
 

 

                Λιβαδειά 30/03/2020 

 

Γραφείο Υπουργού Παιδείας         ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

Θέμα: Αλφάβητο και γυμναστική 

Αγαπητοί μυστικοί πράκτορες, 

Όπως σας ενημέρωσε ο Υπουργός Υγείας από σήμερα έχετε αποσπαστεί στο 

γραφείο μου και να εργάζεστε για τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

Ήδη τα πράγματα με τον κορονοϊό πάνε καλύτερα στην πατρίδα μας, χάρη και 

στη δική σας βοήθεια. Δυστυχώς όμως υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο 

Υπουργείο Παιδείας και χρειάζομαι βοήθεια. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην 

3 εβδομάδα που τα σχολεία είναι κλειστά και χιλιάδες μαθητές μένουν σπίτι 

χωρίς να κάνουν κάτι. Αν και προσπαθήσαμε να λύσουμε το πρόβλημα 

κάνοντας μάθημα από απόσταση, δεν τα καταφέραμε ιδιαίτερα.  

Κάποιοι όμως είχαν την ιδέα να στέλνουμε με e-mail ή με το ταχυδρομείο 

υλικό στα παιδιά και να εργάζονται από το σπίτι τους. Μου άρεσαν όλα όσα 

μου πρότειναν και αποφάσισα να το προσπαθήσουμε και αυτό. 

Η δική σας αποστολή είναι να ασχολείστε πρώτοι με όλα όσα σχεδιάζουν οι 

υπεύθυνοι και να με ενημερώνετε, αν σας άρεσαν! 

 

 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 Νίκη Κεραμέως 

 

  



1) Γράψε κάθετα τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου. (κεφαλαία και μικρά) 

2) Γράψε μια λέξη που να ξεκινάει από αυτό το γράμμα. 
3) Αν θέλεις, ζωγράφισέ την δίπλα. 

 

   γράμμα λέξη ζωγραφιά  

 ………………. ………………………………. 

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….



 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ………………………………. 

………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….



 ………………. ……………………………….

 ………………. ……………………………….

4) Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις. 

γλυκούλης, παπαγάλος, μωρό, καλός, γλυκός, κούνια, νερό, γόμα 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Γράψε το όνομά σου. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Αντιστοίχισε τα γράμματα του ονόματός σου με τις δραστηριότητες του 
παρακάτω πίνακα και κάνε τις. 
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https://www.forhappymoments.gr/

