
 
 

Παρασκευή, 19 -11 -20 

 
ΜΑΘΗΜΑ 1Ο  
 
Καλημέρα παιδιά! Από σήμερα ξεκινάμε κάποιες εργασίες για το σπίτι και περιμένουμε από όλους 

τη συμμετοχή σας και τη συνέπειά σας!!  
 
Κάθε μέρα θα στέλνουμε υλικό για διαφορετικά μαθήματα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με γλώσσα,  

μαθηματικά και φυσική. 
 
ΓΛΩΣΣΑ 

 
Επιστρέφουμε στην ενότητα «Τα ζώα που ζουν κοντά μας». Είχαμε ασχοληθεί τελευταία φορά με τα 
επίθετα. 

 
 
 
 

 
 

                                  

 
 
 

 
 
 

Ασκήσεις: 
Στη σελ. 57 του βιβλίου στην  άσκηση 3, μαθαίνουμε πώς κλίνονται τα επίθετα σε    -ής, -ιά, -ί 

 Συμπληρώνεις και στα τρία γένη το επίθετο: 
 

ο σταχτής – η σταχτιά – το σταχτί 
 

 Θα σε βοηθήσει η γραμματική σελ. 100 ή πάτησε:    Επίθετα σε -ής, -ιά, -ί 
 

 Στο τετράδιο γλώσσας: 
- Κλίνω τις φράσεις: ο κανελής σκύλος, η κανελιά τσάντα, το κανελί δάσος 

 
Στη συνέχεια διάβασε από το Ανθολόγιο το κείμενο στη σελ. 65  ή πάτησε: 

Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα 
 

 Στο τετράδιο γλώσσας απάντησε στη δεύτερη ερώτηση του ανθολόγιου: 
-Να βρείτε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην προσπάθειά του να αποκτήσει 

βιβλία. 
 
*Αν μπεις να διαβάσεις το κείμενο από το ηλεκτρονικό βιβλίο, μπορείς να πατήσεις στο εικονίδιο  

για να διαβάσεις ιστορίες παιδιών που έχουν δυσκολία στην πρόσβαση στα βιβλία.   
 
 

 
 

Επίθετα  είναι οι λέξεις που συνοδεύουν τα 
ουσιαστικά και μας λένε πώς ακριβώς είναι το 

ουσιαστικό. 

Έχουν τρία γένη, κλίνονται όπως και τα 
ουσιαστικά κι έχουν ξεχωριστές καταλήξεις το 

καθένα. 

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema_12.asp
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2009/Grammatiki_E-ST-Dimotikou_html-apli/index_C7a4.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/index02_08.html


 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 
Θα κάνουμε λίγη εξάσκηση στις διαιρέσεις. Στο τετράδιο μαθηματικών αντιγράφουμε και λύνουμε 
την παρακάτω άσκηση. 
 

Άσκηση  
 
Λύνω τις διαιρέσεις κάθετα:  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 

Είμαστε στην ενότητα με τα νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδας. Θυμήσου από τη σελ. 39 του 
βιβλίου ποια είναι. 
Προσπάθησε να μάθεις όσα περισσότερα νησιά μπορείς και σε ποιο νησιωτικό σύμπλεγμα ανήκουν. 

 
Ασκήσεις 
 

 Πάτα στον παρακάτω σύνδεσμο για να δεις πού βρίσκεται το κάθε νησιωτικό σύμπλεγμα 
στον χάρτη: 
Νησιωτικά συμπλέγματα 

 

 Πάτα στον παρακάτω σύνδεσμο για να τοποθετήσεις το κάθε νησί πάνω στον χάρτη. 
Μπορείς να γράψεις το όνομά σου πριν ξεκινήσεις την άσκηση. Έτσι θα βλέπουμε πόσο καλά 
τα κατάφερες! Για να δεις κι εσύ πώς τα πήγες πάτα στο τέλος «submit answers». Δοκίμασε 
πολλές φορές μέχρι να τα βρεις όλα σωστά πατώντας «play again». 

Τοποθετώ τα νησιά πάνω στον χάρτη 
 

 Για να ελέγξεις πόσο καλά έμαθες πού βρίσκεται το κάθε νησί από τα παραπάνω, 
συμπλήρωσε την άσκηση 2 στη σελ. 16 του τετραδίου εργασιών. 

 
 
Ώρα για ξεκούραση!  

 
Πάτα στον παρακάτω σύνδεσμο για να δεις και να ταξιδέψεις σε μερικά από τα πιο μεγάλα και 
όμορφα νησιά της Ελλάδας. 

Τα 20 μεγαλύτερα σε έκταση  ελληνικά νησιά 
 

Καλό Σαββατοκύριακο!  

24.986 : 15 

62.465 : 31 

13.695 : 23 

2.080 : 17 

21.168 : 28 

Μόλις λύσεις τις διαιρέσεις, πάτησε 
στον παρακάτω σύνδεσμο για να δεις 

αν τις έλυσες σωστά. Αν όχι, τις 
ξανακάνεις από την αρχή. Σε κάθε μία 

κάρτα που θα δεις πατάς με το 
πληκτρολόγιο του υπολογιστή το 

πηλίκο που βρήκες και στη συνέχεια 
πατάς έλεγχος. Καλή επιτυχία! 

 
Διορθώνω τις διαιρέσεις 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=550148
https://wordwall.net/play/7085/732/137
https://video.link/w/Zbd1b
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=549815

