
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Α, α με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από

Α, α και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Α, α.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………ν

 Κύκλωσε τις λέξεις που αρχίζουν από A κεφαλαίο και α μικρό.

Αχ! Αυτή η Αλφαβήτα,
έχει γράμματα πολλά,
24 μεγάλα και 24 μικρά.
Από το Άλφα το μεγάλο αμέσως αρχινώ.
Αυτό μοιάζει με σκαλίτσα
μόνο που ’χει ένα σκαλοπάτι
και το άλλο το μικρό το Άλφα
περπατά στραβά σαν καβουράκι.
Έχουν διαφορετική μορφή,
μα την ίδια τη φωνή
και διαβάζω σαν τα δω Α, α, Α, α.

 Γράψε το Α και α μέσα στα κουτάκια.

Α

α

 Βρες και γράψε την απάντηση στο αίνιγμα.

Σε κήπο δεν φυτεύεται, σε περιβόλι όχι κι ο βασιλιάς το γεύεται κι
όλος ο κόσμος το ’χει. Τι είναι;

Αλάτι σαλάχι σουβλάκι

_  _  _  _  _



ΟΝΟΜΑ:………………………………………π

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Α, α με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Α το κεφαλαίο και το α το μικρό στο
παρακάτω πλαίσιο.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π

 Κύκλωσε το A κεφαλαίο και α το μικρό.

Την Αλφαβήτα με το Άλφα ξεκινάς,
στο όνομα της Άννας αυτό το συναντάς,
το Α το μεγάλο και το α το μικρό.
Το έχει η Αγάπη και ο Άρης το Αρκούδι,
που κοιμάται στο κρεβάτι μαζί μου κάθε βράδι.

 Γράψε το Α και α μέσα στα κουτάκια.

Α

α

 Κύκλωσε την απάντηση στο αίνιγμα.

Έχω ένα βαρελάκι που έχει δυο λογιών κρασάκι. Τι   είναι;



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Β, β με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από

Β, β και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Β, β.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………ν

 Κύκλωσε τις λέξεις που αρχίζουν από Β κεφαλαίο και β μικρό.

Η βατραχίνα η Βιβή
σαν αστράφτει και βροντά
βγαίνει μέσα από τα βούρλα
και με βροντοφωνάζει:
«Βρεκεκέξ , βρεκεξέξ !
Βρε, καλώς την την βροχούλα
που κάνει τη λίμνη μας  βαθιά

 Γράψε το Β και β μέσα στα κουτάκια.

Β

β

 Βρες και γράψε την απάντηση στο αίνιγμα.

Από ψηλά γκρεμίζεται, πέφτει και δεν ραγίζεται. Τι είναι;

Βροχή Βροντή

_  _  _  _  _



ΟΝΟΜΑ:………………………………………π

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Β, β με  όποιο τρόπο θέλεις
(μαρκαδόρους ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Β το κεφαλαίο και το β το μικρό στο
παρακάτω πλαίσιο.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π

 Κύκλωσε το Β το κεφαλαίο και το β το μικρό.

Η Βαρβάρα σαν βρέχει
και βροντά το βράδυ
φοβάται και τρέμει.
Βουλώνει με βαμβάκι τα αυτιά.
Κρύβεται κάτω από το κρεβάτι
μέχρι να τελειώσει η βροχή.
 Γράψε το Β και β μέσα στα κουτάκια.

Β

β
*Κύκλωσε την απάντηση από το παρακάτω αίνιγμα.

Ποτέ μου δε μιλώ κι όμως πολλά λέω. Τι είναι;



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Γ, γ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους ή
πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από

Γ, γ και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Γ, γ.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………ν
 Διάβασε το γράμμα της γιαγιάς Μαριγώς και κύκλωσε τις λέξεις που αρχίζουν

από Γ κεφαλαίο και γ μικρό.

Εγγονάκια μου γλυκά, Γ ιώργο, Γιάννη και
Γωγώ, σας γράφω αυτό το γράμμα για να
σας πω πως η Γκριζούλα η γάτα γέννησε
τρία γατάκια. Γράψτε μου αν θέλετε να
γίνετε εσείς οι  νονοί τους. Περιμένω γράμμα
σας γρήγορα.

