
ΟΝΟΜΑ : ____________________________                  ΤΑΞΗ  Α΄  

 

 

1. Βάζω στις προτάσεις  που   ή   πού : 

_____  πηγαίνεις με τέτοιο καιρό; 

Άκουσα ______  μιλούσες για μένα.   

Εκεί ______  πήγες δε σε βλέπει κανείς. 

_______  διάβασες αυτή την είδηση; 

_______ έκρυψες τα παιχνίδια μου; 

 

2. Βάζω τόνο στο πως όπου πρέπει, τελεία ( . )  και ερωτηματικό ( ; ) : 

Είπαν πως θα έρθουν  

Πως τα πέρασες στην εκδρομή 

Πως τα κατάφερες και ήρθες 

Πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά   

Νομίζω πως σήμερα ο καιρός δε θα χαλάσει 

Πως τα πήγες στα μαθήματά σου σήμερα 

 

3. Βάζω τόνο στο  που  και στο  πως  όταν χρειάζεται: 

Σε είδα που έτρεχες. Που πήγαινες;   

Ξέρω πως είσαι καλό παιδί. Πως το έκανες αυτό;   

Εκεί που πας πρέπει να προσέχεις. 

Σου άρεσε το καινούριο βιβλίο που πήρες; 

Που έβαλες το δέμα που σου έδωσα; 

 



Συμπλήρωσε κι εσύ το διάλογο, όπως στο παράδειγμα. Διάλεξε ποιο από 
τα δύο θέλεις. Οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσεις βρίσκονται 
ανακατεμένες στο κουτάκι που είναι στο τέλος. Μην ξεχάσεις να βάλεις 
ερωτηματικά (;) 

 

 - Τι  θέλεις;  Τούρτα   ή   τάρτα; 

 - Θέλω ____________________________ . 

 

                                               - Τι θέλεις; ____________ ή ____________; 

                                               -  __________________________________ 
 
 
                                               -  ___________________________________ 
 
                                                  ___________________________________ 
 
 
                                              -  ____________________________________ 
   
                                              -  ____________________________________ 
 
 

  - ____________________________________ 
 
                              -      - ____________________________________ 
 
 
                         
                                        - __ - __________________________________ 
 
                          - _  - ___________________________________ 
 
 
 

 

 

 

φράουλα,  κιθάρα,   επιτραπέζιο παιχνίδι,   μήλο,  τύμπανο ,  παντόφλες ,   

τούρτα ,  γάτα ,   τάρτα ,  ηλεκτρονικό παιχνίδι ,  παπούτσια , σκύλο 



 

 

              1. Γράφω τους αριθμούς μέχρι το 70. 

 

2. Γράφω με νούμερα τους αριθμούς: 

εξήντα τέσσερα: ____ εξήντα έξι: ____ 

πενήντα οχτώ: ____ είκοσι: ____ 

εξήντα: ____ σαράντα τρία: ____ 

σαράντα εφτά: ____ εξήντα δύο: ____ 

εξήντα εννιά: ____ πενήντα πέντε: ____ 

εβδομήντα: ____ σαράντα: ____ 

 

1          

          

          

          

          

          

          

Οι αριθμοί μέχρι το 70 



3. Γράφω τους αριθμούς που λείπουν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Γράφω τον προηγούμενο αριθμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα: _______________________________________           
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