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                                     ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 39 ου Δ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΕΙΣ Α΄- Β΄(αι-ου) 
 
                                                        Το δέντρο που έδινε 
Κάποτε υπήρχε μια μηλιά…Και αγάπησε ένα μικρό αγόρι. Το αγόρι έρχονταν  

 κάθε μέρα, μάζευε τα φύλλα της, τα έφτιαχνε 
στεφάνι κι έπαιζε το βασιλιά του δάσους. 
Σκαρφάλωνε στον κορμό της, κουνιόταν στα 
φύλλα της κι έτρωγε μήλα. Έπαιζαν κρυφτό. 
Και όταν κουράζονταν, κοιμόνταν στην σκιά 
της. 
Και το αγόρι αγάπησε το δέντρο… Πολύ. 
Και το δέντρο ήταν ευτυχισμένο. Μα ο καιρός 
περνούσε. Και το αγόρι μεγάλωνε. Το δέντρο 
ήταν συχνά μόνο του. 
Τότε, μια μέρα ήρθε το αγόρι στο δέντρο και 

το δέντρο είπε, «Έλα, Αγόρι, έλα και σκαρφάλωσε στον κορμό μου, κουνήσου 
από τα κλαδιά μου, φάε από τα μήλα μου και γίνε ευτυχισμένος». 
«Είμαι πολύ μεγάλος για σκαρφαλώματα και  
Παιχνίδια», είπε το αγόρι. 
«Θέλω να αγοράσω κάποια πράγματα και να  
διασκεδάσω. Θέλω μερικά χρήματα. Μπορείς 
 να μου δώσεις μερικά χρήματα;» 
«Λυπάμαι», είπε η μηλιά, «αλλά δεν έχω καθόλου    
χρήματα. Έχω μόνο φύλλα και μήλα. Πάρε τα μήλα 
 μου, Αγόρι, και πούλησέ τα στην πόλη. Τότε θα           Κάνε κλικ στην εικόνα για να  
 έχεις χρήματα και θα είσαι ευτυχισμένος».                    δεις την ιστορία σε βίντεο 
    (όπου βλέπετε μπλε λέξεις ή φράσεις  

      κάνετε κλικ για πληροφορίες)                                                 Σελ Σιλβερστάιν 

1. Εξασκούμαι στην ανάγνωση, διαβάζω το κείμενο τρεις φορές. 

Αν θέλω να διαβάσω τη συνέχεια της ιστορίας κάνω κλικ εδώ. 

 

2. Τι έκανε καθημερινά το μικρό αγόρι όταν πήγαινε στη μηλιά; 
(Aπαντώ με 3 λέξεις, ποιος, τι έκανε)  Το    αγ_ _ _     έπ_ _ _ _. 

 
3. Πώς ένιωθε η μηλιά για το αγόρι και το αγόρι για τη μηλιά; 

(Aπαντώ με 5 λέξεις, ποιος, τι έκανε, σε ποιον); 
H μ_ _ _ _   α _ _ _ _ _ _ _  το  α_ _ _ _ .  
Το  α_ _ _ _   α _ _ _ _ _ _ _  τη  μ_ _ _ _ .   
 

4. Tι ζήτησε το αγόρι από τη μηλιά όταν μεγάλωσε; ; 
(Aπαντώ με 4 λέξεις, ποιος, έκανε, τι) 
Το  α_ _ _ _   ζ_ _ _ _ _   χ_ _ _ _ _ _ . 

https://www.youtube.com/embed/if_PTrX1dNA?start=31&feature=oembed
https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/04/shel-silverstein.html
https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/04/shel-silverstein.html
https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/04/blog-post_79.html
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5. Κάνω κλικ εδώ και εδώ για να παίξω παιχνίδια με τα αι και ου. 

Στη συνέχεια υπογραμμίζω τις λέξεις στο κείμενο που έχουν αι και 
ου και τις γράφω με μικρά και με κεφαλαία γράμματα. 
 

6. ΠΟΥ,που,…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Διαβάζω τις προηγούμενες λέξεις καλά τρεις φορές. 
 

9. Γράφω αι και ου και λέω ταυτόχρονα. Όταν τελειώσω διαβάζω άλλες δύο 
φορές: βαι, γ..., δ..., θ…, ψ..., χ…, φ...,ζ…,π…, ρ…, μπ…, ντ.…, στ..., τσ…, γκ…. 
βου, γ..., δ..., θ…, ψ…, χ..., φ..., ζ..., ξ..., π…, ρ..., μπ..., ντ…, στ..., τσ..., γκ..., τζ.... 
 

10. Συμπληρώνω όπως το παράδειγμα: 
 
Τι είναι ; Είναι ένα μήλο. 
 
