
Δευτέρα 

 Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Αυτή την 

εβδομάδα θα μάθουμε πολλά καινούρια πράγματα και 

θα θυμηθούμε και κάποια που έχουμε ήδη πει! 

ΓΛΩΣΣΑ 

Θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσεις διαβάζοντας από το 

ανθολόγιό σου το μάθημα «θα σ΄αγαπώ ό τι και αν 

γίνει». Για να το διαβάσεις πήγαινε στη σελ. 22 ή πάτησε εδώ. Επειδή 

μπορεί να δυσκολευτείς, την πρώτη φορά, άνοιξε το βιβλίο σου και άκουσε 

μια κυρία να διαβάζει εδώ. Εσύ προσπάθησε να δείχνεις με το χεράκι σου 

όπου διαβάζει.  

Έχουμε μάθει πως οι λεξούλες τονίζονται όταν έχουν 2 συλλαβές και 

παραπάνω. Όμως στο ανθολόγιο κάποια στιγμή συναντάμε αυτό: 

«Κοίτα, Μικρέ, τ' αστεράκια πώς λάμπουνε στον ουρανό. Ξέρεις πως 

πολλά απ΄ αυτά έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια πια; Τα βλέπεις όμως 

πώς φωτίζουν ακόμα στον ουρανό; Η αγάπη είναι σαν τ' αστέρια: ποτέ 

δεν πεθαίνει και πάντα φωτίζει». 

Βλέπεις τη  λεξούλα πως. Έχει μόνο μια συλλαβή. Όμως τη μια φορά 

τονίζεται και την άλλη όχι. Το ίδιο παθαίνει και η λεξούλα που.  

 

Το που και το πως τονίζονται όταν ρωτάμε αλλά και στις 

εκφράσεις πού και πού – πώς και πώς. 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A111/720/4756,21470/
https://www.youtube.com/watch?v=BHoLS_WZFlo


 

 

Πάμε να κάνουμε λίγη εξάσκηση... 

 

 

1.   Βάζω  τόνο στο  «που» «πως» , όπου χρειάζεται: 

 

- Που είναι τα κλειδιά μου 
- Εκεί που τα άφησες, πάνω στο τραπέζι. 
- Δεν είναι. Που τα έκρυψες; 
- Νομίζω πως τα είδα δίπλα στο τηλέφωνο. 
- Δεν τα βρίσκω. Πως θα κλειδώσουμε την πόρτα; 
- Σε περίμενα πως και πως. 
- Τον συναντάω που και που στο πάρκο. 
  

 
  Τα σημαδάκια που βάζουμε όταν γράφουμε 
τα λέμε σημεία στίξης.  

 
 
 
          Αυτός είναι η τελεία και εγώ  
          το  ερωτηματικό. 

 
 

 



 

2. Διάβασε τώρα το ανέκδοτο που είναι γραμμένο παρακάτω και βάλε 

τόνους , τελεία (.) ή ερωτηματικό (;). 

Ενας ψαρας ψαρευει  σε ενα μερος που απαγορευεται το 

ψαρεμα  Ενας αστυνομικος τον πλησιαζει και του λεει: 

 

- Τι εχεις εκει 

- Καλαμι 

- Κι εκεινο εκει 

- Αγκιστρι  

- Τι ειναι πανω στο αγκιστρι 

- Ενα σκουληκι 

- Ωστε λοιπον παραδεχεσαι ότι ψαρευεις με δολωμα το 

σκουληκι 

- Μα δεν ψαρευω, του μαθαινω κολυμπι 

 

Παίξε τώρα αν θες και ένα παιχνιδάκι για το που και το πως εδώ.  

 

 

 

 

 

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/quiz/q-a-lang-pou-pws%20(Web)/index.html


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Σήμερα θα θυμηθούμε κάτι που δούλεψες αρκετά την 

προηγούμενη εβδομάδα αλλά χρειάζεται ακόμη αρκετή 

εξάσκηση για να το κατακτήσουμε. 

