
  

 

ΓΛΩΣΣΑ  

 

Ενότητα 15: Τηλεόραση  

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΑΑ  ΑΑΡΡΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ……  

Επτά ημέρες χωρίς τηλεόραση: κάν’ το κι εσύ 

σείς πόσες ώρες στηθήκατε σήμερα μπροστά στην τηλεόραση; Μία, τρεις ή 

παραπάνω; Θα μπορούσατε να ζήσετε μία εβδομάδα χωρίς να την ανοίξετε καθόλου; 

Η πρόταση μιας μη κερδοσκοπικής 

οργάνωσης είναι να την κλείσουμε εντελώς για 

επτά ολόκληρες μέρες. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που 

γίνεται μποϊκοτάζ στο χαζοκούτι. Τον περασμένο 

χρόνο, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια 

άνθρωποι έβγαλαν την τηλεόραση από την 

πρίζα.  

O μέσος Αμερικανός παρακολουθεί 

περισσότερες από τέσσερις ώρες τηλεόραση 

ημερησίως. Και μαζί τρώει παραπάνω, πίνει και 

καπνίζει. Τα χιλιάδες διαφημιστικά τον 

σπρώχνουν να καταναλώσει περισσότερες σοκολάτες, καραμέλες, χάμπουργκερ, 

αναψυκτικά. 

Ο αριθμός των διαφημίσεων που «καταβροχθίζουν» τα παιδιά έχει διπλασιαστεί από τη 

δεκαετία του '70, ξεπερνώντας σήμερα τις 40.000 το χρόνο. Τα παιδιά στην Αμερική περνούν 

περισσότερη ώρα στην τηλεόραση (1.023 ώρες) 

παρά στο σχολείο (900 ώρες). Και μη νομίζετε 

πως στην Ελλάδα τα πράγματα είναι 

διαφορετικά.  

Καιρός να επαναστατήσουμε λοιπόν. 

Στόχος της εκστρατείας είναι να 

ανακαλύψουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν 

δε βλέπουμε τηλεόραση. Και φυσικά δεν 

εννοούμε να «σερφάρουμε» στο διαδίκτυο ή 

να παίζουμε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Όταν 

την κλείνεις, ανακαλύπτεις με έκπληξη πόσα ενδιαφέροντα πράγματα υπάρχουν για να 

κάνεις. 

Εφημερίδα  Η Καθημερινή, 3/4/04 (διασκευή) 

 

Ε 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 



 

1. Απαντήστε στα παρακάτω: 

 

Ποιον τίτλο έχει το κείμενο; 

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

Θα μπορούσατε να βρείτε έναν άλλο τίτλο; 

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

Γράψτε έναν τίτλο για κάθε παράγραφο: 

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

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

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

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

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

 

2. Ποιος είναι ο στόχος της εκστρατείας σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο; 

 

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

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

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

 

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους και μελετήστε τις σελίδες 171 και 197-198 στη 

Γραμματική σχετικά  με τους συνδέσμους και με τις αιτιολογικές προτάσεις: 

 

Γραμματική: Σύνδεσμοι 

Γραμματική: Αιτιολογικές προτάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή! 
 

ΟΟιι  ααιιττιιοολλοογγιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  σσεε  έένναα  κκεείίμμεεννοο  

εεππιιχχεειιρρηημμάάττωωνν,,  όότταανν  δδηηλλααδδήή  θθέέλλοουυμμεε  νναα  υυπποοσσττηηρρίίξξοουυμμεε  μμιιαα  

άάπποοψψηη  κκααιι  θθέέλλοουυμμεε  νναα  ππεείίσσοουυμμεε  γγιιαα  ττηηνν  οορρθθόόττηηττάά    ττηηςς  ττοονν  

σσυυννοομμιιλληηττήή  μμααςς..  

 

Για να συνθέσουμε ένα κείμενο με εεππιιχχεειιρρήήμμαατταα, χρησιμοποιούμε: 

••  εεννεεσσττώώτταα  

••  ααιιττιιοολλοογγιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  

Επίσης, εκθέτουμε τα επιχειρήματα στη λογική τους σειρά. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/580/3795,16638/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3352,13528/extras/tools-applications/index1_4_Grammatiki_sel_192-201.pdf


 

Ασκήσεις 

 

1. Ενώστε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο της παρένθεσης 

για να σχηματίσετε αιτιολογικές προτάσεις: 

 

α. Δεν την πήραμε μαζί στην εκδρομή. Θύμωσε και δε μας ξαναμίλησε. (επειδή) 

