
                       ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ                                                                                                                                          
                               39ου Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                    

                  Α΄- Β΄ ΤΑΞΕΙΣ                                                                                                                 
               ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

                        Γγ και Χχ           σελ.1                                                                                                                                                         

Ήταν μια φορά η λαίμαργη 

Οδοντογλυφίδα … Με το στόμα της 

πάντα γεμάτο άλλοτε με ένα 

τρουφάκι και άλλοτε με ένα κεφτεδάκι, 

ξεφώνιζε κάθε φορά που ξετρύπωνε μία 

λιχουδιά. Ένα βράδυ, της άνοιξε τόσο πολύ η όρεξη, που με ταχύτητα 

αστραπής έφαγε ογδόντα κεφτεδάκια, ογδόντα τρουφάκια και άλλα 

ογδόντα μεζεδάκια. Ούτε που το κατάλαβε πώς από τη μια στιγμή στην άλλη 

μεταμορφώθηκε σε Ογδοντογλυφίδα.  

-  Σαν τόπι έγινε η κοιλιά μου, είπε σαν κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Έτσι 

όπως έγινα, δεν μου αρέσει καθόλου ο εαυτός μου. Πρέπει με κάθε τρόπο να 

ξαναγίνω οδοντόγλυφίδα. Αυτό το απαίσιο  γ που με παραμορφώνει πρέπει να 

το πετάξω από πάνω μου… … 

1. Διαβάζω δύο φορές όλο το κείμενο. Για ανάγνωση θα έχω πέντε φορές 
την πρώτη παράγραφο.  

2.  Βρίσκω τις λέξεις του κειμένου που έχουν γ και χ και τις βάζω στο 
σπιτάκι που ταιριάζουν:  
 

                  

                  γ                                                   

                  λαίμαργη  
             Οδοντογλυφίδα 
                  γεμάτο 
                   έφαγε  
                  ογδόντα  
                    στιγμή 

                  έγινε 

Κάνε κλικ στην εικόνα για να ακούσεις και 
να δεις την ιστορία  

     X 
     λιχουδιά  
      ταχύτητα         
      κοιτάχτηκε 

https://safeYouTube.net/w/c8TE
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χεχογηγα

 

 

 

3. Διαβάζω προσεκτικά τις παρακάτω 

συλλαβές δύο φορές.Έχω περιθώριο  

να μπερδευτώ τρείς φορές:                                                                                  
                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα κατάφερες; Σου αξίζει ένα μεγάλο 

ΜΠΡΑΒΟ!!! 

                                     Κάνε κλικ στην εικόνα 

4. Πάμε να παίξουμε με τις λέξεις και να 

συμπληρώσουμε τα κενά με γ όπως πρότεινε ή 

οδοντογλυφίδα στους φίλους της; 

μαρίδα     γαρίδα       αλατάς     γαλατάς        αέρας    αγέρας 

λαός        λαγός        αλατιέρα   γαλατιέρα      νερό     γερό 

φίδι           γίδι          λυκάκι      γλυκάκι   

  

5. Προσθέτουμε στην αρχή της λέξης χ και διαβάζουμε: 

ώρα            χώρα      ρήμα   χρήμα       άντρα    χάντρα   γέλια          χέλια             
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     ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ   
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https://safeYouTube.net/w/HwYE
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Ο Ιορδάνης είναι ένα αγόρι 10 

χρονών.  Μεγαλώνει με τους 

γονείς του σε μια γειτονιά 

όπου όλα τα παιδιά λατρεύουν   

την ανάγνωση, την ορθογραφία και τη  γραμματική. Τα σπίτια τους θυμίζουν   

γράμματα της αλφαβήτου και σε κάθε γωνιά υπάρχουν δωμάτια ανάγνωσης 

και  βιβλιοθήκες γεμάτες από παιδικά παραμύθια. Δεν έχει πολλούς φίλους 

γιατί ντρέπεται  για τη δυσκολία του να διαβάζει και να γράφει σωστά. Έτσι, 

προτιμά να κάθεται μόνος του ακόμα και την ώρα του διαλείμματος. Μια 

μέρα, γυρνώντας απογοητευμένος από το σχολείο γιατί για  ακόμη μια φορά 

δεν είχε πάει καλά στην  ορθογραφία της ημέρας, έχασε το δρόμο  για το 

σπίτι. Περπατώντας αρκετή ώρα, βρέθηκε μπροστά σε ένα πολύχρωμο 

σπίτι.     