Θα κάνουμε αφαιρέσεις πατώντας στη δεκάδα. Δηλαδή 

φτάνοντας πρώτα στο 10 και μετά κατεβαίνοντας όσο 

χρειάζεται ακόμη. 

 

Πάτησε εδώ και εδώ και θυμήσου.  

Πάμε και για λίγες ασκησούλες... 

 

 

Ελάτε τώρα να παίξουµε κι εµείς πατώντας στο 10 

έτσι γρήγορα : 
 

 
 

13 – 5 =   12 – 3 =    

  
 

 

15 – 6 =   14 – 7 =    
 

 

 
 

11 – 4 =   14 – 6 =    

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ixWocU9-Jtc
https://www.youtube.com/watch?v=BJIkwCNzVFY


Και ένα προβληματάκι... 

 

Ο κύριος Γιώργος, ο μαναβης, είχε 15 κιλά μπανάνες.  Αγόρασε άλλα 7 

κιλά . Πόσα κιλά έχει τώρα στο μαγαζί του; (Κάνε την πραξούλα με πάτημα 

στη δεκάδα.) 

Λύση 

 

                                                     

 

 

 

 

Απάντηση:____________________________________________ 

Τρίτη  

Καλή σου μέρα και σήμερα! Θα συνεχίσουμε με καινούρια 

πράγματα σήμερα!  

ΓΛΩΣΣΑ 

Ξεκίνα τη μέρα σου διαβάζοντας μία ακόμα φορά το κείμενο 

«θα σ’αγαπώ ό τι και αν γίνει» από το ανθολόγιό σου. Είναι 

μεγάλο κείμενο οπότε αν κουραστείς διάβασε καλά το μισό 

και ζήτα από έναν μεγάλο να σε βοηθήσει. Σημασία έχει να 

καταλάβεις αυτό που διάβασες. 

 Ο Μικρός της ιστορίας σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε 

αρκούδα ή κροκόδειλο. Ωπ! Πρόσεξες αυτό το κόκκινο ή που έχει και 

έναν τόνο; Μα τονίζεται το η; Γιατί;  

Δες εδώ και θα μάθεις. 

https://www.youtube.com/watch?v=PN_NM-IMe5w


Το ή με τον τόνο λέγεται λοιπόν η διαζευκτικό και το βάζουμε όταν 

διαλέγουμε. 

 

Πάμε τώρα για λίγη εξάσκηση... 

1.Βάζω η  ή   ή  

• Στην αυλή ___ κότα τρώει χόρτα.  

• Θέλεις μπανάνα ___ μήλο;  

• Ζωγραφίστε με ξυλομπογιές ___ 

μαρκαδόρους.  

• Ο Νάσος και ___ Δήμητρα παίζουν φιδάκι.  

• Θέλεις παγωτό ___ γλειφιτζούρι;  

• Προτιμάς τα σταυρόλεξα ___ τα κρυπτόλεξα;  

• Τι σου αρέσει πιο πολύ; Το κόκκινο ___ το πράσινο 

 

 

 



3. Διαλέγω: η ή    

Μια φορά κι έναν καιρό ο σκύλος και ___ γάτα 

τσακώνονταν στην αυλή. ___ κότα πήγε να τους 

χωρίσει. Τους μάλωσε λέγοντας: « Τι θέλετε; Να 

είστε φίλοι ___ εχθροί;». Ο σκύλος κατέβασε το κεφάλι 

και ___ γάτα μουρμούρισε : « Αυτός ξεκίνησε και ___ 

φασαρία είναι δικό του λάθος!». Κουνώντας το κεφάλι ___ 

κότα είπε: « Πάντα κάποιος φταίει. Ο ένας ___ ο άλλος. 

Τι θέλουμε όμως μεταξύ μας να υπάρχει; Το μίσος  ____  

____  αγάπη;» Ο σκύλος και ___ γάτα έδωσαν τα χέρια 

και φίλοι παρέμειναν από τότε. Μόνο ___ 

κότα καμιά φορά τους εκνευρίζει…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Συμπλήρωσε κι εσύ το διάλογο, όπως στο παράδειγμα. 

