
30 Γλωσσικές
Ασκήσεις 

 για την περίοδο των
Χριστουγέννων

 
Β' τάξη Δημοτικού 
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αστέρι, γέννηση, Χριστούγεννα, φάτνη,
στολίδι, στεφάνι, κάλαντα, μάγοι, έλατο,  

μελομακάρονο,  γράμμα, δώρα,
φωτάκια, βοσκοί

X ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν αX ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α
Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις.1.

α, β, γ, δ, ε, ζ,
η, θ, ι, κ, λ, μ,
ν, ξ, ο, π, ρ, σ,
τ, υ, φ, χ, ψ, ω
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Συλλαβή είναι το μικρότερο
κομμάτι της λέξης!

2. Χώρισε τις παρακάτω λέξεις σε συλλαβές.

δώρα

καράβι

αστέρι

φάτνη

θέλω

στολίδι

δέντρο

λαμπάκια

Χριστούγεννα
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3. Βάλε τις  παρακάτω λέξεις στη σειρά, ώστε η
τελευταία συλλαβή της κάθε λέξης να είναι

 η πρώτη της επόμενης λέξης.

μπότα, ταμπέλα, λάμπα, τσάντα,
μπαλόνια, ταράτσα, βάζα, νιάτα,

νταλίκα, κάβα, ζαρκάδι

μπό-τα
τα-μπέ-λα

learningcornerandcrafts.com



4. Ακολουθώντας τους κανόνες του συλλαβισμού
προσπάθησε να χωρίσεις σωστά τις παρακάτω

λέξεις και μέτρα τις συλλαβές τους.

παραμύθι, στολίδι, τάρανδος, γάντια,
σκούφος, ευχή, βασίλισσα, βρεγμένος,

παππούς, γραμμή, παντόφλες,
μπισκότο, χαρτόνι, κάλαντα

πα-ρα-μύ-θι (4)
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5. Χώρισε τις παρακάτω λέξεις και γράψε
τες στη σωστή ταμπέλα.

και, δέντρο, στολίδι, μπάλα, αστέρι,
Χριστούγεννα, στη, κουραμπιές,

Παναγία, ναι, πολυκατοικία, σύννεφα,
ποτέ,  δεν, ίσως, παράθυρο

Μονοσύλλαβες λέξεις Δισύλλαβες λέξεις

Δισύλλαβες λέξειςΤρισύλλαβες λέξεις Δισύλλαβες λέξειςΠολυσύλλαβες λέξεις
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Από τον Άγιο Βασίλη να
σου φέρει το δώρο σου.

6. Συμπλήρωσε στις γραμμές 
πως θα ζητούσες με ευγενικό τρόπο:

 

Από τη μαμά σου να σου
δέσει τα κορδόνι σου.

Από έναν φίλο σου να σου
δανείσει τη γόμα του.

Από την κυρία στο
ψιλικατζίδικο να σου
δώσει μια καραμέλα.
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7. Γράψε τις παρακάτω προτάσεις 
με μικρά γράμματα και το αντίστροφο.

 

ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΑ.

η μαμά μου έφτιαξε πολύ νόστιμους κουραμπιέδες.

ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ.

φέτος τα χριστούγεννα θα πάμε στο χωριό.
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8. Τόνισε τις λέξεις.

δασκαλα, ελατο, γαλα, μπισκοτο, 
  αρρωστος, Παναγια, χαλι, αστερι,  
Χριστος, φωτια, δημαρχος, καθισμα,

ΟΞΥΤΟΝΕΣ
(τονίζονται στη λήγουσα)

ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΕΣ
(τονίζονται στη
παραλήγουσα)

ΠΡΟΠΑΡΟΞΥΤΟΝΕΣ
(τονίζονται στη

προπαραλήγουσα)
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9. Συμπλήρωσε τις λέξεις με το 
κατάλληλο δίψηφο σύμφωνο ή δίψηφο φωνήεν.

