
Πασχαλινά έθιμα 

Αερόστατα της Αρκαδίας 

Συναντάται μόνο στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας. Tην 

Ανάσταση, οι νέοι που έχουν δημιουργήσει μικρά 
αερόστατα, τ’ αφήνουν ελεύθερα να υψωθούν 
δημιουργώντας ένα εντυπωσιακότατο θέαμα στο 
νυχτερινό ουρανό.  

Tο έθιμο αυτό ισχύει από τα τέλη του 19ου αιώνα. Σχεδόν 
κάθε σπίτι, βδομάδες πριν ετοιμάζει το δικό του αερόστατο με καλάμι 

και χαρτί. Για την πυρόδότησή τους χρησιμοποιείται η «καλυμμάρα», 
πανί εμποτισμένο με λάδι και πετρέλαιο. Από κάθε ενορία (από τις 5 
της Tσακωνιάς) αφήνονται περισσότερα από 100 αερόστατα. 

Φανταστείτε το θέαμα! 

Πολιτιστικό περιοδικό, Άωτον… το άκρο του 
πολιτισμού, 

εκδ. Ελληνική Πρωτοβουλία Ο.Ε., Μάιος-Ιούνιος 2005 

Ανάσταση στην Κέρκυρα 

Κάθε Μεγάλο Σάββατο πρωί, την ώρα που ο 

ιερέας βγαίνει από το ιερό με την εικόνα της 
Αναστάσεως στολισμένη με λουλούδια, οι καμπάνες χτυπούν 

χαρμόσυνα. Oι νοικοκυρές πετούν στους δρόμους μεγάλα πήλινα 
δοχεία (μπότιδες) από τα παράθυρα που πέφτοντας σπάνε σε χίλια 
κομμάτια και κάνουν μεγάλο θόρυβο.   

Αυτό το έθιμο συμβολίζει τη νίκη του Χριστού απέναντι στην 
αμαρτία και το θάνατο και βασίζεται σ’ ένα στίχο του Ψαλτηρίου: 
«ποίμανον αυτούς εν ράβδω σιδηρά, ως σκεύη κεραμέως σύντριψον 
αυτούς» δηλαδή να τους κυβερνάς όπως ο βοσκός τα πρόβατα αλλά 

με σιδερένιο ραβδί, κάνε τους κομμάτια όπως τα πήλινα δοχεία 
(Ψαλμ. B, στιχ. 9). 

Πολιτιστικό περιοδικό, Άωτον… το άκρο του πολιτισμού, 
 εκδ. Ελληνική Πρωτοβουλία Ο.Ε., Μάιος-Ιούνιος 2005 

 

Tα Λαζαράκια 

Tο Σάββατο του Λαζάρου τα παιδιά σε αρκετές 

περιοχές της Ελλάδας γυρίζουν από πόρτα σε πόρτα 
τραγουδώντας κάλαντα που μιλούν για την Ανάσταση του 
Λαζάρου. Κρατούν άβαφα αυγά και μικρά ψωμάκια, τα 



«Λαζαράκια» ή «Λαζαρέλια». Συνήθως περιέχουν ξηρούς καρπούς, 
κανέλα, σταφίδες και ταχίνι και είναι πλασμένα σαν ανθρωπάκια με 
μακρύ ρούχο και σαρίκι στο κεφάλι.   

Tα Λαζαρέλια υπάρχουν και σ’ ένα έθιμο του Πόντου, μόνο που 
οι Πόντιοι τα ονομάζουν «κερκέλε» και τα δίνουν μαζί με άσπρα 
αυγά στα παιδιά που τραγουδούσαν την Κυριακή των Bαΐων. 

Πολιτιστικό περιοδικό, Άωτον… το άκρο του πολιτισμού, 
 εκδ. Ελληνική Πρωτοβουλία Ο.Ε., Μάιος-Ιούνιος 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1.Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια. 

