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Σχολείο από το σπίτι: 

Η σειρά «Σχολείο από το σπίτι» για όλες τις τάξεις του Δημοτικού 
σχεδιάστηκε με σκοπό να παραδώσει στον μαθητή ένα ολοκληρωμένο 
σύνολο διαθεματικών δραστηριοτήτων και γνώσεων που θα καλύπτει το 
σύνολο της ύλης για τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της 
Μελέτης Περιβάλλοντος και της Ιστορίας. Έτσι ο μαθητής, 
ολοκληρώνοντας με επιτυχία και τους 10 κύκλους θα έχει εμπεδώσει σε 
βάθος το σύνολο των βασικών γνώσεων που απαιτούνται σε κάθε τάξη. 
Κάθε κύκλος περιλαμβάνει ένα σύνολο ενοτήτων για κάθε μάθημα που 
δένονται μεταξύ τους διαθεματικά ακολουθώντας τη σειρά της ύλης των 
σχολικών βιβλίων.

O Βαγγέλης Αλεξόπουλος από το 2011 δουλεύει ως δάσκαλος στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και είναι συγγραφέας βιβλίων συμβουλευτικής. 
Αρθρογραφεί και διευθύνει την επιστημονική ομάδα του περιοδικού 
«Όλοι για το Παιδί». Επιμορφώνει μέσα από βιωματικά σεμινάρια γονείς 
και μαθητές. Κατέχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διαπολιτισμική Αγωγή 
με άριστα και υποτροφία. Έχει πολυετή εμπειρία στην παράλληλη 
στήριξη και κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή. Αγαπά τα παιδιά γιατί του 
δίνουν έμπνευση και νόημα στη δημιουργικότητά του.

Τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Επιτρέπεται η ελεύθερη αναπαραγωγή του παρόντος για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και προσωπική χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2121/1993. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή για εμπορικούς σκοπούς, εν όλω ή εν μέρει του παρόντος σε 
οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικά, φωτοτύπηση, φωνητική καταγραφή 
ή αλλιώς) χωρίς γραπτή άδεια του συγγραφέα. Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την άδεια 
αναπαραγωγής, μετάδοσης και χρήσης του παρόντος παρακαλούμε απευθυνθείτε στον συγγραφέα.



Σε αυτή την ηλικία το παιδί αρχίζει να διαβάζει με μεγαλύτερη ευχέρεια. Ενθαρρύνετέ το 
να διαβάζει με σκοπό την κατανόηση και όχι μηχανικά. Κάντε ερωτήσεις σχετικά με το 
περιεχόμενο, ζητήστε του να προβλέψει τη συνέχεια της ιστορίας ή να την αλλάξει. 

Ο ελεύθερος γραπτός λόγος σταδιακά αρχίζει να 
μεγαλώνει και να εμπλουτίζεται. Βοηθήστε το παιδί 
να δομήσει το κείμενο του σε λογική σειρά με αρχή, 
μέση και τέλος. Συγκεντρώστε ερωτήσεις που είναι 
απαραίτητες για το κείμενό του (π.χ. Πότε, Πού, 
Ποιος, Πώς, Γιατί)  και ενθαρρύνετέ το να τις 
απαντήσει μέσα από μικρές ολοκληρωμένες 
προτάσεις. Τονίστε του τη χρήση του κόμματος και 
του «και». Τα παιδιά συνηθίζουν να επαναλαμβάνουν 
συστηματικά τη λέξη «και». 

Συμβουλές
για γονείς

Για τις δραστηριότητες της Γλώσσας 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



Δώστε σημασία στη σωστή τοποθέτηση του κειμένου στο πλαίσιο του χαρτιού. Πολλά 
παιδιά συνηθίζουν να γράφουν άναρχα, να ξεκινούν από το κέντρο της σελίδας, να 
αλλάζουν ή να αφήνουν κενή κάποια σειρά χωρίς λόγο. Βοηθήστε το να κρατά τις 
ανάλογες αποστάσεις μεταξύ των λέξεων και να μην τις κολλάει. Η χρήση του δακτύλου 
ως σταθερό μέτρο για την απόσταση μεταξύ των λέξεων είναι πολύ αποτελεσματικό.  

Σε αυτή την τάξη το παιδί έχει διδαχτεί τη βασική καταληκτική ορθογραφία για τα 
ουσιαστικά, τα επίθετα και τα ρήματα. Να του θυμίζετε συχνά και πριν από κάθε 
αντίστοιχη άσκηση τους βασικούς κανόνες καταληκτικής ορθογραφίας που έχει διδαχτεί. 
Στα λάθη τέτοιου τύπου συζητήστε μαζί τον κανόνα και αφήστε το να το διορθώσει 
δίνοντας και άλλα παραδείγματα χρήσης του ίδιου κανόνα.  

Στην κάθετη πράξη της αφαίρεσης με δανεικό αρχικά τοποθετώ με 
προσοχή τους αριθμούς ώστε οι μονάδες να είναι κάτω από τις 
μονάδες και οι δεκάδες κάτω από τις δεκάδες. Ξεκινώντας πάντα από 
τις μονάδες, ελέγχω εάν η μονάδα που βρίσκεται στον πάνω αριθμό 
είναι μεγαλύτερη από τον κάτω. Αν είναι μεγαλύτερη τότε κάνω την 
αφαίρεση των δύο μονάδων. Εάν η μονάδα του πάνω αριθμού είναι 
μικρότερη από του κάτω αριθμού τότε δανείζομαι μία δεκάδα, την 
προσθέτω στο ψηφίο των μονάδων του πάνω αριθμού και κάνω την 
αφαίρεση. Αφού γράψω το αποτέλεσμα στη θέση των μονάδων 
επιστρέφω τη δεκάδα και την προσθέτω στο ψηφίο των δεκάδων του 
κάτω αριθμού (κάτω διαγώνια αριστερά). Έπειτα κάνω την αφαίρεση 
στις δεκάδες και γράφω το αποτέλεσμα.

Στην κάθετη πράξη της πρόσθεσης με 
κρατούμενο αρχικά τοποθετώ με προσοχή 
τους αριθμούς ώστε οι μονάδες να είναι κάτω 
από τις μονάδες και οι δεκάδες κάτω από τις 
δεκάδες. Ξεκινώντας πάντα από τις μονάδες, 
βάζω τον μεγαλύτερο αριθμό στο μυαλό μου 
και προσθέτω τον μικρότερο. Εάν το 
αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από το 9 (έχει 
δηλαδή 2 ψηφία) τοποθετώ τη μονάδα στη 
θέση του αποτελέσματος (κάτω από τις 
μονάδες) και προσθέτω το ψηφίο των δεκάδων 
ως κρατούμενο στις δεκάδες.  

Για τις δραστηριότητες των Μαθηματικών
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Διαβάζω δυνατά πολύ προσεκτικά 2 φορές το πρόβλημα. 

Διαβάζω πολύ προσεκτικά την ερώτηση του προβλήματος. 

Υπογραμμίζω τις λέξεις κλειδιά που θα με οδηγήσουν στις 
κατάλληλες μαθηματικές πράξεις. 

Κυκλώνω και γράφω τους αριθμούς (δεδομένα) που μου δίνει το 
πρόβλημα. 

Αν είναι δυνατό σχεδιάζω σωστά και με πολύ προσοχή το 
πρόβλημα στο χαρτί. 

Ξαναδιαβάζω το πρόβλημα για να το θυμηθώ. Χωρίζω τη λύση 
του προβλήματος σε βήματα. 

Σκέφτομαι μια λύση, εκτιμώ το αποτέλεσμα που θα μου δώσει 
και ελέγχω αν είναι λογικό. 

Αν δεν είναι λογικό, σκέφτομαι άλλο τρόπο λύσης μέχρι να βρω 
τον σωστό. 

Αν το αποτέλεσμα της εκτίμησης είναι λογικό, τότε προχωράω 
στην λύση του προβλήματος. 

Διαβάζω το πρόβλημα, ελέγχω το αποτέλεσμα και επαληθεύω 
την πράξη. 

Για την επίλυση ενός προβλήματος ακολουθήστε
τα παρακάτω βήματα. 



Ενθαρρύνετε το παιδί να συναλλάσσεται με χρήματα. Αρχικά θα πρέπει να 
γνωρίζει τα χρήματα και την αξία τους. Βοηθήστε το να υπολογίζει εάν μπορεί να 
αγοράσει κάτι με τα χρήματα που έχει και πόσα ρέστα θα πάρει πίσω μετά την 
αγορά του. Μπορεί να χρησιμοποιεί τα χρήματα στο κυλικείο του σχολείου και με 
την επίβλεψή σας στα οικογενειακά ψώνια. 

Σε αυτή την τάξη γίνεται η πρώτη γνωριμία του μαθητή με την προπαίδεια. 
Ενθαρρύνετέ το να μάθει την προπαίδεια (σε πρώτη φάση μηχανικά-απ’ έξω). 
Ξεκινήστε με τις προπαίδειες του 1 και του 10. Έπειτα με την προπαίδεια του 5 
(χρησιμοποιήστε το τραγουδιστό μέτρημα ανά πέντε του κρυφτού). Μετά σειρά 
έχει το 2, το 3, το 4, το 6, το 8, το 7 και το 9. Για να ελέγξετε τη μνήμη του παιδιού 
ρωτήστε το ανακατεμένα την προπαίδεια ενός αριθμού. Έπειτα μπορείτε να 
αναζητήσετε και να βρείτε εύκολα άλλους ενδιαφέροντες τρόπους και έξυπνα tips 
για να θυμάται την κάθε προπαίδεια.  

Αξιοποιήστε τον πίνακα με τις λέξεις κλειδιά: 

Σύμβολο Λέξεις κλειδιά 

προσθέτω, βάζω, συν, και, άθροισμα, περισσότερο,
ακόμα, συνολικά, όλα μαζί +

_
X
:

αφαιρώ, βγάζω, πλην, μείον, διαφορά, λιγότερο,
χωρίς, πόσα έμειναν 

πολλαπλασιάζω, επί, φορές, γινόμενο, ξέρω το ένα
και ψάχνω τα πολλά 

διαιρώ, διά, μοιράζω, χωρίζω, χωράει, πηλίκο, ξέρω
τα πολλά και ψάχνω το ένα 



Παρατηρήστε μαζί τι υπάρχει και τι συμβαίνει γύρω σας, σε μια βόλτα στην πόλη, 
στο πάρκο, στη θάλασσα ή στο βουνό. Τι υπάρχει στο σπίτι, στο σχολείο και στις 
άλλες δραστηριότητες του παιδιού. Αναρωτηθείτε μπροστά στο παιδί γιατί 
συμβαίνουν κάποια φαινόμενα. Πείτε «Αναρωτιέμαι γιατί όταν βρέχει, έχει 
σύννεφα στον ουρανό;». Ενθαρρύνετε με το παράδειγμά σας την έμφυτη τάση του 
παιδιού για εξερεύνηση και αναζήτηση απαντήσεων. Μάθετε στο παιδί τις 
ακολουθίες των ημερών, των εποχών και των μηνών. Συζητήστε για τον κύκλο του 
νερού. Για τον κύκλο της ζωής των φυτών και των λουλουδιών. Φυτέψτε και 
φροντίστε δέντρα και λουλούδια. Συζητήστε για τις ανάγκες των ανθρώπων και των 
ζώων. Φροντίστε μαζί κάποιο αδέσποτο ζώο της γειτονιάς. Εάν μπορείτε 
υιοθετήστε το.  

Για τις δραστηριότητες της Μελέτης Περιβάλλοντος  



Μπορείς να χωρίσεις σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις;

λέ νο τη φω

μύ ρα θι πα

Θα χωριόστοτοΣάββατο σου; πας

1ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

κασετίνα
γόμα
περίπτερο
μέλισσα
πλαστελίνη
πράσινο
τετράδιο
λουλούδι

κα-σε-τί-να
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Ο είναι μπαμπάς δάσκαλος. του Πέτρου

Τώρα μπερδεύτηκαν οι λέξεις. Αν τις βάλεις στη σειρά τότε θα καταλάβεις το νόημα.

Οι συλλαβές μπερδεύτηκαν. Μπορείς να βρεις τη λέξη;

Προσοχή στα 
κύρια ονόματα, 
στα σημεία 
στίξης και στα 
κεφαλαία.
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:        Γλώσσα 1-4              Μαθηματικά 1-5              Μελέτη Περιβάλλοντος 1-2

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν η λέξη έχει δύο ίδια 
γράμματα στη σειρά τα 
χωρίζουμε. Τα δίψηφα 
φωνήεντα δεν τα χωρίζουμε. 
Όταν υπάρχουν 2 ή 3 σύμφωνα 
μαζί, δεν τα χωρίζουμε αν 
αρχίζει ελληνική λέξη από αυτά.

Σχολείο από το σπίτι



Πεντε αδελφια μαζι γεννιουνται, μαζι δουλευουν, μαζι κοιμουνται, 
κανενας δεν κλαιει και δε γκρινιαζει και ουτε ο ενας του αλλου μοιαζει. 
Τι ειναι;

Τώρα φτιάξε τις παρακάτω λίστες που θα σε βοηθήσουν στην εκδρομή του 
Σαββατοκύριακου. Προσπάθησε να βάλεις τις λέξεις με αλφαβητική σειρά.

Αφού βάλεις τόνους, προσπάθησε να απαντήσεις στο αίνιγμα.

Συμπλήρωσε με τα σωστά γράμματα 
(ει, οι, στ, γκ, γγ, τσ, τζ, ντ, μπ).

