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Άσκηση 1 (ένα) 

Αντιστοιχίζω. Γράφω μία γραμμή και ενώνω τις λέξεις με τους αριθμούς.  

Η πρώτη λέξη είναι το «μηδέν». Ο αριθμός για τη λέξη «μηδέν» είναι → 0. Ενώνω. 

 

Άσκηση 2 (δύο) 

Ποιος αριθμός είναι; Γράφω τα γράμματα στη σωστή σειρά και δίπλα γράφω τον 

αριθμό. 

Στο 1 (ένα) έχουμε τα γράμματα «φτεά». Τα βάζω στη σωστή σειρά και γράφω «εφτά». 

Δίπλα γράφω τον αριθμό 7. 

φ τ ε ά 

 

ε φ τ ά  → 7  

Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο και βρίσκω όλους τους αριθμούς.  
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Άσκηση 3 (τρία) 

Διαβάζω τις πινακίδες. Τι λένε οι πινακίδες; Γράφω με γράμματα.  

Στο 1 (ένα) βλέπω «ΖΗΗ-1234». Διαβάζω και γράφω «ζήτα ήτα ήτα – ένα, δύο, τρία, 

τέσσερα».  

Ζ Η Η – 1 2 3 4 

 

ζήτα ήτα ήτα – ένα, δύο, τρία, τέσσερα 

Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. 

 

Άσκηση 4 (τέσσερα) 

Κάνω τις πράξεις και γράφω τους αριθμούς με γράμματα. Μαθηματικά. 

Στο 1 (ένα) βλέπω «1 + 1 =». Γράφω το αποτέλεσμα «2». Μετά γράφω όλους τους 

αριθμούς με γράμματα: «ένα + ένα = δύο». 

1 + 1 =   2 

 

    ένα + ένα = δύο 

 

Άσκηση 5 (πέντε) 

Γράφω τους μήνες με κεφαλαία γράμματα. Γράφω την ίδια λέξη, τον κάθε μήνα, με 

μεγάλα γράμματα. «Ιανουάριος → ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ». 
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Άσκηση 6 (έξι) 

Γράφω το «είμαι» στο σωστό πρόσωπο. Συμπληρώνω και γράφω στα κενά το σωστό. 

Θυμάμαι, διαβάζω και γράφω: είμαι, είσαι, είναι, είμαστε, είστε, είναι.  

Δημήτρης: Γεια σου, Μπαγκίρα. Ο Δημήτρης   . Τι κάνεις; 

Γεια σου, Μπαγκίρα. Ο Δημήτρης είμαι/είσαι/είναι/είμαστε/είστε/είναι; Ο Δημήτρης 

είμαι, γιατί μιλάει στο «εγώ». 

Δημήτρης: Γεια σου, Μπαγκίρα. Ο Δημήτρης  είμαι . Τι κάνεις; 

 

Άσκηση 7 (εφτά) 

Γράφω τις εποχές και μετά αντιστοιχίζω τους μήνες. Αριστερά γράφω την εποχή κάτω 

από κάθε εικόνα και μετά γράφω μία γραμμή για τους μήνες δεξιά. Ποιος μήνας είναι σε 

κάθε εποχή; 

Άσκηση 8 (οχτώ)    

Ακούω το κείμενο και γράφω ☑ στους μήνες και τις εποχές που ακούω. Ακούω και 

σημειώνω τους μήνες και τις εποχές που ακούω στο κείμενο.  

  

 

Άσκηση 9 (εννιά) 

Γράφω στα ελληνικά. Βλέπω τις εικόνες και γράφω τις αγγλικές λέξεις με ελληνικά 

γράμματα.  

Γράφω τη λέξη «CLUB» με ελληνικά: «κλαμπ». 

Συνεχίζω έτσι και με τις άλλες λέξεις.  

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a09

