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Η πόλη χάθηκε στο χιόνι 

Αγαπημένα μου παιδάκια, καλημέρα! Ελπίζω να είστε 
όλοι και όλες καλά!!! 

Σήμερα, θα μιλήσουμε και θα μάθουμε ποιες λεξούλες 
μας βοηθούν να συνδέουμε τα γεγονότα όταν 
θέλουμε να αφηγηθούμε μια ιστορία… 

Για πάμε λοιπόν…. 
 



 

Ξεκινάμε λοιπόν! Πάρε το Τετρ. Εργασιών σου και διάβασε 
προσεκτικά την άσκ. 3 στη σελ. 57. 

Γράψε ξανά όλα 
όσα έκανε στη 

βόλτα της η 
Αγγελική 

προσθέτοντας τις 
πιο κάτω λεξούλες 
για να συνδέσεις 

τα γεγονότα  
Χρησιμοποίησε  

το τετράδιο σου 
«Μαθαίνουμε στο 

σπίτι». 



Τώρα έλεγξε τις απαντήσεις σου προσεκτικά! 



Για διάβασε τώρα για να 
μάθεις τι είναι αυτές οι 

λεξούλες που μόλις 
χρησιμοποίησες για να 

συνδέσεις τα γεγονότα! 





Tώρα μπορείς να συμπληρώσεις την άσκ. 2 στη 
 σελ. 59, στο Τετρ. Εργασιών. 



 

Αφού τελείωσες, ρίξε μια ματιά στις πιο κάτω απαντήσεις. Πρόσεξε, δεν 
σημαίνει ότι οι δικές σου είναι λάθος. Απλά βεβαιώσου ότι χρησιμοποίησες 
τους κατάλληλους συνδέσμους για να βγαίνει νόημα στις προτάσεις σου.  



Τώρα πάμε να μάθουμε και κάτι ακόμα…. Εκτός από τους 
χρονικούς 

συνδέσμους 
υπάρχουν ακόμα 
κάποιες λέξεις 

που μας βοηθούν 
να συνδέσουμε 

τα γεγονότα!! Για 
δες…. 





 

Tώρα δοκίμασε να συμπληρώσεις την άσκ. 1 στη σελ. 59, 
στο Τετρ. Εργασιών, χρησιμοποιώντας αιτιολογικούς 

συνδέσμους. 



 

Έλεγξε τώρα τις απαντήσεις σου. Πρόσεξε, μπορεί οι 
δικές σου να διαφέρουν, χωρίς να σημαίνει ότι είναι 

λάθος. Απλά βεβαιώσου ότι χρησιμοποίησες σωστά τους 
συνδέσμους για να έχουν νόημα οι προτάσεις σου! 



Τώρα κάτι τελευταίο! Βρες από τα φυλλάδια που 
έχεις στο σπίτι, το παρακάτω και συμπλήρωσε τις 

ασκήσεις προσεκτικά! 

Είμαι 
σίγουρη ότι 
θα τα πας 

περίφημα…! 



Παρασκευή 
22 Ιανουαρίου, 2021 



Παιδιά μου, έχουμε σχεδόν μάθει 
όλους τους πίνακες του 
πολλαπλασιασμού!!!  

 

Πάμε σήμερα να μάθουμε τον 
τελευταίο που μας έμεινε, τον 
πίνακα του 8!!!  

 

 

 

Στην Δ’ τάξη θα είσαι 
ξεφτέρι στους 

πολλαπλασιασμούς!!!  



Πήγαινε στο βιβλίο σου, μέρος 3, σελ. 45. 
Συμπλήρωσε τα μοτίβα. Τι παρατηρείς; 

Ξέρω πολύ 
καλά τον 

πίνακα του 4! 

Ξέρω σχεδόν 
όλα τα 

πολλαπλάσια  
του 8  

διότι γνωρίζω 
τους πίνακες 

του 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 και 10! 



Σωστά το υποψιάστηκες:  
Βρίσκω τα πολλαπλάσια του 8 όταν 
διπλασιάσω τα πολλαπλάσια του 4!!!  

Είσαι πολύ 
παρατηρητικό 

παιδί!! 



Τώρα που βρήκες αυτόν τον εύκολο 
τρόπο για να βρίσκεις τα πολλαπλάσια 
του 8, προχώρησε στη σελ. 46! 

Ξέρω ότι 4x6=24,  
              
 
        άρα 8x6=__ 

Δουλεύω  
με τρόπο,  

όχι με κόπο! 



Διάλεξε τη σωστή απάντηση στην 
άσκ. 3 σελ. 47:  



Στα προβλήματα της άσκ. 5 σελ. 47 
υπογράμμισε με πράσινο τα 
δεδομένα (αυτά που ξέρουμε) και 
με κόκκινο τα ζητούμενα (αυτά που 
θέλουμε να μάθουμε):  



Στα προβλήματα της άσκ. 5 σελ. 47 
υπογράμμισε με πράσινο τα 
δεδομένα (αυτά που ξέρουμε) και 
με κόκκινο τα ζητούμενα (αυτά που 
θέλουμε να μάθουμε):  



Θυμάστε που στην τάξη λέμε πάντα πως ο 
εγκέφαλός μας μαθαίνει σε μοτίβα; Ελάτε να 
λύσουμε αυτές τις ασκήσεις της σελ. 48:  



*Προαιρετική άσκηση* 
Έλεγξε πόσο έχεις δυναμώσει το μυαλό,  
δοκιμάζοντας την άσκ. 5 σελ. 48 



Εξασκήσου στον πίνακα του 8 
παίζοντας!!!  
 8 times table with games at 
Timestables.com 

Όταν μπεις στη 
σελίδα κάνε 

κύλιση (scroll) πιο 
κάτω για να 

εξασκηθείς με 
πολλούς 

διαφορετικούς 
τρόπους!!  



Βρες τα παρακάτω φυλλάδια που 
στείλαμε στο σπίτι και εξασκήσου:  



Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους!! 
Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα 


