
Αγαπεηά μμο παηδηά  Καιεμενίγθμ …   

Γιπίδς κα είζηε όιμη θαιά! Σαξ πεζύμεζα!!!  Έθηηαλα ηεκ μμάδα μαξ ζηεκ  Teams θαη ζα ήζεια κα 

μπείηε θαη κα μμο ζηείιεηε μήκομα. 

Παναθμιμοζώ ηηξ αζθήζεηξ πμο μμο ζηέικεηε θαη παίνμμαη πμο ακηαπμθνίκεζηε ζε αοηό πμο θάκμομε.  

Λμηπόκ λεθηκάμε…. 

 Σήμενα ζα μάζμομε πώξ θένμομε (θηηάπκμομε) ημ ύρμξ ζε έκα ηνίγςκμ. Σε θάζε ηνίγςκμ μπμνμύμε 

κα θένμομε 3 ύρε. Γμείξ όμςξ θέημξ ζα επηθεκηνςζμύμε ζημ κα θένμομε έκα ύρμξ ζε θάζε ηνίγςκμ. 

Άκμηλε ημ βηβιίμ ζμο ζηε ζειίδα 104. Δηάβαζε ημκ μνηζμό γηα ημ ύρμξ. Δεξ ημ πνώημ (Ολογώκημ) 

ηνίγςκμ θαη δηάβαζε ζημ θίηνηκμ θμοηάθη όηη γνάθεη.  

(Καζώξ δηαβάδεηξ ηα πημ θάης, βιέπε ηεκ εθανμμγή ημοξ ζημ ηνίγςκμ ΑΒΓ ημο βηβιίμο ζμο).   

Γηα κα θένμομε ύρμξ λεθηκάμε από μηα θμνοθή (Β) θαη θαηεοζοκόμαζηε πνμξ ηεκ απέκακηη πιεονά( ΑΓ) 

ώζηε ημ εοζύγναμμμ ημήμα  (ΒΔ)πμο θηηάπκμομε κα είκαη θάζεημ (δεμημονγεί μνζή γςκία) πάκς ζηεκ 

απέκακηη πιεονά. 

Αθμιμύζεζε ημκ πημ θάης ζύκδεζμμ θαη δεξ με πμημ ηνόπμ θένμομε ημ ύρμξ. Σημ βίκηεμ θένεη 3 ύρε. 

Γμείξ ζα ανθεζημύμε ζημ κα μάζμομε κα θένμομε έκα ύρμξ ζε θάζε ηνίγςκμ. 

https://www.youtube.com/watch?v=hqPES5jNY_I 

Φηηάλε ζημ ηεηνάδηό ζμο έκα δηθό ζμο ηνίγςκμ θαη μκόμαζε ημ (ΔΓΔ) . Καιύηενα κα είκαη Ολογώκημ. 

Απμθάζηζε από πμηα θμνοθή ζα λεθηκήζεηξ θαη ζε πμηα πιεονά ζα θαηαιήλεηξ. ‘ύζηενα πάνε ηε νίγα ή 

ημ μνζμγώκημ ηνίγςκό ζμο θαη θηκήζμο πάκς ζηεκ πιεονά πμο δηάιελεξ κα θαηαιήλεη ημ ύρμξ ,μέπνη κα 

εκώζεηξ ηεκ θμνοθή πμο δηάιελεξ με εκ πιεονά θαη κα ζπεμαηίδεηαη μνζή γςκία. Ακ δοζθμιεύεζαη 

λακαδέξ ημκ ηνόπμ ζημ πημ πάκς βίκηεμ. 

Γπηζηνμθή ζημ βηβιίμ μαξ ζει. 104. 

