Δημοτικό Σχολείο Κλήρου
Σχολική Χρονιά 2020-2021

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ
Εργασίες για το σπίτι: Τρίτη 19/1/2021

Ελληνικά:
✓ Κάποιος μεγάλος μας διαβάζει μία, δύο φορές το κείμενο στη σελίδα 66 του
βιβλίου Γλώσσας μας με τίτλο «Μόνος στο σκοτάδι» 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 «Δ» (κεφαλαίο) και με το
πράσινο χρωματιστό μας μολύβι εντοπίζουμε τα «δ» (μικρό) μέσα στο κείμενο
και τα ζωγραφίζουμε.
✓ Συμπληρώνουμε την άσκηση 1 στο βιβλίο Γλώσσας σελίδα 67. Στην άσκηση
αυτή συμπληρώνουμε ανάλογα τα «Δδ» για να δούμε τι σκέφτεται το κουτάβι.
Θυμάμαι ότι στην αρχή της πρότασης βάζω πάντα κεφαλαίο!!
✓ Παρακολουθούμε ένα ακόμη επεισόδιο από τη σειρά «Ένα γράμμα μια
ιστορία» το οποίο θα μας βοηθήσει να βρούμε λεξούλες οι οποίες αρχίζουν
από το γράμμα «Δδ» και να συμπληρώσουμε το μπλε βιβλιαράκι «Το λεξικό
μου». Βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=hQ-Ebg-8d6I

✓ Στο βίντεο αυτό μπορούμε επίσης να δούμε τη σωστή φορά για να γράψουμε
το γράμμα «Δδ» και να το κάνουμε με το δάχτυλο μας στον αέρα πριν
ξεκινήσουμε τη γραφή μας. Τέλος συμπληρώνουμε και τη γραφή.
✓ Συμπληρώνουμε

επίσης τη γραφή

βιβλιαράκι «Γράφω σωστά».

του γράμματος

«Δδ» στο κίτρινο

Μαθηματικά:
✓ Στο άσπρο τετράδιο Μαθηματικών που γράψαμε χθες τους αριθμούς και τα
ζευγαράκια των αριθμών, σε καθαρή σελίδα, κάποιος μεγάλος βάζει τίτλο «Εξάσκηση στην πρόσθεση », έπειτα χωρίζει τη σελίδα αυτή στη μέση και μας αντιγράφει τις πράξεις που στάλθηκαν σε φωτογραφία στην κοινότητα του
viber.

Σημειώσεις.
Για τους γονείς…

Αν κάποια παιδιά δυσκολευτούν κατά τη συμπλήρωση των ασκήσεων πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το 10 στο τετράδιο μπορούν να χρησιμοποιήσουν:
➢ Καλαμάκια ή την αριθμητική γραμμή.
➢ Τα ζευγαράκια των αριθμών.
➢ Τις οδηγίες πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το 10 που έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Ευχαριστώ!

