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Άσκηση 03 
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Βάλε κάτω από τις εικόνες τις λέξεις που ταιριάζουν: 
Λέξεις: κάστανο, στεφάνι, αστυνοµικός, σταφύλι, περιστέρι, αστέρι, δάσκαλος 
 
 

 
Γράψε  κάτω από τις εικόνες τις λέξεις που ταιριάζουν: 
Λέξεις: κάστανο, στεφάνι, αστυνοµικός, σταφύλι, περιστέρι, αστέρι, δάσκαλος 
 
 

 
∆ιαβάζω τις παρακάτω λέξεις. Μετά τις χωρίζω στις τρεις οµάδες όπως το 
παράδειγµα. 
Λέξεις: ο Κοσµάς, η Ισµήνη, το παιδί, το γάλα, ο αδελφός, η αδελφή, το 
αυτοκίνητο, το δένδρο, ο δρόµος, ο δάσκαλος, ο γιατρός, η δασκάλα, το ζώο, 
το κρεβάτι, η ιστορία, η κατσαρόλα, η ντουλάπα, ο ουρανός, η οµάδα, ο 
πατέρας, η µητέρα 
 
 

 
Να βρεις και να γράψεις το ένα ή τα πολλά όπως τα παραδείγµατα 
 
Ένας /µια /ένα (ενικός) πολλοί / πολλές/ πολλά (πληθυντικός) 
το πορτοκάλι  
 τα πορτοφόλια 
το σακάκι  
 τα σεντόνια 
το τηγάνι  
 τα ψάρια 
ο χρόνος  
 οι φούρνοι 
ο σκύλος  
ο δρόµος  
 οι λύκοι 
ο κήπος  
 οι γιατροί 
ο βάτραχος  
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η βροχή  
 οι ζώνες 
η λάσπη  
 οι λίµνες 
η µηχανή  
 οι αδελφές 
 οι τσέπες 
η φωνή  
η σηµαία  
 οι ταβέρνες 
η σακούλα  
η σούπα  
 οι σκύλες 
η φανέλα  
η φράουλα  
 οι χελώνες 
 
 

Άσκηση 05 

Άσκηση 06 

 
Που βρίσκεται το καναρίνι; Βάλε κάτω από κάθε εικόνα τη φράση που 
ταιριάζει. 
Φράσεις: µέσα στο, έξω από, πάνω στο, κάτω από 
 
 

 
Σηµείωσε στον πίνακα ποια στήλη ταιριάζει µε ποια γραµµή όπως στο 
παράδειγµα. 
   
 

 

 δασκάλα φίλος βαλίτσα αγόρι σταυρός άλογο κορίτσι 
        
ο        
η        
το        
ένας        
µια        
ένα        
οι        
τα        

κανείς                          
καµιά        
κανένα        
 

κάποιος        
κάποια        
κάποιο        
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Άσκηση 07 

Άσκηση 08 

 
Βάλε µέσα στα τρία κουτιά τις λέξεις του µπαλονιού. Πρόσεξε το παράδειγµα: 
 
Λέξεις: σκεπάζω, γεµισµένος, -η, -ο, περνώ, το χώρισµα, το χάρισµα, το 
αγκάλιασµα, χαρίζω, χωρίζω, χαρισµένος, -η, -ο, γεµίζω, καθισµένος, -η, -ο, 
περασµένος, -η, -ο, το βάδισµα, το σκούπισµα, χωρισµένος, -η, -ο, το γέµισµα, 
βαδίζω, ζωγραφίζω, το σκέπασµα, καθίζω, σκεπασµένος, -η, -ο, το κάθισµα, 
αγκαλιάζω, ζωγραφισµένος, -η, -ο, αγκαλιασµένος, το πέρασµα. 
 
 

 
Ένωσε τα ίδια σχήµατα για να φτιάξεις φράσεις. ∆ιάβασε τις σιωπηρά και 
φωναχτά. 

Ο Σταµάτης 

Στο ψυγείο 
σταφύλια έστειλε  

Η Στεφανία 
ένα γράµµα είναι 

τα λουλούδια 

ποτίζει 

 
 
 
Άσκηση 09  
Ένωσε τα ίδια σχήµατα για να φτιάξεις φράσεις. ∆ιάβασε τις σιωπηρά και 
φωναχτά. 

