
Σχολείο 
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Γιατί έχουμε σχολείο στο σπίτι; 

Είμαι σίγουρη ότι όλοι γνωρίζετε τον λόγο που είναι 
κλειστά τα σχολεία μας αυτές τις μέρες. 

Όλοι μαζί, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να 
προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας 
από έναν ιό που όπως είπαμε μας κάνει να 
αρρωσταίνουμε.  

Με τη συνεργασία όλων μας, γρήγορα όλα θα πάνε καλά 
και θα επιστρέψουμε στη φυσιολογική μας 
καθημερινότητα! 



Χρήσιμες συμβουλές 

1. Μένουμε στο σπίτι 

Όσο κι αν αυτό μας δυσκολεύει, είναι  

πολύ σημαντικό να μην πλησιάζουμε  

άλλους ανθρώπους αυτές τις μέρες, όσο 

δύσκολο και αν είναι αυτό. 

Να σκέφτεστε ότι μένοντας στο σπίτι,  

έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε  

όμορφα τον χρόνο μας με την οικογένειά μας! 



2. Πλένουμε προσεχτικά  

τα χέρια μας. 

3. Αποφεύγουμε να 

αγγίζουμε το πρόσωπό μας 

με τα χέρια. 



4. Τρώμε υγιεινά. 
Προτιμούμε τα φρούτα και τα 
λαχανικά, που είναι πλούσια σε 
θρεπτικές βιταμίνες και βοηθούν 
στο να είμαστε υγιείς. 

5. Κοιμόμαστε αρκετά, έτσι ώστε να 
είμαστε ξεκούραστοι. 

 

 

 

 

 

 

 

            Μπορείς πατώντας πιο κάτω να 
παρακολουθήσεις σύντομα βίντεο και να 
μάθεις περισσότερα πράγματα για τον 
κορωνοϊό. 

Ο Μικρός Covid-19 – YouTube 

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν τι είναι ο 
κορωνοϊός - YouTube 



Έτοιμοι;  

Πάμε για την πρώτη μας αποστολή…! 

 Μένοντας στο σπίτι, δεν 

σημαίνει ότι θα στερηθούμε το 

σχολείο μας και όλα όσα μας 

διδάσκει. Μπορούμε από το 

σπίτι να διευρύνουμε τις γνώσεις 

και τις δεξιότητές μας! 

 Ξεκινούμε, λοιπόν. Είστε έτοιμοι 

για ένα νέο ταξίδι γνώσης; 



Δευτέρα 
11 Ιανουαρίου, 2021 



Καλημέρα παιδιά! 
Σήμερα θα διαβάσουμε 
μια ιστορία για 
μια…μοναχική 
καμηλοπάρδαλη!!! 

 

Έχετε αγωνία να 
μάθετε την ιστορία 
της;; 

Για πάμε να δούμε… 
 



Η μοναχική καμηλοπάρδαλη 
Συγγραφέας: Peter Blight 

Εικονογράφηση: Michael Terry 

Τα ζώα της ζούγκλας ζούσαν φιλικά 
και αγαπημένα. Κάθε πρωί, 
συναντιόντουσαν για να πουν τα 
νέα της ζούγκλας. Όλα έπαιρναν τη 
σειρά τους να μιλήσουν, αλλά 
κανένα δεν άκουγε την 
καμηλοπάρδαλη.  

 

 

 

 

 

 

Η καμηλοπάρδαλη ήταν πάρα πολύ ψηλή. Μέχρι να κατεβάσει το 
κεφάλι της κοντά στο έδαφος για να μιλήσει, τα άλλα ζώα έχαναν το 
ενδιαφέρον τους και δεν άκουγαν. 

 

 

 

 

 



Έτσι, η καμηλοπάρδαλη 
ψήλωνε τον μακρύ λαιμό της 
και περιπλανιόταν στη 
ζούγκλα. Όλη την ημέρα 
έψαχνε με το κεφάλι της στα 
δέντρα και έβρισκε και 
έτρωγε τα πιο γλυκά φύλλα.  

