
Αγαπεηά μμο παηδηά  Ηαιεμενίγθμ …   

Γιπίδς κα είζηε όιμη θαιά! αξ πεζύμεζα!!!    

 Πνμημύ πνμπςνήζμομε ζε θαηκμύνημ ζέμα ελαζθεζείηε ιίγμ ζημ μέηνεμα γςκηώκ, 

πνεζημμπμηώκηαξ ημκ  πημ θάης ζύκδεζμμ. 

http://www.mathplayground.com/measuringangles.html 

 

 ζα ζαξ πανμοζηαζηεί έκα μμηνμγκςμόκημ θαη μηα γςκηά. Πενηζηνέθεηε ημ μμηνμγκςμόκημ 

μέπνη ε μηα πιεονά ηεξ γςκηάξ κα είκαη πάκς ζηεκ εοζεία γναμμή πμο δείπκεη ημ μεδέκ, 

μίαξ θιίμαθαξ. Ε άιιε πιεονά ηεξ γςκηάξ  ζα δείπκεη ζηε θιίμαθα ημκ ανηζμό ηςκ μμηνώκ.   

Γνάθεηε ζημκ πίκαθα ημκ ανηζμό ηςκ μμηνώκ θαη ειέγπεηε ηεκ απάκηεζε παηώκηαξ ημ 

πιήθηνμ με ημ βέιμξ.  

------------------------------------------------------------------------------------------------

---  

Έημημμη γηα παναθάης.                                                                  

 ήμενα  ζα μάζμομε ηα παναθηενηζηηθά ή αιιηώξ ηηξ ηδηόηεηεξ ημο 

Παναιιειμγνάμμμο ζπήμαημξ.  Θα μειεηήζμομε πμιύ θαιά ηηξ ζει. 89, 91,92 θαη ζα 

ζομπιενώζμομε ηηξ ζειίδεξ 93, 94 (2),95, 130 θαη 136(4).  

 Αξ λεθηκήζμομε!!! 

 Ακμίληε ημ βηβιίμ ζαξ ζηε ζειίδα 89. Ακαθένμκηαη δύμ ηδηόηεηεξ ημο 

Παναιιειμγνάμμμο πμο μάζαμε από ηεκ πενζηκή πνμκηά. 

Σα παναιιειόγναμμα είκαη ηεηνάπιεονα( έπμοκ 4 πιεονέξ) ζπήμαηα θαη μη απέκακηη 

πιεονέξ ημοξ είκαη πανάιιειεξ (από εδώ πήνακ θαη ημ όκμμά ημοξ). 

Υνςμαηίζηε ηηξ δύμ αοηέξ ηδηόηεηεξ θαη πείηε ηηξ απ έλς. Ξεθαζανίζηε ηη ζεμαίκεη 

απέκακηη πιεονέξ. ημ παναιιειόγναμμμ ΑΒΓΔ ημο βηβιίμο ζαξ, απέκακηη πιεονέξ είκαη:                      

ε ΑΒ με ηεκ ΓΔ θαη                                                                                                                                

ε ΑΔ με ηεκ ΒΓ 

Φηηάληε ζημ ηεηνάδηό ζαξ 3 ηεηνάπιεονα ζπήμαηα θαη μκμμάζηε ηα  ΑΒΓΔ, ΓΔΕΘ, ΖΗΘΙ. 

ηε ζοκέπεηα  πείηε θαη γνάρηε γηα ημ θαζέκα πμηα είκαη ηα δεογάνηα ηςκ απέκακηη 

πιεονώκ. Ακ ηα ζπήμαηα ζαξ είκαη παναιιειόγναμμα, ηόηε μη απέκακηη πιεονέξ ζα είκαη 

θαη πανάιιειεξ μεηαλύ ημοξ. 

http://www.mathplayground.com/measuringangles.html


 ομπιενώζηε ημκ πίκαθα ζηε ζειίδα 90, άζθεζε 1α. Παναθμιμοζώκηαξ ηεκ ζεηνά ημο 

Παναιιειμγνάμμμο μαζαίκμομε άιιεξ 2 ηδηόηεηέξ ημο: 

Οη απέκακηη πιεονέξ είκαη ίζεξ θαη 

Οη απέκακηη γςκηέξ είκαη ίζεξ (λεθαζανίζηε ηη ζεμαίκεη απέκακηη γςκηέξ) 

Δμθημάζηε κα απακηήζεηε θαη ηεκ άζθεζε 1γ. 

 Ιειεηήζηε πμιύ θαιά  ηε ζειίδα 91 (α ,β)θαη μάζεηε κα ιέηε θαη κα θαηαιαβαίκεηε 

ηηξ ηδηόηεηεξ ημο παναιιειμγνάμμμο. 

