
  

 

ΓΛΩΣΣΑ  

 

Ενότητα 16: Αθλήματα – Σπορ   

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Και τα παιδιά αθλούνται... 

Ο Αλσέστ έδωσε ραντεβού στους φίλους από την τάξη για σήμερα τ' απόγευμα, σ' ένα έρημο 

οικόπεδο, κοντά στα σπίτια μας. Ο Αλσέστ είναι φίλος μου, του αρέσει πολύ το φαΐ και μας 

έδωσε ραντεβού γιατί ο μπαμπάς του 

του έκανε δώρο μια μπάλα 

ποδοσφαίρου ολοκαίνουρια. Θα 

παίζαμε ένα ματς τρομερό, ο Αλσέστ 

είναι απίθανος! 

Βρεθήκαμε όλοι στο οικόπεδο στις 

τρεις το απόγευμα. Ήμασταν 

δεκαοχτώ, έπρεπε ν' αποφασίσουμε να 

χωριστούμε σε δύο ομάδες με τον ίδιο 

αριθμό παικτών για την καθεμιά. 

Για τον διαιτητή ήταν πολύ εύκολο. 

Διαλέξαμε τον Ανιάν. Ο Ανιάν είναι ο 

πρώτος μαθητής στην τάξη, δεν τον 

αγαπάμε και τόσο, αλλά, μια και 

φοράει γυαλιά, δεν μπορούμε να τον 

δέρνουμε συχνά, πράγμα που είναι ό,τι 

πρέπει για έναν διαιτητή. 

Έπειτα χρειάστηκε να χωρίσουμε τις 

ομάδες. Δεν υπήρχε πρόβλημα, εκτός απ' τον Εντ. Κι ο Γκοφρουά κι εγώ θέλαμε τον Εντ. Δεν 

παίζει πολύ καλά, αλλά όλοι τον φοβούνται. Ρίξαμε κλήρο με το κοντό και το μακρύ στάχυ, 

που το κέρδισε ο Γκοφρουά και μαζί και τον Εντ. Ο Γκοφρουά έβαλε τον Εντ τερματοφύλακα, 

γιατί είπε πως έτσι κανείς δε θα τολμούσε να πλησιάσει το τέρμα τους. Ο Εντ είναι αλήθεια 

πως θυμώνει εύκολα. Ο Αλσέστ έτρωγε μπισκότα καθισμένος στο τέρμα του, αλλά δεν 

έδειχνε και πολύ ευχαριστημένος. «Λοιπόν, τι θα γίνει, θ' αρχίσουμε καμιά φορά;» φώναξε. 

Πήραμε τις θέσεις μας στο γήπεδο. Καθώς ήμασταν οχτώ από κάθε ομάδα, εκτός απ' τους 

τερματοφύλακες, το πράγμα ξανάμπλεξε. Σε κάθε ομάδα άρχισαν να τσακώνονται για το 

ποιος θα είναι ο σέντερ φορ. Όλοι θέλανε να παίξουν στην επίθεση. Στην ομάδα του 

Γκοφρουά τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, γιατί ο Εντ μοίρασε ένα σωρό γροθιές στις μύτες 

και οι παίκτες πήρανε τις θέσεις τους χωρίς πολλές διαμαρτυρίες, τρίβοντας τις μύτες τους. 

Είναι, βλέπετε, πολύ δυνατά τα χτυπήματα του Εντ! Στην ομάδα μου δεν καταφέρναμε να 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 



καταλήξουμε σε συμφωνία, μέχρι που ο Εντ μάς είπε πως θα' ρχότανε να μοιράσει μερικές 

γροθιές και στις δικές μας μύτες. Αμέσως πήραμε τις θέσεις μας. 

Ο Γκοφρουά όμως είπε: «Δεν είστε εντάξει, μας έχει στραβώσει ο ήλιος! Δεν υπάρχει 

κανένας λόγος να παίζουμε απ' την πλευρά αυτή εμείς!». 

Εγώ του απάντησα πως, αν τον ενοχλούσε ο ήλιος, δεν είχε παρά να κλείσει τα μάτια, ίσως 

μάλιστα να 'παιζε καλύτερα έτσι. Πιαστήκαμε στο ξύλο. 

