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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 γράφει με μεγαλύτερη ευχέρεια. Η γραπτή 
έκφραση γίνεται περισσότερο δομημένη, μεγαλύτερη σε έκταση και η θεματολογία 
εμπλουτίζεται. Ενθαρρύνετέ το να γράφει στο χαρτί τις σκέψεις του. Βοηθήστε το στην 
οργάνωση του γραπτού του αξιοποιώντας τον παρακάτω πίνακα.  

Συγκεντρώνω την προσοχή μου, χρησιμοποιώ τη μνήμη και τη φαντασία μου. 

Διαβάζω πολύ προσεκτικά και κατανοώ το θέμα της έκθεσης. 

Καταστρώνω ένα σχέδιο για το πώς θα γράψω την έκθεση. Σημειώνω κάπου τι θα γράψω 
στον πρόλογο, στο κυρίως θέμα και στον επίλογο. 

Θυμάμαι να απαντήσω στις ερωτήσεις ποιος, πότε, πού, πώς και γιατί. 

Βήματα για μια ωραία έκθεση 

Συμβουλές
για γονείς

Για τις δραστηριότητες της Γλώσσας 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



Θυμάμαι να γράφω μικρές ολοκληρωμένες προτάσεις. 

Τελειώνω το νόημα και έπειτα αλλάζω παράγραφο. 

Προσέχω να γράφω συνεχώς καινούρια πράγματα και δεν 
επαναλαμβάνω τα ίδια.  

Τηρώ τους κανόνες ορθογραφίας και τα σημεία στίξης. 

Προσέχω τα γράμματά μου να είναι καθαρά και ευανάγνωστα.  

Όταν τελειώσω, ελέγχω και ξαναδιαβάζω το κείμενο μου 2 
φορές. Είναι η ευκαιρία για να διορθώσω τα λάθη και να κάνω το 
κείμενό μου καταπληκτικό. 

Για τις δραστηριότητες των Μαθηματικών 

Στον κάθετο πολλαπλασιασμό γράφω με προσοχή τους 
αριθμούς τον έναν ακριβώς κάτω από τον άλλο (μονάδες 
κάτω από μονάδες κτλ.). Πολλαπλασιάζω τις μονάδες 
(2x5=10) γράφω το αποτέλεσμα κρατώντας το κρατούμενο 
(1). Έπειτα πολλαπλασιάζω τη μονάδα του κάτω αριθμού με 
τη δεκάδα του πάνω (5x4=20), προσθέτω στο αποτέλεσμα 
το κρατούμενο και το γράφω. Στην από κάτω σειρά των 
αποτελεσμάτων γράφω το 0 κάτω από τις μονάδες. Στη 
συνέχεια πολλαπλασιάζω τη δεκάδα του κάτω αριθμού με 
τη μονάδα του πάνω (3x2=6) και γράφω το αποτέλεσμα. Ο 
τελευταίος πολλαπλασιασμός που κάνω είναι μεταξύ της 
δεκάδας του κάτω αριθμού και της δεκάδας του πάνω 
(3x4=12) και γράφω ολόκληρο το αποτέλεσμα. Στο τέλος της 
πράξης κάνω με προσοχή την πρόσθεση (210+1.260=1.470) 
και βρίσκω το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού. 

Όταν ο μαθητής καταφέρει να γράφει τις σκέψεις του 
στο χαρτί με το σωστό τρόπο τότε η αυτοπεποίθηση του 
θα ανεβεί. Θα μπορεί να χρησιμοποιεί το λόγο του για 
να υποστηρίξει την άποψή του, θα καλλιεργήσει την 
προσωπικότητά του και θα κοινωνικοποιηθεί. 

________

42
x

+________

35
210

1.260
1.470



Για τις δραστηριότητες της Ιστορίας  

Στην κάθετη διαίρεση πρέπει να σκεφτούμε πόσες 
φορές χωράει το 5 στο 43. Σκεφτόμαστε την προπαίδεια 
του 5 και βρίσκουμε ότι χωράει περίπου 8 φορές. 
Γράφουμε το 8 στο πηλίκο και το πολλαπλασιάζουμε με 
τον διαιρέτη. Δηλαδή 5x8=40. Γράφουμε το 40 κάτω 
από τον Διαιρετέο και κάνουμε την αφαίρεση. Το 
αποτέλεσμα την αφαίρεσης (3) είναι το υπόλοιπο, αυτό 
δηλαδή που μας περισσεύει. Εάν το υπόλοιπο είναι 0 
τότε η διαίρεση είναι τέλεια, αν όχι είναι ατελής. 

Σε αυτή την ηλικία το παιδί έρχεται σε επαφή με το μάθημα της Ιστορίας. Ένας βασικός 
στόχος του μαθήματος είναι να καλλιεργήσουμε στο παιδί την αφαιρετική σκέψη. Να 
μπορεί δηλαδή από ένα σύνολο πληροφοριών να εστιάσει και να χρησιμοποιήσει τις 
απολύτως απαραίτητες για να κατασκευάσει το γενικό νόημα χωρίς να πλατειάζει 
χάνοντάς το. Βοηθήστε το να μελετήσει το κάθε μάθημα εφαρμόζοντας όσα βήματα είναι 
απαραίτητα από την παρακάτω μέθοδο.  

Στη Γ΄τάξη οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα κλάσματα. Το κλάσμα είναι μια διαίρεση. 

Φανερώνει το μέρος ενός συνόλου, δηλαδή το κλάσμα           φανερώνει ότι από ένα σύνολο 

6 ίσων μερών, παίρνουμε τα 4 ίσα μέρη (π.χ. κόβουμε μια πίτσα σε 6 ίσα μέρη και τρώμε 

τα 4 από αυτά).  

Για να βρούμε το κλάσμα ενός αριθμού, διαιρούμε τον αριθμό με τον παρονομαστή (κάτω 

αριθμός) και πολλαπλασιάζουμε το αποτέλσμα με τον αριθμό του αριθμητή (πάνω 

αριθμός). 

Π.χ.    τα             του 20 θα τα βρούμε κάνοντας:     20:4=5 και 5x3=15 

4
6

3
4

Διαβάζω, μαθαίνω και κατανοώ τον τίτλο του μαθήματος. 

Ανατρέχω στον τίτλο της ενότητας για να κατανοήσω την εποχή, τον χώρο και να 
συνδέσω την προηγούμενη γνώση με όσα πρόκειται να μελετήσω. 

Παρατηρώ τις εικόνες και διαβάζω προσεκτικά τις λεζάντες κάτω από κάθε εικόνα.

43
40

3
_

5
8

Διαιρέτης

Πηλίκο

Υπόλοιπο

Διαιρετέος



Συμπληρωματικά μπορείτε να κάνετε τις 
παρακάτω δραστηριότητες. 

Διαβάζω 2 φορές την περίληψη ή το πλαίσιο με το κύριο νόημα του 
μαθήματος. 

Κάνω μια γρήγορη ανάγνωση ολόκληρο το κείμενο. 

Διαβάζω την πρώτη παράγραφο και ταυτόχρονα υπογραμμίζω ό,τι 
μου κάνει εντύπωση, άγνωστες λέξεις και στοιχεία όπως ονόματα, 
χρονολογίες και περιοχές. 

Προσπαθώ να πω δυνατά το νόημα της παραγράφου. 

Όταν καταλάβω το νόημα τότε προχωράω στην επόμενη και κάνω 
το ίδιο μέχρι το τέλος. 

 Ξαναδιαβάζω ολόκληρο το κείμενο για τελευταία φορά. 

 Λέω με δικά μου λόγια ό,τι κατάλαβα από το μάθημα. 

Χρησιμοποιήστε ιστορικά σχεδιαγράμματα και ιστορικούς 
γεωγραφικούς χάρτες. Οργανώνουν και συνδέουν καλύτερα 
τις πληροφορίες μεταξύ τους. 

Φτιάξτε το δικό σας τετράδιο ιστορίας. Μετά το τέλος της 
σχολικής μελέτης ενθαρρύνετε το παιδί να γράψει σε μία 
σελίδα τον τίτλο κάθε μαθήματος, να ζωγραφίσει από κάτω 
μια εικόνα που του έκανε εντύπωση και να γράψει τη δική του 
λεζάντα για αυτήν. 

Αναζητήστε και παρακολουθήστε διάφορα ντοκιμαντέρ ή 
εκπομπές στο διαδίκτυο για το ανάλογο θέμα. 

Τα Σαββατοκύριακα ή τις ημέρες των εορτών διαβάστε μαζί 
λογοτεχνικά ή άλλα εξωσχολικά βιβλία σχετικά με την 
ιστορική περίοδο της ύλης του σχολικού βιβλίου. 

Επισκεφτείτε τοπικά μουσεία και μνημεία και αναζητήστε 
πληροφορίες για αυτά. 

Φτιάξτε το δικό σας ιδιωτικό μουσείο συλλέγοντας παλιά 
αντικείμενα και οικογενειακά κειμήλια. 



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

1

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:        Γλώσσα 1                            Μαθηματικά 1                            Ιστορία 1

Σχολείο από το σπίτι

Ήρθε η στιγμή να μάθεις καλύτερα τον εαυτό σου. Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις 
και γράψε λίγα λόγια για σένα.

Στην εικόνα φαίνεται ένας διάσημος πίνακας ζωγραφικής του 
Έμπερχαρντ Βαχτέρ με τίτλο «Ο Ηρακλής και η Μούσα». 
Παρατήρησε τι δείχνει και προσπάθησε να τον περιγράψεις.

               Θυμήσου να βάλεις τον τίτλο 
του πίνακα και να μιλήσεις για το 
ποιους δείχνει ο πίνακας, πού 
βρίσκονται, τι φοράνε και τι κάνουν.

Ο πίνακας δείχνει

Πώς σε λένε και πού μένεις; 

Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις 
και πού βρίσκεται;

Ποιο χρώμα, ποιο παιχνίδι 
και ποιο φαγητό σου αρέσει 
περισσότερο;

Τι πιστεύεις πως λένε για 
εσένα οι συμμαθητές σου;

 Λίγα λόγια για εμένα.

Ήξερες ότι:
Ο Ηρακλής είχε 
δίδυμο αδερφό 
που τον έλεγαν 
Ιφικλή.



Ο Ηλίας κάθε μέρα έρχεται από το σχολείο παρέα με τους _______ 
(φίλος) του. Πριν φτάσει στο σπίτι του περνάει από τον ______ 
(φούρνος) της _______ (γειτονιά) και αγοράζει ένα ψωμί. Φτάνοντας 
προς το σπίτι χαιρετά τους _______ (γείτονας) και μπαίνει μέσα. 
Πλένεται με το σαπούνι των ______ (χέρια) και σκουπίζεται σε μία 
από τις κρεμασμένες _______ (πετσέτα). Πριν κάτσει στο τραπέζι 
ανοίγει τα _______ (παράθυρο) των _______ (δωμάτιο) και περιμένει 
να μαζευτούν όλα τα _______ (μέλος) της _________ (οικογένεια). 
Αφού φάνε, ξεκουράζεται για λίγο και έπειτα ξεκινά και οργανώνει τον 
______ (χώρος) και τον _______ (χρόνο) του για να ασχοληθεί με τις 
_______ (υποχρέωση) του για το _______ (σχολείο). 

Κλίνε το ρήμα μαθαίνω και το ρήμα έχω μαζί με το ουσιαστικό τους.

Τώρα άλλαξε τα ουσιαστικά μέσα στις παρενθέσεις ώστε να ταιριάζουν στο κείμενο. 

Βρες ποιες από τις παρακάτω λέξεις είναι κοινά και ποιες 
κύρια ουσιαστικά. Γράψε τις λέξεις στο σωστό κουτάκι και 
βάλε κεφαλαίο στα κύρια ουσιαστικά.
(ημέρα, παιχνίδι, παρασκευή, μάρτιος, ιστορία, δίας, 
πόλη, κομοτηνή, χριστούγεννα, θεία, πανηγύρι, αφροδίτη) 

2

Ποιος 
Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

ρήμα  τι μαθαίνω;
μαθαίνω μουσική.
________________________.
________________________.
________________________.
________________________.
________________________.

Ποιος 
Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

ρήμα  τι έχω;
έχω  μάθημα.
________________________.
________________________.
________________________.
________________________.
________________________.

Κύρια κοινά

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα ονόματα όπως αυτά 
των ανθρώπων, των ημερών, 
των γιορτών, των πόλεων, των 
ζώων, των ποταμών και 
άλλων, είναι κύρια ουσιαστικά 
και ξεκινάνε με κεφαλαίο.



Μπορείς να μετρήσεις βάζοντας κάθε φορά 100;
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Γράψε τον προηγούμενο (Π), τον μεσαίο (Μ) και τον επόμενο (Ε) αριθμό.

Συμπλήρωσε τις λέξεις και τους αριθμούς που λείπουν όπως το παράδειγμα.

Κάνε τις παρακάτω κάθετες πράξεις. Θυμήσου να προσθέσεις το κρατούμενο 
στις δεκάδες.

Τώρα κάνε τις προσθέσεις οριζόντια όπως το παράδειγμα.

