
Ε  ΄   ΤΑΞΗ  

Όνομα: ………………………………………..……………   Ημερομηνία: …………………………..

ΓΛΩΣΣΑ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και θα μεταφερθείτε στα Εμπλουτισμένα

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία:

Ενότητα: Πάσχα  

1.  Διαβάστε  το  ποίημα  «Η  ημέρα  της  Λαμπρής»  και  απαντήστε  στην

ερώτηση:  Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί η εικόνα των χριστιανών

με τις λαμπάδες στα χέρια;

Η εικόνα των Χριστιανών που κρατούν τις λαμπάδες στα χέρια μας προκαλεί

συναισθήματα  χαράς  και  αισιοδοξίας.  Μας  μεταφέρει  το  μήνυμα  ότι  η  ζωή

επικράτησε του θανάτου και πως οι άνθρωποι, ανάβοντας ο ένας τη λαμπάδα

του από τον άλλο, οφείλουν να σκεφτούν και να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή

τους.

2.  Αφού  ρωτήσετε  κάποιον  μεγαλύτερο  να  γράψετε  για  ένα  πασχαλινό

έθιμο από τον τόπο καταγωγής σας:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ο  κάθε  μαθητής/τρια  γράφει  ένα  έθιμο  από  με  τον  τόπο  καταγωγής  του

(ελεύθερο θέμα).

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3351,13527/


3. Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και θα μεταφερθείτε στο Λογισμικό

Θρησκευτικών της Ε΄ τάξης:

Θρησκευτικά

α) Επιλέξτε τους συνδέσμους με τη σειρά και ακούστε ή διαβάστε για τις

μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Επίσης, επιλέξτε τον σύνδεσμο «ΤΑ ΕΘΙΜΑ

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ» και διαβάστε για μερικά έθιμα της πατρίδας μας.

β) Επιλέξτε τον σύνδεσμο ΑΣΚΗΣΕΙΣ και απαντήστε . 

4. Αντιγράψτε τους παρακάτω συνδέσμους στο ίντερνετ και φτιάξτε παζλ

σχετικά με το Πάσχα (τα έχω δημιουργήσει για την τάξη μας!):

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://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2d742b8ba911
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ae9f68f0bf6
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ab7d1e265b2
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-thriskeftika-e-st/d11-web/htms/pascha_test.htm
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-thriskeftika-e-st/d11-web/htms/ethima_pascha.htm
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-thriskeftika-e-st/d11-web/htms/ethima_pascha.htm
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-thriskeftika-e-st/d11-web/htms/EPIKAIRA_INTRO.htm


5. Τώρα ζωγραφίστε:



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    

Αυτές τις μέρες είναι ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε δυο βασικές πράξεις: 

τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση.

Α. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

Πολλαπλασιασμός είναι η πράξη με την οποία από δύο φυσικούς αριθμούς

βρίσκουμε έναν τρίτο φυσικό αριθμό, ο οποίος λέγεται γινόμενο των αριθμών

αυτών.

Παρακολουθήστε το  επόμενο βιντεομάθημα για να θυμηθείτε  τη θεωρία

σχετικά  με  τον  πολλαπλασιασμό  (αντιγράψτε  την  παρακάτω  διεύθυνση

στο ίντερνετ):

https://www.youtube.com/watch?v=FMdYauf-wLs&feature=youtu.be 

Τώρα κάντε εξάσκηση στον πολλαπλασιασμό παίζοντας!

http://users.sch.gr/sudiakos/stapenalti1/story.html   

http://users.sch.gr/sudiakos/stapenalti2/story.html 

Β. ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Διαίρεση είναι  η  πράξη με την οποία μοιράζουμε έναν αριθμό σε τόσα ίσα

μέρη, όσα μας λέει ένας άλλος αριθμός. Σε κάθε διαίρεση υπάρχει ο διαιρετέος

(Δ), ο διαιρέτης (δ), το πηλίκο (π) και το υπόλοιπο (υ). Τέλεια διαίρεση λέγεται η

διαίρεση  στην  οποία  το  υπόλοιπο  είναι  0.  Όταν  το  υπόλοιπο  δεν  είναι  0,  η

διαίρεση λέγεται ατελής.