Ο Στέφανος 

Η Ισµήνη 
στη στάση  κατεβαίνει   

Ο Κοσµάς 
στη στάση περιµένει 

στη στάση  

έχει σταµατήσει 
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Άσκηση 10   
Οι παρακάτω φράσεις είναι µπερδεµένες. Προσπάθησε να τις βάλεις, στη 
σειρά τους. 
 
Ο Μπάµπης   
 
Τα παιδιά   
 
Η γιαγιά   
 
στο κινηµατογράφο  πήγαν µαγειρεύει 
µουσακά σαλιγκάρια το τσάι του 
ένα φλιτζάνι καφέ στο τσίρκο πίνει 
 
 
Άσκηση 11  
 Κοίταξε την κάρτα διάβασε την και απάντησε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πως λένε τον
 
Που είναι το µ
 
Ποιο είναι το 
 
Ποιες µέρες ε
 
Αν κάποιος τη
.........................
 
 
 
 
 

 

 
(i) Φρίξος Γρηγοράκης 

Υδραυλικός 
 
 

∆ιεύθυνση                                    Ώρες εργασίας 
Οδός Αρχιµήδη 14                      Από ∆ευτέρα - Παρασκευή 
Τηλ. 210/5854627                           9-2 π.µ και 6-8 µ.µ 

 

 κύριο;..................................................................................................... 

αγαζί του;.............................................................................................. 

επάγγελµα του κυρίου;......................................................................... 

ργάζεται;................................................................................................ 

λεφωνήσει στο µαγαζί του στις 4 η ώρα θα τον βρει εκεί; Γιατί;  
................................................................................................................. 
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Άσκηση 12  
∆ιάβασε την πρόσκληση και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
 

Την Τετάρτη, ώρα 7
Θα σβήσω

Σε προσκαλώ να έλθεις σ
για να µο

Αντώ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ποιος στέλνει την πρόσκληση;.
 
Πόσο χρονών είναι αυτός που 
 
Σε ποια πόλη µένει;...................
 
Σε ποιο δρόµο της πόλης µένει
 
Πότε θα γίνει η εκδήλωση;.......
 
Που  θα γίνει η εκδήλωση;.......
 
 
Άσκηση 13  
Μάντεψε 
 
Τη βάζουµε στον καφέ: ............
Τα παιδιά πρέπει να πίνουν πο
Αν δεν έχουµε, δεν µπορούµε τ
Εκεί πάµε όταν κάνει ζέστη: ...
Πίνουµε κάθε µέρα: ..................
Εκεί φτάνουν τα τρένα: ............
Ο δάσκαλος τον έχει πίσω του
τους:............................ 
 
αλάτι 
παραλία 
σταθµός 

καφέ 
νερό 
γάλα 

 
 

 

Πρόσκληση 
 µ.µ. γιορτάζω τα γενέθλια µου.  

 8 κεράκια στην τούρτα. 
το σπίτι µου οδός Αθηνάς 18, Ρέθυµνο,
ιραστείς τη χαρά µου. 

 
νης Αντωνιάδης 
................................................................................... 

τη στέλνει ;.............................................................. 

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

;.................................................................................. 

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

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

................ 
λύ: ............................ 
ίποτα να αγοράζουµε: ............................ 

......................... 
.......... 
................ 
 και οι µαθητές τον έχουν µπροστά 

βιβλίο 
γήπεδο 
κεράσι 

χρήµατα 
ζάχαρη 
πίνακας 

5
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Άσκηση 14  
Παρατηρώντας τις εικόνες των παιδιών να σχηµατίσεις φράσεις µε τις οποίες 
να εκφράζεις τη θέση κάθε παιδιού στη σειρά, σύµφωνα µε το παράδειγµα:  
 

Ο Κοσµάς τρέχει (ή τερµατίζει) πρώτος. 
Η Ισµήνη τρέχει (ή τερµατίζει) .................. 
Ο Λευτέρης τρέχει (ή τερµατίζει) ................. 
Η Ιφιγένεια τρέχει (ή τερµατίζει) ................... 
Η Σαλώµη τρέχει (ή τερµατίζει) ...................... 
Ο Τηλέµαχος τρέχει (ή τερµατίζει) .................. 
Ο Ανδρέας τρέχει (ή τερµατίζει) ........................ 
Η Αλεξάνδρα τρέχει (ή τερµατίζει) ................... 
Η Ηλέκτρα τρέχει (ή τερµατίζει) ....................... 
Η Ναυσικά τρέχει (ή τερµατίζει) .................... 
 