Κάποτε ζούσαν σε μία ζού_ _λα ένας ελέφα_ _ας 
και ένα μυρμή_ _ι. Οι δυο τους ήταν πολύ καλ_ _ 
φίλ_ _. Τα βράδια κοίταζαν παρέα το φε_ _άρι 
και σκέφτο_ _αν ποιος άραγε να μέν_ _ εκεί 
ψηλά. Λες να μένουνε τζι_ _ίκια, κα_ _αρίδες και 
ορτύκια; Λες να έχουνε ζουρνάδες, 
_ _αγλαμάδες και _ _ουζούκια;  

Χρήσιμα πράγματα Παιχνίδια

Ήξερες ότι:
Τα μυρμήγκια δεν 
κοιμούνται ποτέ.

2



Φτιάξε τους αριθμούς 47 και 64 με διαφορετικούς τρόπους.

____>____>____>____>____>____

Βάλε τους αριθμούς από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Συμπλήρωσε τους αριθμούς που λείπουν.

Βάλε τους αριθμούς στην αριθμογραμμή.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     

Σπαζοκεφαλιά:
Ένας βοσκός είχε 20 
πρόβατα. Έφυγαν όλα 
εκτός από 5. Πόσα του 
έμειναν;

Δ

43

12 17 22

28 34 37 41

15 20

25
38

16
57

11

17
30

27
21

29

ΜΣαράντα εφτά

7

3

Δ Μ

 ΜΔΔΕ

 ΜΔΔΕ



Συνέχισε τα μοτίβα.

Κάνε τις πράξεις για να φτάσεις στον τελικό αριθμό.

Λύσε το παρακάτω πρόβλημα.

Ο Ηλίας είχε 18 ξυλομπογιές. Έδωσε 3 ξυλομπογιές στη Μελίνα 
και 5 στον Φίλιππο. Πόσες ξυλομπογιές του έμειναν; 

Υπολόγισε Σχεδίασε

18 –7 11 +5 –6
+9

–2 =18+1

Έμειναν στον Ηλία              
                   ξυλομπογιές.

Όνομα:

Διεύθυνση:

Πόλη-Χωριό:

Τηλέφωνο:

Μπορείς να κάνεις ταυτότητες για το σχολείο, το σπίτι 
και για κάποιο αγαπημένο σου μέρος;

Όνομα:

Διεύθυνση:

Πόλη-Χωριό:

Τηλέφωνο:

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ
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Όνομα:

Διεύθυνση:

Πόλη-Χωριό:

Τηλέφωνο:

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ



Κανόνες σπιτιού

Η ακροστιχίδα του σχολείου.

1.  Σ_ _ _ _ _    1. Τις ανεβαίνουμε και τις κατεβαίνουμε.
2. Χ_ _ _ _ _    2. Τον χρησιμοποιούμε στα μαθηματικά.
3. Ο_ _ _ _    3. Τα παιδιά της τάξης και ο δάσκαλος είναι μια …
4. Λ _ _ _ _ _ _ _ _  4. Πηγαίνουν και με αυτό στο σχολείο.
5. Ε_ _ _ _ _ _   5. Τα παιδιά φωνάζουν μετά την προσευχή.
6. Ι_ _ _ _ _ _   6. Όροφος χωρίς σκάλες.
7. Ο_ _ _ _ _ _ _ _  7. Μήνας που κάνουμε παρέλαση.

Γράψε 5 κανόνες που έχετε στο σπίτι σας.

1.

2.

3.

4.

5. 

Ανέκδοτο

Στον οδοντίατρο:
«Μα, μην φωνάζετε, ακόμη δεν άγγιξα 
το δόντι σας!»
«Το ξέρω γιατρέ, αλλά πατάτε το πόδι μου!»

Το κυκλάμινο

Μικρό πουλί τριανταφυλλί,
δεμένο με κλωστίτσα,
με τα σγουρά φτεράκια του
στον ήλιο πεταρίζει.

Κι αν το τηράξεις μια φορά,
θα σου χαμογελάσει
κι αν το τηράξεις δυο και τρεις,
θ’ αρχίσεις το τραγούδι.

(Γιάννης Ρίτσος)

5
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Ένωσε τις λέξεις «ποδήλατο» και «παγωτό» με τις λέξεις που ταιριάζουν.

Σχολείο από το σπίτι 2ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

Ποδήλατο Παγωτό

όμορφο
βαρύ
ζεστό
κόκκινο
ήρεμο
γκρινιάρικο
γρήγορο
άνετο

Γράψε «ο» για τον έναν ή «ω» για τους πολλούς και βάλε τόνους όπου χρειάζεται.

τ_ν γιατρ_  τ_ν εργάτη  τ_ν ποδοσφαιριστή τ_ν ανθρώπ_ν
τ_ν μουσικ_ν τ_ν γυμναστή τ_ν ταξιτζή    τ_ν δρόμ_ν
τ_ν ψαράδ_ν τ_ν φίλ_ν  τ_ν οδηγ_ν   τ_ν δάσκαλ_ 

Σεπ……………
Μάρ……………
Μά………….…
Δεκ……………

9 Ιούλ……………
Αύ………………
Ιαν………………
Φεβ……………

Νοέμ…………
Ιού……………
Απρ…………
Οκ……………

Οι μήνες ανακατεύτηκαν. Αφού τους γράψεις σωστά 
βάλε τον αντίστοιχο αριθμό από δίπλα.

6

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:        Γλώσσα 5-8              Μαθηματικά 6-10              Μελέτη Περιβάλλοντος 3-4

Οι λέξεις που 
περιγράφουν πως 
είναι ένα πρόσωπο, 
ζώο ή πράγμα 
λέγονται επίθετα.

γλυκό
ζεστό
γέρικο
θρεπτικό
νόστιμο
έξυπνο
δροσερό
παγωμένο 

Το πρωί στέκεται στα 
τέσσερα, το μεσημέρι στα 
δύο και το βράδυ στα τρία. 
Τι είναι;

Αίνιγμα:



αυγό
ναύτης

απόγευμα
Δευτέρα

πεύκο
πύραυλος

ψαρεύω
σαύρα

αυτοκίνητο

Ένωσε τα αντίθετα. Βάλε τις λέξεις στον σωστό κύκλο.

αυ=αβ αυ=αφ

όμορφη  μαύρη    
γλυκιά  μακριά
άσπρη  μέσα
καλή   άσχημη
μεγάλη  πικρή
κοντά   μικρή
έξω   κακή

Βάλε την απόστροφο όπως στο παράδειγμα « ’ ».
το άλογο
το όνειρο
μου έφερε

τ’ άλογο
__________
__________

Στο δασος θα γινει παρτι και ολοι μοιραζουν τις 
δουλειες. Ο γαιδαρος και η μαιμου ετοιμαζουν τη 
λιστα για τη λαικη. Θα χρειαστουν μαιντανο για το 
φαι και πρασινο τσαι. Ο αιτος και το μικρο 
γαιδουρακι πηγαινουν για τα ψωνια. Παιρνουν μαζι 
τους ενα ρολοι για να μην αργησουν και η νεραιδα 
τους χαριζει το μαγικο κομπολοι που θα τους δειξει 
τον δρομο.

Διάβασε δυνατά την ιστορία. Μετά βάλε τόνους 
και διαλυτικά και διάβασε πάλι.
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Πες το γρήγορα
Της καρέκλας το ποδάρι 
ξεκαρεκλοποδαρώθηκε. 
Ποιος το ξεκαρεκλοποδάριασε; 
Ο ξεκαρεκλοποδαράς!

αυγό

Σπαζοκεφαλιά:
Τι αρχίζει από «Τ» 
τελειώνει σε «Ο» και έχει 
εκατομμύρια γράμματα;

Γράψε ένα μήνυμα στον αγαπημένο 
σου ήρωα.

ευ=εβ       ευ=εφ

με έβαλε
με έγραψε
θα ήθελε

__________
__________
__________

το αυτοκίνητο
από το σπίτι
από την σχολή

__________
__________
__________



Βρες τους αριθμούς που το άθροισμά τους δίνουν τον αριθμό στο κέντρο.

Σκέψου σωστά και βρες το μισό.

Σκέψου σωστά και βρες το διπλάσιο.
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Ο μπαμπάς έδωσε στον Άλκη 16€ και στη Σοφία 26€. 

Πόσα περισσότερα 
πήρε;

Σε ποιο παιδί έδωσε 
τα περισσότερα;

Πόσα έχουν μαζί; 

...... + ...... = .............. – ...... = ........

Εγώ και ο αδερφός μου  _______ δίδυμοι   Η κυρία μου μια μέρα με ρώτησε  
_______ δίδυμοι με τον Πέτρο     Εγώ της απάντησα    Ναι_______ ο δίδυμος 
αδερφός μου    Κάποιες φορές οι φίλοι μου με ρωτάνε    Ποιος _______   Εγώ τους 
απαντώ πως είμαι ο πιο όμορφος  Τότε σκάμε στα γέλια γιατί _______ολόιδιοι

Χρησιμοποίησε σωστά το ρήμα είμαι και βάλε τα σημεία στίξης ( . ; « » ! : ,).

Μπορείς να βοηθήσεις τα παιδιά;
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+

 30
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50 

+

 60

+

 100

+

 44

+

 66

+

 28

+

 48

+

68

+
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40
10 5

15 10
60 80 100



Ακροστιχίδα

1.  Ο _ _ _ _ _ _ _ _  Γραμμή μεταξύ θάλασσας και ουρανού.
2. Α _ _ _ _ _ _  Ο ήλιος βγαίνει πάντα από την …………
3. Π_ _ _ _ _   Μας βοηθά να προσανατολιστούμε.
4. Β _ _ _ _    Η πυξίδα δείχνει πάντα τον …………..
5. Ω _ _ _   Η ημέρα έχει 24 ……………
6. Λ _ _ _ _   Η ώρα έχει 60 …………

Η δεξιά εικόνα έχει 10 λάθη μπορείς να τα βρεις και να τα κυκλώσεις;
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Μπορείς να βοηθήσεις την Άσπα;

Η Άσπα έχει 16 αυτοκόλλητα. Ο Παύλος της έδωσε ακόμα 13 αυτοκόλλητα. 
Πόσα αυτοκόλλητα έχει τώρα η Άσπα; 

Σχεδίασε Λύσε Απάντησε:



Ένωσε το επίθετο με το αντίθετό του και με το κατάλληλο ουσιαστικό.

Τώρα ένωσε το επίθετο με το συνώνυμό του και με την κατάλληλη παρομοίωση.

3ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:      Γλώσσα 9-12              Μαθηματικά 11-15              Μελέτη Περιβάλλοντος 5-6

Σχολείο από το σπίτι

όμορφο
βαριά
ζεστό

μαλακό
ήρεμη

μεγάλος
γρήγορο
καθαρή

Επίθετο Αντίθετο επίθετο Ουσιαστικό

μικρός
βρόμικη

αργό
άγρια

ελαφριά
άσχημο
σκληρό

κρύο

 λουλούδι
σακούλα
φαγητό

μαξιλάρι
γάτα

αδερφός
ποδήλατο

αυλή

Οι λέξεις που φανερώνουν 
πρόσωπα, ζώα ή πράγματα 
είναι ουσιαστικά και οι λέξεις 
που περιγράφουν πως είναι 
ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα 
λέγονται επίθετα.

Ήξερες ότι:
Η γλώσσα της 
φάλαινας ζυγίζει όσο 
ένας ελέφαντας.

τεράστια
ωραίος

αδύνατος
όμοιοι

χοντρός
φωτεινός

μαλακό

Επίθετο Συνώνυμο επίθετο Παρομοίωση

λεπτός
ίδιοι

πελώρια
τρυφερό 
όμορφος

λαμπερός
παχουλός

 σαν ήλιος
σαν λουλούδι

σαν δυο σταγόνες νερό
σαν καλαμάκι
σαν βαμβάκι
σαν φάλαινα

σαν ελέφαντας



Ο _______ μου αρρώστησε. Το όνομα του ________ μου είναι Τρομάρας. 
Τους ________ που αρρωσταίνουν τους πηγαίνουν στον κτηνίατρο. Η 
υγεία των _______ είναι ευαίσθητη αν δεν τους φροντίσεις. Τον αγαπώ 
πολύ τον _______ μου, είναι ο καλύτερός μου φίλος!

Χρησιμοποίησε το ουσιαστικό «ο σκύλος» με τον σωστό τρόπο.

Ο Πέτρος και ο Βασίλης είναι __________ (φίλος) και ___________ (συμμαθητής).
Ο Πέτρος κάθεται με τον __________ (συμμαθητής) του στο ίδιο θρανίο.
Οι γονείς του Πέτρου είναι ___________ (φούρναρης) και οι γονείς του Βασίλη 
___________ (μανάβης). 
Τα _________ (παιδί) του __________ (σχολείο) αγοράζουν συχνά από τα _________ 
(μαγαζί) τους και έτσι τους ξέρουν όλοι.

άσπρο και μαύρο 
πρώτο και αθλητής
νερό και χελώνα
σπανάκι και πίτα
τραπέζι και μαντίλι
ψηλός και λιγνός
μισός και γεμάτος

ασπρόμαυρο
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Βάλε τις λέξεις της παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο.

Τώρα ένωσε τις απλές λέξεις και φτιάξε σύνθετες.
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Γρίφος
Πριν ανακαλυφθεί το 
Έβερεστ, ποιο ήταν το πιο 
ψηλό βουνό του κόσμου;

κλειδώνω
γράφω
ήσυχος
προσεκτική
γνωστές
κατάλληλο

ξεκλειδώνω
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Γράψε τις αντίθετες λέξεις χρησιμοποιώντας 
το «α», το «αν» και το «ξε».