Σας φιλώ γλυκά.
Η γιαγιά σας Μαριγώ.

 Γράψε το Γ και γ μέσα στα κουτάκια.

Γ

γ

Είπε ο τον κεφάλα.

 Βρες και γράψε την απάντηση. Ποιος είπε τον πετεινό κεφάλα;

Ο Αρκούδος ο Σκύλος ή ο Γάιδαρος ;

_  _  _  _  _ _ _ _



ΟΝΟΜΑ:………………………………………π

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Γ, γ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Γ το κεφαλαίο και το γ το μικρό στο
παρακάτω πλαίσιο.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π
 Κύκλωσε τις λέξεις που αρχίζουν από Γ κεφαλαίο και γ μικρό.

Ένας Γάλλος έβαλε αγγελία και ζητά Σιάμ
ή Αγκύρας γάτα. Γράφει πως θα την
αγαπά, δεν θα της λείπουνε τα ψάρια, το
γάλα και η αγκαλιά. Το ακούει ο γάιδαρος
ο Γκρίζος και γκαρίζει δυνατά.

« Αυτός που γυρεύει γάτα από σόι
δεν αγαπά τα ζώα αληθινά».

 Γράψε το Γ και γ μέσα στα κουτάκια.

Γ

γ

 Κύκλωσε την απάντηση. Τι κάνει νιάου - νιάου στα κεραμίδια;
Η Γάτα ο Σκύλος ή ο Γάιδαρος ;



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Δ, δ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από

Δ, δ και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Δ, δ.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………ν
 Κύκλωσε το Δ το κεφαλαίο και το δ το μικρό.

Ο κροκόδειλος ο Δήμος κάθε βράδυ
στο ποτάμι περιμένει μέσα στο σκοτάδι
για να κάνει μεζεδάκι όποιον δίπλα του περάσει.
Μια Δευτέρα πέφτει ο ίδιος στην παγίδα.
Δαγκώνει, επειδή ήταν βράδυ,
το καβούκι μιας χελώνας.
Ξεδοντιάστηκε ο καημένος.
Του έσπασαν δώδεκα δόντια
και τον κοροϊδεύουν όλοι τώρα που έγινε φαφούτης.

 Γράψε το Δ και δ μέσα στα κουτάκια.

Δ

δ

 Πόσα δόντια έσπασε ο κροκόδειλος;

Δύο Δέκα Δώδεκα

_  _  _  _  _  _

 Μάθε το αίνιγμα.

1. Πέντε αδέλφια μαζί γεννιούνται,
μαζί δουλεύουν, μαζί κοιμούνται
κανείς δεν κλαίει και δε γκρινιάζει
και ούτε ο ένας τον άλλον μοιάζει.
Τι είναι; (τα δάχτυλα)



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π

 Κύκλωσε το Δ το κεφαλαίο και το δ το μικρό.

Στο δάσος μια μέρα δίψασε η Δώρα.
Απ’ το δεξί της χέρι βγάζει το δαχτυλίδι
τα δυο της χέρια να πλύνει νεράκι να πιει
και το ακουμπά στα βούρλα δίπλα στη λίμνη.
Μα…δεν προσέχει πως πάνω στο δέντρο
μια κίσσα βλέπει το διαμαντένιο το δαχτυλίδι.
Δίχως καθόλου να διστάσει, το αρπάζει
και τη φωλιά της πάει να στολίσει.
Τώρα η Δώρα είναι δυστυχισμένη,
δακρύζει γιατί της λείπει το δαχτυλίδι
ήταν δωράκι του Δήμου στη γιορτή της.

 Γράψε το Δ και δ μέσα στα κουτάκια.

Δ

δ

 Κύκλωσε την σωστή απάντηση στο αίνιγμα .

Μακρύς-μακρύς καλόγερος, ποτέ σκιά δεν κάνει.
Τι είναι;

Χρόνος Δρόμος Θρόνος



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π

 Κύκλωσε το Δ το κεφαλαίο και το δ το μικρό.