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

β. Δεν ήξερε να οδηγεί. Πήρε ταξί. (καθώς) 

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

γ. Δε γνώριζε καμία ξένη λέξη. Δεν της άρεσε να διαβάζει (αφού) 

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

δ. Αισθανόταν έντονους πονοκεφάλους. Πήγε στον γιατρό για εξετάσεις. (επειδή) 

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

ε. Το κρύο άρχισε να δυναμώνει. Αρχίσαμε να φοράμε μάλλινα ρούχα. (γιατί) 

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

 

2. Αντικαταστήστε τις υπογραμμισμένες μετοχές με αιτιολογικές προτάσεις: 

 

α. Οι επιχειρήσεις αυξάνουν τα κέρδη τους, διαφημίζοντας τα προϊόντα τους. 

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

β. Τελικά όλο αυτό το διάστημα με κορόιδευε, παρουσιάζοντας έναν χαρακτήρα διαφορετικό 

από τον αληθινό του. 

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

γ. Εμπλουτίζω τις γνώσεις μου, παρακολουθώντας εκπαιδευτική τηλεόραση. 

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

δ. Μαθαίνει τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, διαβάζοντας εφημερίδες. 

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

ε. Πολλές φορές οι διαφημίσεις παραπλανούν τους καταναλωτές, προβάλλοντας στα 

προϊόντα πλεονεκτήματα που δεν έχουν. 

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

 

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 

 

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους και μελετήστε τη σελίδα 39 στο σχολικό βιβλίο της 

Γλώσσας και τις σελίδες 207-208 στη σχολική Γραμματική σχετικά με τα Αρκτικόλεξα 

και τις Συντομογραφίες: 

   

Βιβλίο Μαθητή Γλώσσας, γ΄ τεύχος 

Γραμματική: Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίες 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E104/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/10-0114-02_Glossa_E-Dim_BM-T3.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3352,13528/extras/tools-applications/index1_6_Grammatiki_sel_202-211.pdf


 

Ασκήσεις 
 

1. Γράψτε τι σημαίνουν τα παρακάτω αρκτικόλεξα: 

 

ΑΦΜ  

ΔΕΗ  

ΕΥΔΑΠ  

ΗΠΑ  

ΕΕ  

Η/Υ  

ΜΜΕ  

 

2. Γράψτε τα αρκτικόλεξα των παρακάτω φράσεων: 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ελληνικά Ταχυδρομεία  

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία  

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού  

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας  

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  

 

3. Γράψτε τι σημαίνουν οι παρακάτω συντομογραφίες: 

 

δηλ.  

δ/νση  

σημ.  

στρ.  

μ.  

τηλ.  

τ.μ.  

 

ΛΟΓΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους και μελετήστε τη σελίδα 51 και 53 στο σχολικό 

βιβλίο της Γλώσσας και τη σελίδα 152 στη σχολική Γραμματική σχετικά με τη λόγια 

κλίση ορισμένων ρημάτων: 

 

Βιβλίο Μαθητή Γλώσσας, γ΄ τεύχος 

  

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E104/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/10-0114-02_Glossa_E-Dim_BM-T3.pdf


Ασκήσεις 
 

1. Ξαναγράψτε τις προτάσεις μεταφέροντας τα υπογραμμισμένα ρήματα στον 

παρατατικό και κάνοντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές: 

α. Η νίκη της ομάδας εξαρτάται  από την προετοιμασία των αθλητών. 

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

β. Μονίμως αυτοί οι δυο μαθητές εξαιρούνται από τις τιμωρίες. 

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

γ. Ο καθηγητής συνεννοείται με τον διευθυντή του σχολείου για την εκπαιδευτική εκδρομή. 

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

δ. Οι φίλαθλοι διερωτώνται για το αποτέλεσμα του αγώνα. 

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

ε. Η ομάδα μου προηγείται στον βαθμολογικό πίνακα. 

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

στ. Ο δάσκαλος του έκανε παρατήρηση γιατί αφαιρείται την ώρα του μαθήματος. 

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

 

2. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων επιλέγοντας τον σωστό τύπο 

από τα ρήματα της παρένθεσης: 

 

α.  Διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι κακοποιοί ………………… (απήγαν ή απήγαγαν) χθες τον 

γιο γνωστού επιχειρηματία. 

β. Η χώρα μας από δω και στο εξής ……………… (θα εξάγει ή θα εξαγάγει) κάθε χρόνο 

βαμβάκι και εσπεριδοειδή στο εξωτερικό. 