Ένα πανί

Στη θάλασσα τη γαλανή,
ορθό αρμενίζει ένα πανί.
Που πάει;
Είναι ψυχούλα το πανί,
λευκή, γυμνή και φωτεινή.
Γελάει!

(Γιώργος Κρόκος)

ποίημα#



Η Νεφέλη πρέπει να δώσει 1€ και 87 λεπτά ρέστα. Βοήθησέ την και κύκλωσε τα 
κέρματα που πρέπει να δώσει.
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Ο Ηλίας αγόρασε μια μπάλα που κόστιζε 7€ και 40 λεπτά. Πλήρωσε με 
χαρτονόμισμα των 10€. Πόσα ρέστα θα πάρει; Βοήθησέ τον και κύκλωσε τα κέρματα.

Υπολόγισε τα ρέστα και συμπλήρωσε σωστά τον πίνακα.

Κοστίζει
4 €  50 λ.
4 €  75 λ.
3 €  50 λ.
2€   20 λ.

Ρέστα
50 λ.

__________
__________
__________

Έδωσα
5 €
5 €
5 €
5 €

Την περίμετρο την βρίσκω 
αν προσθέσω τα εκατοστά 
όλων των πλευρών του 
σχήματος.

Με τον χάρακά μου βοηθώ τον Ηλία να μετρήσει τα εκατοστά 
της κάθε πλευράς για να βρει την περίμετρό τους.

Ζ

Α Β

Δ Γ

....εκ. ....εκ.

....εκ.

....εκ.

Περίμετρος
......+......+......+......=......εκ.

Περίμετρος
......+......+......=......εκ.

....εκ.
....εκ.

....εκ.

E

Η



Βοήθησε τον Ηλία να βρει τα ρέστα του.

Οι κάρτες που αγόρασε ο Ηλίας κοστίζουν 40 λ. Έδωσε 1€ (=100 λ.). 
Πόσα ρέστα θα πάρει;

Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις της παρένθεσης και μάθε για τα 
άτομα με αναπηρία. (δικαιώματα, ειδικές, ξεπερνούν, βιβλία, νοηματική, αμαξίδια, 
ράμπες, ανάγλυφα, ηχητικούς)

___________ έχουν και τα άτομα με _________ ανάγκες (άτομα που δεν ακούν, δεν 
βλέπουν, δεν μιλούν ή δυσκολεύονται να κινηθούν). Για να  __________ αυτές τις 
δυσκολίες, φτιάχνουμε ειδικά ________, γραμμένα για τυφλούς. Επίσης, οι κωφάλαλοι 
επικοινωνούν με τη ___________ γλώσσα, ενώ οι ανάπηροι χρησιμοποιούν  _________. 
Τέλος, για να διευκολύνονται όλα αυτά τα άτομα φτιάχνουμε _______, ασανσέρ, 
τοποθετούμε ________ πλακάκια και _________ σηματοδότες.
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Υπολόγισε Ζωγράφισε Απάντησε:

Ήξερες ότι:
Εκατομμύρια δέντρα φυτεύονται 
τυχαία από σκίουρους που θάβουν 
τους καρπούς και ξεχνάνε μετά πού 
τους έχουν βάλει.1. Μερικά ζώα δεν έχουν πόδια.

2. Το σώμα των ψαριών έχει τρίχωμα.
3. Ο αετός έχει καλή όραση.
4. Τα φυτά και τα ζώα είναι ζωντανοί οργανισμοί.
5. Μερικά ζώα σκάβουν στη γη και φτιάχνουν τη φωλιά τους.
6. Τα περισσότερα ζώα είναι σαρκοφάγα.
7. Άλλα ζώα γεννούν μικρά και άλλα ζώα γεννούν αυγά.
8. Τα ζώα μόλις γεννηθούν δεν έχουν ανάγκη από τους γονείς τους.

Σωστό ή Λάθος;



Στην εικόνα φαίνεται ένας διάσημος πίνακας ζωγραφικής του Βίνσεντ βαν Γκογκ με 
θέμα το δωμάτιό του στην Αρλ. Τώρα σκέψου το δικό σου δωμάτιο και περίγραψέ το.

Τώρα γράψε τις λέξεις στον πληθυντικό αριθμό, όπως στο 
παράδειγμα. Πρόσεξε το –ει που παίρνουν τα θηλυκά στον 
πληθυντικό.

Οι λέξεις που φανερώνουν τόπο λέγονται τοπικά επιρρήματα. Βάλε το κατάλληλο 
επίρρημα από την παρένθεση στη σωστή θέση. (πάνω, μέσα, κάτω, εκεί, μπροστά, κοντά). 

______ στο θρανίο μου έχω πάντα το σωστό βιβλίο. ______ στην τσάντα μου μαζί με τα 
βιβλία κουβαλώ και το κολατσιό μου. ______ από το θρανίο μου καμιά φορά ξεχνάω την 
κασετίνα μου όπου _____ έχω τα μολύβια μου. Κάθομαι ______ από την έδρα και πολύ 
______ στον πίνακα.

4ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:      Γλώσσα 13-14             Μαθηματικά 16-20           Μελέτη Περιβάλλοντος 7-8

Σχολείο από το σπίτι

Ενικός
η πόλη
η άσκηση
η λέξη
η σκέψη

Πληθυντικός
οι πόλεις
οι ____________
οι ____________
οι ____________

Ενικός
η απάντηση
η τηλεόραση  
η τάξη
η εξέλιξη

Πληθυντικός
οι ____________
οι ____________
οι ____________
οι ____________

Ήξερες ότι:
Σε ολόκληρη τη 
ζωή μας θα 
περπατήσουμε 
συνολικά 3 φορές 
τον γύρο του 
κόσμου.

               Θυμήσου να βάλεις τίτλο και να 
μιλήσεις για το σχήμα, το χρώμα των 
τοίχων, τα έπιπλα, τον φωτισμό, τα 
παιχνίδια σου, με ποιον κοιμάσαι, τι 
σου αρέσει να κάνεις στο δωμάτιό σου.



Η Αγγελική είναι ________ (8) χρονών. Στις ____________ (14) του 
μήνα έχει γενέθλια. Πηγαίνει στην _________ (2) τάξη και έχει 
___________ (23) συμμαθητές. Θέλει να τους καλέσει όλους αλλά 
______ (1) φίλη της και ______ (3) αγόρια πιθανότατα να λείπουν 
από την πόλη. Νιώθει λίγο στενοχωρημένη για αυτό αλλά θα τους 
κρατήσει ________ (4) κομμάτια τούρτα. 

Δύο ακριβώς
:

Εννιά και μισή
:

Πέντε και τέταρτο
:

Μία παρά τέταρτο
:
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εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς
εσείς
αυτοί,-ες,-α

μπαίνω
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
περιμένει
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
μαθαίνετε
__________

__________
δένεις
__________
__________
__________
__________

Τώρα γράψε τις λέξεις στον πληθυντικό αριθμό, όπως στο παράδειγμα. Πρόσεξε το –η 
που παίρνουν τα ουδέτερα στον πληθυντικό.

Βάλε τους δείχτες στη σωστή θέση και γράψε με αριθμούς τις ώρες.

Γράψε τον αριθμό της παρένθεσης με το κατάλληλο αριθμητικό. 

Κλίνε τα παρακάτω ρήματα σε όλα τα πρόσωπα. Να θυμάσαι πως όλα 
τα ρήματα που τελειώνουν σε –αίνω γράφονται με (αι) εκτός από τα 
μένω, δένω, πλένω που γράφονται με (ε).

Ενικός
το δάσος
το λάθος
το πέλαγος
το βέλος

Πληθυντικός
τα δάση
τα ____________
τα ____________
τα ____________

Ενικός
το άγχος
το κράνος
το βρέφος
το βάθος

Πληθυντικός
τα ____________
τα ____________
τα ____________
τα ____________



Αίνιγμα:
Τρέχει συνέχεια αλλά δεν 
περπατά. Τι είναι;
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Τώρα συνέχισε τα μοτίβα.

Άλλαξε τη σειρά στους αριθμούς και υπολόγισε το αποτέλεσμα 
χρησιμοποιώντας τα ζευγαράκια του 10.

Λύσε τον γρίφο.

= 4 = 6 = ; = ;

+ +Αν = 20, τότε ++ =

+ +Αν = 25, τότε ++ =

18 + 14 + 2 + 6 = 18 + 2 + 14 + 6 = 20 + =20 40
32 + 14 + 8 + 5 = + + + = + =
9 + 13 + 7 + 11 = + + + = + =
13 + 15 + 5 + 7 = + + + = + =
31 + 16 + 9 + 4 = + + + = + =
15 + 22 + 25 + 8 = + + + = + =
27 + 9 + 23 + 31 = + + + = + =
16 + 19 + 24 + 11 = + + + = + =
9 + 13 + 17 + 21 = + + + = + =

2 4 6 ... ... ... ... ... ... ...



1. Π _ _ _ _ _ _
2. Α _ _ _ _ _
3.  Ι _ _ _ _ 
4. Δ _ _ _ _
5.  Ι _ _ _ _ 

Τα νερά τους άλλοτε είναι σιγανά και άλλοτε ορμητικά.
Το νερό του ποταμού δεν είναι………….
Λέγεται αλλιώς το άλογο.
Μέσα σε αυτό βρίσκουν καταφύγιο πολλά ζώα.
Φυτρώνουν κοντά στα ποτάμια και τις λίμνες.
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Η τάξη του Ηλία έχει 20 
παιδιά. Από αυτά τα 13 
είναι αγόρια. Πόσα είναι τα 
κορίτσια; 

Μπορείς να λύσεις τα προβλήματα;

Λύση: Απάντηση:

Ο Ηλίας έχει 6 κάρτες, η 
Μαρία έχει 6 κάρτες και ο 
Δημήτρης έχει και αυτός 6 
κάρτες. Πόσες κάρτες 
έχουν όλοι μαζί;

Λύση: Απάντηση:

Ακροστιχίδα του παιδιού στο δάσος.

Σωστό ή Λάθος;

1. Τα φυτά τα σκαλίζουμε για να αερίζονται οι ρίζες τους.
2. Κάποια φυτά αποθηκεύουν νερό στο βλαστό τους.
3. Τα δέντρα είναι μονοετή φυτά.
4. Τα έντομα βοηθούν στον πολλαπλασιασμό των φυτών.
5. Αν εξαφανίζονταν τα φυτά δεν θα υπήρχε ζωή πάνω στη  Γη.
6. Οι ακτές της Ελλάδας έχουν μικρό μήκος.
7. Στις ελληνικές θάλασσες βρίσκονται πολλά μικρά και μεγάλα νησιά.
8. Τα νερά των ποταμών δεν ρυπαίνονται από τα φυτοφάρμακα.

Αίνιγμα: Μικρή μικρή νοικοκυρά μεγάλη πίτα φτιάχνει. Τι είναι;



5ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:      Γλώσσα 15-16           Μαθηματικά 21-25         Μελέτη Περιβάλλοντος 9-10

Σχολείο από το σπίτι

Γράψε στον πληθυντικό αριθμό τις παρακάτω προτάσεις.

Τώρα κλίνε τα ρήματα στον πίνακα προσέχοντας του κανόνες 
ορθογραφίας (–ίζω, –ώνω, –αίνω, –εύω).

Η μαϊμού ανεβαίνει στο δέντρο.
Εσύ γράφεις στον πίνακα.
Εγώ λερώνω το καπέλο μου.
Η μαμά κάνει διάλειμμα.
Εσύ περπατάς στον δρόμο.
Εγώ παίζω στην παραλία.

Οι μαϊμούδες ανεβαίνουν στα δέντρα.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς
εσείς
αυτοί,-ες,-α

χαρίζω
__________
__________
__________
__________
__________

μαλώνω
__________
__________
__________
__________
__________

μπαίνω
__________
__________
__________
__________
__________

ψαρεύω 
__________
__________
__________
__________
__________

Συμπλήρωσε όπως στο παράδειγμα. Πρόσεξε, το –οντας όταν δεν 
παίρνει τόνο γράφεται με (ο). Όταν όμως το –ώντας παίρνει τόνο 
γράφεται με (ώ). Ήξερες ότι:

Το ζώο με τον 
μεγαλύτερο 
εγκέφαλο, 
συγκριτικά με το 
υπόλοιπο σώμα 
του, είναι το 
μυρμήγκι.

πλένω
σκίζω
αρχίζω
φεύγω
μαγειρεύω

πλένοντας
_____________
_____________
_____________
_____________

φιλώ  
ρωτώ
γελώ
μιλώ
προσπαθώ

φιλώντας 
_____________
_____________
_____________
_____________
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Γνώρισε τα συναισθήματά σου. Γράψε τι νιώθεις σε κάθε περίπτωση.

Όταν πέφτεις και χτυπάς;
Όταν βλέπεις τους φίλους σου;
Όταν έχει σκοτάδι;
Όταν παίρνεις αγκαλιά ένα γατάκι;
Όταν σε ενοχλούν;
Όταν δεν έχεις κάνει τα μαθήματα.

Νιώθω πόνο.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Κλίνε τα θηλυκά ουσιαστικά «η γιαγιά, η αλεπού, η υπναρού» όπως το παράδειγμα. 
Πρόσεξε τον πληθυντικό αριθμό.

Βάλε μπροστά από τα ρήματα το σωστό πρόσωπο 
(εγώ, εσύ, αυτός, εμείς, εσείς, αυτοί).