 

Η καμηλοπάρδαλη δεν 
κατάλαβε ότι τα πουλιά 
τρόμαζαν, λόγω του μεγάλου 
κεφαλιού της, όταν 
εμφανιζόταν ξαφνικά στην 
κορυφή των δέντρων. Ούτε 
ήξερε ότι τα μικρά ζώα της 
ζούγκλας έτρεχαν να φύγουν, 
επειδή φοβόντουσαν μήπως τα 
πατήσει με τα μεγάλα της 
πόδια. 



 

Μετά, η μοναχική καμηλοπάρδαλη σταμάτησε να 
προσπαθεί να μιλήσει σε κάποιον. Αυτό συνεχίστηκε 
για όλο το υπόλοιπο του μεγάλου ξηρού καλοκαιριού. 

Μετά από λίγο καιρό, έφτασε η εποχή των βροχών. Η 
βροχή συνεχιζόταν για ημέρες. Τα ζώα μαζεύτηκαν 
κάτω από τους θάμνους. Σε κάποια στιγμή, ο λαγός 
άκουσε έναν μακρινό βρυχηθμό. Αλλά κανείς δεν 
μπορούσε να σκεφτεί τι ήταν. 



 

Η καμηλοπάρδαλη πλησίασε 
πάνω από τα κεφάλια των 
ζώων, κοντά στους θάμνους. 
Τα μεγάλα μάτια της 
φάνηκαν σαν πιατάκια και 
έσκυψε, έτσι ώστε να την 
ακούσουν τα φοβισμένα  
ζώα. 

«Ο ποταμός πλημμυρίζει», 
είπε η καμηλοπάρδαλη.  

«Ένας τοίχος από νερό 
κατεβαίνει  την κοιλάδα και 
σύντομα θα είναι εδώ».  



 

«Τι μπορούμε να 
κάνουμε;», ρώτησε η 
γαζέλα. «Είναι πολύ αργά, 
για να τρέξουμε μακριά». 

«Σκαρφαλώστε εδώ 
πάνω», φώναξε η μαϊμού 
από την κορυφή ενός 
δέντρου. «Ο ποταμός δεν 
θα φτάσει στα ψηλά 
κλαδιά». 



 

Τα ζώα έτρεξαν να ανέβουν 
στα δέντρα. Μερικά, όμως, 
από τα ζώα δεν μπορούσαν 
να σκαρφαλώσουν στους 
γλιστερούς κορμούς των 
δέντρων. Τα νύχια και οι 
ουρές τους δεν φτιάχτηκαν 
για σκαρφάλωμα στα δέντρα. 

Τότε κατέβηκε μια ιδέα στην 
καμηλοπάρδαλη. Γονάτισε και 
είπε στα υπόλοιπα ζώα: 
«Ανεβείτε στην πλάτη μου. 
Όπου να’ ναι, το νερό φτάνει 
εδώ». 



 

Το νερό του πλημμυρισμένου 
ποταμού έφτασε πολύ κοντά 
στα ζώα. Ο πίθηκος πήδηξε 
πάνω στον λαιμό της 
καμηλοπάρδαλης και φώναξε 
στα άλλα ζώα να κάνουν το 
ίδιο. Το τριχωτό 
αγριογούρουνο ανέβηκε 
προσεκτικά. Τα ζώα 
βοηθούσαν το ένα το άλλο, 
για να ανέβουν με ασφάλεια 
στην καμηλοπάρδαλη. 



Από εκείνη την ημέρα, η καμηλοπάρδαλη δεν ήταν ποτέ ξανά μονάχη. 

Η καμηλοπάρδαλη άπλωσε τα πόδια 
της, καθώς το νερό πλημμύριζε τη 
ζούγκλα. Είχε τεντώσει τον μακρύ 
λαιμό της και τα τελευταία ζώα 
πρόλαβαν να πιαστούν στα κλαδιά. 
Το νερό χτύπησε στα δυνατά πόδια 
της καμηλοπάρδαλης και πιτσίλισε 
τα ζώα που ήταν πάνω στο δέντρο. 

