
επαναληπτικό φυλλάδιο
Βάζω τελικό -ν



στο__ κήπο τη__ θάλασσα
το__ αέρα τη__ φωτιά
τη__ μπάλα το__ χάρακα
στη__ πόρτα τη__ μέρα
τη__ λύση στο__ ουρανό
το__ κεφάλι τη__ παράσταση
το__ αγώνα τη__ μαρκαδόρο
το__ άνθρωπο τη__ αγκαλιά
στη__ ντουλάπα τη__ βόλτα
το__ πατέρα τη__ νίκη
τη__ ξύστρα στο__ ελέφαντα
στη__ τροφή στο__ σχολείο
τη__ οθόνη στη__ χαρά
στο__ Νίκο τη__ τσάντα
τη__ κάλτσα στο__ υπολογιστή
το__ ενυδρείο τη__ φασαρία
το__ θόρυβο στο__ μπαμπά
τη__ ανάμνηση τη__ ψαριά
στο__ φάκελο τη__ κουκούλα
το__ παίκτη τη__ παίκτρια

βάζω τελικό -ν όπου πρέπει



όροι χρήσης του υλικού
Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην
υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία
Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες
σε μορφή pdf, τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό
και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου
Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να
αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με
κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια
Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική
Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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