«Ε, παιδιά!» φώναξε ο Αλσέστ απ' το τέρμα του. 

Αλλά κανείς δεν του έδωσε σημασία. Εγώ συνέχιζα να παίζω ξύλο με τον Γκοφρουά, του 

είχα σκίσει το φανελάκι του, που ήταν 

ολοκαίνουριο κι είχε κόκκινο, μπλε κι 

άσπρο χρώμα, κι εκείνος έλεγε: «Μπα, δεν 

πειράζει! Ο μπαμπάς μου θα μου πάρει 

ένα σωρό άλλα!» και μου 'δινε κλοτσιές στο 

καλάμι. Ο Ρούφους κυνηγούσε τον Ανιάν, 

που φώναζε: «Φοράω γυαλιά, φοράω 

γυαλιά!». Ο Εντ, που τόση ώρα είχε μείνει 

ήσυχος στο τέρμα του, αγανάκτησε κι 

άρχισε να μοιράζει γροθιές στις μύτες που 

βρίσκονταν πιο κοντά του, δηλαδή στους 

συμπαίκτες του. Όλοι φωνάζανε, τρέχανε. 

Διασκεδάζαμε πολύ, ήταν απίθανο! 

«Σταματήστε, παιδιά!» φώναξε ο Αλσέστ πάλι. 

Τότε ο Εντ θύμωσε. «Βιαζόσουνα να παίξεις, είπε στον Αλσέστ, ωραία, λοιπόν παίζουμε. Αν 

έχεις να πεις κάτι, να περιμένεις στο ημίχρονο!» 

«Σε ποιο ημίχρονο; ρώτησε ο Αλσέστ. Τώρα θυμήθηκα πως δεν έχουμε μπάλα, την ξέχασα 

σπίτι!» 

      Γκοσινί Pενέ – Σανπέ Zαν Zακ, Ο μικρός Νικόλας, 

μετάφρ. A. Kαρακίτσιος, εκδ. Σύγχρονοι Oρίζοντες, Aθήνα, 2000 (διασκευή) 

 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

• Ποιος μιλάει στο κείμενο; Αναφέρεται πουθενά το όνομά του; Από πού μπορούμε να το 

συμπεράνουμε; 

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

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

• Χρωματίστε, στο κείμενο, με κκόόκκκκιιννοο τα σημεία που δίνουν πληροφορίες για τον τόπο 

(είναι 4) και με ππρράάσσιιννοο τα σημεία που δίνουν πληροφορίες για τον χρόνο του παιχνιδιού 

(είναι 2). 

• Αντιστοιχίστε τα ονόματα των παιδιών με τις πληροφορίες που δίνει το κείμενο: 

Θα έπρεπε να είχε φέρει την μπάλα του ποδοσφαίρου •  • Ανιάν 

Ο διαιτητής •  • Αλσέστ  

Ο δυνατός που έριχνε μπουνιές •  • Γκοφρουά  

Δερνόταν με τον Νικόλα •  • Εντ  



Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και μελετήστε τις σελίδες 112 – 121 στη Γραμματική 

σχετικά  με τις αντωνυμίες: 

 Γραμματική: Αντωνυμίες 

   

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και παρακολουθήστε την παρουσίαση σχετικά  με τις 

αντωνυμίες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή! 
 

  

 

ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΨΨΗΗ  

ΣΣΤΤΙΙΣΣ  

ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΥΥΜΜΙΙΕΕΣΣ  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3353,13529/extras/tools-applications/index1_6_Grammatiki_sel_112-121.pdf
http://panagiotis-k.blogspot.com/search/label/Ε΄%20ΤΑΞΗ%20WEBEX
http://panagiotis-k.blogspot.com/search/label/Ε΄%20ΤΑΞΗ%20WEBEX
http://panagiotis-k.blogspot.com/search/label/Ε΄%20ΤΑΞΗ%20WEBEX


Ασκήσεις 

 

1. Στις προτάσεις που ακολουθούν υπογραμμίστε τις αντωνυμίες και αναγνωρίστε 

το είδος τους: 

 

▪ Εγώ σου μιλάω και εσύ κοιμάσαι! (…………………………………………………………) 

