
                                   
Γ΄ΤΑΞΗ –ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (7ο φυλλάδιο) 

 

Θα έχετε για ανάγνωση το κείμενο «Μικρομαγειρέματα» στις σελίδες 39 και 

40 του βιβλίου της Γλώσσας. Διαβάστε το 2- 3 φορές και ρωτήστε με 

άγνωστες λέξεις στο μάθημα webex της Τρίτης. 

 

Ξεκλειδώνω το κείμενο 

1. Τι θα γινόταν εάν δεν χτυπούσε το ξυπνητήρι στο δωμάτιο του Κώστα; 

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

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

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

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

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

2. Ζωγραφίστε το κουζινοξωτικό, όπως εσείς το φαντάζεστε.(αυτή η άσκηση δεν είναι 

υποχρεωτική) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

           ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΟ ΚΟΥΖΙΝΟΞΩΤΙΚΟ!!!! 



 

 

Εσύ πότε θα έχεις γενέθλια; Θα κάνεις γιορτή; Γράψε 2 ή 3 παραγράφους για τα σχέδια 

σου.  



 
 

1. Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων γράφοντας τα ρήματα της παρένθεσης 

στο σωστό πρόσωπο του εξακολουθητικού μέλλοντα: 

 

 (διορθώνω) Όλη μέρα ο δάσκαλος _____________________ τα γραπτά των μαθητών του. 

 (προχωρώ) __________________ σιγά σιγά, γιατί υπάρχουν εμπόδια στο δρόμο μας. 

 (τρίβω) Μόλις μάθει πόσα κέρδισε, ____________________ τα χέρια του. 

 (γκρεμίζω) Πόσες μέρες ακόμα _______________________ οι εργάτες το διπλανό κτίριο; 

 (γλεντώ) Χάρηκαν τόσο πολύ με την επιτυχία του, που οι συγγενείς του 

_________________________ τρεις μέρες στο χωριό. 

 

 
 
 

2. Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων γράφοντας τα ρήματα της παρένθεσης 

στο σωστό πρόσωπο του συνοπτικού –στιγμιαίου μέλλοντα: 

 (Βάζω) _______________ τα δυνατά του για να τα καταφέρει. 

 (Καταλαβαίνω) _____________________ τι έγινε όταν διαβάσεις το σημείωμα. 

 (Τελειώνω) Πότε _____________________ οι εργάτες το χτίσιμο του σπιτιού; 

 (Βαφτίζω) Η Μαρία και ο Κώστας _____________________ το μωρό τους την επόμενη 

Κυριακή. 

 (Γεννώ) Η Αμαλία ____________________ σε δύο μέρες. 

 (Συζητώ) Όταν επιστρέψω, _____________________ για το θέμα αυτό. 

 

3. Συμπληρώνω τους χρόνους των ρημάτων: 

       

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                      ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ   ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

            Γράφω     

          Λύνω     

          Παίζω     

          Κεντώ     

          Χτυπώ     

 

 

 

 

4. Να κλίνετε στο τετράδιό σας: ο  φοβερός κεραυνός, η δυνατή αστραπή, το ξύλινο γραφείο. 

 

 

 



 

 

ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 
Μέχρι τώρα μάθαμε ότι τα ρήματα τα συναντάμε σε 5 ΧΡΟΝΟΥΣ:ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ; 

ΕΝΕΣΤΩΤΑ Σ,ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ,ΑΟΡΙΣΤΟΣ ,ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ(Θα  μάθουμε και άλλους 3 ΧΡΟΝΟΥΣ αργότερα). 

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ μας φανερώνουν ΠΟΤΕ έγινε κάτι. 

 

Εκτός από χρόνους όμως, τα ρήματα έχουν και ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ: 

ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ,ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ, που μας δείχνουν τον τρόπο με τον 

οποίο μας μιλάει κάποιος. 

 

Τώρα εμείς θα ασχοληθούμε με την 3η έγκλιση ,την Προστακτική.  

Π. χ .Καθάρισε το δωμάτιό σου!!!    Απλώστε τα ρούχα.   Τρέχα γρήγορα στην αυλή.                 

Διάβασε τα μαθήματά σου.   Πήγαινε, παιδί μου ,στο καλό!!!  

 

Τι παρατηρήσαμε στις παραπάνω προτάσεις; Παρατηρήσαμε ότι κάποιος δίνει εντολές ή 

οδηγίες, προστάζει, ζητάει κάτι, παρακαλάει .Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, το ρήμα 

βρίσκεται σε Προστακτική έγκλιση.  