φως    = φωτίζω, φωτισμός, φωτιστικό, φωτεινός,-ή,-ό ,    φωταέριο,     φωτοβολίδα  ,     

φωτογραφία    , φωτογραφικός, -ή, ό , φωτοαντίγραφο, φωτογένεια, φωτοσύνθεση, 

φωτιά, φωταγωγία, φωταγωγός   πολύφωτο κ.ά.,  

Ανάσταση=  ανασταίνω, ανασταίνομαι, (Χριστός Ανέστη = ο Χριστός αναστήθηκε), 

αναστάσιμος, -η,  

 

2. Βάλε τις παρακάτω λέξεις στη σωστή θέση του πίνακα. 

άσπρα      τραγουδούσαν      Λαζάρου    μιλούν        έθιμο 

  ξηρούς      καρπούς       Κυριακή              παιδιά       ώρα 

βασίζεται      σιδερένιο          πήλινα    δοχεία        κυβερνάς     

  νοικοκυρές     εικόνα     καμπάνες        χτυπούν     φανταστείτε 

 Αναστάσεως      Χριστού         συμβολίζει     άβαφα 

μικρά    εντυπωσιακότατο      νυχτερινό     αερόστατα    

 

 

 

 



ΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
τραγουδούσαν άσπρα Λαζάρου 

μιλούν ξηρούς έθιμο 

βασίζεται σιδερένιο καρπούς  

κυβερνάς πήλινα Κυριακή 

φανταστείτε  άβαφα παιδιά 

συμβολίζει μικρά ώρα 

χτυπούν εντυπωσιακότατο δοχεία 
 νυχτερινό νοικοκυρές 

  εικόνα 

  καμπάνες 

  Αναστάσεως 

  Χριστού 

  αερόστατα 

   
 

3. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψεις πάνω από τις λέξεις: το Ρ (ρήμα) με 
μαύρο,    το Υ (υποκείμενο) με κόκκινο,     το Α (αντικείμενο) με μπλε  και το 

Κ( κατηγορούμενο) με πράσινο.  (Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλα σε 

μια πρόταση.) 
 
Η Κατερίνα   είναι   δασκάλα μουσικής.  
 

Ο Νίκος διαβάζει.  
 
Το φαγητό  είναι  έτοιμο.  
 

Η Νίκη και η Μαρίνα  είναι  φίλες. 
 
Τα φώτα  τα  έφτιαξε  ο ηλεκτρολόγος. 
 

Ο Ανέστης φοράει τη φόρμα του και ξεκινάει τη γυμναστική. 
 
Η Έφη μοίρασε τα φυλλάδια και ο Μάνος  διάβασε τις πληροφορίες. 
 

Το νερό θεωρείται πηγή ζωής. 
 
Ο Παύλος εκλέχθηκε  δήμαρχος.  
 

Η σημερινή μέρα δε φαίνεται  ηλιόλουστη. 
 
 
 

 
 

 



ΑΣ  ΠΑΙΞΟΥΜΕ 

    

 http://inschool.gr/G4/LANG/PROTASEIS-KATIGOROUMENO-PRAC-G4-LANG-
HPclickon-1310122129-tzortzisk/index.html 

 
http://inschool.gr/G6/LANG/SXHMA-LOGOU-METAFORA-PRAC-G6-LANG-
MYtriviaBO-1404170037-tzortzisk/index.html 

 
http://inschool.gr/G2/LANG/EPIRRHMATA-cats-00-HPorderBstLets-LEARN-
G2-LANG-1703202040-tzortzisk/index.html 
 

 
http://inschool.gr/G4/LANG/PROTASI-SYSTATIKA-PRAC-G4-LANG-
MYmillion-1309150812-tzortzisk/index.html 
 

 
http://inschool.gr/G4/LANG/RIMATA-SYNDETIKA-PRAC-G4-LANG-
HPclickon-1310122205-tzortzisk/index.html 
 

 
 

 

ΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΜΕ  ΜΕΡΙΚΑ   ΑΡΧΑΙΑ…. ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

ΜΕ  ΤΟ  ΦΑΝΑΡΙ  

Ο  φιλόσοφος  Διογένης  λένε  ότι  ζούσε  σ’ ένα  πιθάρι  και  τριγύριζε  

στους  δρόμους  κρατώντας  ένα  φανάρι.  Όταν  τον  ρωτούσαν  γιατί,  

εκείνος  απαντούσε:  «Ψάχνω  να  βρω  έναν  άνθρωπο»,  εννοώντας  πως  

σπάνιζαν  οι  σωστοί,  δίκαιοι και τίμιοι πολίτες. 

