
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΣΤΗΝ  ΕΝΟΤΗΤΑ:  

Μια παράσταση στην πλατεία 

 

1. Γράψε από πιο γράμμα αρχίζουν οι εικόνες (μικρό και κεφαλαίο): 
 

 

              

 __ __     __ __     __ __  __ __      __ __    __ __       __ __      __ __ 

   

  2. Γράψε τι δείχνουν οι εικόνες. Μην ξεχάσεις να βάλεις τόνο. 

  

 

 

 ------------------    ------------------       ----------------       ----------------           ---------------- 

         

 

 

 

---------------------    ------------------     --------------------     -------- ---------           ------------ 

 

 

3. Απάντησε στις ερωτήσεις: 

 Πού     είναι    η      γάτα ?  

  

 

 Πού     είναι     η   αλεπού? 

 

  
 Τι     έχει    το    πιάτο ? 

 

 

4. Αντιστοίχισε την κάθε πρόταση με την κατάλληλη εικόνα. 
 
 

Το    γουρούνι    είναι     στο      καλάθι. ●    ●  
 

 

ο   αγόρι    έχει    μια    κιθάρα.  
 

 

Ο    λαγός    είναι     στη    λεμονιά.       ●   ● 

 

  

5.  Συμπλήρωσε σε κάθε λέξη το γράμμα  «η» ,  «ι» ή «ο». Βάζω τόνο : 

η  κόρ...  το παγωτ.... το  πατίν.... το  χέρ....    η  λύπ...   η  τάξ...... 



 

το  νησ....     το μήλ.... η   σκην....     η  μύτ.... το μελ....    το ταξ....... 

 

6. Βάλε τις λέξεις στη σωστή στήλη : 
(γατάκι, θήκη, παπαγάλος, παράθυρο, μύτη, ζάχαρη, λαγός, παγωτό, σκύλος) 

            

αρσενικά θηλυκά ουδέτερα 

__________________  

__________________ 

__________________ 

__________________  __________________  

__________________ __________________ 

__________________ __________________ 

 

7. . Από   το  ένα   στα   πολλά. 

Ένα Πολλά  

 

 
το   χέρι _____________________   

το   χαλί _____________________ 

το   γατάκι _____________________ 

το   κεράσι _____________________ 

το   καλάμι _____________________ 

 _____________________ 
 

8. Ξαναγράψε την πρόταση με μικρά. 
 

Ο  ΠΑΤΕΡΑΣ  ΜΟΥ  Ο  ΛΑΚΗΣ  ΕΧΕΙ  ΕΝΑ  ΜΑΓΑΖΙ  ΜΕ  ΧΑΛΙΑ.  

 

9. Σημείωσε  με     (το Σωστό)  και  με  Χ  (το Λάθος) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Γράψε   ζ   ή   σ   στις παρακάτω λέξεις, όπου ταιριάζει : 

___αλάμι   ___υμάρι    πα___άρι    παρά___τα___η          κα___άνι       ___ήμερα  

πινέ___α   α___τερίας     μυ___τικό __ ι __άνιο        περι___τέρι 

11.Γράψε    γ   ή   χ   στις παρακάτω λέξεις, όπου ταιριάζει : 

  Το    λεμόνι   είναι   ροζ.  
............ 

  Η  χελώνα  είναι  στη θάλασσα . 
............. 

  Η  σοκολάτα   έχει   ζάχαρη. 
............ 

  Η  δασκάλα  μου  έχει  πράσινα  μαλλιά. 
............. 

 



 

___ατάκια    ___λί λά___ανο   α___ινός     ___όνατο __άλα  ___έρι     

___όμα      ζά___αρη ζυ___αριά    ο___ιά παπα___άλος 

 

12. Συμπλήρωσε  τη  σωστή  λέξη  στις  προτάσεις. 
 

 

 

 Το   ______________  της Μαρία  είναι άσπρο με καφέ γραμμές . 

 Το ______________ που έκανε η μαμά ήταν πολύ μαλακό. 

 Ο              είναι  μαθητής στην πρώτη τάξη.  

 Το    είναι πολύ ζεστό!    Έκαψε τη γλώσσα μου! 

Θανάσης    ζυμάρι      γάλα       χαλί 

Όνομα:________________________________________________Ημερομηνία:______________ 


