
Μαθήματα για την Δευτέρα 18 μέχρι 

την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 

 

Δευτέρα 18/1/21 

 

Ελληνικά:  

Βιβλίο ελληνικών (1ο τεύχος , ενότητα 8η σελίδα 73) 

1. Να διαβάσετε δυνατά και καθαρά 4-5 φορές ως 
ανάγνωση το παραμύθι «O άντρας με το ακορντεόν και 
την άρπα». 
Θυμηθείτε να σταματάτε μόνο στην τελεία. 

2. Να διηγηθείτε στους γονείς σας το παραμύθι. 
3. Στο τετράδιο «Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας» να 

γράψετε μια πρόταση με την κάθε λέξη που έχει από 
κάτω από το παραμύθι της σελ. 73.  

4. Στο Τετράδιο εργασιών σελ.45 να κάνετε την άσκηση 4 
(μόνο συμπλήρωση των λέξεων). 

Μαθηματικά: 

 Φυλλάδιο Μαθηματικών 1 
 Να κάνετε εξάσκηση στον πίνακα του πολλαπλασιασμού 2 

με τα εφαρμογίδια από την ιστοσελίδα. 

 

 

 

 

 

 



Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία Β΄ 

Ενότητα «Φυσικό Περιβάλλον» 

Στην Ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα δάση, τις ωφέλειες 
τους και την ανάγκη για προστασία τους από διάφορους 
κινδύνους. 

Βιβλίο «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία»: 

 Σελ.37 (Φύλλο Εργασίας 1) 
 Δείτε προσεκτικά την εικόνα με τη βελανιδιά και 

περιγράψτε την προφορικά. Διαβάστε τι λένε τα 
παιδιά. 

 Μετά , να κάνετε την εργασία 1: Σκεφτείτε ποια 
άλλα ζώα ζουν πάνω ή γύρω από τη βελανιδιά και 
σχεδιάστε τα στον κενό χώρο κάτω από την εργασία 
(π.χ. σκίουρος, κάμπιες). 

 Σελ.38 (Φύλλο Εργασίας 1) 
 Εργασία 2: Σε αυτή την εργασία να γράψετε ζώα 

που βρίσκουν φαγητό πάνω στη βελανιδιά ή γύρω 
από αυτή. Μπορεί να είναι ζώα, πουλιά, έντομα. Θα 
σας βοηθήσει και η εργασία 1 που κάνατε στη 
σελ.37. 

 
Την εργασια σας μπορείτε να τη στείλετε στην κυρία Γιούλα 
στο πιο κάτω email :  yioulalexandrou@hotmail.com 

Θα χαρεί πολύ να τη δει. 

 

 

 

 

 

 



 

Τρίτη 19/1/21 

Ελληνικά: 

 Στο  τετράδιο «Μικροί συγγράφεις» να γράψετε δικό σας 
παραμύθι (8-10 γραμμές) χρησιμοποιώντας τις λέξεις 
από την άσκηση 4 σελ.45 του Τετραδίου Eργασιών.  
Μην ξεχάσετε να βάλετε το δικό σας τίτλο. 
Από κάτω σε 10 γραμμές να κάμετε μια ωραία ζωγραφιά 
με φόντο. 

 Να γράψετε με όμορφα γράμματα μια σελίδα στο 
τετράδιο της γραφής. 
 
 

Μαθηματικά: 

 Βιβλίο μαθηματικών μέρος 2ο σελίδα 101,102,103,104 

 Να κάνετε εξάσκηση τους πίνακες του πολλαπλασιασμού 
2,10  με τα εφαρμογίδια από την ιστοσελίδα 

 



Τετάρτη 20/1/21 

Ελληνικά: 

Βιβλίο ελληνικών (1ο τεύχος , ενότητα 8η σελίδα 74) 

 Να διαβάσετε το κείμενο «Στη χώρα των αινιγμάτων».  
Ως ανάγνωση να διαβάσετε δυνατά και καθαρά 4-5 φορές 
μόνο το διάλογο. 
Θυμηθείτε να σταματάτε μόνο στην τελεία. 