 

Δίψηφα
σύμφωνα:

μπ, ντ, τσ, τζ,
γκ, γγ

Δίψηφα
φωνήεντα:

αι, ει, οι, ου, υι

πα__άκι
 __κόπεδο
κουρα__ιές
δα__ώνω
πα__έλονι
κα__αρίδα

π__λί
φε__άρι
γά__ια

πε__έτα
λ__κ__μάς
μάγ__ρας
βαλί__α

 

ε__έφαλος
πα__ελόνι
__άσκετ
__ομάτες
φε__άρι
__άκι

σχολ_'_ο
πα__άκι
γ__τονιά
μα__ίλι
__άλα

__ρανός
__ομάτες

 

πί__α
__όκερ
__άκι

__ούρεκι
__άμι

κορί__ι
__οθετώ
σημ_'_α
μπρο__ά
ωρ_'_α

μυρμή__ι
__ουλήθρα

__ουφάν
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10. Συμπλήρωσε τις λέξεις βάζοντας Σ, σ, ς.
 

Ο Άγιο_ Βασίλη_ έβαλε τα γιορτινά του για να 
μοιρά_ει  _ε όλα τα παιδιά του κό_μου δώρα.

Ο τάρανδο_ του Άγιου  Βα_ίλη έχει καφέ χρώμα.

Η _τέλλα και ο _ταμάτης πηγαίνουν βόλτα _το πάρκο.

11. Υπογράμμισε τη λέξη που είναι σωστά γραμμένη.
 

πακσιμάδι / παξιμάδι
λάμψη / λάμπση

κσύστρα / ξύστρα
ψάρι / σπάρι

τακσίδι / ταξίδι
σκάπσιμο / σκάψιμο

τακσίδι / ταξίδι
άσκηση /άξηση

άμαξα / άμακσα
ψέμα / σπέμα

ψώνια / σπώνια
ξύνω / σκύνω
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12. Φτιάξε δύο λίστες με πράγματα που μπορείς να
αγοράσεις από ένα ζαχαροπλαστείο και από ένα

μαγαζί με παιχνίδια.
 

Ζαχαροπλαστείο

Μαγαζί με Παιχνίδια
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13. Διάλεξε και βάλε με προσοχή τα
σωστά γράμματα στις λέξεις.

σκ ή ξ 
_ _έτο
_ένος

ά_ _ ηση 
αμά_ι

_ _ επή

__ άβω
_ ύστρα
τα_ίδι

πα_ιμάδι
__ουλήκι

σπ ή ψ
_έμα
__άω

_αλίδι 
__άνιο
__ίτι

__ίρτο
λά__η
_άρι
_ητό
δι_άω
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14. Διάλεξε και βάλε με προσοχή τα
σωστά γράμματα στις λέξεις.

 

στ ή τσ 
α__έρι
__ίρκο
__έλλα 
κορί__ι
__άση

πε__έτα
__αφύλι
__άνη

__αγιέρα
βαλί__α

τζ ή τσ 
φλι__άνι
κλω__ιά
κο__ίδα
καρό__ι
__εκούρι

__άμι
ταξι__ής
__έπη
__άντα
__άκι
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καιρός, οικόπεδο, τσίχλα, παπούτσι,

μπάσκετ, αγγούρι, ντομάτα, λουλούδι,

Αγγελική, φοβάμαι, παιχνίδι, γάντια,

δαγκώνω, παντελόνι, κορίτσι, φεγγάρι,

λουκουμάς, μάγειρας, υιοθετώ, ουρά,

φάλαινα, αίμα,  πειρατής, καντήλι,

μπροστά, γειτονιά, βαλίτσα, ουρανός,

πουλί, πλοίο, υιός, μουσείο, δαγκώνω,

εγκέφαλος, κατσαρίδα.

 

15. Κύκλωσε τα δίψηφα φωνήεντα και τα
δίψηφα σύμφωνα στις παρακάτω λέξεις.
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Αγορασα ενα βιβλιο.

Που θα πας διακοπες;

Η ταινια που ειδα ηταν ωραια.

16. Τόνισε σωστά τις λέξεις.

Που πηγαινεις;

Πως σε λενε;

O οδηγος ειπε που να παμε.