Στο δάσος  μ ια  μέρα δ ίψασε η Δώρα.
Απ’  το  δεξ ί  της  χέρ ι βγάζε ι το  δαχτυλίδ ι
τα  δυο της  χέρ ια να  πλύνε ι  νεράκι  να π ιε ι
κα ι  το  ακουμπά στα βούρλα δ ίπλα στη λ ίμνη .
Μα…δεν προσέχει  πως  πάνω στο  δέντρο
μια  κ ίσσα βλέπει το  δ ιαμαντέν ιο το δαχτυλίδ ι .
Δ ίχως καθόλου να δ ιστάσε ι ,  το  αρπάζε ι
και  τη  φωλιά της πάει να  στολίσει .
Τώρα η Δώρα ε ίναι  δυστυχισμένη,
δακρύζε ι  γ ιατ ί  της  λε ίπε ι  το  δαχτυλίδ ι
ήταν δωράκι  του Δήμου στη  γ ιορτή της .

 Γράψε το Δ και δ μέσα στα κουτάκια.

Δ

δ

 Κύκλωσε την σωστή απάντηση στο αίνιγμα .

Μακρύς-μακρύς καλόγερος, ποτέ σκιά δεν κάνει.
Τι είναι;

Χρόνος Δρόμος Θρόνος



ΟΝΟΜΑ:………………………………………π

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Ε, ε με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Ε το κεφαλαίο και το ε το μικρό στο
παρακάτω πλαίσιο.



ΟΝΟΜΑ: ……………………………………π

-Κύκλωσε  από το παρακάτω ποίημα το Ε κεφαλαίο και το ε το
μικρό.
Κλαίει η μικρή Ελένη
γιατί έχασε η καημένη
το βραχιόλι της το μπλε.
Έψαξε κι ο Πέτρος
και βρήκε το βραχιόλι
πίσω απ΄ τον καναπέ.
Το πήρε  η Ελένη
και για ευχαριστώ
του ’δωσε δυο φιλιά.

-Κύκλωσε μόνο τα ζώα που αρχίζουν από Ε

_ Γράψε το Ε το κεφαλαίο και το ε το μικρό.

Ε

ε



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Ε, ε με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους ή
πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από
Ε, ε και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Ε, ε.



Φόρεσε η Ελένη το φόρεμα το μπλε
και στα μαλλιά κορδέλα κι εκείνη χρώμα μπλε.

Έχει γενέθλια απόψε που έχει ο μήνας εννιά.
Έξι κεριά θα σβήσει έχει πολλή χαρά
τους φίλους της προσμένει κι ώρα πήγε επτά.

- Γράψε τη σωστή απάντηση στο αίνιγμα.

Μια μάνα με επτά παιδιά έρχεται και φεύγει
ποτέ δεν σταματά και το χρόνο μετρά. Τι είναι ;

αγελάδα σουσουράδα εβδομάδα
_  _  _  _  _  _  _  _

_ Γράψε το Ε το κεφαλαίο και το ε το μικρό.

Ε

ε

Ε

ε



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Ζ, ζ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους ή
πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από

Ζ, ζ και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Ζ, ζ.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………ν

 Κύκλωσε τις λέξεις που αρχίζουν από Ζ κεφαλαίο και ζ μικρό

Μες τη ζούγκλα την πυκνή
ζουζουνάκια ζουζουνίζουν
και τα ζώα τα ζαλίζουν.
Τότε η ζέβρα η Ζουζού αρχινάει το χορό.
Ζιζιζί και ζουζουζού…τη ζαλάδα έχω εγώ!
Μη χορεύεις σαν Ζουλού,
της φωνάζει το λιοντάρι
μου ζαλίζει το κεφάλι
το ριγέ σου το φουστάνι.

 Γράψε το Ζ και ζ μέσα στα κουτάκια.

Ζ

ζ

 Γράψε την απάντηση στο αίνιγμα , αρχίζει από Ζ.

Παιχνιδιάρης Αρλεκίνος πέφτει και
κατρακυλά και την τύχη κυνηγά. Τι είναι;
Το…….

Ζάρι ψάρι καράβι

_  _  _  _



ΟΝΟΜΑ:………………………………………π

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Ζ, ζ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Ζ το κεφαλαίο και το ζ το μικρό στο
παρακάτω πλαίσιο.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π

 Κύκλωσε το Ζ το κεφαλαίο και το ζ το μικρό.

