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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 Ανθολόγιο: Συνάντηση στο διάστημα (Κίρα Σίνου) 

Εργασίες 

1. Ο εξωγήινος μαθαίνει την ώρα και ενθουσιάζεται!!! 

Τώρα, θέλει να μάθει να γράφει και τους αριθμούς, που 

έχουν σχέση με την ώρα! Ας τον βοηθήσουμε και σ’ 

αυτό! Γράφουμε τους αριθμούς με γράμματα: 

 

 

 

1 ………………   11   ……………………………..               21 …………………    ………………… 

2………………                              12   ……………………………..              22…………………     ……………….. 

3………………                              13   ……………………………..              23 ……………….      ……………….. 

4………………                              14   ……………………………..     24 ……………….      …………….…. 

5………………                              15   ……………………………..     25 ………………..     ………………… 

6 ………………                             16   ………………………………     35 ………………….     ……………….. 

7………………                              17   ………………………………     40 ………………….      

8………………                              18  ………………………………..     45 …………………..     ……………….. 

9………………                              19  ………………………………..     50 …………………..       

  10………………                              20 ………………………………….     55 ……………………     …………………. 

• Θυμήσου: Οι λέξεις που φανερώνουν αριθμούς λέγονται αριθμητικά.  

• Οι αριθμοί από το δεκατρία μέχρι το είκοσι γράφονται σε μία λέξη, 

ενώ από το είκοσι ένα και πάνω σε δύο λέξεις  

π.χ. δεκαπέντε, τριάντα ένα  

• 9, εννιά με δύο νν  

• τρία, τρεις 

• τέσσερα, τέσσερις 

• οχτώ  
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μια δωδεκάδα 

2. Οι δύο φίλοι στέλνουν μήνυμα στη μητέρα τους: Γράψε στους αριθμούς με λέξεις. 
 

Ο Κώστας γράφει: Θα μείνουμε στον αστεροειδή για (15)_____________________ μέρες. 

Τις (3) ________ θα κάνουμε μελέτες και μετά σε (12) __________________ μέρες θα  

κατασκευάσουμε το σταθμό. Χρειαζόμαστε (4) ____________ μέρες, (9) ________ 

ώρες και (23) __________________ λεπτά για να επιστρέψουμε στη Γη, τον πλανήτη μας! 

Ο εξωγήινος γράφει, πως αυτοί θα φύγουν αύριο και πώς χρειάζονται (11) ___________ 

μέρες και (18) ___________________ λεπτά για να επιστρέψουν στον Α του Κενταύρου,  

στο σπίτι τους!   

 

3. Τώρα ο εξωγήινος έχει μερικές απορίες ακόμα. Ας του εξηγήσουμε!  

 Τι είναι; 

μια ντουζίνα  …………………………………..                  μία δεκάδα ……………………………………………… 

μία χιλιάδα    ……………………………………                 μία εβδομάδα …………………………………………… 

ένα μερόνυχτο…………………………………..                ένα εξάμηνο……………………………………….…….. 

μια εξάδα       ………………………………….                 ένα εικοσιτετράωρο…………………………………. 

 Πόσες μέρες έχει: 

 

 

 

 

 

το δεκαπενθήμερο  

το τριήμερο            

το πενθήμερο         

το τετραήμερο       

Μπράβο παιδιά! 

Είστε αστέρια!!! 