Π  Μ  Ε
289

769

290

989 

Π  Μ  Ε
178

359

590

767

Π  Μ  Ε
561

398

979

999

100 1.000

διακόσια εξήντα τέσσερα

________________________

________________________

________________________

264 = 200 + 60 + 4

589 = ___ + ___+ ___

492 = ___ + ___+ ___

730 = ___ + ___+ ___

Δ  Μ6264 4

Δ  Μ589

Δ  Μ492

Δ  Μ

Ε 2

Ε

Ε

Ε730

Δ
4
3
8

Μ
8
5
3

1

+

Δ
5
1

Μ
4
9+

Δ
3
5

Μ
7
8+

Δ
7
2

Μ
3
7+

Δ
5
3

Μ
5
6+

Δ
8
1

Μ
2
8+

27 + 58 = ;
___ + ___ = ___
___ + ___ = ___
___ + ___ = ___

42 + 39 = ;
___ + ___ = ___
___ + ___ = ___
___ + ___ = ___

65 + 25 = ;
___ + ___ = ___
___ + ___ = ___
___ + ___ = ___

35 + 48 = ;
30 + 40 = 70

5 + 8  = 13
70 + 13 = 83



4

Γρίφος
Ποιο ήταν το ψηλότερο 
βουνό της Ελλάδας πριν 
ανακαλυφθεί ο Όλυμπος;

Τώρα κάνε τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις όπως το παράδειγμα. 

1. Α_ _ _ _   Βγήκε από το κεφάλι του Δία και είναι σοφή.
2. Α _ _ _   Κρατάει πάντα όπλα.
3. Π_ _ _ _ _ _ _ _ _   Ζει στη θάλασσα και κρατά τρίαινα.
4. Η_ _ _ _ _ _ _  Είναι κουτσός και άσχημος.
5. Η_ _     Είναι η γυναίκα του Δία και είναι ζηλιάρα.
6. Δ_ _ _ _ _ _  Θεά της γεωργίας και μητέρα της Περσεφόνης.
7. Ε_ _ _ _   Έχει φτερά στα πόδια του και μεταφέρει μηνύματα.
8. Α_ _ _ _ _    Κρατάει τόξο και της αρέσει να κυνηγά.
9. Α_ _ _ _ _ _ _   Είναι πανέμορφη.
10. Α_ _ _ _ _ _ _ _   Θεός της μουσικής, του φωτός και της μαντικής.
11. Δ_ _ _ _ _ _ _  Θεός του κρασιού.
12. Δ_ _ _     Είναι ο βασιλιάς των θεών και κρατάει κεραυνό.

Βρες ποιος θεός είναι.

3 18 6x6 :3

7 x4 :7

5 x3 :5

2 x8 :2

6 x5 :6

9 x3 :9

10 x4 :10

8 x3 :8

4 x8 :4

6 x7 :6



5

1. Οι 12 Θεοί ζούσαν:
α. στην αρχαία Ολυμπία 
β. στην Αθήνα
γ. στον Όλυμπο

2. Στην αρχή υπήρχε μόνο:
α. ο ουρανός
β. η Γη
γ. το χάος

3. Ο Δίας μεταμφιεσμένος σε
ταύρο έκλεψε:
α. την Περσεφόνη
β. την Ευρώπη
γ. την Πανδώρα

 
4. Ο Ουρανός και η Γη 

ενώθηκαν και γέννησαν: 
α. τους Γίγαντες
β. τους Τιτάνες
γ. τους Θεούς

5. Η Αμάλθεια έδινε στο Δία:
α. γάλα
β. νέκταρ
γ. αμβροσία

6. Ο Δίας έδεσε τον Προμηθέα:
α. στον Σμόλικα
β. στον Όλυμπο
γ. στον Καύκασο

7. Ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα 
έριχναν πίσω τους:
α. πέτρες
β. ξυλάκια
γ. ψίχουλα

Τώρα κύκλωσε το σωστό.



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

6

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:        Γλώσσα 2-3                          Μαθηματικά 2                         Ιστορία 2

Γράψε λίγα λόγια για ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, χρησιμοποιώντας τις λέξεις είναι 
και έχει. Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις, θα σε βοηθήσουν.

Κλίνε με προσοχή τα ρήματα βάφω και χαίρομαι.
Ήξερες ότι:
Σύμφωνα με τη 
μυθολογία ο Γαλαξίας 
δημιουργήθηκε από το 
γάλα της Ήρας που 
χύθηκε στον ουρανό.

Πώς το λένε;
Πώς είναι εξωτερικά;
Τι χρώμα μάτια και μαλλιά 
έχει;
Πώς είναι ο χαρακτήρας του;
Τι νιώθεις για αυτό;

Λίγα λόγια για

Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

βάφω
__________
__________
__________
__________
__________

Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

χαίρομαι
__________
__________
__________
__________
__________

Κάνε και εσύ όπως το παράδειγμα.
ο εργάτης
ο αγρότης
ο δάσκαλος
ο ψαράς
ο δικαστής

του εργάτη
του __________
του __________
του __________
του __________

οι εργάτες
οι __________
οι __________
οι __________
οι __________

των εργατών
των __________
των __________
των __________
των __________



Λίγα λόγια για

Είναι πεισματάρης σαν _____________.
Είναι τόσο δυνατός όπως το _____________.
Τρέχει γρήγορα σαν ______________.
Σκαρφαλώνει με ευκολία όπως η ____________.
Είναι ψηλή σαν _____________.
Είναι πονηρός σαν ______________.

δρόμος: μονόδρομος, ____________________________________________________
χιόνι: χιονόνερο, ________________________________________________________

Το Η κάτω από το Τ.
Το Ρ ανάμεσα στο Τ και το Α.
Το Ε κάτω και αριστερά από το Ρ.
Το Μ δεξιά από το Ε.

έξυπνη,________________________________________________________: γυναίκα
_______________________________________________________________: φίλος
_______________________________________________________________: υπάλληλος
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όμορφος
φτηνός
κοντός
χοντρός

ομορφότερος
_______________
_______________
_______________

άσχημος
ακριβός
ψηλός
λεπτός

_______________
_______________
_______________
_______________

Κάνε και εσύ όπως το παράδειγμα.

Βάλε το ζώο που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε παρομοίωση.
(αλεπού, λαγός, γάιδαρος, μαϊμού, λιοντάρι, καμηλοπάρδαλη)

Γράψε όσες σύνθετες λέξεις μπορείς χρησιμοποιώντας τις λέξεις δρόμος και χιόνι.

Τώρα γράψε όσα επίθετα μπορείς δίπλα από κάθε ουσιαστικό.

Γράψε λίγα λόγια για ένα αγαπημένο σου ζωάκι.Ακολούθησε σωστά τις 
οδηγίες, τοποθέτησε τα 
γράμματα στα κουτάκια και 
βρες την κρυμμένη θεά.

Μπορείς να κάνεις παρομοίωση 
χρησιμοποιώντας τις λέξεις: σαν, 
όπως, λες και , μοιάζει με, όμοιος 
με κ.α.



8

Μέτρα με τον χάρακά σου τις παρακάτω γραμμές και γράψε πόσα εκατοστά και πόσα 
χιλιοστά είναι η καθεμία.

Συμπλήρωσε τις ισότητες.

3 μέτρα = ___ εκατοστά
6 εκατοστά = ___ χιλιοστά
5 μέτρα = ___ εκατοστά

13 μέτρα = ___ εκατοστά
1 μέτρο = ___ χιλιοστά 
5 εκατοστά = ___ χιλιοστά

Ένας υδραυλικός είχε 4 μ. και 
35 εκ. πλαστικό σωλήνα. 
Χρησιμοποίησε σε μια 
δουλειά 85 εκ. Πόσο είναι το 
μήκος του σωλήνα που του 
περίσσεψε;

Λύσε τα προβλήματα.

Λύση: Απάντηση:

Ένας ηλεκτρολόγος είχε ένα 
καλώδιο μήκους 2 μ. και 24 εκ. 
και ένα άλλο μήκους 3 μ. και 50 
εκ. Πόσο μήκος καλωδίου θα 
έχει αν ενώσει και τα δύο;

Λύση: Απάντηση:

....εκ. ή ........χιλ.

....εκ. ή ........χιλ.

....εκ. ή ........χιλ.

....εκ. ή ........χιλ.

1)
2) 
3) 
4) 

Να θυμάσαι: 
1 μέτρο = 100 εκατοστά 
= 1.000 χιλιοστά και 
1 εκατοστό = 10 χιλιοστά



Τώρα κάνε τις παρακάτω κάθετες αφαιρέσεις. Θυμήσου να δανειστείς αν χρειαστεί 
και να επιστρέψεις τον δανεικό.

Δ
6
1
4
 1

Μ
16

9
7

–

Δ
7

3

Μ
5

8–

Δ
5

4

Μ
6

7–

Δ
9

4

Μ
2

8–

Δ
5

2

Μ
0

5–

9

549 = 500 + 40 + 9 = (5x100) + (4x10) + 9
892 = ______________________________

406 = ______________________________
764 = ______________________________

Ανάλυσε τους αριθμούς όπως στο παράδειγμα.

500 – 300 = ___
650 – 250 = ___
600 – 600 = ___

700 – 150 = ___
800 – 700 = ___
900 – 450 = ___

Κάνε τις παρακάτω πράξεις, 
χρησιμοποιώντας μόνο το μυαλό σου.

Αίνιγμα
Όταν τον θάβουν 
ζωντανεύει. Τι είναι;

1. Ν_ _ _ _ _   Εξόντωσε το λιοντάρι της ________. 
2. Υ _ _ _   Είχε 9 κεφάλια, η Λερναία ________.
3. Κ_ _ _ _ _ _ _ _  Έπιασε ζωντανό το ελάφι της _________.
4. Κ_ _ _ _    Σκότωσε τον Ερυμάνθιο _________.
5. Σ_ _ _ _ _ _ _  Καθάρισε τους _______ του Αυγεία με τα 3.000 βόδια.
6. Σ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Οι ________ Όρνιθες έτρωγαν ανθρώπους.
7. Τ_ _ _ _   Έπιασε ζωντανό τον _______ της Κρήτης.
8. Δ_ _ _ _ _ _   Άρπαξε τα άγρια άλογα του __________.
9. Ζ_ _ _     Πήρε τη _____ της βασίλισσας των Αμαζόνων. 
10. Γ_ _ _ _ _ _  Έφερε τα βόδια του ______, σκοτώνοντας τον σκύλο Όρθρο.
11. Ε_ _ _ _ _ _ _ _  Άρπαξε τα χρυσά μήλα των _________.
12. Κ_ _ _ _ _ _   Ανέβασε από τον Άδη τον τρικέφαλο σκύλο ______.

Βρες τη λέξη που λείπει.
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5. Για να τον συγχωρέσουν οι θεοί έπρεπε 
να υπηρετήσει για 12 χρόνια _______.
α. την Ήρα
β. τον Άδη
γ. τον Ευρυσθέα

6. Ο Ηρακλής ξέροντας την τεράστια 
δύναμή του διάλεξε τον δρόμο ______.
α. της κακίας
β. της αγάπης
γ. της αρετής

7. Ο Ηρακλής πέθανε από ___________.
α. δηλητηριασμένα βέλη
β. δηλητηριασμένο χιτώνα
γ. γεράματα

1. Ο πατέρας του Ηρακλή ήταν ο________.
α. Αμφιτρύωνας 
β. Κρόνος
γ. Δίας

2. Η ____ ζήλευε την Αλκμήνη και μισούσε 
τον Ηρακλή.
α. Ήρα
β. Αφροδίτη
γ. Αθηνά

3. Η Ήρα όταν ο Ηρακλής ήταν μωρό  
έστειλε 2 _____ για να τον σκοτώσουν.
α. πολεμιστές
β. φίδια
γ. λιοντάρια
 

4. Η Ήρα τρέλανε τον Ηρακλή και αυτός 
έκανε κακό______
α. στην οικογένειά του
β. στον λαό του
γ. στους Θεούς

Τώρα κύκλωσε το σωστό.



Πότε θα γίνει η δράση;

Γιατί θα κάνετε την 
καθαριότητα;

Ποια είναι η κατάσταση 
τώρα;

Πώς θα γίνει ο χώρος μετά 
τη δράση;

Πώς θα μείνει καθαρή η 
παιδική χαρά;

Εκστρατεία καθαρισμού
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3ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....

Σχολείο από το σπίτι

Ήξερες ότι:
Ο λαβύρινθος υπήρξε στην 
πραγματικότητα και ήταν το ίδιο 
το παλάτι της Κνωσού.

δαν__κός
ποτ__στήρι
πρ__ξιμο
σκαλ__στήρι 
άθρ__σμα

γκρέμ__σμα
καπν__στής
χτ__στης
κελάρ__σμα
σύγχ__ση

ασφ__κτικός
καθαρ__στρια
π__χτός
δάκρ__
σκούπ__σμα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:        Γλώσσα 4-5                          Μαθηματικά 3                        Ιστορία 3

Μαζί με την παρέα σου αποφασίζετε να αναλάβετε δράση για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Θα καθαρίσετε μια παιδική χαρά γεμάτη με σκουπίδια. Γράψε μια 
μικρή ανακοίνωση για να ενημερώσεις όσους χρησιμοποιούν τον χώρο σχετικά με το 
τι θα κάνετε. Οι ερωτήσεις θα σε βοηθήσουν.

Γράψε σωστά τις παρακάτω λέξεις, βάλε τόνους και πρόσεχε 
αυτές που βγαίνουν από τα ρήματα στο διπλανό πλαίσιο.

