
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 6,  10-4-20 
 
Καλημέρα παιδιά! 
 
Σήμερα θα ασχοληθούμε και πάλι με την ορθογραφία των άρθρων και με 
τα επίθετα, αλλά όχι μόνο. 
Ας ξεκινήσουμε με δύο ασκήσεις: 
 
Στην πρώτη, πρέπει να συμπληρώσεις σωστά τα άρθρα που λείπουν: 
Συμπληρώνω το άρθρο που λείπει 
 
Στη δεύτερη, πρέπει να ταιριάξεις το κατάλληλο επίθετο σε κάθε ουσιαστικό: 
Ταιριάζω ένα επίθετο σε κάθε ουσιαστικό 
 
* Μην ξεχνάς, να γράφεις κανονικά το όνομά σου πριν από κάθε άσκηση. Για 
να δεις πόσες σωστές απαντήσεις έδωσες πατάς “submit answers” και αν θες 
να ξαναπαίξεις πατάς “start again”. 
 
Τα επίθετα, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι οι λέξεις που πηγαίνουν παρέα με ένα 
ουσιαστικό, άρα θα πρέπει να ταιριάζουν στο γένος, στον αριθμό και στην 
πτώση! 
 
Θυμήσου πώς κλίνουμε σε όλες τις πτώσεις ένα ουσιαστικό παρέα με ένα 
επίθετο. Στην παρακάτω άσκηση πρέπει να βάλεις στη σειρά τις φράσεις: 
Κλίνω μαζί «ο μικρός ποντικός» 
Κλίνω μαζί «η σωστή απάντηση» 
Κλίνω μαζί «το ωραίο τραγούδι» 
 
 
Τώρα ήρθε η ώρα να διαβάσεις ένα μικρό παραμυθάκι. Θα το βρεις στο 
αρχείο με το όνομα «Το μικρό ροζ πουλί». 
 
Αφού το διάβασες, θα παρατήρησες πως είναι ένα πολύ απλό και σύντομο 
παραμύθι. Δεν έχει δηλαδή μεγάλες προτάσεις, ούτε είναι «στολισμένο» με 
αρκετά επίθετα. 
Στο τετράδιό σου, θέλω να ξαναγράψεις το παραμύθι με δικά σου λόγια, 
φυσικά μπορείς να αλλάξεις και την ιστορία, αν θες. Θα προσπαθήσεις όμως 
να την εμπλουτίσεις (με λέξεις όπως: Στην αρχή, Ύστερα, Αμέσως μετά, 
Ξαφνικά, Στη συνέχεια…), χωρίς να επαναλαμβάνεις διαρκώς τις ίδιες λέξεις. 
να βάλεις επίθετα, να έχει η ιστορία σου αρχή, μέση, τέλος και να της δώσεις 
έναν τίτλο.  
Τέλος, μπορείς να ζωγραφίσεις την ιστορία σου. 
 
Μερικές εικόνες από το παραμύθι που διάβασες και θα πρέπει να υπάρχουν και 
στη δική σου ιστορία, θα σε βοηθήσουν.  
Για να τις δεις άνοιξε το αρχείο: «Φτιάχνω μια ιστορία»  
Ώρα να ξεκινήσεις! 
 
 
 
 
 

https://wordwall.net/play/1344/130/163
https://wordwall.net/play/1345/206/346
https://wordwall.net/play/1369/627/239
https://wordwall.net/play/1369/866/897
https://wordwall.net/play/1369/181/435


 
 

Στα μαθηματικά μας συνεχίζουμε με τις προπαίδειες. Κάνε τις παρακάτω 
ασκήσεις για να δεις πόσο καλά τις έχεις μάθει: 
Κάνω τους πολλαπλασιασμούς 
 

Προπαίδεια Σωστό ή Λάθος 
 
 
Παρακάτω θα βρεις άλλο ένα παιχνίδι προπαίδειας. Είναι παιχνίδι μνήμης 
(memory). Θα πρέπει να ταιριάξεις τους πολλαπλασιασμούς με τα 
αποτελέσματά τους. Πρόσεξε γιατί όλα είναι κρυμμένα και θα πρέπει να 
θυμάσαι πίσω από κάθε καρτέλα τι κρύβεται! 
 
Καλή διασκέδαση! Memory με την προπαίδεια 
 
 
Φτιάξ’ το μόνος σου! 
 
Το παραπάνω παιχνίδι μπορείς να το φτιάξεις και μόνος σου. 
Κόψε μικρές καρτέλες από χαρτόνι. Πρόσεξε να έχουν όλες το ίδιο χρώμα και 
το ίδιο μέγεθος. Γράψε στις μισές τους πολλαπλασιασμούς που θέλεις και στις 
άλλες μισές τα αποτελέσματά τους. Γύρισέ τες ανάποδα και ξεκίνα να παίζεις 
με τους γονείς σου ή τα αδέλφια σου ή με όποιον άλλο μένει στο σπίτι μαζί 
σου! Κάθε ζευγάρι που βρίσκεις γίνεται δικό σου. Ο παίκτης που θα έχει τις 
περισσότερες καρτέλες είναι ο νικητής! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Οι σημερινές δραστηριότητες είναι αρκετές για την περίοδο του Πάσχα, μιας 
και σήμερα θα έκλειναν τα σχολεία για τις διακοπές. Μπορείτε πάντα να 
επιστρέφετε και στα προηγούμενα μαθήματα για να επαναλάβετε τα παιχνίδια! 
Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες θα στείλουμε κι άλλες ιδέες απασχόλησης, πιο 
πασχαλινές… 
Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά! 
Πολλές ευχές και καλό Πάσχα σε όλους! 
Οι δασκάλες σας 
 
 
 
 
 
 

https://wordwall.net/play/1365/814/458
https://wordwall.net/play/1168/975/972
https://wordwall.net/play/1299/851/487

