Δημοτικό Σχολείο Κλήρου
Σχολική Χρονιά 2020-2021

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ
Εργασίες για το σπίτι: Τετάρτη 20/1/2021

Ελληνικά:
✓ Κάποιος μεγάλος μας διαβάζει μια, δύο φορές το μικρό κειμενάκι στο κάτω
μέρος της σελίδας 67 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.
✓ Στη συνέχεια εντοπίζουμε το γράμμα «Δδ» στο κείμενο μας και το
κυκλώνουμε.
✓ Συμπληρώνουμε στο Βιβλίο Εργασιών Γλώσσας τις σελίδες 60,61.

Στις σελίδες αυτές αρχικά εντοπίζουμε στις εικόνες το γράμμα «Δδ» και τα
κυκλώνουμε με το κόκκινο μας χρώμα. Έπειτα με όμορφα γράμματα κάνουμε τη
γραφή.
Θυμόμαστε πάντα: γράφουμε τα κεφαλαία γράμματα κάτω από τα κεφαλαία και τα
μικρά κάτω από τα μικρά για να είναι το βιβλίο μας όμορφο και συγυρισμένο.
Τέλος συλλαβίζουμε και διαβάζουμε τη λέξη «σανίδα».
Στην άσκηση 2 κυκλώνουμε τις λεξούλες που περιέχουν το γράμμα «Δδ» και τις
γράφουμε στην άσκηση 3 για να συμπληρώσουμε την πρόταση. «Επιτέλους, βρήκα
παρέα για ποδήλατο και διάβασμα». Διαβάζουμε την πρόταση αυτή δυνατά και
καθαρά.
Στην άσκηση 4 συμπληρώνουμε με τα γράμματα που λείπουν και σχηματίζουμε τις
λέξεις: «αδιάβροχο», «σωσίβιο», «ρολόι», «καπέλο».

Στην άσκηση 5 συμπληρώνουμε με τη λέξη «δώρο» και αντιγράφουμε ολόκληρη
την πρόταση στην άσκηση 6.

✓ Στο άσπρο τετράδιο «Οι πρώτες μου λέξεις» τραβάμε γραμμή εκεί που
έχουν τελειώσει οι λέξεις της προηγούμενης φοράς. Βάζουμε ημερομηνία
και με όμορφα γραμματάκια γράφουμε τις συλλαβές «δο», «δω», «δε»,
«δα», «δι» , «δη», «δυ». Στη συνέχεια γράφουμε 10 δικές μας λέξεις που
ξεκινούν ή έχουν το γράμμα «Δδ».
Όταν τελειώσουμε από τις λέξεις τραβάμε πάλι γραμμή και γράφουμε 3
φορές την πρόταση: «Ένα δώρο για το κουτάβι.» για ορθογραφία.
Μπορούμε αν θέλουμε να γράψουμε την προτασούλα αυτή και σε πρόχειρο
χαρτί χωρίς να τη βλέπουμε.

Μαθηματικά:
✓ Στο άσπρο τετράδιο Μαθηματικών, σε καθαρή σελίδα, κάποιος μεγάλος
βάζει τίτλο «Εξάσκηση στην αφαίρεση », έπειτα χωρίζει τη σελίδα αυτή στη
μέση και μας αντιγράφει τις πράξεις που στάλθηκαν σε φωτογραφία στην
κοινότητα του viber και τις λύνουμε. Θα μας βοηθήσει η αριθμητική γραμμή.
Επίσης μπορούμε να συμβουλευτούμε και τις οδηγίες πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το 10.

Θρησκευτικά:
✓ Ανοίγουμε το βιβλίο μας στη σελίδα 68 και βλέπουμε την εικόνα. Σκεφτόμαστε ποιοι μπορεί να είναι στην εικόνα και τι κάνουν. Έπειτα διαβάζουμε το
κείμενο. Επειδή είναι μεγαλούτσικο το κείμενο, μπορούμε να ζητήσουμε
από κάποιο μεγαλύτερο να μας το διαβάσει.
✓ Ακολούθως συμπληρώνουμε την άσκηση 1 στη σελίδα 68.
✓ Σκεφτόμαστε και λέμε προφορικά τι μπορεί να λένε οι πατεράδες στην άσκηση 2 στη σελίδα 69.
✓ Τέλος, κάνουμε την εργασία 3 στη σελίδα 69.

Ευχαριστώ!