Ζουζουνάκια ζουζουνίζουν
και τη ζέβρα τη ζαλίζουν.
Ζιζιζί και ζουζουζού
δες χορεύω σαν Ζουλού.

 Γράψε το Ζ και ζ μέσα στα κουτάκια.

Ζ

ζ

 Πως χορεύει η ζέβρα;. Η σωστή απάντηση αρχίζει από Ζ. Σαν……

Μαϊμού καγκουρό Ζουλού
_  _  _  _  _  _

 Κύκλωσε τα ζώα που αρχίζουν από Ζ .



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα H, η με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από

Η, η και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Η, η.



ΟΝΟΜΑ: ……………………………….. ν

 Κύκλωσε το Η το κεφαλαίο και το η το μικρό.

- Ήλιε μου,  χρυσοήλιε μου , τώρα που
ήρθε η Άνοιξη ρίξε τις  ηλιαχτίδες σου
να γαληνέψει  η θάλασσα,  να πρασινίσει
η πλάση, να γίνει  ο  πλανήτης μας
ολάνθιστο περιβόλι .

 Γράψε το Η το κεφαλαίο και το η το μικρό.

Η _ _ _ _ _ _ _ _

η _ _ _ _ _ _ _ _

Η _ _ _ _ _ _ _ _

η _ _ _ _ _ _ _ _

 Γράψε τη σωστή απάντηση στο αίνιγμα:

Κλειδώνω κι αμπαρώνω τον κλέφτη βρίσκω μέσα.
Τι είναι;

Ο τοίχος ο ίσκιος ή ο ήλιος ;

_   _ _ _ _ _



ΟΝΟΜΑ:………………………………………π

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Η, η με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Η το κεφαλαίο και το η το μικρό στο
παρακάτω πλαίσιο.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π

 Κύκλωσε το Η το κεφαλαίο και το η το μικρό.

Ο μικρούλης ο Κωστής ήταν λέει Ηρακλής.
Σήκωνε ψηλά τα χέρια με σφιγμένες γροθιές
κι έδειχνε τη δύναμή του.
Ήρωας σπουδαίος σαν τον Ηρακλή
ήτανε μόνο στα λόγια…….
Φοβητσιάρης σαν λαγός ήταν ο Κωστής
με την πλάτη του στον τοίχο στην αυλή
και τα χέρια του μπροστά
για να μην τον ακουμπά κανείς.

 Γράψε το Η και η μέσα στα κουτάκια.

Η

η
 Ο ήλιος αναρωτιέται ποιος να είναι αυτός που του πήρε το χρώμα και τις

ακτίνες του. Μήπως μπορείς εσύ να του κάνεις με τα χρώματα που πρέπει  τις
ακτίνες που του λείπουν και να τον χρωματίσεις;



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Θ, θ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από

Θ, θ και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Θ, θ.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………ν

 Κύκλωσε τις λέξεις που αρχίζουν από Θ κεφαλαίο και θ μικρό.

Θυμώνει ο Θοδωρής και γίνεται θηρίο,
γιατί ο Θάνος του πήρε το μαύρο το σπαθί
μέσα από τη θήκη χωρίς να του το πει.
Ο Θάνος τα θαλάσσωσε κι έσπασε το σπαθί ….
Τώρα ο Θοδωρής δεν θέλει να τον έχει φίλο
ούτε και να κάθονται στο ίδιο το θρανίο.
Το σπαθί το χάρισε ο θείος του Θοδωρή
που είναι θυρωρός στην Καισαριανή.

 Γράψε το Θ και θ μέσα στα κουτάκια.

Θ

θ

Θ

θ

 Ποιος έσπασε το μαύρο σπαθί; Η σωστή απάντηση αρχίζει από Θ.

Θάνος Πάνος Μάνος
_  _  _  _  _



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π

 Κύκλωσε το ΙΘ το κεφαλαίο και το ιθ το μικρό.

Ένας Ισπανός ιππότης
Κλέβει από τον Μίμη
την μαρκησία την Ιουλία.

Ντύνεται τότε Ινδιάνος ιχνηλάτης
και παίρνει πίσω την Ιουλία .