Διάλεξε ποιο από τα δύο θέλεις. Οι λέξεις που θα 

χρησιμοποιήσεις βρίσκονται ανακατεμένες στο κουτάκι που 

είναι στο τέλος. Μην ξεχάσεις να βάλεις ερωτηματικά (;) 
 

- Τι θέλεις; Τούρτα ή τάρτα; 

 

 

- Θέλω _______________________________________ . 

 

 

 

 - Τι θέλεις; ____________ή_________________________________________ 

 

  

_____________________________________________________ 
 

 

                                               

 

 

 

 

 

    
_____________________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________ 
 

                                               

                 επιτραπέζιο παιχνίδι,  παντόφλες ,   τούρτα,   τάρτα ,   

                    ηλεκτρονικό παιχνίδι ,  παπούτσια  

 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Την προηγούμενη εβδομάδα μιλησαμε για τους 

αριθμούς μέχρι το 70. Σήμερα θα 

προχωρήσουμε λίγο και θα φτάσουμε στους 

αριθμούς μέχρι το 100 (εκατό) και έτσι θα 

έχουμε φτιάξει και τον πρώτο μας τριψήφιο 

αριθμό!!! 

Θυμάσαι ότι τα νούμερα λέγονται και ψηφία; 

Έτσι οι αριθμοί με ένα νούμερο λέγονται μονοψήφιοι όπως το 1, το 5, το 8. 

Οι αριθμοί με δύο νουμερα λέγονται διψήφιοι όπως το 15, το 23, το 49. 

Και σήμερα θα φτάσουμε στο 100 που είναι τριψήφιος αριθμός γιατί έχει 

τρία ψηφία. 

Παρατήρησε τον παρακάτω πίνακα. Οι αριθμοί από το 70 και πάνω είναι 

με κόκκινο χρώμα. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49   50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82   83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

Έχουμε ήδη εξηγήσει τον τρόπο που ανεβαίνουμε τη σκάλα των αριθμών. 



Η δεκάδα μας παραμένει σταθερή και οι μονάδες κινούνται. Όταν φτάσουμε 

στις δέκα μονάδες αυτές γίνονται όλες μαζί μια ομάδα, μια δεκάδα και πάνε 

μπροστά με τις υπόλοιπες δεκάδες.Παράδειγμα: 

Έχουμε φτάσει στο 70. Θα συνεχίσουμε ως εξής: 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 

Βλέπεις ότι οι δεκάδες δεν αλλάζουν χρώμα και μένουν ίδιες. 

Βλέπεις ότι οι μονάδες συνέχεια ανεβαίνουν και όταν φτάσουν τις 9 και 

μετα γίνουν 10 μαζεύονται, γίνονται ομαδούλα και πάνε όλες μπροστά να 

γίνουν μια δεκάδα. Τότε άλλαξαν χρώμα και οι δεκάδες και από 7 έγιναν 8. 

Στη θέση των μονάδων δεν έμεινε κανείς. Έχουμε το 0 και έτσι φτιάξαμε 

τον αριθμό 80.  

 

Με τον ίδιο τρόπο θα προχωρήσουμε και παρακάτω...Αλλά πως 

διαβάζουμε τους αριθμούς;  

Αρκεί να θυμάσαι πως λένε τα σκαλοπάτια που αλλάζει η δεκάδα. Στον 

πίνακα είναι οι πράσινοι αριθμοί. ‘Ετσι έχουμε: 

70 =εβδομήντα          80= ογδόντα     90= ενενήντα    100= εκατό  

71= εβδομήντα ένα    81= ογδόντα ένα     91= ενενήντα ένα  

72= εβδομήντα δύο    82= ογδόντα δύο   92 = ενενήντα δύο  

... συνεχίζεις με τον ίδιο τρόπο. Το 100 γράφεται με το 1 και δύο μηδενικά. 

Θα εξηγήσουμε αργότερα γιατί.   

Πάτησε εδώ και μέτρα μαζί με τη φωνούλα μέχρι το 100 

δυνατά. 