Πασίγνωστο  είναι  και  το  περιστατικό  με  τον  Μέγα  Αλέξανδρο.  Ο  ξακουστός  

βασιλιάς  στάθηκε  μπροστά  του  και  του  είπε: «Ζήτα  μου  ό,τι  θέλεις.»  Ατάραχος  

ο   Διογένης  απάντησε: «Παραμέρισε, γιατί  μου  κρύβεις  τον  ήλιο!» 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  

Συνήθιζε  να  κυκλοφορεί  στην  Αγορά  της  Αθήνας  και  χαζεύοντας  τα  

αναρίθμητα  αγαθά  που  πουλιούνταν  εκεί  αναφωνούσε: «  Από πόσα  

πράγματα  δεν  έχω  ανάγκη!» 

ΖΗΝΩΝΑΣ 

Ο  Ζήνων  εξήγησε  μια  φορά  σ’ έναν  νέο  που  έκανε  πως  τα  ξέρει  όλα  και  

μιλούσε  συνεχώς:  «Νεαρέ  μου,  η  φύση  μας  χάρισε δύο  αυτιά  κι  ένα  μόνο  

στόμα,  για  να  ακούμε  τα  διπλάσια  απ’  όσα  λέμε!»  

http://inschool.gr/G4/LANG/PROTASEIS-KATIGOROUMENO-PRAC-G4-LANG-HPclickon-1310122129-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G4/LANG/PROTASEIS-KATIGOROUMENO-PRAC-G4-LANG-HPclickon-1310122129-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G6/LANG/SXHMA-LOGOU-METAFORA-PRAC-G6-LANG-MYtriviaBO-1404170037-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G6/LANG/SXHMA-LOGOU-METAFORA-PRAC-G6-LANG-MYtriviaBO-1404170037-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G2/LANG/EPIRRHMATA-cats-00-HPorderBstLets-LEARN-G2-LANG-1703202040-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G2/LANG/EPIRRHMATA-cats-00-HPorderBstLets-LEARN-G2-LANG-1703202040-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G4/LANG/PROTASI-SYSTATIKA-PRAC-G4-LANG-MYmillion-1309150812-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G4/LANG/PROTASI-SYSTATIKA-PRAC-G4-LANG-MYmillion-1309150812-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G4/LANG/RIMATA-SYNDETIKA-PRAC-G4-LANG-HPclickon-1310122205-tzortzisk/index.html
http://inschool.gr/G4/LANG/RIMATA-SYNDETIKA-PRAC-G4-LANG-HPclickon-1310122205-tzortzisk/index.html


ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  

Όταν  κάποιος  φαλακρός  πείραξε  τον Ευριπίδη,  αυτός  του  είπε: «Εσένα  

δε  θα  σε  βρίσω.  Θα  επαινέσω  όμως  τις  τρίχες  σου,  που  παράτησαν  

τέτοιο  κεφάλι!» 

ΝΙΚΟΚΛΗΣ 

« Ευτυχισμένοι  οι  γιατροί», έλεγε,  «γιατί  τις  επιτυχίες  τους   τις  βλέπει   ο  ήλιος,  

ενώ  τις  αποτυχίες  τους  τις  κρύβει  η  γη!» 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
«Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις χρήματα, να του 

αφαιρείς επιθυμίες». 
 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

‘Όταν  στη  μάχη  των  Θερμοπυλών  του  είπε  ο  Διηνέκης  πως  

τα  βέλη  των  Περσών  είναι  τόσα  πολλά  που  θα σκεπάσουν  

τον  ήλιο,  εκείνος  απάντησε: «Ωραία,  θα  πολεμήσουμε  στη  

σκιά!» 

