
 

Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα στην πανέμορφη παρεούλα μας!  

 

      Οι ημέρες περνάνε,  η θερμοκρασία ανεβαίνει, το κέφι και το 

παιχνίδι...είναι η πρώτη σας σκέψη!  

     Ελπίζουμε όμως να διατηρείτε όλοι, την όρεξη  σας για  μάθηση! Έτσι 

πρέπει, για να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι!  

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ:  

 

1) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Ό Μάνος Κοντολεων έγραψε : 

    "Ο σπουργιτης και το ουράνιο τόξο "!(σελίδα 93) ή πάτησε εδώ. 

Το διαβάζω και κάνω τις δραστηριότητες!  

 

2) Οι λέξεις που μοιάζουν με ρήματα  και  τελειώνουν σε -οντας ή  - ώντας 

λέγονται "μετοχές".  

Γράφονται με -ώντας όταν τονίζεται το ώ  και με -οντας όταν δεν τονίζεται 

το Ο.  

π.χ. παίζω ->παίζοντας  

        ρωτώ ->ρωτώντας  

* Γράφω σωστά τις μετοχές των παρακάτω ρημάτων : 

τρέχω ->................................. 

μιλώ ->.................................... 

ψάχνω ->................................. 

πηδώ ->.................................... 
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φωνάζω ->................................. 

απαντώ ->................................. 

ζητώ ->..................................... 

ανοίγω ->................................. 

γελώ ->.................................... 

μπαίνω ->................................. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ :  

 

1) Πρόβλημα : Η τάξη του  Στέφανου έχει 12 αγόρια  και 8 κορίτσια. Η 

τάξη της Αλεξάνδρας έχει τα μισά  αγόρια και διπλάσια κορίτσια  από την 

τάξη του Στέφανου.  Πόσα παιδιά έχουν και οι δύο τάξεις μαζί;  

Ζωγραφίζω.            Λύνω  

 

 

Απαντώ :.......................................... 

 

2)Γράφω, με αριθμούς και με λέξεις, τους αριθμούς που έχουν: 

3Ε - 5Δ- 4Μ=.................................... 

8Ε - 9Δ-0Μ=.................................... 

5Ε -7Δ-6Μ=..................................... 

2Ε -3Δ-1Μ=.................................... 

4Ε -7Δ-9Μ=.................................... 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ΓΛΩΣΣΑ: 

 

1) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ:  

"Ο παππούλης" (ποίημα)  του Βασίλη Ρώτα. (σελίδα 24 ) ή πάτησε εδώ.   

Διάβασε,  γράψε Αντιγραφή 1 φορά το ποίημα και κάνε τις δραστηριότητες!  

 

2) Γράφω 10 επαγγέλματα που γνωρίζω.  Ύστερα τα βάζω σε αλφαβητική 

σειρά και  μετά τα  συλλαβίζω προσεχτικά. (εφαρμόζω τους κανόνες 

συλλαβισμού ).... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

........................................................ 

......................................................... 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:  

 

1) Το 1 παγωτό κοστίζει 2€. Πόσα χρήματα πλήρωσε η Μαρίνα που 

αγόρασε 6 παγωτά,  για την ίδια και  την οικογένειά της;  

Ζωγραφίζω.            Λύνω  

 

 

 

 

Απαντώ :......................................... 

 

2)Λυνω με το νου μου : 

    300+20=............... 

    550+100=............ 

    450+50=............... 

    200+200+100=............ 

   150+150=............... 

   400+400=............... 

    500+200+100=............ 

    600+300+50=............... 

 

 

 

 ΓΛΩΣΣΑ:  

 

1) Διαβάζω από το Ανθολόγιο, στη σελίδα 69 "Το μέλι" ή πάτησε εδώ!  

Είναι ένα λαϊκό παραμύθι από την Κάσο! (η Κάσος είναι ένα πανέμορφο νησί 

των  Δωδεκανήσων). Ύστερα κάνω και τις δραστηριότητες!  
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2)Διαβαζω και συμπληρώνω τις μετοχές με -οντας ή -ώντας: 

Τα παιδιά ξεκίνησαν περπατ......... 

για την εξοχή. Προχωρούσαν  

συζητ ...... και  τραγουδ .......... 

Μαζί και το σκυλάκι τους ψαχν .... 

εδώ κι εκεί και κουν ..... την ουρά  

του. Φταν ......, ξεχύθηκαν τρέχ... 

στο λιβάδι. Πέρασαν μία αξέχαστη μέρα χορεύ... και  τραγουδ......, μαζεύ...... 

αγριολούλουδα και κυνηγ...... 

πεταλούδες.  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:  

 

1)Λυνω κάθετα: 

   36+45=......         68-53=...... 

   78+24=......         84-25=...... 

   35+29=......         90-27=...... 

   64+17=......         72-29=...... 

   51+46=......         91-36=...... 

