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Όνομα----------------------------------------------------

- Το γράμμα Α-α 
   Σχεδιάζω τα γράμματα και προσπαθώ να τα ξαναγράψω.  

Α 
α 

 Ζωγραφίζω τις εικόνες που αρχίζουν από   Α-α 

 Κυκλώνω με κόκκινο όπου βλέπω    Α    και με πράσινο όπου βλέπω   α 

Μια αχτένιστη αγελάδα 

Βόλτα βγαίνει στη λιακάδα. 

Στην Αθήνα κατεβαίνει, 

στην Ακρόπολη πηγαίνει.  
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Όνομα----------------------------------------------------

- 

 Μάντεψε τι είναι...   
Άκουσε το αίνιγμα με προσοχή και ένωσε με τη σωστή εικόνα. Οι 

σωστές λύσεις ξεκινούν με το γράμμα   α   

Άσπρο είναι,         
εύκολα σπάει.                
Κι αν κάποιος πεινάει 
µπορεί να το φάει.  

Πράσινο και ζουµερό, 
φρούτο είναι δροσερό. 
Φθινοπωρινός καρπός, 
νόστιµος, λαχταριστός. 

Μπορεί να είναι καφετιά, 
µπορεί και πολική.      
Μέλι τρώει για λιχουδιά 
και κοιµάται ύπνο βαθύ. 

Στον ουρανό ψηλά πετά 
και µοιάζει µε µπαλόνι.  
Αν θες να πας κι εσύ µαζί 
µπορεί και σε σηκώνει. 

Έχει δυνατά φτερά,           
ράµφος και νύχια γαµψά. 
Των φιδιών είναι εχθρός, 
των πουλιών ο αρχηγός.  

Τη φωνάζουν κυρα-Μάρω, 
είναι έξυπνη πολύ.           
Στο κοτέτσι δεν αφήνει, 
ούτε κότα ούτε πουλί. 
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Αντίο θάλασσα (Α-α) 
Γράφω την πρώτη συλλαβή από κάθε εικόνα: 

Όνομα----------------------------------------------------

- 

Ζωγραφίζω για να αποκαλυφθεί η εικόνα. 

        Α 
κόκκινο 
 

         α 
   µπλε 
 

Συμπληρώνω τις συλλαβές που λείπουν, βάζω τόνο και διαβάζω. 

  τι πα  µα   πι  

Ki
nd

er
el

la
.g
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Όνομα----------------------------------------------------

- 

Οι συλλαβές μπερδεύτηκαν. Τις βάζω σε σειρά, διαβάζω 

προσεκτικά και ενώνω με τη σωστή εικόνα. 

 _________ 

 _________ 

 _________ 

τα πα 

τά 

τα 
πί 

πα 
τι 

λά 

πι 
λα 

πί  _________ 

Λέω δυνατά τι βλέπω στην εικόνα και συμπληρώνω το γράμμα που 

λείπει με κεφαλαία ή μικρά. Τονίζω όπου χρειάζεται. 

 __ρης 

 Μ__ρίν__ 

 µ__µ__ 

 __χινός 

 π__π__γάλος 

 θάλ__σσα 

 π__ραλί__ 

 __ντίο 
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Όνομα----------------------------------------------------- 

Βρίσκω σε εφημερίδες, περιοδικά ή άλλα έντυπα, λέξεις που περιέχουν 

το  Α – α  και τις κολλάω. Έπειτα κυκλώνω το γράμμα με μαρκαδόρο. 

Το γράμμα  Α- α 

Σχεδιάζω κάτι που να αρχίζει από το γράμμα Α - α 
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