
«Πάμε για ψώνια» 

 
1) Γνάθω ηηξ εμενμμεκίεξ ζύκημμα ή μιμγνάθωξ: 

 

        12 Ιανοςαπίος ηος 2006   .............................................................. 

        15 Αππιλίος ηος 2007   ............................................................. 

        23 Μαπηίος  ηος 2020      .............................................................. 

        16 Οκηωβπίος ηος 2019   ............................................................ 

        30 Δεκεμβπίος ηος 2018  ............................................................. 

 19/5/2008         ............................................................................... 

        20/11/2008       ............................................................................... 

        31/7/2020         ............................................................................... 

        23/9/ 2020        .............................................................................. 

 

2) Βάδω ηηξ ιέλεηξ από ημκ εκηθό ζημκ πιεζοκηηθό ανηζμό θαη ακηίζηνμθα: 

 

Ενικός αριθμός Πληθσντικός αριθμός 

ο γλάπορ  

ο θάμνορ  

ο πύπγορ  

 οι δπόμοι 

 οι δικαζηέρ 

ο επγάηηρ  

ο ασινόρ  

 οι σάπηερ 

ο μαθηηήρ  

ο άνθπωπορ  

 

3) Σομπιήνωζε με ημκ ή ηωκ:             

 Είδα …….. κςνηγό. 

 Τα θύλλα ………. δένηπων πέθηοςν. 

 Τα αγκάθια ……….. ασινών καπθώνοςν.  

 Χαιπεηώ ………. παππού μος. 

 

τον για έναν 

& 

ηων για πολλούς 



4) Έκωζε ηηξ ιέλεηξ θαη γνάψε μηα ζύκζεηε: 

   
 
 
 
 

 

5) Να βάιεηξ ηηξ παναθάηω ιέλεηξ ζημ ζωζηό πηκαθάθη, ακάιμγα με ημ 

πώξ πνμθένμκηαη: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6) Να βάιεηξ ηηξ παναθάηω ιέλεηξ  ζημ ζωζηό πηκαθάθη, ακάιμγα με ημ 

πώξ πνμθένμκηαη: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

αςγό + θήκη                                   
αςλή + πόπηα                                 
μαύπορ + πίνακαρ                
αςηό + κινηηό                                

 

Θαύμα, ανάπασζη, Πασλίνα, Ναύπλιο, 

ασηόμαηος, πύρασλος, ζηασρός, αστένας 

 

αυ αφ 

διεύθσνζη, ζεσγάρι, πιζηεύω, εσκαιρία, 

Εσγενία, δεύηερος, Λεσηέρης, ρεύμαηα. 

 

ευ 

 

εφ 



7) Χώνηζε ηηξ παναθάηω ιέλεηξ ζε ζοιιαβέξ: 

 
Πύπαςλορ ______________________________ 
ηπαγούδι _______________________________ 
ηπαμπάλα _______________________________ 
μασαίπι _________________________________ 
δάζκαλορ _______________________________ 
πινακίδα ________________________________ 
πιπούνι _________________________________ 
καπέλο _________________________________ 

         κοςηάλι_________________________________ 

 

8) Σομπιενώκω ηα θεκά με ημκ θαηάιιειμ ηύπμ ημο νήμαημξ είμαη: 

 

- Μαίπη, πού _____________ ηα παπούηζια μος; 

- Δεν ξέπω μπαμπά, δερ μήπωρ ____________ ζηη βεπάνηα ηος 

ζαλονιού. 

- Μπαμπά, εμείρ αύπιο ηο απόγεςμα θα _________________ ζηην 

παιδική σαπά. 

- Καλά παιδί μος, αλλά εκεί πος θα ____________ να πποζέσεηε. 

- Μίμη, εζύ αύπιο πού θα ____________ ; 

- Εγώ έσω πολύ διάβαζμα και θα ____________ ζηο δωμάηιό μος. 

- Πάνηωρ, παιδιά μος, όπος κι αν ____________ ππέπει να πποζέσεηε. 

- Καλά, μπαμπά, θα ________________ πποζεσηικοί. 

- Άνηε γεια ζαρ, θα ____________ ζηο γπαθείο μος για δοςλειά. 

- Γεια ζος μπαμπά, καλή εςκολία. 

     

 

  Καιή δμοιεηά 

θαηζμύιεξ μμο!!! 


