
 

Ελληνικά, 18.01.2021  

Ενότητα «Ο κόσμος γύρω μας» 

Αγαπημένοι μας, μια νέα εβδομάδα ξεκινά και είμαστε πανέτοιμοι να 

ξεκινήσουμε καινούρια ενότητα στο μάθημα των ελληνικών! Γρήγορα, ας 

μη χάνουμε καιρό! 

• Ανοίξτε το τετράδιο «Τα απίθανα μολύβια» και σε καθαρή σελίδα 

γράψτε πρώτα πρώτα την ημερομηνία στο περιθώριο κι έπειτα 

περίπου στη μέση της γραμμής γράψτε τον τίτλο: Ενότητα 4: Ο 

κόσμος γύρω μας. Υπογραμμίστε με όποιο χρώμα θέλετε. Υπέροχα!  

• Στη μέση της σελίδας γράψτε τη λέξη 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και γύρω γύρω 

γράψτε όποια σκέψη σας έρχεται στο 

μυαλό. Μπορείτε να γράψετε λέξεις, 

φράσεις ή ακόμα και προτάσεις. Για 

να δούμε τι όμορφες σκέψεις θα 

κάνετε!  

• Τώρα, ανοίξτε το βιβλίο της γλώσσας στη σελίδα 64. Καταλάβατε τι 

θα κάνουμε έτσι; Μέσα σε 3 δευτερόλεπτα παρατηρούμε: τίτλο, 

εικόνες, λέξεις – κλειδιά και κάνουμε προβλέψεις υποθέσεις για το 

θέμα του κειμένου. Καλά καλά! Όχι μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, 10 

όπως κάνουμε κάθε φορά!! 

• Στη συνέχεια διαβάστε το κείμενο σιωπηρά. Αν χρειαστεί, διαβάστε 

το και δυο και τρεις φορές.  

• Για βάλτε αριθμούς στις παραγράφους και κυκλώστε τη συγγραφέα. 

Ξέρετε πού θα ψάξετε. 

• Τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε το βιντεομάθημα του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας από την αρχή μέχρι το 

3:05 και έπειτα να δείτε και τα πιο κάτω: 

https://www.youtube.com/watch?v=u3BNXrIlp6U 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

https://www.youtube.com/watch?v=u3BNXrIlp6U


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πηγή: http://users.sch.gr/raul2/autosch/joomla15/index.php/g-

dimotikoy/glossa/enotita-4-o-kosmos-gyro-mas/515-pos-yiothetisame-ena-kommati-

gis-1 
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• Είστε πανέτοιμοι/ες λοιπόν να κάνετε τις ασκήσεις 1, 2 και 3 της 

σελίδας 66. 

• Και αφού τις έχετε κάνει, παρακολουθήστε το βιντεομάθημα από το 

3:16 μέχρι το 8:40 για να σιγουρευτείτε ότι τα κάνατε σωστά! Ναι., 

ναι, ξέρω! Την άσκηση 4 δεν τη βάλαμε. Αξίζει όμως να την 

παρακολουθήσετε. Θα είναι σημαντική βοήθεια!!! Πατήστε και πάλι! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u3BNXrIlp6U 

 

• Τέλος, τα παιδιά της Γ΄1 να ανοίξουν το τετράδιο  

«Παίζοντας με τις λέξεις» και τα παιδιά της Γ΄2 να ανοίξουν το 

τετράδιο «Παίζουμε με τις λέξεις…παρέα με τον Αρίστο». Σε 

καθαρή σελίδα γράφουμε ημερομηνία στο περιθώριο και στην πρώτη 

γραμμή: ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ο κόσμος γύρω μας και υπογραμμίζουμε.  Από 

κάτω γράφουμε: Βασικό λεξιλόγιο, υπογραμμίζουμε και γράφουμε τις 

λέξεις: 

• Σκουπίζω, σκουπιδότοπος, σκουπίδι, απορρίμματα, 

απορριμματοφόρο, χώρος, υιοθετώ. 

 

 

Αυτά είχαμε για σήμερα! Καλή μας βδομάδα! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u3BNXrIlp6U

