
 
 

ΓΛΩΣΣΑ  Γ΄ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ(3) 

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και θα μεταφερθείτε 

στο Ανθολόγιο στα Εμπλουτισμένα Διαδραστικά Σχολικά 

Βιβλία. Διαβάστε το κείμενο προσεκτικά. 

Όπου η Τρελούτσικη γίνεται ένας ήλιος αρμυρός, ήλιος θαλασσινός! (Ctrl και κλικ) 
(για να τα ανοίξουμε πατάμε το πλήκτρο “Ctrl” στο πληκτρολόγιο και ταυτόχρονα 

κάνουμε κλικ πάνω στον σύνδεσμο  δηλαδή πάνω στη μπλε πρόταση η οποία θα 

γίνει μωβ)  

Απαντήστε στις ερωτήσεις. Προσπαθήστε οι απαντήσεις σας να είναι ολοκληρωμένες.  

1. Τι ζήτησε η Τρελούτσικη από τον Ήλιο; Ποιος έφερε αντίρρηση; 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Τι απόφαση πήρε το συμβούλιο των πλασμάτων της φύσης; Τι ζήτησαν ως 

αντάλλαγμα; 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Τι έγινε στο τέλος; Ποιο πλάσμα της θάλασσας έγινε η Τρελούτσικη; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………….………..  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/332/2261,8526/


 

4. Ζωγραφίζω ό,τι μου έκανε εντύπωση από το παραμύθι 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ξαναγράφω τις προτάσεις αλλάζοντας τα υπογραμμισμένα ρήματα από 

τον Ενεστώτα στον Αόριστο: 

 

 Ο άνεμος φυσά πολύ δυνατά και ξεριζώνει τα δέντρα. 

__________________________________________________________________________ 

  Ο καιρός συνεχίζει να είναι καλός και έτσι τα πλοία αρχίζουν να 

ταξιδεύουν. 

 ________________________________________________________________________ 

  Τα δέντρα ανθίζουν και φέρνουν νωρίς την άνοιξη. 

  _____________________________________________________________________ 

  Τα ζώα ξυπνούν από τη χειμερία νάρκη και φτιάχνουν τις φωλιές τους. 

  _______________________________________________________________________ 

  Η Άννα περνάει από το σπίτι της Καίτης και πηγαίνουν μαζί στο σχολείο. 

 _________________________________________________________________________ 

 

 



 

6. Συμπληρώνω  με προσοχή τις καταλήξεις: 

 

 

Εμείς  στρώνουμ…  τα κρεβάτια. 

Κάθε πρωί πλένομ…, ντύνομ…  και φεύγω για το σχολείο. 

Μου αρέσει να γυμνάζομ… 

Κάθε Κυριακή πηγαίνουμ.. στο σινεμά. 

Τα παιδ…..  ρίχν…… την μπάλα το ένα στο άλλ…. . Όμως κάποια 

στιγμ…… βαριούντ…… αυτό το παιχνίδ….. . Αποφασίζ……  να κάνουν 

κάτι άλλ…. . 

Θέλετ…… να πάμ…. μια βόλτα στη γειτον….. μου; λέ… η Ελέν….. . Θα δούμ… μέρη 

που δεν τα ξέρ……. πολλοί! 

 

 

7. Να κλίνεις τα ουσιαστικά: ο κήπος , η γιορτή , το χωριό. 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ.       

Γεν.       

Αιτ.       

Κλητ.       

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ.       

Γεν.       

Αιτ.       

Κλητ.       

  

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και θα μεταφερθείτε στο Λογισμικό 

Γλώσσας της Γ΄-Δ΄ τάξης.  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Γ-Δ ΤΑΞΗΣ (Ctrl και κλικ) 

Επιλέξτε ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥ. Γράψτε το όνομά σας και επιλέξτε μετά πάλι 

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥ. Πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για να φτιάξετε μία κάρτα για 

τα γενέθλιά σας. 

Αν θέλετε, επιλέξτε και ασχοληθείτε και με τις υπόλοιπες επιλογές του λογισμικού 

 π. χ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

 

       

 

 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-c-d/


 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (3)  

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να θυμηθείτε τα 

κλάσματα και να παίξετε με αυτά. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ(Ctrl και κλικ) 

 

ΠΑΧΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ    (Ctrl και κλικ) 

 
 

 
1. Το ένα κουτί χωράει 60 μολύβια. Ένα χαρτοκιβώτιο χωράει 25 
κουτιά. 
Πόσα μολύβια μπορούν να συσκευασθούν σε ένα χαρτοκιβώτιο; 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
2. Το σχολικό λεωφορείο της εικόνας χωράει 24 μαθητές. Κάθε μέρα κάνει 16 
δρομολόγια. Πόσους μαθητές μεταφέρει κάθε μέρα; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ 
 

 
 
 
 

 

Απάντηση………………………………………….…………………………… 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Απάντηση……………………………………………………………… 

http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/story.html
http://www.hbschool.com/activity/cross_the_river


3. Οι γονείς του Μίλτου εισέπραξαν το μισθό και το δώρο τους για το Πάσχα. Ο 

πατέρας του εισέπραξε 1.208 € και η μητέρα του 1.197 €. Ξόδεψαν 1.068 €. 

