
   
 

 

 

  

 
 

 



  
 

Α' τάξη         Γουλιανού Ελένη     Θεοδωροπούλου Ειρήνη 
 

1.    Συμπληρώνω  ι ,  η ,  οι ,  ή  ει  και  διαβάζω. 

 Η  Δανά___  παίζ___  με  το  σκυλάκ___  της. 

 Η  βροχ___  ποτίζ___  το  χωράφ___ . 

 Δύο  άσπρ___  κύκν___  κολυμπούν  στη  λιμνούλα. 

 Την άνοιξ___  το λιβάδ___  γεμίζ___ λουλούδια. 

 Οι  γλάρ___ πετούν πάνω από τη θάλασσα.

2.     Συμπληρώνω  είμαι ,  είσαι  ή  είναι . 

 Εγώ  ___________  καλό παιδί. 

 Ο Ντίνος  ___________  πολύ  χαρούμενος. 

 Εσύ  ___________  ο  αδελφός  του  Χάρη; 

 Το πασχαλινό τσουρέκι __________  πεντανόστιμο. 

 Εγώ   ___________  ζωγράφος. 

 Εσύ  ___________  κουρασμένη. 

 

3.     Φτιάχνω  μια  πρόταση  για  κάθε  λέξη. 

νονός: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ανάσταση : 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________    



  
 

Α' τάξη         Γουλιανού Ελένη     Θεοδωροπούλου Ειρήνη 
 

4.     Βάζω  τις  λέξεις  στη  σωστή  σειρά. 

ποδόσφαιρο Γιώργος  στην  βλέπει  Ο τηλεόραση. 

 

 

 

 

 

παιχνίδι  είναι κρυφτό.    Το    μου αγαπημένο το 

 

 

  

 

 

πρωί η πίνει ένα     Κάθε χυμό. Νανά ποτήρι

     

 

 

5.    Συμπληρώνω  μπ  ή  ντ  και  διαβάζω. 

 Ο  λύκος  ____ήκε  στο  μα____ρί  και  έφαγε  ένα  αρνί. 

 Η  Νά___ια  φοράει  την  αγαπημένη  ____λούζα  της. 

 Στο μανάβικο αγόρασα  ____ανάνες,  ____ομάτες  και  

μα____αρίνια. 

 Ήρθε η νονά μου και μου έφερε τη λα____άδα. 

 



  
 

Α' τάξη         Γουλιανού Ελένη     Θεοδωροπούλου Ειρήνη 
 

6. Συμπληρώνω  τσ  ή  στ  και  διαβάζω. 

 

 Φέτος, την  Ανά___αση  δε θα πάμε Εκκλησία. 

 Μαρία,  ____αμάτα  να  ____ακώνεσαι  με  τον  αδελφό  σου! 

 Ξέχασα  να  βάλω  στη  βαλί____α  την  οδοντόβουρ____α  και  τη 

γαλάζια  φού____α  μου. 

 Ο παππούς έφαγε ένα ____αμπί   ___αφύλια. 

 

7. Γράφω  την  αλφαβήτα  και  βάζω  τις  λέξεις  σε  αλφαβητική 

     σειρά. 
 
 
 
 
λαμπάδα ,  χρωματίζω ,  παπούτσια ,  δέντρο ,  ξύστρα 
 
 
 
 
ψωνίζω ,  ήλιος ,  ρακέτα ,  νονά ,  ύφασμα 
 
 
 
 

8.  Πηγαίνω  από  τη  μια  στις  πολλές.  

              μια                                                        πολλές 

         η  κορδέλα                                 οι     ____________________   

         η  λαμπάδα                     ____     ____________________                   

         η  δασκάλα                                   ____     ____________________   

         η  πασχαλίτσα                              ____     ____________________  

 

___ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,   

 

____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ ,  ____ 



  
 

Α' τάξη         Γουλιανού Ελένη     Θεοδωροπούλου Ειρήνη 
 

 
 
 
 
 
 

9.   Πηγαίνω  από  τον  έναν  στους  πολλούς. 

         ο  ένας                               οι  πολλοί 

    ο    λύκος                             οι      λύκοι 

     ο   φάρος                               ___    _______________ 

      ο   λαγός                                ___    _______________ 

  ο   βάτραχος                       ___    _______________  

  

10.    Κυκλώνω  τα  γράμματα  που  πρέπει  να  γραφτούν  με 
       κεφαλαίο. 
 

 κάθε  πρωί  ο  χρήστος  

πάει  βόλτα  τον  σκύλο  του,  

τον  άρη.  στο δασος  συναντάει  

τον  δημήτρη  με  τον  σκύλο  

του,  τον  έκτορα.  πετούν  στα  σκυλάκια  κουκουνάρια  κι  αμέσως   εκείνα  

τα  φέρνουν  πίσω.  το μεσημέρι  γυρίζουν σπίτι  τους για 

φαγητό, κουρασμένοι  μα  χαρούμενοι! 



  
 

Α' τάξη         Γουλιανού Ελένη     Θεοδωροπούλου Ειρήνη 
 

 
 

 

Καλό Πάσχα,  

Καλή Ανάσταση  

και καλά…. τσουγκρίσματα! 