Όλα τα ρήματα που 
τελειώνουν σε –ίζω 
γράφονται με ι, εκτός από τα: 
δανείζω, αθροίζω, δακρύζω, 
κελαρύζω, συγχύζω, 
κατακλύζω, αναβλύζω, σφύζω, 
πήζω, πρήζω.



___ πήγες εχθές και  ___ πέρασες;
Θα σου πω ___ πήγα. Πήγα στο πάρκο  ___ είναι στη γειτονιά 
μου. Δεν ήξερα ___ χρειαζόταν να ρωτήσω. 
Και ___ ήρθες πίσω; 
Ήρθα με το ποδήλατο ___ μου δάνεισε ο Ηλίας. Η γιαγιά μου 
ξέρει ___ πηγαίνω και ___ είμαι πολύ προσεκτικός.
___ είναι η μπάλα; 
Εκεί ___ μας είπες να την αφήσουμε!

Τώρα κλίνε τα παρακάτω ουσιαστικά.

Μπορείς να βάλεις τις παρακάτω σύνθετες λέξεις σε αλφαβητική σειρά;
(χαρτοπόλεμος, χαρτόκουτο, χαρτοφύλακας, χαρτοταινία, χαρτοπώλης, 
χαρτοκιβώτιο, χαρτομάντιλο, χαρτογράφος)
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Όλα τα ουδέτερα 
ουσιαστικά που 
τελειώνουν σε –ι 
γράφονται με ι, εκτός 
από: δόρυ, οξύ, δάκρυ, 
βράδυ, δίχτυ, στάχυ.

το έργο
του _______
το ________
– _________

το άλογο
__________
__________
__________

το φρούτο
__________
__________
__________

το άτομο
__________
__________
__________

Ενικός αριθμός

τα έργα
των _______
τα  ________
– _________

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

Πληθυντικός αριθμός

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με που, πού, πως, πώς όπου ταιριάζει. 

Γράψε σωστά τις παρακάτω λέξεις, βάλε τόνους και πρόσεξε 
τις εξαιρέσεις.

ψωμ_
χέρ_
σπαθ_

δάκρ_
στάχ_
μαλλ_

βράδ_
σιτάρ_
οξ_

πόδ_
ψάρ_
δόρ_

παιδ_
δίχτ_
λουλούδ_



Ανάλυσε τους αριθμούς όπως στο παράδειγμα.

1.349 = 1.000 + 300 + 40 + 9
2.802 = ______________________________
2.460 = ______________________________
1.064 =  ______________________________

Γράψε τον αριθμό που κρύβεται.

Κάνε τις παρακάτω κάθετες πράξεις.

Κύκλωσε με κόκκινο τις ευθείες που είναι κάθετες και με μπλε τις ευθείες που είναι 
παράλληλες. 

Γράψε τον προηγούμενο και τον επόμενο.

1.000 + 400 + 50 + 9 = 1.459
2.000 + 800 + 90 + 8 = ________
1.000 + 900 + 30 + 1 = ________
2.000 + 90 + 4 = ________

2.499 , 2.500 , _______
______, 1.050 , _______
______, 2.890 , _______
______, 2.999 , _______
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Βάλε τους αριθμούς σε σειρά.
α) από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο

2.901, 2.091, 2.019, 2.190, 2.109

1.890, 1.089, 1.980, 1.809, 1.908

______>______>______>______>______

______>______>______>______>______

β) από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο

376
295+

587
354+

640
86+

528
319–

935
427–

604
373–

813
65–

Αίνιγμα
Μπροστά σου κάνεις καινούρια 
αλλά πίσω σου αφήνεις 
περισσότερα. Όσο 
περισσότερα κάνεις, τόσο 
περισσότερα αφήνεις. Τι είναι;



Κάνε τις παρακάτω διαιρέσεις.

14 : 2 = ___
24 : 2 = ___
200 : 2 = ___

27 : 3 = ___
12 : 3 = ___
600 : 3 = ___

32 : 4 = ___
28 : 4 = ___
80 : 4 = ___

42 : 7 = ___
28 : 7 = ___
63 : 7 = ___
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1. Π_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Σκότωνε τους περαστικούς πάνω σε σιδερένιο κρεβάτι.
2. Μ_ _ _ _ _ _ _ _ _   Κάθε χρόνο έτρωγε 7 νέους και 7 νέες από την Αθήνα.
3. Α_ _ _ _ _ _   Βοήθησε τον Θησέα να βγει από τον λαβύρινθο.
4. Μ_ _ _ _ _   Ήταν ο βασιλιάς της Κρήτης.
5. Α_ _ _ _ _   Λεγόταν ο πατέρας του Θησέα.
6. Δ_ _ _ _ _ _ _  Πατέρας του Ίκαρου.
7. Σ_ _ _ _   Το έκρυψε κάτω από ένα βράχο ο Αιγέας.
8. Μ_ _ _ _   Με αυτόν βρήκε πάλι την έξοδο από τον λαβύρινθο.

Θυμήσου τις περιπέτειες του Θησέα και βρες τη λέξη που λείπει.

Ο Θησέας

Λύσε το πρόβλημα.
Λύση: Απάντηση:

Ο Ηλίας αγόρασε 4 σακούλες 
με μήλα. Κάθε σακούλα είχε 
20 μήλα. Θέλει να μοιράσει τα 
μήλα σε 8 φίλους του, πόσα 
μήλα θα πάρει ο καθένας;

Γράψε λίγα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο βοήθησε η Αριάδνη τον Θησέα να 
σκοτώσει τον Μινώταυρο. Ύστερα ζωγράφισε έναν λαβύρινθο.



Βρες τα ρήματα, κάνε τις απαραίτητες αλλαγές και γράψε ξανά το κείμενο από το 
χθές στο σήμερα.

4ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:        Γλώσσα 6-7                          Μαθηματικά 4                        Ιστορία 4

Σχολείο από το σπίτι

Ήταν Κυριακή. Η Μελίνα και ο Φίλιππος ένιωθαν πολύ χαρούμενοι. Η ημέρα τους 
ξεκίνησε εκπληκτικά και δεν μπορούσαν να φανταστούν πώς θα συνεχιζόταν. Οι 
γονείς τους μόλις ξύπνησαν τους ανακοίνωσαν πως θα πήγαιναν για πεζοπορία στο 
βουνό. Έφαγαν γρήγορα πρωινό και η περιπέτεια ξεκίνησε. Έβαλαν με προσοχή τα 
πράγματα στο αυτοκίνητο, φόρεσαν τι ζώνες τους και περίμεναν τον μπαμπά να 
βάλει εμπρός. Το αυτοκίνητο όμως είχε άλλα σχέδια, δεν έπαιρνε εμπρός με τίποτα. 
Κάτι είχε χαλάσει και δυστυχώς η πεζοπορία αναβλήθηκε για την άλλη Κυριακή. 

Είναι Κυριακή.

Ένωσε τις αντίθετες λέξεις. Κάνε τα επίθετα επιρήματα.

άτυχος
παλιός
καυτός
εχθρικός
ψιλός
ψηλός
βλαβερός

φιλικός
ωφέλιμος
εχθρικός
ψηλός
νόστιμος
άσχημος
καλός

φιλικά
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

φιλικός
ωφέλιμος
τυχερός
κοντός
νέος
χοντρός
παγωμένος
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Τώρα κλίνε το ρήμα γράφω στο σήμερα, στο εχθές και στο αύριο. 

Ενεστώτας
(σήμερα)

Παρατατικός
(χθές συνέχεια)

Αόριστος
(χθές για λίγο)

Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

Ένωσε τις δύο προτάσεις σε μία, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους και κάνε 
όποια αλλαγή χρειαστεί.

Ο σκύλος δεν γάβγιζε. Ο σκύλος δεν κουνούσε την ουρά. (ούτε)
___________________________________________________________
Το έκλεισα. Πετάχτηκε. (μόλις)
___________________________________________________________
Το φαγητό δεν ήταν σπουδαίο. Η θέα ήταν υπέροχη. (αλλά)
___________________________________________________________
Άρχισε να τσούζει. Κατάλαβα ότι χτύπησα. (όταν)
___________________________________________________________

Διάβασε προσεκτικά και ξεχώρισε τα άρθρα από τις αντωνυμίες.

Αυτή την άσκηση την έχω κάνει. (άρθρο, αντωνυμία)
Τοποθέτησέ το δίπλα από το τραπέζι. (_______, _______)
Την απάντηση την έδωσε ο διευθυντής. (_______, _______)
Το σκυλάκι που έσωσε θα το υιοθετήσει. (_______, _______)
Αυτός της μιλούσε αλλά εκείνη δεν τον άκουγε. (_______, _______)

Κάνε και εσύ όπως το παράδειγμα.

Διάβασα στον Δημήτρη ένα βιβλίο.
Πήρα της Ελένης το ποδήλατο.
Κέρασα τους φίλους μου για τη γιορτή.
Έφτιαξα της μαμάς μου ένα γλυκό.

Του διάβασα ένα βιβλίο.
_____________________________.
_____________________________.
_____________________________.

γράφω
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

έγραφα
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

έγραψα
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας 
(αύριο συνέχεια)
θα γράφω
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Θυμήσου: Τα άρθρα 
μπαίνουν σχεδόν πάντα 
πριν από ουσιαστικά και 
οι αδύνατοι τύποι των 
αντωνυμιών πριν ή μετά 
τα ρήματα.



=— —

Το          της τάξης;
Το          της τάξης;
Το          της τάξης;
Τα          της τάξης;
Τα          της τάξης;
Τα          της τάξης;

Είναι  _____  μαθητές.
Είναι  _____  μαθητές.
Είναι  _____  μαθητές.
Είναι  _____  μαθητές.
Είναι  _____  μαθητές.
Είναι  _____  μαθητές.
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Γράψε τι μέρος της πίτας είναι κόκκινο κάθε φορά.

Βρες τα ισοδύναμα κλάσματα.

Βάλε τα παραπάνω κλάσματα στη σειρά από το μεγαλύτερα στο μικρότερο.

Η τάξη της Μελίνας έχει 30 μαθητές. Πόσοι μαθητές είναι:

> > >

Αίνιγμα
Όσο πιο πολλοί είναι τόσο 
πιο δύσκολα την 
παίρνουν. Τι είναι;

Το          του κουμπαρά του;
Το          του κουμπαρά του;
Το          του κουμπαρά του;

Είναι  _____ ευρώ.
Είναι  _____ ευρώ.
Είναι  _____ ευρώ.

Ο Ηλίας έχει 100 ευρώ στον κουμπαρά του. Πόσα ευρώ είναι:

— 1 2
— 1 3
— 1 5

— 1 10
— 1 5
— 1 2

— 2 6

— 2 10

— 5 10

— 1 4 — — —

— —

=— — =— — =— — =— —

=— —=— — =— —

— —
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1. Ι_ _ _ _
2. Φ_ _ _ _ _
3. Σ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Π_ _ _ _ _ _ _ _
5. Ο_ _ _ _ _
6. Σ_ _ _ _ _ _
7.Χ_ _ _ _ _ _ _ _ _

Οι Αργοναύτες ξεκίνησαν από την __________.
Η Έλλη και ο _______ ήταν αδέρφια.
Η Αργώ πέρασε από τις _____πέτρες χωρίς να τσακιστεί.
Στις Συμπληγάδες πέτρες άφησαν πρώτα να περάσει ένα___.
Με την λύρα του ο ______ κοίμισε το δράκο.
Ο Ιάσονας καθώς πήγαινε στην Ιωλκό έχασε το ______του.
Ο Ιάσονας άρπαξε το ________δέρας.

Θυμήσου την Αργοναυτική εκστρατεία και βρες τη λέξη που λείπει.

Γράψε λίγα λόγια για το πώς κατάφερε ο Ιάσονας να αρπάξει το χρυσόμαλλο δέρας. 
Ύστερα ζωγράφισε κάτι από αυτή τη σκηνή.

Λύσε το πρόβλημα.

Στη βιβλιοθήκη της τάξης έχει 
40 βιβλία. Το         από αυτά είναι 
κλασικά παραμύθια, το         είναι 
βιβλία μυθολογίας, το          είναι 
βιβλία με πειράματα και τα 
υπόλοιπα είναι κόμικς. Πόσα 
βιβλία από κάθε είδος έχει η 
βιβλιοθήκη της τάξης;

Κλασικά παραμύθια: _____
Βιβλία με πειράματα: _____
Βιβλία μυθολογίας: _____
Κόμικς: _____

— 1 2
— 1 4

— 1 8
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Σχολείο από το σπίτι

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:        Γλώσσα 8                             Μαθηματικά 5                          Ιστορία 5

Φαντάσου ότι την άλλη εβδομάδα είναι τα γενέθλια της δασκάλας σας. Θέλετε να της 
κάνετε μια όμορφη έκπληξη. Γράψε τι σχεδιάζετε να κάνετε σαν τάξη. Μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις και τα παρακάτω ρήματα: 
ετοιμάζω, αγοράζω, φουσκώνω, φέρνω, σβήνω, καθαρίζω, παίρνω, κρύβομαι, κάνω κτλ.

Τώρα κλίνε το ρήμα αρχίζω στο σήμερα, στο εχθές και στο αύριο. 