 Γράψε το Θ και θ μέσα στα κουτάκια.

Θ

θ

 Ποιος έκλεψε την Ιουλία. Η σωστή απάντηση αρχίζει από θ.
Ιππότης Στρατιώτης Παναγιώτης

_  _  _  _  _  _  _

 Κύκλωσε τα ζώα που αρχίζουν από Θ.



ΟΝΟΜΑ:………………………………………π

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Θ, θ με  όποιο τρόπο θέλεις
(μαρκαδόρους ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή
φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Θ το κεφαλαίο και το θ το μικρό στο
παρακάτω πλαίσιο.



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Ι,ι με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους ή
πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από Ι,
ι και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Ι,ι.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………ν

 Κύκλωσε τις λέξεις που αρχίζουν από Ι κεφαλαίο και ι μικρό.

Η Ιουλία, μια παχουλή κυρία από τη Λαμία
ήθελε να πάει στην Ιταλία
στο καρναβάλι στη Βενετία
ντυμένη ωραία μαρκησία.

Ένας τρομερός Ισπανός ιππότης
κλέβει την μαρκησία την Ιουλία.
Ο Μίμης είχε την σπουδαία ιδέα
Πως…. την Ιουλία του ίσως να ξαναβρεί

αν σαν Ινδιάνος ιχνηλάτης ντυθεί.

 Γράψε το Ι και ι μέσα στα κουτάκια.

Ι

ι

Ι

ι

 Ποιος έκλεψε την Ιουλία. Η σωστή απάντηση αρχίζει από Ι.
Ιππότης Στρατιώτης Παναγιώτης

_  _  _  _  _  _  _



ΟΝΟΜΑ:……………………………………π
1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Ι, ι με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους ή
πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Ι το κεφαλαίο και το ι το μικρό στο
παρακάτω πλαίσιο.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π

 Κύκλωσε το Ι το κεφαλαίο και το ι το μικρό.

Ένας Ισπανός ιππότης
Κλέβει από τον Μίμη
την μαρκησία την Ιουλία.

Ντύνεται τότε Ινδιάνος ιχνηλάτης
και παίρνει πίσω την Ιουλία .

 Γράψε το Ι και ι μέσα στα κουτάκια.

Ι

ι

 Ποιος έκλεψε την Ιουλία. Η σωστή απάντηση αρχίζει από Ι.
Ιππότης Στρατιώτης Παναγιώτης

_  _  _  _  _  _  _

 Κύκλωσε τα ζώα που αρχίζουν από Ι.



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Κ, κ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από
Κ, κ και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα
ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Κ, κ.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………ν

 Κύκλωσε τις λέξεις που αρχίζουν από K κεφαλαίο και κ μικρό.

Ο καπετάνιος ο Κωστής έφυγε μια Κυριακή
με ένα κόκκινο καΐκι για την Κρήτη,
μα ….τον πιάνει τρικυμία, θαλασσοταραχή
κι έτσι έφθασε στην Κίνα την Παρασκευή.
Μια Κινεζούλα, κουκλίτσα αληθινή
με κίτρινο κιμονό, συνάντησε εκεί.
Τον κέρασε ρύζι και τσάι ζεστό.
Tου έφυγε η ζάλη από το κεφάλι
κι έβαλε πλώρη για Κρήτη και πάλι.

 Γράψε το Κ και κ μέσα στα κουτάκια.

Κ
κ

Κ
κ

 Η σωστή απάντηση του αινίγματος αρχίζει από Κ.
Άψυχο ψυχή δεν έχει και ψυχές παίρνει και φεύγει. Τι είναι;

σφουγγάρι καράβι κουκουνάρι

_  _  _  _  _  _



ΟΝΟΜΑ:………………………………………π

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Κ, κ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Κ το κεφαλαίο και το κ το μικρό στο
παρακάτω πλαίσιο.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π

 Κύκλωσε το Κ το κεφαλαίο και το κ το μικρό.

Καλημέρα το πρωί,
καληνύχτα και το βράδυ,
όταν πέφτει το σκοτάδι,
λέει κάθε ευγενικό παιδί.
Κικιρίκου  κικιρί
τη δική του καλημέρα στην αυλή
λέει και το κοκοράκι κάθε πρωί.