Μειεηώ πνμζεθηηθά ημ θίηνηκμ θμοηάθη ζημ ηνίγςκμ ΔΓΔ. Πνμζέπς όηη ζε έκα Αμβιογώκημ ηνίγςκμ , 

έκα από ηα ύρε είκαη εθηόξ ημο ζπήμαημξ. Δεξ ηνίγςκμ ΔΓΔ. Πνέπεη κα πνμεθηείκς(μεγαιώζς) ηεκ 

πιεονά ΓΕ γηα κα θένς ημ ύρμξ.                                                                                                     

Ακ μειεηήζεηε θαη ημ θίηνηκμ θμοηάθη ζημ ηνίγςκμ ΛΚΜ, ζα παναηενήζεηε όηη ζε έκα Ονζμγώκημ 

ηνίγςκμ ημ ύρμξ ζομπίπηεη με μηα από ηηξ πιεονέξ ημο ηνηγώκμο.   

Αθμιμύζεζε ημκ πημ θάης ζύκδεζμμ θαη δεξ με πμημ ηνόπμ θένμομε ημ ύρμξ ζε έκα Ολογώκημ, ζε έκα 

Αμβιογώκημ θαη ζε έκα Ονζμγώκημ ηνίγςκμ.  

https://www.youtube.com/watch?v=yn_4-2XEvWI 

Μειεηήζηε ηηξ ζειίδα 105 θαη ζομπιενώζηε ηηξ ζειίδεξ 106 θαη 133. 

Κάκηε  έκα μηθνό δηάιεημμα 

https://www.youtube.com/watch?v=hqPES5jNY_I
https://www.youtube.com/watch?v=yn_4-2XEvWI


 

 

 Γπηζηνμθή ζημ μάζεμα…. Δηάιεημμα ηέιμξ! 

Ακμίλεηε ημ βηβιίμ ζαξ ζηε ζειίδα 108. Σομπιενώζηε ηεκ ζειίδα. Αηηημιμγήζηε θαη ηεκ 

απάκηεζε ζαξ γναπηώξ ζημ βηβιίμ. Σοκεπίζηε ζηεκ ζειίδα 109. Σομπιενώζηε ηεκ με ηε 

βμήζεηα ημο εθανμμγηδίμο πμο ζα βνείηε ζημκ πημ θάης ζύκδεζμμ. 

https://www.geogebra.org/m/3120415 

Παναηενήζηε ημοξ πίκαθεξ πμο ζομπιενώζαηε. Θα πνέπεη κα πνμζέλαηε όηη πάκημηε ημ εμβαδόκ ημο 

ηνηγώκμο είκαη ημ μηζό ημο εμβαδμύ ημο μνζμγςκίμο.  Καη γηα κα βνς ημ εμβαδόκ ημο ηνηγώκμο 

πμιιαπιαζηάδς ηε βάζε ημο ηνηγώκμο( ηεκ πιεονά πμο δηάιελα κα θαηαιήγεη ημ ύρμξ) επί ημ ύρμξ ημο 

ηνηγώκμο θαη μεηά δηαηνώ δηα δύμ.   

Γ ηνηγώκμο = (βάζε Χ ύρμξ) ÷ 2  

Μειεηήζηε ηηξ ζειίδεξ 110,111 ημο βηβιίμο ζαξ θαη ζομπιενώζηε ηηξ ζειίδεξ 112 ,113,114,115,138 θαη 

139 (πνμαηνεηηθά).  

Σεμείςζε: ζηεκ άζθεζε ηεξ ζειίδαξ 112, βάζε ημο ηνηγώκμο ζεςνμύμε ηεκ πιεονά ζηεκ μπμία 

θαηαιήγεη ημ ύρμξ. 

Σηείιηε μμο με viber ηηξ ζειίδεξ 106,108,113 θαη 139. 

 

 

Στα Ελλημικά θα έχουμε πολύ λίγη δουλεία. 

  Ξακαδηαβάζηε όζα είπαμε γηα ημ νήμα, οπμθείμεκμ, ακηηθείμεκμ.                                                 

Δηαβάζηε ημ θείμεκμ ζηε ζειίδα 56, ζημ ηεηνάδημ ενγαζηώκ θαη οπμγναμμίζηε ηα νήμαηα.               

Κάκηε ηεκ άζθεζε 4 ζηεκ ζειίδα 57.  

Καιή δμοιεηά!!! 

Σαξ αγαπώ,  

Ε δαζθάια ζαξ 

                                                                                                                 

 

 

https://www.geogebra.org/m/3120415


 


