© stintaxi.com

ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΤΑΞΗΣ
ΟΝΟΜΑ:...............................................

Από τα λόγια που λένε τα αγόρια, μπορείς να βρεις και να γράψεις πότε είναι
κάθε ημέρα;
…………………….
ήταν άββατο.

…………………….
ήταν Κυριακή.

…………………….
είχαμε 2015.

Σήμερα
είναι Δευτζρα.

…………………….
είχαμε 2016.

…………………….
θα είναι Σρίτη.

…………………….
θα είναι Σετάρτη.

Φέτος
ζχουμε 2017.

…………………….
θα ζχουμε 2018.

Από τα λόγια που
λένε τα κορίτσια,
μπορείς να βρεις
και να γράψεις πότε
είναι κάθε χρονιά;

Τι λείπει από τις επόμενες προτάσεις; Μπορείς να τις συμπληρώσεις, όχι με
αριθμούς αλλά με τα σωστά αριθμητικά;
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Μπορείς να γράψεις τους επόμενους αριθμούς με λέξεις (αριθμητικά);

Μπορείς να μεταφέρεις τις επόμενες προτάσεις από τον ενικό αριθμό στον
πληθυντικό, όπως στο παράδειγμα;






Μπορείς να συμπληρώσεις τα ρήματα στις προτασούλες;

Ο Νίκνς
πλ……….
ρα πιάρα!

Ο Τάκης
ροξει πνλύ
και παχ……….

Ο μάπρνοας
καρεβ……….
ρη πκάλα.

Ο κύοινς Παύλνς
δ……….
ρη γοαβάρα ρνυ.

Η μαμά πηγ……….
βόλρα ρα παιδιά
με ρν αυρνκίμηρν!
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Δες την πινακίδα που κρατάει το παιδάκι και γράψε κι εσύ με τη σειρά σου αυτό
που κάνει ο καθένας:
………… πηγαίνω
Εγώ μπαίνω
………… ………………
Εσφ μπαίνεις
………… ………………
Αυτός μπαίνει
………… ………………
……….
………… ………………
Εμείς μπαίνουμε
………… ………………
Εσείς μπαίνετε
Αυτοί μπαίνουν
Εγώ
περιμένω
και
σωπαίνω
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
1

Το σταυρόλεξο
των συγγενών!

1. Ο γιοσ του θείου μου είναι ο …… μου!
2. Εκείνη που μασ ζφερε ςτον κόςμο…
3. Η αδερφή τησ μαμάσ μου είναι η …… μου!

3

4

2
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4. Αλλιώσ λζγεται και πατζρασ!
5. Ο αδερφόσ του μπαμπά μου είναι ο …… μου!
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6. Η μαμά τησ μαμάσ μου είναι η …… μου!
7

Μια μζρα ο Τοτόσ βγήκε ςτη αυλή του ςπιτιοφ
του να παίξει. Εκείνη τη ςτιγμή περνοφςε
ο ςκουπιδιάρησ και τον ρωτάει:
– Τοτζ, ζχετε ςκουπίδια;
– Ένα λεπτό να ρωτήςω τη μαμά μου.
Μαμά, ζχουμε ςκουπίδια;
– Ναι, Τοτζ μου.
Και τότε ο Τοτόσ προσ το ςκουπιδιάρη:
– Ναι, ζχουμε, δεν θζλουμε άλλα!

Ανεκδοτάκι...

7. Ο μπαμπάσ του μπαμπά μου είναι ο …… μου!
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