 

Παναιιειόγναμμμ είκαη: Σεηνάπιεονμ ζπήμα 

                                      Έπεη ηηξ απέκακηη πιεονέξ πανάιιειεξ θαη ίζεξ 

 Έπεη ηηξ απέκακηη γςκίεξ ίζεξ. 

 Γηα κα ειέγλς ακ έκα άιιμ ζπήμα είκαη παναιιειόγναμμμ, βιέπς ακ έπεη ηα πημ πάκς 

παναθηενηζηηθά. Ιειεηήζηε ηώνα ημ ζεμείμ γ ζηε ζειίδα 91 θαη επηβεβαηώζηε όηη ζημ 

μνζμγώκημ, ηεηνάγςκμ, νόμβμ οπάνπμοκ ηα παναθηενηζηηθά ημο παναιιειμγνάμμμο. 

Γιέγλεηε μόκμη ζαξ ακ απακηήζαηε ζςζηά ηεκ άζθεζε 1γ ζηε ζειίδα 90. 

Ιειεηήζηε ηε ζειίδα 92.  

 Αθμιμοζήζηε ημκ πημ θάης ζύκδεζμμ. Ιεηαθηκείηε ηηξ θμνοθέξ ημο ζπήμαημξ θαη 

παναηενείηε πόηε ημ ζπήμα είκαη παναιιειόγναμμμ. Θα δηαπηζηώζεηε όηη έπεη ηηξ 4 

ηδηόηεηεξ πμο ακαθέναμε πημ πάκς. 

 https://www.geogebra.org/m/YT2AVyyp 

 

 Σώνα ζομπιενώζηε ηηξ ζειίδεξ  93, 94 (2),95, 130 θαη 136(4). 

Ακαμέκς όηη ζα ζαξ δοζθμιέρμοκ ιίγμ μη αζθήζεηξ  2β (94) θαη 136(4). Δμθημάζηε 

ηηξ θαη ζα ηηξ απακηήζμομε ζημ αονηακό «μάζεμα». 

ηείιηε μμο με viber  κα δς ηηξ ζειίδεξ 93, 94 θαη 95. 

 

Ηαιή δμοιεηά!  

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/YT2AVyyp


 

  ήμενα ζα πνμπςνήζμομε θαη ιίγμ ζηα Γιιεκηθά. Ιπαίκμομε ζηεκ εκόηεηα 

Ιμοζηθή. 

Δηαβάζηε 2-4 θμνέξ, ημ θείμεκμ ζηηξ ζειίδεξ 8,9. Απακηήζηε μμο πνμθμνηθά (αθμύ 

οπμγναμμίζεηε ζημ θείμεκμ ηηξ πιενμθμνίεξ πμο πνεηάδεζηε γηα κα απακηήζεηε) ηηξ 

ενςηήζεηξ 1 α,β (9) θαη γναπηώξ ζημ βηβιίμ ηεκ 1γ (9).  

 

 Δείηε ημ πημ θάης βίκηεμ γηα κα θαηαιάβεηε θαη κα ζομεζείηε ηα μένε μηαξ πνόηαζεξ.  

Αοηά είκαη ημ νήμα, ημ οπμθείμεκμ, ημ ακηηθείμεκμ. 

        https://youtu.be/duBVb8j5tdE 

 Γνάρεηε ζημ ηεηνάδημ «Ιαζαίκς ηεκ γιώζζα μμο» ηα πημ θάης:  

Ρήμα- Τπμθείμεκμ- Ακηηθείμεκμ 

Ο Ιέιημξ  δηαβάδεη έκα βηβιίμ.       Γηα κα βνς ημ νήμα – νςηώ: ηη θάκεη;  Δηαβάδεη  

                                                     Γηα κα βνώ ημ οπμθείμεκμ- νςηώ; Πμημξ; Ο Ιέιημξ 

                                              Γηα κα βνώ ημ ακηηθείμεκμ-νςηώ; Ση +νήμα Ή πμημκ +νήμα;  

Ση δηαβάδεη; Έκα βηβιίμ 

 Ηάκηε ημ ίδημ( θοθιώζηε με θόθθηκμ ημ νήμα, οπμγναμμίζηε με μπιε ημ οπμθείμεκμ 

θαη οπμγναμμίζηε με πνάζηκμ ημ ακηηθείμεκμ) γηα ηηξ πημ θάης πνμηάζεηξ. 

 

Ε δαζθάια δηδάζθεη ηα παηδηά. 

Οη μαζεηέξ  γνάθμοκ ηηξ ενγαζίεξ. 

Σα παηδηά αγαπμύκ ηα παηπκίδηα. 

 

 Ιειεηήζηε ηηξ ζειίδεξ 10,11πμο ακαθένμοκ όζα είπαμε πημ πάκς θαη θάκηε ηεκ 

ενγαζία 2(10) 

 

αξ αγαπώ, ε δαζθάια ζαξ. 

 

 

           

https://youtu.be/duBVb8j5tdE

