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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ 

Εργασίες για το σπίτι: Τρίτη 26/1/2021  

Ελληνικά: 

✓ Στο πράσινο βιβλιαράκι μας «Γράμματα… Λέξεις… Ιστορίες…» αρχικά 

συμπληρώνουμε τη γραφή του γράμματος «Φφ». Θυμόμαστε ότι το μικρό γράμμα 

«φ» κατεβαίνει κάτω από τη γραμμή όπως είδαμε και στα βίντεο χθες. Πριν 

ξεκινήσουμε μπορούμε να το σχηματίσουμε ξανά με το δαχτυλάκι μας στον αέρα.  

✓ Στην άσκηση 3 γράφουμε τη λέξη «φώς» στα πάζλ και έπειτα τη διαβάζουμε. 

✓  Στην άσκηση 4 διαβάζουμε ακόμη μια φορά τις συλλαβές του «φ» και έπειτα, 

συμπληρώνουμε τις συλλαβές που απουσιάζουν από κάθε λέξη. Δεν ξεχνάμε να 

βάζουμε τόνους εκεί που πρέπει.  

✓ Στην άσκηση 5 συμπληρώνουμε με βάση το τι δείχνουν οι εικόνες. Γράφουμε τις 

λέξεις που ξεκινούν ή περιέχουν το γράμμα «Δδ» . Έπειτα τις διαβάζουμε. 

✓ Στην άσκηση 6 συμπληρώνουμε τις συλλαβές που λείπουν για να σχηματιστούν ο 

λέξεις σύμφωνα με τις εικόνες. 

✓ Στην επόμενη σελίδα, επίσης, στο πράσινο βιβλιαράκι μας «Γράμματα… Λέξεις… 

Ιστορίες…»  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 εργασία 3 της ίδιας σελίδας δημιουργούμε τις συλλαβές «φα», «φε», «φι». 

Με τις συλλαβές αυτές συμπληρώνουμε τις λέξεις δίπλα και τις διαβάζουμε. 



Μαθηματικά: 

✓ Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βήμα για να εργαστούμε με αριθμούς μεγαλύτε-

ρους από το 10 και να μάθουμε να μετράμε μέχρι το 20. Για να το καταφέρουμε 

όμως αυτό, θα ακολουθήσουμε τα βήματα της παρουσίασης για τα Μαθηματικά 

με τίτλο «Αριθμοί μέχρι το 20» που βρίσκεται στον σύνδεσμο:  

https://youtu.be/GoD9Ofb-0BI 

Θα πρέπει να έχουμε κοντά μας το νέο μας βιβλίο των Μαθηματικών «Μέρος 3» 

ώστε να εργαστούμε στις σελίδες 9,10,11,12.  

Σύνδεσμοι για το βίντεο και το εφαρμογίδιο που βρίσκονται στην παρουσίαση: 

 «Εκπαιδευτική τηλεόραση»         https://youtu.be/Og2EDRHYjws  

«Εφαρμογίδιο για εξάσκηση»           https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-

ajax.php?action=h5p_embed&id=499204  

 

 

Ευχαριστώ πολύ!   
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