
Μαρία Κουνέλη 

 

8ο Δ.Σ. Κορυδαλλού - Τμήμα Ε’1                                      Όνομα:…………………………………………………. 

 

Φύλλο  εργασίας 

 

  

Η Θνάθε  βνίζθεηαη ζηε Β………… Γ………………  

Απμηειείηαη από ημ κμμό ………………… με πνωηεύμοζα ηεκ ………………………… από ημ κμμό ………………… 

με πνωηεύμοζα ηεκ …………………. από ημ κμμό ………………… με πνωηεύμοζα ηεκ 

…………………….θαη ημ μμκαδηθό κεζί ηεξ Θνάθεξ ηε ………………………….. 

Έπεη  δύμ μεγάια πμηάμηα ημκ ………………….. ζηα ζύκμνα με ηεκ Τμονθία θαη ημ ………………… ζηεκ 

άθνε ημο κ. Ξάκζεξ. 

Η μεγάιε μνμζεηνά ηεξ ……………………… εθηείκεηαη ζημοξ κμμμύξ Ξάκζεξ θαη Ρμδόπεξ, εκώ ε ιίμκε 

…………………….. είκαη ζημ κ. Ξάκζεξ-Ρμδόπεξ. 

Οη θάημηθμη αζπμιμύκηαη με ημ εμπόνημ θαη με ηε γεωνγία ,θαιιηενγώκηαξ θονίωξ …………… πμο ηα 

πνεζημμπμημύκ θαη ηα ενγμζηάζηα ηεξ πενημπήξ. 

    

 

 

 



Μαρία Κουνέλη 

 

Ταληδεύμκηαξ… 

        Σημ κ. Έβνμο 

1.     ζα πάω ζημ δέιηα ημο πμηαμμύ …………. Όπμο ζα δω 

έκακ από ημοξ πνμζηαηεοόμεκμοξ οδνμβηόημπμοξ. 

2.    ζημ ιημάκη ηεξ ……………………… ζα ζαομάζω ημκ όμμνθμ θάνμ θαη ζα πάνω ημ πιμίμ 

γηα κα πάω ζηε ………………………………….  ημ κεζί όπμο βνέζεθε ημ πενίθεμμ άγαιμα ηεξ 

κίθεξ ηεξ ………………………….. 

3.    ζημ ………………. Θα πάνω μεηαλωηά θαη ιίγμ πημ πάκω ζα επηζθεθηώ ημ πενίθεμμ 

δάζμξ ηεξ ……………… με ηα πμιιά είδε πμοιηώκ πμο δμοκ εθεί. 

4.    ζημ ……………………….ζα δω ηα δίδομα ηείπε ηεξ πόιεξ. 

5.    ιίγμ πημ πάκω από ηεκ …………………. μπμνώ κα απμιαύζω ηεκ πμνημθαιάδα μμο 

θμηηώκηαξ ημκ  πμηαμό Έβνμ πμο πενκά ζα θίδη από ηε Βμοιγανία ηεκ Γιιάδα θαη 

ηεκ Τμονθία. 

  

        ζημ κ. Ρμδόπεξ 

1.      ζα πενπαηήζω ζημ δάζμξ ηεξ ………………………. Με ηα αηωκόβηα 

δέκηνα 

2.    ζα επηζθεθηώ ηε ιίμκε ………………………. Με ημοξ πμιιμύξ ………………… πμο δμοκ εθεί         θαη 

ζα γεοηώ ……………….. θαη …………………… 

       ζημ κ. Ξάκζεξ 

  

1.      ζα επηζθεθηώ ηεκ παιηά πόιε ηεξ Ξ……………. 

με ηα παναδμζηαθά ηεξ ζπίηηα. 

2.    ζα θάκω θακό-θαγηάθ ζημκ πμηαμό ………………….. 

3.    ζα γιεκηήζω πμιύ ακ πάω ηηξ α………………… γηαηί έπεη θανκαβάιη! 

4.    ζα θάω θαη ημκ πενίθεμμ α………… ηεξ Ξάκζεξ. 

 

 


