
ΓΛΩΣΣΑ  Γ΄ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ(4) 

 
 

 1. Κυκλώνω στις παρακάτω λέξεις : 

 τη λήγουσα : κ α ρ φ ί,  κ α λ η μ έ ρ α,  λ ε ω φ ο ρ ε ί ο,  κ α ρ δ ι ά,  θ ά λ α σ σ α,  γ ε ω ρ γ ό ς 

 την παραλήγουσα : ά ν ο ι ξ η,  ε π ε ι δ ή,  χ τ ι σ μ έ ν η,  ό μ ο ρ φ ο ς,  π λ ε υ ρ ά,  κ ύ ρ ι ο ς 

 την προπαραλήγουσα : β α ρ κ ο ύ λ α,  π α ν τ ό φ λ α,  ύ φ α σ μ α,  ε ρ γ α σ ί α,  σ ύ ν θ ε σ η   

 

 
2. Υπογραμμίζω με διαφορετικό χρώμα τις προσωπικές αντωνυμίες και τα οριστικά άρθρα στις 

παρακάτω προτάσεις : 

 

 Του αγόρασα την εφημερίδα που μου ζήτησε. 

 Δε με νοιάζει πόσο κοστίζει το βιβλίο. 

 Διάβασε το πρόβλημα, σκέψου το και μετά λύσε το. 

 Τόσο σε εμάς όσο και σε εσάς αρέσουν το τραγούδι και ο χορός. 

 Άκουσε το τραγούδι που σου έγραψα. 

 

3. Υπογραμμίζω με διαφορετικό χρώμα τις προσωπικές και τις κτητικές αντωνυμίες στις  

παρακάτω προτάσεις : 
 

 Της δάνεισα την ξύστρα μου. 

 Έλα να δεις το δωμάτιό μου, που το συμμάζεψα μόνος. 

 Η Δανάη μού χάρισε την πιο όμορφη κούκλα της. 

 Ζωγραφίσαμε τα πρόσωπά μας και τα κολλήσαμε σε ένα μεγάλο χαρτόνι. 

 Ελάτε να γράψουμε το δικό μας παραμύθι  και να το παρουσιάσουμε στην άλλη τάξη. 

 

 4. Να βάλεις σε κατηγορίες τις παρακάτω λέξεις: 

πελώριος, μωρό, ρωτώντας, λούζομαι, παίζω, αφετηρία, ψωμί,  ,σκουπίζοντας, παραμύθι, 

βάφομαι, αγέλαστος,  μιλώντας, ζηλεύω, ευγενικός, τέλειος ,βάφοντας 

 

Ουσιαστικά Ρήματα Επίθετα Μετοχές 

    

    

    

    

 
 



Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο παραμύθι (Ctrl και κλικ) για να 

διαβάσετε ένα παραμύθι που κάτι ……θα σας θυμίσει …………… 

Όποιος θέλει μπορεί να κάνει μια ζωγραφιά για το 

παραμυθάκι…………….. 

 

 

 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο έθιμα του Πάσχα,( Ctrl και κλικ) για 

να διαβάσετε για τα πιο σημαντικά πασχαλινά έθιμα και μετά 

αντιγράψτε τους παρακάτω συνδέσμους  για να παίξετε.   

https://learningapps.org/view4746287  

  https://learningapps.org/view7070287 

  https://learningapps.org/view4746243 

 

Αντιγράψτε τους παρακάτω συνδέσμους και φτιάξτε τα πάζλ. 

(αντιγράψτε απλά τη διεύθυνση και επικολλήστε τη στη γραμμή διευθύνσεων 

στη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιείτε) 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ab7d1e265b2

 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ae9f68f0bf6 

 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2d742b8ba911 

 

https://enakeimenomiaeikona.blogspot.com/2020/04/blog-post_27.html?fbclid=IwAR2oPHgCApJANK9DNQJjKvgzJ5Mteh56ORSLz1bszKshmeG5tZONnxyoPeA
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-thriskeftika-e-st/d11-web/htms/ethima_pascha.htm
https://learningapps.org/view4746287
https://learningapps.org/view7070287
https://learningapps.org/view4746243
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ab7d1e265b2
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ab7d1e265b2
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ae9f68f0bf6
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2d742b8ba911


 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (4)  
 

1. Γράφω για κάθε αριθμό τον προηγούμενο και τον επόμενο: 

Π. χ       1299 -1300-1301 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Λύνω τις παρακάτω πράξεις.