Που μενει ο Αγιος Βασιλης;

Ακουσα οτι θα παμε εκδρομη.

Σου αρεσει η πιτσα η το σουβλακι;
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αυ = αφ

αυ = αβ

ευ = εφ

ευ = εβ

τελευταίος
ευγενικός
κεραυνός

αυτοκίνητο
ζευγάρι

πύραυλος
παυσίπονο
προσευχή
σταυρός

ελεύθερος
θαυμάσιος

φυτεύω
θραύση

ταυτότητα
 

17. Ένωσε τις λέξεις όπως στο παράδειγμα.
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18. Bάλε τις ημέρες της εβδομάδας στη σειρά.

Δευτ έρα ,  Κυρ ι ακή ,  Παρασκ ευή ,  Σ άββατο ,
Τρ ί τη ,  Π έμπτη ,  Παρασκ ευή ,  Τ ε τάρτη
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19. Σχημάτισε τις αρνητικές προτάσεις,
όπως στο παράδειγμα.

 

H Ζωή φοράει φόρεμα. -> Η Ζωή δεν φοράει φόρεμα.

Η μαμά αγόρασε δώρα. -> _______________________.

Το μωρό κλαίει. -> _____________________________.

Μου αρέσει το γάλα. -> _________________________.

Της αρέσει να διαβάζει.-> ________________________.

Φοβάμαι το σκοτάδι. -> __________________________.

Ο θείος θα έρθει αύριο. -> _______________________.

Εσύ είσαι κουρασμένη. -> _________________________.

Η μαμά δουλεύει . -> __________________________.
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20. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το ρήμα είμαι
στον κατάλληλο τύπο.

 
 
 

Εγώ ______ άνθρωπος.
Εμείς ________οικογένεια.
Εσύ _______ ψηλός!
Εσείς _________ μαθητές.
Αυτός ________ μελαχρινός
Αυτό ________ μολύβι.
Εμείς ________ δασκάλες.
Αυτοί ________ βάτραχοι.
Αυτή ________ ζάχαρη.
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21. Συμπλήρωσε τις λέξεις που ακολουθούν με το σωστό
συμφωνικό σύμπλεγμα.

πρ - ρπ
κρ - ρκ
τρ - ρτ

_ _ωί
κα_ _πός
_ _άσινο
_ _όβατο
πε_ _ατάς
κα_ _ούζι
σκο_ _ιός
α_ _άζω
_ _όσωπο

 πά_ _ο
τσί_ _ο

θερμο_ _ασία
α_ _ίδα
δά_ _υ

α_ _οβάτης
κε_ _ίδα
_ _υώνω
_ _εμάω

 

κου_ _ίνα
μαθή_ _ια

_ _οχονόμος
_ _ομπέτα
_ _αγουδώ

για_ _ός
πο_ _οφόλι

_ _ίχρες
χα_ _τί
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μπρ - ρμπ
ντρ - ρντ

 

22. Συμπλήρωσε τις λέξεις που ακολουθούν με το σωστό
συμφωνικό σύμπλεγμα.

γα_ _ _ός
μπα_ _ _ούνι

ο_ _ _έλα
_ _ _ίκι

_ _ _οστά
_ _ _άτσο

 

δέ_ _ _ο
_ _ _έπομαι
χά_ _ _ρες
ακο_ _ _εόν
κέ _ _ _ ο

συ_ _ _οφιά
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23. Στις παρακάτω προτάσεις χρωμάτισε με κίτρινο
χρώμα τα ρήματα και με πράσινο τα ουσιαστικά.

Η μητέρα μαγειρέυει κοτόπουλο.
Στο πιάτο βάζουμε σούπα.
Η δασκάλα διαβάζει το κείμενο.
Τα βιβλία μου είναι στην τσάντα.
Η Μαρία έχει σγουρά μαλλιά.
Το σχολείο μου είναι μακριά.
Η τηλέοραση παίζει παιδική εκπομπή.
Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι τα
playmobil. 
Φοράω ένα πουλόβερ και ένα παντελόνι.
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24.  Στις παρακάτω προτάσεις χρωμάτισε με κίτρινο
χρώμα τα ρήματα, με πράσινο τα ουσιαστικά και

κόκκινο χρώμα τα επίθετα. 

