
φύλλα εργασίας

Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ

Ενότητα 15η



Ενότητα 15η: Αλληλογραφώ

Συμπλήρωσε τα κενά με το ρήμα έχω.

Μήπως _______ λίγο χρόνο να σας μιλήσω;
_______ μέρες να τον δω. Θα του τηλεφωνήσω αύριο.
Τον άλλο μήνα ______ τη γιορτή του σχολείου.
_______ δεν _______ όρεξη θα έρθεις μαζί μας!
Οι γείτονές μας ________ στον κήπο τους δυο κουνέλια.
Όταν την είδα, δεν _______ μαζί της ομπρέλα.

Φτιάξε σύνθετες λέξεις.

ανεβαίνω + κατεβαίνω:
λεμόνι + κούπα:
Κοντό + μανίκι:

κρεβάτι + κάμαρα:
θάλασσα + λύκος:

αυλή + πόρτα:
πηγαίνω + φέρνω:

χιόνι + νερό:
μήλο + πίτα:

τρέμω + σβήνω:

Χρωμάτισε με κόκκινο τις φράσεις που δηλώνουν τον πληθυντικό ευγενείας.

Σχημάτισε μία πρόταση για κάθε λέξη.

σαμπουάν:
___________________________________________________________________________
ντουέτο:
___________________________________________________________________________
σεφ:
___________________________________________________________________________
τούνελ:
___________________________________________________________________________
γκαζόν:
___________________________________________________________________________
ντοκιμαντέρ:
___________________________________________________________________________

Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε τι ώρα είναι;
Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα κύριε Στέφανε.
Καθίστε όλοι κάτω για να ξεκινήσει το μάθημα.
Θέλετε να καθίσετε κυρία Μαρία;
Πόσα σας οφείλω παρακαλώ;
Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην όμορφη εκδήλωσή μας!



Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο 
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην 
υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία 
Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές 

αφίσες σε μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία 
συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με τις 

δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του 
διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, 
κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν 

μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, 
τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το 
υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons 
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα 

Έργα 4.0 Διεθνές
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φύλλο εργασίας

Β’ Δημοτικού - Γλώσσα

Ενότητα 15η: Αλληλογραφώ



άσκηση 1η

Συμπλήρωσε τα κενά με το ρήμα έχω.



Μήπως _______ λίγο χρόνο να σας μιλήσω;

_______ μέρες να τον δω. Θα του τηλεφωνήσω αύριο.

Τον άλλο μήνα ______ τη γιορτή του σχολείου.

_______ δεν _______ όρεξη θα έρθεις μαζί μας!

Οι γείτονές μας ________ στον κήπο τους δυο κουνέλια.

Όταν την είδα, δεν _______ μαζί της ομπρέλα.

άσκηση 2η

Φτιάξε σύνθετες λέξεις.



ανεβαίνω + κατεβαίνω:

λεμόνι + κούπα:

Κοντό + μανίκι:

κρεβάτι + κάμαρα:

θάλασσα + λύκος:

αυλή + πόρτα:

πηγαίνω + φέρνω:

χιόνι + νερό:

μήλο + πίτα:

τρέμω + σβήνω:

άσκηση 3η

Χρωμάτισε με κόκκινο τις φράσεις που δηλώνουν τον πληθυντικό ευγενείας.



άσκηση 4η

Σχημάτισε μία πρόταση για κάθε λέξη.



σαμπουάν:

___________________________________________________________________________

ντουέτο:

___________________________________________________________________________

σεφ:

___________________________________________________________________________

τούνελ:

___________________________________________________________________________

γκαζόν:

___________________________________________________________________________

ντοκιμαντέρ:

___________________________________________________________________________



Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε τι ώρα είναι;

Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα κύριε Στέφανε.

Καθίστε όλοι κάτω για να ξεκινήσει το μάθημα.

Θέλετε να καθίσετε κυρία Μαρία;

Πόσα σας οφείλω παρακαλώ;

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην όμορφη εκδήλωσή μας!











Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες σε μορφή pdf,  τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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