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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ 

Εργασίες για το σπίτι: Τρίτη 12/1/2021  

Ελληνικά: 

✓ Στο πράσινο βιβλιαράκι μας «Γράμματα… Λέξεις… Ιστορίες…» αρχικά 

συμπληρώνουμε τη γραφή του δίψηφου φωνήεν «ου» και έπειτα γράφουμε τη 

λέξη «ουρά» μέσα στα παζλ. Στην άσκηση 4 συμπληρώνουμε τις συλλαβές που 

απουσιάζουν από κάθε λέξη. Δεν ξεχνάμε να βάζουμε τόνους εκεί που πρέπει. 

Στην 5 άσκηση επιλέγουμε τη σωστή λέξη και την αντιστοιχίζουμε με την εικόνα. 

✓  Στην επόμενη σελίδα, επίσης, στο πράσινο βιβλιαράκι μας «Γράμματα… Λέξεις… 

Ιστορίες…» συμπληρώνουμε τις προτασούλες με «Ου» ή «ου». Εκεί που πρέπει 

βάζουμε «Ου» με κεφαλαίο και όπου πρέπει «ου» με μικρό. Στη συνέχεια 

διαβάζουμε το κειμενάκι που έχουμε συμπληρώσει αρκετές φορές για ανάγνωση. 

✓ Τέλος στην επόμενη σελίδα συμπληρώνουμε τις εργασίες 2 και 3. 

✓ Στο κίτρινο μας τετράδιο «Γράμματα… Λέξεις… Ιστορίες…»  κάποιος μεγάλος μας 

φτιάχνει γραμμές, όπως αυτές που μας έκανε η δασκάλα μας στην τάξη με το 

μολύβι, και στη συνέχεια βάζουμε ημερομηνία, τον τίτλο του μαθήματος μας 

«Μου χαρίζεις την ουρά σου;» και γράφουμε 2 προτασούλες σχετικές με το 

μάθημα αυτό που να περιέχουν μέσα το δίψηφο φωνήεν «ου».  

π.χ. Το γουρούνι έχει μια γυριστή ουρά. Η αλεπού έχει μια γούνινη ουρά. 

Είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να βρείτε και άλλες καταπληκτικές προτασούλες!!! 

Στη συνέχεια φτιάχνουμε μια ωραία ζωγραφιά για να διακοσμήσουμε το τετράδιό 

μας.  Δεν ξεχνάμε να γράφουμε όμορφα γραμματάκια. 

 



Μαθηματικά: 

✓ Στο μπλε βιβλιαράκι των Μαθηματικών που δόθηκε για τις διακοπές συμπληρώ-

νω από το σημείο που έχω φτάσει τις επόμενες 3 σελίδες για επανάληψη. 

✓ Με τις μαθηματικές προτάσεις που δίνονται πιο κάτω λέμε προφορικά προβλη-

ματάκια  πρόσθεσης και αφαίρεσης όπως το παράδειγμα: 

2+5=7 

Είχα 2 μολύβια και η μαμά μου αγόρασε ακόμη 5. Πόσα έχω τώρα; 

9-4=5 

Είχα 9 μελομακάρονα και έφαγα τα 4. Πόσα έχω τώρα; 

Οι μαθηματικές  προτάσεις που θα κάνουμε τα προβλήματα μας είναι: 

3+2=5            6+3=9            7-4=3           8-3=5 

Θρησκευτικά: 

Αγαπημένα μου παιδιά, «Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά» και από μένα! 

Εύχομαι να είστε εσείς και οι οικογένειές σας υγιείς και χαρούμενοι! 

Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα θρησκευτικά μας με διαφορετικό όμως τρόπο, μέσα από 

την ιστοσελίδα του σχολείου μας. Πιο κάτω θα βρείτε τις οδηγίες. 

Ανυπομονώ να συναντηθούμε και πάλι στο σχολείο μας! 

Η δασκάλα σας 

Μαριλένα Μαυρουδή 

 

Εβδομάδα 11 – 15.01.21, «Ο Χριστός, ένας μεγάλος φίλος των παιδιών»: 

✓ Ανοίξτε το βιβλίο σας στη σελίδα 66 και διαβάστε το κείμενο, καθώς και το μικρό-

τερο κείμενο στο κάτω μέρος της σελίδας. Αν κάποια παιδάκια δυσκολεύονται, 

μπορούν να ζητήσουν από κάποιο μεγαλύτερο να τους τα διαβάσει.  



✓ Βρείτε και υπογραμμίστε στο κείμενο τις λέξεις και φράσεις: παιδάκι, Χριστός, 

αθώοι και καλόκαρδοι, Άγιος Ιγνάτιος. 

✓ Ακολούθως συμπληρώστε την άσκηση 1 στη σελίδα 67. 

✓ Διαβάστε μόνοι μας ή ζητήστε από κάποιο μεγαλύτερο να σας διαβάσει το κείμε-

νο της άσκησης 2 στη σελίδα 67 και συμπληρώστε την άσκηση 3. 

 

Ευχαριστώ πολύ!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


