
Διδακτικός στόχος 

 

Να γράφει σωστά σε προτάσεις τα ομόηχα άρθρα της-τις  

 

 

1.  Να βάλεις το κατάλληλο  άρθρο της-τις 
 

___ πάπιες ___ πλατείας ___ μαθήτριες 

___ γραμμές ___ αγκαλιές ___ καρδιάς 

___ σκέψης ___ φωλιές ___ φωνής 

___ λάμπες ___ κοινότητας ___ περιοχές 

___ δικαιοσύνης ___ ώρες ___ επίδοσης 

___ εκδρομής ___ ομάδας ___ νοσοκόμες 

___ πόρτες ___ ζημιάς ___ διδασκαλίας 

___ σκέψης ___ περίπτωσης ___ υπομονής 

___ κλωστής ___ αθλήτριας ___ γειτονιές 

___ δασκάλες ___ άνοιξης ___ γυναίκες 

___ τάξεις ___ βιβλιοθήκη ___ κιμωλίες 

___ πωλήτριας ___ γέφυρες ___ πλατείας 

___ φίλες ___ ομάδες ___ αίθουσας 

___ αυλής ___ εφημερίδας ___ πόρτες 

___ μανάβισσας ___ εποχής ___ τάξης 
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2. Διόρθωσε τα λάθη όπου υπάρχουν 

 

Της φυλακές Της τριανταφυλλιές Της τσάντες 

Τις γειτονιές Της πηγής Τις θάλασσας 

Τις μηχανής Τις εκπομπής Τις οδοντόκρεμας 

Τις μουσικής Της σακούλες Της δουλειές 

Της ομάδες Τις δασκάλας Τις χαρές 

Της εκκλησίες Τις γάτας Της βουτιές 

Τις περιοχής Της εποχές Τις μπάλες 

Της οικογένειες Τις αδερφής Τις ιστορίας 

Της αίθουσες Της φούστες Της απλώστρες 

Τις μάχης Της ομπρέλες Της γόμες 

Της απεργίες Τις οθόνες Της καρέκλες 

Της γιορτές Τις λάμπας Τις κατσαρόλας 

Τις θάλασσας Της γειτονιές Τις σκέψης 

Της κότες Της συνταγές Της Γεωγραφίας 

Της τέντες Τις νοσοκόμας Της ξύστρας 

Τις μπάλας Της κοινωνίας Τις θήκης 
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3. Να γράψεις της, τις στα κενά των παρακάτω προτάσεων 

 

 

 Με ___ φίλες μου παίζουμε κάθε απόγευμα. 

 Το δυνατό χαλάζι κατέστρεψε ___ καλλιέργειες των γεωργών. 

 Ο δάσκαλος διορθώνει ___ εργασίες των μαθητών. 

 Η μητέρα δεν έβρισκε το σακουλάκι ___ ζάχαρης για να φτιάξει το κέικ. 

 Λόγω ___ οικονομικής κρίσης, ο διευθυντής τους εργοστασίου απέλυσε όλες 

___ εργάτριες. 

 Τα παιδιά λύνουν ___ ασκήσεις των μαθηματικών μόνα τους. 

 Λόγω ___ ηχορύπανσης πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν ___ πόλεις και 

επιστρέφουν στα χωριά. 

 Η Αργυρώ παίζει με ___ κούκλες της. 

 Τα ρούχα ___ αδερφής του ήταν τακτοποιημένα μέσα στην ντουλάπα. 
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