
Γ΄ΤΑΞΗ –ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ(9ο φυλλάδιο) 
 

ΓΛΩΣΣΑ: Θα έχετε για ανάγνωση το κείμενο «Το χαρούμενο λιβάδι» στη 

σελίδα 49 του βιβλίου της Γλώσσας. Διαβάστε το 2- 3 φορές και ρωτήστε με 

άγνωστες λέξεις στο μάθημα webex  της Τρίτης.  
                                 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ!!!!                      ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ  

 

 
Καθεμία με τη γνώμη της(σελίδα 51 ,άσκηση 4)

Όταν θέλω να υποστηρίξω τη γνώμη μου για ένα 

θέμα, χρησιμοποιώ επιχειρήματα, δηλαδή 

αιτιολογώ τη γνώμη μου. Τα επιχειρήματα 

ξεκινούν κυρίως με: γιατί, επειδή ,διότι….

1. Οι μαργαρίτες συζητούν. Καθεμία λέει τη γνώμη της και τη 
δικαιολογεί. Συμπλήρωσε τους πίνακες για να δεις τι 

υποστηρίζει κάθε μαργαρίτα(γνώμη) και γιατί.

(επιχειρήματα)

Η γνώμη της ψηλομύτας Μαργαρίτας: Δε θέλω ένα τέτοιο 

λουλούδι δίπλα μου.

Επιχειρήματα: Γιατί είναι κατακόκκινη, ……………………………………………………………………... 

(γιατί, επειδή, διότι)

 

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

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

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

Η γνώμη της γιαγιάς Μαργαρίτας: Να αφήσουμε την παπαρούνα να μείνει μαζί μας. 

Επιχειρήματα: ............................................................................................... 

(γιατί, επειδή, διότι)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Η γνώμη της γιαγιάς Μαργαρίτας: Να αφήσουμε την παπαρούνα να μείνει μαζί μας. 

Επιχειρήματα: ............................................................................................... 

(γιατί, επειδή, διότι)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

https://safeyoutube.net/w/nJeG


 

2. Να μεγαλώσεις τις παρακάτω προτάσεις απαντώντας στις ερωτήσεις.

 

 

 

 

 

 

 

β) Η μητέρα θα καθαρίσει. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΖΛ:    ΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ  

 
                              ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ  
 
 
 

                                                                                 Πίνακας του Κλωντ Μονέ<<Το λιβάδι με τις παπαρούνες>> 
 
 

 1η παράγραφος 

 4η παράγραφος 

 3η παράγραφος 

 2η παράγραφος 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=017b726df4a1
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0dcf588f11f1


 
 

 
 
 
 
 

1 μέτρο= 10 δέκατα =100 εκατοστά =1. 000 χιλιοστά 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ  

 

 

ΜΕΤΡΑ -ΔΕΚΑΤΑ-ΕΚΑΤΟΣΤΑ -ΧΙΛΙΟΣΤΑ. 

 

 

 



ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΟΥ, ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΑ.  

                                                   



      1.  Υπολογίζω τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις : 

 51 x 10 = ________  160 x 10 = ________  7 x 100 = ________ 

 1.700 : 10 = ______  2.000 : 100 = ______  5.000 : 1000 = _____ 

 120 x 10 = _______  100 x 10 = ________  21 x 100 = ________ 

 120 : 10 = _______  2.800 : 100 = ______  4.000 : 1000 = ____ 

 60 x 10 = ________  30 x 100 = _______  23 x 100 = _______  

 2.010 : 10 = ______  2.500 : 100 = ______  6.000 : 1000 = ____ 

 289 x 10 = _______  137 x 10 = ________  4 x 100 = ________ 

 1.540 : 10 = ______  1.800 : 100 = ______  3.070 : 10 = ______ 

 

2. Συμπληρώνω τις παρακάτω ισότητες. Αν δυσκολεύεστε σε κάποιες, μην τις 

λύσετε. 

 

30 

200 

3 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. 

1. Ο Βαγγέλης αποταμίευσε 38 € και η αδερφή του η Μερόπη τα τριπλάσια 

χρήματα από το Βαγγέλη. Θέλουν να αγοράσουν ένα ποδήλατο που κοστίζει 150 

€. Τους φτάνουν τα χρήματα που έχουν και τα δύο παιδιά μαζί; Αν περισσεύουν 

πόσα χρήματα τους περισσεύουν; Αν λείπουν πόσα χρήματα τους λείπουν;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Σ’ ένα εργοστάσιο εργάζονται 43 γυναίκες και 54 άντρες. Κάθε υπάλληλος 

πληρώνεται 28 ευρώ την ημέρα. Πόσα χρήματα πληρώνει καθημερινά ο 

ιδιοκτήτης του εργοστασίου για τους μισθούς των υπαλλήλων; 

Λύση 

 

 

 

 

 

Απάντηση:……………………………………………………………….……………… 

Λύση 

 

 

 

 

 

 

Απάντηση: ______________________________________________________________ 



ΙΣΤΟΡΙΑ. 

