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Ο Μαρκοβάλντο, πρωταγωνιστής της 

ιστορίας μας, ξυπνά ένα 

χειμωνιάτικο πρωινό και βλέπει ότι η 

πόλη είχε σκεπαστεί από πυκνό χιόνι, 

αφού χιόνιζε όλο το βράδυ. Εξαιτίας 

του χιονιού, όλοι οι δρόμοι ήταν 

κλειστοί. Ο Μαρκοβάλντο πήγε στη 

δουλειά με τα πόδια. Στην αποθήκη 

που δούλευε τον περίμενε ο 

αρχιαποθηκάριος με ένα φτυάρι. Ο 

Μαρκοβάλντο με προθυμία άρχισε να 

καθαρίζει το γύρω πεζοδρόμιο.

Η πόλη χάθηκε στο χιόνι
Αγαπημένα μου παιδάκια, καλημέρα! 

Σήμερα θα συνεχίσουμε την 
αποστολή μας από εκεί που μείναμε 
την προηγούμενη φορά με το 
κείμενο «Η πόλη χάθηκε στο χιόνι».

Για να θυμηθούμε λοιπόν!!



Σήμερα λοιπόν, θα μιλήσουμε για τους χρόνους των 
ρημάτων! Τι είναι αυτό; Πάμε να δούμε…







Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με τους Παρελθοντικούς 
χρόνους, αυτούς δηλαδή που μιλούν για το ΠΑΡΕΛΘΟΝ



… και συγκεκριμένα, με τον Αόριστο και τον Παρατατικό







Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να παρακολουθήσεις 
προσεκτικά το πιο κάτω βίντεο για να μάθεις πως 
ξεχωρίζουμε τον Αόριστο και τον Παρατατικό…

Πάτησε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να το δεις…

Παρατατικός - Αόριστος (Β' - Γ' τα ́ξη) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=cMRPyYBIRKo


Πάμε τώρα στο βιβλίο των Ελληνικών μας, στη σελ. 9!
Διάβασε προσεκτικά τα πιο κάτω και παρατήρησε όλα όσα 

έμαθες μέχρι τώρα για τους παρελθοντικούς χρόνους! 

Σε αυτή την ενότητα δεν 
θα ασχοληθούμε με τον 
Υπερσυντέλικο! Θα τον 

μάθουμε όμως αργότερα!



Συνέχισε και στην σελ.10…



Πάμε μια επανάληψη λοιπόν…

Χρησιμοποιούμε τον 
Αόριστο για να 

δείξουμε ότι κάτι 
έγινε στο παρελθόν 
για μικρό διάστημα.

Χρησιμοποιούμε τον 
Παρατατικό για να 
δείξουμε ότι κάτι 

γινόταν στο 
παρελθόν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα.



Τώρα που έγινες ξεφτέρι, πάρε το Τετρ. Εργασιών 
σου και στην σελ. 56 συμπλήρωσε την άσκηση 2.



Έλεγξε τις απαντήσεις σου!



Τρίτη
19 Ιανουαρίου, 2021



Σήμερα ξεκινάμε με ένα τραγούδι για να 
θυμηθούμε όσα είπαμε χτες!

Πάτησε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Μαθαίνουμε τον Αόριστο και τον Παρατατικό τραγουδώντας με την 
κυρία Σιντορέ - YouTube

Στη συνέχεια θα ακούσετε ένα γνωστό σε όλους 
σας παραμύθι, « Ο λαγός και η χελώνα» και θα 
μάθετε, μέσα από αυτό, τον Αόριστο και τον 
Παρατατικό.

Πάτησε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Ο λαγός και η χελώνα... Ο Αόριστος και ο Παρατατικός μέσα από 
μια αφήγηση της κυρίας Σιντορέ - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3WFCf7V9NnQ
https://www.youtube.com/watch?v=UJkwsTTL3xU


Στη συνέχεια, βρες από τα φυλλάδια που 
δώσαμε για το σπίτι το παρακάτω και 
εξασκήσου στον Παρατατικό και τον Αόριστο

Είμαι 
σίγουρη ότι 
θα τα πας 
περίφημα



Ώρα για παιχνίδι

Παιχνίδι 1 – Ξεχώρισε τον 
Παρατατικό από τον 
Αόριστο
Ξεχώρισε τον παρατατικό από τον αόριστο -
Εκπαιδευτικό παιχνίδι - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (e-
didaskalia.blogspot.com)

Παιχνίδι 2 – Ταξινόμηση 
ανά ομάδα
Παρατατικός ή Αόριστος - Ταξινόμηση κατά ομάδα 
(wordwall.net)

https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/03/paratatikos-aoristos.html?m=1&fbclid=IwAR3AP1h-z92cQ-9dkDq-SsrAt94PtsCBbw_0O7-oVbg3XKaNTnbGvwyyaXI
https://wordwall.net/el/resource/1133450/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae-%ce%b1%cf%8c%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82


Σήμερα θα συνεχίσουμε να 
δυναμώνουμε το μυαλό μας στον 
πίνακα πολλαπλασιασμού του 7! 

Έλεγξε πόσο καλά ξέρεις 
τον πίνακα του 7 σε αυτή 

την εφαρμογή: 
Πολλαπλασιασμός 

Δαίρεση του 7 - Teaching 
resource (wordwall.net)

https://www.wordwall.net/play/9364/253/901


Πάμε τώρα στις Δραστηριότητες Εμπλουτισμού 
του βιβλίου σου (μέρος 3, σελ. 73). 
Διάβασε προσεκτικά την οδηγία:

9 9 9__ ÷__= __ ÷__=

Πηλίκο: 
το 

αποτέλεσμα 
της διαίρεσης



Πόσο καλά 
θυμάσαι σε ποιες 

οικογένειες 
πολλαπλασιασμού

/διαίρεσης 
ανήκουν αυτοί οι 

αριθμοί;



Στη σελ. 74 διάλεξε τα 
προβλήματα που 
ταιριάζουν στην εικόνα. 



Τετάρτη, 
20 Ιανουαρίου 2021



Εξασκήσου στον πίνακα του 7 
παίζοντας!!! 
7 times table with games at 
Timestables.com

Όταν μπεις στη 
σελίδα κάνε 

κύλιση (scroll) πιο 
κάτω για να 

εξασκηθείς με 
πολλούς 

διαφορετικούς 
τρόπους!! 

https://www.timestables.com/7-times-table.html


Στην άσκ. 9 σελ. 77 φτιάξε 
δικά σου προβλήματα που να 
ταιριάζουν με τις 
μαθηματικές προτάσεις! 
Θυμήσου τις λέξεις-κλειδιά 
για την κάθε πράξη!   



*Προαιρετική άσκηση*
Αν νιώθεις έτοιμη/-ος για όλα, 
δοκίμασε και την άσκ. 12 σελ. 78!!! 



Η κυρία Μαρία Ολυμπίου, η δασκάλα της Μουσικής, σάς 
έχει ετοιμάσει μια παρουσίαση και ένα υπέροχο τραγούδι 
για να μάθετε…! 

Για να το βρείτε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
σχολείου μας (στο «Εκπαιδευτικό Υλικό» → «Μουσική για 
τις τάξεις Α’, Β’, Γ’») ή πατήστε εδώ: https://bit.ly/35Mu8Ym . 

https://bit.ly/35Mu8Ym


Θα τα πούμε ξανά 
την Πέμπτη!


