
Aγαπητά μας παιδιά,  γεια σας!   

Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά,  εσείς και οι οικογένειες σας!   

Περνάει ο καιρός και σίγουρα έχετε μεγαλώσει και ομορφύνει!   

Να ξέρετε ότι μας λείπετε και σας σκεφτόμαστε συνέχεια!  

Θυμόμαστε ότι το  σώμα μας,  τρώει... το ταΐζουμε καθημερινά!   

Κατά τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να ξεχνάμε να "ταΐζουμε " και το 

μυαλό  μας,  συχνά (αν όχι κάθε μέρα)!  

Ξεκινάμε  λοιπόν με "όρεξη " τα μαθήματα!  

 

 

 

 ΓΛΩΣΣΑ:  

1) Διαβάζω από το ανθολόγιό μου το κείμενο «Ο τελευταίος 

ιππόκαμπος» ανοίγοντας στη σελ. 76  ή πατώντας εδώ. Κάνε τις 

δραστηριότητες που συνοδεύουν το κείμενο.  

 

2)"Τα ρήματα που τελειώνουν σε -ω, τα γράφουμε με ωμέγα"! 

Συμπληρώνω τις προτάσεις και ύστερα τις ξαναγράφω για το Μηνά : 

 

*Εγώ πηγαίν..... στο σχολείο. Εκεί διαβάζ..., γράφ..., ζωγραφίζ..., παίζ..., 

φωνάζ..., γελά..., τραγουδ..., ακού..., και μαθαίν... να αγαπ... όλον τον κόσμο.  

*Ο Μηνάς πηγαίν... στο σχολείο.  

Εκεί  διαβάζ..., 

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

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

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

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

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

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A111/720/4760,21497/


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 

1) Βάζω στον άβακα τους αριθμούς  450 - 236 - 178- 309-700 

 

2) Λύνω προσεκτικά : 

    24+56=...                  68-43=...               7x5=... 

    39+42=...                  95-32=...               6x6=... 

    18+60=...                   80-55=...              4x8=... 

    47+40=...                  76-24=...               3x9=... 

    53+35=...                  55-25=...               2x11=... 

 

ΓΛΩΣΣΑ: 

Διαβάζω από το ανθολόγιο το κείμενο «Φοβάμαι» στη σελ. 45 ή πάτησε 

εδώ.  

1) Κλίνω τα ρήματα μέσα στην πρόταση : 

 

Εγώ ξέρ... να διαβάζ... 

εσύ  ξέρ... να διαβάζ... 

αυτός ξέρ... να διαβάζ... 

αυτή .................................... 

αυτό  .................................... 

Εμείς .................................... 

εσείς ....................................... 

αυτοί ....................................... 

αυτές ....................................... 

αυτά .......................................... 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A111/720/4758,21481/


 

 

2) Από τον Ενικό στον Πληθυντικό και αντίστροφα : 

 

*Εγώ ζωγραφίζ... και τραγουδ... . 

 Εμείς ............................................. 

*Εσύ  τρέχ... και  σφυρίζ...... . 

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

*Εμείς παίζουμ... και  γελάμ... . 

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

*Εσείς διαβάζετ... και γράφετ... . 

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

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 

1)Προβλημα: Η Άννα αγόρασε για την μητέρα της, μια ανθοδέσμη που 

είχε  9 τριαντάφυλλα. Αν κάθε τριαντάφυλλο κόστιζε  3€, πόσα 

χρήματα πλήρωσε; 

Ζωγραφίζω.                                       Λύνω  

 

 

 

 

 

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

 

 

2)θυμαμαι την ώρα; 

 *Τι ώρα είναι όταν ο μικρός  δείκτης είναι στο 3 και ο μεγάλος στο 

12;........................................... 

(ο μικρός δείκτης δείχνει ώρα,  ενώ ο μεγάλος τα λεπτά).  

Ζωγράφισε το : 

 



*Τι ώρα είναι όταν και οι δύο δείκτες είναι στο 6;.................... 

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

Ζωγράφισε το : 

*Τι ώρα είναι όταν και οι δυο δείκτες είναι στο 3;........................ 

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

Ζωγράφισε το : 

 

ΓΛΩΣΣΑ:  

 

1)"Τα ρήματα που τελειώνουν σε -ιζω γράφονται με γιώτα.  

Εξαιρούνται : δανείζω,  δακρύζω, αθροιζω, πήζω."! 

  Γράφω τι κάνω με το  κάθε εργαλείο : 

 

Με το πινέλο ->ζωγραφίζ......... 

Με το χρώμα ->........................... 

Με τη χτένα ->.............................. 

Με τη σκούπα ->........................... 

Με τη σφυρίχτρα ->..................... 

Με το ποτιστήρι ->........................ 

 

2)Γραφω τις αντίθετες φράσεις  αλλάζοντας το ρήμα : 

*Τελειώνει το παιχνίδι.  

Αρχ................................................ 

 

*Αδειάζεις τα ποτήρια.  

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

 

*Γκρεμ...... το κάστρο.  

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



*Βρομίζουμε το σπίτι.  

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

*Σκον...... τα έπιπλα.  

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

*Χάνουν στο μπάσκετ.  

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

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:  

 

1)Προβλημα: Ο Σωκράτης αγόρασε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που κόστιζε 

19€ και ένα βιβλίο με 18€. Πόσα χρήματα πλήρωσε και για τα δύο;  

Ζωγραφίζω.                                    Λύνω  

 

 

 

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

 

2)Βαζω από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο τους αριθμούς : 

526 - 248 - 900 - 750 - 465 - 379 

.........>.........>.......>.......>.......>......... 