Ουφ! Ας πάρω το μολυβάκι μου για μερικές ασκησούλες. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9eKmkJ7hnug


1. Συμπληρώνω τους αριθμούς μέχρι το 100. 

1 2 3 4 5     10 

 12 13     18  20 

21  23  25 26 27 28   

  33 34 35 36 37 38  40 

41 42 43 44 45 46 47 48   

 52 53    57 58  60 

61   64 65 66 67 68  70 

71 72 73 74     79 80 

81    85 86 87 88   

  93 94 95    99  

 

2. Βάζω το σωστό σύμβολο ανισότητας 

 

 

           67…….76         91……99 

           88……..88         83……79 

           73 .……79          71…….61 

          100 ..…… 10    85…….91 

           52 ..…….81    90……..89 

        74…….. 64          95……..59 

 

 

 

 



86 92 74 70 93 

3. Ποιος αριθμός σχηματίζεται στους άβακες. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Σχημάτισε τους αριθμούς στους  άβακες.  

 

5. Τώρα βάλτε τους στη σειρά από τον μικρότερο στο 

μεγαλύτερο. 

 

 

……………………<………………………<………………………<…………………………<…………………… 

 

 

 



Τετάρτη  

Καλημέρα! Φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας! Σήμερα θα 

κάνουμε ακόμα κάτι καινούριο στη γλώσσα και μια επανάληψη 

στους αριθμούς μέχρι το 100 στα μαθηματικά για να γίνεις 

ξεφτέρι!!! 

ΓΛΩΣΣΑ 

 Πολλές φορές στις λέξεις συναντάμε ένα σημαδάκι που μοιάζει με το 

κόμμα, αλλά βρίσκεται ψηλά. Όταν μιλάμε ή όταν γράφουμε, θέλουμε να 

πούμε κάποιες λέξεις πιο σύντομα και γι' αυτό "κόβουμε" κάποιο γράμμα. 

Όταν μιλάμε "κόβουμε" απλά το γράμμα. Όταν όμως γράφουμε, πρέπει να 

το δείξουμε κιόλας. Τότε τη θέση του γράμματος που χάνεται την παίρνει 

ένα σημαδάκι ( ' ). Αυτό λέγεται απόστροφος και μπαίνει όταν χάνεται το 

πρώτο ή το τελευταίο γράμμα μιας λέξης. Έτσι ακούγονται καλύτερα οι 

λέξεις. 

Αν κουραστήκατε από τις πολλές πληροφορίες, πάρτε μια ανάσα και 

ακούστε την κυρία Σιντορέ να διηγείται το παραμύθι « Αποστροφάκι, το 

λαίμαργο ποντικάκι», πατώντας  εδώ .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xsAHwz84xDA


Αντιστοιχίζω τα ίδια: 

μου είπε  να  ‘σουν                 το άλογο           τ’ άλλο 

του έδωσα             σου ‘φερα          το άλλο             σ’ ένα λεπτό 

σου έφερα             του ‘δωσα             από την πόρτα      τ΄ άλογο 

το έψαχνα             μου ‘πε                    μέσα από           απ’ την πόρτα 

να ήσουν               το ‘ψαχνα                σε ένα λεπτό       μεσ’ από 

 

Διάβασε τις λέξεις και βάλε τις σε αλφαβητική σειρά. Σο τρενάκι θα σε 

βοηθήσει. 

γάλα, αλεύρι , ζάχαρη , βούτυρο , κανέλα , σοκολάτα 

1. ______________  2.______________ 3.______________ 

4._________________ 5. ______________ 6.______________ 

 

2. Γράφω δίπλα πώς γίνεται η φράση με απόστροφο. 

θα ήθελα _________                            σε αγαπώ ___________ 

να ήμουν _________                            από έξω ____________ 

σου έφερα _________                          σε όλα ______________ 

μου είπες _________                           το άλογο ____________ 

 

 

 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Σήμερα θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα με τους αριθμούς 

μέχρι το 100. Πάμε κατευθείαν για ασκησούλες... 

