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Η ΜΙΛΙ ΚΑΙ Η ΜΟΛΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

 

• Τι κάνω σήμερα στο μάθημα: 

1.  ακούω     

2.  διαβάζω 

3.   γράφω 

4.   ζωγραφίζω 

5.   κυκλώνω το σωστό 

6.  βρίσκω  

7.  ενώνω 

8.  βλέπω 

 

• Τι θέλω για το μάθημα; 

1.  1 μολύβι 

2.     1 γόμα 

3.    1 ξύστρα 

4.  τις ξυλομπογιές ή τους μαρκαδόρους 

 

• Τι μαθαίνω σήμερα στο μάθημα; 

 

 

 

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k19


     
 

  Δημιουργία-επιλογή ασκήσεων: Έφη Σκλήρη | 2  

Support material for podcast episode K.19 Instructions on Homework. Mili & Moli at the playground 

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k19 

 

Τι μου αρέσει να κάνω, όταν δεν έχω μάθημα στο σχολείο. 

κάνω σκέιτ   κάνω ποδήλατο   

πάω βόλτα στο πάρκο  διαβάζω βιβλία  

κάνω σκοινάκι   
βλέπω ταινίες  

κολυμπάω     πηγαίνω σινεμά    

παίζω κιθάρα   
ακούω μουσική     

παίζω βόλεϊ    παίζω ποδόσφαιρο   

παίζω τάπες   παίζω μπάσκετ   

Τι κάνω στην παιδική χαρά. 

κάνω κούνια    κάνω γύρω-γύρω-όλοι    

κάνω τραμπάλα  κάνω τσουλήθρα   

κάνω μονόζυγο  
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Άσκηση 1    

Ακούω και διαβάζω την ιστορία «Η Μίλι και η Μόλι στην παιδική χαρά». 

 

Άσκηση 2    

1. Γιατί τα παιδιά δεν θα κάνουν μάθημα; 

Τα παιδιά δεν θα κάνουν μάθημα, γιατί___________________. 

2. Πού θα πάνε εκδρομή τα παιδιά; 

Τα παιδιά θα πάνε εκδρομή στο_________________________. 

3. Πώς θα πάνε τα παιδιά στο πάρκο; 

Θα πάνε με_______________________________________. 

4. Ποια ώρα θα επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο; 

Θα επιστρέψουν την________________________________. 

5. Τι βάζουν τα παιδιά μέσα στην τσάντα τους; 

_______________________________________________. 

    

Άσκηση 3    

1. Τι υπάρχει στο πάρκο; 

Α. μία παιδική χαρά 

Β. ένα γήπεδο τένις 

Γ. ένα σχολείο 

 

2. Τι θέλει να κάνει η Μόλι στην παιδική χαρά; 

Α. τσουλήθρα 

Β. σκοινάκι 

Γ. κούνια 
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3. Τι θέλει η Μόλι να κάνει μαζί με τη Μίλι; 

Α. κούνια 

Β. τραμπάλα 

Γ. μονόζυγο 
 

4. Τι θέλει να κάνει η Μίλι στην παιδική χαρά; 

Α. ποδήλατο 

Β. σκέιτ 

Γ. μονόζυγο 
 

5.Πού πάνε τα κορίτσια μετά την παιδική χαρά; 

Α. στο γήπεδο 

Β. στο σχολείο 

Γ. στο σπίτι 

Άσκηση 4       
 

Μίλι                                         Μου αρέσει να παίζω μπάσκετ. 

                                                   Μου αρέσει να παίζω μήλα. 

                                                   Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. 

Μόλι                                        Μου αρέσει να ακούω μουσική. 

                                                  Μου αρέσει να παίζω κιθάρα. 

Άχμαντ                                     Μου αρέσει να κάνω ποδήλατο. 

                                                   Μου αρέσει να κολυμπάω. 

Γιώργος                                   Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία. 

                                                   Μου αρέσει να κάνω σκέιτ. 

Σαμιουλά                                 Μου αρέσει να παίζω κρυφτό.              

                                                   Μου αρέσει να πηγαίνω σινεμά. 
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Άσκηση 5   

Μου αρέσει να… 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
 

Άσκηση 6  Τι βλέπεις; Τι κάνουν; Πού είναι; Πώς είναι; 
 

       

 ________________________     ________________________ 

________________________ ________________________ 

________________________       ________________________ 

________________________      ________________________ 

________________________       ________________________   
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Άσκηση 7   

Τι μου αρέσει να κάνω… 

 

Άσκηση 9      

 
[πηγή εικόνας CHAMPAK site] 
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