Την άλλη εβδομάδα είναι τα γενέθλια της δασκάλας μας. Πρώτα θα μαζευτούμε 
όλα τα παιδιά και θα σχεδιάσουμε μαζί πώς θα της κάνουμε μια όμορφη έκπληξη. 
Θα

Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

Ενεστώτας
(σήμερα)

αρχίζω
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας 
(αύριο συνέχεια)
θα αρχίζω
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Αόριστος
(χθές για λίγο)

άρχισα
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Στιγμιαίος 
Μέλλοντας 
(αύριο για λίγο)
θα αρχίσω
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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Ήξερες ότι:
Η μητέρα του Αχιλλέα όταν ήταν 
μικρός τον είχε βουτήξει στα νερά της 
λίμνης Στύγας για να γίνει αθάνατος. 
Το μόνο όμως σημείο που δεν 
βράχηκε ήταν η φτέρνα από 
όπου τον κρατούσε.

Όταν δίνουμε μια εντολή σε κάποιον (τον προστάζουμε) λέμε πως το ρήμα είναι στην 
προστακτική. Γράψε και εσύ τις παρακάτω εντολές από τον ενικό στον πληθυντικό 
αριθμό και το αντίθετο.

Ενικός αριθμός 
(εσύ)
σήκωσε
_____________
σκούπισε
_____________

Πληθυντικός 
αριθμός (εσείς)
_____________
μαζέψτε
_____________
δοκιμάστε

Ενικός αριθμός 
(εσύ)
_____________
πότισε
μαγείρεψε
_____________

Πληθυντικός 
αριθμός (εσείς)
αρχίστε
_____________
_____________
σχολάστε

Τώρα γράψε λέξεις που έχουν μέσα τη λέξη ημέρα.
ημερομηνία, ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Γράψε σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό το τηλε (σημαίνει μακριά ή αυτό που 
έχει σχέση με την τηλεόραση).
τηλεσκόπιο, ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Φτιάξε προτάσεις, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω σύνθετες λέξεις με το κατά.

καταγάλανος: ___________________________________________________________
καταϊδρωμένος: _________________________________________________________
κατάμουτρα: ____________________________________________________________
καταχείμωνο: ___________________________________________________________

Κάνε και εσύ όπως το παράδειγμα. Βάλε 2 τόνους όπου χρειαστεί.

το μανάβικο του κυρ-Γιώργου
ο δικός μας παππούς
η γάτα της Καίτης
το γλυκό της μαμάς
το δικό μου ποδήλατο

το μανάβικό του
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Κάνε τις πράξεις οριζόντια.

Κάνε κάθετα τις πράξεις και έλεγξε τα αποτελέσματα με την επαλήθευση.

Υπολόγισε τα παρακάτω γινόμενα όπως στο παράδειγμα.

1.050 + 950 = ______
1.400 + 1.100 = ______
1.750 + 250 = ______
2.750 + 250 = ______

56 x 4 = (50 + 6) x 4 = (50 x 4) + (6 x 4) = 200 + 24 = 224
38 x 5 = _____________________________________________
44 x 7 = _____________________________________________
125 x 4 = (__ + __ + __) x __ = ____________________________

Τώρα κάνε κάθετα τους πολλαπλασιασμούς.

2.200 – 1.200 = ______
3.000 – 1.500 = ______
2.050 – 1.550 = ______
1.600 – 800 = ______ 

Λύσε τα προβλήματα.
Ένας έμπορος πούλησε σε ένα 
μπακάλικο 15 κουτιά με 
μακαρόνια και σε ένα άλλο 12 
κουτιά. Κάθε κουτί είχε μέσα 25 
πακέτα μακαρόνια. Πόσα πακέτα 
μακαρόνια πούλησε ο έμπορος;

Ένα ξενοδοχείο έχει 6 ορόφους. 
Κάθε όροφος έχει 6 δωμάτια και 
κάθε δωμάτιο 4 κρεβάτια. Πόσα 
κρεβάτια έχει το ξενοδοχείο;

Γρίφος
Τι υπάρχει τρεις φορές 
στο δευτερόλεπτο, μία 
φορά στο λεπτό αλλά 
καμία φορά στον 
αιώνα;

Λύση: Απάντηση:

Λύση: Απάντηση:

1.465 + 1.387
1.465
1.387
2.852

+
2.852
1.387
1.465

–

2.035 – 1.126
........
........
........

–
........
........
........

+

1.809 + 1.126
........
........
........

+
........
........
........

–

42
35

........
......0
........

X

+

26
42

........
......0
........

X

+

53
37

........
......0
........

X

+

65
24

........
......0
........

X

+

29
16

........
......0
........

X

+
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Η ωραία _______ ήταν η γυναίκα του _______ και την έκλεψε ο ______ που ήταν πρίγκιπας 
της ______. Οι ______ ενώθηκαν με αρχηγό τον ______ και πήγαν στην Τροία να πάρουν 
πίσω την Ελένη. Έτσι ξεκίνησε ο _______ πόλεμος και κράτησε ______ χρόνια. Ο Αχιλλέας ο 
σημαντικότερος πολεμιστής των Αχαιών σκότωσε τον πρίγκιπα ______. Ο αδερφός του ο 
Πάρης χτύπησε με τα βέλη του τον Αχιλλέα στην ______ και τον σκότωσε. Ο πολυμήχανος 
_______ σκέφτηκε την κατασκευή του ______ _______. Οι Αχαιοί κρύφτηκαν στην ______ 
του και το βράδυ όταν όλοι οι Τρώες κοιμόντουσαν άνοιξαν τις ______, μπήκε μέσα ο 
στρατός τους και κυρίευσαν την πόλη. Πήραν την Ελένη και ξεκίνησαν το ταξίδι της 
επιστροφής.

Θυμήσου τον Τρωικό πόλεμο και βρες τη λέξη που λείπει. (Ελένη, Μενέλαος, Πάρης, 
Αχαιοί, Αγαμέμνονας, Τρωικός, δέκα, Έκτορα, φτέρνα, Οδυσσέας, Δούρειος ίππος, 
κοιλιά, πύλες) 

Γράψε λίγα λόγια για το Δούρειο ίππο και για το πώς τον χρησιμοποίησαν οι Αχαιοί 
για να κατακτήσουν την Τροία. Ζωγράφισε κάτι από αυτή τη σκηνή.

Λύση: Απάντηση:Ο μπαμπάς του Ηλία 
πλήρωσε 640€ για να 
αγοράσει ένα τάμπλετ 
και 3 κινητά τηλέφωνα. 
Κάθε τηλέφωνο κόστιζε 
150€. Πόσο κόστιζε το 
τάμπλετ;
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:        Γλώσσα 9                           Μαθηματικά 6                            Ιστορία 6

Σχολείο από το σπίτι

Γράψε τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό.

Σταμάτα ή βγες έξω.
Μπείτε αμέσως στο σπίτι και καθήστε.
Μαγειρέψτε το φαγητό και δοκιμάστε το.
Μάζεψε τα πράγματά σου και σχόλασε.
Σήκωσε την σκούπα και σκούπισε.

Σταματήστε ή βγείτε έξω.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Φτιάξε τα επίθετα που βγαίνουν από τις παρακάτω φράσεις.

το περιτύλιγμα από χαρτί
η σκούπα από ψάθα
το παπούτσι από γούνα
η πόρτα από ξύλο
η μπάλα από λάστιχο
η κούκλα από πορσελάνη
το ρούχο από μετάξι
το ταψί από μέταλλο
η κούπα από πηλό

Συμπλήρωσε τα κενά με τις ξένες λέξεις κέικ και σουφλέ.

Εχθές ήταν η ημέρα της σοκολάτας στο σπίτι μας. Το πρωί η μαμά 
έβαλε στο φούρνο ένα σοκολατένιο ______ (κέικ) και το απόγευμα 
μας ετοίμασε _____ (σουφλέ) σοκολάτας. Τρελαινόμαστε για τα 
______ (κέικ) της μαμάς αλλά η ιδέα του ______ (σουφλέ) ήταν το 
αποκορύφωμα. Την συνταγή των λαχταριστών _____ (κέικ) και των 
_____ (σουφλέ) σοκολάτας την έμαθε η μαμά όταν σπούδαζε στο 
εξωτερικό.

το χάρτινο περιτύλιγμα
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Οι ξένες λέξεις που 
δανειστήκαμε από 
άλλες γλώσσες δεν 
κλίνονται.
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Κάνε όπως στο παράδειγμα.

Ρήμα Άκλιτη μετοχή
(-ώντας,-οντας)

Κλιτή μετοχή
(-μένος,-μένη,-μένο)

χαλώ 
διαβάζω
ρίχνω
σκάβω
απομακρύνω
γράφω
κρατώ

Συμπλήρωσε τα κενά με την σωστή λέξη από τις παρακάτω.
τύχη-τοίχοι, λίρα-λύρα, ψηλή-ψιλή, κλίμα-κλήμα, κλίνω-κλείνω, μετρό-μετρώ

Τώρα φτιάξε και εσύ επίθετα σε -ινός, -ανός όπως στο παράδειγμα.

Οι ______ έγιναν ροζ. Διαλέξαμε το χρώμα στην ______.
Σήμερα με μια χρυσή _______ αγοράζεις μια κρητική _______.
Η αδερφή μου είναι _______ σαν καμηλοπάρδαλη. 
Έραψε με _______ κλωστή το ύφασμα. 
Το αν φυτρώσει κάπου το ______ εξαρτάται και από το ______ του τόπου.
Αφού μπω στο _______, _______ πέντε στάσεις και κατεβαίνω.

χαλώντας
______________
______________
______________
______________
______________
______________

χαλασμένος
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Η άκλιτη μετοχή 
θέλει ω όταν παίρνει 
τόνο το ώντας και ο 
όταν δεν παίρνει 
τόνο. 

πρωινός
___________
___________
___________

πρωί
σήμερα
φέτος
καλοκαίρι

___________
___________
___________
___________

μεσημέρι
αύριο
πέρσι
χειμώνας

___________
___________
___________
___________

βράδυ
χτες
πρόπερσι
φθινόπωρο

Κάνε οριζόντια τις παρακάτω πράξεις.

3 x 9 x 10 = _____
5 x 6 x 100 = _____
6 x 7 x 1.000 = _____
4 x 12 x 100 = _____

540 : 10 = _____
49 : 10 = _____
587 : 100 = _____
1.432 : 10 = _____

2.040 : 100 = _____
351 : 10 = _____
782 : 1.000 = _____
56 : 1.000 = _____

Γρίφος
Τι είναι πιο βαρύ; 
Ένα κιλό πατάτες ή 
ένα κιλό πούπουλα;
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Τώρα φτιάξε τα κλάσματα των δεκαδικών αριθμών.

Τώρα βάλε τους αριθμούς στη σειρά από τον μεγαλύτερο 
στον μικρότερο.

Γράψε με προσοχή τον έναν αριθμό κάτω από τον άλλο και κάνε τις πράξεις.

_____>_____>_____>_____>_____>_____

Πέρασε τους αριθμούς στον πίνακα και γράψε τη δεκαδική τους μορφή.

Αριθμοί
4 μονάδες 29 εκατοστά
7 μονάδες 50 εκατοστά
15 μονάδες 6 εκατοστά
20 μονάδες 5 δέκατα
0 μονάδες 48 εκατοστά
105 μονάδες 203 χιλιοστά
431 μονάδες 516 χιλιοστά

Ε Δ Μ
4 ,

,
,
,
,
,
,

δέκ.
2

εκ.
9

χιλ. Δεκαδικός αριθμός
4,29

Ήξερες ότι:
Η καμηλοπάρδαλη 
καθαρίζει τα αφτιά της 
με την γλώσσα της.

Γράψε σε μορφή δεκαδικού αριθμού τα παρακάτω δεκαδικά κλάσματα.

 = ......—4 10

0,4 = — 0,9 = —

 = ......—14
 10  = ......—32

 10  = ......—4
 100

1,3 = — 2,4 = — 3,8 = —

0,24 = — 0,99 = — 23,71 = —5,74 = —1,06 = —

 = ......—132
 100 = ......—14

 100

Βάλε σε κύκλο το ψηφίο 7 που έχει την μεγαλύτερη αξία.

17,68 + 14,04
......... 
......... 
......... 

+

35,24 – 17,18
......... 
......... 
......... 

–

24,03 + 8,59
......... 
......... 
......... 

+

43 – 14,05
......... 
......... 
......... 

–

2,070       2,75       2,007       2,972       2,7       7,2

2,070       2,75       2,007       2,972       2,7       7,2
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Λύσε τα προβλήματα.

Θυμήσου τις περιπέτειες του Οδυσσέα και βρες τη λέξη που λείπει. (Ιθάκη, Λαέρτης, 
Πηνελόπη, Τηλέμαχος, πολυμήχανος, Δούρειος ίππος, Αχαιοί, Τροία, πατρίδα, δέκα, 
Ποσειδώνας, τυφλώνω, Πολύφημος). 