Ονομαστική 
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

φιλάς
ρωτάει
γελάτε
μιλούν
βγαίνουμε

πλένω
σκίζεις
αρχίζετε
φεύγουν
μαγειρεύω

εγώ
__________
__________
__________
__________

η
της
την
–

μαμά
μαμάς
μαμά
μαμά 

γιαγιά
__________
__________
__________

αλεπού
__________
__________
__________

υπναρού
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

Ένας πελαργός
Ένας πελαργός
είχε μείνει αργός
και στο μπουχαρί* 
βγήκε να χαρεί
πάνω απ’ τη φωλιά τη 
χρυσή αντηλιά.
Σαν μικρός θεός,
στο ‘να πόδι ορθός,
ώρες θα σκεφτεί
ποιος να ξέρει τι:

(Γεώργιος Αθάνας)
*καμινάδα

ποίημα#

Ενικός αριθμός

Ονομαστική 
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

οι
των
τις
–

μαμάδες
μαμάδων
μαμάδες
μαμάδες

__________
__________
__________
__________

αλεπούδες
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

Πληθυντικός αριθμός

Γρίφος Πώς μεταφέρουμε νερό σε ένα δίχτυ;



Δύο λεωφορεία μεταφέρουν 
μαθητές. Το πρώτο λεωφορείο 
μεταφέρει 16 μαθητές. Το 
δεύτερο λεωφορείο μεταφέρει 
6 μαθητές λιγότερους. Πόσους 
μαθητές μεταφέρει το δεύτερο 
λεωφορείο; Πόσους και τα δύο 
μαζί;
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Μπορείς να λύσεις τα προβλήματα;

Ο Ηλίας έχει 10 
τρελομπαλάκια και η Μαρία 
8 τρελομπαλάκια. Πόσα 
τρελομπαλάκια τους λείπουν 
ώστε να έχουν και οι δυο μαζί 
20 τρελομπαλάκια; 

Λύση: Απάντηση:

Λύση: Απάντηση:

Λύση: Απάντηση:

Λύση: Απάντηση:

Η γιαγιά έχει 7 εγγόνια. 
Έδωσε στο κάθε εγγόνι 5€. 
Πόσα χρήματα έδωσε 
συνολικά η γιαγιά;

Μία μπάλα παγωτό 
κοστίζει 2€. Πόσο 
κοστίζουν 4 ίδιες μπάλες 
παγωτό;

Ο στόχος είναι το 100. Συμπλήρωσε ό,τι λείπει για να φτάσεις στο 100.

40 + 60 51 + 38 + 45 +

35 + 63 + 76 + 61 +

18 + 50 + 55 + 28 +



Σωστό ή Λάθος;

1. Ο καιρός σε ένα τόπο εξαρτάται από το υψόμετρο και την απόστασή  
     του από τη θάλασσα.
2. Ο καιρός σε όλους τους τόπους είναι ίδιος.
3. Το περισσότερο νερό στη Γη βρίσκεται στα ποτάμια και τις λίμνες.
4. Το νερό στο σπίτι μας το παίρνουμε από τα ποτάμια και τις λίμνες.
5. Το δελτίο καιρού ανακοινώνεται καθημερινά μόνο από την      
      τηλεόραση. Ήξερες ότι:

Το νερό που 
πίνουμε έχει 
ηλικία 3 δις ετών.
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Οι προπαίδειες ανακατεύτηκαν. Ήρθε η ώρα να τις θυμηθείς. Συμπλήρωσε τους 
παρακάτω πίνακες.

Βάλε τους αριθμούς με τη σειρά για να δείξεις τον κύκλο του νερού.

Α)  _____ 
Β)  _____
  
Γ)   _____ 

Δ)  _____

Τα νερά εξατμίζονται και γίνονται υδρατμοί.
Στα σύννεφα σχηματίζονται οι σταγόνες, γίνονται 
βροχή και έτσι επιστρέφει το νερό στη Γη.
Οι υδρατμοί πηγαίνουν ψηλά στην ατμόσφαιρα 
και σχηματίζουν τα σύννεφα.
Ο ήλιος ζεσταίνει τα νερά της Γης.

Χ 5
0 0
1 5
7

10
5
8
3
6
9
2
4

Χ 10
0 0
1 10
4
9
5
2

10
7
8
3
6

Χ 2
0 0
1 2
8
7
2
9
4
6
5

10
3

Χ 4
0 0
1 4
5
2
4
7
3
8
6

10
9



Φανερώνουν τόπο
(τοπικά)
κάτω
_________________
_________________
_________________

Φανερώνουν χρόνο 
(χρονικά)
μετά
_________________
_________________
_________________

Φανερώνουν τρόπο 
(τροπικά)
δυνατά
_________________
_________________
_________________

Μετά τη βροχή, ο Ηλίας και ο παππούς του κατέβηκαν κάτω στο υπόγειο. Είχαν 
πλημμυρίσει! Μόλις το κατάλαβε ο παππούς είπε δυνατά στον Ηλία: « Πήγαινε τώρα πάνω! 
Ανέβα προσεχτικά τα σκαλιά. Βρες τη γιαγιά που είναι έξω. Ποτίζει τα λουλούδια δεξιά στην 
αυλή. Να της το πεις ήρεμα.» Πέρυσι έφτιαξαν το υπόγειο και η δουλειά δεν έγινε καλά.

6ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:    Γλώσσα 17-18            Μαθηματικά 26-29           Μελέτη Περιβάλλοντος 11-12

Σχολείο από το σπίτι

Γράψε στον πληθυντικό αριθμό τις παρακάτω προτάσεις.

Το σκυλάκι χάθηκε. Τριγυρίζει στην πόλη ψάχνοντας το αφεντικό του. Τι έγινε μετά; 
Συνέχισε την ιστορία. 

Στο κείμενο είναι υπογραμμισμένες οι λέξεις που φανερώνουν τόπο, χρόνο και 
τρόπο. Λέγονται επιρρήματα και συνήθως βρίσκονται μετά τα ρήματα. 

Τώρα βάλε τα επιρρήματα στη σωστή στήλη.

Κάνω λάθος στην άσκηση.
Γράφεις τη λέξη του κενού.
Διαβάζω το νέο της εφημερίδας.
Πάω στο σχολείο του χωριού.
Αγοράζει το βιβλίο του συγγραφέα.
Λύνω το πρόβλημα του βιβλίου.

Κάνουμε λάθη στις ασκήσεις. 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Επιρρήματα



Ανέκδοτο

Ο πελάτης του ξενοδοχείου αγανακτισμένος:
– Τι κατάσταση είναι αυτή; Όλη τη νύχτα δεν έκλεισα 
μάτι, παρακολουθώντας μια ολόκληρη μάχη ποντικών!
Ο ξενοδόχος:
– Και τι θα θέλατε να δείτε κύριε με τα λεφτά που δώσατε; 
Ταυρομαχίες;
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Γράψε τα ρήματα από την ενεργητική στην παθητική φωνή.

Συνέχισε όπως το παράδειγμα.

Τώρα κλίνε τα παρακάτω ρήματα. Θυμήσου να βάλεις (–ε) στο τέλος της 
λέξης μόνο στο εμείς και το εσείς.

Ενεργητική φωνή
κόβω
χτενίζω
βρίσκω
κρύβω
καθαρίζω

Παθητική φωνή
κόβομαι
___________________
___________________
___________________
___________________

Σπαζοκεφαλιά:
Εάν έτρεχα σε αγώνα 
δρόμου και περνούσα 
τον δεύτερο, σε ποια 
θέση θα βρισκόμουν 
πλέον;

το νόημα
το χώμα
το πράγμα
το στρώμα
το ψέμα

το χρώμα
το βήμα
το κύμα
το βλέμμα
το πρόβλημα

του χρώματος
του ____________
του ____________
του ____________
του ____________

του ____________
του ____________
του ____________
του ____________
του ____________

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς
εσείς
αυτοί,-ες,-α

λερώνομαι
____________
____________
λερωνόμαστε
λερωνόσαστε
____________

πλένομαι
____________
____________
____________
____________
____________

δροσίζομαι
____________
____________
____________
____________
____________

σκουπίζομαι
____________
____________
____________
____________
____________



Μπορείς να λύσεις τα προβλήματα;
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Συνέχισε τα αριθμητικά μοτίβα.

Τώρα συμπλήρωσε τον πίνακα με τις προπαίδειες.

4 128

8 2416

7 2114

3 96

6 1812

9 2718

Η Δήμητρα αγόρασε 4 
κούκλες. Η μία κούκλα 
κόστιζε 7€. Πόσο κόστιζαν 
όλες οι κούκλες μαζί; Έδωσε 
στο ταμείο 30€, πόσα ρέστα 
πήρε;

Λύση: Απάντηση:

Χ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11



Αίνιγμα
Ακτίνες έχω, ρόδες δεν έχω 
και όμως τρέχω. Τι είναι;
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Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις στην παρένθεση 
(ζωντανοί, αναπνέουν, αναπτύσσονται, πεθαίνουν, 
υλικά, πέτρες, χώμα, ζωή, περιβάλλον, υγρή, αέρια).

Οι _________ οργανισμοί γεννιούνται, _________, 
τρέφονται, ______________, πολλαπλασιάζονται και 
_________. Τα ________σώματα όπως οι ________, το 
________ και τα μέταλλα, δεν έχουν ζωή. Οι ζωντανοί 
οργανισμοί και τα υλικά που δεν έχουν _______ 
αποτελούν το ________. Τα υλικά σώματα τα βρίσκουμε 
σε 3 μορφές: στη στερεή, την _______ και την _______.

Η Χαρά για κάθε βραχιόλι 
χρειάζεται 9 άσπρες 
χάντρες. Πόσες άσπρες 
χάντρες θα χρειαστεί για να 
φτιάξει 6 ίδια βραχιόλια;

Λύση: Απάντηση:

Κάθε ομάδα ποδοσφαίρου 
έχει 11 παίχτες.  Πόσοι είναι 
συνολικά οι παίχτες των 9 
ομάδων που παίζουν στο 
πρωτάθλημα; 

Λύση: Απάντηση:

Σωστό ή Λάθος;

1. Ο Ήλιος ζεσταίνει και δίνει φως στη Γη.
2. Γύρω από τον Ήλιο κινείται η Γη και ακόμα 8 πλανήτες. 
3. Το πλαστικό και το νάιλον είναι φυσικά υλικά.
4. Η ενέργεια του Ήλιου ονομάζεται ηλεκτρική.
5. Η ενέργεια του ανέμου ονομάζεται αιολική.
6. Οι τροφές που τρώμε μας δίνουν την ενέργεια που χρειαζόμαστε.



7ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:    Γλώσσα 19-20            Μαθηματικά 30-40         Μελέτη Περιβάλλοντος 13-14

Σχολείο από το σπίτι

Γράψε τα επίθετα στο θηλυκό και το ουδέτερο και βάλε από δίπλα τα ουσιαστικά που 
ταιριάζουν. 

αρσενικά ουδέτεραθηλυκά

Συμπλήρωσε τα ρήματα στον χρόνο ενεστώτα όπως στο παράδειγμα.

ο έξυπνος
ο καλόκαρδος
ο αστείος
ο ωραίος
ο μεγάλος

σκύλος
__________
__________
__________
__________

η έξυπνη
η ..................
η ..................
η ..................
η ..................

γάτα
__________
__________
__________
__________

το έξυπνο
το .................
το .................
το .................
το .................

περιστέρι
__________
__________
__________
__________

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο

εμείς

εσείς
αυτοί,-ες,-α

μιλώ
__________
μιλά 
(μιλάει)
μιλούμε 
(μιλάμε)
__________
μιλούν 
(μιλάν ή 
μιλάνε)

κοιτώ
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

ευχαριστώ
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

αδικώ
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ρήματα όπως το 
μιλώ, κοιτώ, αγαπώ 
γελώ και γράφονται 
με περισσότερους 
τρόπους στο αυτός, 
εμείς, αυτοί.

Ενεστώτας Παρατατικός

Συμπλήρωσε τα παρακάτω ρήματα στον ενεστώτα και στον παρατατικό.

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς
εσείς
αυτοί,-ες,-α

σκουπίζω
__________
__________
__________
__________
__________

διαβάζω
__________
__________
__________
__________
__________

σκούπιζα
__________
__________
__________
__________
__________

διάβαζα
__________
__________
__________
__________
__________

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο παρατατικός είναι 
ο χρόνος που μιλάει 
για κάτι που 
γινότανε εχθές για 
πολλή ώρα.



50 : 10 = 5  50 : 5 =   20 : 4 = 
40 : 10 =  40 : 5 =   32 : 4 = 
30 : 10 =   30 : 5 =   12 : 4 =
80 : 10 =   25 : 5 =   28 : 4 = 

Να υπολογίσεις τα αποτελέσματα.

Ο Ηλίας έγραψε την ημερομηνία των φετινών του γενεθλίων.

Κάνε τις πράξεις για να φτάσεις στον τελικό αριθμό.

        Όταν θέλω να μοιράσω κάτι 
δίκαια (διαίρεση) σκέφτομαι την 
προπαίδεια αλλά ανάποδα. 
Ρωτάω δηλαδή πόσες φορές το 10 
κάνει 50 και βρίσκω ότι κάνει 5 
άρα 50 : 10 = 5.

Ποια είναι η ημερομηνία των δικών σου γενεθλίων;

Γράψε τη σημερινή ημερομηνία:

Γράψε την αυριανή ημερομηνία:

Πέμπτη 14 Μαΐου

Με πόσα               μπορείς να καλύψεις τις επιφάνειες; Αφού τα μετρήσεις χρωμάτισέ τα.

