
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 7,   27-4-2020 
 
Καλημέρα σας παιδιά και χρόνια πολλά! 
 
Ελπίζω να περάσατε τις μέρες του Πάσχα πολύ όμορφα και δημιουργικά. Περάσαμε 
όλοι τις διακοπές μας μένοντας βέβαια στο σπίτι, αλλά ήμασταν παρέα με αγαπημένα 
μας πρόσωπα. Γι’ αυτό είμαι σίγουρη πως ήταν ευχάριστες οι μέρες με πολλές 
δραστηριότητες, παιχνίδι και φυσικά ξεκούραση! 
 
Από σήμερα, λοιπόν, ξεκινάμε και πάλι τα μαθήματά μας και περιμένω να τα 
ακολουθείτε με συνέπεια και όρεξη! Να σας πω, πως θα χαρώ πολύ να μου στείλετε σε 
ένα mail φωτογραφίες από τις εργασίες σας, ώστε να μπορώ να τις δω και να διαβάσω 
τα όμορφα κείμενα που έχετε γράψει ή θα γράψετε! 
 
Σήμερα, θα θυμηθούμε τα ρήματα.  
 
 

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που μας φανερώνουν τι κάνει ή τι παθαίνει κάποιος 
 
        > Τελειώνουν σε –ω ή σε –μαι 
 

> Για να τα βρούμε σε μια πρόταση κάνω την ερώτηση: τι κάνω; (τι κάνει;) 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Τώρα παίξε το παρακάτω παιχνίδι. Απάντησε στις ερωτήσεις, βάζοντας 
τα γράμματα στη σειρά. Οι λέξεις που σχηματίζονται είναι πάντα ένα ρήμα.  
 
Απαντώ με ένα ρήμα 
 
Στην παρακάτω άσκηση προσπάθησε να βάλεις την κάθε λέξη στη σωστή ομάδα:  
 
Χωρίζω τα ρήματα από τα ουσιαστικά 
 
Επόμενη άσκηση, αντίγραψε τις παρακάτω προτάσεις στο τετράδιό σου και 
υπογράμμισε τα ρήματα σε αυτές: 
 
 

Κάθε μέρα παίζω με τα παιχνίδια μου. 
(Τι κάνω; Παίζω) 

Χαίρομαι με τη μουσική. 
(Τι κάνω; Χαίρομαι) 

https://wordwall.net/play/1682/276/409
https://wordwall.net/play/1343/209/748


 
 

Άσκηση 
 

> Το πρωί σηκώνομαι και στρώνω το κρεβάτι μου. 

> Η Κατερίνα πλένει τα πιάτα και σκουπίζει το σπίτι. 

> Ο Στέλιος διαβάζει ένα βιβλίο. 

> Όταν φεύγω από το σπίτι, πάντα κλειδώνω την πόρτα. 

> Σήμερα η μαμά μαγειρεύει το αγαπημένο μου φαγητό. 

 

Στο τετράδιό σου, γράψε ένα μικρό κείμενο για το τι κάνεις εσύ κάθε μέρα, μένοντας 
στο σπίτι. Ένα κείμενο που θα έγραφες στο ημερολόγιό σου… Τι κάνεις το πρωί, το 
μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Τι σου αρέσει πιο πολύ να κάνεις μέσα στην ημέρα 
και τι όχι. Μην ξεχάσεις στο τέλος να γράψεις και μία ευχή για το τι θα ήθελες να 
κάνεις, αν δεν έπρεπε να μένουμε σπίτι… 
 
 
Στα μαθηματικά μας, ελπίζω να κάνετε καθημερινή επανάληψη στην προπαίδεια! 
Τις παρακάτω πράξεις, αντίγραψέ τες στο τετράδιο για να τις λύσεις.  
Μια μικρή επανάληψη στις πράξεις που έχουμε μάθει,  
πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός: 
 
Άσκηση 
 

3 6      

   + 5 7                                        

4 4      

   + 5 2                                        

2 9      

   + 3 8                                        

6 3      

   +    7                                        

    

6 9      

   -  4 7                                        

3 4      

   -  1 6                                        

5 1      

   -     9                                        

8 5      

   -  3 8                                        

   

6 x 4 = 7 x 4 = 4 x 9 = 

8 x 5 = 9 x 3 = 3 x 8 = 

5 x 9 = 6 x 8 = 4 x 8 = 

7 x 6 = 8 x 4 = 6 x 7 = 

 
 

Ώρα για χαλάρωση! 
 
Τι πιο ωραίο απ’ το να διαβάσεις ένα παραμύθι για την άνοιξη και τους πρώτους 
επισκέπτες της, τα χελιδόνια! Πάτα στον σύνδεσμο για να διαβάσεις το παραμύθι: 
Διώνη, το πρώτο χελιδόνι 
 
Κι όση ώρα διαβάζεις ή χαλαρώνεις, μπορείς να ακούς και μια όμορφη μουσική: 
Μουσική για χαλάρωση (Μια ώρα με το κελάηδημα των πουλιών)   

https://drive.google.com/file/d/14ezOj6hJwTqn4DrauvpqtipkP3bKBPQ3/view
https://safeyoutube.net/w/L6S7