    

1.Γράψε τον αριθμό που είναι ανάμεσα: 

 

 

 



   79 _  _ _  _ 83 _  _  99  __ __  71 __   

 

 81   

 

_  _ 96   

 

_  _ 90   

 

_  _ 75 ____ 

 

 

2. Γράφω τον  αριθμό που είναι πριν και μετά: 

 
 

 

 

 
 

3. Πόσες μονάδες και πόσες δεκάδες έχει ο κάθε αριθμός; 

 

 

 

4. Υπολογίζω 

 

 

Αν δυσκολεύεσαι κρύψε το 0 αλλά μην ξεχάσεις να το βάλεις στο τέλος 

του αριθμού που θα βρεις! 

 

50+20=   

 

90-20=_  _ 

40+40=   80-40=_  _ 

60+30=   70-30=_  _ 

30+40=   100-20=_  _ 



Πέμπτη Καλή σου μέρα! Γινα ξεκινήσει όμορφα η μέρα σου  

   Άκουσε πρώτα ένα ωραίο τραγουδάκι. Πάτησε εδώ. 

ΓΛΩΣΣΑ 

Σήμερα θα μάθουμε ένα ακόμα σημαδάκι που 

συναντάμε όταν διαβάζουμε. Είναι δύο μικρά 

ματάκια που λέγονται διαλυτικά. Μα τι διαλύουν 

αυτά τα διαλυτικά; Δες εδώ και  εδώ και θα μάθεις!  

 

 

 

Μερικές φορές αυτές οι τελίτσες δε χρειάζονται. Αυτό συμβαίνει 

όταν τονίζεται το πρώτο γραμματάκι από τα δίψηφα.   

Έχουμε δηλαδή : άι, έι, όι, όυ και άυ έυ   

Π.χ.      νεράιδα   ,  Μάιος  , ρολόι   ,  άυπνος   

 

Πάμε τώρα για λίγη εξάσκηση... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmFi35heFGY
https://www.youtube.com/watch?v=YxhVxttQhIQ
https://www.youtube.com/watch?v=jKlxeEdcs5w


1.Βάζω διαλυτικά ή όχι; 

τσάι ρολόι χαιδεύω κοροιδεύω 

νεράιδα 

 
 

 

2. Βάζω τόνο στις λέξεις και διαλυτικά αν χρειάζεται: 

γαιδουρι ,   γαιδαρος , πλαι , πλαινος ,  σοι , μποι ,  

κομπολοι 

3.  

 

τσάι χαιδεύετε νεράιδα λαική γάιδαρος 

πλάι μαιντανός αυπνία φαί καίκι ρολόι

 κομπολόι 

4.  

λαχανόρυζο  ,  φακές  ,  σπανακόρυζο   ,  μουσακάς   ,  παϊδάκια  , 

αρακάς 

 

______________________________________________ 

Παίξε τώρα ένα παιχνιδάκι εδώ. 

 

 

http://users.sch.gr/pkotsis/4/a-taxi/glossa/quiz/q-a-lang-dialytika%20(Web)/index.html


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Σήμερα θα θυμηθούμε τις κάθετες προσθέσεις και 

αφαιρέσεις. Όμως δεν θα βάλουμε μόνο μονοψήφιους 

αριθμούς! Θα μπλέξουμε μονοψήφιους με διψήφιους! 

Η ΠΡΟΣΘΕΣΗ                           παράδειγμα 

Προσθέτω πρώτα τις μονάδες με τις            Δ Μ 

Μονάδες και το αποτέλεσμα το γράφω          1   0 

               το γράφω κάτω ακριβώς από τις         +        3 

                            μονάδες.                                                 1   3  

                                                                  Δ   Μ                          

                            Έπειτα προσθέτω τις δεκάδες με  τις          2   5 

                             δεκάδες (αν έχω) και τις γράφω         +      2   3 

                            ακριβώς κάτω από τις δεκάδες.                   4   8 

 

Τα 3 βήματα της κάθετης πρόσθεσης 

 

1. Γράφω τις Μονάδες ακριβώς κάτω από τις 

Μονάδες και τις Δεκάδες ακριβώς κάτω από 

τις Δεκάδες. 