έβδοµος 
όγδοη 
πρώτος 
πρώτη 
έκτος 
κίτρινος 
τρίτος 
δέκατος 
δεύτερος 

δεύτερη 
τρίτη 
όγδοος 
ενδέκατη 
πέµπτη 
τέταρτος 
έβδοµη 
ένατος 
ένατη 

καλή 
τέταρτη 
γερή 
ενδέκατος 
καλός 
δέκατη 
έκτη 
ξύλινος 
πέµπτος 

 
 
Άσκηση 15  
∆ιάβασε την παρακάτω ιστορία. Τράβηξε µια γραµµή κάτω από τη λέξη που δεν 
ταιριάζει για να έχει νόηµα η ιστορία. 
 

∆ύο  βάτραχοι / σκύλοι ζούσαν σε µια φωτιά / λίµνη. Ο ήλιος /ουρανός 
όµως έριχνε τις ζεστές του σταγόνες / αχτίνες και ξέρανε τη λίµνη / φωτιά. Οι 
σκύλοι / βάτραχοι πήγαν να βρουν αλλού νερό / παράθυρο. Εκεί που πήγαιναν 
κοντά στο µαγαζί / δάσος βρήκαν ένα πηγάδι / κλουβί. Ο ένας βάτραχος / σκύλος 
λέει στον άλλο: Έλα να κατέβουµε / ανέβουµε. Εδώ έχει µπόλικο νερό / σίδερο. Ο 
άλλος όµως βάτραχος / σκύλος του απάντησε: Ωραία τα λες φίλε / γιατρέ µου. Αν 
όµως ξεραθεί το κλουβί / πηγάδι, πως θα ανέβουµε; 

 
 
 
 



Άσκηση 16  
∆είξε ποιος σου λέει πιο συχνά τις παρακάτω φράσεις, βάζοντας στο τετράγωνο 
τους αριθµούς.  
Βάλε µέσα στο τετραγωνάκι τον αριθµό που νοµίζεις. 
 
Φέρε µου την εφηµερίδα.  
Απάντησε µου σ’ αυτό που σ’ ερωτώ.  
Ν’ ακούς, όταν σου λέω κάτι.  
Να µιλάς σιγά, όταν οµιλείς.  
Άφησε µε να ησυχάσω.  
Ξύπνα! Η ώρα πέρασε  
Πες µου, πού πας;  
Φάε, το φαγητό σου.  
Πλύνε τα χέρια σου.  
∆ιάβασε τη παρακάτω άσκηση.  
Άσε µε.  
Βοήθησε µε.  
Πες το µάθηµα σου.  
Πάψε να φωνάζεις.  
∆άνεισέ µου το µολύβι σου.  
Πάψε να µε ενοχλείς.  
Πρόσεχε σ’ ό,τι σου λέω.  
Τηλεφώνησε µου στις οχτώ το βράδυ.  

 
 

Άσκηση 17  
Πάρε τις φράσεις και βάλε τις στη στήλη που κάθε µια ταιρι
• Ο Γιώργος παίζει στην αυλή του σπιτιού του. 
• Ο Μάρκος θα πάει επίσκεψη στα ξαδέρφια του. 
• Η µητέρα ετοιµάζει φαγητό. 
• Ο αδελφός µου µάλωσε το σκυλί. 
• Ο σκύλος κοιµάται στο σπιτάκι του. 
• Η Μαίρη θα πάει διακοπές στην Ελλάδα. 
• Ο πατέρας σκάλισε τον κήπο. 
• Ο Κοσµάς γράφει ένα γράµµα στον ξάδερφο του στην Ελλ
• Τα πουλάκια κάθονται στα κλαδιά των δέντρων. 
• Τα παιδιά µάζεψαν πολλά λουλούδια. 
• Η γιαγιά θα καθαρίσει τις πατάτες. 
• Η µητέρα θα αγοράσει γλυκά. 
 
 Χθες – προχθές: Τώρα-Σήµερα: 

3=
4=

 

1= ο πατέρας σου 
2= η µητέρα σου 

 ο/η δάσκαλος/α σου 
 ο /η αδελφός/ή σου 

5= ο/η φίλος/η σου 
άζει. 

άδα. 