Τι _________; Ε_____________________________ 
 
Τι __________;_____________________________________ 
 

           Τι___________;____________________________________________________ 
 

11. Συμπληρώνω το παρακάτω ποίημα με οι, ει, ου και αι στο 
παρακάτω ποίημα του Στέλιου Σπεράντζα. (Θυμάμαι όταν κάποιος 

κάνει κάτι, το ει στο τέλος είναι πάντα ει). 
Ποιος την  κ_ _΄ νια  μας  κ_ _ νά_ _  όταν  
 _ _΄μαστε  μικράκια; 
Π_ _ος  χαμογελά στο πλάι  κ_ _  γλυκά μας  
 λέ_ _  λογάκια; 
Κ_ _  τον ύπνο  προσκαλ_ _΄ ;  Η μαμά μας η καλή! 
Τα μαλλιά μας  π_ _ος   χτενίζ_ _ ;   
Π_ _ος  μας  καμαρών_ _  αληθινά; 
Π_ _ος   π_ _χνίδια  μας  χαρίζ_ _ ;  
Η γλυκ_ _ά μας η μαμά ! 
Κ_ _  όταν κάποτε ένα  
στόμα κάτι με θυμό μας   

λέ_ _, κ_ _   όταν παρακούμε ακόμα,  π_ _ος  πονά_ _  
κ_ _  σιγοκλ_ _΄ει κ_ _  έχ_ _  πίκρα στην καρδιά ;   
Πάντα η μάνα μας  π _ _ διά!!! 

Κοιτάξτε σελ.9: ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!!!  

Mαθαίνω να γράφω 
σωστά 

       Είναι, είναι 
 

http://www.jele.gr/?q=activity/a/language/glossa025.swf
http://www.jele.gr/?q=activity/a/language/glossa018.swf
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                    ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 39 ου Δ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΕΙΣ Γ΄- ΣΤ΄ 
                              Ανάπτυξη κριτικής σκέψης – Ρήματα σε παρόν και παρελθόν 
 

 
1. Σήμερα θα αρχίσουμε με ζωγραφική!!! Θα ζωγραφίσουμε έναν κύριο  που το 

όνομά του είναι Ολόκληρος ή μία κυρία που τη λένε Ολόκληρη. Αλήθεια πώς 
μπορεί να είναι αυτός ο κύριος  ή αυτή η κυρία ;ΒΑΛΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ!!!                    

 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 

2. «Το κομμάτι που λείπει» … συναντά το μεγάλο Ο 
 

Το «Κομμάτι-που-λείπει» καθόταν μοναχό του... περιμένοντας κάποιον να έρθει να το 
πάει κάπου. 

Κάποιοι του ταίριαζαν... αλλά δε 
μπορούσαν να κυλήσουν. 
Άλλοι μπορούσαν να κυλήσουν, αλλά δε 
του ταίριαζαν. 
Ένας δεν είχε ιδέα τι σημαίνει ταίριασμα. 
Και ένας άλλος δεν ήξερε τίποτα από 
ο,τιδήποτε. 
Ένας ήταν πολύ ευαίσθητος. 
Ένας άλλος το ανέβασε σε βάθρο... και το 
άφησε εκεί. 
Σε κάποιους έλειπαν πολλά κομμάτια. 
Και, τέλος πάντων, κάποιοι άλλοι είχαν 

παραπάνω κομμάτια. Έμαθε να κρύβεται από τους πεινασμένους. 
Ήρθαν κι άλλοι. Μερικοί το κοίταξαν από πολύ κοντά. 
Άλλοι κυλούσαν και το ξεπερνούσαν χωρίς να το αντιληφθούν. 
Προσπάθησε να γίνει πιο ελκυστικό...  Άδικος κόπος... Προσπάθησε να γίνει πιο 
φανταχτερό... αλλά το μόνο που κατόρθωσε ήταν να φοβίσει τους                 ντροπαλούς.  
Τελικά ήρθε κι ένας που του ταίριαζε απόλυτα. Ξαφνικά...   
το «Κομμάτι που λείπει» άρχισε να μεγαλώνει...  Και να μεγαλώνει! 

- "Δεν ήξερα ότι θα μεγαλώσεις" 
- "Ούτε κι εγώ το ήξερα" είπε το Κομμάτι-που-λείπει. 
- "Ψάχνω για το κομμάτι που μου λείπει, ένα κομμάτι  

που δε θα μεγαλώσει..."είπε κι έφυγε ... …  

(Συνέχεια ιστορίας εδώ)                          Σελ Σιλβερστάιν 

  

         Κάνε κλικ πάνω στην εικόνα για να δεις το βίντεο 

https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/04/blog-post_79.html
https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/04/shel-silverstein.html
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       Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν δεν έχουν σωστό ή λάθος. θα  είναι   
        απαντήσεις, σύμφωνα με τη δική σου κρίση. Θα σε βοηθήσει, αν έχεις διαβάσει   
        ολόκληρη την ιστορία. 