6 x4 24 :2 –6
x3

:2 +1 :5

:2 __

Θυμάμαι
+  προσθέτω
–  αφαιρώ
x  πολλαπλασιάζω
:  διαιρώ
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Μπορείς να λύσεις τα προβλήματα;

Τώρα κάνε τις παρακάτω κάθετες προσθέσεις. Θυμήσου να προσθέσεις το 
κρατούμενο στις δεκάδες.

Υπολόγισε το άθροισμα βάζοντας 3 αριθμούς σωστά τον έναν κάτω από τον άλλο.

Τώρα κάνε τις παρακάτω κάθετες αφαιρέσεις. Θυμήσου να δανειστείς αν χρειαστεί 
και να επιστρέψεις τον δανεικό.
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Μ
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Δ
6
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8
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Δ
2
1

Μ
6
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Δ
4
1
2
1

Μ
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7
8

–

Δ
7
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4

Μ
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Δ
5
_
3

Μ
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Δ
8
_
2

Μ
_0
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Δ
_0
_
8

Μ
_0

6

Ε
1
_

–

Δ
_0
_
5

Μ
_0

8

Ε
1
_

–

Λύση: Απάντηση:

Λύση: Απάντηση:
Ένα έτος έχει 12 μήνες; 
Πόσους μήνες έχει το μισό 
έτος; Πόσους μήνες έχει το 
μισό του μισού έτους;

Ο Ηλίας είναι 8 ετών. 
Η Μαρία είναι 12 
ετών. Όταν ο Ηλίας 
γίνει 15 ετών πόσων 
ετών θα είναι η 
Μαρία;

α) 43+26+7=  β) 31+27+16=  γ) 46+24+3=  δ) 58+5+16=
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Γρίφος
Κάποιοι μήνες έχουν 31 
ημέρες. Πόσοι έχουν 28;

Αίνιγμα
Γύρω γύρω κάγκελα στη 
μέση πάπια παίζει. Τι είναι;

Μπορείς να λύσεις τα προβλήματα;

Λύση: Απάντηση:
Ο Ηλίας έχει 44€ στον 
κουμπαρά του, η αδερφή 
του 36€ και ο αδερφός του 
17€; Πόσα χρήματα έχουν 
όλοι μαζί;

Λύση: Απάντηση:
Ο Πέτρος έχει 44€. Η 
Μυρσίνη έχει 6€ 
περισσότερα από τον 
Πέτρο. Θέλουν να 
αγοράσουν ένα ποδήλατο 
που κοστίζει 100€. Πόσα 
χρήματα τους λείπουν 
ακόμα;

Υπολογίζω: Απάντηση:
Η Μαρία πλήρωσε 35€. Πόσα 
κιλά ήταν το μέλι που 
αγόρασε;

14€ το κιλό

Σωστό ή Λάθος;

1. Το τρένο είναι το πιο γρήγορο μέσο μεταφοράς.
2. Τα αστικά λεωφορεία μεταφέρουν επιβάτες σε άλλη πόλη.
3. Περνάω απέναντι όταν στο φανάρι ανάβει πράσινο ανθρωπάκι.
4. Φοράω κράνος όταν οδηγώ ποδήλατο.
5. Αγοράζω ό,τι δείχνουν οι διαφημίσεις.
6. Όταν έχει φουρτούνα όλα τα πλοία συνεχίζουν να ταξιδεύουν.
7. Για να περάσω τον δρόμο ελέγχω κοιτώντας μόνο δεξιά.
8. Οι άνθρωποι επικοινωνούν μόνο με την ομιλία.

Το 1 κιλό:
Το μισό κιλό:
Τα 2 κιλά:
Τα δυόμισι κιλά:



Αίνιγμα
Είναι ελαφριά σαν 
πούπουλο, αλλά ακόμα 
και ο πιο δυνατός 
άνθρωπος δεν μπορεί να 
την κρατήσει 
περισσότερο από 5 λεπτά. 
Τι είναι;

8ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:    Γλώσσα 21-22           Μαθηματικά 41-44         Μελέτη Περιβάλλοντος 15-16

Σχολείο από το σπίτι

Θυμήσου πώς κλίνεται το ρήμα «είμαι». Γράψε τον 
Ενεστώτα (τώρα) και τον Παρατατικό (εχθές 
συνέχεια).

Γράψε με παραγράφους τι κάνεις  συνήθως το 
Σάββατο. Κάνε ολοκληρωμένες προτάσεις.

Ενεστώτας
(τώρα) 

Το ρήμα είμαι

Παρατατικός 
(εχθές συνέχεια) 

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς

εσείς

αυτοί,-ες,-α

Όταν έρχεται το Σάββατο χαίρομαι πολύ. Πρώτα

Μετά

Αργότερα

είμαι
__________
__________
__________

είσαστε
(είστε)
__________

ήμουν
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Ο χορός των επτά

Η Δευτέρα με την Τρίτη
στης Τετάρτης παν’ το σπίτι.
Με την Πέμπτη κουβεντιάζουν 
την Παρασκευή φωνάζουν
Παίρνουνε και το Σαββάτο
και τραβάνε παρακάτω.
Να τη η Κυριακή απ’ το πλάι
Το μαντήλι της πετάει
Και αρχινάνε ζωηρό
Της βδομάδας το χορό!

(Γιώργης Κρόκος)

(                        )

(                        )

ποίημα#



31

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το παίρνω γράφεται με 
(–αι), π.χ. παίρνω το ποδήλατο. 
Το περνώ γράφεται με 
(–ε), π.χ. περνώ τον δρόμο.

Γράψε στον πληθυντικό αριθμό τις παρακάτω προτάσεις.

Ο παππούς ξεκουράζεται.
Ο σκύλος κοιμάται.
Η γάτα ξύνεται.
Εγώ έρχομαι στο σπίτι.
Το δάσος καίγεται.
Ο δρόμος απλώνεται.

Οι παππούδες ξεκουράζονται.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Γράψε τα επίθετα που γίνονται από τα παρακάτω ουσιαστικά.

Συμπλήρωσε με «ε» ή «αι» στις παρακάτω 
προτάσεις.

Στην ορθογραφία π_______ πάντα άριστα.
Στο σχολείο π_______ τέλεια.
Το μάθημα π________ πολύ γρήγορα.
Τι ώρα π_______ το σιρόπι σου; 
Ποιο βιβλίο π______ παιδιά;
Τι ώρα π_______ από τη γειτονιά;
Π_______  η ώρα.
Την Παρασκευή π_______ βαθμούς.

Γράψε τα ρήματα του πίνακα στον Αόριστο (εχθές μία φορά).

από πέτρα
από χαρτί
από σίδερο 
από χαλκό
από μέταλλο

από ξύλο
από τσιμέντο
από χώμα
από λάστιχο
από μάρμαρο

ξύλινο
___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________
___________

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς
εσείς
αυτοί,-ες,-α

ποτίζω
πότισα
___________
___________
___________
___________
___________

περνώ
πέρασα
___________
___________
___________
___________
___________

χαλαρώνω
χαλάρωσα
___________
___________
___________
___________
___________

ψαρεύω
ψάρεψα
___________
___________
___________
___________
___________

σκέφτομαι
σκέφτηκα
___________
___________
___________
___________
___________



1.000 900950

100 200150

1.000 800900

100 200 300 +100

32

Τοποθέτησε τους αριθμούς στην παρακάτω αριθμογραμμή.

Γράψε τον αμέσως επόμενο και τον αμέσως προηγούμενο αριθμό.

200
450

300
400

250
325 150

_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
0 50 100

Τώρα βρες τον κανόνα και συνέχισε τις αριθμητικές αλυσίδες.

Άλλαξε τη σειρά των ψηφίων με όποιον τρόπο θέλεις, μεταμόρφωσε τους 
αριθμούς και σύγκρινέ τους.

2 04

1 65 5 73

3 87

9 12 5 03

< 6 15

800 689 500

999 360 720
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Μπορείς να λύσεις τα προβλήματα;

Λύση: Απάντηση:
Η Ελπίδα έχει 189 τάπες. Ο 
Ηλίας έχει 14 
περισσότερες από την 
Ελπίδα. Πόσες τάπες έχει ο 
Ηλίας; Πόσες τάπες έχουν 
και οι δυο μαζί;

Λύση: Απάντηση:
Η Μαρία ήθελε να τρέξει 
σε ένα αγώνα 500 μέτρων. 
10 μέτρα όμως πριν από 
τον τερματισμό 
κουράστηκε και 
σταμάτησε. Πόσα μέτρα 
κατάφερε να τρέξει τελικά;

Σωστό ή Λάθος;

1.   Στην αρχαία Ελλάδα κάθε 4 χρόνια γίνονταν οι Ολυμπιακοί αγώνες.
2.   Οι Ολυμπιακοί αγώνες έγιναν στην Αθήνα το 2004.
3.   Σήμερα οι Παραολυμπιακοί αγώνες γίνονται μετά τους Ολυμπιακούς. 
4.   Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν σε έναν μοναδικό θεό.
5.   Οι αγγειοπλάστες έφτιαχναν κοσμήματα.
6.   Τα χαλιά και τα σκεπάσματα τα ύφαιναν στον αργαλειό.
7.    Τα καλντερίμια είναι δρόμοι στρωμένοι με τσιμέντο.
8.   Τα σπίτια των πλούσιων στα παλιά χρόνια τα έλεγαν αρχοντικά.
9.    Στο λαογραφικό μουσείο βλέπει κανείς παλιά παραδοσιακά αντικείμενα.
10. Το βιολί είναι ένα παραδοσιακό όργανο.

Γρίφος
Τέσσερις άνθρωποι μπορούν να φτιάξουν 
τέσσερις βάρκες σε τέσσερις ημέρες. Πόσος 
χρόνος χρειάζεται για να φτιάξει ένας 
άνθρωπος μια βάρκα;



Αίνιγμα
Είμαι μια λέξη. Αν με 
προφέρεις σωστά, θα 
είμαι λάθος. Αν με 
προφέρεις λάθος, θα είναι 
σωστό. Ποια λέξη είμαι;

9ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:    Γλώσσα 23           Μαθηματικά 45-50         Μελέτη Περιβάλλοντος 17-18

Σχολείο από το σπίτι

Στην εικόνα φαίνεται ένας 
διάσημος πίνακας ζωγραφικής 
του Γεώργιου Ιακωβίδη με τίτλο 
«παιδική συμφωνία». Τώρα 
σκέψου ένα δικό σου αστείο 
περιστατικό και περίγραψέ το. 
Θυμίσου να απαντήσεις στις 
ερωτήσεις, «πού, πότε, ποιος, τι 
έγινε και γιατί έγινε».

Γράψε τα ρήματα που γίνονται από τα παρακάτω 
ουσιαστικά.

Τίτλος:

κρυώνω
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

κρύο
χαρά
παιχνίδι
γραμμή
υπογραφή

ταξίδι
παγωτό
σίδερο
απάντηση
ζέστη



Ανέκδοτο
Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται.
– Θεέ μου κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη η 
πρωτεύουσα της Ελλάδας!
– "Γιατί χρυσό μου;", ρωτά η μαμά του.
– Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της 
Γεωγραφίας!

Ενεστώτας
(τώρα)

Πλέον μπορείς να κλίνεις το ρήμα «τρώω» στον Ενεστώτα (τώρα), στον Παρατατικό 
(εχθές συνέχεια) και στον Αόριστο (εχθές μία φορά).

Συμπλήρωσε με «-ε» ή «-αι» όπως στο παράδειγμα.

Παρατατικός
(εχθές συνέχεια)

Αόριστος
(εχθές μία φορά)

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς
εσείς
αυτοί,-ες,-α

τρώω
________________
________________
________________
________________
________________

έτρωγα
________________
________________
________________
________________
________________

έφαγα
________________
________________
________________
________________
________________

κάθετ__
κάθεστ__
χαίροντ__
χαιρόμαστ__

βάφεσ__
βάφουμ__
λούζομ__
λουζόσαστ__

λυπάμ__
λυπόμαστ__
κόβοντ__
κόβεσ__

σέβομαι
σέβεστε
χτενίζομ__
χτενιζόμαστ__

Συμπλήρωσε με «-ώ» ή «-ο» όπως στο παράδειγμα.

ψιθυρίζ_ντας
κουν_ντας
πλέν_ντας
βλέπ_ντας

βάφ_ντας
κλαίγ_ντας
θέλ_ντας
δέν_ντας

θέλ_ντας
ζητ_ντας
κόβ_ντας
ξεχν_ντας

παίζοντας
γελώντας
χτενίζ_ντας
μιλ_ντας
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Για τα ρήματα 
παθητικής φωνής, 
θυμήσου να βάλεις 
(–ε) στο τέλος της 
λέξης μόνο στο εμείς 
και το εσείς.

Θυμήσου να βάλεις 
(ώ) στο –ώντας μόνο 
όταν το ωμέγα 
παίρνει τόνο. 



Λύση: Απάντηση:

Κάνε τις πράξεις για να φτάσεις στον τελικό αριθμό.

Τώρα λύσε τα προβλήματα:

300 x3 900 –100 :2

:2

–100 x10 :5

–200 0

Γρίφος
Οδηγείς ένα λεωφορείο. Στην πρώτη στάση, μπαίνουν δύο γυναίκες. Στη δεύτερη στάση κατε-
βαίνουν δύο άντρες. Στην τρίτη στάση, ανεβαίνουν τρία παιδιά με τη μαμά τους και κατεβαίνει 
ένας παππούς. Το λεωφορείο είναι πράσινο και έξω βρέχει. Τι χρώμα είναι τα μαλλιά του οδηγού;
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Μπορείς να λύσεις τον γρίφο.

