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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ 

Εργασίες για το σπίτι: Παρασκευή 29/1/2021  

Ελληνικά: 

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

συμπληρώνουμε τη γραφή του γράμματος «Ξξ». Θυμίζω ότι το μικρό γράμμα «ξ» 

κατεβαίνει κάτω από τη γραμμή όπως είδαμε και στην παρουσίαση χθες. Άρα  

γράφουμε το «Ξξ» με τον τρόπο που μας έχει δείξει η δασκάλα μας. Πριν 

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

✓ Στην άσκηση 3 χτυπάμε παλαμάκια για να χωρίσουμε σε συλλαβές τη λέξη 

«ταξίδι», όπως κάναμε και στην τάξη. Στην παρουσίαση είχαμε δει να χωρίζεται 

ως εξής: «τα-ξί-δι». Έπειτα γράφουμε τη κάθε συλλαβή σε ένα από τα βαγόνια του 

τρένου και τη διαβάζουμε. 

✓  Στην άσκηση 4   συμπληρώνουμε το «ξ» σε κάθε λέξη και στη διπλανή γραμμή 

γράφουμε ξανά τη λέξη με κεφαλαία. Δεν ξεχνάμε ότι τα κεφαλαία δε χρειάζονται  

τόνους .  

✓ Στην άσκηση 5 γράφουμε τη λέξη ταξίδι στα παζλ. 

✓  Στην επόμενη σελίδα βάζω σε σειρά τις συλλαβές για να φτιάξω λέξεις. Γράφουμε 

τι λέξεις αυτές με μικρά όμορφα γράμματα για να μας χωράνε οι γραμμές. 

✓ Ακόμη στην άσκηση 3, της ίδιας σελίδας, συμπληρώνουμε τις συλλαβές που 

λείπουν για να σχηματιστούν οι λέξεις σύμφωνα με τις εικόνες. Εκεί που 

χρειάζεται βάζουμε τόνο. 

✓ Στην επόμενη σελίδα συμπληρώνουμε με βάση το τι δείχνουν οι εικόνες. 

Γράφουμε τις λέξεις που ξεκινούν ή περιέχουν το γράμμα «Ξξ» . Έπειτα τις 

διαβάζουμε. 



Μαθηματικά: 

✓ Με όσα μάθαμε χθες στην παρουσίαση, συμπληρώνουμε, στο βιβλίο μας των 

Μαθηματικών, από τις δραστηριότητες εμπλουτισμού, τις σελίδες 47 και 48. Αν 

έχουμε απορίες μπορούμε να ξαναδούμε την παρουσίαση με τις δεκάδες και τις 

μονάδες. 

 

    Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία : 

Ενότητα «Φυσικό Περιβάλλον» 

Τα σκουπίδια δημιουργούν πολλά προβλήματα στο περιβάλλον. Τέτοια προβλήματα 

είναι: 

• Μαζεύονται πολλά έντομα 

• Προκαλούνται αρρώστιες 

• Υπάρχει άσχημη μυρωδιά 

• Καταστρέφονται τα δάση 

και πολλά άλλα… 

Βιβλίο «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία»: 

➢ Σελ.61 (Φύλλο Εργασίας 2) 

Στο βιβλίο μας στη σελ.61 , θα βρούμε ένα εύκολο κρυπτόλεξο. Μέσα στο 

κρυπτόλεξο είναι κρυμμένα 5 προβλήματα που προκαλούν τα σκουπίδια. Να τα 

βρείτε και να τα κυκλώσετε. Όλα είναι γραμμένα οριζόντια. 

➢ Σελ.62 (Φύλλο Εργασίας 3) 

Στο βιβλίο μας στη σελ.62, βλέπουμε την υπερηρωίδα Μαίρη. Χρωματίζουμε τη 

διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει για να μαζέψει όλα τα σκουπίδια και να τα 

βάλει στον κάδο σκουπιδιών. 

 

 

 

Ευχαριστώ πολύ!  Καλό σας Σαββατοκύριακο!! 

 


