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Αγαπημένα μου παιδάκια, 
σήμερα θα δουλέψουμε στο 
βιβλίο των Ελληνικών μας!

Θα πάμε στην ενότητα: 

«Πολιτείες ντυμένες στα 
λευκά»

(Βιβλίο Μαθητή «Τα απίθανα 
μολύβια, τεύχος Β, σελ.7) 



Σήμερα, θα κάνουμε αρχή με το πρώτο κείμενο της ενότητας 
«Η πόλη χάθηκε στο χιόνι» (σελ.8)



Είστε έτοιμοι…; 

➢ Διαβάζω συγκεντρωμένα το κείμενο «Η πόλη 
χάθηκε στο χιόνι» στη σελ. 8. 

➢ Ακολούθως το διαβάζω και για δεύτερη φορά 
μεγαλόφωνα.

ΘYMAMAI ότι διαβάζω: 

• κάνοντας παύση όπου έχει κόμμα και παίρνοντας 
αναπνοή όπου έχει τελεία

• κάνοντας ερώτηση, όπου έχει ερωτηματικό

• όσο πιο εκφραστικά μπορώ και με το σωστό ύφος

• διαβάζω  σωστά τις λέξεις χωρίς να τις κόψω και χωρίς 
να σταματήσω στις μικρές λέξεις 







ΠΑΜΕ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ, ΚΑΠΟΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ 

ΔΥΣΚΟΛΕΨΟΥΝ







Τώρα μπορείς να συμπληρώσεις την 
άσκηση 4 στην σελ. 10



Έλεγξε τις απαντήσεις σου



Πάμε να βάλουμε αριθμούς στις παραγράφους μας 





1. ΤΟΠΟΣ

2. ΧΡΟΝΟΣ

3. ΗΡΩΕΣ 4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
•Πώς ξεκινάει;
• Πώς εξελίσσεται;
• Πώς τελειώνει;

5. ΣΚΕΨΕΙΣ,ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
• των ηρώων
• του αφηγητή

Στη συνέχεια θα πρέπει, όπως κάνουμε και στην τάξη, να 
ξεκλειδώσουμε το κείμενο μας και να εντοπίσουμε τις πιο 

κάτω πληροφορίες



Ποιος είναι ο αφηγητής
του κειμένου;

Ο αφηγητής του
κειμένου είναι ο Ίταλο 
Καλβίνο, ο συγγραφέας.

Ποιος είναι ο ήρωας 
και ποια τα πρόσωπα;

Ο Μαρκοβάλντο και 
ο αρχιαποθηκάριος.

Πού γίνονται 
όλα αυτά;

Σε μια
πόλη.

Πότε;
Το χειμώνα.



Τώρα πάμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. 
Πήγαινε στο Τετράδιο Εργασιών στην σελ.56 (άσκ. 1) και αρίθμησε τα 

γεγονότα με την σειρά που έγιναν!!!

___ Ο Μαρκοβάλντο πήγε στη δουλειά με τα πόδια.

___ Χιόνιζε όλο το βράδυ.

___Ο Μαρκοβάλντο με προθυμία άρχισε να καθαρίζει το γύρω πεζοδρόμιο.

___ Εξαιτίας του χιονιού όλοι οι δρόμοι ήταν κλειστοί.

___ Στην αποθήκη που δούλευε τον περίμενε ο αρχιαποθηκάριος με ένα φτυάρι.

___ Η πόλη είχε σκεπαστεί από πυκνό χιόνι.



Σωστή σειρά γεγονότων

1. Χιόνιζε όλο το βράδυ. 

2. Η πόλη είχε σκεπαστεί από πυκνό χιόνι.

3. Εξαιτίας του χιονιού όλοι οι δρόμοι ήταν κλειστοί. 

4. Ο Μαρκοβάλντο πήγε στη δουλειά με τα πόδια.

5. Στην αποθήκη που δούλευε τον περίμενε ο αρχιαποθηκάριος 

με ένα φτυάρι. 

6. Ο Μαρκοβάλντο με προθυμία άρχισε να καθαρίζει το γύρω 

πεζοδρόμιο.



