
 

Αγαπεηά μμο παηδηά ζαξ παηνεηώ…   

Γιπίδω κα ζαξ βνίζθω γενμύξ θαη δοκαημύξ. Ξένω όηη κηώζεηε πανάλεκα όζμκ αθμνά ημκ 

ηνόπμ πμο επηθμηκωκμύμε θαη μαζαίκμομε. Αξ δμύμε ηηξ ζοκζήθεξ πμο πενκμύμε ζακ μηα 

πνόθιεζε, μηα εοθαηνία κα επηιέλμομε εμείξ ημκ πνόκμ θαη ημκ ηνόπμ μειέηεξ μαξ. Αξ βάιεη 

μ θαζέκαξ μαξ ημ δηθό ημο πνόγναμμα ζε ιεηημονγία. Αξ μεκ πενημέκεη γμκείξ κα ειέγλμοκ 

ηεκ πνμζπάζεηα.                                                                                                          

ΓΓΩ ΠΡΟΠΑΘΩ ΚΑΙ ΓΓΩ ΓΛΓΓΥΩ ΣΟ ΜΓΓΓΘΟ ΣΗ ΠΡΟΠΑΘΓΙΑ ΜΟΤ 

ήμενα ζα πνμπωνήζμομε μενηθέξ ζειίδεξ παναθάηω ζημ βηβιίμ ηωκ Μαζεμαηηθώκ. Θα 

μειεηήζμομε πμιύ θαιά ηηξ ζει. 83, 84,85 θαη ζα ζομπιενώζμομε ηηξ ζειίδεξ 86, 87,88, 

128, 136(3). Γηα ηεκ εκόηεηα αοηή ζα ήηακ θαιό κα βνείηε γηα κα πνεζημμπμηήζμομε ηα 

γεωμεηνηθά ζαξ όνγακα. (νίγα, ηνίγωκμ, μμηνμγκωμόκημ).   

 Αξ λεθηκήζμομε!!! 

 Ακμίληε ημ βηβιίμ ζαξ ζηε ζειίδα 83. Αθμιμοζείζηε ημκ πημ θάηω ζύκδεζμμ γηα κα δείηε 

θαη κα θαηαιάβεηε ηη μκμμάδω γωκία ( πμηα είκαη ηα μένε ηεξ), πώξ ζομβμιίδω ηεκ γωκία, 

πμηα είκαη ε μμκάδα μέηνεζεξ ηεξ. Με ημ ηέιμξ ημο πνώημο μένμοξ  ηεξ πανμοζίαζεξ ζα 

πνέπεη κα μπμνείηε κα απακηάηε αοηέξ ηηξ ηνεηξ ενωηήζεηξ. 
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Ακ είδαηε ημ πνώημ μένμξ ηεξ πανμοζίαζεξ, απακηήζηε μμο ηηξ 3 πημ πάκω ενωηήζεηξ.. 

πνμζέληε : Γωκηά είκαη ημ άκμηγμα…. 

Φηηάληε ζημ ηεηνάδηό  ζαξ  μηα δηθή ζαξ γωκηά.. βάιηε  ηα 3 θεθαιαία γνάμμαηα. Οκμμάζηε μμο 

ηηξ 2 πιεονέξ πμο ζπεμαηίδμοκ ηεκ γωκηά.                              Πιεονά ……. θαη πιεονά ……                                                                                                                                    

Σμ ζεμείμ ημμήξ (εθεί πμο αγγίδεη ε μηα ηεκ άιιε) ηωκ δύμ πιεονώκ είκαη ε θμνοθή ηεξ 

γωκηάξ. Οκμμάζηε μμο ηεκ θμνοθή.                                                  Κμνοθή ……..                                                                                                                                           

Οκμμάζηε μμο ηεκ γωκηά πνεζημμπμηώκηαξ ηα 3 θεθαιαία γνάμμαηα.           Γωκηά………                                                                                                                                                             

Δείλεηε μμο όηη γωκηά είκαη ηη άκμηγμα, θάμεηε ηεκ θαμπύιε      μέζα ζηε γωκηά . Ακ ηώνα μέζα 

ζημ άκμηγμα βάιεηε ημ γνάμμα ηεξ θμνοθήξ ζε μηθνό, κα λένεηε όηη μπμνείηε κα μκμμάζεηε θαη 