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΟΡΙΣΤΟΣ. 

 Τι άλλο παρατηρήσαμε στις παραπάνω προτάσεις; Παρατηρήσαμε ότι το υποκείμενο είναι ή 

το εσύ ή το εσείς.  

Καθάρισε το δωμάτιό σου!!!(ποιος; ΕΣΥ.)    

Απλώστε τα ρούχα (ποιοι; ΕΣΕΙΣ.) 

Η ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ: ΕΣΥ –ΕΣΕΙΣ (ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ !!!) 

 

Θα πει  κάποιο παιδί« ΩΡΑΙΑ ,ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ.ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΤΕ 

ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ;» 

Πάμε λοιπόν να δούμε πώς σχηματίζεται  η προστακτική: 

• ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ: ΓΡΑΦ-Ω 

• ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ(ΔΙΝΩ ΔΙΑΤΑΓΗ) :ΕΣΥ ΓΡΑΦ-Ε,ΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦ-ΕΤΕ 

 

• ΑΟΡΙΣΤΟΣ:ΕΓΡΑΨ-Α 

• ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ(ΔΙΝΩ ΔΙΑΤΑΓΗ):ΕΣΥ ΓΡΑΨ—Ε,  ΕΣΕΙΣ ΓΡΑΨ--ΤΕ     

Ας δούμε ένα άλλο ρήμα: 

•  ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ:ΡΩΤΑ –Ω/ΡΩΤΩ 

• ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ(ΔΙΝΩ ΔΙΑΤΑΓΗ) : ΕΣΥ ΡΩΤ-Α,ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤ-Ε 

 

• ΑΟΡΙΣΤΟΣ:ΡΩΤΗΣ –Α 

• ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ(ΔΙΝΩ ΔΙΑΤΑΓΗ):ΕΣΥ ΡΩΤΗΣ—Ε,  ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΗΣ--ΤΕ     



                                           ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

 

 

 

 

Εύκολη μου φαίνεται 
η ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ!!! 
Εσύ τι λες; Ναι, και εμένα μου 

αρέσει!!!Όλο 
διαταγές είναι: έλα, 
φύγε, ρίξτε, 
παίξτε…… 



 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ  ΤΩΡΑ ΑΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ!!! 

1. Συμπληρώνω την προστακτική του ενεστώτα του ρήματος που βρίσκεται μέσα στην 

παρένθεση, στο παρακάτω κείμενο: 

 

     3.  Συνεχίζω, όπως στο παράδειγμα:                                             

 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

Εγώ τηγανίζω Εσύ τηγάνιζε Εσύ τηγάνισε 

 Εσείς τηγανίζετε Εσείς τηγανίστε 

Εγώ μιλάω εσύ εσύ 

 εσείς εσείς 

Εγώ φτιάχνω εσύ εσύ 

 εσείς εσείς 

Εγώ φεύγω εσύ εσύ 

 εσείς εσείς 

 

2 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

Δείτε το παρακάτω βιντεομάθημα για τα ισοδύναμα κλάσματα: 

 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ  

Ας τα εξηγήσουμε και εδώ: ΕΧΟΥΜΕ 2 ΠΙΤΕΣ ΙΔΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΠΙΤΑ ΚΟΜΜΕΝΗ ΣΕ 2 ΙΣΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ                     ΠΙΤΑ ΚΟΜΜΕΝΗ ΣΕ 4 ΙΣΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ 

 

 

 

 

Ο Γιάννης έφαγε το 1 από τα 2 ίσα κομμάτια                 Η Κατερίνα έφαγε τα 2 από τα 4 ίσα κομμάτια                      

2

1

                                                                                                  
4

2

 
                   

                                                                                                                                         
 

  ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΑΓΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ 2 ΠΙΤΕΣ,ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΑΓΑΝ 

ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΙΤΑ.ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΝ ΕΦΑΓΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ                                             ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

                                                                                            

  

ΑΡΑ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 2

1

 
ΚΑΙ 4

2

 
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ Ή ΙΣΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ.
 

 

 

 

                     

https://safeyoutube.net/w/HDAC


 

Στο παρακάτω πινακάκι ,δείτε τα κλάσματα  
3
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4
. Είναι ισοδύναμα; 

Ναι είναι ισοδύναμα, γιατί δείχνουν την ίδια ποσότητα σοκολάτας.  
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2.Χρωματίζω τα σχήματα ώστε να προκύπτουν τα ισοδύναμα κλάσματα που φαίνονται 

δίπλα από κάθε σχήμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ένας γεωργός φύτεψε σ’ ένα χωράφι του μηλιές και αχλαδιές. Τις μηλιές τις φύτεψε σε 27 

σειρές φυτεύοντας 38 δέντρα  σε κάθε σειρά, ενώ τις αχλαδιές τις φύτεψε σε 49 σειρές 

φυτεύοντας 36 δέντρα σε κάθε σειρά. 

