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Γνωρίστε τα ηλεκτρονικά σχολικά 
βοηθήματα για μαθητές του δημοτικού.

Γνωριμία με 
το i-books

ΠΕΡΙΕΧΕΙ



ΟδηγΙεΣ για τα

∆ιαλέξτε το e-book που θέλετε να αποκτήσετε. 
Ολοκληρώστε τη διαδικασία με όποιον τρόπο 

πληρωμής θέλετε. 

Εισέλθετε στο email σας και κατεβάστε 
το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας.

Από το e-book που αποκτήσατε, διαλέξτε 
τις σελίδες που θέλετε να εργαστείτε 

και εκτυπώστε τις σελίδες αυτές.

Ξεκινήστε την εμπειρία του i-books.

Μπορείτε να εκτυπώσετε 
τις σελίδες που θέλετε 

παραπάνω από μια φορά. 

Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.

  Μπορώ να 
    εκτυπώσω ξανά 
        την άσκηση!



ΓΛΩΣΣΑ
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ



ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Θεωρία κεφαλαίου

7

1. Το καπέλο 
περπατάει (α)

	Το ε και το ι όταν ενωθούν σχηματίζουν το ει (=ι).

Ενότητα 5η:
Σκανταλιές
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ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

	Οι παρακάτω λέξεις έχουν το ει.

πειρατής σχολείο

χειμώνας μάγειρας

λεωφορείο εισιτήριο



Εμπεδωτικές Ασκήσεις

9

ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Α. Κύκλωσε το ίδιο κουτάκι με το αρχικό.

πει πε πει πι πειι επει

τει τε τειι τι ετει τει

νει νε νει νειι ενει νι

κει κει κειι κε κι εκει

ρει ρε ερει ρει ρι ρειι

σει σι εσει σειι σει σε

λει λει λειι λι λε ελει

μει εμει μι με μειι μει

χει χε εχει χι χει χειι

γει γε γει εγει γειι γι
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ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Β. Κύκλωσε το ίδιο κουτάκι με το αρχικό.

βει βι βει βειι εβει βε

ζει ζει εζει ζειι ζε ζι

θει θι θε εθει θειι θει

ξει ξε ξειι ξι ξει εξει

φει φι φει εφει φε φειι

ψει ψει ψειι ψε εψει ψι

δει δε δι δειι εδει δει

στει στι εστει στει στειι στε

σκει σκει σκειι εσκει σκε σκι

εις ειςει ις ες εις ειις
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ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Γ. Διάβασε τις παρακάτω λέξεις.

πειρατής σχολείο μάγειρας

χειμώνας λεωφορείο εισιτήριο

Δ. Συμπλήρωσε το ει στις παρακάτω λέξεις. Στο τέλος διάβασε 
 τις λέξεις. (Βάζω τόνο όπου χρειάζεται.)

γραφ____ο

ψυγ____ο

όν____ρο

μάγ_____ρας

π____ρατής

χ____μώνας

θ____ος

____κόνα

αστ____ο

ηφαίστ____ο

σχολ____ο

λεωφορ____ο

____σιτήριο

____ναι

εκ____
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ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

πει

τει

νει

κει

ρει

σει

λει

μει

χει

γει

Ε. Γράψε τις συλλαβές μέσα στα κουτάκια.
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ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

βει

ζει

θει

ξει

φει

ψει

δει

στει

σκει

εις



14

Πώς βαθμολογείς τον εαυτό σου; (Κύκλωσε την απάντησή σου)

Εργάστηκα με άνεση 
και ευκολία

Δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά 
τελικά τα κατάφερα

Χρειάζομαι παραπάνω 
εξάσκηση

ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Στ. Γράψε τις παρακάτω λέξεις στο κουτάκι με τη σωστή εικόνα.

ειρήνη   βιβλιοπωλείο   φαρμακείο   ανθοπωλείο   
ψυγείο   κλειδί



ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Θεωρία κεφαλαίου

20

1. Αντίο, 
θάλασσα

Ενότητα 2η:
Η παρέα

Φωνήεντα
Τα φωνήεντα στο ελληνικό αλφάβητο είναι 7 

και είναι τα εξής:
α, ε, η, ι, ο, υ, ω

άλογο αγελάδα αχλάδι αστέρι

 Λέξεις που έχουν το Α, α.
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ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Εμπεδωτικές Ασκήσεις

Α. Κύκλωσε το παιδάκι που έχει το Α, α.
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ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Β. Κύκλωσε τις εικόνες που η λέξη τους αρχίζει από Α, α.

άλογο αγελάδα αχλάδι αστέρι

Γ. Διάβασε τις παρακάτω λέξεις.
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ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Δ. Συμπλήρωσε το Α, α στις παρακάτω λέξεις.

___΄λογο μ___νιτ___΄ρι

___γελ___΄δ___ π___τ___΄τ___

___χλ___΄δι π__π__γ__΄λος

___στέρι κ___πέλο

π___γ___΄κι___ πίν___κ___ς



24

ΓΛΏΣΣΑ A′ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Πώς βαθμολογείς τον εαυτό σου; (Κύκλωσε την απάντησή σου)

Εργάστηκα με άνεση 
και ευκολία

Δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά 
τελικά τα κατάφερα

Χρειάζομαι παραπάνω 
εξάσκηση

Ε. Χρωμάτισε το Α, α στις παρακάτω λέξεις.

