
Σκέφτεσαι μόνο τον ε__τό σου!

Το νέο __τό είναι πολύ __χάριστο.

Σήμερα με πονάει το __τί μου.

Σου __χομαι   χρόνια πολλά!

Ο Λ__τέρης είναι καλό παιδί.

Η φούστα έχει ροζ και μ__ρο

χρώμα.

 Κάνε μια __χή!

Είσαι πολύ __γενικός.

__ριο θα είναι μια υπέροχη μέρα.

Η γ__ση της σοκολάτας είναι

τέλεια.

Το __τοκίνητο __τό είναι γρήγορο.

Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά
με αυ ή ευ:

Ορθογραφία

Α΄ δημοτικού
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τ__ν άριστ__ν μαθητών
τ__ν αγαπημέν__ν παιδιών

τ__ν καλ__ν δασκάλων
τ__ν αγαπημέν__ν μαμάδων
τ__ν ευτιχισμέν__ άνθρωπο

τ__ν καλ__ν μαθητών
τ__ν όμορφ__ ήλιο
τ__ν ωραίο πίνακα

τ__ν αληθιν__ αγάπη
τ__ς όμορφες γιορτές

τ__ς μικρές λίμνες
τ__ν άψογη τάξη

τ__ν ευγενικ__ μαμά

Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά
με -ο ή -ω:

Ορθογραφία

Β΄ δημοτικού

Συμπληρώνω  με -ι ή -η:
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- Γιατί ζωγραφ__ζεις τους τ__χους; Δεν
ξέρ__ς ότι το χρ__μα μετά βγ__νει
δ__σκολα;
- Ναι μαμά, το ξέρ__. Με συγχ__ρείς. Δεν
πρόκειτ__ να το ξανακάν__. Αλλά δεν
θέλω να μου φ__νάζεις, εντάξ__;

 
 
 

Το καλοκ__ρι θα πάμε στη Σαντορ__νη.
Αν__πομονώ να μπω στο πλ__ο, να
χαζε__ω τη  θάλα__α και να κ__τώ τους
γλάρους να πετούν. Θέλω τόσο πολ__ να
βουτ__ξω στη θάλασσα! Ελπ__ζω η ώρα
αυτή να έρθει σ__ντομα!

Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά:

Ορθογραφία

Γ΄ δημοτικού
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Πού βρίσκεται το λάθος; Να
διορθώσεις τις λέξεις :

Ορθογραφία

Δ' δημοτικού
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αγαπιμένος
αφίνω

καλιέργια
ακουστηκό
γεωργηκός
παραγογός

παιρνώ
αφερώ
αλάζω

μεσογιακός
αστερόσκωνη
καθαρησμός

δακρίζω
χερετισμός

λαδόνω
κλεύτης

παγομένος
αιόνας

ελεόνας
ιγρασία

υδρωμένος



Μη με ρ__τάς π__ς νιώθω! Νι__θω
ενθουσιασμένος για την άφ__ξη της γιαγιάς

μου απ' το εξ__τερικό. Η γιαγιά μου έχει
γυρ__σει όλο τον κόσμο. Το τελευτ__ο της
ταξίδι ήταν στην Κ__προ... ή μ__πως στην

__γυπτο;
 

 Η __γυπτος είναι μια χ__ρα που λατρεύω.
Αν__πομονώ να την επισκεφτώ όσο το

δ__νατόν πιο σύντομα. Θέλω πολύ να δω από
κοντά τις π__ραμίδες και να πλ__σιάσω μια

καμ__λα! Δεν με τρελ__νει η ιδέα της
ερ__μου γιατί απ__χθάνομαι τις __ψηλές

θερμοκρασίες, όμ__ς αυτό είναι ένα ταξίδι
ον__ρικό!

Πού βρίσκεται το λάθος; Να
διορθώσεις τις λέξεις :

Ορθογραφία

E' δημοτικού

© Ματίνα Ψωμά



Οι τ__νίες επιστ__μονικής φαντασίας ήταν
πάντα οι αγαπ__μένες μου. Οι

__περπαραγ__γές που γ__ρίζονται στην
Αμερική είναι __κανές να τραβήξουν την

προσοχή μου και κ__ριολεκτικά να με
κάνουν να κο__ήσω με τις ώρες μπροστά σε

μια __θόνη!
Όσες διαδραματ__ζονται στο διάστ__μα τις

ξεχ__ρίζω απ΄ τις υπόλ__πες κατ__γορίες
ταινιών. Προτ__μώ αυτές τις ταινίες καθ__ς  

με σ__ναρπάζουν τα ταξ__δια στο
διάστ__μα και το μυστ__ριο που κρύβει το
σ__μπαν. Μακάρι να μπορούσα κι εγώ μια

μέρα να γίνω αστρονα__της και να
ταξιδεύω σε διαστ__μόπλ__ο!

Συμπλήρωσε τα κενά:

Ορθογραφία

Στ' δημοτικού
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