Σιγά σιγά η πλημμύρα έφυγε. Το 
νερό χάθηκε αργά αργά και ο ήλιος 
βγήκε πίσω από τα σύννεφα. Τότε, η 
καμηλοπάρδαλη κοίταξε ψηλά στα 
κλαδιά των δέντρων. Στη συνέχεια, 
τα ζώα γλίστρησαν στο έδαφος, 
κατρακυλώντας στην πλάτη της. 



Για να δούμε τι έχετε μάθει από αυτήν την ιστορία… 

Απάντησε τις ερωτήσεις διαδικτυακά σε αυτόν τον σύνδεσμο:  
https://forms.gle/kfCcBRL7wCPKMVxD8  
ή 
Γράψε στο τετράδιο σου τις απαντήσεις σου. 
Θυμήσου πως απαντάμε πάντα ολοκληρωμένα…  
 

1.Για ποιο πράγμα μιλούσαν τα ζώα κάθε πρωί;  
 

2.Γιατί κανείς δεν άκουσε την καμηλοπάρδαλη; 

A) Δεν περίμενε τη σειρά της να μιλήσει. 

B) Μιλούσε πολύ σιγά και δεν ακούστηκε. 

Γ) Ήταν πάρα πολύ ψηλή. 

Δ) Δεν ήταν φιλική. 
 

3. Ποια φύλλα έτρωγε η καμηλοπάρδαλη; 



 

4.  Γιατί τα μικρά ζώα της ζούγκλας είχαν φοβηθεί την 
καμηλοπάρδαλη; 

A) εμφανίστηκε ξαφνικά 

Β) είχε μεγάλο κεφάλι 

Γ) μπορούσε να τα πατήσει 

Δ) έφαγε όλα τα φύλλα τους 

 

5. Τι σταμάτησε να προσπαθεί να κάνει η καμηλοπάρδαλη όλο το 
καλοκαίρι; 

Α) Να περιπλανιέται μακριά.  

B) Να τρομάζει τα πουλιά.  

Γ) Να εμφανίζεται στις κορυφές των δέντρων. 

Δ) Να μιλά με τα άλλα ζώα. 



 

6. Τα ζώα μαζεύτηκαν κάτω από τους θάμνους γιατί: 

A) Έβρεχε. 

Β) Φοβήθηκαν την καμηλοπάρδαλη. 

Γ) Άκουσαν έναν βρυχηθμό.  

Δ) Ήταν δύσκολο να ανέβουν στα δέντρα. 

  

7. «Τα μάτια της φάνηκαν σαν πιατάκια». Τι μας δείχνουν οι λέξεις 
αυτές για την καμηλοπάρδαλη;  

A) Ήταν χαρούμενη. 

Β) Ήταν σοκαρισμένη. 

Γ) Ήταν θυμωμένη. 

Δ) Ήταν ενθουσιασμένη. 



 

8. Από πού προερχόταν ο βρυχηθμός που ακούστηκε από μακριά;  

A) από μία λεοπάρδαλη  

B) από την πλημμύρα  

Γ) από μία μαϊμού 

Δ) από το πέσιμο ενός δέντρου 

 

9. Ποιος είπε στα ζώα να ανέβουν στα δέντρα; 

A) η καμηλοπάρδαλη 

Β) η λεοπάρδαλη 

Γ) το αγριογούρουνο  

Δ) η μαϊμού 



 

10. Γιατί τα ζώα προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν στα δέντρα; 

A) Για να μείνουν έξω από το νερό. 

Β) Για να δουν την κοιλάδα. 

Γ) Για να φτάσουν τα γλυκά φύλλα. 

Δ) Για να κρυφτούν από την λεοπάρδαλη. 
 

11. Γιατί κάποια ζώα δεν μπορούσαν να σκαρφαλώσουν στους γλιστερούς 
κορμούς των δέντρων; 
 

12. Τι πρότεινε η καμηλοπάρδαλη στα ζώα; 

A) Να σκαρφαλώσουν στα δέντρα. 

Β) Να κολυμπήσουν μέσα στον ποταμό. 

Γ) Να κρυφτούν πίσω από τα πόδια της. 

Δ) Να ανέβουν στην πλάτη της.  



 

13. Παρατήρησε ξανά την πιο κάτω εικόνα.  

