
Σχολείο
στο σπίτι!

Γ’ Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας

Εκπαιδευτικός: Έλενα Σαμψών

25-27 Ιανουαρίου 2021



Δευτέρα
25 Ιανουαρίου, 2021



Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)

Καλημέρα, παιδάκια μου! Καινούρια βδομάδα 
και ελπίζω η τελευταία μακριά από το σχολείο 
μας!

Την προηγούμενη βδομάδα λοιπόν, διαβάσαμε 
την ιστορία  «Η πόλη χάθηκε στο χιόνι». Ο 
Μαρκοβάλντο, ο ήρωας της ιστορίας μας, 
ξύπνησε μια χειμωνιάτικη μέρα και η πόλη του 
είχε κρυφτεί κάτω από το χιόνι. Ξεκίνησε με τα 
πόδια να πάει στη δουλειά του. Θυμάσαι όμως 
πώς τελείωσε η ιστορία μας;;; 

Για να σου θυμίσω λοιπόν…

Ο Μαρκοβάλντο φτάνει στην αποθήκη που 
δούλευε και εκεί τον περιμένει ο 
αρχιαποθηκάριος με ένα φτυάρι στο χέρι….

Θα ήθελες να μάθεις ποια είναι η συνέχεια της 
ιστορίας;;;

Πάμε λοιπόν να δούμε…



Είστε έτοιμοι…; 

➢ Διαβάζω συγκεντρωμένα το κείμενο «Η πόλη 
χάθηκε στο χιόνι(συνέχεια)» στη σελ. 11. 

➢ 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

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









Πάμε να ξεκλειδώσουμε το κείμενο



Πάρε το μολύβι σου ή ένα χρωματιστό και, όπως 
κάνουμε και στην τάξη, βρες και  υπογράμμισε 

τα πιο κάτω:



Πολύ καλά! 
Τα πρόσωπα 
της ιστορίας 

είναι ο 
Μαρκοβάλντο, 
τα παιδιά και 
οι 2 άντρες.



Βρες τώρα που
διαδραματίζονται 

τα γεγονότα…

…. και πότε
γίνονται όλα όσα 
μας αφηγείται ο 

συγγραφέας

Τον χώρο που 
διαδραματίζονται τα 

γεγονότα δεν θα το βρεις 
στο κείμενο αλλά 

μπορείς να το σκεφτείς 
μόνος/η σου.



Συνεχίζουμε τώρα με την επόμενη ερώτηση….



Ο Ίταλο Καλβίνο, ο συγγραφέας, πρόσθεσε στην ιστορία του 
κάποια αστεία γεγονότα για να την κάνει πιο ενδιαφέρουσα! Για 

να δούμε ποια είναι αυτά;; 









Τώρα πάρε χαρτί και μολύβι και        
γράψε την συνέχεια της ιστορίας που 

διαβάσαμε με δικά σου λόγια. 
Προσπάθησε να γράψεις με 6-7 

προτάσεις τα σημαντικότερα γεγονότα.

Να θυμάσαι:
• Γράψε με σειρά τα γεγονότα όπως

αναφέρονται στο κείμενο.
• Μην αναφέρεις λεπτομέρειες.

Το ήξερες ότι 
όταν γράφουμε 
την ιστορία με 

λίγα λόγια 
φτιάχνουμε την 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ;;



Τρίτη
26 Ιανουαρίου, 2021



Σήμερα ξεκινάμε 
με τις ασκήσεις 5 

και 6, σελ.13-14
στο βιβλίο «Τα 

απίθανα μολύβια»



Έλεγξε τις απαντήσεις σου!





Συνέχισε τώρα 
στην άσκηση 7, 
στην σελίδα 14

Και κάτι τελευταίο….
Στο τετράδιο «Μαθαίνουμε στο σπίτι», ζωγράφισε ή 
φτιάξε το σπιτάκι της λέξης «κρύο» και βρες λέξεις που 
ανήκουν στην ίδια οικογένεια! Μπορείς να βάλεις και 
τις πιο πάνω.



Ώρα για παιχνίδι…
Πάμε να θυμηθούμε τους
παρελθοντικούς χρόνους
που μάθαμε την 
προηγούμενη φορά… τον
Παρατατικό και τον
Αόριστο!

Πάτησε στους πιο κάτω συνδέσμους:

2) Αόριστος (sch.gr)

Οδηγίες: Να συμπληρώσεις τα κενά 
των προτάσεων βάζοντας τα ρήματα 
των παρενθέσεων στον αόριστο και 
στο σωστό πρόσωπο, όπως στο 
παράδειγμα.
Αν μπερδευτείς κάπου πάτα το κουμπί 
"Βοήθεια", αλλά μην το χρησιμοποιείς 
συχνά γιατί θα χάσεις βαθμούς!