 

2)Προβλημα: Η μητέρα αγόρασε καλοκαιρινά ρούχα για τα παιδιά της και 

πλήρωσε 45€ και  είδη παραλίας με 36€. Πόσα ρέστα πήρε, πληρώνοντας 

με 2 χαρτονομίσματα των 50€; 

Ζωγραφίζω.                      Λύνω  

 

 

 

 

Απαντώ :....................................... 

 

 



 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

 

1)"Τα τζιτζίκια στήσανε χορό "! 

Ποίημα του Γιάννη Ρίτσου σελ. 96 ή πάτησε εδώ από το Ανθολόγιο! 

Άκουσε εδώ ένα ακόμα ποίημα του Ελύτη με τα τζιτζίκια, μελοποιημένο!   

Διαβάζω το ποίημα,  το γράφω 1 φορά (Αντιγραφή) και μαθαίνω 

Ορθογραφία τον τίτλο!  

Δεν ξεχνώ να απαντήσω στη δραστηριότητα και να ζωγραφίσω ό, τι θέλω, 

σχετικό με το ποίημα!  

 

2)Να βάλεις ποιο, πιο, ποια ή πια στα κενά : 

*......... τραγούδι σού αρέσει ...... 

 πολύ;  

*......... ζώο είναι το ...... γρήγορο  

  απ '  όλα;  

*......... μαθήτρια φώναξε "Φτάνει  

 ......... το διάβασμα "; 

*Φύγετε εσείς και εγώ θα έρθω  

 ...... αργά μόνη μου.  

*Η δασκάλα είπε στα παιδιά : 

"Σταματήστε  ...... να μιλάτε "! 

 

 

(Χρησιμοποιούμε ποιο με οι όταν ρωτάμε και πιο με ι όταν 

συγκρίνουμε πρόσωπα ή πράγματα.) 

(Χρησιμοποιούμε ποια με οι όταν ρωτάμε και πια με ι όταν δε μιλάμε για 

πρόσωπα ή πράγματα)  
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:  

 

1) Πρόβλημα : Η γιαγιά μοίρασε στα 2 εγγόνια της 16 κεράσια.  

Πόσα κεράσια πήρε κάθε ένα;  

Ζωγραφίζω.         Λύνω  

 

 

 

 

Απαντώ :....................................... 

 

2) Πρόβλημα : Ο  Κώστας και η οικογένεια του  που αποτελείται από 

5 άτομα,  μοιράστηκαν  20 βερίκοκα.  Πόσα πήρε κάθε ένας;  

Ζωγραφίζω.        Λύνω  

 

 

 

 

 

Απαντώ :.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΓΛΩΣΣΑ: 

 

1) Συμπληρώνω τα κενά με της (ενικό) ή τις (πληθυντικό) : 

*Η φίλη  ....... Μαίρης μάζεψε ...... 

 μπάλες.  

*Έφεραν ...... καινούριες καρέκλες ...... τάξης μας.  

*Αλλάξαμε ..... κουρτίνες του 

 σπιτιού.  

*Φούσκωσε ......ρόδες του 

  ποδηλάτου.  

*Τα χρώματα ...... ζωγραφιάς σου  

 είναι υπέροχα.  

*Διαβάσαμε όλες ...... σελίδες ...... 

 ιστορίας.  

 

2)Συμπληρώνω τα κενά με τον (για ένα) ή των (για  πολλά).  

*Ο πατέρας ποτίζει ...... κήπο ...... 

  γειτόνων. Οι γείτονες πήγαν διακοπές μαζί με ...... παππού και  

 τη γιαγιά. Πήραν μαζί τους και όλα τα παιχνίδια ...... παιδιών.  

 Εκείνη την ώρα, εγώ με ...... αδερφό μου βλέπουμε στην τηλεόραση ένα 

ντοκιμαντέρ για τη ζωή ...... ελεφάντων.  

 

 

 

 

 

 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 

 

1)Παιζουμε το παιχνίδι...  " Πόσο καλά θυμάμαι την προπαίδεια "; 

(το σωστό αποτέλεσμα κερδίζει  

 2 βαθμούς!  Προσπαθώ να μαζέψω όσο περισσότερους 

μπορώ)  Ξεκινάω....  

     2x2= ......    3x3=......   4x4=...... 

     2x3=......     3x4=......   4x5=...... 

     2x4=......     3x5=......   4x6=...... 

     2x6=......     3x8=......   4x7=...... 

     2x9=......     3x9=......   4x8=...... 

     6x6=......     7x7=......   8x8=...... 

     6x5=......     7x8=......   8x9=...... 

     6x7=......     7x3=......   8x6=...... 

     6x9=......     9x9=......  10x10=...... 

Κέρδισες; Πόσους βαθμούς μαζεψες;  

 

2) Με τα ψηφία  4 - 5 - 6 γράφω έξι τριψηφιους αριθμούς και τους  βάζω 

από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο : 

...........<...........<...........<............<.............<.................. 

 

  

 