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο παιχνίδι μαθηματικών και βοηθήστε στην 

ανακύκλωση. 

 

4. Επιλέξτε  τους παρακάτω συνδέσμους για να θυμηθείτε τα κλάσματα 

                 κλάσματα 1                      κλάσματα 2  

 

5. Ένας βοσκός έχει πρόβατα, κατσίκες και γίδες. Τα πρόβατα είναι 438, οι κατσίκες  

είναι 135 περισσότερες από τα πρόβατα και οι γίδες είναι 179 λιγότερες από τις 

κατσίκες. Πόσα ζώα έχει συνολικά ο βοσκός; 

 
ΛΥΣΗ  
 
 
 
 

 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:………………………………………..…………………… 
 
 
 

5x9= 8x4= 7x2= 3x7= 10x8= 

9x4= 5x7= 3x9= 6x4= 40:5= 

8x5= 9x7= 5x8= 8x6= 6x9= 

48:8= 21:7= 20:4= 36:4= 30:6= 

64:8= 32:4= 36:3= 35:5= 8x7= 

http://www.jele.gr/activity/c/math/mathC047.swf
http://www.jele.gr/activity/c/math/mathC070.swf
http://www.jele.gr/activity/c/math/mathC072.swf


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!!!!!!!! 

 
1. Συμπληρώνω τα κενά του κειμένου με τις κατάλληλες λέξεις: 

Ο Ηρακλής ήταν γιος του ____________ και της ________________ . Η ____________ μισούσε πολύ 

τον Ηρακλή. Όταν αυτός κι ο αδερφός του έγιναν περίπου οκτώ μηνών, έστειλε στην κούνια τους δύο 

_____________ για να τα πνίξουν. Ο Ηρακλής χωρίς φόβο τα έπιασε από το λαιμό και τα έπνιξε. 

Αργότερα, όταν ο Ηρακλής είχε παντρευτεί και ζούσε με τη γυναίκα του, τη Μεγάρα, η Ήρα τον 

τρέλανε κι εκείνος έκανε κακό στην οικογένειά του. Τότε πήγε στο μαντείο των ____________ όπου η 

______________ τον συμβούλεψε να πάει στις Μυκήνες και να υπηρετήσει για δώδεκα χρόνια τον 

ξάδερφό του, τον ________________ .  Μετά θα γινόταν αθάνατος και θα ανέβαινε στον 

_______________ . 

Ο ξάδερφός του, υπηρετώντας την Ήρα, έστειλε τον Ηρακλή να κάνει δώδεκα _______________, 

δηλαδή δύσκολα κατορθώματα. Με τη σωματική του δύναμη αλλά και με την εξυπνάδα του 

κατάφερε να περάσει απ’ όλες τις δοκιμασίες. 

 
2. Γράφω με δικά μου λόγια ό,τι ξέρω για τον άθλο του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας. 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 3. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση. 

• Ο Αιγέας ζήτησε από το Θησέα, όταν επιστρέψει στην Αθήνα, τα πανιά στο πλοίο να είναι 

            α)άσπρα              β)μαύρα             γ)κίτρινα 

 

• Ο Θησέας πηγαίνοντας στην Αθήνα σκότωσε το ληστή 

            α)Προκρούστη            Β)Πολύφημο         γ)Προμηθέα 

 

• Κάθε χρόνο οι  Αθηναίοι  έπρεπε να πληρώνουν φόρο στο Μίνωα 

          α)επτά χιλιάδες ευρώ       β)επτά πλοία και επτά ναύτες       γ)επτά νέους και επτά νέες 

 

 

Στην επόμενη σελίδα υπάρχει μια πασχαλινή ζωγραφιά.  

Όποιος θέλει, μπορεί να την εκτυπώσει και να τη ζωγραφίσει!!!! 

 
                 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!!! 

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ!!! 

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