α)Πόσα δέντρα φύτεψε συνολικά; 

β)Μετά από ένα μήνα ξεράθηκαν 755 δέντρα. Πόσα δέντρα έχουν μείνει τώρα;  

ΛΥΣΗ 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:…………………………………………………………………………………………… 

 

   =  

   =  

   =  
 
 

   =  



4.  Ο Κώστας αγόρασε ένα πακέτο με 20 μπισκότα. Κράτησε για τον εαυτό του τα 8 και 

μοίρασε εξίσου τα υπόλοιπα σε 3 φίλους του. Πόσα μπισκότα έδωσε ο Κώστας σε καθέναν 

από τους φίλους του; 

                                                         ΛΥΣΗ 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Συμπληρώνω τον αριθμό που είναι πριν και μετά.  

 

...........      2310      ...........       ............    2000    ..........           ...........    1749    ............. 

  

...........      1869      ...........       ............    1651    ..........           ...........    2340    ............. 

 

  .……..       3000      ……..              ..………   1100    ………...          ………     1500   ………..… 

 

 

ΕΔΩ ΣΑΣ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ  5 ΠΑΖΛ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ.Η 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ!!! 

LIONEL MESSI -ΓΑΤΑΚΙ -FERRARI -ΔΕΛΦΙΝΙΑ -FROZEN  

 

 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=29a4b639b3cb
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=13d8874b3e4a
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0bfeaf6b1139&pieces=24
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=00fa5d5e0cce&pieces=25
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1d36da6b1f26


ΙΣΤΟΡΙΑ:  

Μελετήστε το μάθημα 7 στη σελίδα 76 του βιβλίου Ιστορίας ,δείτε παρακάτω το 

σχεδιάγραμμα του μαθήματος  7, δείτε το βιντεομάθημα πατώντας εδώ  

 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ  και μετά λύστε τις ασκήσεις. 

 

 

https://safeyoutube.net/w/cHAC


 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 7 

 

1. Κυκλώνω το σωστό.  

 

Α. Το αδύνατο σημείο του Αχιλλέα ήταν:  

 α. το κεφάλι β. το χέρι  γ. η φτέρνα 

 

Β. Τον Πάρη τον σκότωσε ο:  

 α. Αχιλλέας  β. Φιλοκτήτης   γ. Οδυσσέας  

 

Γ. Οι Αχαιοί θρήνησαν τον Αχιλλέα: 

 α. επτά μέρες β. δεκαεπτά μέρες   γ. είκοσι επτά μέρες 

 

Δ. Τον Πάρη συμβούλεψε ο: 

                                α. Δίας   β. Άρης   γ. Απόλλωνας 

 

2. Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις που ταιριάζουν: 

 

Μετά την ταφή του Έκτορα ξανάρχισε ο πόλεμος. Καθώς ο Αχιλλέας βρισκόταν έξω από 

τις …………………………….  …………………………. και σκότωνε τους Τρώες τον ένα μετά 

τον άλλο, τον είδε ο …………………………………… . Τότε συμβούλεψε τον 

……………………………… να τον χτυπήσει με τα ………………………. του στη δεξιά του 

……………………………… . Όταν ο Αχιλλέας ήταν μικρός, η μητέρα του, η 

………………………….. τον είχε κάνει ……………………………… βουτώντας τον στα νερά 

της λίμνης ………………………….. . Όμως η δεξιά του ……………………………. δεν είχε 

βραχεί, γιατί από εκεί τον κρατούσε. 

 

3. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. 

 

      Ο Φιλοκτήτης σκοτώνει τον Πάρη. 

      Ο Αχιλλέας πηγαίνει στις Σκαιές πύλες. 

      Ο Αχιλλέας πέφτει νεκρός. 

       Οι Αχαιοί θρηνούν τον ήρωα.  

      Ο Πάρης χτυπά με το βέλος του τη δεξιά φτέρνα του Αχιλλέα. 

      Οι Αχαιοί κάνουν αγώνες προς τιμήν του Αχιλλέα. 

   

 

 

 


