
 

 

 

 

 

                   (κάντε κλικ)   ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!!!  

Γ΄ΤΑΞΗ –ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ(6ο φυλλάδιο) 

Tο παρακάτω κείμενο είναι από το βιβλίο της Γλώσσας, σελίδες 34 και 

35. Το θυμάστε; Θα το έχετε για ανάγνωση για το μάθημα webex  της 

Τρίτης. 

 

Σε λίγες μέρες η Μελίνα έχει τα γενέθλιά της. Θα κλείσει τα οχτώ και «θα 

περπατήσει στα εννιά», όπως λέει η γιαγιά Μερόπη. Αναρωτιέται πώς είναι να 

περπατάει κανείς στα εννιά! Όταν ήταν μικρή, ήξερε πώς είναι να περπατάς στα 

τέσσερα! Αλλά αυτό το εννιά πρέπει να μοιάζει με ολόφωτη λεωφόρο που 

καταλήγει σε μια στρογγυλή πλατεία. Μια πλατεία με σιντριβάνι. Μια πλατεία που 

θα πλημμυρίσει από φίλους και συμμαθητές.  

Κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας. Μερικά χειμωνιάτικα απογεύματα προτιμά να 

διαβάζει εκεί παρά στο δωμάτιό της. Έχει απλώσει τα τετράδια, τα χρωματιστά 

μολύβια, τις γόμες και τα βιβλία. Αύριο είναι Κυριακή και θέλει να είναι ελεύθερη. 

Τα μαθήματα θα της πάρουν λίγη ώρα κι έχει αρχίσει με τα Μαθηματικά. «Γράφω 

τέσσερα στο πηλίκο. Τρεις τέσσερις δώδεκα, από δεκατρία ένα» ψιθυρίζει κάνοντας 

μια διαίρεση. «Κάτω το εννιά…» συνεχίζει και σταματά σαστισμένη. Γιατί κάτω το 

εννιά; Ζήτω το εννιά, θέλει να πει. 

Ονειρεύεται τη γιορτή των γενεθλίων της. Θα 

γεμίσει το σπίτι με δώρα και μπαλόνια. 

Κόκκινα, κίτρινα, πράσινα! Θα κεράσει γλυκά 

τα παιδιά. Θα σβήσει τα κεράκια στην τούρτα. 

Θα γελάσει με τις φίλες της πειράζοντας τα 

αγόρια. Τους θέλει όλους μαζί της. 

– Πότε θα αρχίσουμε τις ετοιμασίες για τη 

γιορτή μου; Πότε θα γράψουμε προσκλήσεις 

για την τάξη μου;  

– Μας μένει μόνο μία εβδομάδα!, λέει στη 

μητέρα της που ετοιμάζει για βραδινό μια 

λαχανόσουπα. 

 – Μα πόσους θέλεις να καλέσεις; Εσύ 

χρειάζεσαι πλατεία και όχι σπίτι! Πότε θα 

προλάβω να κάνω τόσες ετοιμασίες; Τέλειωνε 

με τα μαθήματά σου. 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/UtU9


 

Η Μελίνα ξαναγύρισε σκεφτική στη διαίρεση. «Κάτω και το εννιά». Κάθε χρόνο οι 

ίδιες δικαιολογίες. Κάθε χρόνο οι μεγάλοι κανονίζουν τα γενέθλιά της. Είναι πολύ 

λυπημένη. Την ώρα του φαγητού άκουγε ασήμαντες κουβέντες για τη μέρα που 

πέρασε. Στην πραγματικότητα, δεν πρόσεχε τι έλεγαν οι γονείς της. Μάζευε τις 

δυνάμεις της. «Ή τώρα ή ποτέ» είπε μέσα της και πετάχτηκε απότομα: 

 

– Θέλω να κάνω μια μεγάλη γιορτή για τα γενέθλιά μου. Κάντε μου το χατίρι.  

Μια φορά γίνεσαι εννιά χρονών! Θα καλέσουμε κι ενισχύσεις, τη γιαγιά Μερόπη. 

