Επανάληψη φ - θ

Συμπληρώνω ότι λείπει στις παρακάτω προτάσεις.
Οι πειρατές βρήκαν το ……ησαυρό που ήταν
……αμμένος στην παραλία.
Τα ….ασόλια και όλα τα όσπρια είναι πολύ
….ρεπτικά.
Τρεις ….ορές την ημέρα θα παίρνεις αυτό το
….άρμακο και δύο το άλλο.
Το ….θινόπωρο πέφτουν τα ….ύλλα των δέντρων.
Στους γονείς μου αρέσει πολύ το …έατρο αλλά εγώ
προτιμώ τον κινηματογρά…ο.
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Μπορείς να μου …έρεις ένα ποτήρι νερό σε
παρακαλω;
Όταν τελείωσε το παιχνίδι οι παίχτες των ομάδων
αντάλλαξαν τις ….ανέλες τους.
….ίλος

…εμέλια

…έρμανση

…..εραπεία

….λόγα

…..ουντούκια

….ερμότητα

…..έσεις

….οράω

…..ορτίζω
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Διορθώνω τα λάθη στις παρακάτω προτάσεις.
Ο αέρας θύσαγε τόσο δυνατά που ξερίζωσε πολλά δέντρα
και κατέστρεψε αρκετές καλλιέργειες.
Ο Φανάσης είναι ο καλύτερος θίλος μου.
Μου αρέσει το παγωτό με γεύση θιστίκι.
Σε πολλές πολυκατοικίες για τη φέρμανση το χειμώνα δε
χρησιμοποιούν πια το πετρέλαιο αλλά το θυσικό αέριο.
Εγώ προτιμώ τις διακοπές στο βουνό από ότι στη
φάλασσα.
Η Μαρία έχει ένα σκουλαρίκι στο θρύδι της.
Η δασκάλα μας αθήνει να καφόμαστε στο φρανίο με
όποιον φέλουμε.
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Θεγγαράκι μου λαμπρό θέγγε μου να περπατώ να πηγαίνω
στο σχολείο.
Όσο οι γονείς μου φα λείπουν στο χωριό θα θροντίζω τον
κήπο και τα λουλούδια.
Αυτό το θάρμακο πρέπει να το πάρεις μετά το θαγητό.
Είναι πολύ αργά και θοβάμαι να επιστρέψω μόνη μου στο
σπίτι.
Σταμάτα να κάνεις θούσκες με την τσίχλα σου γιατί είναι
ενοχλητικό.
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Το περιεχόμενο του http://sxoleiogiaolous.gr περιλαμβάνει φύλλα
εργασίας σε μορφή pdf. Τα pdf αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του
σχολείου για όλους και των δημιουργών του (Αποστολοπούλου Νίκη και
Χαραλάμπους Ασπασία). Το υλικό αυτό δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να
χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του υλικού με τον όρο να συνοδεύεται από
το όνομα του δημιουργού. Κάποιο από το υλικό μας είναι ανοιχτό σε όλο το
κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Για να έχετε πρόσβαση σε όλο
το υλικό μας συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ακόλουθη φόρμα.
Με εκτίμηση, οι δημιουργοί του
Νίκη και Άσπα
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