
Δημοτικό Σχολείο Κλήρου 

Σχολική Χρονιά 2020-2021 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ 

Εργασίες για το σπίτι: Τετάρτη 13/1/2021  

  Ελληνικά:                                                                                                                                                                                                                        

✓ Κάποιος μεγάλος μας διαβάζει μία, δύο φορές  το κείμενο στη σελίδα 64  του 

βιβλίου Γλώσσας μας και στη συνέχεια το διαβάζουμε εμείς με διαφορετικό 

τρόπο κάθε φορά όπως κάναμε και στην τάξη (ψιθυριστά, φωναχτά, 

θυμωμένα, κουρασμένα) μέχρι να το διαβάζουμε όμορφα και γρήγορα. 

✓ Με το κόκκινο χρωματιστό μας μολύβι εντοπίζουμε τα «Ωω» και με το 

πράσινο χρωματιστό μας μολύβι εντοπίζουμε τα «Ββ» μέσα στο κείμενο και 

τα ζωγραφίζουμε. 

✓ Συμπληρώνουμε την άσκηση 1 στο βιβλίο Γλώσσας σελίδα 65. Στην άσκηση 

αυτή συμπληρώνουμε ανάλογα τα «Ωω» για να δούμε τι τραγουδά ο 

πράσινος βάτραχος στη βροχή  και τα «Ββ» για να δούμε τι απαντά ο 

πιτσιλωτός  βάτραχος. 

Θυμάμαι ότι στην αρχή της πρότασης βάζω πάντα κεφαλαίο!! 

✓ Συμπληρώνουμε  τη γραφή  του «Ωω» στο κίτρινο  βιβλιαράκι «Γράφω 

σωστά». 

Μαθηματικά: 

Ενότητα 7 : Σχήματα 

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τα σχήματα.  Για να γίνει όμως πιο εύκολα 

κατανοητή η έννοια των σχημάτων, τα οποία ήδη κάποια από αυτά τα παιδιά 

γνωρίζουν, επισυνάπτω δύο βίντεο που μπορούν να παρακολουθήσουν για να  

κάνουν τις εργασίες τους. 



Τα βίντεο περιλαμβάνουν τις ονομασίες των δισδιάστατων και στερεών σχημάτων  

καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. 

Ιστοσελίδες και βίντεο για σχήματα 

https://paragoges.pi.ac.cy/?video=155https://youtu.be/O63V2MQpNoQ  

   

https://youtu.be/evOgiDcObMA 

 

Στη συνέχεια στο βιβλίο των Μαθηματικών  μας συμπληρώνουμε τις σελίδες 135, 

136, 137. 

 

Σημειώσεις. 

Για τους γονείς… 

✓ Όσο αφορά τα μπλε βιβλιαράκια των μαθηματικών μπορείτε να συμπληρώνετε με 

τα παιδιά σας όταν έχετε χρόνο,  μια σελίδα κάθε μέρα για εξάσκηση στην 

πρόσθεση και την αφαίρεση των αριθμών μέχρι το 10 για να τα ολοκληρώσετε.  

✓ Κάθε παιδί που ολοκληρώνει το βιβλιαράκι του αν θέλει να κάνει επιπλέον 

εξάσκηση και να γίνει πιο γρήγορο στις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις μέχρι το 10 

μπορεί επιπλέον να ασχοληθεί με τις ιστοσελίδες και τα εφαρμογίδια που σας έχω 

στείλει. 

                                                                                                                                    Ευχαριστώ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

https://paragoges.pi.ac.cy/?video=155https://youtu.be/O63V2MQpNoQ
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