      Καλά μου παιδιά, στην Ιστορία θα προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο και θα μάθουμε 

για τον πολυμήχανο Οδυσσέα και τις περιπέτειες του μετά τον Τρωικό πόλεμο. Όπως 

θυμάστε, ο Οδυσσέας σκέφτηκε την κατασκευή  του Δούρειου Ίππου με τον οποίο οι Αχαιοί 

κατάφεραν να μπουν στην Τροία και να την κυριεύσουν. Όμως οι θεοί ήταν πολύ θυμωμένοι 

με τους Αχαιούς γιατί έκαψαν τους ναούς τους και έτσι τους δυσκόλεψαν, ως τιμωρία, την 

επιστροφή τους στην πατρίδα τους. Όλοι όμως γύρισαν στα σπίτια τους. 

    Μόνο ο Οδυσσέας περιπλανήθηκε 10 χρόνια στις θάλασσες και σε μακρινές χώρες, ώσπου 

να γυρίσει στην αγαπημένη του Ιθάκη και την οικογένειά του. Αυτές τις  περιπέτειες, τις 

περιγράφει  ο ποιητής Όμηρος στο έργο του <<ΟΔΥΣΣΕΙΑ>>.  

Το πρώτο μάθημα στις σελίδες 82 και 83 αναφέρεται στους Κίκονες ,τους Λωτοφάγους και 

Κύκλωπες. Διαβάστε το μάθημα 1, δείτε το βιντεομάθημα: ΣΤΟΥΣ ΚΙΚΟΝΕΣ, ΣΤΟΥΣ 

ΛΩΤΟΦΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ και λύστε τις ασκήσεις. 

 

https://safeyoutube.net/w/AAeG
https://safeyoutube.net/w/AAeG


 

 
 



 

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ: ΚΙΚΟΝΕΣ- ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ -ΚΥΚΛΩΠΕΣ  

1. Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης. 

( ξεγέλασε, μάχη, Κυκλώπων, λωτούς, Πολύφημος, Κικόνων, πατρίδα, Λωτοφάγων ) 

 

Πρώτος σταθμός του Οδυσσέα και των συντρόφων του ήταν η χώρα των 

………………………………………….. . Εκεί έγινε άγρια……………. όπου πολλοί έχασαν τη 

ζωή τους. Δεύτερος σταθμός ήταν η χώρα των …………………………. 

Η χώρα αυτή είχε μαγεμένα φρούτα, τους ……………………….. . Όποιος τους έτρωγε 

ξεχνούσε την …………………………. του. Πιο δύσκολα όμως τα βρήκαν στο νησί των 

………………………………….  Ο ……………………………….. έτρωγε τους συντρόφους του 

Οδυσσέα. Εκείνος όμως, με την εξυπνάδα του ………………………………. τον Κύκλωπα και 

κατάφερε να ξεφύγει. 

 

2. Κυκλώνω το σωστό. 

 

Α. Ο Οδυσσέας τύφλωσε τον Πολύφημο με ένα:  

 α. ξίφος            β. κλαδί              γ. κορμό 

Β. Ο Πολύφημος ήταν γιος του:  

 α. Απόλλωνα          β. Δία                  γ. Ποσειδώνα  

Γ. Ο Οδυσσέας είπε στον Κύκλωπα ότι τον λένε: 

 α. Κάποιο            β. Καθένα          γ. Κανένα 

Δ. Η χώρα των Λωτοφάγων βρισκόταν στην: 

     α. Αφρική      β. Ασία          γ. Τροία 

 

3. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. 

 

      Ο Οδυσσέας τυφλώνει τον Πολύφημο. 

      Φτάνει με τους συντρόφους του στη χώρα των Κικόνων. 

      Ο Πολύφημος ζητάει από τον Ποσειδώνα να τιμωρήσει τον Οδυσσέα. 

       Ο Οδυσσέας ξεκινάει με 12 καράβια από την Τροία.  

      Η θαλασσοταραχή οδηγεί τα καράβια στη χώρα των Λωτοφάγων. 

      Ύστερα από πολλές μέρες φτάνουν στο νησί των Κυκλώπων. 

        Ο Πολύφημος τρώει πολλούς συντρόφους του Οδυσσέα. 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/KJeG
https://safeyoutube.net/w/3LeG
https://safeyoutube.net/w/YLeG