 

 

2. Προσθέτω πρώτα τις Μονάδες με τις 

Μονάδες και το αποτέλεσμα το γράφω κάτω 

από τις Μονάδες. 

 
                                                                                           7 

∆ Μ 

2 4 

  +   1  3 

∆ Μ 

2 4 

  +     1    3 

 



3. Μετά προσθέτω τις Δεκάδες με τις Δεκάδες (αν 

έχω) και το αποτέλεσμα το γράφω κάτω από τις 

Δεκάδες. 

 

Τελείωσα ! Άρα 
   

Παραδείγματα: 

 

∆  Μ      ∆ Μ            Δ Μ      Δ Μ 

1 2 + 3 7 = ;            3 1  +     6  = ; 

     Δ   Μ                                      Δ   Μ 

     1     2                                      3    1 

 +  3     7                                   +       6 

    4      9                                      3   7 

Πάμε για εξάσκηση!!! Λύνω κάθετα τις πράξεις! 

∆ Μ  

2 6 1 3 2 3 3 2 4 2 

+    3 + 3 + 1 0 +    4   +  6 

 

 

 

 

3 0 1 5 4 0 2 7 1 5 

  +    2 0 +  3 4 + 1 0 + 2    + 2 2 

24 + 13 = 37 

∆ Μ 

2 4 

+   1    3 

3 7 



16 + 2 = ; 
14 + 23 = ; 

12 + 3 = ; 30 + 18 = ; 

 

• Γράφω κάθετα τις οριζόντιες προσθέσεις και τις λύνω 

κάθετα: 
( Αν µε διευκολύνει βάζω Μ , ∆. ) 

 

 

 

 

 

                                                                       

         Εξαιρετική δουλειά και σήμερα! 

         Μπράβο σου!!!                                               

 

 

 

  

 

 



Παρασκευή  

Αυτή την εβδομάδα έμαθες πολλά καινούρια 

πράγματα. Σήμερα θα κάνουμε μιαμικρή 

επανάληψη στη γλώσσα και στα μαθηματικά θα 

συνεχίσουμε ένα βηματάκι από εκεί που μείναμε 

χτες. Θα είναι πολύ εύκολο όμως! 

ΓΛΩΣΣΑ 

Για λίγη εξάσκηση στην ανάγνωση διάβασε το 

ποίημα « Η Οδοντόβουρτσα». 

 

[Η οδοντόβουρτσα] 

Μια οδοντόβουρτσα σκληρή μέσα στο 

ποτηράκι, 

τα δόντια του αφέντη της βαρέθηκε 

λιγάκι. 

Σ' ένα σκουλήκι των δοντιών τηλεφωνεί 

και λέει: 

«Τα δόντια σάπισέ του τα ώστε 

να μη με θέλει!» 

Η ΔΟΛΙΟΤΡΙΧΗ* οδοντόβουρτσα από 

το ποτηράκι. 
                                                     Λιάνα Αρανίτου 

Η λέξη δολιότριχη σημαίνει πονηρή και κατεργάρα.  

Απάντησε τώρα στις παρακάτω ερωτησούλες με μια προτασούλα! 

 

 



 Σε ποιον τηλεφώνησε η οδοντόβουρτσα; 

 

 

_________________________________________ 

 

 Ποια χρώματα έχει η δική σου οδοντόβουρτσα; 

 

________________________________________ 

 

1. Συμπληρώνω τους τόνους όπου χρειάζονται: 

 

  

_ Πως θα παμε στη λιμνουλα μαμα; 

  

_ Ειπε πως θα περασει να μας παρει ο Μολυβιος 

με τον Τασο το σαλιγκαρι. 

  

_ Που το ξερεις; 

  

_Μου το ειπε η χελωνα που συναντησα στον 

κηπο. 