Ο Ηλίας είχε 24,60€. Η γιαγιά 
του τού έδωσε ακόμα 5€. 
Αγόρασε μία δερμάτινη μπάλα 
που κόστιζε 27,05€. Πόσα 
χρήματα του έμειναν;

Η Μελίνα έχει ύψος 1,35 μέτρα, 
ο Φίλιππος έχει ύψος 1,5 μέτρα 
και το μικρό του αδερφάκι 0,78 
μέτρα. Αν μπορούσαν να 
ανεβούν ο ένας πάνω στον 
άλλο πόσο θα ήταν το συνολικό 
τους ύψος;

Ο Οδυσσέας ήταν ο βασιλιάς της _______. Πατέρας του ήταν ο ______, γυναίκα του η 
______ και γιος του ο _______. Ήταν ένας άνθρωπος _______. Δική του ιδέα ήταν η 
κατασκευή του _______ _______ με τον οποίο οι ______ κατέλαβαν την _______. Μέχρι 
να επιστρέψει στην  ______ του πέρασαν ______ χρόνια γιατί ο θεός ______ τον έβαζε 
συνεχώς σε περιπέτειες επειδή ______ τον γιό του που τον έλεγαν ________. 

Ένωσε τις περιπέτειες του Οδυσσέα.

Α. χώρα των Κικόνων  1. Τον φιλοξένησαν και τον πήγαν στην Ιθάκη.
Β. γη των Λαιστρυγόνων  2. Έφυγε μετά από 7 χρόνια.
Γ. νησί της Καλυψώς  3. Έφαγαν λωτούς και ξέχασαν πατρίδα και συντρόφους.
Δ. νησί των Φαιάκων  4. Έφαγαν τα βόδια του θεού.
Ε. νησί των Σειρήνων  5. Ο Οδυσσέας δέθηκε γερά στο κατάρτι.
Ζ. χώρα των Κυκλώπων  6. Μεταμορφώθηκαν σε γουρούνια.
Η. χώρα των Λωτοφάγων 7. Συνάντηση με τον μάντη Τειρεσία.
Θ. Σκύλλα και Χάρυβδη  8. Πήραν το ασκί με τους ανέμους.
Ι. νησί του Αιόλου   9. Βυθίστηκαν όλα τα καράβια εκτός από του Οδυσσέα.
Κ. κάθοδος στον Άδη  10. Μέθυσαν και τύφλωσαν τον Πολύφημο.
Λ. νησί του θεού Ήλιου  11. Έγινε άγρια μάχη.
Μ. νησί της Κίρκης   12. Με τα 6 κεφάλια της έφαγε 6 συντρόφους του Οδυσσέα.

Λύση: Απάντηση:

Λύση: Απάντηση:



χάνω το μολύβι μου
κρύος άνθρωπος
βαριά λόγια
ανοιχτό παράθυρο
ξύλινη καρέκλα
πικρό συναίσθημα
έφαγα ένα μήλο
πνίγομαι στη δουλειά

7ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:        Γλώσσα 10-11                       Μαθηματικά 7                      Ιστορία 7

Σχολείο από το σπίτι

Διάβασε προσεκτικά τις φράσεις και βάλε Μ σε όσες χρησιμοποιούνται μεταφορικά 
και Κ σε όσες χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά.

χάνω τον χρόνο μου
κρύο νερό
βαριά τσάντα
ανοιχτός άνθρωπος
ξύλινα λόγια
πικρή σοκολάτα
έφαγα μια τούμπα
πνίγομαι με το σάλιο μου

Εχθές πήγαμε βόλτα στο πάρκο με το ποδήλατο. (___________)
Εκεί που πηγαίναμε στο πάρκο έσκασε το λάστιχο από το ποδήλατο. (__________)
Πηγαίνουμε με το ποδήλατο στο πάρκο. (___________)
Αύριο θα πάμε στο πάρκο με το ποδήλατο. (___________)
Αύριο τέτοια ώρα θα πηγαίνουμε στο πάρκο με το ποδήλατο. (___________)

Κλίνε το επίθετο πολύς στα τρία γένη καθώς και τα ουσιαστικά που το συνοδεύουν.  

Διάβασε προσεκτικά και γράψε σε ποιο χρόνο βρίσκεται το ρήμα πηγαίνω.

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

ο πολύς καπνός

τον _________________

η πολλή φασαρία
της _________________
την _________________

το πολύ φαγητό

το __________________

Ενικός αριθμός

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οι __________________
των _________________
τους _________________
– _____________________

οι __________________
των _________________
τις __________________
– _____________________

τα __________________
των _________________
τα __________________
– _____________________

Πληθυντικός αριθμός

– –

– – –
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Διάβασε προσεκτικά και βάλε κεφαλαίο ή μικρό.

Η μαμά της Ελπίδας είναι από την _σπανία.
Η Ελπίδα μιλάει _λληνικά, _γγλικά και λίγα _σπανικά.
Κάποιοι φίλοι της την φωνάζουν και _σπανίδα.
Τρελαίνεται για _σπανικά φαγητά.
Λέει πως οι _σπανοί μοιάζουν αρκετά με τους _λληνές.
Αγαπά την _σπανία όσο και την _λλάδα. 

Βάλε τα ρήματα των παρενθέσεων στον κατάλληλο χρόνο (Ενεστώτα, Παρατατικό, 
Αόριστο).
Όταν _________ (πηγαίνω) στην πρώτη δημοτικού _________ (ξεκινώ) να _________ 
(μαθαίνω) αγγλικά. Την πρώτη χρονιά _________ (μαθαίνω) απλά κάποιες λεξούλες. 
Την επόμενη χρονιά _________ (συνεχίζω) τα μαθήματα. Μάλιστα _________ (γράφω) 
και ένα γράμμα στα αγγλικά σε έναν ξάδερφό μου που τότε _________ (ζω) στην Αγγλία. 
Τώρα που _________ (είμαι) στην τρίτη δημοτικού τα αγγλικά μου __________ 
(φαίνομαι) πιο χρήσιμα. __________ (μιλάω) με τους συμμαθητές μου στην τάξη και 
καμιά φορά ________ (γελάω) όταν __________ (κάνω) λάθη.

Φτιάξε τώρα τα παρακάτω εθνικά ουσιαστικά.

Αθήνα
Κομοτηνή
Πάτρα
Κρήτη
Ξάνθη
Γιάννενα
Γαλλία
Ρωσία
Αλβανία
Αμερική
Κίνα

Αθηναίος
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Τα κύρια ονόματα που 
φανερώνουν τόπο ή καταγωγή 
ονομάζονται εθνικά και 
αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα. 
Τα επίθετα που βγαίνουν από 
τα εθνικά όμως αρχίζουν με 
μικρό γράμμα.

Αθηναία
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Με τα ψηφία 1, 4, 6, 3 φτιάξε:

Πέντε τετραψήφιους αριθμούς από το 3.000 μέχρι το 5.000.
_____, _____, _____, _____, _____
Τώρα βάλε τους αριθμούς στη σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. 
_____>_____>_____>_____>_____
Πέντε τετραψήφιους αριθμούς από το 6.000 μέχρι το 7.000.
_____, _____, _____, _____, _____
Τώρα βάλε τους αριθμούς στη σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. 
_____<_____<_____<_____<_____

Ήξερες ότι:
Σήμερα τα       της 
επιφάνειας της Γης 
καλύπτονται με νερό.

— 2 3
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4.835
5.904
6.028
_______
_______
_______
_______

4Χ 8Ε 3Δ 5Μ
_______________
_______________
_______________
_______________
6Χ 4Ε 13Δ 7Μ
3Χ 14Ε 5Δ 1Μ

4.000+800+30+5
________________
________________
2.000+500+70+3
5.000+80+22
________________
________________

 1.830 γραμμ. = ___ κιλό και _____ γραμμ.
 3.044 γραμμ. = ___ κιλά και _____ γραμμ.
 2.903 γραμμ. = ___ κιλά και _____ γραμμ.
6.200 γραμμ. = ___ κιλά και _____ γραμμ.
     930 γραμμ. = ___ κιλά και _____ γραμμ.

Ανάλυσε ή σύνθεσε τους αριθμούς όπως στο παράδειγμα.

Συμπλήρωσε τις παρακάτω ισότητες. Θυμίσου ότι το 1 κιλό = 1.000 γραμμ.

Χρωμάτισε τα σωστά κουτάκια και φτιάξε την ίδια εικόνα.

Χάραξε έναν άξονα συμμετρίας στα παρακάτω σχήματα. Μπορεί να υπάρχουν 
περισσότεροι από ένας για κάθε σχήμα.

8 Α 0 Η W Λ ω
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Λύσε το πρόβλημα.

Βάλε Π για όσα έγιναν στην παλαιολιθική εποχή και Ν για όσα έγιναν στη νεολιθική.

Ο Ηλίας είχε 2.407€. Η Μελίνα 
είχε 235€ λιγότερα. Ένωσαν τα 
χρήματά τους και αγόρασαν 
έναν υπερυπολογιστή που 
έκανε 3.490€. Πόσα χρήματα 
τους έμειναν;

Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις που ταιριάζουν. 
(θάλασσα, δάση, τροφοσυλλέκτες, χιόνι, μυαλό, φωτιά, παλαιολιθική, χιόνια, 
καλλιεργώ, οικισμοί, νεολιθική, Σέσκλο, Διμήνι).

Πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια, η γη ήταν μια απέραντη ___________. Σιγά 
σιγά η στεριά σκεπάστηκε από πυκνά ___________. Οι άνθρωποι ζούσαν 
συλλέγοντας την τροφή τους όπως την έβρισκαν στη φύση, τους ονόμασαν 
___________. Κάποτε η γη σκεπάστηκε από ___________. Πολλά ζώα δεν άντεξαν το 
κρύο και πέθαναν, οι άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν με τη δύναμη του 
___________ τους. Η ανακάλυψη της ___________ άλλαξε τον τρόπο ζωή τους. Η 
εποχή αυτή ονομάζεται  ___________. Όταν έλιωσαν τα ___________οι άνθρωποι 
άρχισαν να ___________ τη γη. Έφτιαξαν τους πρώτους ___________. Η νέα αυτή 
εποχή ονομάζεται ___________. Οι πιο σημαντικοί οικισμοί στην Ελλάδα βρίσκονται 
στη Θεσσαλία και είναι το ___________ και το ___________. 

Λύση: Απάντηση:

Ο άνθρωπος είναι κυνηγός.
Η γη είχε χιόνια και πάγο.
Ο άνθρωπος είναι γεωργός.
Η γη ζεστάθηκε και γέμισε φυτά.

Ο άνθρωπος φτιάχνει οικισμούς.
Στα δάση ζούσαν δεινόσαυροι.
Η γη ήταν απέραντη θάλασσα.
Ο άνθρωπος ήταν τροφοσυλλέκτης.

Βάλε σε χρονολογική σειρά τα γεγονότα από το 1 μέχρι το 4.

Ο άνθρωπος είναι γεωργός.
Ο άνθρωπος ήταν τροφοσυλλέκτης.

Ο άνθρωπος είναι κυνηγός.
Ο άνθρωπος φτιάχνει οικισμούς.



8ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:        Γλώσσα 12                          Μαθηματικά 8                          Ιστορία 8

Σχολείο από το σπίτι

Να μετατρέψεις τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και τον πλάγιο σε ευθύ.

Γράψε τα θηλυκά των παρακάτω ουσιαστικών.

«Πώς περάσατε στις διακοπές;» ρώτησε η δασκάλα τα παιδιά.
_______________________________________________________________________.
Ο μπαμπάς είπε ότι θα πάμε στο χωριό το Σάββατο.
_______________________________________________________________________.
Η Μελίνα ρώτησε τον αδερφό της πού έβαλε την κασετίνα της. 
_______________________________________________________________________.
«Ηλία σε ποια τάξη θα πας;» ρώτησε η γιαγιά.
_______________________________________________________________________.

Η ρόδα του ποδηλάτου έσκασε από το τριβόλι.
_______________________________________________________________________.
Θα αγοράσει το βιβλίο για να το πάει για δώρο.
_______________________________________________________________________.
Από το χωριό μου βλέπω την κορυφή του βουνού.
_______________________________________________________________________.
Η δασκάλα γράφει το κείμενο για την γιορτή.
_______________________________________________________________________.
Ο δήμαρχος αυτή τη μέρα επισκέφτηκε το σχολείο της πόλης.
_______________________________________________________________________.

η γειτόνισσα
η ____________
η ____________
η ____________
η ____________
η ____________

ο γείτονας
ο αγρότης
ο αντάρτης
ο Λαμιώτης
ο βαρκάρης
ο μάγειρας

η ____________
η ____________
η ____________
η ____________
η ____________
η ____________

ο άρχοντας
ο μάγος
ο Καβαλιώτης
ο βασιλιάς 
ο καπετάνιος
ο νησιώτης

Γράψε τις προτάσεις από τον ενικό αριθμό στον πληθυντικό, 
κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές.



Γρίφος
Σε ένα ισόγειο σπίτι υπάρχει ένα μπλε τραπέζι, 
ένας μπλε υπολογιστής, μια μπλε γάτα, ένα μπλε 
ψάρι, ένας μπλε άνθρωπος και ένα μπλε τηλέφωνο. 
Τι χρώμα έχουν οι σκάλες;

32

Τα ουδέτερα σε –είο εκφράζουν 
έναν τόπο όπου γίνεται μια 
εργασία, ένα επάγγελμα ή μια 
υπηρεσία.

Γράψε τον χώρο εργασίας του κάθε επαγγελματία.