 



 

 

 

Καλημέρα σε όλους σας!   

"Χρόνια Πολλά "! Κωνσταντίνε,  Κωνσταντίνα,  Ελένη!  

(Σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας 

Ελένης!  Γιορτάζει όποιος /α έχει το ίδιο όνομα!)  

Μην ξεχάσουμε να τους ευχηθούμε!  Να τους χαιρόμαστε!  

 

Κυρία Κωνσταντίνα,  κυρία  Έλενα,  κύριε Κώστα,  Χρόνια σας Πολλά ! 

 

ΓΛΩΣΣΑ:  

 

1. Πήγαινε στο Ανθολογιο στη σελίδα 100 ή πάτησε εδώ. 

   "Η ευγνωμοσύνη του μικρού  μυρμηγκιου" ! "Αίσωπος " 

 Διάβασε το κείμενο, γράψε για  "Αντιγραφή " τις 3 πρώτες προτάσεις και 

για ορθογραφία διάλεξε 4 λέξεις που σου αρέσουν... μία  μονοσύλλαβη,  1 

δισύλλαβη,  1 τρισυλλαβη και 1 πολυσυλλαβη!  

Ύστερα ζωγράφισε ότι θέλεις, σχετικό με αυτόν τον μύθο του Αισωπου! 

 

2)"Τα ρήματα που έχουν κατάληξη σε -ευω  γράφονται με τον 

συνδυασμό ευ. πχ. εγώ φυτεύω,  μαζεύω κλπ. Εξαιρείται : κλέβω! " 

Ανακάλυψε και ζωγράφισε, με κίτρινο χρώμα , στο 

κρυπτολεξο,  ρήματα σε -ευω: 

 Φ Ψ Α Ρ Ε Υ Ω Π Ν  

 Κ Ο Ν Τ Ε Υ Ω Ο Η 

 Σ  Ι  Λ Α Τ Ρ Ε Υ  Ω 

 Κ Υ Χ Α Ζ Ε Υ Ω Α 

 Ξ Ο Δ Ε Υ Ω Β Ι Μ 

 Ι  Π Ι  Σ Τ Ε Υ Ω Π 

 Χ Υ Χ Ο Ρ Ε Υ Ω Β 
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 Β Ρ Α Β Ε Υ Ω Γ Θ 

 Τ Α Ξ Ι Δ Ε Υ Ω Κ 

 Δ Ο Υ Λ Ε Υ Ω ΣΝ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 

 

1)Προβλημα: Η Ντίνα έχει 42 κόκκινες χάντρες και 38 λευκές.  

Η Λένα  έχει τις μισές  κόκκινες και τις διπλάσιες λευκές χάντρες από την 

Ντίνα. Μπορείς να βρεις: α) πόσες χάντρες έχει η Λένα;  

β) πόσες λευκές χάντρες έχουν  

    και τα 2 κορίτσια μαζί;  

γ) πόσες είναι  όλες μαζί οι κόκκινες  χάντρες  της Ντινας και της Λένας;  

Ζωγραφίζω                                       Λύνω 

 

 

 

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

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

 

 

2)Ο μπαμπάς του Κωνσταντίνου αγόρασε γλυκά για την οικογένεια του με 

12€  κι ένα  δώρο για το παιδί του που γιορτάζει με 23€.  

Αν είχε 2 χαρτονομίσματα των 20€, πόσα χρήματα του έμειναν;  

Ζωγραφίζω.        Λύνω  

 

 

 

 

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

 

 



 

 

ΓΛΩΣΣΑ: 

1)Γραφω τα παρακάτω ρήματα σε  δύο ομάδες : 

(μαθαίνω,  μένω, πλένω,  δένω, πηγαίνω, ανεβαίνω, περιμένω, 

κατεβαίνω,  μπαίνω, επιμένω)  

Ρήματα σε -αινω.  Ρήματα σε -ενω 

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

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

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

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

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

2)Διαβαζω και  συμπληρώνω την πρόταση σε όλα τα πρόσωπα : 

*Εγώ  ανεβαίνω και κατεβαίνω     τη  σκάλα.  

 

*Εσύ ................................................ ...................................................... 

 

*αυτός ..................................................................................................... 

 

*Εμείς ............................................. ......................................................... 

 

*εσείς ...................................................................................................... 

 

*αυτοί ............................................. ......................................................... 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 

1)Ο Γιώργος,  ο  Νικόλας,  η Μαριάννα και η  Δήμητρα μοιράστηκαν -χωρίς 

ζαβολιες- 48 αυτοκόλλητα που τους χάρισαν οι γονείς τους.  Πόσα 

αυτοκόλλητα πήρε το κάθε παιδί;  

Ζωγραφίζω.         Λύνω  

 

 

 

 

 

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

 

2)Γραφω και λύνω κάθετα : 

    34+20+15=          68 - 35= 

    26+33+18=          79 - 27= 

    42+13+35=          86 - 40= 

    51+16+  9=          92 - 35= 

    63+  8+12=          70 - 16= 

 (Προσοχή : Γράφω σωστά τους αριθμούς,  βάζοντας Μ= μονάδες κάτω 

από τις μονάδες,  Δ=δεκαδες κάτω από δεκάδες)!  

 

   

 

Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους αγαπημένους σας!  Να 

περνάτε όμορφα!  

                             Με πολλή αγάπη  

                        Οι δασκάλες σας!  

 