ΔΕΝ  ΜΥΡΙΣΑ  ΤΑ  ΝΥΧΙΑ  ΜΟΥ 

Όταν  ο  Πλάτωνας  πήγε  ηλικιωμένος  πια  στην  Ολυμπία,  του   έγινε  μοναδική  

υποδοχή,  γιατί  στα  νιάτα  του  ήταν  ακοντιστής  και  νικητής  στα  Πύθια  και  στα  

Νέμεα.  Στους  Ολυμπιονίκες έδιναν  φαγητό  δωρεάν  μέχρι  να  πεθάνουν.  Πριν  

μπουν  στο  στάδιο,  πολλοί  θεατές  απ’  έξω  έβαζαν  στοιχήματα  για  το  ποιος  θα  

είναι  ο  νικητής.  Πολλοί πήγαιναν  σε  διάφορα  μαντεία  και  εκεί  οι  ιέρειες  

βουτούσαν  τα  ακροδάχτυλά  τους  σε  δαφνέλαιο,  τα  έφερναν  κοντά  στη  μύτη  

τους,  έπεφταν  σε  ένα  είδος  ληθάργου  και  μετά  έλεγαν  το  όνομα  του  νικητή. 

 

 ΚΑΙ  ΜΕΡΙΚΑ  ΑΛΛΑ 

 Ένας φλύαρος κουρέας ρώτησε τον Αρχέλαο, βασιλιά της Μακεδονίας: 

«Πώς θέλεις να σε κουρέψω;». 
Ο Αρχέλαος απάντησε: 

«Σιωπηλός!». 

  

 Παρακινούσαν τον Φίλιππο τον Μακεδόνα να εξορίσει κάποιον που τον 
κακολογούσε. 

Ο Φίλιππος απάντησε: 

«Δεν είστε καλά! Θέλετε να τον στείλω να με κατηγορεί και σ’ άλλα μέρη;». 

  



ΑΣΚΗΣΗ 

Γράφω τη σωστή λέξη. 

Ήταν γνωστοί οι νόμοι του για τη σκληρότητά τους   …Δράκοντας… 
 Έτσι λεγόταν ο ζωμός που έτρωγαν οι Σπαρτιάτες.  ..μέλανας… 
Στο στρατόπεδο των …Δωριέων…     πήγε ντυμένος χωρικός ο Κόδρος. 
Γνωστός νόμος του Σόλωνα. …σεισάχθεια… 
Ο Πεισίστρατος ήταν …τύραννος… 
 Νομοθέτης των Σπαρτιατών. …Λυκούργος…… 
Τα παιδιά των Σπαρτιατών έπρεπε να …συνηθίσουν… στη σκληρή ζωή. 
Εκεί οι Σπαρτιάτες συζητούσαν σοβαρά ζητήματα. …Απέλλα… 
 Ένα από τα μαθήματα που παρακολουθούσαν τα αγόρια στη 
Σπάρτη…γραφή ή  ανάνωση  ή  μουσική  ή  χορός…… 
 
 
Πατώντας σε αυτούς τους συνδέσμους, μπορείτε να  παίξετε 
ενδιαφέροντα παιχνίδια. 
 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6581?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11112?locale=el 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6581?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11112?locale=el


 

 
 

ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 

1. Τα ποσά των δεκαδικών αριθμών (ευρώ, λεπτά, μέτρα, εκατοστά, κιλά, 
γραμμάρια κ.λπ.) μπορώ να τα γράψω με τρεις τρόπους: 

 με συμμιγή π.χ.χωριστά τα ευρώ από τα λεπτά π.χ. 5 ευρώ 34 λεπτά 
 με δεκαδικόαριθμό π.χ 5,34ευρώ 
 με ακέραιο αριθμό αφού πρώτα τα μετατρέψω π.χ. 