γιατρός
καφετζής
βαφέας
κουρέας
νοσοκόμος
δάσκαλος
ζαχαροπλάστης
βιβλιοπώλης
κρεοπώλης

ιατρείο
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

δωμάτιο
σπίτι
τετράδιο
φύλλο
βιβλίο
μολύβι
Ελένη
πρίγκιπας
κλέφτης

δωματιάκι
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

λαγός
ρούχο
καρέκλα
ποτήρι
μπουκάλι
ξαδέρφη
Μαρία
φίλος
μήλο

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Γράψε τα υποκοριστικά των παρακάτω ουσιαστικών όπως στο παράδειγμα.

Γράψε μονολεκτικά και περιφραστικά τον υπερθετικό βαθμό.

Υπερθετικός βαθμός
Μονολεκτικά
ο εξυπνότερος μαθητής
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Υπερθετικός βαθμός
Περιφραστικά
ο πιο έξυπνος μαθητής
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Θετικός βαθμός

ο έξυπνος μαθητής
το όμορφο λουλούδι
ο γρήγορος παίχτης
οι προσεκτικοί μαθητές
η νόστιμη πίτα
το αλμυρό φαγητό



13:00         1:00 μ.μ.

28 x 4 = (20 + 8) x 4 = (20 x 4) + (8 x 4) = 80 + 32 = 112
35 x 8 = _____________________________________.
46 x 3 = _____________________________________.
29 x 7 = _____________________________________.
65 x 2 = _____________________________________.
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Διάρκεια
50 λεπτά
______________
______________
______________
______________
______________

Πρόγραμμα Τρίτης
Γλώσσα
Γλώσσα
Μαθηματικά
Ιστορία
Εικαστικά
Γυμναστική

Ώρες
8:10-9:00
9:00-9:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25
12:35-13:15

Πολλαπλασίασε οριζόντια όπως στο παράδειγμα.

58 = (7 x 8) + __   66 = (__ x __) + 3
46 = (7 x _) + __   41 = (__ x __) + 6
53 = (_ x 8) +  5   27 = (__ x __) + 6

Συμπλήρωσε τις ισότητες.

Γράψε με προσοχή τον έναν αριθμό κάτω από 
τον άλλο και κάνε τους πολλαπλασιασμούς.

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

_______
_______
_______
_______
_______

19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

_______
_______
_______
_______
_______

Γράψε τις ώρες και με άλλο τρόπο:

   52 ημέρες =   1  μήνας και 22 ημέρες.    74 ημέρες = __ μήνες και __ ημέρες. 
 100 ημέρες = __ μήνες και __ ημέρες.           115 ημέρες = __ μήνες και __ ημέρες.
200 ημέρες = __ μήνες και __ ημέρες.         194 ημέρες = __ μήνες και __ ημέρες.

Ένας μήνας στα μαθηματικά έχει πάντα 30 ημέρες. Συμπλήρωσε τα παρακάτω.

Μπορείς να βρεις πόση ώρα διαρκεί το κάθε μάθημα;

17 x 34
........
........
........
........
........

X

+

25 x 38
........
........
........
........
........

X

+

43 x 56
........
........
........
........
........

X

+

36 x 45
........
........
........
........
........

X

+
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Λύσε τα προβλήματα.

Λύση: Απάντηση:
Ο Ηλίας πήγε στο ωδείο 
για μουσική στις 5:15 μ.μ. 
και έφυγε για το σπίτι στις 
6:45 μ.μ. Πόση ώρα έκανε 
μουσική;

Λύση: Απάντηση:
Ο κυρ Μανόλης πήρε για 
την ταβέρνα του 55 κιλά 
κρασί. Έβαλε τα 40 κιλά σε 
δοχεία των 5 κιλών και τα 
υπόλοιπα σε δοχεία των 3 
κιλών. Πόσα δοχεία των 5 
κιλών και πόσα των 3 κιλών 
χρησιμοποίησε;

Ήξερες ότι:
Οι Κυκλάδες ονομάστηκαν έτσι γιατί οι 
αρχαίοι πίστευαν ότι σχηματίζουν κύκλο 
γύρω από το ιερό νησί της Δήλου.

1. Κ_ _ _ _ _ _ _  Στις _____ αναπτύχθηκε σπουδαίος νησιωτικός πολιτισμός.
2. Ν_ _ _ _ _ _ _  Οι Κυκλαδίτες ήταν έμποροι, ________ και ψαράδες.
3. Τ_ _ _ _ _     Ήταν ειρηνικοί άνθρωποι και ασχολούνταν με τις _______.
4. Μ_ _ _ _ _ _    Ο πολιτισμός τους επηρεάστηκε από τον ________.
5. Ε_ _ _ _ _ _   Έφτιαχναν μικρά μαρμάρινα ________.
6. Κ_ _ _ _ _ _ _ _ _  Δίπλα στους νεκρούς τοποθετούσαν τα _________.
7. Γ_ _ _ _ _ _ _   Τα ειδώλια παριστάνουν κυρίως ________.
8. Χ _ _ _ _   Έφτιαχναν εργαλεία και λεπίδες από _________.

Θυμήσου τον Κυκλαδικό πολιτισμό και βρες τη λέξη που λείπει.



9ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:        Γλώσσα 13                          Μαθηματικά 9                          Ιστορία 9

Σχολείο από το σπίτι

Γράψε ένα φανταστικό πρόγραμμα με πράγματα που θα ήθελες να κάνεις. 
Θυμήσου να βάλεις δραστηριότητες για το σώμα και το μυαλό σου.

Κλίνε τα παρακάτω ρήματα στο τώρα και στο χθες. Πρόσεχε την ορθογραφία τους.

ΔραστηριότηταΏρα

Ενεστώτας Αόριστος Παρατατικός
Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

πηγαίνω
__________
__________
__________
__________
__________

ξεδένω
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
πήγε
__________
__________
__________

__________
__________
ξέδεσε
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
πηγαίνατε
__________

__________
__________
__________
__________
ξεδένατε
__________

Ενεστώτας Αόριστος Παρατατικός
Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

δουλεύω
__________
__________
__________
__________
__________

κλέβω
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
δούλεψε
__________
__________
__________

__________
__________
έκλεψε
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
δουλεύατε
__________

__________
__________
__________
__________
κλέβατε
__________



Ο μπαμπάς έρχεται από τη δουλειά.
__________________________________________.
__________________________________________.
__________________________________________.

Πήγα βόλτα με το ποδήλατο.
__________________________________________.
__________________________________________.
__________________________________________.

Η Ελπίδα τρώει και βλέπει τηλεόραση.
__________________________________________.
__________________________________________.
__________________________________________.

Ο Πέτρος παίζει με τους φίλους του.
__________________________________________.
__________________________________________.
__________________________________________.

Εξακολ. Μέλλοντας:
Στιγμ. Μέλλοντας:
Συντελ. Μέλλοντας:

Εξακολ. Μέλλοντας:
Στιγμ. Μέλλοντας:
Συντελ. Μέλλοντας:

Εξακολ. Μέλλοντας:
Στιγμ. Μέλλοντας:
Συντελ. Μέλλοντας:

Εξακολ. Μέλλοντας:
Στιγμ. Μέλλοντας:
Συντελ. Μέλλοντας:

Γράψε τις παρακάτω προτάσεις στους μελλοντικούς χρόνους.

Τώρα γράψε με λέξεις τις παρακάτω πράξεις.

1.304 + 563 = 1.867

5.422 – 3.009 = 2.413

132 x 39 = 5.148

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Κάνε όπως στο παράδειγμα.

η θέση
η φράση
_____________
_____________
_____________
η πρόσθεση

της θέσης
_____________
_____________
της έντασης
_____________
_____________

Ενικός αριθμός
οι θέσεις
_____________
οι λέξεις
_____________
_____________
_____________

των θέσεων
_____________
_____________
_____________
των ανέσεων
_____________

Πληθυντικός αριθμός



Γράψε τον αριθμό που είναι:
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Κατά 100 μικρότερος
_____ < 7.134, _____< 5.046, _____< 8.902, _____ < 10.000, _____< 1.090

Κατά 10 μεγαλύτερος
5.996 <_____, 6.705 < ____, 4.990 < _____, 8.095 < _____, 9.178 < ______

Βρες το πηλίκο και το υπόλοιπο σε κάθε διαίρεση όπως το παράδειγμα:

43 : 4 = ;
43 = (4 x 10) + 3

67: 7 = ;
__ = (__ x __) + __

50 : 6 = ;
50 = (6 x __) + __

50 : 11 = ;
__ = (__ x __) + __

36 : 5 = ;
36 = (5 x __) + __

49 : 9 = ;
__ = (__ x __) + __

Τοποθέτησε με προσοχή τους δεκαδικούς αριθμούς στον πίνακα.

Σημείωσε αν το κάθε κλάσμα είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με το 1 (>,<,=).

Γρίφος
Αν σήμερα στις 12 τα 
μεσάνυχτα βρέχει, ποια 
είναι η πιθανότητα να 
έχει λιακάδα μετά από 
72 ώρες;

Να θυμάσαι ότι όταν σε ένα 
κλάσμα ο πάνω και ο κάτω 
αριθμός είναι ίδιοι τότε το 
κλάσμα = 1, όταν είναι ο πάνω 
είναι μεγαλύτερος τότε είναι > 1 
και όταν ο πάνω είναι 
μικρότερος τότε είναι < 1.

Αριθμοί
526,005
82,7
0,043
909,090
41,04
27,12
50,09

Ε Δ Μ
,
,
,
,
,
,
,

δέκ. εκ. χιλ.

 ..... 1—1 10  ..... 1—11
 10  ..... 1—6 10  ..... 1—10

 10  ..... 1—20
 10

 ..... 1—4 4  ..... 1—5 4  ..... 1—6 8  ..... 1—19
 19  ..... 1—2 4



Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις που ταιριάζουν. (Κρήτη, θαλασσοκρατία, εμπόριο, 
ψάρεμα, γεωργία, υφαντική, Κνωσός, Μεγάλη, ταυροκαθάψια, κέρατα, πέλεκυς, Ιερογλυφική)

Ο Μινωικός πολιτισμός αναπτύχθηκε στην _______. Οι Μινωίτες κυριάρχησαν στην 
Μεσόγειο και αυτό ονομάστηκε «μινωική _________». Οι άντρες ασχολούνταν κυρίως με 
το ________, το ________, τις τέχνες, τη _______ και την κτηνοτροφία. Οι γυναίκες με την 
_________. Το πιο σημαντικό ανάκτορο ήταν της _______. Λάτρευαν την _______ θεά και 
έκαναν μια μεγάλη γιορτή, τα ________. Ιερά αντικείμενα ήταν τα ________ του ταύρου 
και ο διπλός _________. Η πρώτη τους γραφή ήταν η _________.

Λύσε το πρόβλημα.

Τώρα υπολόγισε το πηλίκο και το υπόλοιπο όπως 
στο παράδειγμα.
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Ήξερες ότι:
Ο Μίνως Καλοκαιρινός 
από το Ηράκλειο Κρήτης 
έκανε τις πρώτες 
ανασκαφές στην Κνωσό 
το 1878.

Ένα βιβλιοπωλείο το 
Σαββατοκύριακο πούλησε 27 
παιδικά βιβλία που το κάθε 
βιβλίο κόστιζε 13€ και 52 
λογοτεχνικά βιβλία που κάθε 
ένα κόστιζε 18€; Πόσα ευρώ 
εισέπραξε το βιβλιοπωλείο το 
Σαββατοκύριακο;

Λύση: Απάντηση:

1. Δ_ _ _ _ _ _ _ _ _  Οι γυναίκες είχαν τα ίδια _______ με τους άντρες.
2. Γ_ _ _ _ _ _ _  Αργότερα χρησιμοποιούσαν για γραφή την ________ Β’.
3. Μ_ _ _ _      Ο Μινωικός πολιτισμός πήρε το όνομά του από τον _____.
4. Τ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ζωγράφιζαν θαυμάσιες ________.
5. Σ_ _ _ _ _ _ _ _  Για την υπογραφή τους χρησιμοποιούσαν _________.
6. Τ_ _ _ _   Στις πόλεις δεν έφτιαχναν ________.

Θυμήσου τον Μινωικό πολιτισμό και βρες τη λέξη που λείπει.

43
-40

3

5
8

36 7 46 8 25 7 62 8



Να κάνεις την αντιστοίχιση με τα αρκτικόλεξα.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ελληνικά Ταχυδρομεία
προ Χριστού
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
παραδείγματος χάριν

Ε.Τ.Ε.
π.χ.
Ε.Ε.
Ο.Η.Ε.
π.Χ.
ΕΛ.ΤΑ.

10ος Κύκλος
Ονοματεπώνυμο:..................................................................       Ημερομηνία:    ...../...../.....
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ:        Γλώσσα 13-14                       Μαθηματικά 9                      Ιστορία 10

Σχολείο από το σπίτι

Το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου μιλά για 
την ειρήνη. Γράψε και εσύ τι σημαίνει 
για εσένα ειρήνη. 

Ειρήνη είναι:

Ειρήνη είναι να:

Τ' όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.
Τ' όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.
Τα λόγια της αγάπης κάτω απ' τα δέντρα
είναι η ειρήνη.

Ο πατέρας που γυρνάει τ' απόβραδο 
μ' ένα φαρδύ χαμόγελο στα μάτια
είναι η ειρήνη.

