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Α’ ΤΑΞΗ - Β’ ΤΑΞΗ  
 
Αγαπημένα πρωτάκια και δευτεράκια!!!!!!!! 
Παρακάτω θα βρείτε θα βρείτε συνδέσμους για αγαπημένα τραγούδια που 
συναντήσαμε φέτος… 
https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU(the hello song) 
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M( I like to eat apples and bananas) 
https://www.youtube.com/watch?v=gavT_q9CLME(the colour song) 
 
Β’ ΤΑΞΗ  
 
Δευτεράκια μου γλυκά..θα παίξουμε κρεμάλα! 
https://learningapps.org/display?v=pfprmbt3a19 
https://learningapps.org/display?v=pgsvadiqc19 
https://learningapps.org/display?v=p1nrwuroa19 
 
 
Γ’ ΤΑΞΗ 
Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας  
 
Unit 3 The ant and the cricket  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M
https://www.youtube.com/watch?v=gavT_q9CLME
https://learningapps.org/display?v=pfprmbt3a19
https://learningapps.org/display?v=pgsvadiqc19
https://learningapps.org/display?v=p1nrwuroa19


ΒΗΜΑ 1  

Το Μάθημα 1 Lesson 1 βρίσκεται στη σελίδα  47 του βιβλίου. 

Μπορείς να ακούσεις το μάθημα, να το διαβάσεις και να παίξεις τα παιχνίδια εδώ 
: 

 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C107/736/4822,21971/ 
 
 
Δ’ ΤΑΞΗ 
 
Κάνουμε επανάληψη στις μέρες,μήνες,εποχές εδώ  

 
 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6360 
 
Κάνουμε επανάληψη στα σχολικά αντικείμενα εδώ 

 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6374 
 
Κάνουμε επανάληψη στα σχολικά αντικείμενα παίζοντας ένα παιχνίδι εδώ 
 
https://learningapps.org/display?v=po4z425gn20 
 
Ε’ ΤΑΞΗ 
 
Tα πεμπτακια μου δουλευουν εδω… 
 
 
Βλέπουν ένα σύντομο βιντεάκι για τα  British Isles 
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/873 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C107/736/4822,21971/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C107/736/4822,21971/
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6360
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6374
https://learningapps.org/display?v=po4z425gn20
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/873


 
 
Και παίζουν ένα παιχνίδι ερωτήσεων σχετικά με το βίντεο εδω 
 
https://learningapps.org/display?v=pt3545g2320 
 
 
 
 
ΣΤ’ ΤΑΞΗ  
 
Τα εκτάκια μου….. 
Παίζουν ενα multiple choice για ζέσταμα 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3396 
Κι ασχολούνται με το κεφ.1 του βιβλιου 

 
Με ενα cloze test 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3396 
Και με τις εθνικότητες 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3407 
ΤΗΑΝΚ ΥΟU!!!!!!!!!!!! 
HAVE FUN!!!!!!!!!!!!!! 
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ΓΑΛΛΙΚΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ ΤΑΞΗ  
 
Μάθημα :  

● Λεξιλόγιο μαθημάτων (βιβλίο μαθητή -livre de l’ eleve, σελ.30,πλαίσιο 29) 
● λεξιλόγιο : ημέρες της εβδομάδας (βιβλίο μαθητή -livre de l’ eleve, σελ.30,πλαίσιο 

30) 
Αφού κάνετε μία επανάληψη στο λεξιλόγιο των μαθημάτων και των ημερών της 
εβδομάδας , θα ήθελα να  μεταφράσετε το παρακάτω σχολικό πρόγραμμα : 
Όπου λέμε  Γλώσσα:grec ,Θρησκευτικά : Education religieuse, Κ.Π.Α.: Education 
civique 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ           ΤΡΙΤΗ         ΤΕΤΑΡΤΗ         ΠΕΜΠΤΗ         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Γλώσσα              Αγγλικά            Ιστορία          Γυμναστική    Μαθηματικά  
Γλώσσα             Εικαστικά         Γεωγραφία     Γυμναστική    Μαθηματικά  
Μαθηματικά       Φυσικά             Γλώσσα         Γαλλικά          Εικαστικά  
Γυμναστική        Πληροφορική   Γλώσσα         Αγγλικά           Κ.Π.Α 
Γαλλικά              Μουσική           Γυμναστική   Μουσική        Θρησκευτικά  
Την επόμενη εβδομάδα θ΄ανεβάσω το σωστό , έτσι ώστε να δείτε πώς θα έπρεπε να 
είναι ! Να περνάτε καλά και να προσέχετε!!! 
 
ΣΤ’ ΤΑΞΗ  
 
Μάθημα: 
 
Πώς στρώνουμε το τραπέζι !(mettre la table) 
 



Ανοίξτε το βιβλίο του μαθητή (livre de l’ eleve σελ 28.πλαίσια 33-34 ) και το τετράδιό 
σας στο λεξιλόγιο της αντίστοιχης ενότητας . Μπορείτε να ρίξετε μιά ματιά κι εδώ 
https://gr.pinterest.com/pin/372039619196494883/  
  
Αφού κάνετε μία επανάληψη , παρακολουθείστε το παρακάτω βίντεο. 
 
Mettre la table 
 
Ελπίζω να καταλαβαίνετε το λεξιλόγιο , είναι απλό κι ακούγεται πολύ  καθαρά! 
Στη συνέχεια , απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις 
1.Πού βάζουμε το πιρούνι; Αριστερά απ’ το πιάτο ή δεξιά; 
2.Πού βάζουμε το κουτάλι;Αριστερά απ’ το πιάτο ή δεξιά; 
3.Πού βάζουμε το μαχαίρι;Αριστερά απ’ το πιάτο ή δεξιά; 
4.Πού βάζουμε την πετσέτα; 
 
Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα !Να περνάτε καλά και να προσέχετε!! 
Κι ένα βιντεάκι για να δείτε τρόπους με τους οποίους διπλώνουμε όμορφα μία πετσέτα 
φαγητού ! 
       https://gr.pinterest.com/pin/644437027916929048/  

https://gr.pinterest.com/pin/372039619196494883/
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWBmVAQ-nY
https://gr.pinterest.com/pin/644437027916929048/