▪ Αυτή η κατάσταση με έχει κουράσει. (…………………………………………………………) 

▪ Τόσος θόρυβος για το τίποτα! (…………………………………………………………) 

▪ Δικό σου είναι το ποδήλατο ή του αδερφού σου; (……………………………………………………) 

▪ Όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι μας επισκέπτονται κάθε χρόνο. (……………………………………………) 

▪ Ποιος θα σηκωθεί στον πίνακα να λύσει την άσκηση; (………………………………………………) 

▪ Κανένας δεν τον ήθελε για παρέα. (…………………………………………………………) 

▪ Είναι πολύ εγωιστής. Σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. (………………………………………………) 

 

2. Αντικαταστήστε τις υπογραμμισμένες λέξεις με τους αδύνατους τύπους της 

προσωπικής αντωνυμίας, όπως το παράδειγμα: 

 

▪ Θα έρθω μαζί με σένα. 

Θα έρθω μαζί σου. 

▪ Θα τηλεφωνήσω στον Άρη. 

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

▪ Η Μαργαρίτα είπε σε μένα, ότι θα έρθει μαζί με εμάς στον κινηματογράφο. 

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

▪ Έλυσα τα προβλήματα.  

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

▪ Έγραψα τις εργασίες μου. 

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

▪ Διάβασες το ποίημα; 

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

Προσοχή! 
 

ΔΔεενν  ππρρέέππεειι  νναα  μμππεερρδδεεύύοουυμμεε  ττοουυςς  ααδδύύννααττοουυςς  ττύύπποουυςς  ττωωνν  

ππρροοσσωωππιικκώώνν  ααννττωωννυυμμιιώώνν  μμεε  τταα  άάρρθθρραα::  

 

••  ΤΤαα  άάρρθθρραα  σσυυννοοδδεεύύοουυνν  οοννόόμμαατταα::    ππ..χχ..  ττοονν  ππααττέέρραα,,  ττοο  μμααγγααζζίί  

••  ΟΟιι  ααννττωωννυυμμίίεεςς  σσυυννοοδδεεύύοουυνν  ρρήήμμαατταα::  ππ..χχ..  ττηηςς  έέγγρρααψψαα,,  ττηηςς  

ππήήρρααττεε  δδώώρροο  
 

ΣΣυυμμββοουυλλεεύύοομμααιι    κκααιι  ττηη  ΓΓρρααμμμμααττιικκήή  μμοουυ::  

  

  ΓΓρρααμμμμααττιικκήή::  ΆΆρρθθρραα  

  ΓΓρρααμμμμααττιικκήή::  ΟΟιι  ππρροοσσωωππιικκέέςς  ααννττωωννυυμμίίεεςς  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3353,13529/extras/tools-applications/index1_6_Grammatiki_sel_56-65.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3353,13529/extras/tools-applications/index1_6_Grammatiki_sel_112-121.pdf


 

3. Στις παρακάτω προτάσεις υπογράμμισε τους αδύνατους τύπους προσωπικής 

αντωνυμίας με κκόόκκκκιιννοο και τα άρθρα με ππρράάσσιιννοο: 

 

▪ Χτύπησα τα γόνατά μου τόσο δυνατά, που τα πλήγωσα. 

▪ Τις εργασίες μου θα τις βρεις μαζί με τις σημειώσεις των άλλων μαθημάτων. 

▪ Έδωσα τα παπούτσια στον τσαγκάρη για να τα επιδιορθώσει. 

▪ Τα χρήματά μου τα αποταμιεύω στην τράπεζα. 

▪ Τους ναυτικούς κόμπους τούς έμαθα όταν υπηρετούσα τη θητεία μου. 

▪ Πότιζε τα λουλούδια και μην τα ξεχνάς! 

▪ Του πρότεινα να έρθει μαζί μας, αλλά μας είπε ότι έχει διάβασμα. 

▪ Αποφάσισα να της πω το μυστικό της επιτυχίας μου. 

 

 Γραμματική: Οριστικές και αυτοπαθείς αντωνυμίες  

 
4. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με την κατάλληλη αντωνυμία από την παρένθεση 

(εκείνο, εαυτό σου, αυτή, όσα, κανένας, μόνος, τόσο, όσους): 

 

▪ ………………… τη φορά θα προσπαθήσω να γράψω καλύτερη έκθεση. 