1) Παρατατικός και Αόριστος (sch.gr)

http://users.sch.gr/parantoniou/askiseis/glwssa_enot9ask2.htm
http://users.sch.gr/parantoniou/askiseis/glwssa_enot9ask1.htm


Τετάρτη
27 Ιανουαρίου, 2021



Σήμερα, αγαπημένα μου παιδιά, θα ασχοληθούμε 
με τα κλάσματα! 
Ναι, καλά θυμάστε ότι τα είχαμε δει ξανά πριν τα 
Χριστούγεννα!! Κάντε κλικ στο παρακάτω βίντεο 
για να φρεσκάρετε τη μνήμη σας κι έτσι να 
μπορέσουμε μαζί να δούμε το σημερινό μας θέμα. 
https://video.link/w/g1xJb

https://video.link/w/g1xJb
https://video.link/w/g1xJb


Πήγαινε στο βιβλίο σου των Μαθηματικών, μέρος 
3, σελ. 67. 
Ποια εικόνα δεν ταιριάζει σε κάθε περίπτωση; 
Εξήγησε στους γονείς σου γιατί.



Πήγαινε τώρα στη σελ. 68, άσκ.1. Γράψε το 
κλάσμα που δείχνει τι μέρος του 
ολόκληρου σχήματος είναι σκιασμένο. 

Ολόκληρο το σχήμα μου είναι χωρισμένο σε 4 ίσα μέρη. 
Είναι  σκιασμένα τα 3 από τα 4. 

Άρα είναι σκιασμένα τα τρία τέταρτα. 

Προχώρησε τώρα και 
στην άσκ. 2! 



Σκέψου τώρα την άσκ. 3! 



Η σωστή απάντηση είναι στα 
σχήματα Β και Γ!!! 

Στο σχήμα Α μπορεί να είναι σκιασμένα 
τα 3 μέρη αλλά το ολόκληρο είναι 
χωρισμένο σε 7 ίσα μέρη. Άρα 
έχει σκιασμένα τα τρία έβδομα. →



Προχώρησε τώρα στη σελ. 69, άσκ. 4. Είναι 
πολύ σημαντικό να παρατηρήσεις 
προσεκτικά τον αριθμητή αλλά και τον 
παρονομαστή. 



Μιας και είσαι ξεφτέρι στα μοτίβα, 
συμπλήρωσε αυτά τα μοτίβα στην άσκ. 5 
σελ. 69: 



Τώρα έλεγξε τις απαντήσεις σου! 
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Συμπλήρωσε την άσκ. 6 όπως στο 
παράδειγμα: 

Ο κύριος ΛΙΧΟΥΔΗΣ 
έφαγε το ½

της τούρτας. 
Έμεινε το ½. 



Μαθαίνω παίζοντας! Κάνε κλικ στην 
παρακάτω εφαρμογή και αντιστοίχισε τα 
κλάσματα με τις σωστές εικόνες. 
https://learningapps.org/10466877

https://learningapps.org/10466877
https://learningapps.org/10466877


Έχετε αλληλογραφία!!! 
O πάτερ Χρίστος σας στέλνει ένα μήνυμα: 

Λατρεμένα μου φιλαράκια, γεια σας. 

Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά κι Ευλογημένη και Χαρούμενη τη χρονιά που 
μπήκε, το 2021!

Είστε καλά; Σας επιθύμησα πάρα, μα πάρα πολύ! Μου λείψατε!

Εύχομαι να είστε όλοι καλά οικογενειακώς!

Σας αποστέλλω κάποιες όμορφες δημιουργικές εργασίες για τον Άγιο 
Νεόφυτο τον Κύπριο, που γιορτάζει στις 24 Ιανουαρίου. Τις εργασίες θα 
τις βρείτε στο βιβλίο των Θρησκευτικών σας στις σελίδες 87-88. Όσοι 
θέλετε, κάντε τες. Δεν χρειάζεται να τυπώσετε τις απαντήσεις. Απλά 
μπορείτε να φωτογραφίσετε τις σελίδες και να μου τις στείλετε στο 
ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο: cvouryias@gmail.com.

Επίσης, όσοι θέλετε μπορείτε να κάνετε τις σελίδες 97 και 99 από το 
βιβλίο των Φυσικών Επιστημών.

Εύχομαι πολύ σύντομα να σας δω από κοντά! 

Με την άπειρη αγάπη μου,

π. Χρίστος Βούργιας

mailto:cvouryias@gmail.com


Θα τα πούμε και πάλι την Πέμπτη!
Καλά να περνάτε!!!


