
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 16,  20-5-2020 
 
Καλημέρα σε όλους! 
 
Σήμερα θα μάθουμε πώς γράφονται ορισμένα ρήματα: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ας κάνουμε τώρα μερικές ασκήσεις για να μάθουμε καλά πώς να γράφουμε τα ρήματα: 
 

1. Βρες στο κρυπτόλεξο μερικά ρήματα σε –ίζω, γραμμένα με κεφαλαία. Κάθε φορά που 
βρίσκεις ένα να πατάς στο αντίστοιχο ρήμα με μικρά γράμματα στο πλάι: 

Βρίσκω τα ρήματα σε -ίζω 
 
2. Συμπλήρωσε το παρακάτω σταυρόλεξο. Πάτα πάνω στα κουτάκια με τα νούμερα και 

συμπλήρωσε τη σωστή λέξη κάθε φορά, γράφοντας με το πληκτρολόγιο. Κάθε μία λέξη 
που γράφεις πάτα το “ok” και στο τέλος πάτα      : 

Το σταυρόλεξο των ρημάτων 
 
3. Αφού μάθεις καλά τις εξαιρέσεις, διάλεξε κάθε φορά τη λέξη που είναι γραμμένη σωστά: 
Διαλέγω τη σωστή λέξη 
 
 
Στα μαθηματικά μας, ας δούμε πάλι τους τριψήφιους αριθμούς και πώς χωρίζονται σε: 
 
 

 
 

Οι θέσεις των ψηφίων είναι τρεις:  
 

_Ε_ _Δ_ _Μ_ 

___ ___ _7_ 

___ _4_ _6_ 

_1_ _5_ _9_ 

_5_ _0_ _2_ 

 

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ίζω γράφονται 

με γιώτα (ι).  

Ρήματα σε –ίζω 
 

Υπάρχουν όμως κι εξαιρέσεις: 

δανείζω, δακρύζω, αθροίζω, πήζω, πρήζω 

Εκατοντάδες – Δεκάδες - Μονάδες 

Ξεκινάμε να 
ονομάζουμε τα ψηφία 
πάντα από το τέλος! 

https://wordwall.net/play/1157/409/218
https://learningapps.org/watch?v=phnsor2dk20
https://wordwall.net/play/2358/624/703


 
 

Ασκήσεις  
(Μπορείς να τις εκτυπώσεις ή να τις αντιγράψεις στο τετράδιο) 
 

1. Συμπληρώνω  τους  αριθμούς  που  λείπουν: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Συμπληρώνω  τον  παρακάτω  πίνακα: 

Αριθμός Ε Δ Μ Αριθμός Ε Δ Μ 

 402    16    

 96    126    

 560    637    

 6    800    

 
 

950 952  956 

 961  964 967 968 

   973 975 979 

980   982 986 987 

 991  994 995 



 
 

 
 
Ώρα για ξεκούραση… 
 
> ακούγοντας ένα ωραίο τραγούδι: 
Μες στο μουσείο 
 
> παίζοντας παιχνίδια για να ανακαλύψεις διάφορα αντικείμενα από την αρχαία Ελλάδα, που 
υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο: 
Μπορείς να βρεις τα όμοια; 
Συντήρησε τα αρχαία 
 
> με μια ωραία περιήγηση σε ένα μουσείο: 
Μουσείο Βαν Γκογκ 
Διεθνές μουσείο παιδικής τέχνης 
  
* Πάτα πάνω στο ανθρωπάκι για να δεις έργα του Βαν Γκογκ, που γνωρίσαμε σε παλαιότερο 
μάθημα και έργα με δημιουργούς μικρά παιδιά! Μπορείς κι εσύ να φτιάξεις ένα μικρό μουσείο 
στο δωμάτιό σου με δικά σου έργα! 
* 18 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα μουσείων. 
 
 
 
Να ενημερώσουμε πως στο blog του σχολείου θα βρείτε εργασίες και για το μάθημα της 
θεατρικής αγωγής. Επίσης, θυμίζουμε πως περιμένουμε να μας στέλνετε με email τις εργασίες 
σας! Καλή συνέχεια.  
Θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή! 

https://safeyoutube.net/w/yWIF
http://games.mthv.gr/mth-memory/
http://games.mthv.gr/mth-puzzle/
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/the-international-museum-of-children?hl=en