▪ ………………… ήταν το σκυλί που γάβγιζε όλη νύχτα; 

▪ Παρόλο που είναι ………………… πλούσιος, είναι άνθρωπος απλός. 

▪ ………………… έχει, τα ξοδεύει. 

▪ Από ………………… προσπάθησαν, ………………… δεν τα κατάφερε. 

▪ Ο Θοδωρής ήταν ………………… του στο σπίτι και φοβόταν. 

▪ Πρόσεχε περισσότερο τον ………………… 

▪ Αν σέβεσαι τον …………………, τότε ξέρεις να σέβεσαι και τους γύρω σου. 

▪ Ο ένοχος παραδόθηκε ………………… στην αστυνομία. 

▪ Βαριέμαι σ’ αυτή την παρέα. Λέμε συνέχεια ……………… και  ……………… 

▪ Δε χρειάζεται να σε συνοδεύω. Είσαι αρκετά μεγάλος και μπορείς να πας ………………… 

▪ Πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, γιατί βλάπτεις ………………………… 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3353,13529/extras/tools-applications/index1_6_Grammatiki_sel_112-121.pdf


ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και μελετήστε τη σελίδα 199 στη σχολική Γραμματική 

σχετικά με τις τελικές και αποτελεσματικές – συμπερασματικές προτάσεις: 
   

 Γραμματική: Τελικές και αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις 

 

 

 

 

 

Δείτε επίσης και αυτή την παρουσίαση: 

 

 

 

 

1. Ενώστε τα ζευγάρια των παρακάτω προτάσεων, ώστε η μία να είναι ανεξάρτητη 

και η άλλη τελική ή συμπερασματική. Θα σας χρειαστούν οι λέξεις: ώστε, ώστε να, 

για να, για να, για να μην. 

 

▪ Αθλείται. Βοηθά την καλύτερη λειτουργία των οργάνων του σώματος. 

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

▪ Παίζουμε τίμια. Κερδίζουμε με την αξία μας. 

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

▪ Ακούνε τον προπονητή της ομάδας. Δημιουργούνται προβλήματα. 

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

▪ Αγόρασε μπλούζα με τα χρώματα της ομάδας του. Πάει στο γήπεδο.  

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

▪ Η αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής έκανε μια τούμπα στον αέρα. Οι θεατές έμειναν 

έκπληκτοι. 

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

 

2. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και υπογραμμίστε τις τελικές προτάσεις με 

κκόόκκκκιιννοο και με ππρράάσσιιννοο τις συμπερασματικές – αποτελεσματικές προτάσεις: 

 

Οι άνθρωποι κάθε ηλικίας προσπαθούν να αθλούνται, ώστε να έχουν υγεία και καλή 

φυσική κατάσταση. Άλλωστε, υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί τρόποι, για να 

ασκείται κανείς που δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρει κάποιος αυτό που του ταιριάζει. Τα 

ομαδικά παιχνίδια είναι αυτά που απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια, για να 

πραγματοποιηθούν σωστά. Οι παίκτες πρέπει να συνεργάζονται, ώστε να πετύχουν τη 

νίκη. Πρέπει να βάλουν τον εγωισμό και την αγένεια στην άκρη, ώστε να υπάρχει 

σεβασμός και αλληλοβοήθεια. Παράλληλα, οφείλουν να σέβονται τους κανόνες και να 

τους τηρούν, για να είναι τίμιο το παιχνίδι. 

