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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1.  Γράφω τις ημερομηνίες σύντομα ή αναλυτικά, με λέξεις : 

12 Ιανουαρίου του 2006   .................................. 

15 Απριλίου του 2007      .................................. 

19/3/2010         .......................................................................................... 

20/11/2014       .......................................................................................... 

15/5/2018         …………………………………………………............................... 

2 Δεκεμβρίου του 2001    …………………………… 

28/10/2019       .......................................................................................... 

 

 

2. Συμπληρώνω τα κενά με το σωστό συνδυασμό (αυ, ευ) και τόνο όπου  
    χρειάζεται : 

 

......χή,   .....τοκίνητο,    .....αγγέλιο,   Δ....τέρα,    .....τοκόλλητο,  μ.....ρο,   

…..τός,    κ…..τό,  χορ……ω,  λατρ…..ω,   Παρασκ…..ή,   κ……σαέρια,   

Π……λος,   σ…….ρα,  …….λή,  .....τυχία,     λ……κό,    π.....ση,     ......χαριστώ. 

 
 
 
3. Βρίσκω τα λάθη και ξαναγράφω τις λέξεις.  

καικι  …………………………………………………. 

παιδακια …………………………………………………. 

παϊδιά …………………………………………………. 

Μαίου …………………………………………………. 

καϊρός …………………………………………………. 

κοροιδεύω …………………………………………………. 

αϋλή  …………………………………………………. 

 

 

  



4. Βρίσκω το σημείο που μπαίνει η απόστροφος και ξαναγράφω τη  
    φράση με απόστροφο. 
 

με  αφήνει       μ ̓   αφήνει                               

τα  αστέρια    ____________________           

το όνειρο       _____________________          

σε άκουσα    _____________________          

θα αργήσεις_____________________ 

 
5. Σημειώνω την απόστροφο στις παρακάτω φράσεις  και τις ξαναγράφω  

    όπως ήταν αρχικά : 

μου   ̓ πε      μου είπε                                    

θα    θελα    _________________________          

του   κοψε   _________________________ 

σου   δωσα  _________________________ 

 

 
6. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις αρνητικές λέξεις που ταιριάζουν:  

 

 

 
 
 Δεν ξέρω _______ γαλλικά ________ γερμανικά.  

 

 ___________ να σου πάρω κι άλλο παιχνίδι. 

 

 ________ , δε με λένε Κατερίνα. 

 

 _______ δε σου είπα ψέματα. 

 

 _______ ξέρω τι ώρα θα γυρίσει.  

 

7. Τονίζω τις λέξεις (μπορεί να χρειάζονται δύο τόνοι) : 

το αυτοκινητο μας   τα ταξιδια σας   το παραθυρο μου 

η οικογενεια μου   ο δασκαλος σου   αλλαξε το 

ο πατερας της    οι ανθρωποι τους  το καραβακι μου 

αποκλείεται, ποτέ, δεν, ούτε, όχι, ούτε 



 

8. Συμπληρώνω με το κατάλληλο σημείο στίξης τις προτάσεις  

                                   (.   ,   :   «»   ;   !  …) : 

 Πήγα στην παιδική χαρά σήμερα 

 Τι όμορφο μωρό  

 Η Μαρία  η Ελένη  η Χαρά  κι εγώ παίξαμε παντομίμα 

 Πότε θα έρθει ο παππούς για Χριστούγεννα 

 Πού ήσουν το απόγευμα 

   Σε αγαπώ πολύ   είπε η μητέρα στον μπαμπά μου 

 Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα 

 Με κοίταξε και μου είπε      Μην το  πεις πουθενά  

 Μπράβο 

 Ωχ    Χτύπησα το χέρι μου 

    
9. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με το ρήμα «είμαι» στον  

    κατάλληλο τύπο : 

 

 Να σας συστήσω την γυναίκα μου. Η Ελπίδα _______  γιατρός. 

 Γιάννη, εσύ _____; Δεν σε κατάλαβα. Μεγάλωσες! 

 Οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές στο σχολείο _______  εμείς. 

 Να θυμάστε ότι αυτά  _____  τα βασικά υλικά για μια επιτυχημένη 

ζύμη. 

 Θα πάω εγώ να πιάσω την μπάλα που  _____  πιο κοντά. 

 Δεν _____  σωστός, κύριέ μου! Περιμένετε τη σειρά σας με υπομονή! 

 Ο μπαμπάς μου δεν μου επιτρέπει να βγω και να παίξω στο πάρκο, 

γιατί  _____  άρρωστος. 

 Αυτός δεν  _____  ο ξάδελφος του Δημήτρη; 

 Σας παρακαλώ, να  _____  προσεκτικοί στο μουσείο, για να μη γίνουν 

ζημιές. 

 Πώς  _____  τόσο σίγουρος ότι αύριο θα βρέξει; 

 Αν χρειαστείς κάτι, πάρε με τηλέφωνο. Θα  ______  με την Άννα στην 

αγορά το απόγευμα. 



 
10. Παρατηρώ προσεκτικά τα συμφωνικά συμπλέγματα και γράψω  
      δίπλα μία δική μου λέξη για το καθένα:  

 

 βροχή   __________________ 

 γράφω   __________________ 

 μπριζόλα  _________________ 

 κρέμα   __________________ 

 αρκετός   __________________ 

 χρήμα   __________________ 

 στροφή  __________________ 

 τρέχω   __________________ 

 φρυγανιά   __________________ 

 δέντρο   __________________ 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Γράφω τους μήνες με τη σειρά : 

 

1.                                      2.                                     3. 

4.                                      5.                                     6. 

7.                                      8.                                     9. 

10.                                    11.                                   12. 

 
 
2. Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν : 

 
σ__σκευασία,  μπουκάλ__,  πλ__ροφορία,  __μερομ__νία   λ__ξης,  

διαφ__μιση,  Δ__ __τέρα,  Τρίτ__,  Τετά__ __η,  Πέ__ __τη,  

Παρασκ__ __ή,   Σ__ __βατο,  Κ__ριακή,   ε__τ__χία,  

αυτοκόλ__ __το,  Ε__ρ__πη,  Α__γουστος,   ε__γενικός, 

 

μ__ν__μα,   τ__λέφ__νο,  ε__ρ__νη,   θε__κός,   π_ _διά,  

__ __κογέν__ __α,  κοροϊδ__ __ω,   α__πνία,    χελιδόν__,  

φε__γω,    αποχ__ __ρετ__,  παραμ__θι,   γίγα__ __ας,  

άνθρ__πος,  αφ__νω,  ερ__τηματικό,  έτ__ __μος,  περιπέτ__ __α 

   γλ__σσοδέτης,   κροκόδ__ __λος  

 

3. Γράφω πέντε λέξεις (απλές ή σύνθετες) που να ανήκουν στην ίδια  
    οικογένεια με τη λέξη «ημέρα» (π.χ. ημερολόγιο). Συμβουλέψου και  
    το λεξικό σου. 
 

 

 

 

 

                                                                           ημέρα 
 

 

 

 