Ειρήνη είναι ένα ποτήρι με γάλα ζεστό 
κι ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει.

Αδέλφια μου μες στην ειρήνη 
διάπλατα ανασαίνει όλος ο κόσμος
με όλα τα όνειρά του.
Δώστε τα χέρια αδέλφια μου, 
αυτό είναι ειρήνη.

ποίημα
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Συμπλήρωσε τα κενά με το κατάλληλο οριστικό άρθρο.

___ μαθητή
___ γείτονας
___ πινάκων
___ νέου

___ τσάντα
___ δασκάλων
___ ήρωα
___ αγάπες

Συμπλήρωσε τα κενά με τις μετοχές των ρημάτων στις παρενθέσεις.

Πέρασε την μέρα του ___________ και ____________ με τους φίλους τους. 
(γελώ, παίζω)
Έφτασε ___________ και ___________ γρήγορα μας είπες τι έγινε.
(ιδρώνω, μιλώ)
Θα πηγαίνω στο σχολείο πάντα ___________, ___________ για το καλύτερο.
(διαβάζω, προσπαθώ)
Όλοι οι συμμαθητές μου ήρθαν ___________ και ___________ περαστικά.
(τρέχω, φωνάζω)

Βρες τις παρακάτω σημαντικές ημέρες στο ημερολόγιό σου και 
σημείωσε την ημέρα και τον μήνα. (π.χ. Τετάρτη 4 Αυγούστου)

Καθαρά Δευτέρα:
το Πάσχα:

η Πρωτομαγιά:
του Αγίου Πνεύματος:

το κλείσιμο των σχολείων για το Πάσχα:
το κλείσιμο των σχολείων για το καλοκαίρι:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

___ φίλης
___ οδηγούς
___ φωτιές
___ θείας

4
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Γρίφος
Είναι δικό σου αλλά οι 
άλλοι το χρησιμοποιούν 
περισσότερο από 
εσένα. Τι είναι;

Γράψε το όνομα.
Των γεωμετρικών σχημάτων.

___________ ___________ ______________________
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Λύσε τα προβλήματα.

Ένας ηλεκτρολόγος για να 
συνδέσει ένα θυροτηλέφωνο 
ένωσε 3 καλώδια σε ένα. Το ένα 
καλώδιο έχει μήκος 3,27 μ., το 
δεύτερο καλώδιο μήκος 4,05 μ. 
και το τρίτο καλώδιο 0,43 μ. 
περισσότερο από το πρώτο. 
Πόσα μέτρα ήταν το τελικό 
καλώδιο για το θυροτηλέφωνο; 

Λύση: Απάντηση:

Η μαμά του Ηλία έφτιαξε 3,840 
κιλά σπιτική μαρμελάδα και την 
έβαλε σε τρία μεγάλα βάζα. Στο 
ένα έβαλε 1,050 κιλά και στο 
άλλο 1,400. Πόσα κιλά 
μαρμελάδα έβαλε στο τρίτο 
βάζο;

Λύση: Απάντηση:

Γράψε το όνομα.
Των γεωμετρικών στερεών.

___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________
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1. Θ _ _ _ _ _ _ _   Έφτιαχναν μεγαλοπρεπείς ________ βασιλικούς τάφους.  
2. Γ_ _ _ _ _ _ _  Ανακάλυψαν για γραφή την ________ Β’.
3. Π_ _ _ _ _ _ _ _ _   Σκέπαζαν το πρόσωπο των νεκρών με χρυσές _________.
4. Π_ _ _ _    Έφτιαχναν μεγάλα γλυπτά από ________.
5. Ε_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Έφτιαχνα αγαλματάκια από ____________.
6. Κ_ _ _ _   Στην _________ δημιούργησαν δικές τους πόλεις.

Θυμήσου τον Μυκηναϊκό πολιτισμό και βρες τη λέξη που λείπει.

Λύση: Απάντηση:

Ο Φίλιππος πήγε στο μπακάλικο 
της γειτονιάς. Πλήρωσε για 2 
ψωμιά 2,30€, για 3 λίτρα γάλα 
4,75€ και για 2 μικρές σοκολάτες 
0,80€. Έδωσε χαρτονόμισμα των 
10€. Πόσα ρέστα πήρε;

Λύση: Απάντηση:

Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις που ταιριάζουν.
(Μυκήνες, Πελοπόννησος, Κρήτη, θάλασσα, εμπόριο, ναυτικοί, 
πολεμιστές, σώμα, ανάκτορο, ακρόπολη, τείχος, Μεγάλη, Όλυμπος) 

Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός πήρε το όνομά του από 
τις _________ που βρίσκονταν στην _________. Οι 
Μυκηναίοι κατέλαβαν το νησί της _________ και 
έγιναν οι κυρίαρχοι στην _________. Ασχολήθηκαν 
με το ________ και έγιναν _______. Ήταν σπουδαίοι 
_________ και φρόντιζαν το __________ τους. Ο 
βασιλιάς και οι άνθρωποι που ήταν γύρω του ζούσαν 
μέσα σε __________ πάνω στην __________ που 
προστατευόταν από γερά _________. Λάτρευαν τη 
_________ θεά και τους θεούς του _________. 

Ήξερες ότι:
Ο αρχηγός των Αχαιών 
κατά τον τρωικό πόλεμο 
ήταν ο βασιλιάς των 
Μυκηνών Αγαμέμνονας.

Ένα κατάστημα με παπούτσια 
πούλησε 45 ζευγάρια αντρικά 
παπούτσια προς 23€ το κάθε ένα 
και 39 ζευγάρια γυναικεία 
παπούτσια προς 18€ το κάθε ένα. 
Πόσα χρήματα εισέπραξε το 
κατάστημα;
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Απαντήσεις



Σελ. 2
Ο Ηλίας κάθε μέρα έρχεται από το σχολείο παρέα με τους φίλους του. Πριν 
φτάσει στο σπίτι του περνάει από τον φούρνο της γειτονιάς και αγοράζει ένα 
ψωμί. Φτάνοντας προς το σπίτι χαιρετά τους γείτονες και μπαίνει μέσα. 
Πλένεται με το σαπούνι των χεριών και σκουπίζεται σε μία από τις κρεμασμένες 
πετσέτες. Πριν κάτσει στο τραπέζι ανοίγει τα παράθυρα των δωματίων και 
περιμένει να μαζευτούν όλα τα μέλη της οικογένειας. Αφού φάνε, ξεκουράζεται 
για λίγο και έπειτα ξεκινά και οργανώνει τον χώρο και τον χρόνο του για να 
ασχοληθεί με τις υποχρεώσεις του για το σχολείο.

Σελ. 3
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1ος Κύκλος

Π  Μ  Ε
288 289 290

768 769 770

289 290 291

988 989 990

Π  Μ  Ε
177 178 179

357 358 359

588 589 590

766 767 768

Π  Μ  Ε
559 560 561

398 399 400

978 979 980

998 999 1.000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Ποιος 
Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

ρήμα  τι μαθαίνω;
μαθαίνω μουσική.
μαθαίνεις μουσική.
μαθαίνει μουσική.
μαθαίνουμε μουσική.
μαθαίνετε μουσική.
μαθαίνουν μουσική.

Ποιος 
Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

ρήμα  τι έχω;
έχω  μάθημα.
έχεις  μάθημα.
έχει  μάθημα.
έχουμε μάθημα.
έχετε  μάθημα.
έχουν  μάθημα.

Κύρια
Παρασκευή
Μάρτιος
Δίας
Κομοτηνή
Χριστούγεννα
Αφροδίτη

κοινά
ημέρα
παιχνίδι
ιστορία
πόλη
θεία
πανηγύρι



Σελ. 4

1-ΑΘΗΝΑ, 2-ΑΡΗΣ, 3-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ, 4-ΗΦΑΙΣΤΟΣ, 5-ΗΡΑ, 6-ΔΗΜΗΤΡΑ, 7-ΕΡΜΗΣ, 
8-ΑΡΤΕΜΗ, 9-ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 10-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, 11-ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 12-ΔΙΑΣ.

Γρίφος: Ήταν ο Όλυμπος.

Σελ. 5

1-γ, 2-γ, 3-β, 4-β, 5-α, 6-γ, 7-α
45

διακόσια εξήντα τέσσερα

πεντακόσια ογδόντα εννιά

τετρακόσια ενενήντα δύο

εφτακόσια τριάντα

264 = 200 + 60 + 4

589 = 500 + 80 + 9

492 =400 + 90 + 2

730 = 700 + 30 + 0

Δ  Μ6264 4

Δ  Μ8589 9

Δ  Μ9492 2

Δ  Μ3

Ε 2

Ε 5

Ε 4

Ε 7730 0

3 18 6x6 :3

7 28 4x4 :7

5 15 3x3 :5

2 16 8x8 :2

6 30 5x5 :6

9 27 3x3 :9

10 40 4x4 :10

8 24 3x3 :8

4 32 8x8 :4

6 42 7x7 :6

Δ
4
3
8

Μ
8
5
3

1

+

Δ
5
1
7

Μ
4
9
3

1

+

Δ
3
5
9

Μ
7
8
5

1

+

Δ
7
2
1

Μ
3
7
00

1

+

Δ
5
3
 9

Μ
5
6
1

1

+

Δ
8
1
1

Μ
2
8
00

1

+

27 + 58 = ;
20 + 50 = 70

7 + 8 = 15
70 + 15 = 85

42 + 39 = ;
40 + 30 = 70

2 + 9 = 11
70 + 11 = 81

65 + 25 = ;
60 + 20 = 80

5 + 5 = 10
80 + 10 = 90

35 + 48 = ;
30 + 40 = 70

5 + 8  = 13
70 + 13 = 83



Σελ. 6

Σελ. 7
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2ος Κύκλος

Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

βάφω
βάφεις
βάφει
βάφουμε
βάφετε
βάφουν

Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

χαίρομαι
χαίρεσαι
χαίρεται
χαιρόμαστε
χαιρόσαστε
χαίρονται

ο εργάτης
ο αγρότης
ο δάσκαλος
ο ψαράς
ο δικαστής

του εργάτη
του αγρότη
του δασκάλου
του ψαρά
του δικαστή

οι εργάτες
οι αγρότες
οι δάσκαλοι
οι ψαράδες
οι δικαστές

των εργατών
των αγροτών
των δασκάλων
των ψαράδων
των δικαστών

Είναι πεισματάρης σαν γάιδαρος.
Είναι τόσο δυνατός όπως το λιοντάρι.
Τρέχει γρήρορα σαν λαγός.
Σκαρφαλώνει με ευκολία όπως η μαϊμού.
Είναι ψηλή σαν καμηλοπάρδαλη.
Είναι πονηρός σαν αλεπού.

όμορφος
φτηνός
κοντός
χοντρός

ομορφότερος
φτηνότερος
κοντύτερος
χοντρότερος

άσχημος
ακριβός
ψηλός
λεπτός

ασχημότερος
ακριβότερος
ψηλότερος
λεπτότερος

δρόμος: μονόδρομος, πεζόδρομος, διάδρομος, ιππόδρομος, ποδαρόδρομος.
χιόνι: χιονόνερο, χιονόμπαλα, χιονάθρωπος, χιονοθύελλα, χιονονιφάδα.

έξυπνη, καλή, όμορφη, δουλευταρού, νοικοκυρά, μελαγχρινή: γυναίκα
καλός, πιστός, αδερφικός, υπομονετικός, καρδιακός: φίλος
γρήγορος, δημιουργικός, τυπικός, παραγωγικός, έμπιστος: υπάλληλος

Α Ρ Τ

Ε Μ Η
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Σελ. 8

Σελ. 9

Αίνιγμα: Ο σπόρος.

1-ΝΕΜΕΑΣ, 2-ΥΔΡΑ, 3-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ, 4-ΚΑΠΡΟ, 5-ΣΤΑΥΛΟΥΣ, 6-ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ, 
7-ΤΑΥΡΟ, 8-ΔΙΟΜΗΔΗ, 9-ΖΩΝΗ, 10-ΓΗΡΥΟΝΗ, 11-ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ, 12-ΚΕΡΒΕΡΟ.

Σελ. 10

1-γ, 2-α, 3-β, 4-α, 5-γ, 6-γ, 7-β.

Πρόβλημα: Περίσσεψαν 350 εκ. σωλήνα. 435-85=350εκ. 

Πρόβλημα: Το μήκος του νέου καλωδίου θα είναι 5 μ. και 74 εκ./ 
224+350=574 εκ. ή 5 μ. και 74 εκ.

3 μέτρα = 300 εκατοστά
6 εκατοστά = 60 χιλιοστά
5 μέτρα = 500 εκατοστά

13 μέτρα = 1.300 εκατοστά
1 μέτρο = 1.000 χιλιοστά 
5 εκατοστά = 50 χιλιοστά

10 εκ. ή 100 χιλ.
6 εκ. ή 60 χιλ.

13 εκ. ή 130 χιλ.
3 εκ. ή 30 χιλ.