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3353,13529/extras/tools-applications/index1_4_Grammatiki_sel_192-201.pdf
http://panagiotis-k.blogspot.com/search/label/Ε΄%20ΤΑΞΗ%20WEBEX


 

ΣΥΝΘΕΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 

 

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους και μελετήστε τη σελίδα 65 στο σχολικό βιβλίο της 

Γλώσσας και τις σελίδες 136 – 137 στη σχολική Γραμματική σχετικά με την εσωτερική 

αύξηση των σύνθετων ρημάτων: 

 

 Βιβλίο Μαθητή Γλώσσας, γ΄ τεύχος 

 Γραμματική: Εσωτερική αύξηση σύνθετων ρημάτων 

 
 

Επιλέξτε και τον παρακάτω σύνδεσμο και παρακολουθήστε μια ενδιαφέρουσα 

παρουσίαση σχετικά με την εσωτερική αύξηση των ρημάτων: 

 

 

 

ΗΗ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΥΥΞΞΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΤΤΩΩΝΝ  ΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

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-E104/515/3353,13529/extras/tools-applications/index1_1_Grammatiki_sel_132-141.pdf
http://panagiotis-k.blogspot.com/search/label/Ε΄%20ΤΑΞΗ%20WEBEX
http://panagiotis-k.blogspot.com/search/label/Ε΄%20ΤΑΞΗ%20WEBEX


 

Ασκήσεις 
 

 

1. Σχηματίστε τον παρατατικό και τον αόριστο των ρημάτων χωρίς να αλλάξετε το 

πρόσωπο και τον αριθμό που βρίσκονται: 

 

 

2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, όπως το παράδειγμα: 

 

 

ΕΕννεεσσττώώττααςς    ΠΠααρρααττααττιικκόόςς    ΑΑόόρριισσττοοςς    

καταστρέφω   

παραμένεις   

διαλύουν   

καταλαμβάνετε   

συλλαμβάνουμε    

αποσύρω   

κατακρίνω   

παραδίδεις    

συγγράφω   

εκφράζεις    

εγκρίνουμε   

ΟΟρριισσττιικκήή  εεννεεσσττώώτταα  ΟΟρριισσττιικκήή  ααοορρίίσσττοουυ  ΠΠρροοσστταακκττιικκήή  ααοορρίίσσττοουυ  ((ββ΄́  εενν..))  

δδιιααλλύύεειιςς    δδιιέέλλυυσσεεςς  δδιιάάλλυυσσεε  

προσβάλλεις   

παραλείπεις   

συγγράφεις   

αποβάλλεις   

διατρέχεις   

απογράφεις   

παραδίδεις    

διαθέτεις    

καταπλέεις    

αποκτάς    



 

ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους και μελετήστε τις σελίδες 70 – 71 στο σχολικό 

βιβλίο της Γλώσσας και τις σελίδες 107 – 111 και 165 – 166 στη σχολική Γραμματική 

σχετικά με την εσωτερική αύξηση των σύνθετων ρημάτων: 

 

 Βιβλίο Μαθητή Γλώσσας, γ΄ τεύχος 

 

 

 Γραμματική: Παραθετικά επιθέτων 

 Γραμματική: Παραθετικά επιρρημάτων 

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-E104/515/3353,13529/extras/tools-applications/index1_4_Grammatiki_sel_96-111.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3353,13529/extras/tools-applications/index1_9_Grammatiki_sel_162-166.pdf


Επιλέξτε και τον παρακάτω σύνδεσμο και παρακολουθήστε μια ενδιαφέρουσα 

παρουσίαση σχετικά με παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων: 

 

Ασκήσεις 

 

1. Σχηματίστε τα παραθετικά των επιθέτων μονολεκτικά και περιφραστικά: 

 

 

 

2. Σχηματίστε τα παραθετικά των επιρρημάτων μονολεκτικά και περιφραστικά: 

 

ΘΘεεττιικκόόςς    ΣΣυυγγκκρριιττιικκόόςς    ΥΥππεερρθθεεττιικκόόςς  ((ααππόόλλυυττοοςς))  

  ΜΜοοννοολλεεκκττιικκάά    ΠΠεερριιφφρραασσττιικκάά    ΜΜοοννοολλεεκκττιικκάά  ΠΠεερριιφφρραασσττιικκάά    

πολυτελής     

πλούσιος     

όμορφος     

κακός     

χρήσιμος     

κρίσιμος     

αυστηρός     

φαρδύς     

συνεπής     

δύσκολος     

ΘΘεεττιικκόόςς    ΣΣυυγγκκρριιττιικκόόςς    ΥΥππεερρθθεεττιικκόόςς    

  ΜΜοοννοολλεεκκττιικκάά    ΠΠεερριιφφρραασσττιικκάά    ΜΜοοννοολλεεκκττιικκάά  ΠΠεερριιφφρραασσττιικκάά    