Δε θα μου αρνηθεί. Είμαι η αδυναμία της!   

 

Οι γονείς της κοιτάχτηκαν στα μάτια με νόημα και ξέσπασαν σε 

γέλια. 

– Άμα σου μπει κάτι στο μυαλό... είπε ο πατέρας και τη φίλησε στο 

μάγουλο. 

– Τέλεια! Τρέχω να τηλεφωνήσω στον Κώστα, φώναξε 

ενθουσιασμένη, αφήνοντας το κουτάλι να πέσει στη σούπα της. 

Πλατς! 

– Καθήκοντα μάγειρα αναλαμβάνω εγώ. Σάντουιτς, μεζεδάκια και 

σαλάτες θα καταφέρω να φτιάξω με λίγη βοήθεια. Για τούρτα, 

ξέχασέ το. Ζαχαροπλάστης δεν έγινα ακόμη, της είπε το φιλαράκι 

της από την άλλη γραμμή του τηλεφώνου. 

– Μη σε νοιάζει, αυτή είναι δουλειά για τη γιαγιά Μερόπη. 

Όλο το βράδυ στροβιλίζονταν στο όνειρό της κόκκινα, πράσινα και κίτρινα 

μπαλόνια! Έμεναν μόλις εφτά μέρες για να περπατήσει εννιά ολόκληρα χρόνια! 
 

Συγγραφική ομάδα 

Ξεκλειδώνω το κείμενο 

1. Τι θέλει να κάνει η Μελίνα για τα γενέθλιά της  και ποια εμπόδια συναντά; 

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

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

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

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

…………………………………….…………………………………………………………………  

 

 

2. Πώς τα καταφέρνει και ποιοι θα τη βοηθήσουν; 

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

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

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

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

…………………………………….…………………………………………………………………

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

…….………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

Διαβάστε από το βιβλίο ΓΛΩΣΣΑΣ(β’ τεύχος) σελίδες  36 και 37  τη θεωρία 

πάλι για τους 2 μέλλοντες και λύστε τις ασκήσεις. 

1. Να κλίνετε τα παρακάτω ρήματα: 

 

Ενεστώτας Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

(ΘΑ+ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ) 

Στιγμιαίος-Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

(αύριο για μια στιγμή) 

εγώ ποτίζω   

   

   

   

   

   

 

Ενεστώτας Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας  

(ΘΑ+ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ) 

        Στιγμιαίος-Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

(αύριο για μια στιγμή) 

εγώ τραγουδώ   

   

   

   

   

   

 

2. Να σχηματίσετε τους χρόνους των παρακάτω ρημάτων: 

     Ενεστώτας Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

(ΘΑ+ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ) 

Στιγμιαίος-Συνοπτικός 

Μέλλοντας 

δίνω   

πιστεύω   

ψάχνω   

φορτώνω   

μυρίζω    

σκάβω   

τρέχω   

μιλάω   



 
......................................
......................................
......................................
......................................
...................................... 

    κυνήγι 

 
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................ 

    αέρας 

 

3. Ανάμεσα στις λέξεις που ακολουθούν βρίσκονται δύο οικογένειες λέξεων. 

Τις βρίσκω και τις βάζω σε κάθε σπιτάκι: (κάποιες λέξεις δεν ανήκουν σε 

κανένα σπιτάκι) 

αεροπλάνο, κυνηγετικός, κίνηση, κυνηγώ, αερίζω, κίνδυνος, αέρινος, κυνήγημα, 

κοινός, αεράτη, κυνηγημένος, αεροπορικός, κυνηγόσκυλο, κύριος, αρμενίζω 

   

 

 

 

 

 

 

 

4. Υπογραμμίζω τα ουσιαστικά του κειμένου: 

Η τάξη γιορτάζει τη χαρά της πρώτης μέρας. Φιλιά, γέλια, φωνές, καινούρια 

παπούτσια, καινούριες τσάντες. Οι δάσκαλοι υποδέχονται τον κάθε μαθητή με  

χαμόγελο και δίνουν ευχές. Τα σχολεία γεμίζουν με χαρούμενα πρόσωπα. 
 