γ. Ο υπουργός υγείας διέψευσε ότι η χώρα μας ………………… (είχε εισάγει ή είχε εισαγάγει) 

στο παρελθόν μολυσμένο κρέας. 

δ. Η πολεοδομία αποφάσισε ο δρόμος μας ………………… (να υπάγεται ή να υπαγάγεται) από 

αύριο και στο εξής στον δήμο Ιλίου. 

ε. Με τα νέα μηχανήματα ………………… (θα παράγουμε ή θα παραγάγουμε) στο μέλλον 

πολλούς τόνους καλαμποκάλευρου εύκολα και γρήγορα. 

 

3. Να κλίνετε το ρήμα «δδιιάάγγωω» στους ακόλουθους χρόνους: 

 

Ενεστώτας  Παρατατικός  Αόριστος  Εξ. Μέλλ. Συνοπτ. Μέλλ. Παρακείμενος 

διάγω       

      

      

      

      

      



 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΗΗ   ττ ηη λλ εε όό ρρ αα σσ ηη   εε ίί νν αα ιι   μμ ιι αα   σσ ηη μμ αα νν ττ ιι κκ ήή   σσ υυ σσ κκ εε υυ ήή   ππ οο υυ   έέ χχ εε ιι   μμ ππ εε ιι   

σσ ττ αα   σσ ππ ίί ττ ιι αα   μμ αα ςς ..   ΣΣ κκ εε φφ ττ εε ίί ττ εε   κκ αα ιι   γγ ρρ άά ψψ ττ εε   έέ νν αα   κκ εε ίί μμ εε νν οο   

(( ττ οο υυ λλ άά χχ ιι σσ ττ οο νν   ττ έέ σσ σσ εε ρρ ιι ςς   ππ αα ρρ αα γγ ρρ άά φφ οο υυ ςς ))   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   μμ εε   ττ αα   

θθ εε ττ ιι κκ άά   κκ αα ιι   ττ αα   αα ρρ νν ηη ττ ιι κκ άά   αα υυ ττ ήή ςς   ττ ηη ςς   εε φφ εε ύύ ρρ εε σσ ηη ςς ..   

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΩΝ 



 

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους και μελετήστε καλά τη θεωρία των  

γγωωννιιώώνν: 

 

 Είδη γωνιών: https://safeYouTube.net/w/N7qD    

 Μέτρηση γωνιών: https://safeYouTube.net/w/f8qD   

 Πώς σχεδιάζω γωνίες με μοιρογνωμόνιο: 

https://www.mathsisfun.com/geometry/images/construct-angle-protractor.swf  

 Εξάσκηση στη μέτρηση γωνιών: 

https://www.mathplayground.com/manipulatives/MeasuringAngles.swf   
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

 
 

1. Ποια βεντάλια έχει:  

 το μεγαλύτερο άνοιγμα;  …………………………………………………………………… 

 το μικρότερο άνοιγμα; ……………………………………………………………………… 

 

 

2. Ποιες από τις παρακάτω γωνίες  αντιστοιχούν στο άνοιγμα κάθε βεντάλιας: 

 

 
 

Ήρα: ………………   Μίλτος: ………………  Άννα: ………………… 

 

3. Ποιες από τις προηγούμενες γωνίες  είναι: 

 

 

 

Ορθές Αμβλείες Οξείες 

   

https://safeyoutube.net/w/N7qD
https://safeyoutube.net/w/f8qD
https://www.mathsisfun.com/geometry/images/construct-angle-protractor.swf
https://www.mathplayground.com/manipulatives/MeasuringAngles.swf


 

4. Να γράψετε το είδος των παρακάτω γωνιών: 

 

 
 

 

5. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται κάποιες γωνίες. Να γράψετε στο πλαίσιο, δίπλα 

στο είδος των γωνιών, το σωστό γράμμα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Να σχεδιάσετε μια οξεία, μια ορθή και μια αμβλεία γωνία: 

 

 

Αμβλεία: …………… 

Ορθή: .…………….… 

Οξεία: .……………… 



 

 

7. Να καταγράψετε πόσες μοίρες είναι οι παρακάτω γωνίες: 

 
 

8. Να χρησιμοποιήσετε το μοιρογνωμόνιο και να βρείτε πόσες μοίρες είναι οι 

παρακάτω γωνίες: 

 

 
 

9. Να χρησιμοποιήσετε το μοιρογνωμόνιο και να κατασκευάσετε μία γωνία 75ο και 

μία γωνία 130ο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Να χρησιμοποιήσετε το μοιρογνωμόνιο και να χαράξετε μία ευθεία, έτσι, ώστε 