Αύριο-Μεθαύριο:
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Άσκηση 18  
Στις παρακάτω φράσεις, να αντικαταστήσεις τις υπογραµµισµένες λέξεις µε τις 
αντίθετες τους. 
• Η δηµοτική βιβλιοθήκη είναι κοντά στο σπίτι µας.  
• Το νερό είναι ζεστό. 
• Η Αλεξάνδρα είναι µπροστά από την Αφροδίτη. 
• Το κουτάλι είναι µέσα στο ποτήρι. 
• Η γάτα κοιµάται πάνω στην καρέκλα. 
• Το πιρούνι είναι αριστερά από το πιάτο. 
• Το χειµώνα κάνει κρύο. 
• Ο κύριος φορούσε ένα παλιό σακάκι. 
• Η κυρία αγόρασε ένα µαύρο φόρεµα.  
 

βιβλίο 
κίτρινο 
στενό  

άσπρο 
καινούργιο 
ζεστό  

κάτω από την 
έξω από το 
πίσω   

µακριά 
δεξιά 
κρύο

  
 

Άσκηση 19  
Να µετατρέψεις τις φράσεις από το πληθυντικό στον ενικό ή από τον ενικό στον 
πληθυντικό αριθµό: 
 

• Οι θείοι µου µένουν στην Ελλάδα. 
• ............................................................................ 

 

• Τα κεριά φωτίζουν τις εκκλησίες. 
• .......................................................................... 

 

• Το παιδί κοιµάται στο κρεβάτι του. 
• ........................................................................... 

 

• Τα βράδια τα παιδιά βουρτσίζουν τα δόντια τους. 
• ................................................................................................ 

 
 

Άσκηση 20  
Συνδύασε τις ερωτήσεις µε τις απαντήσεις που είναι πιο κάτω: 

Ερωτήσεις Απαντήσεις
Σε λένε Κοσµά  
Είσαι 10 χρονών  
Είσαι Έλληνας   
Που µένεις (κατοικείς)  
 
Ναι, είµαι έλληνας Κατοικώ στο Βερολίνο  
Όχι, το όνοµα µου είναι Αλέξανδρος Ναι, είµαι δέκα χρονών 
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Άσκηση 21  
Πάρε και τοποθέτησε µέσα στο ψυγείο όποια από τα παρακάτω βάζουµε στο 
ψυγείο: 

τυρί 
ντοµάτες 
λουλούδια 
παγωτό 
µπλούζα 
σοκολάτες 
παντελόνι 

γάλα 
αχλάδια 
πατάτες 

µπανάνες 
κρεµµύδια 

µήλα 
κατσαρόλα 

µαχαίρι 
µπανάνες 
παπούτσια 
πιρούνια 
βιβλία 
σακάκι 

 
 

Άσκηση 22  
∆ιάβασε τις λέξεις κάθε σειράς. Μετά βάλε τις σε τάξη για να έχει νόηµα η φράση. 

 
κόβει φέτες το σαλάµι η µητέρα  
είναι  ο µπαµπάς ταξιτζής της Τζένης  
πίνει ο Γιάννης του το γάλα  
ο πατέρας έφυγε δουλειά  για τη   
Ο Λάµπης παίζει µπάλα µε τον Μπάµπη  
ο µπαµπάς του Ο Μπάµπης και  πήγαν στον οδοντίατρο 
Η µαµά  κατάλαβε τη ζηµιά δεν  
σαλιγκάρι Ένα στον κήπο είναι µέσα   
ζωγράφισε  δύο  Η Αγγελική πιγκουΐνους 
 
 

Άσκηση 23   
Βάλε σε κύκλο τη λέξη που συµπληρώνει τη φράση. 
• Η µαµά διαβάζει την:    εφηµερίδα-κανάτα 
• Ο δύτης βουτά στη:  θάλασσα-σαλάτα 
• Η Άννα πίνει:  λάχανο-γάλα 
• Ο πατέρας τηγανίζει:   πίτα- πατάτες 
• Ο οδηγός φορά:   σακάκι- τιµόνι 
• Ο Νίκος και η Νίκη ποτίζουν τα:  χταπόδια- λουλούδια 
• Ο πατέρας κόβει φέτες:   ψωµί-βιολί 
• Η Άννα έκοψε από τη µηλιά δύο:  λεµόνια – µήλα 
• Η µαµά γέµισε ένα ποτήρι µε:  µήλα-γάλα 
• Το βάζο έπεσε κάτω και έγινε:  κοµµάτια-καράβια 
• Μια γάτα κυνηγά µια:  αγελάδα- κότα 
• Η µητέρα ετοιµάζει το:  εφηµερίδα- φαγητό 
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Άσκηση 24  
Να γράψεις µια φράση στην οποία περιέχονται οι λέξεις: 
µανάβης φρούτο πουλώ  
προσφέρω παγωτό γιαγιά  
γιατρός άρρωστος εξετάζω  
πατέρας διαβάζω εφηµερίδα  
αδελφή µαθαίνω χορός  
πίνω πορτοκαλάδα ποτήρι  
πατέρας αγοράζω ποδήλατο παιδί του 
δάσκαλος διαβάζω βιβλίο µαθητής 
γιαγιά νόστιµο  µαγειρεύω φαγητό 
γάτα κυνηγώ κότα  
 
