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ΑΟΡΙΣΤΟΣ - ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Αγαπημένα μου παιδάκια καλημέρα και καλό μήνα!!

Σήμερα συνεχίζουμε με το κείμενο μας « Η πόλη 
χάθηκε στο χιόνι (συνέχεια)» και θα δούμε την 
γραμματική μας. 

Θα θυμηθούμε τους παρελθοντικούς χρόνους 
(Αόριστο και Παρατατικό) που μάθαμε στα 
προηγούμενα μαθήματα αλλά θα μάθουμε και πως 
ΚΛΙΝΟΥΜΕ τα ρήματα στους 2 αυτούς χρόνους στα 
διάφορα πρόσωπα.

Πάρε λοιπόν το βιβλίο σου «Τα απίθανα μολύβια», 
άνοιξε το στην σελ. 13 και ξεκινάμε…

Είστε 
έτοιμοι;;



Ας θυμηθούμε λοιπόν….

Αόριστος

Παρατατικός



Τι κάνω τώρα

Τι έκαμνα χθες συνέχεια

Τι έκανα χθες για μια 
στιγμή

Πάμε να δούμε τώρα πως κλίνουμε ένα ρήμα στα διάφορα 
πρόσωπα στους παρακάτω χρόνους…

Αυτά είναι τα 
πρόσωπα στα 

οποία κλίνεται 
ένα ρήμα! 

Όπως είχαμε 
μάθει 

ονομάζονται
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ



Τώρα θέλω να κάνεις λίγη εξάσκηση!! Συνέχισε με το παρακάτω 
φυλλάδιο. Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες!!

Μπορείς να 
συμπληρώσεις το 

φυλλάδιο αυτό και 
ηλεκτρονικά 

πατώντας στον πιο 
κάτω σύνδεσμο:

Ενεστώτας 
Παρατατικός 

Αόριστος worksheet 
(liveworksheets.com)



Τρίτη
2 Φεβρουαρίου, 2021



Σήμερα παιδάκια μου θα μιλήσουμε για τη σωστή ορθογραφία 
των ρημάτων στον αόριστο. Θα χωρίσουμε τα ρήματα σε 

ομάδες, ανάλογα με τις καταλήξεις τους, και θα 
προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κανόνες για να θυμόμαστε πώς 

θα γράφουμε σωστά κάθε κατάληξη στον αόριστο.

Πάμε λοιπόν στο βιβλίο μας «Τα απίθανα βιβλία» στην σελ. 14 
και δες την άσκ.8



Δοκίμασε να 
συμπληρώσεις τον 

πίνακα της 
άσκησης 8!

Τα παραδείγματα 
θα σε βοηθήσουν 

στην ορθογραφία!!



Έλεγξε τώρα τις απαντήσεις σου! Παρατήρησε ποιες ομάδες θα 
μπορούσαμε να φτιάξουμε χωρίζοντας τα ρήματα ανάλογα με τις 

καταλήξεις τους.



Τα ρήματα που τελειώνουν σε 
–ίζω στον Ενεστώτα κρατάνε 

το ι και στον Αόριστο. 















Ώρα για παιχνίδι

Παιχνίδι 1 – Συμπληρώνω 
τον πίνακα
Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος 
(sch.gr)

Παιχνίδι 2 – Διαλέγω την 
σωστή απάντηση και 
μαζεύω πόντους

Start Playing - Quizizz



Τετάρτη
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Για τα Μαθηματικά μας σήμερα θα 
χρειαστούμε το βιβλίο μας, μέρος 1! 

Αστεράκια μου, μέχρι τώρα έχουμε ασχοληθεί 
με τους αριθμούς μέχρι το 100. Έχουμε μάθει 
να προσθέτουμε, να αφαιρούμε, να 
πολλαπλασιάζουμε και να διαιρούμε με 
διψήφιους αριθμούς, δηλαδή αριθμούς που 
έχουν μονάδες και δεκάδες. 

Πάμε να μάθουμε και τι υπάρχει πέρα από τις 
μονάδες και τις δεκάδες; 



Παρακολούθησε το συνημμένο βίντεο με τίτλο 
«Τριψήφιοι αριθμοί, σπάσιμο και παρουσίαση 
εκατοντάδας ή δεκάδας.mp4».



Οι τριψήφιοι αριθμοί ονομάζονται έτσι 
γιατί έχουν τρία ψηφία →

μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες! 



Τώρα που κατάλαβες ακριβώς πώς φτιάχνονται οι 
εκατοντάδες, φτιάξε κι εσύ τους δικούς σου τριψήφιους 
αριθμούς στην πιο κάτω εφαρμογή σύμφωνα με τις 
οδηγίες σελ. 19 του βιβλίου σου (Μέρος 1):  
https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces/



Πήγαινε τώρα στη σελ. 20 και 
εργάσου όπως στο παράδειγμα: 



Έλεγξε πώς τα πήγες: 

100+50+4=154
1 5 4



Ο κάθε αριθμός έχει διαφορετική αξία, 
ανάλογα με τη θέση που είναι γραμμένος!
Πήγαινε στη σελίδα 21 και συμπλήρωσε στο 
βιβλίο σου όπως στο παράδειγμα!  

Αυτό ονομάζεται 
αξία θέσης ψηφίου!



Συμπλήρωσε στο βιβλίο σου με βάση 
τον κανόνα! 



Βρες και λύσε τα παρακάτω από τα 
φυλλάδια που στείλαμε: 



Μαθαίνω παίζοντας! Κάνε κλικ στην 
παρακάτω εφαρμογή και αντιστοίχισε τα 
κλάσματα με τις σωστές εικόνες. 
https://learningapps.org/display?v=ph74aa4bj20



Ακολούθησε τις οδηγίες που επισυνάπτονται 
στο email για να κατασκευάσεις τον δικό σου 
κύλινδρο τριψήφιων αριθμών! 
Φέρε τον στο σχολείο όταν ανοίξουμε! 

Στον σύνδεσμο 
https://video.l
ink/w/lS6Mb

μπορείς να δεις 
πώς θα μοιάζει 
η κατασκευή 

σου!



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


