
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 11,  8-5-2020 
 
Καλημέρα σας παιδιά! 
 
Σήμερα θα θυμηθούμε πώς κλίνονται δύο πολύ σημαντικά ρήματα που τα χρησιμοποιούμε 
συχνά όταν μιλάμε ή όταν γράφουμε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πάμε να κάνουμε δύο μικρές ασκήσεις τώρα για να μάθεις καλύτερα τα δύο βοηθητικά 
ρήματα, όπως τα λέμε: 
Βάζω το ρήμα είμαι στις προτάσεις 
Συμπληρώνω το ρήμα έχω στις προτάσεις 
 
Στην επόμενη άσκηση θα πρέπει να κάνεις το ίδιο, διαλέγοντας σωστά το ρήμα που ταιριάζει: 
Βάζω τα ρήματα στο σωστό πρόσωπο 
 
Σήμερα, θα θυμηθούμε επίσης πώς σχηματίζουμε σύνθετες λέξεις. Πώς δηλαδή ενώνονται 
δύο λέξεις σε μία. Κάνε την παρακάτω άσκηση για να θυμηθείς: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχηματίζω σύνθετες λέξεις 
 
Στα μαθηματικά, πάμε να λύσεις μερικές εύκολες ασκήσεις στο παρακάτω φυλλάδιο. Δε 
χρειάζεται να το εκτυπώσεις, ούτε να το αντιγράψεις. Πάτα πάνω στον σύνδεσμο και λύσε τις 
ασκήσεις στον υπολογιστή. Όταν ολοκληρώσεις την εργασία πάτα “finish” κι έπειτα “check my 
answers” για να δεις πώς τα πήγες: 
Ασκήσεις Μαθηματικών 
 

   Το ρήμα είμαι 
 

εγώ είμαι 

εσύ είσαι 

αυτός είναι 

εμείς είμαστε 

εσείς είσαστε, είστε 

αυτοί είναι 

   Το ρήμα έχω 
 

εγώ έχω 

εσύ έχεις 

αυτός έχει 

εμείς έχουμε 

εσείς έχετε 

αυτοί  έχουν 

Θέλω να τα αντιγράψεις μία 
φορά στο τετράδιό σου και να 

μάθεις να τα γράφεις σωστά! 

Θα ξεκινήσεις με το επίπεδο 1, για να θυμηθείς 

πως οι σύνθετες λέξεις έχουν συνήθως το 

συνδετικό ο που τις ενώνει. Μετά θα συνεχίσεις με 

το επίπεδο 2, όπου θα πρέπει να σχηματίσεις, 

γράφοντας με το πληκτρολόγιο, σύνθετες λέξεις 

χρησιμοποιώντας πάντα τη λέξη θάλασσα. 

https://wordwall.net/play/1343/092/133
https://wordwall.net/play/1348/714/496
https://wordwall.net/play/1301/450/646
https://prwtokoudouni.weebly.com/sinthetes.html
https://www.liveworksheets.com/xe413537sm


 
 

Ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ ήταν ένας σπουδαίος 
Ολλανδός ζωγράφος. 

Δυστυχώς έζησε φτωχός και σε όλη του τη ζωή 
πούλησε μόνο έναν πίνακα·  

το κόκκινο αμπέλι. 
Λένε ότι ήταν παράξενος άνθρωπος κι ότι 

κάποτε έκοψε μόνος του το αυτί του. 
Ζούσε παρέα με τα πινέλα και τα χρώματά του. 

Οι πίνακες του είναι γεμάτοι με φωτεινά 
χρώματα και έντονες πινελιές. Δείχνουν τοπία, 
λουλούδια, ανθρώπους, σπίτια, αντικείμενα, 

γέφυρες, ανεμόμυλους. 

Ώρα να ξεκουραστείς… με ένα αλλιώτικο ταξίδι. Ένα ταξίδι μέσα σε πίνακες ζωγραφικής, ενός 
πολύ γνωστού ζωγράφου, του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πάτα στο παρακάτω βίντεο για να δεις μερικούς από τους πίνακές του: 
Βαν Γκογκ-Η ζωγραφική του 
 
Το παρακάτω βίντεο θα σε ταξιδέψει μέσα στους πίνακες που ζωντανεύουν. Γνώρισε μερικά 
από τα μέρη που έζησε και ζωγράφισε ο ίδιος: 
Ταξίδι στους πίνακες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Αν θες τώρα, πάτα παρακάτω για να χρωματίσεις κάποιους από τους πίνακες πάνω στον 
υπολογιστή: 
Ηλιοτρόπια 
Το Δωμάτιο του Βίνσεντ στην Αρλ 
 
Φυσικά, πάντα μπορείς να εμπνευστείς και να ζωγραφίσεις δικά σου έργα σε χαρτί! 
 
* Σας θυμίζω πως όποια εργασία ολοκληρώνετε μπορείτε να τη στέλνετε με φωτογραφία στο: 
zoeanag@sch.gr Οι εργασίες προωθούνται στις δασκάλες και των τριών τμημάτων. 

Καλό Σαββατοκύριακο! 

Ο διπλανός πίνακας είναι ένας ακόμα 
πίνακας πολύ γνωστός του ζωγράφου. 

Παρατήρησε τα πρόσωπα, την 
έκφρασή τους, φαντάσου ποιοι είναι, τι 

σκέφτονται και πού βρίσκονται. 
Προσπάθησε τώρα να τον 

ζωντανέψεις. Φαντάσου τι μπορούν να 
συζητούν και γράψε τον διάλογό 

τους στο τετράδιό σου. Μην 
ξεχάσεις να βάλεις – μπροστά από τα 
λόγια του καθενός και να δώσεις έναν 

τίτλο στο κείμενό σου. Για να είναι 
ολοκληρωμένος ο διάλογος θα πρέπει 

να έχει πάντα αρχή, μέση και τέλος. 

https://safeyoutube.net/w/F6oC
https://vimeo.com/261379936
https://coloringpagesonly.com/playOnline/sunflowers-by-vincent-van-gogh
https://coloringpagesonly.com/playOnline/bedroom-at-arles-by-vincent-van-gogh
mailto:zoeanag@sch.gr