παλάτι Αθηνά άλογο τόπι

σαλάτα ποτήρι πατάτα κασέτα

τίγρης πόρτα μέλι τέρας

ποδήλατο φακός αγόρι Αθήνα

καλάθι παπαγάλος καπέλο πεπόνι

ρόδα ελικόπτερο κεράσι πεταλούδα

εργάτης αεροπλάνο ελατήριο έπιπλα



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΑ



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Á  ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Ενότητα 1η

29

Θεωρία κεφαλαίου:

  Μπορώ να συγκρίνω με διάφορους τρόπους τα αντικείμενα.
   π.χ. Έχει κάθε κασετίνα από ένα μολύβι;

Αν τραβήξω μια γραμμή από την κάθε κασετίνα στο κάθε 
μολύβι, παρατηρώ ότι κάθε κασετίνα έχει από ένα μολύβι.

3. Σύγκριση 
και εκτίμηση 
ποσοτήτων



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Á  ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
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π.χ. Ο κάθε λαγός έχει από ένα καρότο;

Αν τραβήξω μια γραμμή από τον κάθε λαγό στο κάθε καρότο, 
παρατηρώ ότι περισσεύει ένα καρότο.



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Á  ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
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Α. Μέτρησε σωστά και κύκλωσε το κουτάκι με το σωστό αριθμό 
     των αντικειμένων.

Εμπεδωτικές ασκήσεις:

  1.        Κύκλωσε τα 2 μήλα.

  2.        Κύκλωσε τα 4 παγωτά.

  3.        Κύκλωσε το 1 μολύβι.

  4.        Κύκλωσε τα 6 αυγά.

  5.        Κύκλωσε τα 8 μολύβια.



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Á  ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

32

B. Μέτρησε σωστά και κύκλωσε το κουτάκι με το σωστό αριθμό
     των αντικειμένων.

  1.        Κύκλωσε τις 3 πεταλούδες.

  2.        Κύκλωσε τα 4 βιβλία.

  3.        Κύκλωσε τα 5 ζαχαρωτά.

  4.        Κύκλωσε τα 3 πορτοκάλια.

  5.        Κύκλωσε τα 6 μπαλόνια.



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Á  ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
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Γ. Έχει ο κάθε λαγός από ένα καρότο; (ένωσε με μια γραμμή)



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Á  ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
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Δ. Έχει η κάθε μάγισσα από ένα καπέλο; (ένωσε με μια γραμμή)



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Á  ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

128

18. Αθροίσματα
μέχρι το 10

Ενότητα 3η

Θεωρία κεφαλαίου:

  Μια πράξη μπορούμε να την κάνουμε οριζόντια ή κάθετα.

  οριζόντια 

             κάθετα

5+3=8

5
+ 3

8
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Α. Κύκλωσε  μόνο στους πίνακες που κάνουν 8.

Εμπεδωτικές ασκήσεις (1):

5+3=

3+4=

5+2=

6+2=

6+1=

4+2=

4+4=

7+1=

4
+ 4

7
+ 1

6
+ 2

3
+ 4
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Β. Υπολόγισε σωστά και κύκλωσε το κουτάκι με τη σωστή απάντηση.

  1.    6 + 4 = _____ 8 9 10

  2.    3 + 3 = ______ 5 6 7

  3.    4 + 4 =______ 6 7 8

  4.    6 + 2 = ______ 8 9 10

  5.    7 + 3 = ______ 8 9 10

  6.    6 + 3 = ______ 8 9 10

  7.    5 + 4 = _____ 8 9 10

  8.    5 + 3 = _____ 8 9 10

  9.    3 + 2 = _____ 6 7 5

 10.    5 + 5 = ______ 8 9 10



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Á  ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
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Γ. Υπολόγισε σωστά και κύκλωσε το κουτάκι με τη σωστή απάντηση.

  1. 7 8 9

  2. 6 7 8

  3.  7 8 9

  4.  8 9 10

  5.  8 9 10

5
+ 2

3
+ 4

6
+ 3

8
+ 2

6
+ 4
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  6. 8 9 10
4

+ 4

  7. 8 9 10
6

+ 2

  8.  8 9 10
7

+ 2

  9.  8 9 10
5

+ 4

 10.  5 6 7
3

+ 2
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Ο Αντρέας είχε 4 αυτοκινητάκια και ο Πέτρος του έδωσε άλλα 
5 αυτοκινητάκια. Πόσα αυτοκινητάκια έχει τώρα ο Αντρέας;

Ο Αντρέας έχει 4 
αυτοκινητάκια

Ο Πέτρος του 
έδωσε άλλα 5.

Πόσα αυτοκινητά-
κια έχει τώρα;

;

  Ποια από τις παρακάτω πράξεις είναι η σωστή;

  Άρα ο Αντρέας  έχει συνολικά  ______________ αυτοκίνητα.

5+2=2

7

3+2=5

9

5+4=9

8

4+1=5

10

Δ. Λύσε τα παρακάτω προβλήματα.
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Η Αλίκη είχε στη βιβλιοθήκη της 6 βιβλία. Στα γενέθλια της, 
οι φίλες της, της έφεραν δώρο άλλα 3 βιβλία. 
Πόσα βιβλία έχει τώρα η Αλίκη;

Η Αλίκη είχε 
6 βιβλία

Της έφεραν δώρο 
άλλα 3 βιβλία

Πόσα βιβλία έχει 
τώρα η Αλίκη;

;

  Ποια από τις παρακάτω πράξεις είναι η σωστή;

  Άρα η Αλίκη  έχει συνολικά  ______________ βιβλία.

6+2=7

7

6+3=10

9

5+3=9

8

6+3=9

10
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