αυτή να χωρίζει τη γωνία ΠΡΣ σε δύο ίσες γωνίες: 

 

 



ΦΥΣΙΚΗ 

 

«ΦΕ5 – Άνθρωπος και ήχος – Το αφτί μας» 

(σελ. 155 – 157 στο σχολικό βιβλίο) 

 
Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και παρακολουθήστε ένα βίντεο σχετικά με τη 

λειτουργία των αφτιών μας:  

 

https://safeYouTube.net/w/i7qD       
 

Τώρα μελετήστε το μάθημα και κάντε τις εργασίες: 
 

 

 

 

 

Όταν ο δάσκαλος είναι μπροστά μου και έχω τα χέρια μου πίσω από τα αφτιά μου, 

ακούω τον ήχο πολύ καθαρά. Με τα χέρια μπροστά από τα αφτιά μου δεν ακούω τον ήχο 

καλά. Όταν έχω τα χέρια μου όπως στην τρίτη εικόνα, ακούω τον δάσκαλο πάλι καλά. 

https://safeyoutube.net/w/i7qD


Τα πτερύγια των αφτιών μου, όπως και τα χέρια μου, ανακλούν τους ήχους, με 

αποτέλεσμα να ακούω καλύτερα. 

Με τα μάτια κλειστά μπορώ να καταλάβω, από τον ήχο που ακούω, σε ποια μεριά χτυπά 

ο συμμαθητής μου το σωλήνα. 



 

Με τα αφτιά μας μπορούμε να καταλάβουμε από πού ακούγεται ένας ήχος, δηλαδή πού 

βρίσκεται η ηχητική πηγή. 



«ΦΕ5 – Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία» 

(σελ. 158 – 160 στο σχολικό βιβλίο) 

Όταν από το ραδιόφωνο ακούγεται πολύ δυνατά η μουσική, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ 

και να εργαστώ. 



Για να μην ενοχλούνται οι κάτοικοι από τους 

δυνατούς ήχους, κατασκευάζονται ειδικοί 

τοίχοι. Στους τοίχους αυτούς ανακλώνται τα 

ηχητικά κύματα. 

Με τον σιγαστήρα περιορίζεται η ενόχληση, 

που προκαλείται από τον ήχο της 

μοτοσικλέτας ή του αυτοκινήτου. 

Τα υλικά αυτά στο καπό του αυτοκινήτου 

περιορίζουν την ενόχληση, που προκαλείται 

από τον ήχο της μηχανής του αυτοκινήτου. 

Τα διπλά τζάμια είναι πιο χοντρά, οπότε το 

ηχητικό κύμα απορροφάται. Επίσης το 

ηχητικό κύμα ανακλάται πολλές φορές, 

οπότε εξασθενεί. 

Τα μονωτικά υλικά απορροφούν τον ήχο. 



 

Πηγές ηχορύπανσης: 

 

Ο ταχυδρόμος, ο εργάτης, ο σκύλος, η 

μπουλντόζα, το απορριμματοφόρο, το 

σαξόφωνο, το κασετόφωνο, το κομπρεσέρ, το 

φορτηγό, το αυτοκίνητο, η μοτοσικλέτα, το 

τρυπάνι,  το ελικόπτερο, τα αεροπλάνα.  

 

Η κυρία μπορεί να κλείσει το παράθυρο. 

Η ηχομόνωση επιτυγχάνεται με την ανάκλαση και με την απορρόφηση του 

ήχου. Στις λείες και σκληρές επιφάνειες τα ηχητικά κύματα ανακλώνται. Τα 

μαλακά και πορώδη υλικά απορροφούν τον ήχο. 



 

 

Τώρα μπορείς να φτιάξεις τα παρακάτω παζλ: 

 

         
 

         https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=378753192b1a  

 

           

          https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38f51682ac30  

 

           
 

         https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11cb4c57b32b  

   

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=378753192b1a
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38f51682ac30
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11cb4c57b32b


 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

«Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο» 
 

Παρακολουθήστε το βιντεομάθημα του κεφαλαίου 31: 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeYouTube.net/w/4iRC   

 
και μελετήστε τις σελίδες 95-97 του σχολικού βιβλίου. 

 

1. Βάλτε σε αριθμητική σειρά (από το 1 έως το 10) τα γεγονότα της άάλλωωσσηηςς και της 

ααννάάκκττηησσηηςς της Πόλης, ανάλογα με τον χρόνο που το καθένα συνέβη: 

 

 
2. Με ποιον τρόπο ξαναπήραν οι Βυζαντινοί την Πόλη; 

  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

https://safeyoutube.net/w/4iRC

