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Δευτέρα, 23 – 11 – 20  

 
ΜΑΘΗΜΑ 2Ο  
 

Καλημέρα παιδιά! Σήμερα συνεχίζουμε το μάθημά μας με γλώσσα και μαθηματικά. 
 
ΓΛΩΣΣΑ 

 
Ασκήσεις  
 

 Διόρθωσε την άσκηση απ’ το τετράδιο γλώσσας πατώντας εδώ .  
 

 Κάνε την παρακάτω άσκηση ορθογραφίας. Διάλεξε τον σωστό κάθε φορά τρόπο που 
γράφονται οι λέξεις. Γράψε το όνομά σου πριν ξεκινήσεις. Επανάλαβε την άσκηση πολλές 
φορές, μέχρι να μην κάνεις κανένα λάθος. Πάτησε: Παιχνίδι ορθογραφίας 

 

 Τις επόμενες ασκήσεις αντίγραψέ τες στο τετράδιο γλώσσας για να τις λύσεις. 
 

1. Συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων γράφοντας τα επίθετα στον σωστό τύπο:  
 
Του έκανα δώρο ένα __________ (λαδής) μπλουζάκι. 

Ο πατέρας αγόρασε ένα __________ (καφετής) σακάκι με ___________ (χρυσαφής) κουμπιά. 

Το κουταβάκι είναι λευκό με ___________ (κανελής) βούλες. 

Η Μαρία φοράει ένα κολιέ με ____________ (θαλασσής) χάντρες. 

Οι γείτονες έχουν μια ___________ (καφετής) γάτα και έναν __________ (κεραμιδής) γάτο. 

Το αγοράκι τους έχει ___________ (μελής) μάτια. 

Αγοράσαμε έναν καινούριο ___________ (καφετής) καναπέ. 

 

 

 

 
 
 

 
 

2. Χαρακτηρίζω την υπογραμμισμένη δευτερεύουσα πρόταση ως χρονική ή αιτιολογική:  
 
Μόλις μπήκα στο δωμάτιο ξεκίνησα το διάβασμα.                                    

Τσακώθηκα με την αδελφή μου, επειδή έφαγε όλες τις καραμέλες.     

Αφού έχασα το λεωφορείο, θα πάω στη δουλειά με τα πόδια.               

Κάθισε, μέχρι να φύγεις. 

Έπινε τον καφέ του, ενώ μιλούσαμε. 

Επειδή δε μου άρεσε η ταινία, με πήρε ο ύπνος. 

Πρέπει να κάνουμε ησυχία, γιατί είναι μεσημέρι. 

 
 

 
 

 
   
 

 
 

Θυμήσου, πως τα επίθετα 
έχουν τον ίδιο αριθμό και την 
ίδια πτώση με τα ουσιαστικά 

που προσδιορίζουν! 

Για να διορθώσεις την άσκηση, 
πάτα εδώ. Πέρνα τις απαντήσεις 
σου με το πληκτρολόγιο. Πάτα 
Έλεγχος και μετά Λύση. Μην 

ξεχάσεις να 
 

 βάλεις            αν τα έχεις όλα 
σωστά στο τετράδιο.  

Για να διορθώσεις την άσκηση, 
πάτα εδώ. Πάτα πάνω σε κάθε 
καρτέλα για να δεις τη σωστή 

απάντηση. 
Μην ξεχάσεις να 

 
 βάλεις            αν τα έχεις όλα 

σωστά στο τετράδιο.  

Θυμήσου με ποιους 
συνδέσμους εισάγονται οι 

χρονικές και οι αιτιολογικές 
προτάσεις απ’  το τετράδιο ή 

τη γραμματική σελ. 171. 

https://www.liveworksheets.com/1-pa1512282nb
https://wordwall.net/play/7213/087/455
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=551142
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=556173


 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 
Ασκήσεις 
 

 Αντίγραψε την παρακάτω άσκηση στο τετράδιο μαθηματικών για να τη λύσεις:  
 
Σημειώνω        στον πίνακα για τους αριθμούς που διαιρούνται με:  
 

 : 2 : 3 : 5 : 9 : 10 

812      

918      

513      

405      

6.110      

2.016      

8.100      

2.071      

3.153      

34.578      

 
 

 

 
 
 

 Πάτησε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνεις μία καλή επανάληψη σε όσα έχουμε πει 
σχετικά με τις διαιρέσεις:  
Διαιρέσεις στους φυσικούς αριθμούς  

 

 Τα παρακάτω προβλήματα αντίγραψέ τα στο τετράδιο μαθηματικών για να τα λύσεις:  
 

1. Ένα διαμέρισμα 94 τ.μ. πουλήθηκε 137.710 €. Πόσο άξιζε το ένα τετραγωνικό μέτρο; 
Λύση: 

 
Απάντηση: 

 

2. Ένα εργοστάσιο θέλει να τοποθετήσει 14.472 μπουκάλια νερού σε κιβώτια που το καθένα 
χωράει 12 μπουκάλια. Πόσα κιβώτια θα χρειαστεί; 
Λύση: 
 

Απάντηση: 
 

 

 
 
 

 *Οι διορθώσεις των ασκήσεων στα μαθηματικά θα γίνουν στο επόμενο μάθημα.   
  

 

Πριν λύσεις την άσκησή σου θυμήσου ποια είναι τα κριτήρια διαιρετότητας (σελ. 
32 του βιβλίου)και κάνε μια επανάληψη στο πώς βρίσκουμε τα Κ.Π. των αριθμών 
και το Ε.Κ.Π. (σελ.30 του βιβλίου) . 

Διάβασε πολύ προσεκτικά τα προβλήματα πριν τα λύσεις. Σκέψου τι γνωρίζεις και τι 
χρειάζεται να βρεις κάθε φορά, για να δώσεις απάντηση στο πρόβλημα.  

https://video.link/w/sEG1b