 

Άσκηση 25  
Να γράψεις µια φράση στην οποία περιέχονται οι λέξεις: 
κρατώ αγκαλιά µωρό µητέρα 
Ισµήνη τηλέφωνο µιλώ φίλο 
δρόµος γεµίζω παιδί γελαστό 
δέντρο πράσινο έχω φύλλο 
γράφω ξάδερφο γράµµα  
οικογένεια βράδυ τραπέζι κάθοµαι 
Πρωτοχρονιά κόβω βασιλόπιτα πατέρας 
Κοσµάς µπλε αγοράζω µπότες 
γλυκό  πατέρας ζαχαροπλαστείο αγοράζω 
ψήνω φούρνο αρνί  πατάτες 
 
 

Άσκηση 26  
Σχηµάτισε µια πρόταση στον ενικό και µια στο πληθυντικό χρησιµοποιώντας τις 
λέξεις. Παράδειγµα: πίνω, ποτήρι, πορτοκαλάδα -Ενικός: Εγώ πίνω ένα ποτήρι 
πορτοκαλάδα Πληθυντικός:Εµείς πίνουµε ένα ποτήρι πορτοκαλάδα 
 
Ενικός:…………………………………………………………………….. 
 
Πληθυντικός:……………………………………………………………….. 
 
(γιατρός, εξετάζω, άρρωστος) 
(Κυριακή, πηγαίνω, γήπεδο) 
(αδερφός, χορός, µαθαίνω) 

(πατέρας, διαβάζω, εφηµερίδα) 
(µανάβης, πουλώ ανανά) 
(µητέρα, προσφέρω, γλυκό, παιδί) 
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Άσκηση 27  
Συµπλήρωσε τις φράσεις µε τις λέξεις που σου δίνονται. Μετά διάβασέ τις 
φωναχτά.  
• Η Ειρήνη διαβάζει ένα……………………………………………… 
• Ο Αριστείδης παίζει στον ηλεκτρονικό …………………………… 
• Το καλοκαίρι µε αρέσει να παίζω στην ………………………….. 
• Η οικογένεια του θείου Φοίβου µένει στην ……………………… 
• Μπάµπη µπορείς να ζωγραφίσεις µια…………………………… 
• Ο Νώντας και η ∆ιαµάντω κάθονται κάτω από ένα............................ 
• Ο Αγγελική και ο Βαγγέλης έφαγαν µια σαλάτα µε .................. και ……………………… 
• Η Τζοάνα µαγειρεύει στη κατσαρόλα γεµιστές…………………….. 

 
(µελιτζάνες, υπολογιστή, δέντρο, παραλία, αγγούρι, παραµύθι, µπανάνα, ντοµάτα, 
Ελλάδα) 

 
 

Άσκηση 28   
Πάρε τις φράσεις και βάλε τις στη στήλη που καθεµία ταιριάζει: 

 
 