- Θα είναι ένα από τα δωμάτια  ανάγνωσης, φαντάστηκε …   

Ξαφνικά, τα παράθυρα άνοιξαν και  ρούφηξαν μέσα τον Ιορδάνη. Από την   

πρώτη στιγμή, του έκανε εντύπωση ότι μέσα στο δωμάτιο υπήρχε μόνο ένα   

θρανίο. Χωρίς δισταγμό, κάθισε και έβγαλε τα βιβλία του.    

Τότε συνέβη κάτι μαγικό! Το θρανίο άνοιξε και ένα τεράστιο 

εμφανίστηκε !!!! 

 - Γεια σου Ιορδάνη! Είσαι το τυχερότερο παιδί αυτής της γειτονιάς! Μόλις 

κάθισες στο μαγικό θρανίο που θα σε κάνει να αγαπήσεις την ορθογραφία και 

τη γλώσσα.   

1. Τι γνωρίζεις για τον ήρωα της ιστορίας μας; Ο Ιορδάνης είναι ένα αγόρι 

10 χρονών το οποίο δεν έχει πολλούς φίλους γιατί ντρέπεται  για τη 

δυσκολία του να διαβάζει και να γράφει σωστά. Έτσι, προτιμά να κάθεται 

μόνος του ακόμα και την ώρα του διαλείμματος. 
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     ΓΛΩΣΣΑ Γ΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ 

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ       

 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ                                                                                                                                                                                  



  

2. Ενώνω αυτά που ταιριάζουν :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ποιο ήταν οι πιο σημαντικές δυσκολίες του στο 

σχολείο; Οι πιο σημαντικές δυσκολίες του στο σχολείο 

ήταν στην ανάγνωση, στη γραφή και στην ορθογραφία. 

5. Πώς βοήθησε το Μολυβάκι τον Ιορδάνη; Το Μολυβάκι βοήθησε τον 

Ιορδάνη με δύο κόλπα για την ορθογραφία. 

6. Ποιο ήταν το πρώτο κόλπο που του πρότεινε; Με το πρώτο κόλπο του 

έδειξε πώς να περνάει από το δύσκολο γράμμα στο εύκολο. 

7. Πώς αισθάνθηκε ο Ιορδάνης αφού κατάλαβε πως λειτουργεί το πρώτο 

κόλπο; Χάρηκε πάρα πολύ και πίστεψε ότι θα τα καταφέρει με την 

ορθογραφία. 

8.  Αποκάλυψέ μας το 2ο κόλπο του μολυβιού: Το Μολύβι είπε στον 

Ιορδάνη μόλις ακούει μία λέξη, να σκέφτεται στοιχεία της εικόνας 

της που θα του θυμίζουν με ποια γράμματα πρέπει να τη γράψει. 

9. Πάμε τώρα και εμείς να δοκιμάσουμε τα κόλπα με τις ίδιες λέξεις; 

 

   

Kάνουμε εξάσκηση με όποιο από τα δύο κόλπα μας ταιριάζει, έτσι ώστε 

στο διαδικτυακό μάθημα, να γράψουμε  και να ανταλλάξουμε 

τις εμπειρίες μας. 

Μια μέρα που γυρνούσε από το σχολείο 

απογοητευμένος 

 

Ξαφνικά το μολύβι άρχισε να του λέει ότι 

 

Στο δωμάτιο υπήρχε 

 

O Ioρδάνης δεν έχει φίλους γιατί 

 

• ντρέπεται για τη δυσκολία του να 

γράφει. 

• έχασε το δρόμο  για το σπίτι. 

• υπήρχε μόνο ένα  θρανίο και ένα 

τεράστιο μολύβι.  