 Γράψε το Κ και κ μέσα στα κουτάκια.

Κ

κ

 Κύκλωσε τη σωστή απάντηση του αινίγματος .

Τον έναν άνθρωπο τον κάνει δυο. Τι είναι;

κουτάλι

Καθρέφτης



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Λ, λ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από

Λ, λ και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Λ, λ.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………ν

 Κύκλωσε τις λέξεις που αρχίζουν από Λ κεφαλαίο και λ μικρό.

Λέτε ο λύκος να άλλαξε μυαλά;
Γίνεται αυτό αλήθεια μα σε λίγα παραμύθια.
Πίνει λίγο γάλα μόνο για πρωινό,
Δεν θέλει άλλο κατσικάκια για βραδινό
ούτε γιαγιάδες και κοριτσάκια γλυκά
αλλά σαλάτες, λαζάνια και ρύζι λαπά.
Η Κοκκινοσκουφίτσα είναι η φίλη του πια.
Στο λιβάδι μαζί κόβουν λουλούδια πολλά,
γελούν και όλο τραγουδούν με φωνή δυνατή
τραγουδάκια που έχουν μόνο λα, λο, λε, λι……

 Γράψε κι εσύ το τραγούδι του Λύκου και της Κοκκινοσκουφίτσας.

Λα λα λα _ _ _ _ _ _
Λο λο λο _ _ _ _ _ _
Λι λι λι _ _ _ _ _ _
Λε λε λε _ _ _ _ _ _

 Βρες και γράψε την απάντηση στο αίνιγμα.
Ζει για χίλια χρόνια, μας χορταίνει, μας φωτίζει και ανάβει
το καντήλι. Τι είναι;

Αχλάδι φεγγάρι λάδι
_  _  _  _



ΟΝΟΜΑ:………………………………………π

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Λ, λ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Λ το κεφαλαίο και το λ το μικρό στο
παρακάτω πλαίσιο.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π

 Κύκλωσε το Λ το κεφαλαίο και το λ το μικρό.

Ο Λύκος άλλαξε μυαλά
και  έγινε καλός αληθινά.
Πίνει  λίγο γαλατάκι  για πρωινό.
Δεν θέλει  πια για βραδινό
κατσικάκια και αρνιά.
Τρώει  σαλάτες,  λαζάνια
και  μπόλικα πιάτα ρύζι  λαπά.

 Γράψε το Λ και λ μέσα στα κουτάκια.

Λ

λ

 Κύκλωσε  την απάντηση στο αίνιγμα . Αρχίζει από Λ.
Έχει ξάδερφο τον σκύλο κι όμως δεν τον έχει φίλο. Τι είναι;

Ιπποπόταμος λύκος



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Μ, μ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από

Μ, μ και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Μ, μ.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………ν

 Κύκλωσε τις λέξεις που αρχίζουν από Μ κεφαλαίο και μ μικρό.

Μία μέρα, νομίζω του μήνα  Μάρτη,
μασκαρεύτηκε ο λύκος ο κακός.
Πήγε μουσαφίρης στο μαντρί
ντυμένος με προβιά σαν αρνί.
Μπεμπερίζει καλημέρα με αγριωπή φωνή.
Κανείς δεν ξεγελάστηκε μέσα στο μαντρί
παρά τον πήραν μυρωδιά αμέσως τα σκυλιά.
γαυγίζοντας τον έδιωξαν χίλια μίλια μακριά.
Ο μασκαρεμένος λύκος γίνεται λαγός
και ντροπιασμένος ακόμα τρέχει ο χαζός

 Γράψε το Μ και μ μέσα στα κουτάκια.

Μ

μ

 Βρες και γράψε την απάντηση στο αίνιγμα.

Μικρή- μικρή νοικοκυρά μεγάλη πίτα  κάνει. Τι είναι;

Μαργαρίτα Μυρμήγκι Μέλισσα
_  _  _  _  _  _  _



ΟΝΟΜΑ:………………………………………π

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Μ, μ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Μ το κεφαλαίο και το μ το μικρό
στο παρακάτω πλαίσιο.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π

 Κύκλωσε το Μ το κεφαλαίο και το μ το μικρό.