 Να απαντήσετε προφορικά στους γονείς σας τις πιο κάτω ερωτήσεις: 
1. Πού πήγαν οι τέσσερις φίλοι; 
2. Πόσων καιρό περπάτησα μέχρι να φτάσουν; 
3. Πότε θα ξεκινήσουν για την Χωχαρούπα; 
4. Τι θα ακολουθήσουν; 

 Να υπογραμμίσετε  με κόκκινο το αίνιγμα για το φεγγάρι 
 Να υπογραμμίσετε με πράσινο το αίνιγμα για τα παπούτσια. 
 Να υπογραμμίσετε με μπλε το αίνιγμα για τα χελιδόνια. 
 Να συμπληρώσετε τις προτάσεις στο κίτρινο πλαίσιο για να δείτε πως 

θα βρουν τα παιδιά την Χωχαρούπα. 
 Να διαβάσετε τα αινίγματα της σελ.75 και να γράψετε την απάντηση. 
 Να ρωτήσετε τους γονείς σας να σας πουν και αλλά αινίγματα αν 

ξέρουν. 
 Να γράψετε με όμορφα γράμματα μια σελίδα στο τετράδιο της 

γραφής. 

 

Μαθηματικά: 

• Βιβλίο μαθηματικών μέρος 2ο σελίδα 105,106,136 
 

• Τετράδιο Μαθηματικών  
Να παρακαλέσετε τους  γονείς σας  να σας γράψουν τα πιο κάτω 
και εσείς να  τα απαντήσετε. 
 
Τ0 ½ του 14 είναι                       το ½ του 4 είναι                                     
Το ½ του 16 είναι                       το ½ του 10 είναι                  

                   Τ0 ½ του 18 είναι                       το ½ του 12  είναι        
                   Τ0 ½ του 20 είναι                       το ½ του 2 είναι                        
                   Τ0 ½ του 8 είναι                          το ½ του 6 είναι                 

 



 

Πέμπτη 21/1/21 

 

Ελληνικά: 

 Τετράδιο εργασιών σελίδα 46,47 
ασκήσεις 5,6,7 

 Να διαβάσετε δυνατά και καθαρά 4-5 φορές ως 
ανάγνωση τα στιχάκια της άσκησης 7 σελ.47 Τετραδίου 
Εργασιών.  

          Θυμηθείτε να σταματάτε μόνο στην τελεία. 

 Να αντιγράψετε τα τρία πρώτα στιχάκια της ασκ.7 Τ.Ε. 
σελ.47 στο τετράδιο «Μαθαίνω να γράφω σωστά» τρεις 
φορές με τα πιο ωραία σας γράμματα.  

Μαθηματικά: 

• Βιβλίο μαθηματικών μέρος 2ο σελίδα 107,137,138 
 

• Τετράδιο Μαθηματικών  
• Να παρακαλέσετε τους  γονείς σας  να σας γράψουν 

τα πιο κάτω και εσείς να  τα απαντήσετε 
Τ0 ½ του 14 είναι              Το 2 είναι το ½ του        
 
Τ0 ½ του 16 είναι              Το 2 είναι το ½ του        
 
Τ0 ½ του 18 είναι             Το 2 είναι το ½ του        
 
Τ0 ½ του 20 είναι              Το 2 είναι το ½ του        
 
Τ0 ½ του 8 είναι                Το 2 είναι το ½ του        
 
Τ0 ½ του 6 είναι                Το 2 είναι το ½ του        

 



 
Παρασκευή  22/1/21 
 

Ελληνικά: 

Βιβλίο ελληνικών (1ο τεύχος , ενότητα 8η σελίδα 76) 

 Να διαβάσετε το κείμενο «Στη Χωχαρούπα». 
Να διαβάσετε δυνατά και καθαρά 4-5 φορές ως 
ανάγνωση το διάλογο. 

          Θυμηθείτε να σταματάτε μόνο στην τελεία. 

 Στο τετράδιο «Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας» να 
γράψετε τίτλο «Στη Χωχαρούπα» και να το 
υπογραμμίσετε. Από κάτω να γράψετε τίτλο 
«Απαντήσεις» και να το υπογραμμίσετε. Στη συνέχεια να 
απαντήσετε τις ερωτήσεις 3,4 5  της σελίδας 77 του 
βιβλίου της γλώσσας. 

Μαθηματικά: 

 Φυλλάδιο Μαθηματικών 2.  
 Κάνω εξάσκηση τους πίνακες του πολλαπλασιασμού 2,10 με 

τα εφαρμογίδια από την ιστοσελίδα. 

 


