
 

Αγαπημένα  μου  παιδιά,  

Ακόμη  και  αυτές   τις  μέρες   που δεν  έχουμε  σχολείο  να  ξέρετε 

πως  σας  σκέφτομαι  συνέχεια  και  περιμένω  πώς  και  πώς  τη  μέρα 

που  θα  επιστρέψουμε   στην τάξη  μας! 

Πρέπει  να  θυμάστε  πως  είναι  σημαντικό  να  μείνουμε  για  λίγο 

καιρό  στο  σπίτι  ώστε  να  είμαστε  όλοι  υγιείς!  

Τώρα  που  μένουμε  σπίτι,  βοηθάμε  τη  μαμά  στην  κουζίνα  για  να 

φτιάξουμε  νόστιμα  γλυκά  και  φαγητά.  Συγυρίζουμε  το   δωμάτιό 

μας. Μαζεύουμε  τα  ρούχα,  τα  παιχνίδια  και  τα  βιβλία  μας. 

Παίζουμε  ομαδικά  παιχνίδια.  Βλέπουμε  τηλεόραση  για  λίγη  ώρα 

και  διαβάζουμε  ένα  αγαπημένο  βιβλίο. 

Θα  δεις  πόσο  γρήγορα  θα  περάσουν  οι  μέρες  και  θα  γυρίσουμε 

στο  απίθανό  μας  σχολείο,  να  ξανασυναντήσουμε  τους 

αγαπημένους  μας  φίλους  και  να  περάσουμε  υπέροχα. 

Μην  ανησυχείτε!  Θα  είμαι  εδώ  για  οτιδήποτε  χρειαστείτε! 

Με αγάπη, 

η δασκάλα σας. 

 

 Τι  μπορούμε  να  κάνουμε  στο  σπίτι; Συμπληρώνω  με  λέξεις  από  το  κείμενο. 

Βοηθάμε .....................................................................................................  

Συγυρίζουμε .............................................................................................. 

Μαζεύουμε................................................................................................ 

Παίζουμε ...................................................................................................  



 

Διαλέγω  ρήματα  από  το  συννεφάκι  και  συμπληρώνω  τις  προτάσεις. 

 

 

 

 

Καθημερινά  ....................  νωρίς,  ....................  το  πρόσωπο  και  τα  

δόντια  μου  και  .................... το  πρωινό  μου. ....................  μία  εργασία  

από  την  ιστοσελίδα  του  σχολείου  μου  και  .................... τη  μαμά  

μου  στην προετοιμασία  του  φαγητού.  Το  απόγευμα  .................... 

ηλεκτρονικά  ή  επιτραπέζια  παιχνίδια  με  την  οικογένειά  μου. 

Επίσης  μου  αρέσει  να  .................... και  να  .................... το  

αγαπημένο μου βιβλίο.  .................... όμως  νωρίς  για  ύπνο! 

 

 

    Γράψε  κι  εσύ  τρεις  προτασούλες...  Τι  κάνεις  μία  μέρα   

στο  σπίτι;  Χρησιμοποίησε  ρήματα, π.χ. παίζω,  διαβάζω,  βλέπω, ....  

            Μετά  να  υπογραμμίσεις  τα  ρήματα  που χρησιμοποίησες. 

 

 

1. Ξυπνώ  νωρίς  και  ετοιμάζω  το πρόγευμά  μου. 

2. 

3. 

4. 

τραγουδώ,       βοηθώ,       κάνω,      

ξυπνώ,       παίζω,         τρώω,   

πλένω,       διαβάζω,     πηγαίνω 
-ω 



      Βάλε     ι     ή     οι     και    τόνισε    σωστά: 

 αγορ……            λαγ……              κουταλ……            κουμπ……  

 λυκ……              μολυβ……          πουλ……               ναν……  

 

    Βάλε     ο     ή     ω     και    τόνισε    σωστά: 

 θρανι……           παιζ……            σχολει……            γραφ……  

 τρεχ……            νερ……           βοτσαλ……            διαβαζ…… 

         παιζ.....               αστει.....              ιατρει.....                  μαθαιν..... 

 

 Γράψε ακόμη τρεις  όμορφες  προτασούλες! Μπορείτε  να  

δώσετε  και  ονόματα στα  παιδάκια  της  εικόνας  μας .  

Τα  παιδιά  της  Β΄ τάξης  πήγαν  εκδρομή  στο 

πάρκο,  δίπλα  από  το  σχολείο  τους. Ο  Γιώργος  

και  η Μαρίνα  κάνουν  τραμπάλα.  

......................................................................... 

....................................................................................................................                                  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

                                   Έγραψες  όμορφα  γράμματα; Ξεκίνησες  

τις  προτασούλες  σου  με  κεφαλαίο; 