 2,34ευρώ=(2Χ100) + 34=234λεπτά (αφού το 1 ευρώ έχει 100 λεπτά 
 

2. Για να μετατρέψω  έναν δεκαδικό αριθμό σε δεκαδικό κλάσμα γράφω τον αριθμό χωρίς 
την υποδιαστολή για αριθμητή και στον παρονομαστή γράφω το 1 με τόσα μηδενικά 

όσα και τα δεκαδικά ψηφία του δεκαδικού αριθμού: 1,234 =  
    

    
 

3. Μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω μηδενικά στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός 

δεκαδικού αριθμού χωρίς να μεταβάλω την αξία του: 23,1 = 23,10 = 23,100 = 23,1000 = 
…    αλλά      και     6,12000 = 6,1200 = 6,120 = 6,12 

4. Για να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάθετα δεκαδικούς αριθμούς τους γράφω τον έναν 
κάτω από τον άλλο έτσι ώστε το ακέραιο μέρος να είναι κάτω από το ακέραιο μέρος, το 

δεκαδικό κάτω από το δεκαδικό και οι υποδιαστολές η μια κάτω από την άλλη. Κάνω 
την πράξη όπως έμαθα στους ακέραιους αριθμούς. Δεν ξεχνώ να κατεβάσω την 
υποδιαστολή στο αποτέλεσμα 

π.χ. 2,34 + 21, 2+0,569 

     2,34 

+ 21,2 

     0,569 

   24,109 
 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Γράψε τα ποσά με τους τρεις τρόπους: 
 
Με συμμιγή   με δεκαδικό   με ακέραιο 

 
6€ + 44λ.    6,44 € ….                        …644 λεπτά… 
 
…6€ +8 λ…   6,08€    …608 λ… 

 
…4€+58λ…   …4,58€…                  458λ. 
 
17 € + 2λ.    …17,02€…               1.702λ… 

 
14€+50λ…   14,50€    1.450λ…… 
   



 
2. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα:  

          Συμμιγής          Δεκαδικός     Δεκαδικό κλάσμα 

        4δέκ.0εκ.6 χιλ.          0,406μ. 

000.1

406
 μ. 

       3μ.2δέκ. 7εκ.            3,27 μ. 
   

   
 μ 

        9μ. 7 χιλ. 
         9,007μ.     

    
μ. 

         5μ. 3δέκ.            5,3μ. 
10

53
 μ. 

 
 

3. Να βάλεις την υποδιαστολή σε τέτοια θέση, ώστε:  

 -το 5 να σημαίνει δέκατα.  

0,5459        7,5412        70,50          0,5          900,5         46,5 

  -το 4 να σημαίνει εκατοστά.  

3,548        0,041      0,04         8,74         10,24        0,14    608,046 
 
-το 3 να σημαίνει χιλιοστά.  

4,563        0, 063          0,413          92,103            0,003        12,703 

 
 
 

4. Βάλε σε σειρά τους δεκαδικούς αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. 

 
0,76  45,18  0,706  12,67  45,09  12,7  0,8 
 
0,706 < 0,76 < 0,8 < 12,67 < 12,7 < 45,09 < 45,18 
 

 

5. Συμπλήρωσε τα κενά με δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς: 
 

Δύο δέκατα   =    0, 2  =  2    
                                       10 

Τριάντα πέντε εκατοστά  =  0,35 =   
  

   
 

 

8 ακέραιες μονάδες και 6 εκατοστά   = 8,06 =  
   

   
 

 

7 εκατοστά    =  0,07   =  
 

   
 

 

9 ακέραιες μονάδες και 8 δέκατα = 9,8  = 
  

  
 



 

6. Να μετατρέψεις τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και το 
αντίστροφο. 
 

