
Hello, my dear students! I hope you are all well. 
Here we are back again with new interesting subjects. 
 

Α- Β Τάξεις 
Αγαπητοί γονείς , στον ακόλουθο σύνδεσμο τα παιδιά θα παρακολουθήσουν ένα 
video ( τραγούδι) για το αγγλικό αλφάβητο . Ακούγονται 2 λέξεις που αρχίζουν με το 
ίδιο γράμμα κάθε φορά. Είναι σημαντικό τα παιδιά να καταλάβουν ότι κάθε γράμμα 
έχει όνομα και ήχο. Μην μεταφράζετε τις λέξεις στα ελληνικά. Οι μαθητές πρέπει να 

μάθουν να συνδέουν τις εικόνες με τις λέξεις. 
- Αφήστε το video να παίξει μέχρι το τέλος την πρώτη φορά. 
- Ξαναπαίξτε το video ,ενθαρρύνοντας τα παιδιά να επαναλαμβάνουν ότι ακούν. 
- Το αγγλικό αλφάβητο αποτελείται από 26 γράμματα (το ελληνικό 24). Για καλύτερη 

εμπέδωση προτείνω να μοιράσετε τα γράμματα ( δηλ. σε 2 ή 3 μέρη), ανάλογα πάντα 
με προηγούμενες γνώσεις των παιδιών, το δικό τους χρόνο και την προθυμία τους.  
Με τους μαθητές της Β τάξης είχαμε ήδη εργαστεί σε αρκετά γράμματα, οπότε θα 
τους είναι πιο εύκολο. 

- Και μην ξεχνάμε ότι η επανάληψη βοηθάει στην οικειοποίηση της γνώσης.. 
https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw 
 

Γ Τάξη 
Αγαπητοί μου μαθητές κάντε μια επανάληψη στο unit 3 The ant and the cricket 

λύνοντας σταυρόλεξα, ακούγοντας πάλι την ιστορία, παρακολουθώντας video, 
τραγουδώντας karaoke. Όλα αυτά στον ακόλουθο σύνδεσμο (δια δραστικά σχολικά 
βιβλία).  
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C107/736/4822,21971/ 

 

Δ Τάξη 
Κάντε επανάληψη στο unit 6 Lesson 1- pets ‘παίζοντας’ και ακούγοντας τα 
μαθήματα και το τραγούδι.. Κάντε εξάσκηση στην ανάγνωση. Ακολουθείστε τον 
ακόλουθο σύνδεσμο.(δια δραστικά σχολικά βιβλία)  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D101/693/4597,20867/ 
 

Ε – Στ Τάξεις 
 Ο William Shakespeare είναι ένας διάσημος Άγγλος ποιητής και θεατρικός 
συγγραφέας, από τους σπουδαιότερους παγκοσμίως. Τα έργα του συνεχίζουν να 

ανεβαίνουν στο θέατρο ακόμη και σήμερα προβάλλοντας διαχρονικές  αξίες της 
ανθρώπινης κοινωνίας. Ποιος ήταν όμως ο William Shakespeare? Ακολουθείστε τους 
ακόλουθους συνδέσμους και ανακαλύψτε. 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/william-shakespeare 

- Αφού παρακολουθήσετε το video ,να συμπληρώσετε τις ασκήσεις που ακολουθούν.  
Τσεκάρετε μόνοι σας τις σωστές απαντήσεις. 
https://www.youtube.com/watch?v=br3XUNZ-6vk&feature=youtu.be 
- Χρησιμοποίησε τα στοιχεία και γράψε τη βιογραφία του συνοπτικά.  

Σημείωση : Χρησιμοποιείστε αόριστο απλό ( για την Ε τάξη ,επειδή δεν προλάβαμε 
να μιλήσουμε για τον αόριστο, μπορείτε να κάνετε το ίδιο με τον ενεστώτα 
απλό(ιστορικός αόριστος). Οι βασικές ερωτήσεις στις οποίες απαντάμε είναι: who, 
when, where, what. Μπορείτε να κάνετε την εργασία σε μορφή  project (ξέρω ότι σε 

κάποιους/-ες αρέσουν πολύ). Enjoy it! 

HAVE A GOOD MONTH! 

STAY RESPONSIBLE- STAY SAFE 
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