
Για παιδιά
που

τελείωσαν
την
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Κατανόηση κειμένου *

α.  Γιατί η Λίλα δε θέλει να πάει να φέρει το κολατσιό της; 

Κοιτάει τηλεόραση.           Δε θέλει να σηκωθεί.         Δεν πεινάει. 

β.  Ποιος της φέρνει το ψωμί με τη μαρμελάδα; 

Η γιαγιά της.          Ένα μικρό ποντίκι.           Μια μέλισσα.   

γ.  Με ποιον τρόπο η Λίλα ευχαριστεί τη μέλισσα; 

Μοιράζεται το κολατσιό της μαζί της.           Της δίνει ένα φιλί.           Τη γαργαλάει. 
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Το σωστό φωνήεν 

Συμπλήρωσε τις λέξεις με τα φωνήεντα που λείπουν. 
Βάλε τόνο όπου χρειάζεται.

β_ ρ  _  κ  _ κ _                           π _  ρ τ _  κ _ λ _                           κ _ ρ  _ σ  _   _                         δ _ μ   _  σ κ _ ν  _ 
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Λίλα, έλα να φας! φώναξε η μαμά.
− Ωχ! Κάνει τόση ζέστη! Δεν έχω όρε-

ξη να σηκωθώ…
− Καλά, έχω μια ιδέα, απάντησε η μαμά. 
Ξαφνικά, ακούω μπζζζζ! Και μια μέλισσα 

εμφανίστηκε ακριβώς κάτω από τη μύτη 
μου. Κρατάει με τα μικρά της ποδαράκια μια 
φέτα ψωμί με μαρμελάδα!

 − Μιαμ! Κι είχα μια πείνα! αναφώ-
νησα.

− Ευτυχώς που τα έντομα είναι 
φίλοι μου, είπε η μαμά πανηγυρίζο-
ντας.

− Έλα, μικρή μέλισσα. Λίγη μαρμελά-
δα για να σε ευχαριστήσω…

Eυχαριστώ, μέλισσα!
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*  Mπορείς να ελέγξεις τις απαντήσεις σου 
   στις σελίδες 59-64. 4



MAΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το γραμματόσημο 

Το γραμματόσημο 

Aίνιγμα
Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει το γύρο του κόσμου μένοντας στη γωνιά του; 
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Aίνιγμα
Τι είναι αυτό που μπορεί 

να κάνει τον γύρο του κόσμου 
μένοντας στη γωνιά του; 

Το γραμματόσημο 
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Ποιος μας δίνει τι;

Ένωσε ανά δύο τα σχέδια που πηγαίνουν μαζί. 
Χρωμάτισε με το ίδιο χρώμα τις λέξεις που πηγαίνουν μαζί.

το γουρούνι
 

η αγελάδα
 

οι μέλισσες
 

η κότα

το μέλι
 

το γάλα
 

τα αυγά
 

το ζαμπόν
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Οι αριθμοί από το 1 έως το 9

Κοίτα τον αριθμό. Σχεδίασε τους κύκλους που λείπουν ή διάγραψε αυτούς που 
περισσεύουν.
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Ένα, δύο, τρία πέταλα…

Σχεδίασε σε κάθε λουλούδι τόσα πέταλα όσα λέει ο αριθμός στη γλάστρα.  
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Τελείωσες; ΜΠΡΑΒΟ!
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Διάβασε σε αυτή 
τη σελίδα όσα πρέπει 
να γνωρίζεις, για να 
λύσεις την άσκηση.
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· την Ά  Δημοτικού

· τη Β΄ Δημοτικού

· τη Γ΄ Δημοτικού

Για το 
Δημοτικό

Για παιδιά
που

τελείωσαν
την
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