Γράφω τώρα τα ουσιαστικά που υπογράμμισα στη σειρά και τη στήλη που 

πρέπει: (ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΑ) 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ 

ΕΝΙΚΟΣ 

   

   

   

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

   

   

   

 

ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΟΥ ΚΑΛΑ,ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ  Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 

ΜΗΤΕΡΑΣ!!!ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ ΣΤΗ ΜΑΜΑ ΣΑΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ  ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ, ΜΕ ΕΝΑ ΓΛΥΚΟ ΦΙΛΑΚΙ!!!  

ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΓΙΟΡΤΗ  ΤΗΣ   ΜΗΤΕΡΑΣ  

 

https://safeyoutube.net/w/WuU9


 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (6ο φυλλάδιο)  

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

                                                ΜΕΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 

 

  

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

ΟΤΑΝ ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ,ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΜΕ 

ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗ. π. χ   
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https://safeyoutube.net/w/4vU9


 

 

          ____            ____        ____ 

 

MHN ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ!!!!  



 

           2. Τι μέρος κάθε σχήματος είναι χρωματισμένο; 

          Βάζω σε κύκλο το κατάλληλο κλάσμα: 
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Τις  κλασματικές μονάδες που κύκλωσα τις βάζω στη σειρά από το μεγαλύτερο 

προς το μικρότερο:   

                                            --------->----->------>------ 

3. Χρωματίζω το μέρος του σχήματος που λέει κάθε κλάσμα: 
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4 .Χρωματίζω το:                                                                      

  

 

2

1
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                                           8
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5. ΒΑΖΩ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:   -------- > ------- > ------- 

 



                               

 

ΙΣΤΟΡΙΑ: Μελετήστε το μάθημα 6 στις σελίδες 73 και 74 του βιβλίου Ιστορίας, δείτε 

παρακάτω το σχεδιάγραμμα του μαθήματος  6, παρακολουθήστε το βιντεομάθημα 

πατώντας τον σύνδεσμο Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΚΤΟΡΑ και λύστε τις ασκήσεις: 

 

https://safeyoutube.net/w/YwU9


  

 

1. Η ακροστιχίδα του Αχιλλέα. 

1. Γυναίκα του Έκτορα. 

2. Ο Αχιλλέας έσυρε το σώμα του 

Έκτορα στο … 

3. Με αυτό άλειψε τα οστά του  

Πάτροκλου ο Αχιλλέας (αντίστροφα) 

4. Εκεί χτύπησε ο Αχιλλέας τον 

Έκτορα. 

5. Εκεί αράζουν τα καράβια. 

6. Μητέρα του Έκτορα. 

7. Έμεινε 11 μέρες ο Έκτορας. 

8.Βασιλιάς των Τρώων.(αντίστροφα). 

1 Α          

2 Χ         

3 Ι         

4 Λ         

5 Λ         

6 Ε         

7 Α         

8  Σ         



 

2. Κυκλώνω το σωστό. 

 

Α. Ο Αχιλλέας χτύπησε τον Έκτορα με το: 

 α. τσεκούρι του β. κοντάρι του  γ. ξίφος του 

Β. Όταν οι Τρώες είδαν τον Αχιλλέα: 

 α. τρόμαξαν  β. όρμησαν   γ. πολέμησαν 

Γ. Ο Αχιλλέας στα χέρια του Πάτροκλου έβαλε: 

 α. την ασπίδα του β. το κράνος του  γ. τα μαλλιά του 

Δ. Το σώμα του νεκρού Έκτορα πήρε πίσω: 

 α. η Εκάβη β. ο Πρίαμος  γ. η Ανδρομάχη 

  

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΙΑ ΚΑΡΤΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΜΑ ΠΟΥ 

ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ  ΣΤΙΣ 10 ΜΑΪΟΥ ,ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΙΗΜΑΤΑΚΙ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΠΑΖΛ: 

ΠΑΖΛ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ                                                               ΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΕΥΧΕΣ 

ΤΑ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ.ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 

ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ!!!! 

     

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3c6662cedb42
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1469ea4250ae