γρήγορα     

 βαθύτερα    

    πολύ ωραία 

συχνά     

  πιο μακριά    

   βεβαιότατα  

http://panagiotis-k.blogspot.com/search/label/%CE%95%CE%84%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%20WEBEX


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Επιλέξτε τις παρακάτω εικόνες και μελετήστε καλά τη θεωρία των  

ττρριιγγώώννωωνν  ((γγωωννίίεεςς  ––  ππλλεευυρρέέςς)): 
 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Να αντιστοιχίσετε: 

 

 

2. Να βρείτε το είδος των παρακάτω τριγώνων σε σχέση με τις γωνίες τους:  

 

3. Να υπολογίσετε πόσες μοίρες είναι οι γωνίες του παρακάτω τριγώνου που έχουν 

ερωτηματικό, χωρίς να χρησιμοποιήσετε μοιρογνωμόνιο και να γράψετε τη λύση: 

 

 

ΕΕΙΙΔΔΗΗ  ΤΤΡΡΙΙΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  ΩΩΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  

ΓΓΩΩΝΝΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΛΛΕΕΥΥΡΡΕΕΣΣ  
ΤΤΡΡΙΙΓΓΩΩΝΝΑΑ  

http://panagiotis-k.blogspot.com/search/label/Ε΄%20ΤΑΞΗ%20WEBEX
http://panagiotis-k.blogspot.com/search/label/Ε΄%20ΤΑΞΗ%20WEBEX
http://panagiotis-k.blogspot.com/search/label/Ε΄%20ΤΑΞΗ%20WEBEX


4. Στο τρίγωνο ΑΒΓ η γωνία γ είναι 25ο και η γωνία α τετραπλάσια από τη γ. 

 

5. Να αντιστοιχίσετε: 

 

 

6. Να μετρήσετε το μήκος των πλευρών των παρακάτω τριγώνων και να γράψετε 

κάτω από κάθε τρίγωνο το είδος του σε σχέση με τις πλευρές: 

 

7. Να λύσετε τα παρακάτω προβλήματα: 

 

 

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 
 

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………… 



ΦΥΣΙΚΗ 

 

«ΦΕ2 – Οι δυνάμεις» 

(σελ. 164 – 168 στο σχολικό βιβλίο) 

 
Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και παρακολουθήστε το βιντεομάθημα του 

κεφαλαίου: 

 

https://safeYouTube.net/w/CNdG         
 

Τώρα μελετήστε το μάθημα και κάντε τις εργασίες: 

 

 
 

Όταν ασκώ δύναμη στο συνδετήρα, παρατηρώ 

ότι αυτός στραβώνει. 

https://safeyoutube.net/w/CNdG


 

 
 

Η δύναμη που ασκώ στην τσάντα έχει ως 

αποτέλεσμα αυτή να περιστρέφεται. 

Όταν ασκώ δύναμη στο λαστιχάκι, αυτό τεντώνεται. 

Όταν πάψω να ασκώ δύναμη, το λαστιχάκι παίρνει 

πάλι το αρχικό του σχήμα. 

Όταν ασκώ δύναμη στο κουτάκι, αυτό τσαλακώνεται. 

Όταν ασκώ δύναμη στη γόμα, αυτή λυγίζει. 

Όταν πάψω να ασκώ δύναμη, η γόμα παίρνει πάλι το 

αρχικό της σχήμα. 

Το σφουγγάρι αλλάζει σχήμα, όταν ασκώ δύναμη.  

Όταν πάψω να ασκώ δύναμη, το σφουγγάρι παίρνει 

πάλι το αρχικό του σχήμα. 



 

 

Όταν ασκώ δύναμη στο χαρτί, αυτό σκίζεται. 

Ασκώντας δύναμη στην κολώνα γυρίζω γύρω από αυτή. 

Ασκώντας δύναμη στο αυτοκινητάκι, το αναγκάζω να 

σταματήσει να κινείται. 

Ασκώντας δύναμη στο αυτοκινητάκι, το αναγκάζω να αρχίσει να 

κινείται. 