Αγόρασα ένα κόκκινο πουλόβερ.

 Φάγαμε μια πολύ νόστιμη πίτσα.

Ο καναπές μας έχει κόκκινο χρώμα.

Η αδελφή μου έχει ίσια μαλλιά. 

Το σπίτι μας έχει μαρμάρινο πάτωμα.

Τα θρανια στο σχολείο μας είναι ξύλινα.

Η δασκάλα μας φοράει μαύρα γυαλιά.

Το κρεβάτι μου είναι ψηλό.

Η τσάντα μου είναι πάνινη.
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Ένωσε τα συνώνυμα επίθετα!
δυνατός                                     πελώρια 
όμορφος                                    ισχυρός
τεράστιος                                   άσπρα
παράξενος                                 ωραίος
λευκά                                        περίεργος

25.Συνώνυμα - Αντίθετα
 

Ένωσε τα αντίθετα επίθετα!
γρήγορος                                  αργός 
φθηνός                                      μικρός 
μεγάλος                                    βαρύς
ελαφρύς                                   ακριβός
ψηλός                                       κοντός 
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26. Ένωσε τα ουσιαστικά με το σωστό
οριστικό άρθρο.

 

o

η

το

μαθητής
γυναίκα
καρέκλα
γραφείο
μολύβι
τάρανδος
σάκος
ξωτικό
δέντρο
δώρο
σκούφος
στολή
τσάντα
ποδήλατο
κήπος
γλώσσα
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26. Βάλε το σωστό  άρθρο μπροστά
από τις λέξεις.

 

για τον
έναν -> τον

για τους
πολλούς
 -> των

___  αγορών   ___  καρπό   ___ λαγών   ___ σάκο
___ μαθητών   ___ ανέμων   ___διευθυντή 

___ καναπέ   ___καιρό   ___ταμία   ___μαθητή 
___ κηπουρό   ___ δέντρων    ___ναυτικών

για τη μία
-> της

για τις
πολλές 

->τις

___ φωλιάς  ___γάτες  ___ φωνές  ___τσάντας
___ σελίδας   ___σελίδες  ___βροχής   ___δασκάλας
___πλατείας   ___δασκάλες   ___νίκης   ___άνοιξης

___ έδρας    ___ γυναίκας    ___κρέμες
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28. Γράψε τις παρακάτω προτάσεις στον
πληθυντικό αριθμό.

 

Το δέντρο της πλατείας είναι ψηλό και γεμάτο λαμπιόνια.

O σάκος του Άγιου Βασίλη είναι γεμάτος δώρα.

Το παιδί έφτιαξε μια χριστουγιαννιάτικη κάρτα με 
τη βοήθεια της μαμάς του.

Το μπισκότο το στολίζουμε με σοκολατένιο κουφέτο.
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29. Διάβασε το παρακάτω κειμενάκι και
υπογράμμισε τα ρήματα με κόκκινο

χρώμα, τα ουσιαστικά με πράσινο και τα
επίθετα με κίτρινο.

Κάθε Χριστούγεννα ο Άγιος Βασίλης κάνει ένα μικρό διάλειμμα

από τη δύσκολη δουλειά του και ξεφαντώνει παρέα με έναν από

τους ταράνδους του. Κάθε χρόνο διαλέγει και έναν

διαφορετικό! Τρώνε παρέα, πίνουν και διασκεδάζουν

διαβάζοντας ωραίες ιστορίες σε βιβλία! 
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30. Γράψε ευχές στα αγαπημένα σου πρόσωπα για τα
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά!
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learningcornerandcrafts.com

Τo παρόν αρχείο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του blog
LearningCornerandCrafts.com

και προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. 
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική,
μερική ή περιληπτική  απόδοση του περιεχομένου του

παρόντος, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. 
 

Για οτιδήποτε θελήσετε περαιτέρω παρακαλώ πολύ
επικοινωνήστε μαζί μου στο

learningcornerandcrafts@gmail.com


