
Δευτέρα, 29-03-21 

ΜΑΘΗΜΑ 53Ο  

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους! Για σήμερα: 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

• Διόρθωσε τις προηγούμενες ασκήσεις σου, πατώντας εδώ. 

• Κάναμε μαζί την άσκηση 10 στη σελ. 34 από το βιβλίο εργασιών. 

• Συμπληρώσαμε την άσκηση 3 στις σελ. 21-22 του βιβλίου. 

 

 

Ασκήσεις (για το τετράδιο): 

 

1. Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω προτάσεων φτιάχνοντας σύνθετες λέξεις με τα συνθετικά των 

παρενθέσεων: 

Η Κατερίνα (αλληλο + γράφω) ______________________ με μια κοπέλα από το Μαρόκο. 

Η (τηλε + θέαση) ______________________ της πρωινής εκπομπής ήταν πολύ υψηλή. 

Η ομάδα μας έπαιξε καλύτερα στο δεύτερο (ημι + χρόνος) _____________________ . 

Δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του, γιατί είναι (α + άξιος) _____________________ και (α + υπάκουος) 

_______________________ . 

Ο Αγαμέμνονας ήταν ο (αρχι + στρατηγός) ________________________ των Αχαιών. 

Οι περαστικοί κάλεσαν την (πυρο + σβήνω) ________________________, καθώς ένα (αυτο + κινητός) 

_________________________ είχε πάρει φωτιά. 

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ήταν (ομο + φωνή) ________________________ . 

Το μήκος της (διχο + τόμος) _________________________ ενός τριγώνου είναι 4 εκ. 

Ο κύκλος χωρίζεται σε δύο μέρη, τα οποία λέγονται (ημι + κύκλος) __________________________. 

 

2. Σχηματίζω 5 σύνθετες λέξεις που να έχουν α’ συνθετικό: ημι- ,  παν-  

ημι:  ___________________________________________________________________________________ 

παν: ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Όσοι δεν κατάφεραν να συνδεθούν μέσω Webex, πατήστε ΕΔΩ. 

https://drive.google.com/file/d/15RaRaUNN0mKOsudDP1zYC_GYhOpivJ2E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17rbSeG_XhJHsDnkJ1iNOF6bdPw0xU4wx/view?usp=sharing


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

• Διόρθωσε τις προηγούμενες ασκήσεις σου, πατώντας εδώ. 

 

• Λύσαμε τις ασκήσεις 1, 2 από τη σελ. 19 του βιβλίου και τις ασκήσεις 3, 4 στη σελ. 17 του βιβλίου 

εργασιών. 

 

 

Ασκήσεις (για το τετράδιο): 

 

1. Λύνω τις διαιρέσεις κάθετα: 

23,8 : 7 = 26 : 4 = 2 : 5 = 63 : 0,09 = 

4,2 : 0,6 = 1,35 : 1,5 = 9,8 : 0,8 = 12,88 : 2,3 = 

 

2. Λύνω το πρόβλημα: 

Μια παρέα 9 ατόμων πήγε σε μια καφετέρια, όπου οι 2 παρήγγειλαν παγωτό και οι υπόλοιποι καφέ και 

πλήρωσαν συνολικά 35,3 €. Αν ένας καφές στοιχίζει 3,5 €, ποια είναι η τιμή πώλησης κάθε παγωτού; 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

Όσοι δεν κατάφεραν να συνδεθούν μέσω Webex, πατήστε ΕΔΩ. 

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας 

• Διάβασε τις σελ. 49-51. 

 

• Δες το παρακάτω βίντεο για να δεις με απλά λόγια τη Σύμβαση για τα: 
 

Δικαιώματα του Παιδιού 

 

https://drive.google.com/file/d/1jhQqBd-N1MquCIh1Yf0RGC-yzzDQXTLO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAWe5z6wkdLH7sXNPG2j50qM9v6L4BvZ/view?usp=sharing
https://video.link/w/qg3fc