• είναι το πιο τυχερό παιδί γιατί 

ήρθε η ώρα να αγαπήσει την 

ορθογραφία. 
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      39ου Δ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                         

     ΓΛΩΣΣΑ Γ΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ 

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ       
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ                                                                                                                                                                                  

http://www.psychotherapeia.net.gr/images/pdf/oiordanismagikomolivi.pdf


 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ σελ.6                                         

      39ου Δ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                                         

     ΓΛΩΣΣΑ Γ΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ 
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              Οι πίνακες 4 και 5 βρίσκονται αναρτημένοι στο ιστολόγιο μας. Κάνε κλικ εδώ για να τους διαβάσεις. 
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https://tmimaentaxis39dimsch.blogspot.com/2020/05/blog-post_4.html
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Ποια ήταν η εξέλιξη 

για τον ήρωα μας, την 

οικογένειά του και 

τους συμμαθητές του; 

Aυτή η αλλαγή σε 

σχέση με τη γραφή , 

την ανάγνωση και την 

εμπιστοσύνη στον 

εαυτό του, πως 

επηρέασε τη ζωή του; 

1.ΧΩΡΟΣ 

(Πού συνεχίζεται η 

ιστορία;) 

 

2.ΧΡΟΝΟΣ 

Πότε συνέβη; 

 (Την επόμενη μέρα, το 

ίδιο απόγευμα κ.λ.π) 

 

3.OΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

(Πρωταγωνιστές και 

άλλα πρόσωπα που 

συμμετείχαν) 

 

4.Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

(πως ξεκινάει, 

συνεχίζει, τελειώνει, 

αρχικά, στη συνέχεια, 

ύστερα, αφού, στο 

τέλος) 

 

5.ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 (του Ιορδάνη, της 

οικογένειάς του, της 

δασκάλας, των 

συμμαθητών) 
 



Για να αφαιρέσω ένα διψήφιο 

   από το ακολουθώ τα βήματα:  

Na aφαιρέσω από το 0 το 5 δε γίνεται.  

Δανείζομαι μία δεκάδα από τη γειτόνισσα και λέω 10    

         βγάζω 5 μένουν 5.  

Γυρίζω το δανεικό μου πίσω και λέω 1 και 1 μου     

                κάνουν 2 .      10 βγάζω 2 μου κάνουν 8. 

  

    

                  75            91          54           42           26 

 

 

 

             49           67          98            81          05 

 

 

 

 

 

             61                                                   78 

 

 

 

             52                                                   13         
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   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄- Δ1΄- Ε΄  

   ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000     

   ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 100 

 



Παρακολουθώ πρώτα απ΄όλα, προσεκτικά το βίντεο 

 εδώ 

 

 

 

   

 

 

Ανεβαίνω 1-1 από το 100 μέχρι το 120: 101,102,103,104,105,106,107,108,109, 110, 
                                                                111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 
Ανεβαίνω 1-1 από το 300 μέχρι το 320: 301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,                          

311,312,313,314,315,316,317,318,319,320 

      5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

     ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  σελ.10                                         
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   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄- Δ1΄- Ε΄  

   ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1000     

   ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 100 

Ο                                                                                                                                                                                

      6. Γράφω με λέξεις τους αριθμούς,τους αναλύω όπως το παράδειγμα και τους χωρίζω σε 

εκαντοντάδες, δεκάδες, μονάδες:                                                  

 

   100            200           300           400            500            600            700             800            900           1000 

 

 
    1000         900           800           700           600             500            400             300            200            100 

 

                          

 

  

https://safeyoutube.net/w/UyxG


    +          +         

ΠΕΜΠΤΗ 250      +   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 500   +    ΣΑΒΒΑΤΟ 1000 

         Αυτή τη σελίδα τη διαβάζω όποτε θέλω  

        να λύσω πρόβλημα. Κάνω κλικ στην εικόνα  

        και παρακολουθώ προσεκτικά το βίντεο.  

