
 
 

 

ΜΑΘΗΜΑ 10,  6-5-2020 
 
Καλημέρα σας παιδιά! 
 
Σήμερα, Τετάρτη, πάμε να συνεχίσουμε με την κλίση των ρημάτων μας. Την 
προηγούμενη φορά είπαμε πως τα ρήματα κλίνονται σε όλα τα πρόσωπα.  
Στην παρακάτω άσκηση τα πρόσωπα του ρήματος παίζω μπερδεύτηκαν, προσπάθησε 
να τα βάλεις στη σωστή θέση: 
Τα πρόσωπα μπερδεύτηκαν 
 
Το ίδιο έγινε και με το ρήμα τρέχω. Βάλε τα πρόσωπα στη σωστή θέση κι έτσι θα 
θυμηθείς με ποια σειρά κλίνουμε ένα ρήμα στο τώρα: 
Συμπληρώνω τα πρόσωπα 
 
Στο τετράδιό σου προσπάθησε να κλίνεις σε όλα τα πρόσωπα κι εσύ τα παρακάτω 
ρήματα: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πάμε στα μαθηματικά μας τώρα. Σήμερα θα δοκιμάσουμε να κάνουμε κάποιες σύνθετες 
πράξεις στο τετράδιό μας. Δες το παράδειγμα για να καταλάβεις: 
 

Παράδειγμα 
 

Αν θέλω να βρω πόσο κάνει η παρακάτω πράξη:    (5 x 3) + 4 = ___ 
 

 
                                                   Θα πρέπει πρώτα να κάνω την πράξη  

                                  που υπάρχει στην παρένθεση. 
 

                                  Σκέφτομαι…  (5 x 3) κάνει 15, 
                          άρα 15 + 4 = 19 

                              Μπορώ, αν θέλω να το σημειώνω από πάνω, δηλαδή: 
                                                                     15 

                               (5 x 3) + 4 = 19 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

εγώ γράφω 

εγώ κρύβω 

εγώ ζωγραφίζω 

 

https://wordwall.net/play/1390/003/106
https://wordwall.net/play/1342/947/450


 
 

Άσκηση 
 
Συνεχίζω όπως στο παράδειγμα, στο τετράδιό μου: 
 

(4 x 6) + 3 = ___ (3 x 6) - 3 = ___ 

(3 x 4) + 6 = ___ (7 x 7) - 9 = ___ 

(5 x 8) + 9 = ___ (5 x 5) - 4 = ___ 

(2 x 6) + 8 = ___ (3 x 8) - 2 = ___ 

(7 x 6) + 4 = ___ (4 x 4) - 6 = ___ 

(8 x 4) + 6 = ___ (9 x 4) - 5 = ___ 

 
 
Τέλος, μία ακόμη άσκηση για τα μαθηματικά μας. Πρέπει να συγκρίνουμε τα 
αποτελέσματα των πολλαπλασιασμών. Θα πατάς πάνω στα κουτάκια για να γράφεις, με 
το πληκτρολόγιο, το αποτέλεσμα και μετά θα βάλεις ανάμεσα (<, >, =) για να 
συγκρίνεις τους αριθμούς. Το παράδειγμα που υπάρχει θα σε βοηθήσει. 
Ολοκληρώνοντας την άσκηση πάτα “finish” και μετά “check my answers” για να δεις 
πόσο καλά τα πήγες.  
Συγκρίνω τα αποτελέσματα που βρήκα 
 
Ώρα να ξεκουραστείς… 
Άκου το παρακάτω παραμύθι και δες πώς μπορεί ένας άνθρωπος να καταφέρει πολύ 
σπουδαία πράγματα ξεκινώντας μόνο από μία μικρή τελεία… 
 
Η τελεία 
 
Αν θες μπορείς να δημιουργήσεις κι εσύ ένα σπουδαίο έργο, με μία ιδιαίτερη τεχνική. 
Ξεκίνα με το να σχεδιάσεις μια εικόνα στο χαρτί με το μολύβι σου. Στη συνέχεια πάρε 
τα πινέλα σου και τις νερομπογιές σου και γέμισε την εικόνα σου με χρωματιστές τελείες 
για να της δώσεις μορφή.  
 
Μερικά παραδείγματα ίσως σε βοηθήσουν: 
 
 

https://www.liveworksheets.com/bb399291kn
https://safeyoutube.net/w/B5MB

