
Η συνέχεια της Αλφαβήτας…
Ανακοίνωση:  παρακαλούμε επισκεφθείτε την πλατφόρμα e-me στην οποία βρίσκεται η ηλεκτρονική 
μας τάξη: https://e-me.edu.gr/groups/english-beta-B-kypselis-1dimiraklattiki

Μάθημα 6
Αναγνώριση φθόγγων/γραμμάτων
Το γράμμα O, o
Οι ημέρες της εβδομάδας/Days of the week
Ώρα/Time και Καθημερινή ρουτίνα/Daily routine

Πηγές: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/
https://content.e-me.edu.gr/

Εικονογράφηση στην e-me: Φωτεινή Παρασκευοπούλου, μαθήτρια λυκείου

https://e-me.edu.gr/groups/english-beta-B-kypselis-1dimiraklattiki
http://rcel.enl.uoa.gr/peap/
https://content.e-me.edu.gr/


Days of the week

Ακούμε/Αναγνωρίζουμε/Διαβάζουμε/Γράφουμε

Δευτέρα  Monday
Τρίτη Tuesday
Τετάρτη Wednesday
Πέμπτη Thursday
Παρασκευή Friday
Σάββατο Saturday
Κυριακή Sunday

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197069
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197100
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197114
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197146
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197150
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197159
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197163
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197168


Δραστηριότητα στην ηλεκτρονική μας 
τάξη.

Μαθαίνω τις ημέρες τις εβδομάδας. 

Δεν είναι με τη σειρά…

e-me

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=184400


Ακούμε/Αναγνωρίζουμε/Διαβάζουμε/
Γράφουμε το γράμμα και την έκφραση

O, o

O’clock

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197294


Τι ώρα είναι; What time is it?

Είναι 4 η ώρα.
It’s four o’clock. 

Ακολουθούμε το παράδειγμα
Απαντούμε για όλες τις ώρες

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197344
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197327


Το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ

In the morning το πρωί…

In the afternoon το μεσημέρι…

In the evening το βράδυ…

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197400
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197405
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=197414


Δραστηριότητα στην ηλεκτρονική μας τάξη.

Daily routine

Στην παρακάτω δραστηριότητα λέμε την 
ώρα για την κάθε εικόνα πριν τις βάλουμε 
στη σειρά. 

Παράδειγμα: It’s 7 o’clock in the morning.

e-me

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=198602
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=184737


Δραστηριότητες για εξάσκηση στο σπίτι 
και στο χαρτί…

• Γράφουμε το νέο γράμμα και τις νέες 
εκφράσεις στο τετράδιο.

• Μαθαίνουμε να λέμε τις εκφράσεις.
• Γράφουμε και ζωγραφίζουμε την αγαπημένη 

μας μέρα.



Δραστηριότητα στην ηλεκτρονική μας 
τάξη: Οι 4 εποχές  Μέρος 1ο

Βλέπουμε πρώτα τις εικόνες για τις τέσσερις εποχές και γράφουμε ένα ποίημα με θέμα τις 
τέσσερις εποχές ή την αγαπημένη μας εποχή. 

e-me

Οδηγίες για το ποίημα: έχουμε μια εικόνα στο μυαλό μας, διαλέγουμε τις πιο σημαντικές 
λέξεις που την εκφράζουν/περιγράφουν, τις γράφουμε σε στίχους στα Αγγλικά με όποια 
σειρά  θέλουμε. Είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε επανάληψη τις λέξεις που μάθαμε ως 
τώρα  ή να μάθουμε και νέες.  Τέλος απαγγέλλουμε το ποίημα.

The four seasons

Flowers and bees
A cool breeze

Leaves are falling
White snow

My dream for you and me.

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=195789


Δραστηριότητα στην ηλεκτρονική μας 
τάξη: Οι 4 εποχές  Μέρος 2ο

Κάνουμε εξάσκηση και γράφουμε μία 
ψηφιακή ορθογραφία…

Βήμα 1:  e-me [η προετοιμασία]

Βήμα 2: e-me [η ορθογραφία]

Καλή επιτυχία!

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=195605
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=112138

