Δημοτικό Σχολείο Kλήρου
Σχολική Χρονιά 2020-2021
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ
Εργασίες για το σπίτι: Πέμπτη 21/1/2021

Ελληνικά:
✓ Στο πράσινο βιβλιαράκι μας «Γράμματα… Λέξεις… Ιστορίες…» αρχικά
συμπληρώνουμε τη γραφή του γράμματος «Δδ». Επειδή το μικρό γράμμα «δ»
είναι δύσκολο μπορείτε πριν ξεκινήσετε να το σχηματίσετε με το δαχτυλάκι σας
πολλές φορές ακολουθώντας τη φορά που φαίνεται στο βιβλιαράκι μας.
✓ Στην άσκηση 3 γράφουμε τη λέξη «σανίδα» στα πάζλ και έπειτα τη διαβάζουμε.
✓ Στην άσκηση 4 συμπληρώνουμε τις συλλαβές που απουσιάζουν από κάθε λέξη.
Δεν ξεχνάμε να βάζουμε τόνους εκεί που πρέπει.
✓ Στην άσκηση 5 διαβάζουμε αρχικά τις δυο λέξεις που βρίσκονται δίπλα από κάθε
εικόνα και στη συνέχεια αντιστοιχίζουμε τη σωστή λέξη με την κάθε εικόνα.
✓ Στην 6 άσκηση πρώτα διαβάζουμε όλες τις λεξούλες, έπειτα τις βάζουμε στη
σωστή σειρά και τις γράφουμε με όμορφα γράμματα για να φτιάξουμε μια
πρόταση.
Όταν γράφω μια πρόταση πάντα θυμάμαι: ξεκινώ με κεφαλαίο, γράφω με
όμορφα γράμματα, βάζω τόνους στις λέξεις και τελειώνω την πρόταση μου με
τελεία.
✓ Στην επόμενη σελίδα, επίσης, στο πράσινο βιβλιαράκι μας «Γράμματα… Λέξεις…
Ιστορίες…» συμπληρώνουμε με βάση τις εικόνες τις λέξεις που ξεκινούν ή
περιέχουν το γράμμα «Δδ» . Έπειτα τις διαβάζουμε.
✓ Στην επόμενη σελίδα στην άσκηση 2 βάζουμε στη σειρά τις συλλαβές για να
φτιάξουμε λεξούλες.

✓ Στην εργασία 3 της ίδιας σελίδας δημιουργούμε τις συλλαβές «δα», «δε», «δι».
Με τις συλλαβές αυτές συμπληρώνουμε τις λέξεις δίπλα και τις διαβάζουμε.
✓ 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
«Μόνος στο σκοτάδι» και γράφουμε 2 προτασούλες σχετικές με το μάθημα αυτό
που να περιέχουν μέσα το γράμμα «Δδ».
π.χ. Το κουτάβι μέσα στο σκοτάδι έχασε το δρόμο και πάτησε στη σανίδα. Δώσε
ένα δώρο.
Στη συνέχεια φτιάχνουμε μια ωραία ζωγραφιά για να διακοσμήσουμε το τετράδιό
μας. Δεν ξεχνάμε να γράφουμε όμορφα γραμματάκια.

Μαθηματικά:
✓ Σε καθαρή σελίδα βάζουμε τίτλο «Οικογένειες Μαθηματικών Προτάσεων» χωρίζουμε τη σελίδα όπως το παράδειγμα της φωτογραφίας στην κοινότητα και γράφουμε 2 μαθηματικές προτάσεις «+» και 2 μαθηματικές προτάσεις «-» με τους
αριθμούς που μας δίνονται.
Ευχαριστώ πολύ!