έηζη ηε γωκηά ζαξ.. με μόκμ ημ μηθνό αοηό γνάμμα.  Οκμμάζηε μμο ηεκ.           ή  Γωκία …….                                                                                                                   

Όια αοηά πμο θηηάλαηε ζημ ηεηνάδημ ζαξ κα ηα δείηε θαη ζημ βηβιίμ ζαξ ζηε ζειίδα 83, με 

ηίηιμ «ομβμιηζμόξ γωκηώκ»  
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Μειεηήζηε πνμζεθηηθά  ζηε ζειίδα 83  ημ ζέμα «Μέηνεζε γωκηώκ» .                                                                          

Να έπεηε θαηά κμοκ όηη ημ μμηνμγκωμόκημ δηαβάδεηαη με δύμ ηνόπμοξ : ανηζηενόζηνμθα           

( εζωηενηθή θιίμαθα ) θαη δεληόζηνμθα  (ελωηενηθή θιίμαθα με μεγαιύηενμύξ ανηζμμύξ).                                                                                         

Γίκαη ζεμακηηθό όηακ μεηνώ μία γωκηά κα βάδω ημ μμηνμγκωμόκημ ώζηε ημ μέζμ ζηεκ εοζεία 

ημο γναμμή κα είκαη πάκω ζηεκ θμνοθή ηεξ γωκηάξ θαη ε μία πιεονά ηεξ γωκηάξ κα είκαη ζηεκ 

γναμμή ημο μεδέκ.  

 Γηα πανάδεηγμα ζημ βηβιίμ ζαξ μεηνά ηεκ γωκία ΑΒΓ. Σμ μμηνμγκωμόκημ είκαη πάκω από ηεκ 

γωκία ώζηε: ε θμνοθή Β κα είκαη ζημ μέζμ  ηεξ εοζείαξ γναμμήξ ημο μμηνμγκωμμκίμο θαη                                                                                               

ε πιεονά ΒΑ ζηεκ εοζεία πμο μδεγεί ζημκ ανηζμό μεδέκ , ζύμθωκα με ηεκ εζωηενηθή θιίμαθα 

( μηθνμύ μεγέζμοξ ανηζμμί) ημο. Έηζη ε μία πιεονά ΒΑ βνίζθεηαη  ζηεκ εοζεία ημο μεδέκ  θαη ε 

άιιε  πμο θαζμνίδεη ημ άκμηγμα ηεξ γωκηάξ, δειαδή ημ μέηνμ ηεξ,  κα βνίζθεηαη πάκω ζηεκ 

εοζεία ηωκ 60 μμηνώκ. Άνα ε γωκηά ΑΒΓ είκαη 60 μμίνεξ. Δμθημάζηε κα θηηάλεηε πμιιέξ 

γωκηέξ ζημ ηεηνάδηό ζαξ θαη κα ηηξ μεηνήζεηε με ημ μμηνμγκωμόκημ. Ίζωξ πνεηαζηείηε ιίγε 

βμήζεηα από μεγαιύηενμοξ.  

Σώνα μειεηήζηε πνμζεθηηθά ηε ζειίδα 84 ημο βηβιίμο ζαξ, οπμγναμμίζηε ηα ζεμακηηθά θαη 

μάζεηε ημοξ μνηζμμύξ γηα ηηξ γωκίεξ μνζή, μλεία, αμβιεία θαη εοζεία γωκία.  Αθμιμοζείζηε  

λακά ημκ πνμεγμύμεκμ ζύκδεζμμ θαη δείηε ημ δεύηενμ μένμξ ηεξ πανμοζίαζεξ, με ηίηιμ «Γίδε 

γωκηώκ» 

https://anoixtosxoleio.weebly.com/epsilonnu972tauetataualpha-7.html 

 Σώνα είζηε έημημμη κα ζομπιενώζεηε ηηξ ζειίδεξ  86, 87,88, 128(8), 129, 136(3). 

ηείιηε μμο με viber  κα δω ηηξ ζειίδεξ 86, 87,88 και 136(3). 

Καιή δμοιεηά!  

αξ αγαπώ, ε δαζθάια ζαξ. 
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