Αφού έκανες όλα τα παραπάνω είσαι έτοιμος να 
συμπληρώσεις την πινακίδα της ιστορίας του 

Μαρκοβάλντο



Και κάτι τελευταίο…
Συμπλήρωσε τις ασκήσεις 5 και 6 στην σελ.10



Έλεγξε τις απαντήσεις σου



Για να ελέγξεις αν ξέρεις την ορθογραφία των λέξεων της 
άσκ.6 μπορείς να παίξεις το πιο κάτω παιχνίδι:

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (ορθογραφία) (learningapps.org)

https://learningapps.org/view16546701?fbclid=IwAR331XHgZhGFPNyzZJMfELH9teFCAqKQsSgogF3cApCbJLlU_b_XulebVX4


Παρασκευή
15 Ιανουαρίου, 2021



Σήμερα θα συνεχίσουμε να 
μαθαίνουμε πολλαπλασιασμό και την 
αντίστροφή του πράξη, τη διαίρεση. 

Θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας 
στους πίνακες του πολλαπλασιασμού 
μαθαίνοντας τον πίνακα του 7. 

Θα χρειαστούμε τις γνώσεις του 
πολλαπλασιασμού που αποκτήσαμε 
ήδη, γι’ αυτό εξασκηθείτε πολύ!!  

Έλεγξε πόσο καλά ξέρεις 
τους πίνακες 

πολλαπλασιασμού σε 
αυτή την εφαρμογή: 

Times Table (nctm.org)
Κάνε κλικ για να 
φανερώσεις την 

απάντηση και διπλό κλικ 
για να την κρύψεις! 

https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Times-Table/


Θέλετε να ξέρετε ένα μυστικό; Ήδη ξέρετε 
τους πίνακες του 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 10, 
έτσι το 7 θα είναι για’σάς …παιχνιδάκι!!! 



Άνοιξε στο βιβλίο Μαθηματικών μέρος 3, σελ. 41.



Α) Ξέρω ότι 

5x8=40 και 

2x8=16, άρα 

7x8=56

Κάποιες πιθανές απαντήσεις: 

Β) Ξέρω ότι 

10x8=80 και 

3x8=24, άρα 

7x8=56

Γ) Μοτίβο-κάνω 8 πηδηματάκια 
ανά εφτάδες



Τώρα χρησιμοποίησε τους τρόπους 
που σκέφτηκες, για να υπολογίσεις τα 
γινόμενα (μπορείς να δείξεις τη 
σκέψη σου στο τετράδιό σου): 



Προχώρησε τώρα στην άσκ. 2. 
Συμπλήρωσε τον πίνακα. Τι παρατηρείς; 



Σωστά το υποψιάστηκες!! Βρίσκουμε τα 
γινόμενα του 7 όταν προσθέσουμε τα 
γινόμενα του 2 και του 5!!! 
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Αυτό ονομάζεται «επιμεριστική ιδιότητα του 
πολλαπλασιασμού» (επιμέρους= επί + μέρος, 
δηλαδή χωρίζω σε μέρη). 
Χωρίζω το 7 σε 2 και 5. 
Άρα, τα γινόμενα του 7 φτιάχνονται όταν βάλω μαζί 
τα γινόμενα του 2 και τα γινόμενα του 5. 



Δοκίμασε τώρα να λύσεις την άσκ. 2 
σελ. 42:



Δες μία από τις λύσεις. Εργάστηκες 
κι εσύ με παρόμοιο τρόπο; 

(5x8) + (2x8) = 40 + 16 = 56



Ολοκλήρωσε τώρα τις ασκήσεις της σελ. 
42 και προχώρα στα προβλήματα της 
σελ. 43. 

Προαιρετικά: Ακόνισε το μυαλό 
σου με το πρόβλημα της σελ. 44

και γίνε κουλ σαν κι εμένα!!

Αυτό το παιδί 
προσπαθεί πολύ!! 



Ώρα για παιχνίδι!!! 
Ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο και επίλεξε 
το 7 για να εξασκηθείς στον πίνακα του 7! 
Multiplication Fruit Splat - Math Game - Sheppard 
Software Educational Games for kids 
Μπορείς, βεβαίως, αν θέλεις, να εξασκηθείς και στους 
υπόλοιπους πίνακες και να γίνεις ΑΣΤΕΡΙ!!!

https://www.sheppardsoftware.com/math/multiplication/fruit-splat-game/
https://www.sheppardsoftware.com/math/multiplication/fruit-splat-game/


Από τα φυλλάδια που δώσαμε για το 
σπίτι βρες το παρακάτω και εξασκήσου 
στον πίνακα πολλαπλασιασμού του 7. Γουάου!! 

Μαθαίνεις 
γρήγορα!!! 



Θα τα πούμε ξανά 
την Δευτέρα! 

Καλό Σαββατοκύριακο!


