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Πέμπτη 
4 Φεβρουαρίου, 2021 



Τελευταία αποστολή… 

Αγαπημένα μου παιδάκια καλημέρα!  

Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι η 
τελευταία φορά που κάνουμε το μάθημα μας από 
απόσταση!! Την Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί 
στη τάξη μας, στο σχολείο μας, που τόσο 
πεθυμήσαμε!! 

Σήμερα θα δούμε κάτι τελευταίο στην γραμματική 
μας! Είναι πολύ εύκολο… μην ανησυχείς! 
 

Πάρε λοιπόν το Τετράδιο Εργασιών και άνοιξε το 
στην σελ. 60. Να έχεις κοντά σου όμως και το 

βιβλίο σου, τα «Τα απίθανα μολύβια». 

Έλα 
βιάσου… 
ώρα για 

μάθημα!! 



Διάβασε προσεκτικά την οδηγία της άσκ. 3, σελ. 60! 

Προτού συμπληρώσεις την 
άσκηση, πάρε το βιβλίο «Τα 
απίθανα μολύβια» όπως σε 
συμβουλεύει και άνοιξε το 

στην σελ.84!!  



Παρατήρησε προσεκτικά πως κλίνεται το ρήμα ΕΙΜΑΙ στον 
Ενεστώτα αλλά και στο Αόριστο και Παρατατικό! 

Πρόσεξες ότι το 
ρήμα «είμαι» 

κλίνεται με τον 
ίδιο τρόπο στον 
Παρατατικό και 
στον Αόριστο;; 

Κοίταξε 
προσεκτικά και 

την ορθογραφία! 



Αυτά τα μάθαμε 
την προηγούμενη 
φορά.. Ρίξε μια 
ματιά για να 

θυμηθείς 



Τώρα είσαι έτοιμος/η να συμπληρώσεις την άσκηση 3, σελ.60 στο 
Τετρ. Εργασιών. Γράψε τα πιο ωραία σου γράμματα!!! 



 

Έλεγξε τις απαντήσεις σου! Πρόσεξε την ορθογραφία!!! 





Και κάτι τελευταίο… 
Συμπλήρωσε το παρακάτω φύλλο εργασίας και κάνε μια 

τελευταία επανάληψη στα όσα μάθαμε για τον Παρατατικό και 
τον Αόριστο 

Τώρα, αφού 
τελείωσες είναι 

ώρα για 
ξεκούραση και 

παιχνίδι… 
Γιούπιιι!!! 



Παρασκευή 
5 Φεβρουαρίου, 2021 



   Αστεράκια μου,  
την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε 
να μαθαίνουμε για τους  
τριψήφιους αριθμούς,  
δηλαδή τους αριθμούς  
που έχουν  

,  
και  

.  



Οι τριψήφιοι στον άβακα 
(αριθμητήριο):  

Στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, για να 
σχηματίσουμε σε άβακα έναν τριψήφιο αριθμό 
βάζουμε στην κάθε θέση τόσες χάντρες όσες 
λέει ο αριθμός μας.  



Μαθαίνω παίζοντας!  
Βάλε όσες χάντρες πρέπει στην κάθε θέση  
για να σχηματίσεις τους τριψήφιους αριθμούς  
που ζητά το παιχνίδι! 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4297  

Χρησιμοποίησε 
τα σύμβολα +/- 

για να 
προσθέσεις ή 

να αφαιρέσεις 
χάντρες 

αντίστοιχα! 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4297
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4297


Όταν αναπαριστούμε ένα αριθμό με το υλικό 
Dienes, τότε μπορούμε να σπάσουμε μια δεκάδα 
σε 10 μονάδες ή μια εκατοντάδα σε 10 δεκάδες! 
Δες πιο κάτω δύο διαφορετικούς τρόπους να 
δείξουμε τον αριθμό            :  



Βρες τώρα από τα φυλλάδιά σου το 
παρακάτω και εξασκήσου!  

Ευκολάκι!! 



Μαθαίνω παίζοντας! 
Έλεγξε τις γνώσεις σου στο παρακάτω παιχνίδι:  
 http://bit.ly/2MM29l0  

http://bit.ly/2MM29l0
http://users.sch.gr/pkotsis/4/b-taxi/maths/q-b-math-arithmoi-os-1000 (Web)/index.html?fbclid=IwAR0vsbj6ydV2xx81Z_iJaUSvRTmIhyIaZPKNXMTZrZieX2YcFubGk-4V5RI