= 160 = 240 = ; = ;

+ +Αν = 500, τότε ++ =

+ +Αν = 400, τότε ++ =

Λύση: Απάντηση:

Ο Ηλίας έχει 24€. Θέλει να τα 
μοιράσει δίκαια με τα δυο του 
αδέρφια. Πόσα ευρώ θα πάρει 
το καθένα;
    
Πόσα ευρώ θα έπαιρνε το 
κάθε παιδί εάν όλα τα αδέρφια 
ήταν:

4

Ένα αεροπλάνο έκανε 3 
πτήσεις σήμερα. Στην πρώτη 
πτήση μετέφερε 220 επιβάτες, 
στη δεύτερη 260 και στην Τρίτη 
255 επιβάτες. Πόσους επιβάτες 
μετέφερε και στις τρείς πτήσεις 
συνολικά;

6

8

24 : 3 =__ ευρώ ή 3 x__= 24 ευρώ



Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις της 
παρένθεσης και μάθε πως να επιλέγεις το 
κατάλληλο παιχνίδι. (πληροφορίες, σήμα CE, 
ηλικία, τιμή, οδηγίες, ατομικό, επιτραπέζιο, ρεύμα, 
μπαταρίες).

Σε κάθε παιχνίδι που αγοράζουμε θα πρέπει να 
προσέχουμε κάποιες σημαντικές ________. Αρχικά 
σε ένα κατάλληλο παιχνίδι θα πρέπει να υπάρχει το 
_______, που σημαίνει ότι είναι ασφαλές. Έπειτα 
πρέπει να ελέγξουμε την _______ των παιδιών που 
μπορούν να το παίξουν αλλά και την ______ αγοράς. 
Τέλος, προσέχουμε να έχει μέσα το χαρτί με τις 
_______, αν είναι ομαδικό, ________ ή ________ και 
αν λειτουργεί με ________, _________ ή και τα δύο.

Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις της παρένθεσης και μάθε για την 
ισορροπημένη διατροφή. (νερό, τροφή, γαλακτοκομικά, φρούτα, όσπρια, ψάρια, νερό, 
πλούσιο, ελαφρύ, άσκηση).

Οι άνθρωποι, για να μεγαλώσουμε, να αναπτυχθούμε σωστά και να ζήσουμε με υγεία, 
χρειαζόμαστε καθαρό _______ και θρεπτική _______.  Πρέπει λοιπόν να τρώμε ________, 
________ και λαχανικά. Επίσης πρέπει να τρώμε δημητριακά, ______, κρέας, _____, λάδι 
και να πίνουμε άφθονο καθαρό ______. Το πρωινό μας πρέπει να είναι _______, το 
μεσημεριανό λιγότερο πλούσιο και το βραδινό _______. Τέλος, θα πρέπει να θυμόμαστε 
πως η ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με την  _______ μπορούν αν μας χαρίσουν 
μια όμορφη ζωή.

Κοίτα προσεχτικά τους δείκτες και υπολόγισε πόση ώρα πέρασε.
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Ήξερες ότι:
Το συνολικό βάρος του 
παγκόσμιου 
πληθυσμού των 
μυρμηγκιών είναι 
μεγαλύτερο από το 
συνολικό βάρος του 
ανθρώπινου 
πληθυσμού.

Πέρασαν                  ώρες.                                  Πέρασαν                  ώρες.                                  



10ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:    Γλώσσα 24           Μαθηματικά 51-54          Μελέτη Περιβάλλοντος 19-21

Σχολείο από το σπίτι

Πώς πιστεύεις ότι περνά τη μέρα του ένας αδέσποτος σκύλος μέσα στην πόλη; 
Προσπάθησε να γράψεις τουλάχιστον τρείς προτάσεις για κάθε παράγραφο.

Κλίνε τα ουσιαστικά «ανθοπώλης» και «ανθοπωλείο».

Ήξερες ότι:
Για να μπορέσεις να δεις το 
ουράνιο τόξο, θα πρέπει να 
έχεις γυρισμένη πλάτη 
στον ήλιο.

Ο σκύλος το πρωί

Η ημέρα ενός σκύλου στην πόλη.

Τη νύχτα ο σκύλος

Το απόγευμα

Ονομαστική 
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

ο ανθοπώλης
_______________
_______________
_______________

το ανθοπωλείο
_______________
_______________
_______________

Ενικός αριθμός

Ονομαστική 
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

οι  ανθοπώλες
_______________
_______________
_______________

τα _____________
_______________
_______________
_______________

Πληθυντικός αριθμός
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Κλίνε το ουσιαστικό «ο σκύλος» μαζί με το επίθετο «αδέσποτος».

Κλίνε το ουσιαστικό «η αλεπού» μαζί με το επίθετο «πονηρή».

Ονομαστική 
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

ο αδέσποτος σκύλος
_____________________
_____________________
_____________________

οι ___________________
_____________________
_____________________
_____________________

η πονηρή αλεπού
_____________________
_____________________
_____________________

κόκορας
λιοντάρι
άλογο 
ταύρος
κριάρι
ελέφαντας
τράγος
γάτος
σκύλος
λύκος

κότα
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

Γράψε τα αρσενικά από κάθε 
θηλυκό ζώο.

οι ___________________
_____________________
_____________________
_____________________

Ενικός αριθμός

Ονομαστική 
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

Πληθυντικός αριθμός

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός

Τι έξυπνοι άνθρωποι

Ο κύριος Σαρδέλης, ψαράς απ’ το Πλωμάρι,
έτρωγε τα λέπια, πέταγε το ψάρι.

Ο θείος μου ο Παντελής π’ έμενε στο Γουδί,
έτρωγε το ποτήρι, πέταγε το κρασί.

Μια απ’ τις ξαδέρφες μου, που έμενε στην Άρτα
έτρωγε μόνο το χαρτί κι όχι τη σοκολάτα.

Και ένας άλλος κύριος απ’ το Βαρθολομιό,
έτρωγε τα τσόφλια, πέταγε τ’ αβγό.

Πολλοί απ’ τους ανθρώπους, δεν ξέρω το γιατί,
τρώνε μόνο τα φλούδια, πετάνε τη ζωή.

(Τζάνι Ροντάρι)

ποίημα#



Φαντάσου ότι βρίσκεσαι 
σε μια βάρκα στη μέση 
της θάλασσας. Ξαφνικά 
περικυκλώνεσαι από 
πεινασμένους καρχαρίες 
που θέλουν να σε φάνε. Τι 
θα κάνεις για να 
γλυτώσεις; 

Γρίφος
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Κύκλωσε τις ευθείες που είναι κάθετες. Να θυμάσαι πως οι κάθετες ευθείες 
σχηματίζουν το γράμμα «Τ» ή το γράμμα «Γ».

Κύκλωσε τις ευθείες που είναι παράλληλες. Να θυμάσαι πως οι παράλληλες 
είναι οι ευθείες που δεν θα συναντηθούν ποτέ όσο και αν τις μεγαλώσουμε.

Συμπλήρωσε τους αριθμούς που λείπουν.

Μπορείς να συγκρίνεις τους παρακάτω αριθμούς;

Λύση: Απάντηση:

Τώρα λύσε τα προβλήματα:
Η μαμά του Ηλία έφτιαξε 3 κέικ. Στο πρώτο χρησιμοποίησε 400 γραμμάρια αλεύρι. Στο 
δεύτερο 300 γραμμάρια περισσότερα από το πρώτο. Στο τρίτο κέικ χρησιμοποίησε όσα 
γραμμάρια χρειάστηκε για το πρώτο και το δεύτερο μαζί. Πόσα γραμμάρια αλεύρι 
χρειάστηκε και για τα 3 κέικ;

2.998 3.003

1.897 1.902

6.400 4.600>

700 1.600

6.000 800

5.300 5.030

2.808 2.080

3.200 340



Χειμώνας
_________________
_________________
_________________

Φθινόπωρο
_________________
_________________
_________________

Καλοκαίρι
_________________
_________________
_________________

Άνοιξη
_________________
_________________
_________________
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Ήξερες ότι:
Το φως κάνει 8 λεπτά για 
να φτάσει στη Γη από τον 
ήλιο!

Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις της παρένθεσης και μάθε για κάποιες 
σημαντικές γιορτές σε κάθε εποχή. (Οκτωβρίου, Δημήτριο, Χριστούγεννα, 
Πρωτοχρονιά, Μαρτίου, Πάσχα, Πρωτομαγιά, Πνεύμα, Αυγούστου).

Το φθινόπωρο γιορτάζουμε το ΟΧΙ την 28η __________ και τον άγιο _________. Τον 
χειμώνα είναι  τα __________ και η ___________. Την άνοιξη γιορτάζουμε την ελληνική 
επανάσταση στις 25 ___________, το __________ και την __________. Το καλοκαίρι 
γιορτάζουμε το άγιο _________ και στις 15 __________ την Παναγία.

Συμπλήρωσε σωστά την μεσοστιχίδα του βιβλίου.

        _ _ _ Β _ _ _ _ _ _ 1. Το καλοκαίρι ……………………… βιβλία.
  _ Ι _ _ _ _ _   2. Ο εικονογράφος φτιάχνει τις…………
      Β _ _ _ _ _  3. Γνωστή συγγραφέας, Αγγελική………
_ _ _ _ _ Λ _ _  4. Μας τραβά την προσοχή ……………….
         _ _ _ Ι _ _ _ _  5. Δίνει πληροφορίες για το βιβλίο……
     Ο _ _ _ _   6. Ο εκδοτικός ………… τυπώνει βιβλία.

Τοποθέτησε τους μήνες στην εποχή που ανήκουν. 
(Ιανουάριος, Αύγουστος, Μάρτιος, Ιούνιος, Φεβρουάριος, Οκτώβριος, Απρίλιος, 
Δεκέμβριος, Ιούλιος, Μάιος, Νοέμβριος, Σεπτέμβριος).
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Απαντήσεις



Πρόβλημα: Έμειναν στον Άρη 10 ξυλομπογιές. 18-3=15, 15-5=10.

Σελ. 5 
Ακροστιχίδα: ΣΚΑΛΕΣ, ΧΑΡΑΚΑΣ, ΟΜΑΔΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΕΚΔΡΟΜΗ, ΙΣΟΓΕΙΟ.

Σπαζοκεφαλιά: Του έμειναν 5 πρόβατα.

18 –7 11 +5 16 10–6
+9

–219 17 =18+1

Σελ. 1   
κα-σε-τί-να, γό-μα, πε-ρί-πτε-ρο, μέ-λισ-σα, πλα-στε-λί-νη, πρά-σι-νο, 
τε-τρά-δι-ο, λου-λού-δι.

τηλέφωνο, παραμύθι.

Ο μπαμπάς του Πέτρου είναι δάσκαλος., Θα πας στο χωριό σου το Σάββατο;

Σελ. 2  
Πέντε αδέλφια μαζί γεννιούνται, μαζί δουλεύουν, μαζί κοιμούνται, κανένας δεν 
κλαίει και δε γκρινιάζει και ούτε ο ένας του άλλου μοιάζει. Τι είναι; (Τα δάχτυλα 
του χεριού).

ζούγκλα, ελέφαντας, μυρμήγκι, καλοί, φίλοι, φεγγάρι, σκέφτονταν, μένει, 
τζιτζίκια, κατσαρίδες, μπαγλαμάδες, μπουζούκια.

Σελ. 3
57>43>38>25>16>11

Σελ. 4
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1ος Κύκλος

12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 2617 22

2827 29 30 31 32 33 35 36 38 39 4034 37 41

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
15 2017 302721 29



Σελ. 6   
Ποδήλατο: όμορφο, βαρύ, κόκκινο, γρήγορο, άνετο.
Παγωτό: γλυκό, θρεπτικό, νόστιμο, δροσερό, παγωμένο.

Σελ. 7   
όμορφη-άσχημη, γλυκιά-πικρή, άσπρη-μαύρη, καλή-κακή, μεγάλη-μικρή, 
κοντά-μακριά, έξω-μέσα

εβ=απόγευμα, ψαρεύω/ εφ=Δευτέρα, πεύκα/ αβ=αυγό, σαύρα/ αφ=αυτοκίνητο, 
ναύτης.

Στο δάσος θα γίνει πάρτι και όλοι μοιράζουν τις δουλειές. Ο γάιδαρος και η μαϊμού 
ετοιμάζουν τη λίστα για τη λαϊκή. Θα χρειαστούν μαϊντανό για το φαΐ και πράσινο 
τσάι. Ο αϊτός και το μικρό γαϊδουράκι  πηγαίνουν για τα ψώνια. Παίρνουν μαζί τους 
ένα ρολόι για να μην αργήσουν και η νεράιδα τους χαρίζει το μαγικό κομπολόι που 
θα τους δείξει τον δρόμο.

μ’ έβαλε/ τ’ αυτοκίνητο/ τ’ όνειρο/ μ’ έγραψε/ απ’ το σπίτι/μου ‘φερε/ θα ’θελε / 
απ’ την σχολή.

Σπαζοκεφαλιά: Το ταχυδρομείο.

