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																						9ο	ΕΥΕΛΙΚΤΗ	ΖΩΝΗ	+	ΑΣΚΗΣΕΙΣ	ΓΛΩΣΣΑΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ	(26/3/2021)	
	
	
 
*Γεια σας παιδιά, θα ήθελα να σας θυμίσω πως οι εργασίες από το προηγούμενο 
μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης θα διαβαστούν στο επόμενο μάθημα της Γλώσσας, 
δηλαδή την Πέμπτη που μας έρχεται, μαζί με κάποιες ακόμα που θα βρείτε σ’ αυτό 
εδώ το αρχείο. 

	
	
	
	
Η προηγούμενη εργασία ‘’Διάφοροι Διαφορετικοί Φίλοι’’ μπορεί να συμπληρωθεί με 
τις ακόλουθες εικαστικές προτάσεις ( μέθοδος κολάζ), ώστε να παρουσιαστούν 
συνολικά ως μέρος ενός μικρού Project ( δηλαδή μιας εργασίας που αξιοποιεί στοιχεία 
και από άλλα μαθήματα και γνώσεις). 
Α) φρουτιέρα, Β) άνθρωπος. 

	
	
	
Α)	
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Β) η κατασκευή της κοκκινοσκουφίτσας δείχνει μια τεχνική για να μπορούμε να 
φτιάξουμε με παρόμοιο τρόπο όποιο πρόσωπο επιθυμούμε. 
Προτείνω ένας άνθρωπος που θα φτιάξετε να είστε εσείς οι ίδιοι και οι ίδιες, γιατί θα 
μας χρειαστεί για την εργασία του επόμενου μαθήματος. 
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*Παρακάτω θ’ ακούσετε ένα τραγούδι από ένα παλαιότερο, πολύ γνωστό 
συγκρότημα, αυτό των Beatles (έχουμε ακούσει και άλλο δικό τους τραγούδι 
παλαιότερα, το ‘’Imagine’’). 

‘’All You Need Is Love’’ 

https://video.link/w/oByfc 

The Beatles  (στίχοι) 
Love, love, love 
Love, love, love 
Love, love, love 
There's nothing you can do that can't be done 
Nothing you can sing that can't be sung 
Nothing you can say, but you can learn how to play the game 
It's easy 
Nothing you can make that can't be made 
No one you can save that can't be saved 
Nothing you can do, but you can learn how to be you in time 
It's easy 
All you need is love 
All you need is love 
All you need is love, love 
Love is all you need 
All you need is love 
All you need is love 
All you need is love, love 
Love is all you need 
There's nothing you can know that isn't known 
Nothing you can see that isn't shown 
There's nowhere you can be that isn't where you're meant to be 
It's easy 
All you need is love 
All you need is love 
All you need is love, love 
Love is all…  
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Εργασίες	Γλώσσας:	
1)Συμπλήρωσε	στις	κενές	θέσεις	του	παρακάτω	πίνακα,	τον	Ενεστώτα	και	τον	Υπερσυντέλικο	
των	ρημάτων	στο	ίδιο	πρόσωπο	που	βρίσκονται.	(για	βοήθεια	βιβλίο	Γλώσσας	σελ.72)	
	
																Ενεργητική	φωνή																																																																	Παθητική	φωνή	
Ενεστώτας																								Υπερσυντέλικος																									Ενεστώτας																								Υπερσυντέλικος	
λύνουμε																																																																														λυνόμαστε											
																																								είχες	συμπληρώσει															
																																																																																																χάνεται	
																																																																																																																																							είχαμε	μοιραστεί	
αθροίζετε	
																																						είχαν	φορτώσει	
φωτίζω	
	
	
2)	Συμπλήρωσε	στα	κενά	των	παρακάτω	προτάσεων	τα	ρήματα	των	παρενθέσεων	στον	
Υπερσυντέλικο,	στο	πρόσωπο	που	ταιριάζει	κάθε	φορά.	
	

1. Ο	ηθοποιός																															(δένομαι)	με	ένα	σκοινί	και	παρίστανε	τον	αιχμάλωτο.	
2. Τα	Χριστούγεννα	εμείς	και	η	δασκάλα	μας																																								(ετοιμάζουν)	μια	

πολύ	ωραία	σχολική	γιορτή.	
3. Τα	δύο	παιδιά																																																(γνωρίζουμε)	σε	μια	θεατρική	παράσταση.	
4. 4.	Εγώ																																					(ντύνομαι)	στρατιώτης	για	τον	ρόλο	μου	στην	σχολική	

παράσταση	της	20ής	όγδοη	Οκτωβρίου.	Εσύ	ποιον	ρόλο																																				(παίζω);	
5. Νόμιζα	ότι	εσύ																																													(επισκευάζω)	το	χαλασμένο	ρολόι,	αλλά	τελικά	

δεν	το																																			(βιδώνω)	καλά.	
6. Εμείς																																			(φεύγω)	κι	εσείς																														(θυμώνω)	που	δε	σας	

περιμέναμε.	
7. Εμείς	τον																																						(ρωτώ),	αλλά	εκείνος	δεν																																							(απαντώ).	
8. Εσύ																																			(δίνω)	στον	Μιχάλη	το	εισιτήριο	του;	
9. Ο	Νίκος																														(μένω)	έξω	από	το	σχολείο	και	μας	περίμενε.	

	
	
Πρόβλημα	μαθηματικών	
Ο	Λευτέρης	αγόρασε	ένα	τετράδιο	και	ένα	στυλό.	Για	το	τετράδιο	πλήρωσε	3,70	ευρώ	και	
για	το	στείλω	πλήρωσε	1,80	ευρώ.	Πλήρωσε	με	ένα	δεκάευρω.	Πόσα	ρέστα	πήρε;	
	
Λύση:	
	
	
	
	
Απάντηση:	
	
 
Καλές δημιουργίες και καλό Σαββατοκύριακο!!!!!!!!! 


