
10.4.2020 

Πρόταση για εβδομαδιαία ενότητα Γλώσσας-Φιλαναγνωσίας (σειρά 5 μαθημάτων) στην 

e-me (με χρήση εργαλείων του e-me content) 

 

Βιβλίο: «Ένας ιός με κορώνα» της Χαράς Πάτρα, εκδ. ΦΙΛΥΡΑ  
https://fliphtml5.com/ksfx/tcou?fbclid=IwAR3BiVrFYx1P8IfddlL84juUrePTqVoeGDvkwTZV7oitzzMmY

Js0Rym86A  

Εκπ/κοί: Λαζαρίδου Παρασκευή, Καμπάνη Μάλαμα, Γ΄ τάξη, 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσ/νίκης 

 

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 

1η Δραστηριότητα_ ΒΙΒΛΙΟ: Ένας ιός με κορώνα   

Παιδιά, αυτή η εβδομάδα θα αρχίσει με το βιβλίο «Ένας ιός με κορώνα» (Χαρά Πάτρα, 

εκδόσεις ΦΙΛΥΡΑ). Για να το διαβάσετε πατήστε εδώ . 

Διαβάστε μεγαλόφωνα το απόσπασμα του βιβλίου που σας άρεσε περισσότερο. Βάλτε 

έναν μεγάλο να σας ηχογραφήσει από το κινητό. Αν συμφωνούν και οι γονείς σας, στείλτε 

το αρχείο ήχου στο e-mail μου.  

Κάντε αρκετές πρόβες πριν την τελική ηχογράφηση. Μην βιαστείτε! 

Προσπαθήστε η ανάγνωσή σας να είναι παραστατική, θεατρική, καθαρή, χωρίς διακοπές. 

Υ.Γ.: Σας στέλνω και έναν σύντομο οδηγό για το πώς θα κάνουν την εγγραφή οι γονείς σας 

και πώς θα μου τη στείλουν. 

 

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020 

2η δραστηριότητα _ ΒΙΒΛΙΟ: Ένας ιός με κορώνα      

Στις σελίδα 6-7 του βιβλίου ο Κορονοϊός έχει ετοιμάσει ένα κόλπο για να αρρωστήσει όλα 

τα παιδιά. Ξαναδιάβασε το κόλπο πολύ προσεκτικά.  

Τώρα θέλω να γράψει ο καθένας σας έναν κατάλογο με συμβουλές που θα έδινες σε έναν 

συμμαθητή/συμμαθήτριά του, ώστε να τον/την βοηθήσει να μην πέσει στην παγίδα του 

Κορονοϊού.  

Η δραστηριότητα μπορεί γίνει στο τετράδιο Γραπτού λόγου.  

Μπορείτε δίπλα από κάθε συμβουλή – οδηγία να δείξετε αυτό που λετε και με μια μικρή 

ζωγραφιά! 

Μόλις  ολοκληρώσετε και είστε ικανοποιημένοι/ικανοποιημένες από το αποτέλεσμα, 

μπορείτε να μου το στείλετε με φωτογραφία στον τοίχο του e-me ως σχόλιο στην εργασία 

αυτή.  

 

*Εάν θέλετε, ηχογραφήστε τις οδηγίες με τον ίδιο τρόπο που δουλέψατε χθες και στείλτε 

μου το αρχείο ήχου.  

https://fliphtml5.com/ksfx/tcou?fbclid=IwAR3BiVrFYx1P8IfddlL84juUrePTqVoeGDvkwTZV7oitzzMmYJs0Rym86A
https://fliphtml5.com/ksfx/tcou?fbclid=IwAR3BiVrFYx1P8IfddlL84juUrePTqVoeGDvkwTZV7oitzzMmYJs0Rym86A
https://fliphtml5.com/ksfx/tcou?fbclid=IwAR3BiVrFYx1P8I-fddlL84juUrePTqVoeGDvkwTZV7oitzzMmYJs0Rym86A


 

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020 

3η δραστηριότητα _ ΒΙΒΛΙΟ: Ένας ιός με κορώνα      

Μετά τις τέλειες συμβουλές που δώσατε στους συμμαθητές σας για το πως θα γλιτώσουν 

από την παγίδα του κορονοϊού, νομίζω ο ίδιος ο ιός θα σταματήσει να κάνει όνειρα για το 

μέλλον του… Ας θυμηθούμε όμως πώς ονειρευόταν την καριέρα του. 

Στη σελίδα 5 του βιβλίου ο Κορονοϊός μας ανακοινώνει τα όνειρα που είχε για την καριέρα 

του. Ξαναδιάβασε προσεκτικά τα λόγια του ιού και συμπλήρωσε το κουίζ πατώντας εδώ.  

Σε κάθε κενό συμπληρώνω μία λέξη. Όλες τις λέξεις θα τις βρείτε μέσα στο παραμύθι! 

ΠΡΟΣΟΧΗ στην ορθογραφία των λέξεων! Και φυσικά ΔΕΝ ξεχνάω να βάλω ΤΟΝΟΥΣ!  

Για να βάλεις τόνους: Πρώτα πατάς το πλήκτρο με τον τόνο (βρίσκεται δίπλα στο γράμμα 

Λ) και μετά το φωνήεν που μπαίνει ο τόνος. Αν δεν μπορείς καθόλου να βάλεις τόνους, για 

αρχή… σε καταλαβαίνω. Σιγά σιγά θα το μάθουμε και αυτό. Προσπάθεια χρειάζεται…!  

 

4η δραστηριότητα  

Ώρα για διασκέδαση! Πατώντας εδώ θα μεταβείς στο γνωστό περιβάλλον για παζλ (puzzle). 

Στόχος είναι να ενώσεις τα κομμάτια για να φτιάξεις την εικόνα από το εξώφυλλο του 

βιβλίου «Ένας ιός με κορώνα». Μόλις το ανοίξεις και εδώ ο χρόνος θα ξεκινήσει να 

μετράει… Περιμένω να μου στείλεις το αποτέλεσμα! 

 

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020 

5η δραστηριότητα _ ΒΙΒΛΙΟ: Ένας ιός με κορώνα      

Καλημέρα παιδιά! Λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα και οι ιώσεις νομίζουν ότι θα σας 

αρρωστήσουν και ότι δεν θα έχετε δυνάμεις για υπολογισμούς! Χα χα χα! Ας γελάσω! 

Συμπλήρωσε τις παρακάτω κορωναφαιρέσεις πατώντας εδώ και απόδειξέ τους ότι κάνουν 

λάθος! 

 

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 

6η δραστηριότητα _ ΒΙΒΛΙΟ: Ένας ιός με κορώνα      

Τελευταία μέρα που θα μας ταλαιπωρήσουν οι ιώσεις! Για να απαλλαγείς μια και καλή από 

αυτές, κάνε την παρακάτω δραστηριότητα: Κάτι κάνουν οι ιώσεις  Μετά ξεκινά η Μεγάλη 

Εβδομάδα και το σχολείο «σταματά»! 

 

Καλό (διαφορετικό) Πάσχα! 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=69154
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3dc896cb41b6
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=72891
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=78341