Στη παιδική παράσταση του Εθνικού Θέατρου την περασμένη 

εβδομάδα η ταμίας έκοψε την Πέμπτη 250 εισιτήρια, την 

Παρασκευή 500 εισιτήρια και το Σάββατο 1000 εισιτήρια. Πόσα 

εισιτήρια κόπηκαν  συνολικά; 

 

Διαβάζω πάρα πολύ προσεκτικά το πρόβλημα, όσες φορές χρειαστεί, για να 

καταλάβω τι ακριβώς λέει. 
 

   Υπογραμμίζω τα γνωστά στοιχεία και τα άγνωστα 

π.χ. την Πέμπτη 250 εισιτήρια, την Παρασκευή 500, το Σάββατο 1000 .Πόσα εισιτήρια έκοψε την 
εβδομάδα; 

 Ζωγραφίζω τα στοιχεία του προβλήματος γιατί με βοηθάει να χτίσω τον τρόπο με 

τον οποίο θα λύσω το πρόβλημά μου.  
 

           Πόσα εισιτήρια έκοψε την 

                                                                                                                                     
 

 Κυκλώνω τις λέξεις κλειδιά που θα με βοηθήσουν να βρω τις πράξεις που 

πρέπει να κάνω π.χ. συνολικά (άρα θα κάνω πρόσθεση). Διάβασε παρακάτω τις λέξεις κλειδιά. 
 

                                        
 

 

  Λύνω το πρόβλημα και ελέγχω αν το αποτέλεσμα είναι σωστό          

                                         

Απαντώ στα ερωτήματα του προβλήματος π.χ. Την περασμένη εβδομάδα 

έκοψε συνολικά 1750 εισιτήρια. 
 

https://safeyoutube.net/w/WsxG
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 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ2΄- Ε΄- ΣΤ2΄ 

   ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   

    ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10000     

   

Την περσινή χρονιά το σχολείο μας πρόσφερε 1925 ευρώ στην ΑCTION 

AID. Φέτος πρόσφερε 776 ευρώ περισσότερa από πέρυσι. Πόσα χρήματα 

μάζεψε το σχολείο μας τη φετινή χρονιά;

               Zωγραφίζω                                         Λύνω 

  

 

 

 

 

 

Απαντώ: Φέτος το σχολείο μας μάζεψε 2701 ευρώ. 

               

Πέρυσι                         Φέτος 

                                περισσότερα 

1925 ευρώ               1925+776      

            

               1925 

            +   776 

               2701       

Η Άννα έχει τα γενέθλιά της και αγόρασε παγωτά για να κεράσει τους 

συμμαθητές της. Το κάθε παγωτό κόστισε 2 ευρώ. Οι συμμαθητές της 

είναι 24.  Α) Πόσα χρήματα ξόδεψε για όλα τα παγωτά;  Β) Πόσα χρήματα 

της έμειναν από τα 50 ευρώ που έδωσε στον ταμία ;  

                Zωγραφίζω                                         Λύνω 

 

 

 

 

 

 

 

Απαντώ:Η Άννα ξόδεψε 48 ευρώ και της έμειναν 2 ευρώ από τα 50 ευρώ.  

  

 

 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 

 

2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 

Α.   24         Β.   50 

  ×    2            -  48 

      48               02 
 

                  



 

 

 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   1000+1000+1000+1000+670=4670 
                                                                                                                                        
                                                                                                                          4670 
 
                                                                                                                         4340 
 
                                                                                                                         3670 
 
                                                                                                                         4134 

3460+400=4860 

3460+1000=4460 

3460+30=3490 

3460+7=3467 

3460+4000=7760 

3460+10=3470 

3460+20=3480 
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 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ2΄- Ε΄- ΣΤ2΄  

  ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   

   ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10000     

   

                             Τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι 
                          Εννέα χιλιάδες δύο 
                          Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα πέντε  
                          Οχτώ χιλιάδες τριακόσια                          

 

                              7Χ  +  7Ε  +  8Δ  +  1Μ 
                           2Χ  +  3Ε  +  6Δ  +  6Μ 

                           1Χ  +  3Ε  +  1Δ  +  0Μ 

                           5Χ  +  5Ε  +  5Δ  +  4Μ 
                          2Χ  +  4Ε  +  0Δ  +  0Μ 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ 

Α΄- ΣΤ΄ 
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