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1. Συμπλήρωσε τα κενά.
ετ___μάζω

γε___έθλια

ημερομ____νία

ποτ____ρι

μαγ___ρεύω

γέ____ηση

μάγ_____ρας

φλ____τζάνι

ξεσκον___ζω

γρα____άρια

ζαχαροπλάστ____ς

____λικά

σκουπ____ζω

διε____θ____νση

ζάχαρ____

ψ___γ____ο

στολ_____ζω

έ____ατος

βούτ____ρο

αμ____γδαλο

γιορτ_____

ε____ιά

όν____μα

έτ_____μος

δ___ρο

ετ____μασία

επ_____ν____μο

νόστ___μος

2. Να μεγαλώσεις τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας λέξεις από
το συννεφάκι.
Η Νίκη είναι αθλήτρια.
______________________________________________________________
Ο πατέρας διαβάζει εφημερίδα.
______________________________________________________________
Ο καιρός είναι ζεστός.
______________________________________________________________
Πού; Πότε;
Γιατί; Σε ποιο μέρος;
Πώς;
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3. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα.
Ενεστώτας Παρατατικός

Αόριστος

Μέλλοντας

Μέλλοντας
Συνοπτικός

κρύβω
φτιάχνεις
μένει
αλλάζουμε
δουλεύετε
χάνουν

4. Να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις με το ξε-, αν-, α-.
σκονίζω

________________________

γνωστός

________________________

σκεπάζω

________________________

δυνατός

________________________

διπλώνω

________________________

άξιος

________________________

διψώ

________________________

ήσυχος

________________________

βάφω

________________________

ήσυχος

________________________
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5. Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσεις σημεία στίξης (. , ! - ;).
Οχ πονάει η κοιλια μου
Η Ματίνα δε θα έρθει αύριο στο σχολείο
Θέλεις να πάμε βόλτα το Σάββατο στον παιδότοπο
Ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα 58 είπε η δασκάλα
Τι να μαγειρέψω σήμερα Κοτόπουλο ή ψάρι
Από το βιβλιοπωλείο αγόρασα: μολύβια τετράδια κασετινα γόμες
πλαστελίνες και δυο χάρακες.
Μπράβο Αλέξανδρε Συγχαρητήρια
6. Να σχηματίσεις την Προστακτική των παρακάτω ρημάτων.
Προστακτική Ενεστώτα Προστακτική Αορίστου
κόβω
πλένω
τεντώνω
δοκιμάζω
ζυμώνω
ρίχνω

εσύ:

εσύ:

εσείς:

εσείς:

εσύ:

εσύ:

εσείς:

εσείς:

εσύ:

εσύ:

εσείς:

εσείς:

εσύ:

εσύ:

εσείς:

εσείς:

εσύ:

εσύ:

εσείς:

εσείς:

εσύ:

εσύ:

εσείς:

εσείς:
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7. Να μεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις σε Μέλλοντα Εξακολουθητικό
και Μέλλοντα Συνοπτικό.

Η Νεφέλη μαθαίνει πιάνο.
Εξ. Μελ.

__________________________________________________________________

Συν. Μελ.

__________________________________________________________________

Η καθαρίστρια καθάρισε το σπίτι.
Εξ. Μελ.

__________________________________________________________________

Συν. Μελ.

__________________________________________________________________

Η γιαγιά φτιάχνει μια πίτα.
Εξ. Μελ.

__________________________________________________________________

Συν. Μελ.

__________________________________________________________________

Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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