ηη πνεηάδεηαη) ζε 

θάζε οπμγναμμηζμέκε ιέλε. 

Όηαλ  ζέισ λα δηαβάζσ ρσξηζηά ην ι θαη ην σ ζε κηα ιέμε βάδσ 
διαλσηικά ( ¨ ). π.ρ. κατκνχ, θαΐθη, θνξντδεχσ, αυπλία 

Προσέχω: Γελ βάδσ δηαιπηηθά, φηαλ ηνλίδεηαη ην θσλήελ πνπ είλαη 

κπξνζηά απφ ην ι θαη ην σ. π.ρ. Μάηνο, θνξφηδν, γάηδαξνο, άππλνο 

 

 Ο γαηδαξνο έρεη γθξίδν ρξψκα θαη είλαη ππνκνλεηηθφ δψν. 

 Η γαηδνπξηηζα καο γέλλεζε έλα γαηδνπξαθη. 

 Η Διπίδα είλαη νινηδηα ε κακά ηεο. 

 Όζνη θάλνπλ δίαηηα, πξηλ ην θαη πίλνπλ έλα ηζαη. 

 Σηα πνιπθαηαζηήκαηα πνπινχλ πνιιά πξνηνληα.  

 Η πιαηλή πφξηα έκεηλε αλνηρηή απφ ην πξσί. 

 Τν θνκπνινη  ηνπ παππνχ έρεη θερξηκπαξέληεο ράληξεο. 

 Σην πιαη κνπ θάζεηαη ε Αθξνδίηε. 

 Η Άλλα θνξνηδεπεη ην κηθξφ ηεο αδεξθφ. 

 

2) Ξακαγνάθω ηηξ πνμηάζεηξ βάδμκηαξ απόζηνμθμ (’) 

Πνιιέο θνξέο γηα λα δηαβάζνπκε πην εύθνια, θόβνπκε ην πξώην ή ην ηειεπηαίν θσλήελ (ή 

δίςεθν θσλήελ) από κηα ιέμε. Όηαλ αθαηξνύκε ην γξακκαηάθη από ηελ αξρή ή ην ηέινο ηεο 

ιέμεο ζηε ζέζε ηνπ βάδνπκε έλα ζεκαδάθη πνπ νλνκάδεηαη απόζηξνθνο (’). 

π.ρ. ηοσ οσρανού  η’ οσρανού & μοσ είπε  μοσ ’πε 

 

 

 

 

Όηι ακούγεηαι πιο ωραία ζηα ασηάκια μοσ ασηό είναι και ηο πιο ζωζηό!! 

Κξύβσ κε ην δαρηπιάθη κνπ ην 

ηειεπηαίν γξάκκα από ηελ πξώηε 

ιέμε θαη δηαβάδσ θαη ηηο δπν καδί! 

π.ρ. θα ήθελα  θ΄ ήθελα 

 

Μέηα θξύβσ κε ην δαρηπιάθη κνπ 

ην πξώην γξάκκα από ηε δεύηεξε  

ιέμε θαη δηαβάδσ θαη ηηο δπν καδί. 

π.ρ. θα ήθελα  θα ΄θελα 

 

 



Πεξπάηεζα δίπια ζε έλα πνηάκη. 

__________________________________________________________ 

Ο Αληψλεο κνπ έδσζε ηε κπάια ηνπ. 

__________________________________________________________ 

Η Γεσξγία κνπ είπε πσο αχξην ζα πάκε ζην ζέαηξν. 

__________________________________________________________ 

Δίπα ζηε κακά κνπ ην φλεηξν κνπ. 

__________________________________________________________ 

Ο Χάξεο κνπ  έθεξε ην ηεηξάδηφ κνπ. 

__________________________________________________________ 

Αχξην ζα έξζσ ζην ζπίηη ζνπ λα παίμνπκε. 

__________________________________________________________ 

Βηάδνκαη γηαηί ζα  αξγήζσ λα θηάζσ. 

__________________________________________________________ 

Γε κνπ αξέζεη λα απαληψ ζην ηειέθσλν. 

__________________________________________________________ 

3) Γνάθω ηηξ πνμηάζεηξ από ημκ Εκηθό ζημκ Πιεζοκηηθό: 

Σηάδεη ε βξχζε ηνπ ζπηηηνχ.  ....................................................... 

Γνπιεχεη ε κεραλή ηνπ ηξέλνπ.  ....................................................... 

Δγψ θιείλσ ηελ πφξηα.  Δκείο ............................................ 

Τν θνξίηζη θνξά ηελ πνδηά.  ....................................................... 

Τα πνπιηά θειαεδνχλ ραξνχκελα.  ....................................................... 

Οη ατηνί πεηνχλ ςειά ζηνλ νπξαλφ.  ....................................................... 

Τν θνκπνιφη κνπ έρεη πνιιέο ράληξεο.  ...................................................... 



4) Σομπιενώκω ηηξ πνμηάζεηξ γνάθμκηαξ ηε ζωζηή ιέλε: 

(ηα γαηάθηα, ηα πνπιηά, ηα καραίξηα, νη δάθλεο, νη ηίγξεηο, νη κεηέξεο, νη 
βξνρέο, νη κέιηζζεο, νη θαηζίθεο, νη ρήλεο, νη θαξδηέο, νη γφκεο, νη κνδίζηξεο, 
νη ζθπξίρηξεο) 
 

…………………………… ζβήλνπλ. 

…………………………… ζθπξίδνπλ. 

…………………………… ξάβνπλ. 

…………………………… ρηππνχλ. 

…………………………… αλζίδνπλ. 

…………………………… αγξηεχνπλ. 

…………………………… αξρίδνπλ. 

…………………………… πιέλνπλ. 

…………………………… θνιπκπνχλ. 

…………………………… βνπίδνπλ. 

…………………………… βειάδνπλ. 

…………………………… ληανπξίδνπλ. 

…………………………… θφβνπλ. 

…………………………… θειαεδνχλ. 

 

 

5) Βάδω ηεξ ή ηηξ: 

 
 Αλνίγσ ηελ πφξηα  ……. κάληξαο. 
 Πνηίδσ ……. ειηέο θαη   …….. κειηέο. 
 Χάηδεςα …….. ρήλεο θαη …….. πάπηεο ……… ιίκλεο. 
 Οη ππξνζβέζηεο πάιεπαλ κε ......  θιφγεο ........ θσηηάο. 
 Έιπζα .........   αζθήζεηο ........ αξηζκεηηθήο. 
 Να αθνχο ...........   ζπκβνπιέο ...........  κεηέξαο ζνπ. 
 Σηδέξσζε ζε παξαθαιψ, ........... θνπξηίλεο ........... θνπδίλαο. 

 

 

ηης γηα κία (π.ρ. ηεο 

πόξηαο) & 

ηις γηα πνιιέο (π.ρ. 

ηηο πόξηεο) 