 

 

 

 

 

 

Τι κάνει η μαϊμού, καθώς κάθεται στον λαιμό της καμηλοπάρδαλης;  

 

14. Τι έκαναν τα ζώα, μόλις ο ήλιος βγήκε έξω ξανά; 

 

15.Πώς άλλαξε η ζωή της καμηλοπάρδαλης, μετά από την πλημμύρα; 



Τρίτη 
12 Ιανουαρίου, 2021 



Αφού διαβάσετε ξανά, 
πολύ προσεκτικά την 
ιστορία της 
καμηλοπάρδαλης, πάμε να 
συμπληρώσουμε την 
πινακίδα της ιστορίας μας! 

 Βρες τα δομικά στοιχεία 
του κειμένου (χώρος, 
χρόνος, ήρωες)  

 Γράψε μια-δύο 
προτάσεις για την αρχή, 
τη μέση και το τέλος 
της ιστορίας. 



Και κάτι ακόμα… 

 Γιατί νομίζεις ο συγγραφέας διάλεξε 
αυτόν τον τίτλο για την ιστορία που 
διαβάσαμε; 

 

 Γράψε τρεις διαφορετικούς τίτλους 
για το κείμενο. 

Ποιον από τους πιο πάνω τίτλους 
προτιμάς και γιατί; 

 

 Ζωγραφίζω μια δική μου εικόνα, 
που να συνοδεύει τον τίτλο που 
επέλεξα. 



Τετάρτη 
13 Ιανουαρίου, 2021 



Οικογένειες λέξεων 

Θυμάσαι πόσες οικογένειες λέξεων φτιάξαμε στην τάξη; 
Είχαμε πει πως μας βοηθούν πολύ στην ορθογραφία μας.  

Πάμε λοιπόν! 

Διάλεξε 4 ουσιαστικά από το κείμενο «Η μοναχική 
καμηλοπάρδαλη» (π.χ.  βροχή, νερό, φίλος, καλοκαίρι) και 
φτιάξε οικογένειες λέξεων.  

Θυμήσου, η ορθογραφία της ρίζα της λέξης δεν αλλάζει, 
ταξιδεύει με όλες τις λέξεις της ίδιας οικογένειας!  

Εισήγηση: Ζωγράφισε και κόψε σπιτάκια πάνω σε παλιά 
χαρτόνια (π.χ. άδειο κουτί δημητριακών) και μέσα σε αυτά 
γράψε τις οικογένειες των λέξεων που βρήκες. Μπορείς να 
χρωματίσεις τα σπιτάκια σου, για να είναι πιο όμορφα. Οι 
φωτογραφίες της επόμενης σελίδας θα σε βοηθήσουν. 



Οι οικογένειες λέξεων, όλες μαζί, στο σπίτι τους, μας βοηθούν 
να γινόμαστε καλύτεροι στην ορθογραφία και να κάνουμε το 
μάθημα της Γλώσσας κόβοντας, κολλώντας και γράφοντας. 



 Τελειώνοντας, μπορείς να συλλαβίσεις ή να 
διαλέξεις 4 λέξεις και να φτιάξεις τη δική σου 
μοναδική ιστορία. Για να δούμε, μπορείς να 
ζωντανέψεις αυτές τις λέξεις σε μια δική σου 
ιστορία; 

 

 

Μπορείς να στείλεις όλα όσα έκανες:  

 στο  email της δασκάλας σου eleni.toumba@gmail.com  

 ή βάλε κάποιο μεγαλύτερο να σε ελέγξει για την ορθότητά 
τους. 

 



Μαθηματικά 
Αυτήν την εβδομάδα θα εξασκηθούμε περισσότερο 
στον πολλαπλασιασμό αλλά και στην διαίρεση.  
 
Θυμήσου ότι: Η διαίρεση είναι η αντίστροφη πράξη του 
πολλαπλασιασμού. 
Για δες ένα παράδειγμα: 
Αφού ξέρω ότι 3 x 4 = 12, τότε 12 ÷ 3 = 4 και 12 ÷ 4 = 3  
 
Θυμάστε πόσες φορές σας είπα ότι φέτος θα πρέπει να μάθουμε 
πολύ καλά τους πίνακες του πολλαπλασιασμού;;;  
Ε να η ευκαιρία…!!! Βάλτε τα δυνατά σας για να τους μάθετε όσα 
πιο καλά μπορείτε!! 
 
