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Το καπέλο περπατάει!

στο καπέλο  στο σακίδιο
στο γραφείο  στη βιβλιοθήκη

Πού θα κρύψω  

το κλειδί;

Θα το κρύψω

1.  Βάλε σε κύκλο τη λέξη που έχει ει και θα μάθεις την απάντηση. 

Χ 
ΑΣΑΜΕ τον σκύλο μας.

Είναι μεγαλόσωμος και έχει καφέ χρώμα.
Όποιος τον δει ή γνωρίζει κάτι
να τηλεφωνήσει στο: 210 69 92667
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2.   Τι λέει το σκυλάκι; Συμπλήρωσε τα Ει ει, βάλε τόνο όπου 
χρειάζεται και διάβασε τι λέει.

Ει ει

Διαβάζ—, γελά—, τραγουδά— 
και μου μιλά—. 
Μου δίν— φαγητό.
Νομίζω πως τη λένε Ιωάννα.

—ναι πολύ ζωηρή.
Θέλω να μ—νω μαζί της
και να την προσέχω.

4.  Μάθε να γράφεις σωστά πού θέλει να πάει το σκυλάκι.

3.   Πού θέλει να πάει το σκυλάκι; Συμπλήρωσε τα γράμματα 
που λείπουν. Γράψε τα γράμματα στη σειρά,  
βάλε τόνο στη λέξη και διάβασε.

κα—ετίνα

—άρακας
μαρκαδόρ—ς
μο—ύβι
τ—τράδιο
βιβλ—ο
σακίδι—

Το σκυλάκι θέλει να πάει στο  .
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Ένας καινούριος μαθητής

1.   Τα ζώα παίζουν κρυφτό. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν,  
βάλε τόνο και διάβασε.

Πού είσαι, σκυλάκι;

Είμαι μέσα στο φορτηγό.
Εσύ, παπαγάλε, πού ;

Εγώ  πάνω στο αεροπλάνο.

Η γάτα πού είναι;

Η γάτα  κάτω από το άλογο.

8
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2.   Ο σκύλος έκρυψε το μολύβι, την κούκλα και την κορδέλα 
της Ιωάννας. Το σκουφί του παππού. Το βραχιόλι της γιαγιάς. 
Το στιλό της μαμάς.  Ένα κόκαλο και ένα πιρούνι.

Γράψε τις κόκκινες λέξεις με κεφαλαία γράμματα
στη σωστή τους θέση.

3.   Γράψε τώρα στη σειρά τα γράμματα που είναι στα κουτάκια. 
Θα μάθεις τι όνομα έδωσαν τα παιδιά στο κουτάβι.

4.   Συμπλήρωσε τα αι και βάλε τόνο όπου χρειάζεται.  
Θα μάθεις τι λέει ο Μολύβιος.

5.  Μάθε να γράφεις σωστά τι λέει ο Μολύβιος.

Ονομάζομ— Μολύβιος
κ— όλο π—ζω.

9
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Όλοι στο οικόπεδο

1.  Συμπλήρωσε την απάντηση του βάτραχου.

Ποιος είσαι; 
Ο πίθηκος; 
Ο λύκος; 
Ο λαγός; 
Ο ρινόκερος; 
Ο πελεκάνος; 
Ο ιπποπόταμος; 
Όχι.      .
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2.    Τι συζητούν ο κόκορας και το κουτάβι; Δες τις εικόνες.  
Γράψε τις λέξεις που λείπουν, βάλε τους τόνους και διάβασε.

Ποιοι τραγουδούν; 

Οι πίθηκοι;

Οι λύκ  ;

Οι    ;

    ;

    ;

    ;

Όχι. Τραγουδούν  πράσινοι

 .

3.  Μάθε να γράφεις σωστά τι απάντησε ο κόκορας.

Οι οι
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Μπλε όνειρα

1.   Ποια χρώματα χρειάζεται η γάτα για να φτιάξει το ουράνιο τόξο; 
Γράψε τις λέξεις και βάλε τόνους.
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2.  Βοήθησε το κουτάβι. Γράψε και βάλε τόνο στις λέξεις.
Μπ μπ

Ζωγραφίζω μία τραμπάλα.

Ζωγραφίζω δύο μπλε  .

Ζωγραφίζω τρεις  .

Ζωγραφίζω τέσσερις  .

4.  Μάθε να γράφεις σωστά τι λέει ο ποντικός.

3.  Τι ζωγραφίζουν τα ζώα; Γράψε τις λέξεις και βάλε τόνους.

Φτιάχνω το μοβ 
από   και   .

Φτιάχνω το πορτοκαλί 
από   και   .

Φτιάχνω το πράσινο 
από   και   .

13
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Με πινέλα και φαντασία

1.   Γράψε τις λέξεις που λείπουν, βάλε τόνους και βοήθησε 
τον παπαγάλο να βρει το μανταλάκι.

Μάντεψε πού έκρυψα το μανταλάκι.

Είναι πάνω στην  ;

Είναι πίσω από την  ; 

Είναι μέσα στην  ; 

Όχι. Είναι κάτω από το  .
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2.   Ποια ζώα ζωγράφισαν τον τεράστιο άνθρωπο στον τοίχο;  
Γράψε και βάλε τόνους στις λέξεις.

Ντ ντ

o          

o          

το           

η     

η       

η        

o         

o  σκύλο 

3.     Πώς ονόμασαν τα ζώα το έργο τους;  
Βάλε με τη σειρά τα γράμματα που έγραψες στα κουτάκια  
της άσκησης 2. Βάλε τόνο στη λέξη και διάβασε.

Ο 

με το κοντό παντελόνι.

4.  Μάθε να γράφεις σωστά πώς ονόμασαν τα ζώα το έργο τους. 

15
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Οι δυο φίλοι

16

1.   Συμπλήρωσε τα ει που λείπουν και θα διαβάσεις  
ένα αίνιγμα. Βρες και γράψε τη λύση.

Έχω έναν καινούριο φίλο.
Μέν  μαζί μου.
Παίζ  κρυφτό.
Την ουρά του κουνά ,
κόκαλα μασά  
και χοροπηδά . 
Δυνατά γαβγίζ .
Πού και πού γρυλίζ .
Ποιος είναι;

.

2.   Συμπλήρωσε τα αι που λείπουν και βάλε τόνο όπου χρειάζεται.  
Διάβασε το αίνιγμα. Βρες και γράψε τη λύση.

Έχω μια κ νούρια φίλη
που π χνίδια μού χαρίζει.
Όλο νάζι νιαουρίζει
γλείφετ  κ  γουργουρίζει.
Π ζει με όλα τα π διά,
τα ποντίκια, τα πουλιά.
Μα όταν είν  θυμωμένη,
κρύβοντ  όλοι φοβισμένοι.
Ποια είναι;

 .
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