Αίνιγμα: Ο άνθρωπος.
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2ος Κύκλος

Σεπτέμβριος
Μάρτιος
Μάιος
Δεκέμβριος

9
3
5
12

7
8
1
2

11
6
4
10

Ιούλιος
Αύγουστος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος

Νοέμβριος
Ιούνιος
Απρίλιος
Οκτώβριος

τον γιατρό  τον εργάτη  τον ποδοσφαιριστή των ανθρώπων
των μουσικών τον γυμναστή τον ταξιτζή    των δρόμων
των ψαράδων  των φίλων  των οδηγών   τον δάσκαλο



Σελ. 8 
Εγώ και ο αδερφός μου  είμαστε δίδυμοι. Η κυρία μου μια μέρα με ρώτησε: «Είστε 
δίδυμοι με τον Πέτρο;». Εγώ της απάντησα: «Ναι είναι ο δίδυμος αδερφός μου!». 
Κάποιες φορές οι φίλοι μου με ρωτάνε: «Ποιος είσαι;». Εγώ τους απαντώ, πως είμαι 
ο πιο όμορφος. Τότε σκάμε στα γέλια, γιατί είμαστε ολόιδιοι. 
 
Πρόβλημα: Στην Σοφία. Πήρε 10€ περισσότερα. Μαζί έχουν 42€.

20=10+10/ 30=15+15/ 50=25+25/ 60= 30+30/ 100=50+50/ 44=22+22/ 66=33+33/ 
28=14+14/ 48=24+24/ 68=34+34/ 22=11+11.

33x2=66/ 12x2=24/ 32x2=64/ 15x2=30/ 22x2=44/ 24x2=48/ 42x2=84/ 25x2=50.

60=15+15+10+20/ 80=25+15+20+20/ 100=25+25+25+25.

Σελ. 9
Πρόβλημα: Η Άσπα τώρα έχει 16+13=29 αυτοκόλλητα.

Ακροστιχίδα: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ/ ΑΝΑΤΟΛΗ/ ΠΥΞΙΔΑ/ ΒΟΡΡΑ/ ΩΡΕΣ/ ΛΕΠΤΑ.
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Σελ. 10   
όμορφο-άσχημο λουλούδι, βαριά-ελαφριά σακούλα, ζεστό-κρύο φαγητό, 
μαλακό-σκληρό μαξιλάρι, ήρεμη-άγρια γάτα, μεγάλος-μικρός αδερφός, 
γρήγορο-αργό ποδήλατο, καθαρή-βρόμικη αυλή.

τεράστια/πελώρια σαν φάλαινα, ωραίος/όμορφος σαν λουλούδι, 
αδύνατος/λεπτός σαν καλαμάκι, όμοιοι/ίδιοι σαν δυο σταγόνες νερό, 
χοντρός/παχουλός σαν ελέφαντας, φωτεινός/λαμπερός σαν ήλιος, 
μαλακό/τρυφερό σαν μαξιλάρι.

Σελ. 11  
Ο σκύλος μου αρρώστησε. Το όνομα του σκύλου μου είναι Τρομάρας. Τους 
σκύλους που αρρωσταίνουν τους πηγαίνουν στον κτηνίατρο. Η υγεία των 
σκύλων είναι ευαίσθητη αν δεν τους φροντίσεις. Τον αγαπώ πολύ τον σκύλο μου, 
είναι ο καλύτερός μου φίλος! 

Φίλοι, συμμαθητές, συμμαθητή, φουρνάρηδες, μανάβηδες, παιδιά, σχολείου, 
μαγαζιά.

ασπρόμαυρο/ πρωταθλητής/ νεροχελώνα/ σπανακόπιτα/ τραπεζομάντιλο/ 
ψηλόλιγνος/ μισογεμάτος.

ξεκλειδώνω/ ξεγράφω/ ανήσυχος/ απρόσεχτη/ άγνωστες/ ακατάλληλο.

Γρίφος: Το Έβερεστ.

Σελ. 12
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3ος Κύκλος



Σελ. 13 
Πρόβλημα: Ο Ηλίας θα πάρει 60 λ. ρέστα. 100 λ. – 40 λ. = 60 λ.

Δικαιώματα, ειδικές, ξεπερνούν, βιβλία, νοηματική, αμαξίδια, ράμπες, ανάγλυφα, 
ηχητικούς.

1-Σωστό, 2-Λάθος, 3-Σωστό, 4-Σωστό, 5-Σωστό, 6-Λάθος, 7-Σωστό, 8-Λάθος.
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Κοστίζει
4 €  50 λ.
4 €  75 λ.
3 €  50 λ.
2€   20 λ.

Ρέστα
50 λ.
25 λ.

1 € 50 λ.
2 € 80 λ.

Έδωσα
5 €
5 €
5 €
5 €

Ζ

3 ....εκ.
....εκ.

....εκ.

Α Β

Δ Γ

....εκ. ....εκ.

....εκ.

....εκ.

3 3 5 6 143 3 3

3

3 3
6

3 5

12

E

Η

Περίμετρος
......+......+......+......=......εκ.

Περίμετρος
......+......+......=......εκ.



Σελ. 14

Πάνω, Μέσα ,Κάτω, εκεί, μπροστά ,κοντά.

Σελ. 15

οχτώ (8), δεκατέσσερις (14), δευτέρα (2), είκοσι τρεις (23), μία (1), τρία (3), τέσσερα (4).
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4ος Κύκλος

Ενικός
η πόλη
η άσκηση
η λέξη
η σκέψη

Πληθυντικός
οι πόλεις
οι ασκήσεις
οι λέξεις
οι σκέψεις

Ενικός
η απάντηση
η τηλεόραση
η τάξη
η εξέλιξη

Πληθυντικός
οι απαντήσεις
οι τηλεοράσεις
οι τάξεις
οι εξελίξεις

Ενικός
το δάσος
το λάθος
το πέλαγος
το βέλος

Πληθυντικός
τα δάση
τα  λάθη
τα πελάγη
τα βέλη

Ενικός
το άγχος
το κράνος
το βρέφος
το βάθος

Πληθυντικός
τα άγχη
τα κράνη
τα βρέφη
τα βάθη

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς
εσείς
αυτοί,-ες,-α

μπαίνω
μπαίνεις
μπαίνει
μπαίνουμε
μπαίνετε
μπαίνουν

περιμένω
περιμένεις
περιμένει
περιμένουμε
περιμένετε
περιμένουν

μαθαίνω
μαθαίνεις
μαθαίνει
μαθαίνουμε
μαθαίνετε
μαθαίνουν

δένω
δένεις
δένει
δένουμε
δένετε
δένουν

Δύο ακριβώς
2:00

Εννιά και μισή
9:30

Πέντε και τέταρτο
5:15

Μία παρά τέταρτο
12:45



Σελ. 16

Αίνιγμα: Το ποτάμι.

Σελ. 17
Πρόβλημα: Τα κορίτσια είναι 7. 20 -13 = 7.

Πρόβλημα: Ο Ηλίας, η Μαρία και ο Δημήτρης έχουν μαζί 18 κάρτες. 6 + 6 + 6 = 18.

1-Σωστό, 2-Σωστό, 3-Λάθος, 4-Σωστό, 5-Σωστό, 6-Λάθος, 7-Σωστό, 8-Λάθος.

Ακροστιχίδα: ΠΟΤΑΜΙΑ, ΑΡΜΥΡΟ, ΙΠΠΟΣ, ΔΑΣΟΣ, ΙΤΙΕΣ.

Αίνιγμα: Η μέλισσα.
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= 10 = 11

++ = 26

++ = 32

18 + 14 + 2 + 6 = 18 + 2 + 14 + 6 = 20 + =20 40
32 8 14 6 40 20 60
9 11 13 7 20 20 40
13 7 15 5 20 20 40
31 9 16 4 40 20 60
15 25 22 8 40 30 70
27 23 9 31 50 40 90
16 24 19 11 40 30 70
9 21 13 17 30 30 60

32 + 14 + 8 + 5 = + + + = + =
9 + 13 + 7 + 11 = + + + = + =
13 + 15 + 5 + 7 = + + + = + =
31 + 16 + 9 + 4 = + + + = + =
15 + 22 + 25 + 8 = + + + = + =
27 + 9 + 23 + 31 = + + + = + =
16 + 19 + 24 + 11 = + + + = + =
9 + 13 + 17 + 21 = + + + = + =

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20



Σελ. 18
Οι μαϊμούδες ανεβαίνουν στα δέντρα./ Εσείς γράφετε στους πίνακες./ Εμείς 
λερώνουμε τα καπέλα μας./ Οι μαμάδες κάνουν διαλείμματα./ Εσείς περπατάτε 
στους δρόμους./ Εμείς παίζουμε στις παραλίες.

Σελ. 19
Νιώθω πόνο/ Νιώθω χαρά./ Νιώθω φόβο./ Νιώθω αγάπη./ Νιώθω θυμό./ Νιώθω 
ντροπή.
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5ος Κύκλος

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς
εσείς
αυτοί,-ες,-α

χαρίζω
χαρίζεις
χαρίζει
χαρίζουμε
χαρίζετε
χαρίζουν(ε)

μαλώνω
μαλώνεις
μαλώνει
μαλώνουμε
μαλώνετε
μαλώνουν(ε)

μπαίνω
μπαίνεις
μπαίνει
μπαίνουμε 
μπαίνετε
μπαίνουν(ε)

ψαρεύω 
ψαρεύεις
ψαρεύει
ψαρεύουμε
ψαρεύετε
ψαρεύουν(ε)

πλένω
σκίζω
αρχίζω
φεύγω
μαγειρεύω

πλένοντας
σκίζοντας
αρχίζοντας
φεύγοντας
μαγειρεύοντας

φιλώ
ρωτώ
γελώ
μιλώ
προσπαθώ

φιλώντας
ρωτώντας
γελώντας
μιλώντας
προσπαθώντας

Ονομαστική 
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

η
της
την
–

μαμά
μαμάς
μαμά
μαμά 

γιαγιά
γιαγιάς
γιαγιά
γιαγιά

αλεπού
αλεπούς
αλεπού
αλεπού

υπναρού
υπναρούς
υπναρού
υπναρού

Ενικός αριθμός

Ονομαστική 
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

οι
των
τις
–

μαμάδες
μαμάδων
μαμάδες
μαμάδες

γιαγιάδες
γιαγιάδων
γιαγιάδες
γιαγιάδες

αλεπούδες
αλεπούδων
αλεπούδες
αλεπούδες

υπναρούδες
υπναρούδων
υπναρούδες
υπναρούδες

Πληθυντικός αριθμός



Γρίφος: Μεταφέρουμε το νερό σε μορφή πάγου.
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φιλάς
ρωτάει
γελάτε
μιλούν
βγαίνουμε

πλένω
σκίζεις
αρχίζετε
φεύγουν
μαγειρεύω

εγώ
εσύ
εσείς
αυτοί
εγώ

Σελ. 20

Πρόβλημα: Τους λείπουν 2 τρελομπαλάκια.
10+8=18, 20-18=2.

Πρόβλημα: Το δεύτερο λεωφορείο μεταφέρει 10 μαθητές. 
16-6=10, Μεταφέρουν μαζί 26 μαθητές. 16+10=26.

Πρόβλημα: Η γιαγιά έδωσε συνολικά 35€. 5+5+5+5+5+5+5=35.

Πρόβλημα: 4 μπάλες παγωτό κοστίζουν 8€. 2+2+2+2=8.

51+49=100, 38+62=100, 45+55=100, 35+65=100, 63+37=100, 76+24=100, 
61+39=100, 18+72=100, 50+50=100, 28+72=100.

Σελ. 21

1-Σωστό, 2-Λάθος, 3-Λάθος, 4-Σωστό, 5-Λάθος.

Α=2, Β=4, Γ=3, Δ=1.

εσύ
αυτός
εσείς
αυτοί
εμείς

Χ 5
0 0
1 5
7

10
5
8
3
6
9
2
4

Χ 10
0 0
1 10
4
9
5
2

10
7
8
3
6

Χ 2
0 0
1 2
8
7
2
9
4
6
5

10
3

Χ 4
0 0

5
2
4
7
3
8
6

10
9

1 4
35
50

40
90

16
14

20
8

25
40

50
20

4
18

16
28

15 100 8 12
30
45

70
80

12
10

32
24

10
20

30
60

20
6

40
36



Σελ. 22
Κάνουμε λάθη στις ασκήσεις./ Γράφετε τις λέξεις των κενών./ Διαβάζουμε τα νέα 
των εφημερίδων./ Πάμε στα σχολεία των χωριών./ Αγοράσανε τα βιβλία των 
συγγραφέων./ Λύνουμε τα προβλήματα των βιβλίων.

Σελ. 23
κόβομαι/ χτενίζομαι/ βρίσκομαι/ κρύβομαι/ καθαρίζομαι.