Ασκώντας δύναμη σηκώνω την κασετίνα. 



 

Αλλαγή κατεύθυνσης της κίνησης 

Αλλαγή κινητικής κατάστασης Παραμόρφωση 

Αύξηση της ταχύτητας Μόνιμη παραμόρφωση 

 

Το αυτοκινητάκι αρχίζει να 

κινείται. 

Σηκώνω την κασετίνα. 

 

Ο συνδετήρας λυγίζει. 

Το κουτάκι τσαλακώνεται.  

Το χαρτί σκίζεται. 

Μείωση της ταχύτητας Προσωρινή παραμόρφωση 

 

Το αυτοκινητάκι σταματάει. 

 

Το λαστιχάκι τεντώνεται. 

Η γόμα λυγίζει. 

Το σφουγγάρι αλλάζει σχήμα. 

 

Η τσάντα περιστρέφεται. 

Γυρίζω γύρω από την κολώνα. 



 
 

Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει την αύξηση ή τη μείωση της 

ταχύτητας ενός σώματος, την αλλαγή της κατεύθυνσης της κίνησής 

του ή τη μόνιμη ή προσωρινή παραμόρφωση του. 



 

 

«ΦΕ3 – Δυνάμεις με επαφή – Δυνάμεις από απόσταση» 

(σελ. 169 – 173 στο σχολικό βιβλίο) 
Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο και παρακολουθήστε το βιντεομάθημα του 

κεφαλαίου: 

 

https://safeYouTube.net/w/INdG         
 

Τώρα μελετήστε το μάθημα και κάντε τις εργασίες: 

 

 

 

 Όταν ασκώ δύναμη με το χέρι μου, το κουτάκι παραμορφώνεται. 

https://safeyoutube.net/w/INdG


 

Όταν σπρώχνω το αυτοκινητάκι, η ταχύτητά του αυξάνεται, δηλαδή αλλάζει η 

κινητική του κατάσταση. 

Το λαστιχάκι τεντώνεται. Όταν κόβω το λαστιχάκι, το μήκος του μικραίνει πάλι. Η 

μπάλα από πλαστελίνη πέφτει προς τα κάτω. 



 

• Πριν κόψεις το λαστιχάκι: Η μπάλα της πλαστελίνης λόγω του βάρους της ασκούσε 

δύναμη στο λαστιχάκι, το οποίο για το λόγο αυτό ήταν παραμορφωμένο. 

• Αφού έκοψες το λαστιχάκι: Το βάρος είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

ταχύτητας της μπάλας από πλαστελίνη. 

• Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες. 

• Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες. 



 

• Τα καλαμάκια απομακρύνονται το ένα από το άλλο. 

• Τα καλαμάκια απομακρύνονται το ένα από το άλλο. 

Το βάρος, οι ηλεκτρικές δυνάμεις και οι μαγνητικές δυνάμεις μπορεί 

να ασκούνται με επαφή αλλά και από απόσταση. 



 
 



 

Τώρα μπορείς να φτιάξεις τα παρακάτω παζλ: 

 

         

 

         https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=25c058057e44   

 

           

          https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2510acd6b087   

 

           
 

         https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=152215ca3670   

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=25c058057e44
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2510acd6b087
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=152215ca3670


ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

«Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη» 
 

Παρακολουθήστε το βιντεομάθημα του κεφαλαίου 33: 

 

 

 

https://safeYouTube.net/w/RNdG    

 
και μελετήστε τις σελίδες 101-103 του σχολικού βιβλίου. 

 

1. Βάλτε σε αριθμητική σειρά (από το 1 έως το 10) τα γεγονότα που αναφέρονται στον 

πίνακα, ανάλογα με τον χρόνο που αυτά συνέβησαν: 

 
2. Διαβάστε τη «μυστική» αναφορά του Βενετού πρεσβευτή της Πόλης, προς τους 

άρχοντες της χώρας του (κείμενο – πηγή 5). Ποια, από όσα αναφέρει σ’ αυτή 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ποια μπορεί να ήταν και διαφορετικά; 

Δικαιολογήστε την άποψή σας: 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://safeyoutube.net/w/RNdG

