
Τετάρτη, 03-03-21 

ΜΑΘΗΜΑ 37Ο  

Καλημέρα σε όλους! Για σήμερα: 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

 Διάβασε πολύ προσεκτικά τη γραμματική στις σελ. 80-81 του βιβλίου. Τις ασκήσεις 4, 5 τις κάναμε 

μαζί.  

 

 

Ασκήσεις (για το τετράδιο): 

1. Συμπληρώνω με – είτε, – είται, – ήστε  ή  – είστε: 

Αφ_______ τα αυτοκίνητά σας και μετακινηθ_______ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο περισσότερο 

μπορ_______. Διαφορετικά,  χρησιμοποι_______ το ποδήλατό σας. 

Διατηρ_______ τις παραλίες καθαρές. Σεβαστ_______ τη φύση και το περιβάλλον. 

Θυμηθ_______, παιδιά, πως γενικά πρέπει να προσπαθ________ περισσότερο, χωρίς όμως να 

εξαντλ_______ τις δυνάμεις σας. 

Εξοικονομ______ χρήματα και ενέργεια συμμετέχοντας στην ανακύκλωση. 

Μπορ_______ να γραφτ_______ κι εσείς στον σύλλογό μας. 

Το σπίτι αυτό κατοικ_______, γι’ αυτό μην τοποθετ_______ εμπορεύματα στην είσοδο. 

Φανταστ________ ότι ζ_______ σ’ ένα κάστρο που κατοικ________ από γίγαντες. 

Είναι λογικό να ενοχλ_________, όταν υπάρχει πολλή φασαρία γύρω σας. 

 

2. Συμπληρώνω το παρακάτω κείμενο με τα ρήματα των παρενθέσεων στον σωστό τύπο: 

     Η θέα των σκουπιδιών στους δρόμους, που θεωρείται (θεωρούμαι) τουλάχιστον αντιαισθητική, 

αποτελεί συχνά λόγο για καβγάδες ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας. Εσείς το 

____________________ (θεωρώ) σημαντικό; Για να ______________________ (μπορώ) να 

__________________ (ζω) σε μια καθαρή και ήσυχη γειτονιά, χωρίς να ____________________ (ενοχλώ) 

τους διπλανούς σας και χωρίς να ____________________________ (δημιουργώ) αναστάτωση, 

___________________ (ζητώ) από όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας να κατεβάζουν τα σκουπίδια 

λίγη ώρα πριν περάσει το απορριμματοφόρο και ________________________ (προσπαθώ) εσείς πρώτοι 

να δίνετε το καλό παράδειγμα. 

 

 

Όσοι δεν κατάφεραν να συνδεθούν μέσω  Webex πατήστε ΕΔΩ. 

https://www.liveworksheets.com/1-mc1783036ao


 

 

Στις κάθετες πράξεις μεταξύ δεκαδικών προσέχουμε ώστε: 

 Τα ψηφία ίδιας αξίας να είναι το ένα κάτω από το άλλο και 

οι υποδιαστολές να βρίσκονται η μία κάτω από την άλλη. 

 

 Όλοι οι αριθμοί να έχουν το ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων. 

Εάν δε συμβαίνει αυτό, συμπληρώνουμε με μηδενικά. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κάναμε μαζί τις ασκήσεις 1, 2 από τη σελ. 15 του βιβλίου και την άσκηση 4 του βιβλίου εργασιών. 

 

 

Ασκήσεις: 

 Διόρθωσε τις προηγούμενες εργασίες σου, πατώντας εδώ. 

 Κάνε την άσκηση 3 στη σελ. 13 του βιβλίου εργασιών. 

 Αντίγραψε το πρόβλημα (εφαρμογή) από τη σελ. 16 του βιβλίου στο τετράδιό σου και να το 

λύσεις με κάθετες πράξεις. 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 Διάβασε πολύ καλά το κεφάλαιο «Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες», σελ. 63-65 

του βιβλίου. 

 

 Κάνε τις ασκήσεις 1, 2 από τη σελ. 28 του βιβλίου εργασιών. 

 

 

Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς 

Όσοι δεν κατάφεραν να συνδεθούν μέσω  Webex πατήστε ΕΔΩ. 

Για την άσκηση 1 μπορείς αν θες να 

μπεις στον παρακάτω σύνδεσμο για 

να δεις το αυριανό δελτίο καιρού: 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Για να διορθώσεις την άσκηση 2 

πάτησε στον παρακάτω 

σύνδεσμο. Τοποθέτησε τις 

απαντήσεις σου στη σωστή 

ομάδα και δες αν έχεις κάνει 

κάποιο λάθος. Μην ξεχάσεις να 

βάλεις √, αν τα έχεις όλα σωστά. 

Δραστηριότητες-ενέργειες 

Καιρός ή κλίμα 

 

https://www.liveworksheets.com/1-ae1783082qt
https://www.liveworksheets.com/1-qh1783046pe
http://www.hnms.gr/emy/el/forecast/meteogramma_emy?perifereia=Attiki&poli=Akropolis
https://wordwall.net/play/11849/048/838
https://wordwall.net/play/11849/048/838

