
Οι επόμενες δύο ασκήσεις σου είναι σε 

μορφή παιχνιδιού. Πάτησε στους 

παρακάτω συνδέσμους, συμπλήρωσε το 

όνομά σου και ξεκίνα! 

Βρίσκω τα αντίθετα των λέξεων 

Συμπληρώνω το κατάλληλο επίρρημα 

 

Πέμπτη, 18-02-21 

ΜΑΘΗΜΑ 28Ο  

Καλημέρα σε όλους! Για σήμερα: 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

Ασκήσεις: 

• Κάνε πολύ καλή ανάγνωση το κείμενο «Ταξίδια γεμάτα περιπέτειες», σελ. 265-267 από το 

Ανθολόγιο. 

 

• Στο τετράδιό σου να αντιγράψεις τις παρακάτω ασκήσεις με τις εκφωνήσεις τους και να τις 

συμπληρώσεις: 

 

1. Ενώνω τις παρακάτω προτάσεις για να σχηματίσω υποθετικούς λόγους, κάνω όσες αλλαγές 

χρειάζονται: 

Θα πάμε βόλτα. Θα έχεις τελειώσει το διάβασμα. → 

Φάτε χωρίς εμένα. Θα αργήσω. → 

Σε ενοχλεί στο διάβασμα. Θα κλείσω την τηλεόραση. → 

Θα τα καταφέρεις. Προσπάθησε περισσότερο. → 

Έχω ελεύθερο χρόνο. Θα γραφτώ στο γυμναστήριο. → 

Θα πάρω καλούς βαθμούς. Θα διαβάζω περισσότερο. → 

2. Γράφω ένα ουσιαστικό, ένα επίθετο και ένα επίρρημα που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 

  

 

* Το λεξικό σου μπορεί να σε βοηθήσει: 

       Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής 

σχετίζω → η σχετικότητα, σχετικός -ή -ό, σχετικά 

αρχίζω → __________________________________ 

συνεχίζω → ________________________________ 

μηχανεύομαι → ____________________________ 

συγκεντρώνω → ____________________________ 

μοιάζω → _________________________________ 

κυκλώνω → _______________________________ 

https://wordwall.net/play/11091/555/102
https://wordwall.net/play/11098/585/493
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/


Ώρα για μια επανάληψη της ενότητας που ολοκληρώσαμε 

 

Παρατήρησε το χρωματισμένο νερό 
τι παθαίνει όταν μπει σε ζεστό νερό 
στην αρχή και σκέψου τι θα συμβεί 
στη συνέχεια που θα μπει σε δοχείο 

με κρύο νερό! 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

 

 

• Με τη βοήθεια του βιβλίου σου προσπάθησε να συμπληρώσεις τις επαναληπτικές ασκήσεις 2, 3, 7 

και 8 στις σελ. 29-31 του βιβλίου εργασιών. 

 

*Στο επόμενο μάθημα θα δοθούν οι διορθώσεις των ασκήσεων για να μπορέσεις να 

βαθμολογήσεις εσύ τον εαυτό σου! 

 

ΦΥΣΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

• Δες το παρακάτω βίντεο με το πείραμα της σελ. 89 του βιβλίου εργασιών πολύ προσεκτικά και 

γράψε την παρατήρησή σου στη σελ. 90.  

 

 

 

 

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε τα στερεά 

σώματα όταν θερμαίνονται να διαστέλλονται κι 

όταν ψύχονται  να συστέλλονται. 

Πάμε σήμερα να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει στα 

υγρά σώματα όταν θερμαίνονται ή ψύχονται. 

https://video.link/w/1sMSb

