
  

                                Τετάρτη    9    Ιουνίου    2021 

          Όνομα _______________________________  

Καλοκαιρινή εκδρομή 
 

1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν και διάβασε τι σκέφτεται ο Χάρης το χταπόδι.  

 

 

Ήρθε το ………………………………… ! Η πιο ωραία εποχή για 

………………………………… . Θα τηλεφωνήσω στους ………………………………… 

μου, για να οργανώσουμε ένα ………………………………… . Πόπο ! Έχω μόνο 

μια ………………………………… . Πρέπει να βιαστώ! Θα φτιάξω ένα 

………………………………… για να μην ξεχάσω τίποτα. 

 

2. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
Αν σήμερα είναι Δευτέρα, τι μέρα ήταν χθες; 

Χθες ήταν …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Αν σήμερα είναι Τρίτη, τι μέρα είναι μεθαύριο; 

Μεθαύριο  θα είναι ……………………………………………………………………………………………………… 

 
Αν σήμερα είναι Παρασκευή, τι μέρα ήταν προχθές; 

Προχθές ήταν ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Αν αύριο είναι Τρίτη, τι μέρα είναι σήμερα; 

Σήμερα είναι ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Βάλε τις ημέρες της εβδομάδας σε αλφαβητική σειρά. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

εκδρομή, ταξίδι, καλοκαίρι, φίλους, πρόγραμμα, εβδομάδα 

 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 

Πέμπτη, Παρασκευή, 

Σάββατο, Κυριακή 

Α΄ΤΑΞΗ 



  

Για την Πέμπτη 10-6-2021, έχουμε: 

 Ανάγνωση  ολόκληρο το κείμενο στη σελίδα 70. 

 Αντιγραφή και ορθογραφία: 

 Δευτέρα,Τρίτη,Τετάρτη,Πέμπτη,Παρασκευή,Σάββατο,Κυριακή 

 Λέξεις: εκδρομή, σακίδιο, θάλασσα 
 

4.  Ξαναγράψε  τις προτάσεις πηγαίνοντας  από το ένα στα πολλά. 
Ο πιγκουΐνος φόρεσε το καπέλο του. 
Οι πιγκουΐνοι φόρεσαν τα καπέλα τους. 
 
Ο ταξιδιώτης ανεβαίνει στο πλοίο. 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Το λεωφορείο ξεκινάει από το σταθμό. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Η κουκουβάγια παίζει με το κουβαδάκι. 
………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Διάβασε το πρόγραμμα του Τάκη και βάλε Σ για τις προτάσεις που είναι σωστές  

και Λ για τις προτάσεις που είναι λάθος. 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Αγγλικά 
 

Μελέτη Γλώσσα Γλώσσα Τεχνικά Ψώνια Διάβασμα 

Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικά Μελέτη Επίσκεψη 
στη γιαγιά 

Βόλτα 
στο 
πάρκο 

Μαθηματικά  Μαθηματικά 
 

Γυμναστική Μουσική  Τηλεόραση 

 
● Τη Δευτέρα και την Παρασκευή ο Τάκης έχει Μαθηματικά.  

● Την Πέμπτη ο Τάκης έχει Γυμναστική.   

●  Αγγλικά κάνει μια φορά την εβδομάδα.  

● Ο Τάκης έχει Γλώσσα όλες τις μέρες της εβδομάδας.  

● Το Σαββατοκύριακο ο Τάκης δεν ανοίγει βιβλίο.  

 

 

 


