
Διδακτικός στόχος 

Να γράφει σωστά τις καταλήξεις των ουδετέρων σε -ι 

 

 

Το παιδ__ Το σπίτ__ Το στολίδ__ 

Το κρασ__ Το σταφύλ__ Το λιμάν__ 

το ποτήρ__ Το τζάκ__ Το ψαλίδ__ 

Το τραγούδ__ Το τραπέζ__ Το στεφάν__ 

Το μολύβ__ Το τζάμ__ Το ζευγάρ__ 

Το σφυρ__ Το κερ__ Τα πλακάκ__ 

Το αστέρ__ Το ζάρ__ Το μάτ__ 

Το κουμπ__ Το καλάθ__ Το καλάμ__ 

Το χελιδών__ Το αγόρ__ Το τραγούδ__ 

Το γεράκ__ Το πουλ__ Το αυτ__ 

Το ταξίδ__ Το παιχνίδ__ Το σπαθ__ 

Το λεμόν__ Το μονοπάτ__ Το αλάτ__ 

Το πορτοφόλ__ Το μπαλκόν__ Το πιπέρ__ 

Το τραγούδ__ Το κορίτσ__ Το κεφάλ__ 

Το μοναστήρ__ Το χαρτ__ Το μαγαζ__ 

Το πριόν__ Το καράβ__ Το αχλάδ__ 
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Κύκλωσε το σωστό και αιτιολόγησε την απάντησή σου. 

 

Το μάτι – το μάτη Το κουτί – το κουτή 

Το σπίτι – το σπίτοι Το λουλούδει – το λουλούδι 

Το ρολόει – το ρολόι Το κεφάλει – το κεφάλι 

Το πρωή – το πρωί Το μάτη – το μάτι 

Το κουτί – το κουτή Το αυτί – το αυτή  

Το ψωμή – το ψωμί Το παιχνίδι – το παιχνίδει 

Το μεσημέρι – το μεσημέρυ Το αχλάδι – το αχλάδει 

Το παντελόνι – το παντελόνη Το λεμόνη – το λεμόνι 

Το τζάμυ – το τζάμι Το χέρη – το χέρι 

Το δαχτυλίδι – το δαχτυλίδυ Το χαλί – το χαλοί 

Το βράδυ – το βράδι Το μπαλκόνυ – το μπαλκόνι 

Το αλάτη – το αλάτι Το καρφύ – το καρφί 

Το ποτήρη – το ποτήρι Το ξυπνητήρει – το ξυπνητήρι 

Το πλακάκι – το πλακάκη Το τραγούδι – το τραγούδυ 

Το μαξιλάρη – το μαξιλάρι Το μολύβι – το μολύβυ 

 

 

 

 

 

 



Να διορθώσεις τα λάθη στις παρακάτω προτάσεις 

 

 Στο δωμάτιό μου έχω ένα κόκκινο χαλή. 

 Τα απογεύματα παίζω σκάκει με τον παππού μου. 

 Έχασα το καινούριο μου μολύβυ. 

 Το βράδι κοιμάμαι νωρίς για να είμαι ξεκούραστος την άλλη μέρα.  

 Το μαγαζή του κυρ Τάκη έχει πολλά και ωραία προϊόντα. 

 Έκανα δώρο στη Μαρία ένα δαχτυλίδυ. 

 Χθες με πονούσε το κεφάλη μου. 

 Ανεβήκαμε με τα πόδια το μονοπάτη που οδηγούσε στην εκκλησία. 

 Οι ναυτικοί στο καράβει κάνουν πολλές εργασίες. 

 Αγόρασα ένα καινούριο παιχνίδει. 

 Ο Θανάσης έσπασε το χέρη του και το έβαλε σε γύψο. 

 Το αγαπημένο μου τραγούδοι είναι το «χάρτινο το φεγγαράκι». 

                                                       