 

8,75 = 
   

   
    0,098 = 

  

    
    30,234 = 

      

    
    70,4 =  

   

  
       34,5= 

   

  
        

 

3,6=  
  

  
       0,009=  

 

    
       0,15=  

  

   
          81,63=  

     

   
         7,9=  

  

  
             

 
  

  
= 8,9     

 

   
= 0,02      

   

  
= 45,7     

 

    
= 0,009       

  

   
= 0,36 

 
 

    
= 0,008        

   
  

= 34,5        
   

   
= 2,08        

 

  
= 0,4         

  

    
 = 0,023 

 
 

 
7. Κάνε κάθετα τις πράξεις: 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

1. Βάζω υποδιαστολή. (π.χ. 4=4,0) 

2.Στην αφαίρεση δεν ξεχνώ να συμπληρώνω με 0 τον μειωτέο (πάνω  αριθμός) 

100 – 58,96            67 + 79 +21,603      45,78 – 2,3             5,6 – 0,23 

4,501 + 2,34               3,105 – 0,59        0,86– 0,164           189,2 – 35, 097 

   100,00                       67,0                                 45,78                             5,60 

- 58,96                  +   79,0                             -     2,3                         -    0,23 

41,04                        21,603                             43,48                            5,37 

                                    167,603 

 

 

   4,501                           3,105                             0,860                             189,200 

+ 2,34                         -  0,59                          -    0,164                        -      35,097 

   6,851                           2,515                             0,696                             154,103 

 

 

 

    

    



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. H Βαρβάρα πλήρωσε 75 € για βιβλία που αγόρασε, ενώ ο Νίκος πλήρωσε 0,54€ 
λιγότερα από τη Βαρβάρα. 

α) Πόσα χρήματα πλήρωσε ο Νίκος; 
β) Πόσα χρήματα ξόδεψαν και τα δύο παιδιά για την αγορά των βιβλίων; 

 
ΛΥΣΗ:  α)     β)  
 

    75,00                                                                 75,00 
- 0,54                                                          +      74,46 

     74,46 €                                                            149,46€ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο Νίκος πλήρωσε  74,46 €   και τα δυο παιδιά μαζί  149,46€   .                                                  
 

2. Ο Πάνος αγόρασε ένα κουλούρι των 0,50€ ,ένα χυμό των 70λ. και μια σοκολάτα των 0,35€. 
Πόσα ρέστα πήρε αν έδωσε 2€;  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετατρέπω σε δεκαδικό τα λεπτά.) 

 
ΛΥΣΗ 

 
 

    0,50                           2,00 
+  0,70                       -  1,55 
    0,35                          0,45€ 

          1,55€ 

 
 

Απάντηση:  Πήρε ρέστα 0,45€. 
 

 
 

3. Η Εύα έχει στο πορτοφόλι της 9
 
€ και 53λ. και η Ιωάννα έχει 3€ και 60λ. 

λιγότερα. Πόσα χρήματα έχουν και τα δυο παιδιά; 

ΛΥΣΗ 
 
      9,53                                                9,53                              

- 3,60                                             + 5,93 
5,93 € έχει η Ιωάννα                    15,46 € 

 
 

                                                                       
 

 
 

Απάντηση:  Τα δύο παιδιά έχουν 15,46 

 
 



 
 

 

4.  Δυο φορτηγά μεταφέρουν πορτοκάλια. Το πρώτο φόρτωσε 6 τόνους και 800 κιλά και 
το δεύτερο 450 κιλά περισσότερα. Ποιο είναι το συνολικό βάρος των πορτοκαλιών;  

 
ΛΥΣΗ 

 

                                                        

      6,800                                                        6,800 
  +  0,450                                                   +  7,250 

      7,250 τόνους μετέφερε                          14,050 τόνους και τα δύο φορτηγά 
     το δεύτερο φορτηγό 

 

  

Απάντηση: Το συνολικό βάρος των πορτοκαλιών είναι 14,050 τόνοι. 

 

….και τώρα ας  παίξουμε…. 

Σύνδεσμοι για να παίξετε παιχνίδια με δεκαδικούς και κλάσματα: 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7866?locale=el 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7867?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4170?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8016?locale=el 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3699?locale=el 

    Σε αυτές τις διευθύνσεις μπορείτε να παίξετε on line πολλά παιχνίδια που έχουν 

σχέση με όλα όσα έχουμε κάνει, όπως δεκαδικοί αριθμοί, παράλληλες και 

τεμνόμενες ευθείες, περίμετρος και εμβαδό, διαιρέσεις και πολλά άλλα. 

http://inschool.gr/4math.html 

http://inschool.gr/4math04.html 
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