
Μία δημιουργική πρόταση!! 

Με αφορμή τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, το μουσείο Κυκλαδικής 

Τέχνης διοργανώνει έναν παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής. Πάτησε στον παρακάτω 

σύνδεσμο για να μάθεις σχετικά με τον διαγωνισμό, να γνωρίσεις ήρωες της 

επανάστασης του 1821 και να ζωγραφίσεις έναν δικό σου καθημερινό ήρωα για να 

συμμετάσχεις στην έκθεση κι εσύ.  

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 25/03. Διάβασε περισσότερα εδώ: 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Καθημερινοί ήρωες 

Παρασκευή, 19-03-21 

ΜΑΘΗΜΑ 48Ο  

Καλημέρα σε όλους! Για σήμερα: 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

• Διόρθωσε τις προηγούμενες ασκήσεις σου, πατώντας εδώ. 

Ασκήσεις (για το τετράδιο): 

 

1. Μετατρέπω τη σύνταξη των παρακάτω προτάσεων από ενεργητική σε παθητική: 

Ο διευθυντής υπέγραψε την επιστολή. → _______________________________________ 

Η βροχή πότισε τα χωράφια. → ______________________________________________ 

Ο δικηγόρος τακτοποίησε αμέσως το θέμα που προέκυψε. → __________________________________ 

Η φωτιά στο τζάκι ζέστανε κάπως το δωμάτιο. → ________________________________________ 

Ένα φορτηγό μετέφερε τα κιβώτια. → ______________________________________________ 

 

2. Μετατρέπω τη σύνταξη των παρακάτω προτάσεων από παθητική σε ενεργητική: 

Η Ξένια πληγώθηκε από τα λόγια σου. → _______________________________________ 

Το νομοσχέδιο δεν ψηφίστηκε από τους βουλευτές. → ___________________________________________ 

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με δυσκολία από τον πιλότο. → __________________________________ 

Ο Λουκάς ψηφίστηκε πρόεδρος της τάξης από τους μαθητές. → ___________________________________ 

Τα ρούχα έχουν φαγωθεί από τον σκόρο. → ______________________________________________ 

 

• Διάβασε πολύ καλά το κείμενο «Ο μικρός μπουρλοτιέρης», από το Ανθολόγιο στις σελ. 198-200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kidscontest.cycladic.gr/
https://drive.google.com/file/d/1-yGA9GgChfY23RalX5WuHQrtw4RzLKbI/view?usp=sharing


-Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα- 

• Συμπληρώσαμε τις υπόλοιπες εργασίες του κεφαλαίου σελ. 108 του βιβλίου εργασιών 

και την εργασία 1 από τη σελ. 111. 

 

• Για να θυμηθείς όσα είπαμε για το ηλεκτρικό κύκλωμα δες ξανά την παρουσίαση: 

Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα 

 

• Κάνε τις εργασίες 2, 3 στη σελ. 111 στο σπίτι. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

• Διόρθωσε την προηγούμενη άσκησή σου, πατώντας εδώ. 

Ασκήσεις (για το τετράδιο): 

1. Λύνω τις πράξεις κάθετα: 

42,54 ∙ 2,5 = 17, 54 ∙ 2,35 = 9,014 ∙ 1,5 = 78,6 ∙ 0,32 = 1.254 ∙ 6,3 = 

182 : 12 = 75 : 6 = 4.627 : 14 = 730 : 16 = 2.892 : 24 = 

 

2. Λύνω τα προβλήματα: 

Α. Η κυρία Ευθυμία είδε ότι στη λαϊκή αγορά οι πατάτες πωλούνται προς 4€ τα 5 κιλά. Ο μανάβης της 

γειτονιάς πουλάει τις πατάτες προς 3€ τα 4 κιλά. Από πού θα αγοράσει φθηνότερα τις πατάτες η κ. Ευθυμία; 

 

Β. Ο κ. Σταμάτης είναι τεχνίτης. Δούλεψε σε ένα έργο 24 ημέρες και αμείφθηκε με 1.452€. Ο κ. Μηνάς 

δούλεψε 18 ημέρες και αμείφθηκε με 909€. Πόσα ευρώ είναι η διαφορά στα ημερομίσθια των δύο αντρών; 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

*Θυμηθείτε να μας στείλετε φωτογραφία τα ψηφιδωτά που ετοιμάσατε για να μπορέσουμε τη 

Δευτέρα να δούμε όλοι τα έργα σας! 

*Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για το ολοήμερο πρόγραμμα που ξεκίνησαν από την 1η  

Μαρτίου συνεχίζονται. Η  καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Μαρτίου. Πέραν αυτής της 

ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές εγγραφές για το ολοήμερο πρόγραμμα της επόμενης σχολικής 

χρονιάς. 

Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και όλα τα έντυπα βρίσκονται στο  blog του 

σχολείου. 

Καλό Σαββατοκύριακο! 

https://bit.ly/3cOmuzD
https://drive.google.com/file/d/1RwYvLhnaO64CmhaAOevIh71IbQxylzpi/view?usp=sharing