Παρακολουθήστε το  επόμενο βιντεομάθημα για να θυμηθείτε  τη θεωρία

σχετικά  με  τη  διαίρεση  (αντιγράψτε  την  παρακάτω  διεύθυνση  στο

ίντερνετ):

https://www.youtube.com/watch?v=7K_UAOMgC-4&feature=youtu.be      

https://www.youtube.com/watch?v=7K_UAOMgC-4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7K_UAOMgC-4&feature=youtu.be
http://users.sch.gr/sudiakos/stapenalti2/story.html
http://users.sch.gr/sudiakos/stapenalti1/story.html
https://www.youtube.com/watch?v=FMdYauf-wLs&feature=youtu.be


Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.  Η  Αλίκη  έχει  5  σακουλάκια,  που  το  καθένα  περιέχει  40  κόκκινες,  35

πράσινες και 25 γαλάζιες χάντρες. Πόσες χάντρες έχει συνολικά η Αλίκη;

ΛΥΣΗ

α΄ τρόπος β΄ τρόπος
40 Χ 5 = 200 κόκκινες                      40 + 35 + 25 = 100 χάντρες
35 Χ 5 = 175 πράσινες 100 Χ 5 = 500 χάντρες
25 Χ 5 = 125 γαλάζιες

200 + 175 +125 = 500 χάντρες

Απάντηση: Η Αλίκη έχει 500 χάντρες συνολικά.

2.  Ένα  εργοστάσιο  συσκεύασε  9.842  μολύβια  σε  38  κουτιά  για  να  τα

πουλήσει σε ένα βιβλιοπωλείο. Πόσα μολύβια είχε το κάθε κουτί;
ΛΥΣΗ
9.842 : 38 = 259 μολύβια

Απάντηση: Το κάθε κουτί είχε 259 μολύβια.

3. Ο Γιώργος αγόρασε ένα αυτοκίνητο αξίας 14.250 €. Έδωσε προκαταβολή

5.850 € και το υπόλοιπο ποσό το έβαλε σε 24 δόσεις. Πόσα € θα πληρώνει

κάθε μήνα;

ΛΥΣΗ

14.250 – 5.850 = 8.400 ευρώ
8.400 : 24 = 350 ευρώ

Απάντηση: Κάθε μήνα θα πληρώνει 350 ευρώ.

4. Ένα δέντρο έχει 8 κλαδιά, κάθε κλαδί έχει 25 κλαδάκια και κάθε κλαδάκι

έχει 500 φύλλα. Πόσα φύλλα έχουν 35 ίδια δέντρα;

ΛΥΣΗ

8 Χ 25 = 200
200 Χ 500 = 100.000
100.000 Χ 35 = 3.500.000 φύλλα

Απάντηση: Τα 35 ίδια δέντρα έχουν 3.500.000 φύλλα.



ΦΥΣΙΚΗ

Α. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους και παρακολουθήστε τα

βιντεομαθήματα των κεφαλαίων: 

«ΦΕ1 – Το θερμόμετρο»

https://youtu.be/TxAeyrdpah0 

«ΦΕ2 – Θερμοκρασία – Θερμότητα»

https://youtu.be/pCaYtgyHXjo     

Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπλήρωσε τα μέρη του θερμομέτρου και τις ονομασίες τους:

2.  Λύσε την παρακάτω άσκηση:

Το νερό στο μικρό ποτήρι είναι πιο ζεστό από το νερό στο

μεγάλο  ποτήρι,  άρα έχει  περισσότερη  ενέργεια.  Η ροή  της

θερμότητας θα είναι  από το  μικρό ποτήρι  προς  το  μεγάλο

ποτήρι.

https://youtu.be/pCaYtgyHXjo
https://youtu.be/TxAeyrdpah0


ΙΣΤΟΡΙΑ

«Η αγία Σοφία, ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής»

Α. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και παρακολουθήστε το βιντεομάθημα

του κεφαλαίου: 

https://youtu.be/J73bs7wk0eY?list=PL4ZtoMjzG87UZvtcpo0xn7noRzVdn4x5r 

Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Quiz για την Αγία Σοφία 

Παζλ: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37a08df6ccc6  

Γ. ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Εξερευνήστε τον κόσμο του Βυζαντίου παίζοντας :

http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=games&lang=gr     

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Παζλ:http://photodentro.edu.gr/photodentro/puzzle-gr_v1.0_pidx0057888/story_html5.html

Βρες τις διαφορές: http://photodentro.edu.gr/photodentro/spot-dif-gr_v1.0_pidx0057896/

story_html5.html

 

http://photodentro.edu.gr/photodentro/spot-dif-gr_v1.0_pidx0057896/story_html5.html
http://photodentro.edu.gr/photodentro/spot-dif-gr_v1.0_pidx0057896/story_html5.html
http://photodentro.edu.gr/photodentro/puzzle-gr_v1.0_pidx0057888/story_html5.html
http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=games&lang=gr
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37a08df6ccc6
http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%95/15.%20%CE%97%20%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%2C%20%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/interaction.html
https://youtu.be/J73bs7wk0eY?list=PL4ZtoMjzG87UZvtcpo0xn7noRzVdn4x5r