Μασκαρεύτηκε ο λύκος σε αρνί
και πήγε στο μαντρί
μα τον πήραν μυρωδιά τα σκυλιά
και τον έδιωξαν χίλια μίλια μακριά

 Γράψε το Μ και μ μέσα στα κουτάκια.

Μ

μ

 Κύκλωσε τα ζώα που αρχίζουν από Μ.



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Ν, ν με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από

Ν, ν και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Ν, ν.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………ν

 Κύκλωσε τις λέξεις που αρχίζουν από Ν κεφαλαίο και ν μικρό.

Ο Νίκος είναι ναυτάκι φοβερό,
ένα ναυτάκι που φοβάται… το νερό.
Σαν νυχτώνει τρυπώνει
σαν νυφίτσα στην καμπίνα
και κοιτάζει έξω από το φινιστρίνι.
«Αχ! Τι ζαλάδα! Αχ! Τι ναυτία,
είναι αυτή που νιώθω!
Αχ! Γιατί να γίνω ναύτης;»
λέει και αναστενάζει.

 Γράψε το Ν και ν μέσα στα κουτάκια.

Ν

ν

Ν

ν
 Βρες και γράψε την απάντηση στα αίνιγμα.
Μια παχουλή κοντούλα πάντα κόκκινα φορεί έχει πράσινα μαλλιά
και σποράκια στην κοιλιά. Τι είναι;

Ντομάτα     Πατάτα ή Αγκινάρα ;

_  _  _  _  _ _ _



ΟΝΟΜΑ:………………………………………π

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Ν, ν με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Ν το κεφαλαίο και το Ν το μικρό στο
παρακάτω πλαίσιο.





ΟΝΟΜΑ: ………………………………………π

 Κύκλωσε το Ν κεφαλαίο και το ν μικρό.

Νανουρίζει  η Ελένη
τ’ αρκουδάκι της το Ρένο,
«νάνι ,  νάνι ,  νάνι ,  νάνι»
μόνο που νυστάζει  εκείνη
και  τα μάτια της τα κλείνει .
«Ωραία μάνα είσαι,  Ελένη»,

την πειράζει  τότε ο Ντίνος.
 Γράψε το Ν και ν μέσα στα κουτάκια.

Ν

ν

 Κύκλωσε αυτά που αρχίζουν από Ν.



ΟΝΟΜΑ:…………………………………………ν

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Ξ, ξ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους ή
πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Κόψε  από ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα λέξεις που αρχίζουν από

Ξ, ξ και μετά κόλλησέ τες στο παρακάτω σχήμα

ή γράψε μία ή περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από Ξ, ξ.



ΟΝΟΜΑ: ………………………………………ν

 Κύκλωσε τις λέξεις που αρχίζουν από Ξ κεφαλαίο και ξ μικρό.

Βάφω ξεβάφω, γελώ ξεγελώ,
κλειδώνω ξεκλειδώνω,
κουμπώνω ξεκουμπώνω,
ξέρω τέτοιες λέξεις πολλές
που μπορείς  να τις  αλλάξεις
όταν βάζεις  το «ξε» μπροστά.
Ξεφτέρι ο Ξενοφών πρώτος απαντά
και ξεκαρδίζεται στα γέλια
όταν στο λύνω λέει ξεδένω.
Λύνω ξελύνω διορθώνει
ο Ξενοφών ξανά και  ξανά.

 Γράψε το Ξ και ξ μέσα στα κουτάκια.

Ξ

ξ

Ξ

ξ

 Βρες και γράψε την απάντηση . Τι είναι ο Ξενοφών;
αστέρι πανέρι ή ξεφτέρι ;

_  _  _  _  _ _ _



ΟΝΟΜΑ:………………………………………π

1. Χρωμάτισε  τη φωνούλα Ξ, ξ με  όποιο τρόπο θέλεις (μαρκαδόρους
ή πινέλο ή ξυλομπογιές ) ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράψε όσες φορές μπορείς το Ξ το κεφαλαίο και το ξ το μικρό στο
παρακάτω πλαίσιο.
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