  

_ Πως θα παμε ως εκει; 

  

_ Νομιζω πως θα ερθουν να μας παρουν με το 

αυτοκινητο. 

  

_ Και που είναι τωρα ο Τασος με το Μολυβιο; 

  

_  Εκει που τους αφησαμε. Στο σπιτι της 

Ιωαννας. 



 

2. Συμπληρώνω η ή ή και διαβάζω. 
 

     Να ζωγραφίσω την 

θάλασσα ___ το βουνό; 

Νομίζω ___ θάλασσα μου αρέσει περισσότερο. 

 

 

3.  Βάλε τις λέξεις που είναι μέσα στη βάρκα σε αλφαβητική 

σειρά: 

                                                          

1________________                                                         

2 ________________                                                         

3 ________________                                                         

4 ________________                                                         

5 ________________                                                         

6 ________________                                                         

7 ________________                                                         

8 ________________ 

 



 

4. Βάζω διαλυτικά: 

πλαινός, κοροιδεύω, φαί, χαιδεύω, τρόλει, παιδάκια, μαιντανός, καικι, 

γαιδούρι, μαιμού, λαική, καικι, νεραιδούλα, σαιτα 

 

5. Μπορείς να γράψεις πώς αλλιώς λέμε τις επόμενες λέξεις; Τα 

παραδείγματα θα σε βοηθήσουν: 

τα άλογα                    ______________ 

μου άρεσε                     ______________ 

με έδιωξε                  ______________ 

   του ουρανού                  _______________ 

   σε άκουσα                   _______________ 

 

θα ήθελα  _______________ 

τα έφερε              _______________ 

μου έδωσε              _______________ 

να έρθω                _______________ 

θα έχω  _______________ 

 

Να θυμάσαι: 
Μερικές φορές χάνεται ένα γραμματάκι από μία λέξη και στη θέση του 

μπαίνει απόστροφος (‘) 

 

 

 



  ∆ Μ 
2 8 

 

2 
 

    ∆ Μ 

           2 8 

 

2 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Τα 4 βήµατα της κάθετης αφαίρεσης : 

1. Γράφω πάντα από πάνω το µεγαλύτερο αριθµό. 
 

 

 

2.Γράφω τις Μονάδες ακριβώς κάτω από               ∆ Μ 

τις Μονάδες και τις Δεκάδες  κάτω             2  8  
 από τις Δεκάδες.                                              -  1  6 
                                                                                 
                                   
                                                                                                

3.Αφαιρώ πρώτα τις Μονάδες από τις Μονάδες 

και το αποτέλεσµα το γράφω κάτω από τις 

Μονάδες. 

 

 

4. Μετά αφαιρώ τις  Δεκάδες από τις Δεκαδες 

και το αποτέλεσµα το γράφω κάτω από τις 

∆εκάδες. 

 

 

Τελείωσα ! Άρα    28 - 16 = 12 

 

 

 

∆ Μ 

2 8 

- 1 6 



 

Παραδείγματα: 

∆ Μ ∆ Μ                          

  3 2 - 1 2 =                           

 

 

 

                                 

                              

  ΔΜ 

  2 7             1 8               3 4               4 6                2 6 

-    3         -      6          -   1  0           -     5            -      6 

 

    6 0             2 5               7 0              5 7                6 8  

-   2 0         -   1  4         -   2 0         -    4 2            -  2  2 

 

 Αν σε βοηθάει βάλε Δ, Μ. 

 

Έκανες υπέροχη δουλειά  

Και αυτή την εβδομάδα! Μπορείς τώρα να 

ξεκουραστείς και αν θες να ακούσεις ένα ωραίο 

τραγούδι για να ξεκουραστείς και ένα για να 

χοροπηδήσεις .    

 
∆ Μ 

 
∆ 

 
Μ 

3 7 - 5= ; 

∆ Μ 

3 2 

- 1  2 

2   0 

∆ Μ 

 3 7 
- 5 

 3 2 

https://www.youtube.com/watch?v=rx8OKGVnOT8
https://www.youtube.com/watch?v=bdJSyk2rOEk