χθες τώρα αύριο 
    

• Ο Λάµπρος τρώει µια µπανάνα. 
• Η γιαγιά µαγειρεύει µουσακά. 
• Η µαµά µαγείρεψε παστίτσιο. 
• Η θεία θα µαγειρέψει µακαρόνια µε κιµά. 
• Ο Αντώνης ζωγραφίζει ένα µπαλόνι. 
• Η µητέρα ντύνει το µωρό µας. 
• Η Ειρήνη έφαγε ένα πιάτο σουτζουκάκια. 
• Η Ισµήνη έπλυνε τα πιάτα. 
• Η ∆έσποινα θα πλύνει την κατσαρόλα. 
• Η Αλεξάνδρα ζωγράφισε ένα πλοίο. 
• Η µητέρα έντυσε το µωρό µας. 
• Ο Φώτης θα φάει ένα  πιάτο µελιτζάνες. 
• Η Ντίνα ανοίγει το ντουλάπι. 
• Ο Νώντας άνοιξε την πόρτα. 
• Ο Λευτέρης θα ανοίξει το ψυγείο. 
• Η Αντιγόνη θα  ζωγραφίσει ένα καρότσι. 
• Η µητέρα θα ντύσει το µωρό µας.  
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Άσκηση 29  
Συµπλήρωσε τον κατάλογο των ηµερών που λείπουν. Συµπλήρωσε τον κατάλογο 
µε τους µήνες που λείπουν. 
       Μήνες           Ηµέρες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10
11.
12
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Οκτώβριος      Σαββάτο 
Μάιος    Πέµπτη     Τετάρτη 

Αύγουστος 
Φεβρουάριος Κυριακή Νοέµβριος 
Ιανουάριος   Τρίτη     Παρασκευή 
∆εκέµβριος   Απρίλιος    Ιούνιος 

Ιούλιος 
 
 
 

 
 
Άσκηση 30  
Να συµπληρώσεις µε το ίδιο ρήµα τις παρακάτω φράσεις. 
 
Τώρα διαβάζω το µάθηµα των Ελληνικών 
Χθες ........................... τα µαθήµατα των αγγλικών 
Αύριο .............................το µάθηµα της µουσικής 
 
Τώρα η µαµά µου τηλεφωνεί στη φίλης της 
Προχθές .............................στον παππού µου 
Μεθαύριο ...............................στη γιαγιά µου 
 
 

Άσκηση 31  
∆είξε µε βέλη τι επισκέφθηκε ο καθένας. 

 

∆ευτέρα 
 
 
 
 
 
 

 
 
Μάρτιος 
 
 

 
 
 

Σεπτέµβριος 
.  
  
.  
12



• Η κυρία Πασχαλίδου επισκέφθηκε την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, το 
βιβλιοπωλείο, το ταχυδροµείο, το καφενείο και το ξενοδοχείο.  

Άσκηση 32  
• Ο κύριος Γρηγοράκης επισκέφθηκε το ∆ηµαρχείο, το αρτοπωλείο και το 

κρεοπωλείο 
 
 

Άσκηση 33  
• Η Μαρίνα και ο Οδυσσέας επισκέφθηκαν το ∆ηµοτικό σχολείο, το θέατρο, το 

µουσείο και το πάρκο. 
 
 

Άσκηση 34  
∆ιάλεξε τη λέξη που ταιριάζει και βάλε την στην καρτέλα της  
 

το κασκόλ το φόρεµα το παλτό το καπέλο  
το παντελόνι το σακάκι το πουκάµισο τα παπούτσια 
 
 

Άσκηση 35  
∆ιάλεξε τη λέξη που ταιριάζει και βάλε την στην καρτέλα της  
 

η γραβάτα οι κάλτσες η µπλούζα η ζακέτα 
τα γάντια η φούστα οι µπότες η πιτζάµα 
 
 
Άσκηση 36  
∆ιάλεξε τη λέξη που ταιριάζει και βάλε την στην καρτέλα της  
 

η φανέλα η µπλούζα το εσώρουχο το µαγιό 
η τσάντα  το µαντήλι ο σκούφος η ζώνη  

 
 

Άσκηση 37  
∆ιάλεξε τη λέξη που ταιριάζει και βάλε την στην καρτέλα της  
 

το αυτοκίνητο το ποδήλατο η πόρτα 
η σκούπα ο κήπος το παράθυρο 
 
 

Άσκηση 38  
∆ιάλεξε τη λέξη που ταιριάζει και βάλε την στην καρτέλα της  
 

το µαξιλάρι το βιβλίο η κουρτίνα η κρεµάστρα το ξυπνητήρι 
το µπάνιο ο καθρέπτης η οδοντόπαστα η ντουλάπα η οδοντόβουρτσα 
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Άσκηση 39  
∆ιάλεξε τη λέξη που ταιριάζει και βάλε την στην καρτέλα της  
 

το τηγάνι η σκάλα το βάζο το τραπέζι το φλιτζάνι το ψηγείο 
η τηλεόραση το πιρούνι η βιβλιοθήκη η πολυθρόνα το κουτάλι ο καναπές
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