Σπαζοκεφαλιά: Θα βρισκόμουν στη δεύτερη θέση.
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6ος Κύκλος

Φανερώνουν τόπο
(τοπικά)
κάτω
πάνω
έξω
δεξιά

Φανερώνουν χρόνο 
(χρονικά)
μετά
μόλις
τώρα
πέρσυ

Φανερώνουν τρόπο 
(τροπικά)
δυνατά
προσεχτικά
ήρεμα
καλά

Επιρρήματα

το νόημα
το χώμα
το πράγμα
το στρώμα
το ψέμα

το χρώμα
το βήμα
το κύμα
το βλέμμα
το πρόβλημα

του χρώματος
του βήματος
του κύματος
του βλέμματος
του προβλήματος

του νοήματος
του χώματος
του πράγματος
του στρώματος
του ψέματος

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς
εσείς
αυτοί,-ες,-α

λερώνομαι
λερώνεσαι
λερώνεται
λερωνόμαστε
λερωνόσαστε
λερώνονται

πλένομαι
πλένεσαι
πλένεται
πλενόμαστε
πλένεστε
πλένονται

δροσίζομαι
δροσίζεσαι
δροσίζεται
δροσιζόμαστε
δροσιζόσαστε
δροσίζονται

σκουπίζομαι
σκουπίζεσαι
σκουπίζεται
σκουπιζόμαστε
σκουπιζόσαστε
σκουπίζονται



Χ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
14 21 28 35 42 49 56 63 70 77

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

16 24 32 40 48 56 64 72 80 88
18 27 36 45 54 63 72 81 90 99
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121

4 128

8 2416

7 2114

3 96

6 1812

9 2718

16 2420

32 4840

28 4235

12 1815

24 3630

36 5445

28 3632

56 7264

49 6356

21 2724

42 5448

63 8172

40

80

70

30

60

90
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Σελ.24

Πρόβλημα: Όλες οι κούκλες μαζί κόστιζαν 28€. Πήρε ρέστα 2€. 
4x7=28, 30-28=2.

Σελ. 25
Πρόβλημα: Θα χρειαστεί 54 άσπρες χάντρες. 6x9=54.

Πρόβλημα: Συνολικά οι παίχτες του πρωταθλήματος είναι 99. 9x11=99.

ζωντανοί, αναπνέουν, αναπτύσσονται, πεθαίνουν, υλικά, πέτρες, χώμα, 
ζωή, περιβάλλον, υγρή, αέρια.

1-Σωστό, 2-Σωστό, 3-Λάθος, 4-Λάθος, 5-Σωστό, 6-Σωστό.

Αίνιγμα: Ο Ήλιος.



Σελ. 26

7ος Κύκλος

αρσενικά ουδέτεραθηλυκά
ο έξυπνος
ο καλόκαρδος
ο αστείος
ο ωραίος
ο μεγάλος

σκύλος
γίγαντας
κλόουν
άνθρωπος
αγώνας

η έξυπνη
η καλόκαρδη
η αστεία
η ωραία
η μεγάλη

γάτα
νεράιδα
παράσταση
εικόνα
πολυθρόνα

το έξυπνο
το καλόκαρδο
το αστείο
το ωραίο
το μεγάλο

περιστέρι
παλικάρι
παραμύθι
καπέλο
σπίτι

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο

εμείς

εσείς
αυτοί,-ες,-α

μιλώ
μιλάς
μιλά 
(μιλάει)
μιλούμε 
(μιλάμε)
μιλάτε
μιλούν 
(μιλάν ή 
μιλάνε)

κοιτώ
κοιτάς
κοιτά
(κοιτάει)
κοιτούμε
(κοιτάμε)
κοιτάτε
κοιτούν
(κοιτάν ή 
κοιτάνε)

ευχαριστώ
ευχαριστείς
ευχαριστεί

ευχαριστούμε

ευχαριστείτε
ευχαριστούν 
(ευχαριστούνε)

αδικώ
αδικείς
αδικεί

αδικούμε

αδικείτε
αδικούν
(αδικούνε)

Ενεστώτας Παρατατικός

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς
εσείς
αυτοί,-ες,-α

σκουπίζω
σκουπίζεις
σκουπίζει
σκουπίζουμε
σκουπίζετε
σκουπίζουν

διαβάζω
διαβάζεις
διαβάζει
διαβάζουμε
διαβάζετε
διαβάζουν

σκούπιζα
σκούπιζες
σκούπιζε
σκουπίζαμε
σκουπίζατε
σκούπιζαν

διάβαζα
διάβαζες
διάβαζε
διαβάζαμε
διαβάζατε
διάβαζαν

Σελ. 27
50 : 10 = 5, 50 : 5 = 10, 20 : 4 = 5, 40 : 10 =4, 40 : 5 = 8, 32 : 4 = 8, 
30 : 10 =3, 30 : 5 = 6, 12 : 4 =3, 80 : 10 = 8, 25 : 5 = 5, 28 : 4 = 7
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6 x4 24 :2 12 6–6
x3

:218 9 10+1 :5
2

:2 1__
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Σελ. 28
Πρόβλημα: Το μισό έτος έχει 6 μήνες. 12:2=6, Το μισό του μισού έτους έχει 3 μήνες. 6:2=3.

Πρόβλημα: Η Μαρία θα είναι 19 ετών. 12-8=4, 15+4=19.

Σελ. 29
Πρόβλημα: Όλοι μαζί έχουν 97€. 
44+36+17=97.

Πρόβλημα: Η Μαρία αγόρασε δυόμισι 
κιλά μέλι. Το 1 κιλό=14€, το μισό κιλό 
14:2=7€, τα 2 κιλά 14x2=28€, τα δυόμισι 
κιλά 28+7=35€.

Πρόβλημα: Τους λείπουν ακόμα 6€. 
44+6=50€, 44+50=96€, 100-96=4€.

1-Λάθος, 2-Λάθος, 3-Σωστό, 4-Σωστό, 
5-Λάθος, 6-Λάθος, 7-Λάθος, 8-Λάθος.

Γρίφος: Όλοι οι μήνες έχουν 28 ημέρες. 

Αίνιγμα: Η γλώσσα.
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4

Ε
1

1
0

–

Δ
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1
5
4

Μ
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8
2

Ε
1

1
0

–

12 20 8



Σελ. 31 
Οι παππούδες ξεκουράζονται./ Οι σκύλοι κοιμούνται./ Οι γάτες ξύνονται./ Εμείς 
ερχόμαστε στα σπίτια./ Τα δάση καίγονται./ Οι δρόμοι απλώνονται.

Στην ορθογραφία παίρνω πάντα άριστα./ Στο σχολείο περνάω τέλεια./ Το 
μάθημα περνάει πολύ γρήγορα./ Τι ώρα παίρνεις το σιρόπι σου;/ Ποιο βιβλίο 
παίρνετε παιδιά;/ Τι ώρα περνάτε από τη γειτονιά;/ Πέρασε η ώρα./ Την 
Παρασκευή παίρνουμε βαθμούς.

Σελ. 30

Αίνιγμα: Η αναπνοή.

8ος Κύκλος

Ενεστώτας
(τώρα) 

Παρατατικός 
(εχθές συνέχεια) 

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς

εσείς

αυτοί,-ες,-α

είμαι
είσαι
είναι
είμαστε

είσαστε  
(είστε)
είναι

ήμουν
ήσουν
ήταν
ήμασταν
(ήμαστε)
ήσασταν
(ήσαστε)
ήταν

από πέτρα
από χαρτί
από σίδερο 
από χαλκό
από μέταλλο

από ξύλο
από τσιμέντο
από χώμα
από λάστιχο
από μάρμαρο

ξύλινο
τσιμεντένιο
χωμάτινο
λαστιχένιο
μαρμάρινο

πέτρινο
χάρτινο
σιδερένιο
χάλκινο
μεταλλικό
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εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς
εσείς
αυτοί,-ες,-α

ποτίζω
πότισα
πότισες
πότισε
ποτίσαμε
ποτίσατε
πότισαν

περνώ
πέρασα
πέρασες
πέρασε
περάσαμε
περάσατε
πέρασαν

χαλαρώνω
χαλάρωσα
χαλάρωσες
χαλάρωσε
χαλαρώσαμε
χαλαρώσατε
χαλάρωσαν

ψαρεύω
ψάρεψα
ψάρεψες 
ψάρεψε
ψαρέψαμε
ψαρέψατε
ψάρεψαν

σκέφτομαι
σκέφτηκα
σκέφτηκες
σκέφτηκε
σκεφτήκαμε
σκεφτήκατε
σκέφτηκαν 



Σελ.33 
Πρόβλημα: Ο Ηλίας έχει 203 τάπες. 189+14=203. Μαζί έχουν 392 τάπες. 
203+189=392.

Πρόβλημα: Η Μαρία κατάφερε να τρέξει 490 μέτρα. 500-10=490.

1-Σωστό, 2-Σωστό, 3-Σωστό, 4-Λάθος, 5-Λάθος, 6-Σωστό, 7-Λάθος, 
8-Σωστό, 9-Σωστό, 10-Σωστό.

Γρίφος: Χρειάζεται τέσσερις ημέρες.

Σελ. 32
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Σελ. 34
Αίνιγμα: Το λάθος.
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9ος Κύκλος

κρυώνω
χαίρομαι
παίζω
γράφω
υπογράφω

ταξιδεύω
παγώνω
σιδερώνω
απαντώ
ζεσταίνω

κρύο
χαρά
παιχνίδι
γραμμή
υπογραφή

ταξίδι
παγωτό
σίδερο
απάντηση
ζέστη

Ενεστώτας
(τώρα)

Παρατατικός
(εχθές συνέχεια)

Αόριστος
(εχθές μία φορά)

εγώ
εσύ
αυτός,-η,-ο
εμείς
εσείς
αυτοί,-ες,-α

τρώω
τρως
τρώει
τρώμε
τρώτε
τρώνε

έτρωγα
έτρωγες
έτρωγε
τρώγαμε
τρώγατε
έτρωγαν

έφαγα
έφαγες
έφαγε
φάγαμε
φάγατε
έφαγαν

Σελ. 35

κάθεται
κάθεστε
χαίρονται
χαιρόμαστε

βάφεσαι
βάφουμε
λούζομαι
λουζόσαστε

λυπάμαι
λυπόμαστε
κόβονται
κόβεσαι

σέβομαι
σέβεστε
χτενίζομαι
χτενιζόμαστε

ψιθυρίζοντας
κουνώντας
πλένοντας
βλέποντας

βάφοντας
κλαίγοντας
θέλοντας
δένοντας

θέλοντας
ζητώντας
κόβοντας
ξεχνώντας

παίζοντας
γελώντας
χτενίζοντας
μιλώντας



Σελ. 36

Πρόβλημα: Στα 3 αδέρφια το κάθε ένα θα πάρει 8€. 3x8=24, Στα 4 αδέρφια το 
κάθε ένα θα πάρει 6€. 4x6=24, Στα 6 αδέρφια το κάθε ένα θα πάρει 4€. 6x4=24, 
Στα 8 αδέρφια το κάθε ένα θα πάρει 3€. 8x3=24.

Πρόβλημα: Μετέφερε συνολικά 735 επιβάτες. 220+260+255=735.

Γρίφος: Κοιτάξου στον καθρέφτη.

Σελ. 37 
Πέρασαν 4 ώρες./ Πέρασαν 3 ώρες.

νερό, τροφή, γαλακτοκομικά, φρούτα, όσπρια, ψάρια, 
νερό, πλούσιο, ελαφρύ, άσκηση.

πληροφορίες, σήμα CE, ηλικία, τιμή, οδηγίες, ατομικό, 
επιτραπέζιο, ρεύμα, μπαταρίες.
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Σελ. 39

Σελ. 38
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10ος Κύκλος

Ονομαστική 
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

ο ανθοπώλης
του ανθοπώλη
τον ανθοπώλη
- ανθοπώλη

το ανθοπωλείο
του ανθοπωλείου
το ανθοπωλείο
- ανθοπωλείο

Ενικός αριθμός

Ονομαστική 
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

οι  ανθοπώλες
των ανθοπωλών
τους ανθοπώλες
- ανθοπώλες

τα ανθοπωλεία
των ανθοπωλείων
τα ανθοπωλεία
- ανθοπωλεία

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική 
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

ο αδέσποτος σκύλος
του αδέσποτου σκύλου
τον αδέσποτο σκύλο
- αδέσποτε σκύλε

οι αδέσποτοι σκύλοι
των αδέσποτων σκύλων
τους αδέσποτους σκύλους
- αδέσποτοι σκύλοι

η πονηρή αλεπού
της πονηρής αλεπούς
την πονηρή αλεπού
- πονηρή αλεπού

κόκορας
λιοντάρι
άλογο 
ταύρος
κριάρι

κότα
λέαινα
φοράδα
αγελάδα
προβατίνα

ελέφαντας
τράγος
γάτος
σκύλος
λύκος

ελεφαντίνα
κατσίκα
γάτα
σκύλα
λύκαινα

οι πονηρές αλεπούδες
των πονηρών αλεπούδων
τις πονηρές αλεπούδες
- πονηρές αλεπούδες

Ενικός αριθμός

Ονομαστική 
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

Πληθυντικός αριθμός

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός



Σελ. 40 

Σελ. 41 

Οκτωβρίου, Δημήτριο, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Μαρτίου, Πάσχα, 
Πρωτομαγιά, Πνεύμα, Αυγούστου.

Μεσοστιχίδα: ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ/ ΕΙΚΟΝΕΣ/ ΒΑΡΕΛΑ/ ΕΞΩΦΥΛΛΟ/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ/ 
ΟΙΚΟΣ.

Γρίφος: Σταμάτα να φαντάζεσαι.

Πρόβλημα: Στο δεύτερο κέικ χρειάστηκε 700 γρ. 400+300=700. Στο τρίτο κέικ 
χρειάστηκε 1.100 γρ. 400+700=1.100. Για όλα τα κέικ χρειάστηκε 2.200 γρ. 
400+700+1.100=2.200.
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6.400 4.600>

700 1.600<

6.000 800>

5.300 5.030>

2.808 2.080>

3.200 340>

2.998 3.0002.999 3.001 3.0033.002

1.897 1.8991.898 1.900 1.9021.901

Χειμώνας
Δεκέμβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος

Φθινόπωρο
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος

Καλοκαίρι
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος

Άνοιξη
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
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