
Συμβουλέψου τους πίνακες στις σελ. 51 και 53 του βιβλίου, για να συμπληρώσεις την άσκηση. 

Τετάρτη, 21-04-21 

ΜΑΘΗΜΑ 69Ο  

Καλημέρα σας παιδιά! Για σήμερα:  

 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

• Διόρθωσε την προηγούμενη άσκησή σου, πατώντας εδώ. 

 

• Διάβασε πολύ καλά το ποίημα «Η ημέρα της Λαμπρής» στη σελ. 27 του βιβλίου. 

 

Άσκηση (για το τετράδιο): 

Συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω προτάσεων γράφοντας τα ρήματα της παρένθεσης στον σωστό τύπο του 

ενεστώτα: 

Ποιος __________________ (εγγυώμαι) ότι θα πάρω πίσω τα χρήματά μου; 

Να μάθετε να στηρίζεστε στις δυνάμεις σας και να μην ____________________ (εξαρτώμαι) από τους 

άλλους. 

Πολλοί κάτοικοι των χωριών __________________ (ασχολούμαι) με αγροτικές εργασίες. 

Τα καταστήματα ____________________ (εισάγω) μόνο τα απολύτως απαραίτητα προϊόντα. 

Γιατί δεν _________________ (αρκούμαι) σ’ αυτά που έχετε και ___________________ (μιμούμαι) μονίμως 

τους άλλους; 

Ο Πέτρος είναι αφηρημένος, καθώς η προσοχή τους ____________________ (αποσπώμαι) από τους 

εξωτερικούς θορύβους. 

Ο παππούς __________________ (διηγούμαι) στα εγγόνια του ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια. 

Σε λίγη ώρα _____________________ (απολογούμαι) ο κατηγορούμενος ενώπιον του δικαστηρίου. 

Τέτοιες προσβλητικές δηλώσεις δεν _________________ (προάγω) τον πολιτισμό. 

Νομίζω ότι __________________ (αδικούμαι) από το τελικό αποτέλεσμα, αξίζατε κάτι καλύτερο. 

____________________ (Προσποιούμαι) ότι νοιάζεσαι για την Κλειώ, ενώ στην ουσία την κοροϊδεύεις. 

Οι ποδοσφαιριστές ______________________ (αθλούμαι) καθημερινά. 

Από πού ____________________ (κατάγομαι), παιδιά; 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17fo1eKft-J4m3IAZolYdKBQ-xBeFArvC/view?usp=sharing


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

• Διόρθωσε τις προηγούμενες ασκήσεις σου, πατώντας εδώ. 

 

Ασκήσεις (για το τετράδιο): 

Λύνω τα προβλήματα: 

1. Ο Ηλίας συμμετείχε σ’ έναν αγώνα δρόμου 42,195 χμ. Όμως στα   
3

5
   της διαδρομής αναγκάστηκε να 

σταματήσει, εξαιτίας τραυματισμού στο ένα πόδι. Τι απόσταση είχε ακόμη να διανύσει, για να φτάσει 

στη γραμμή τερματισμού; 

2. Ένα κατάστημα κάνει έκπτωση σε όλα τα ρούχα ίση με τα   
2

5
   της αρχικής τους τιμής. Να βρεις την 

έκπτωση και την τελική τιμή ενός φορέματος που αρχικά κόστιζε 69,90 €. 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

• Συμπληρώσαμε την άσκηση 2 στη σελ. 32 και την άσκηση 1 στη σελ. 33 του βιβλίου εργασιών. 

 

• Διάβασε πολύ καλά το κεφάλαιο «Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας», 

σελ. 112-114 από το βιβλίο. 

 

• Κάνε την άσκηση 1 από τη σελ. 49 του βιβλίου εργασιών. 

 

 

Ας θυμηθούμε τα γεωγραφικά 

διαμερίσματα! 

Πάτησε παρακάτω για να τα ενώσεις 

πάνω στον χάρτη και να τα μάθεις: 

Γεωγραφικά διαμερίσματα 

https://drive.google.com/file/d/1_o-6r3vh7FSEm27eBuYLJDchvIvjIoB3/view?usp=sharing
https://wordwall.net/play/7964/698/737