Για περισσότερη εξάσκηση, σου έχω στείλει φύλλα εργασίας. 
Σου θυμίζω ότι μπορείς, αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης, να 
λύσεις τις ασκήσεις σου μέσα στο τετράδιο σου.  
Βάλε τίτλο και ημερομηνία. 
 

Και τώρα ας μάθουμε παίζοντας…..  

 



Μαθηματικά 
Είστε έτοιμοι για μερικά προβληματάκια…; 

Λύσε τα πιο κάτω προβλήματα στο τετράδιο σου: 
 

1. Ο μπακάλης της γειτονιάς μου πούλησε 6 κιβώτια 
πορτοκάλια. Σε κάθε κιβώτιο έχει 7 κιλά. Πόσα κιλά 
πορτοκάλια πούλησε; 

2. Ο παππούς μου καταθέτει στην τράπεζα €50 το μήνα. Πόσα 
θα καταθέσει σε 8 μήνες; 

3. Ο κύριος Αντώνης φύτεψε 6 σειρές λουλούδια. Σε κάθε σειρά 
φύτεψε 30 τριανταφυλλιές και 5 γαριφαλιές. Πόσα είναι όλα τα 
λουλούδια που φύτεψε; 



Παιχνίδι 1: Σπάσε τα φρούτα 

http://www.sheppardsoftware.com/math/multiplication/fruit-splat-

game 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Επίλεξε επίπεδο. Ξεκίνησε από το ευκολότερο και συνέχισε στα 

πιο δύσκολα. 

2. Βρες το γινόμενο και πάτησε στο σωστό φρούτο. 

3. Όσο πιο γρήγορος/η είσαι τόσους πιο πολλούς πόντους θα μαζέψεις. 

 

Παιχνίδι 2: Ταίριαξε τις κάρτες 

 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/matching/DivisionX.h

tm 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Προσπάθησε να ταιριάξεις τις σωστές κάρτες  

2. Να είσαι γρήγορος/η για να μαζέψεις επιπλέον πόντους. 

Ώρα για παιχνίδι…  



Τι λέτε τώρα και για λίγη 
γυμναστική… 



Τένις με μπαλόνια 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εύκολο, απλό και 
κυρίως πολύ διασκεδαστικό 
παιχνίδι! Φουσκώστε μπαλόνια, 
πάρτε μυγοσκοτώστρες και 
κτυπήστε τα μπαλόνια… 

ΥΛΙΚΑ: Μπαλόνια, μυγοσκοτώστρες 
ή ρακέτες (αν δεν υπάρχουν αυτά 
τα υλικά χρησιμοποιήστε την 
παλάμη σας) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Σε ζευγάρια. 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: Πάνω από σχοινί. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μακριά από εύθραυστα 
αντικείμενα!!! 

 



Παίζουμε μπόουλινγκ 

ΠΕΡΙΓΑΦΗ: Όλοι ίσως να έχουμε στο 
σπίτι πλαστικά μπουκάλια από 
νερό ή αναψυκτικά. Καθαρίστε 10 
από αυτά και τοποθετήστε τα όπως 
τοποθετούνται οι κορύνες στο 
μπόουλινγκ. Με μια μικρή μπάλα 
ξεκινήστε τα strikes! 

ΥΛΙΚΑ: Μία μικρή μπάλα, 10 
πλαστικά μπουκάλια. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Σε κατάλληλο χώρο 
(διάδρομος 4-5 μέτρων). 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: Κύλισμα της μπάλας 
από πιο μακριά. 

 



Έλεγξε τις απαντήσεις σου στα 
προβλήματα των μαθηματικών 

 

1.Ο μπακάλης πούλησε 32 κιλά πορτοκάλια. 

 

2. Σε 8 μήνες, ο παππούς μου θα καταθέσει €400. 

 

3. Όλα τα λουλούδια που φύτεψε ο κύριος Αντώνης 
είναι 210. 



Θα τα πούμε ξανά  
την Πέμπτη! 


