
 
Απαντήσεις ασκήσεων Γλώσσας 

Α΄ τάξη 
 

Οι δύο φίλοι 
 

1. Σκέψου προσεχτικά και συμπλήρωσε το τελευταίο γράμμα κάθε λέξης: 
(-η, -ι, -αι, -ω, -οι) 
 
εγώ κοιμάμ αι  εγώ  ντύνομ αι το παντελόν ι 

οι  παπαγάλ οι  εγώ μιλ ώ   η  άνοιξ η  

εγώ  ακού ω  το καλοκαίρ ι   οι  άνθρωπ οι  
 
2. Ο  ένας             και       οι       πολλοί  : 
 
    ο    οικοδόμος     →   οι   οικοδόμοι 

    ο    τοίχος            →   οι    τοίχοι 

    ο    λύκος             →   οι    λύκοι  

    ο    ταχυδρόμος  →  οι     ταχυδρόμοι  

 

     Η   μία              και           οι      πολλές  : 
 
     η   ομπρέλα      →     οι     ομπρέλες  

     η   μπανάνα      →     οι     μπανάνες  

     η   ντουλάπα    →      οι     ντουλάπες  

     η   ντομάτα       →     οι     ντομάτες  

 
3. Βάλε το είμαι, είσαι, είναι και διάβασε. 

 
Εγώ  είμαι  μαθητής. 

Ο παππούς είναι στο σαλόνι. 

Εσύ είσαι  ψηλός. 

Σήμερα εγώ είμαι χαρούμενος. 

Η μαμά είναι όμορφη. 

Το παντελόνι είναι στη ντουλάπα. 

Θα είσαι  στο σπίτι σήμερα για να έρθω; 



 

Ας περιγράψουμε τις εικόνες…  
Να θυμάσαι τη σωστή σειρά των λέξεων: ποιος – κάνει – τι. 
Δώσε δικά σου ονόματα στα παιδιά για να ξεκινάς μ’ αυτά την πρότασή σου:  
 
                                   Η Ζωή κοιτάζεται στον καθρέφτη. 
 
 
 
 
                          Η Η Η Βίκυ κάνει μπάνιο.  
 
 
                                
                                
                                 Η Ζέτα πλένει το πρόσωπό της.  
 
                               
 
                               Η Βαλέρια χτενίζει τα μαλλιά της. 
 
 
 
                              Ο Γρηγόρης κάνει μπάνιο. 
 
 
                   
 
                             Ο Σπύρος και ο Δημήτρης πηγαίνουν στο σχολείο.  
 
 
 
 
 

    ___          Ο Μιχάλης τρώει το πρωινό του. 

 

 

 



 

Απαντήσεις Μαθηματικών 

 

Προβλήματα 

1.  Στο βάζο έχει 15 γαρίφαλα κόκκινα και 7 άσπρα. Πόσα είναι όλα τα 

γαρίφαλα; 

Λύση: 15+7=22 

Απάντηση: Όλα τα γαρίφαλα είναι 22.  

 

2) Ο Μάριος έχει 16 στρατιωτάκια. Πόσα του αγόρασε ακόμα ο πατέρας του για 

να έχει 20 στρατιωτάκια; 

Λύση: 20-16= 4  

Απάντηση: Ο πατέρας του του αγόρασε ακόμα 4 στρατιωτάκια. 

 

3) Στον κήπο μας φυτέψαμε 18 τριανταφυλλιές. Ξεράθηκαν οι 5. Πόσες είναι 

τώρα; 

Λύση: 18 – 5 = 13 

Απάντηση: Οι τριανταφυλλιές είναι τώρα 13.  

4) Ο παππούς έχει 2 εγγονάκια. Έδωσε στο καθένα από 10 ευρώ. Πόσα  

χρήματα έδωσε και στους δύο; 

Λύση: 10 + 10 = 20 

Απάντηση: Ο παππούς έδωσε και στους δύο 20 ευρώ.  

 

Αυτά τα λύνω κι εγώ.  

Γι’ αυτό και με λένε 

Ξεφτέρη! 



 

5) Ο Αλέξης είχε 20 ευρώ. Αγόρασε ένα βιβλίο 6 ευρώ. Πόσα χρήματα έχει 

τώρα; 

Λύση: 20 – 6 = 14  

Απάντηση: Ο Αλέξης έχει τώρα 14 ευρώ. 

6) Ο Χρήστος έχει 24 αυτοκινητάκια. Ο Κυριάκος έχει 6 περισσότερα από το 

Χρήστο. Πόσα έχει ο Κυριάκος; 

Λύση: 24 + 6 = 30  

Απάντηση: Ο Κυριάκος έχει 30 αυτοκινητάκια. 

7) Μέσα στην κασετίνα είχα 24 μαρκαδόρους. Έχασα τους 3. Πόσους 

μαρκαδόρους έχω τώρα; 

Λύση: 24 – 3 = 21  

Απάντηση: Τώρα έχω 21 μαρκαδόρους.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Στρουμφίτα, έλυσες 

τα προβλήματα;  

Μα και βέβαια, 

Μπαρμπαστρουμφ! 
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γαρίφαλα; 
 
Λύση: 15+7=22 

 

Απάντηση: Όλα τα γαρίφαλα είναι 22.  

 
2) Ο Μάριος έχει 16 στρατιωτάκια. Πόσα του αγόρασε ακόμα ο πατέρας του 
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Αυτά τα λύνω κι 
εγώ.  Γι’ αυτό και με 
λένε Ξεφτέρη! 



 