Πόσα χρήματα τους έμειναν;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ο κ. Νίκος ο φούρναρης  έφτιαξε 28 τσουρέκια για το Πάσχα και τα μοίρασε   

σε  7 ταψιά. Πόσα τσουρέκια θα βάλει σε κάθε ταψί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ  (Ctrl και κλικ) 

και θυμηθείτε την δοκιμή του πολλαπλασιασμού 

  

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΠΑΣΚΕΤ(Ctrl και κλικ)  και  βάλτε 

καλάθια. 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Ctrl και κλικ) και λύστε 

σωστά τις πράξεις, 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Απάντηση………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….… 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ 

 

 

 

 

 

 
 
 

Απάντηση……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

Σ’ ένα ζωολογικό κήπο, ανάμεσα στ’ άλλα ζώα που υπάρχουν εκεί, ζει κι ένας 

ιπποπόταμος με ένα ρινόκερο. Ο ιπποπόταμος ζυγίζει 3.547 κιλά και ο ρινόκερος 

2.829 κιλά. Πόσα περισσότερα κιλά ζυγίζει ο ιπποπόταμος από το ρινόκερο; Πόσα 

κιλά ζυγίζουν και τα δύο ζώα; 

 

 

 

 

 

 

Σ’ ένα ζωολογικό κήπο, ανάμεσα στ’ άλλα ζώα που υπάρχουν εκεί, ζει κι ένας 

ιπποπόταμος με ένα ρινόκερο. Ο ιπποπόταμος ζυγίζει 3.547 κιλά και ο 

ρινόκερος 2.829 κιλά. Πόσα περισσότερα κιλά ζυγίζει ο ιπποπόταμος από το 

ρινόκερο; Πόσα κιλά ζυγίζουν και τα δύο ζώα; 

http://www.authorstream.com/Presentation/dimotiko-2071512-30
http://www.math-play.com/one-digit-by-two-digit-multiplication-game/one-digit-by-two-digit-multiplication-game.html
http://www.jele.gr/activity/c/math/mathC062.swf


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ(3) 
 

                     ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΕΣ 

ΘΕΟΙ. Διαβάζω με προσοχή και κυκλώνω τη σωστή απάντηση: 
 

 Οι δώδεκα θεοί κατοικούσαν 

 α) στον ουρανό   β) στον Παρνασσό   γ) στον Όλυμπο 

 Οι θεοί έτρωγαν αμβροσία και έπιναν  

 α) νέκταρ   β) κρασί   γ) νερό 

 Ο Δίας ήταν αρχηγός των 

      α) θεών         β) θεών και ανθρώπων        γ) ανθρώπων 

 Ο θεός της θάλασσας ήταν  

 α) ο Ερμής                   β) ο Διόνυσος   γ) ο Ποσειδώνας 

 Ο Απόλλωνας γεννήθηκε  

 α) στον  Όλυμπο                                β) στη Δήλο         γ) στη Λητώ 

 Ο θεός της φωτιάς ήταν ο 

 α) ο Προμηθέας                                 β) ο Ήφαιστος  γ) ο Άρης 

 Ο θεός του εμπορίου ήταν  

 α) ο Ερμής              β) ο Πλούτωνας  γ) ο Ζευς 

 

 

 

Αν θέλετε, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (Ctrl και κλικ) 

και απαντήστε στο κουίζ. 

 

 

  

http://dim-n-skopou.ser.sch.gr/files/theoi/02.htm


ΘΕΕΣ. Αντιστοιχίζω τις θεές με τη σωστή φράση που ταιριάζει: 
 

Ήρα   γεννήθηκε απ’ το κεφάλι του Δία 

Ηρα    ήταν πολύ ζηλιάρα 

Αφροδίτη   προστάτευε τον γάμο 

Αφροδίτη    θεά του κυνηγιού  

Αθηνά   θεά της ομορφιάς 

Αθηνά    αδελφή του Απόλλωνα 

Δήμητρα   γεννήθηκε απ’ τον αφρό της θάλασσας 

Άρτεμη   θεά του σπιτιού 

Άρτεμη    άλλαζε τις εποχές του χρόνου 

Εστία    θεά της σοφίας 
 

Αν θέλετε, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο ΟΙ ΘΕΕΣ  ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ  (Ctrl και κλικ)  

και απαντήστε στο κουίζ. 

 
ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΟΝ  ΘΗΣΕΑ  ΚΑΙ  ΤΟΝ   ΙΑΣΟΝΑ 

     

 Συμπληρώνω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος: 
 
Ο Φρίξος και η Έλλη ήταν αδέλφια. 
Ο Αθάμας ήταν βασιλιάς της Κολχίδας . 
Ο Ιάσονας έχασε και τα δύο του σανδάλια. 
Η Ινώ αγαπούσε το Φρίξο και την Έλλη. 
Ο Πελίας ήταν ξάδελφος του Ιάσονα  
Ο Μινώταυρος είχε εφτά κεφάλια. 
Ο Λαβύρινθος κατασκευάστηκε από το Δαίδαλο. 

Ο Λυκομήδης ήταν βασιλιάς στη Σκύρο. 
Η Αριάδνη ήταν ξαδέλφη της Φαίδρας. 
Η Αριάδνη  έδωσε ένα σπαθί στο Θησέα. 
 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο ΗΡΑΚΛΗΣ (Ctrl και κλικ) και απαντήστε στο κουίζ 

για τον Ηρακλή. 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο η θυσία της Ιφιγένειας (Ctrl και κλικ) και απαντήστε 

στο κουίζ. 

Επίσης, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου (2 Απριλίου) 

είναι ευκαιρία να διαβάσετε διάφορα βιβλία από τον παρακάτω σύνδεσμο. 

ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ-ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ctrl και κλικ). Επιλέξτε  όποιο 

βιβλίο σας αρέσει. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://dim-n-skopou.ser.sch.gr/files/thees/06.htm
http://4dim-veroias.ima.sch.gr/wp-content/uploads/2011/11/Hercules_2.htm
http://users.sch.gr/gargyriou/yliko-g/istoria/ifigeneia/index.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp

