Μαθήματα για την Δευτέρα 25 μέχρι την Παρασκευή 29
Ιανουαρίου 2021
Δευτέρα 25/1/21
Ελληνικά:
Βιβλίο ελληνικών (1ο τεύχος, ενότητα 8η σελίδα 77)
1. Να διαβάσετε δυνατά και καθαρά 4-5 φορές ως
ανάγνωση το ποίημα «Αν όλα τα παιδιά της γης».
Θυμηθείτε να σταματάτε μόνο στην τελεία.
2. Στο τετράδιο «Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας» να
γράψετε τίτλο Αν όλα τα παιδιά της γης να τον
υπογραμμίσετε. Από κάτω να αντιγράψετε με τα πιο
ωραία σας γράμματα την πρώτη στροφή από το ποίημα
της σελ. 77. (προσέχετε να αντιγράφετε σωστά)
3. Από κάτω σε 10 γραμμές να κάμετε μια ζωγραφιά για το
ποίημα.
4. Αν θέλετε μπορείτε να ακούσετε από το διαδίκτυο
(Youtube) το τραγούδι «Αν όλα τα παιδιά της γης».
5. Να γράψετε με όμορφα γράμματα μια σελίδα στο
τετράδιο της γραφής.
Μαθηματικά:
• Φυλλάδιο Μαθηματικών 3

Τρίτη 26/1/21
Ελληνικά:
Βιβλίο ελληνικών (1ο τεύχος , ενότητα 8η σελίδα 78)
• Να διαβάσετε δυνατά και καθαρά 4-5 φορές
ως ανάγνωση το ποίημα «Η Ξανθούλα».
Θυμηθείτε να σταματάτε μόνο στην τελεία.
• Αν θέλετε μπορείτε να ακούσετε από το διαδίκτυο
(Youtube) το τραγούδι «Η Ξανθούλα».
• Να γράψετε με όμορφα γράμματα μια σελίδα στο
τετράδιο της γραφής.
• Στο Τετράδιο εργασιών να κάμετε την άσκηση 8,9,10
στις σελ.47,48.
Μαθηματικά:
• Φυλλάδιο Μαθηματικών 4
Γεωγραφία :
Ενότητα «Το σχολείο μας»
Στο σχολείο μας υπάρχουν διάφοροι χώροι:
•

•
•
•

Αίθουσες διδασκαλίας (π.χ. αίθουσα Β΄, αίθουσα Γ΄1,
αίθουσα Ε΄)
Χώροι άθλησης (π.χ. γήπεδο καλαθόσφαιρας)
Γραφεία (π.χ. γραφείο διευθυντή)
Ανοικτοί χώροι (π.χ. πλακόστρωτο)

Σελ.40 (βιβλίο Γεωγραφίας):
Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες, μπορείτε να
συμπληρώσετε τα 4 κουτάκια – πλαίσια στη σελ.40. Θυμηθείτε
τους χώρους του σχολείου μας και γράψτε όσους ταιριάζουν
σε κάθε κατηγορία.

Σελ.42 (βιβλίο Γεωγραφίας):
«Ζωγραφίζουμε τους χώρους από τους οποίους περνούμε
βγαίνοντας από την αίθουσα διδασκαλίας μας μέχρι το
κυλικείο.»
Συμπληρώστε πάνω ψηλά τη φράση «το κυλικείο».
Ζωγραφίστε διάφορους χώρους που συναντάτε βγαίνοντας
από την τάξη σας μέχρι να πάτε στο κυλικείο για να ψωνίσετε,
π.χ. πλακόστρωτο, αίθουσα Τεχνολογίας, αποθήκες, βρύσες.
•

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

Τετάρτη 27/1/21
Ελληνικά:
Βιβλίο ελληνικών (2ο τεύχος , ενότητα 9η σελίδα 6)
• Να διαβάσετε δυνατά και καθαρά 4-5 φορές ως
ανάγνωση το κείμενο.
Θυμηθείτε να σταματάτε μόνο στην τελεία.
• Να κυκλώσετε με κόκκινο χρώμα τις λέξεις με μπλε
γράμματα. (Αυτές οι λέξεις: καταγάλανο, χαμηλά,
μεγάλα, ψηλά, κτλ. μας δείχνουν πως είναι ο ουρανός τα
σπίτια τα δέντρα κτλ. λέγονται ΕΠΙΘΕΤΑ όπως μας λέει
και η Βάγια η κουκουβάγια στη σελ.8 ).
• Αναδιηγηθείται στους γονείς σας τι λέει η Χαρά για τη
Χωχαρούπα.
• Τετράδιο «Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας» γράψε τίτλο :
« Το ημερολόγιο της Χαράς». Υπογραμμίστε τον. Από
κάτω γράψετε «Απαντήσεις» και υπογραμμίστε το. Μετά
απαντήστε τις ερωτήσεις της σελ.7 με τα πιο ωραία σας
γράμματα.

Μαθηματικά:
• Βιβλίο μαθηματικών μέρος 2ο σελίδα 108,109

Πέμπτη 28/1/21

•
•

•
•

Ελληνικά
Τετράδιο εργασιών σελ. 51 ασκήσεις 1,2
Να αντιγράψετε την τελευταία πρόταση της σελ.6 του
κειμένου: Το ημερολόγιο της Χαράς στο βιβλίο της
«Γλώσσας», στο τετράδιο «Μαθαίνω να γράφω σωστά»
τρεις φορές με τα πιο ωραία σας γράμματα.
Να γράψετε με όμορφα γράμματα μια σελίδα στο
τετράδιο της γραφής.
Φυλλάδιο Ελληνικών 7

Μαθηματικά:
• Βιβλίο μαθηματικών μέρος 2ο σελίδα 110,111.
• Να γράψετε στο τετράδιο των μαθηματικών τίτλο:
Πίνακας πολλαπλασιασμού του 5 και από κάτω να
γράψετε τον πίνακα του πολλαπλασιασμού του 5
• Τετράδιο εξάσκησης (πρόχειρο): Κάνετε μαθηματικές
προτάσεις του πίνακα του πολλαπλασιασμού του 5 .

Παρασκευή 29/1/21

Ελληνικά:
Τετράδιο εργασιών σελίδα 40 άσκηση 10 (διαδάζω τις
συμβουλές της Βάγιας αλλά και τον κίτρινο κύκλο)
Στο τετράδιο «Μικροί συγγράφεις» να γράψετε δικό σας
παραμύθι. Μπορείτε να αλλάξετε ένα παραμύθι από αυτά που
διαβάσατε μικροί.
Π.χ. Τα 7 γουρουνάκια και ο λύκος.(αντί Τα 7 κατσικάκια και
ο λύκος.)
Τα 3 κατσικάκια και ο καλός λύκος. (αντί Τα 3 γουρουνακιά)
Η άσχημη κοιμωμένη. (αντί Η ωραια κοιμωνένη)
Το λυχνάρι του Πρίγκιπα . (αντί Το λυχνάριι του Αλαντίν)
Ο σκύλος και η γάτα (αντί Το λιοντάρι και το ποντίκι)
Ο λαγός και η χελώνα ( με άλλο τέλος).
Θυμηθείτε το σχέδιο από κάτω σε 10 γραμμές και φόντο.

Μαθηματικά:
• Φυλλάδιο Μαθηματικών 5