3. Ποιο χαρακτήρα από το βιβλίο συμπάθησες περισσότερο και γιατί ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Τι εννοεί ο συγγραφέας όταν βάζει έναν ήρωα να ανεβάζει το κομμάτι που λείπει 
σε βάθρο;  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι το κομμάτι, περίμενε κάποιον για να το πάει 

κάπου; Συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό; 

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

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

6. Εσύ τι πρέπει να κάνει κάποιος/α  για να είναι ολόκληρος/η ; 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
7. Βρίσκω  και υπογραμμίζω όλα τα ρήματα του κειμένου . 

 
8. Συμπληρώνω τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα. Προσέχω το πρόσωπο στο οποίο  

βρίσκονται . Παίζω πρώτα το εκπαιδευτικό παιχνίδι για να θυμηθώ εδώ. 

  
9. Μεταφέρω το παρακάτω κείμενο από το παρελθόν στο παρόν. Προσέχω: 

α.Όταν κάποιος κάνει κάτι στην κατάληξη ει  β. Το πρόσωπο του ρήματος 
και αλλάζω τις καταλήξεις των ρημάτων όπου χρειάζεται : 
  
Ήρθαν κι άλλοι. Μερικοί το κοίταξαν από πολύ κοντά. 
Άλλοι κυλούσαν και το ξεπερνούσαν χωρίς να το αντιληφθούν. 
Προσπάθησε να γίνει πιο ελκυστικό...  Άδικος κόπος...  
Προσπάθησε να γίνει πιο φανταχτερό... αλλά το μόνο  
που κατόρθωσε ήταν να φοβίσει τους  ντροπαλούς. 
Έρχονται κι άλλοι. ..................................................................... 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
 

ΠΡΟΣΩΠΑ          ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ  
             (ΤΩΡΑ) 

    ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
(ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

        ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
(ΠΡΙΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ) 

αυτοί        ταίριαζαν  

αυτός         κρύβεται           

……………..        κοίταξα 

……………..         ξεπερνάς   

……………..  προσπαθούσαμε  

……………..   κατορθώσατε 

……………..  μπορούσαν  

http://www.jele.gr/?q=activity/a/language/glossa084.swf
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                         ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 39 ου Δ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΕΙΣ  Γ΄-Δ1΄- Ε΄ 

 
 
     1.  Θέλετε να θυμηθούμε πως κάνουμε                               
       ΚΑΘΕΤΗ  ΠΡΟΣΘΕΣΗ με κρατούμενο;                            
      Παρακολουθούμε το βίντεο κάνοντας    

       κλικ πάνω στη διπλανή εικόνα. 

  
 
 

 
 
 

            
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Τώρα αφού θυμήθηκες καλά, πως κάνουμε πρόσθεση με κρατούμενο 
μπορείς να παίξεις παιχνίδι  
με προσθέσεις 
κάνοντας κλικ  

πάνω στην  
αριστερή εικόνα 
 

 

https://www.youtube.com/embed/buTPNv1jVAc?start=14&feature=oembed
http://www.jele.gr/?q=activity/c/math/mathC015.swf
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       ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 39 ου Δ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΕΙΣ  Δ2΄- Ε΄- ΣΤ2 

 

1. Μελετώ την τεχνική του πολλαπλασιασμού παρακάτω, για Θυμηθώ ξανά τον 

τρόπο που πολλαπλασιάζω έναν διψήφιο αριθμό με έναν άλλο διψήφιο, βήμα 

βήμα.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

΄ 
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2. Tώρα είμαι έτοιμος/η για να λύσω τους παρακάτω 

               Πολλαπλασιασμούς; Ξεκινάμε … … 
Δοκιμή πολ/ μού 
1. 3+6=9  

2. 2+7=9  

3. 9×9=81  

81       8+1=9 

4. 972 18  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Ε λοιπόν τώρα, ήρθε η ώρα  

για παιχνίδι!!! Κάνε κλικ στην  

διπλανή εικόνα και παίξε!!! 

 
  

 

9 × 9 

9 = 9 

http://www.jele.gr/?q=activity/c/math/mathC058.swf
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                              ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 39 ου Δ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΑΞΕΙΣ  Α΄- ΣΤ΄ 
 
             

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
        Η γιορτή της μητέρας πλησιάζει …  
Πότε είναι;  Tην άλλη Κυριακή!!!!  
Θέλετε να της κάνετε έκπληξη;  
Nα προετοιμάσετε μία κάρτα ή ένα  
δώρο έκπληξη με τα  χεράκια σας;  
Παρακάτω έχετε πολλές επιλογές: 
 

 «Η μαμά στα πρωτοσέλιδα» και πολλά άλλα 
 χειροποίητα δωράκια από τα χεράκια σας που  
σίγουρα θα κρατήσει για πάντα . 
Κάνε κλικ στη διπλανή εικόνα.  

 
 

     Τι λέτε, να χαρίσουμε πολλά 
χαμόγελα και περισσότερη  
αγάπη και να εκφράσουμε  
τα συναισθήματα μας με μια 
 κάρτα! 
 Πάμε να πάρουμε ιδέες!!! 
 
Κάνε κλικ 
στην εικόνα 

 
 
 
 

https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/04/blog-post_30.html
http://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/05/blog-post.html

