
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 17,  22-5-2020 
 
Καλημέρα παιδιά! 
 
Ελάτε να ξεκινήσουμε σήμερα με μία άσκηση ορθογραφίας, όπως έχουμε κάνει και 
παλαιότερα. Στην άσκηση που θα ανοίξεις, πατάς πάνω στο ηχείο για να ακούσεις την 
ορθογραφία, τη γράφεις στο κουτάκι δίπλα ή στο τετράδιό σου, αν δυσκολεύεσαι. Στο 
τέλος πάτα το «Έλεγχος» και «Λύση» για να τη διορθώσεις: 
Η ορθογραφία μου 
 
Στη συνέχεια θα μάθουμε πώς γράφονται ορισμένα ρήματα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ας κάνουμε μερικές ασκήσεις: 
 

1. Στο τετράδιό σου αντίγραψε τις παρακάτω λέξεις. Σχημάτισε από αυτές, ρήματα 
σε – αίνω, όπως το παράδειγμα: 

 
μακρύς  ___μακραίνω___ κουφός  ______________ 

μικρός  ______________ σκληρός  ______________ 

ανάσα  ______________ κουτσός  ______________ 

πικρός  ______________ παχύς  ______________ 

 
2. Βρες στο κρυπτόλεξο τα κρυμμένα ρήματα με κεφαλαία γράμματα, μόλις βρίσκεις 

ένα πάτα πάνω στο αντίστοιχο, γραμμένο με μικρά: 
Βρίσκω τα ρήματα σε –αίνω ή - ένω 
 
3. Συμπλήρωσε στις προτάσεις τα γράμματα που λείπουν. Σύρε το σωστό κουτάκι 

μέσα στη λέξη και πάτα κάθε φορά “submit answers”, για να δεις αν το έκανες 
σωστά: 

Συμπληρώνω –αι ή –ε 
 
  

 
 
 
 
 

Ρήματα σε - αίνω 

Τα ρήματα που τελειώνουν σε – αίνω 

γράφονται με άλφα γιώτα (αι). 

Υπάρχουν όμως κι εξαιρέσεις: 

μένω, δένω, πλένω 

Τα ρήματα γράφονται με τον ίδιο τρόπο κι 
όταν υπάρχουν μέσα σε μια σύνθετη λέξη. 

π.χ. μένω  επιμένω 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=299381
https://wordwall.net/play/1157/176/193
https://wordwall.net/play/1156/883/399


 
 

Στα μαθηματικά μας, ας ξεκινήσουμε με ένα παιχνίδι. Πρέπει να βάλεις τους αριθμούς 
δίπλα στις αντίστοιχες  Ε Δ Μ τους. Σύρε τα κουτάκια στη σωστή θέση, έλεγξε τις 
απαντήσεις σου: 
Ταιριάζω τους αριθμούς 
 
Λύσε τώρα, μερικές ασκήσεις στο τετράδιό σου: 
 
Άσκηση 
 
Συμπληρώνω τον αριθμό που λείπει: 
 
___ x 5 = 40 ___ x 9 = 36 

___ x 6 = 36 ___ x 7 = 21 

___ x 4 = 24 ___ x 9 = 90 

___ x 8 = 56 ___ x 7 = 56 

___ x 3 = 27 ___ x 5 = 25 

___ x 8 = 32 ___ x 6 = 42 

 
Πρόβλημα 
 
Ένας πελαργός συγκεντρώνει κλαδιά για τη φωλιά του. Χθες μάζεψε 32 κλαδιά και 

σήμερα 18 κλαδιά λιγότερα από χθες. Πόσα κλαδιά μάζεψε συνολικά; 

 

Λύση:  ______________________________  

           ______________________________ 

           ______________________________   

 
Απάντηση:  _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ώρα να ξεκουραστείς… με ένα ωραίο παραμύθι για να ακούσεις ή να διαβάσεις: 
Η μικρή μηχανή που μπορούσε 

 
Καλό Σαββατοκύριακο! 

Σκέψου καλά πριν λύσεις το πρόβλημα… Σκέψου 
αν μπορείς να βρεις κατευθείαν πόσα κλαδιά 

μάζεψα συνολικά ή αν χρειάζεται να υπολογίσεις 
κάτι πρώτα! 

Θυμήσου πώς 
σκεφτόμαστε! Πόσες 
φορές θα πάρω κάθε 

αριθμό για να κάνει όσο 

λέει το αποτέλεσμα; 

https://wordwall.net/play/1887/348/777
https://safeyoutube.net/w/q1yF

