Δημοτικό Σχολείο Κλήρου
Σχολική Χρονιά 2020-2021

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ
Εργασίες για το σπίτι: Δευτέρα 25/1/2021

Ελληνικά:
✓ Αγαπημένοι μου, Καλή εβδομάδα!!
Την Παρασκευή που μας πέρασε είχαμε για ανάγνωση το κειμενάκι «Χωρίς
φώς !!!», με το οποίο θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και σήμερα. Ελπίζω να
το έχετε διαβάσει αρκετές φορές ώστε να μπορέσετε με ευκολία να
ολοκληρώσετε τις εργασίες μας!!
Οι εργασίες μας σήμερα θα γίνουν με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο!! Θα
ακολουθήσουμε τις οδηγίες που θα βρούμε στην παρουσίαση με τίτλο
«Χωρίς φώς !!!» η οποία βρίσκεται στον σύνδεσμο:
https://youtu.be/utFaSgGVEb8
Η παρουσίαση αυτή θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα!
Θα χρειαστεί όμως να έχουμε κοντά μας τα εξής βιβλία και τετράδια:
•

Βιβλίο Γλώσσας σελίδες 68, 69

•

Τετράδιο εργασιών Γλώσσας σελίδες 62 και 63

•

Άσπρο τετράδιο «Οι πρώτες μου λέξεις»
Πάμε λοιπόν!!

Βίντεο που περιέχονται στην παρουσίαση:
Λέξεις από « Φφ» : https://youtu.be/pemLj6rusjc
Γραφή του «Φφ» : https://youtu.be/NwBJCqxtYqM

Τραγούδι για χαλάρωση: https://www.youtube.com/watch?v=GTeRQsqrZLg

Μαθηματικά:
✓ Σήμερα θα συνεχίσουμε την εξάσκηση στο τετράδιο μας. Κάποιος μεγάλος
μας αντιγράφει στην επόμενη καθαρή σελίδα, του νέου τετραδίου μας των
Μαθηματικών, τις πιο κάτω μαθηματικές προτάσεις τη μία κάτω από την
άλλη και τις λύνουμε! Δεν ξεχνάμε να βάλουμε ημερομηνία και τίτλο:

«Εξάσκηση στην πρόσθεση και την αφαίρεση.»

Θρησκευτικά:
«Φίλος και φίλη με όλους και όλες», Η Αγία Ματρώνα, φίλη με όλους:
✓ Ανοίγουμε το βιβλίο μας στη σελίδα 70 και διαβάζουμε το κείμενο. Όπως και
το προηγούμενο μας κείμενο, έτσι και αυτό είναι λίγο μεγάλο. Γι’ αυτό μπορούμε να ζητήσουμε από κάποιο μεγαλύτερο να μας το διαβάσει!
✓ Έπειτα κάνουμε την άσκηση 1 στη σελίδα 1.
✓ Σκεφτόμαστε και λέμε προφορικά τι μπορεί να κάνουν και να λένε τα παιδάκια στην εικόνα στην άσκηση 2 στη σελίδα 71.
✓ Τέλος, μπορούμε να κάνουμε το παζλ στην άσκηση 4, αφού κόψουμε τις εικόνες στη σελίδα 83.
Ευχαριστώ!