1)
2) 
3) 
4) 

Δ
6
1
4
 1

Μ
16

9
7

–

Δ
7
1
3
3

Μ
15

8
7

–

Δ
5
1
4
0

Μ
16

7
9

–

Δ
9
1
4
4

Μ
12

8
4

–

Δ
5
1
2
2

Μ
10

5
5

–

549 = 500 + 40 + 9 = (5x100) + (4x10) + 9
892 = 800 + 90 + 2 = (8x100) + (9x10) + 2

406 = 400 + 6 = (4x100) + 6
764 = 700 + 60 + 4 = (7x100) + (6x10) + 4

500 – 300 = 200
650 – 250 = 400
600 – 600 = 0

700 – 150 = 550
800 – 700 = 100
900 – 450 = 450



Σελ. 11
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3ος Κύκλος

δανεικός
ποτιστήρι
πρήξιμο
σκαλιστήρι
άθροισμα

γκρέμισμα
καπνιστής 
χτίστης
κελάρυσμα
σύγχυση

ασφυκτικός
καθαρίστρια
πηχτός
δάκρυ
σκούπισμα

Με ρώτησαν πού πήγες εχθές και πώς πέρασες;
Θα σου πω που πήγα. Πήγα στο πάρκο που είναι στη γειτονιά 
μου. Δεν ήξερα πως χρειαζόταν να ρωτήσω. 
Και πώς ήρθες πίσω; 
Ήρθα με το ποδήλατο που μου δάνεισε ο Ηλίας. Η γιαγιά μου 
ξέρει που πηγαίνω και πως είμαι πολύ προσεκτικός.
Πού είναι η μπάλα; 
Εκεί που μας είπες να την αφήσουμε!

χαρτογράφος, χαρτοκιβώτιο, χαρτόκουτο, χαρτομάντηλο, 
χαρτοπόλεμος, χαρτοπώλης, χαρτοταινία, χαρτοφύλακας.

το έργο
του έργου
το έργο
– έργο

το άλογο
του αλόγου
το άλογο
– άλογο

το φρούτο
του φρούτου
το φρούτο
– φρούτο

το άτομο
του ατόμου
το άτομο
– άτομο

Ενικός αριθμός

τα έργα
των έργων
τα  έργα
– έργα

τα άλογα
των αλόγων
τα άλογα
–  άλογα

τα φρούτα
των φρούτων 
τα φρούτα
–  φρούτα

τα άτομα
των ατόμων
τα άτομα
–  άτομα

Πληθυντικός αριθμός

ψωμί
χέρι
σπαθί

δάκρυ
στάχυ
μαλλί

βράδυ
σιτάρι
οξύ

πόδι
ψάρι
δόρυ

παιδί
δίχτυ
λουλούδι

Σελ. 12
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Σελ. 13

Σελ. 14

1.349 = 1.000 + 300 + 40 + 9
2.802 = 2.000 + 800 + 2
2.460 = 2.000 + 400 + 60
1.064 =1.000 + 60 + 4

1.000 + 400 + 50 + 9 = 1.459
2.000 + 800 + 90 + 8 = 2.898
1.000 + 900 + 30 + 1 = 1.931
2.000 + 90 + 4 = 2.094

2.499 , 2.500 , 2.501
1.049 , 1.050 , 1.051 
2.889 , 2.890 , 2.891
2.998 , 2.999 , 3.000

2.901> 2.190> 2.109> 2.091>2.019
1.089< 1.809< 1.890< 1.908<1.980

376
295
671

+

1 1
587
354
941

+

1 1
640

86
726

+

1 
528
319

209
–

18

1
935
427
508

–

15

1
604
373
231

–

10

1
813

65
748

–

1311

11

14 : 2 = 7
24 : 2 = 12
200 : 2 = 100

27 : 3 = 9
12 : 3 = 4
600 : 3 = 200

32 : 4 = 8
28 : 4 = 7
80 : 4 = 20

42 : 7 = 6
28 : 7 = 4
63 : 7 = 9

Πρόβλημα: Ο κάθε φίλος θα πάρει 10 μήλα. 4x20=80, 80:8=10.

1-ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ, 2-ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ, 3-ΑΡΙΑΔΝΗ, 4-ΜΙΝΩΑΣ, 5-ΑΙΓΕΑΣ, 
6-ΔΑΙΔΑΛΟΣ, 7-ΣΠΑΘΙ, 8-ΜΙΤΟΣ

Αίνιγμα: Τα βήματα.
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Σελ. 15

Είναι Κυριακή. Η Μελίνα και ο Φίλιππος νιώθουν πολύ χαρούμενοι. Η ημέρα τους 
ξεκινάει εκπληκτικά και δεν μπορούν να φανταστούν πώς θα συνεχιστεί. Οι γονείς 
τους μόλις ξυπνάνε, τους ανακοινώνουν πως θα πάνε για πεζοπορία στο βουνό. 
Τρώνε γρήγορα πρωινό και η περιπέτεια ξεκινά. Βάζουν με προσοχή τα πράγματα 
στο αυτοκίνητο, φοράνε τι ζώνες τους και περιμένουν τον μπαμπά να βάλει 
εμπρός. Το αυτοκίνητο όμως έχει άλλα σχέδια, δεν παίρνει εμπρός με τίποτα. Κάτι 
έχει χαλάσει και δυστυχώς η πεζοπορία αναβάλλεται για την άλλη Κυριακή. 

Σελ. 16

4ος Κύκλος

Άτυχος-τυχερός, παλιός-νέος, καυτός-παγωμένος, εχθρικός-φιλικός, 
ψιλός-χοντρός, ψηλός-κοντός, βλαβερός-ωφέλιμος.

Φιλικός-φιλικά, ωφέλιμος-ωφέλιμα, εχθρικός-εχθρικά, ψηλός-ψηλά, 
νόστιμος-νόστιμα, άσχημος-άσχημα, καλός-καλά.

Ενεστώτας
(σήμερα)

Παρατατικός
(χθές συνέχεια)

Αόριστος
(χθές για λίγο)

Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

Ο σκύλος δεν γάβγιζε ούτε δεν κουνούσε την ουρά.
Το έκλεισα μόλις πετάχτηκε.
Το φαγητό δεν ήταν σπουδαίο αλλά η θέα ήταν υπέροχη.
Κατάλαβα ότι χτύπησα όταν άρχισε να τσούζει.

Αυτή την άσκηση την έχω κάνει. (άρθρο, αντωνυμία)
Τοποθέτησέ το δίπλα από το τραπέζι. (αντωνυμία, άρθρο)
Την απάντηση την έδωσε ο διευθυντής. (άρθρο, αντωνυμία)
Το σκυλάκι που έσωσε θα το υιοθετήσει. (άρθρο, αντωνυμία)
Αυτός της μιλούσε αλλά εκείνη δεν τον άκουγε. (αντωνυμία, αντωνυμία)

γράφω
γράφεις
γράφει
γράφουμε
γράφετε
γράφουν

έγραφα
έγραφες
έγραφε
γράφαμε
γράφατε
έγραφαν

έγραψα
έγραψες
έγραψε
γράψαμε
γράψατε
έγραψαν

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας 
(αύριο συνέχεια)
θα γράφω
θα γράφεις
θα γράφει
θα γράφουμε
θα γράφετε
θα γράφουν
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Σελ. 17

Αίνιγμα: Η απόφαση.

Σελ. 18
 
Πρόβλημα: Κλασικά παραμύθια: 20 (40:2=20),  Βιβλία μυθολογίας: 10 (40:4=10), 
Βιβλία με πειράματα: 5 (40:8=5), Κόμικς: 5 (20+10+5=35, 40-35=5).

1-ΙΩΛΚΟ, 2-ΦΡΙΞΟΣ, 3-ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ, 4-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 5-ΟΡΦΕΑΣ, 6-ΣΑΝΔΑΛΙ, 
7-ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ.

=— 1 5 — 2 10

Το          της τάξης;
Το          της τάξης;
Το          της τάξης;
Τα          της τάξης;
Τα          της τάξης;
Τα          της τάξης;

Είναι 15 μαθητές.
Είναι 10 μαθητές.
Είναι 6 μαθητές.
Είναι 6 μαθητές.
Είναι 10 μαθητές.
Είναι 15 μαθητές.

> > >

— 1 2
— 1 3
— 1 5

Το          του κουμπαρά του;
Το          του κουμπαρά του;
Το          του κουμπαρά του;

Είναι 10 ευρώ.
Είναι 20 ευρώ.
Είναι 50 ευρώ.

— 1 10
— 1 5
— 1 2

— 2 6

— 2 10

— 5 10

— 1 4 — 1 5 — 6 10 — 12

— 2 10 — 4 8

=— 1 4 — 3 12 =— 1 5 — 2 10 =— 6 10 — 3 5 =— 1 2 — 4 8

=— 1 4 — 3 12=— 6 10 — 3 5 =— 1 2 — 4 8

— 3 12 — 35

Διάβασα στον Δημήτρη ένα βιβλίο.
Πήρα της Ελένης το ποδήλατο.
Κέρασα τους φίλους μου για τη γιορτή.
Έφτιαξα της μαμάς μου ένα γλυκό.

Του διάβασα ένα βιβλίο.
Της πήρα  το ποδήλατο.
Τους κέρασα για τη γιορτή.
Της έφτιαξα ένα γλυκό.
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5ος Κύκλος

Σελ. 19

Σελ. 20

Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

Ενεστώτας
(σήμερα)

αρχίζω
αρχίζεις
αρχίζει
αρχίζουμε
αρχίζετε
αρχίζουν

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας 
(αύριο συνέχεια)
θα αρχίζω
θα αρχίζεις
θα αρχίζει
θα αρχίζουμε
θα αρχίζετε
θα αρχίζουν

Αόριστος
(χθές για λίγο)

άρχισα
άρχισες
άρχισε
αρχίσαμε
αρχίσατε
άρχισαν

Στιγμιαίος 
Μέλλοντας 
(αύριο για λίγο)
θα αρχίσω
θα αρχίσεις
θα αρχίσει
θα αρχίσουμε
θα αρχίσετε
θα αρχίσουν

Ενικός αριθμός 
(εσύ)
σήκωσε
μάζεψε
σκούπισε
δοκίμασε

Πληθυντικός 
αριθμός (εσείς)
σηκώστε
μαζέψτε
σκουπίστε
δοκιμάστε

Ενικός αριθμός 
(εσύ)
άρχισε
πότισε
μαγείρεψε
σχόλασε

Πληθυντικός 
αριθμός (εσείς)
αρχίστε
ποτίστε
μαγειρέψτε
σχολάστε

ημερομηνία, ημερομίσθιο, καλημέρα, καθημερινός, ημερολόγιο, εφημερίδα, 
δεκαήμερο, πενθήμερο, ολοήμερο, μονοήμερη, ισημερινός, ημερονύχτιο.

τηλεσκόπιο, τηλεόραση, τηλέφωνο, τηλεκάρτα, τηλεκπαίδευση, τηλεμαχία, 
τηλεκοντρόλ, τηλεκατευθυνόμενος, τηλεπικοινωνία, τηλεπαιχνίδι, τηλεοπτικός.

καταγάλανος: Ο ουρανός ήταν καταγάλανος.
καταϊδρωμένος: Έφτασε τελευταίος και καταϊδρωμένος.
κατάμουτρα: Του είπε την αλήθεια κατάμουτρα.
καταχείμωνο: Φορούσε μόνο μια ζακετούλα μέσα στο καταχείμωνο.

το μανάβικο του κυρ-Γιώργου
ο δικός μας παππούς
η γάτα της Καίτης
το γλυκό της μαμάς
το δικό μου ποδήλατο

το μανάβικό του
ο παππούς μας
η γάτα της
το γλυκό της
το ποδήλατό μου



Σελ. 21

53

1.050 + 950 = 2.000
1.400 + 1.100 = 2.500
1.750 + 250 = 2.000
2.750 + 250 = 3.000

56 x 4 = (50 + 6) x 4 = (50 x 4) + (6 x 4) = 200 + 24 = 224
38 x 5 = (30 + 8) x 5 = (30 x 5) + (8 x 5) = 150 + 40 = 190
44 x 7 = (40 + 4) x 7 = (40 x 7) + (4 x 7) = 280 + 28 = 308
125 x 4 = (100 + 20 + 5) x 4 = (100 x 4) + (20 x 4) + (5 x 4) = 400 + 80 + 20 = 500

2.200 – 1.200 = 1.000
3.000 – 1.500 = 1.500
2.050 – 1.550 = 500
1.600 – 800 = 800

Πρόβλημα: Πούλησε 675 πακέτα μακαρόνια. 15x25=375, 12x25=300, 375+300=675.

Πρόβλημα: Το ξενοδοχείο έχει 144 κρεβάτια. 6x6=36, 36x4=144.

Γρίφος: Υπάρχει το γράμμα «ε».

Σελ. 22

Πρόβλημα: Το τάμπλετ κόστιζε 190€. 3x150=450, 640-450=190.

Ελένη, Μενέλαος, Πάρης, Αχαιοί, Αγαμέμνονας, Τρωικός, δέκα, Έκτορα, φτέρνα, 
Οδυσσέας, Δούρειος Ίππος, κοιλιά, πύλες.

1.465 + 1.387
1.465
1.387
2.852

+
2.852
1.387
1.465

–

2.035 – 1.126
2.035
 1.126

909
–

1.126
909

2.035
+

1.809 + 1.126
1.809
1.123 

2.932
+

2.932
1.123

1.809
–

42
35

210
1.260
1.470

X

+

26
42
52

1.040
1.092

X

+

53
37

371
1.590
1.961

X

+

65
24

260
1.300
1.560

X

+

29
16

174
290
464

X

+
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6ος Κύκλος
Σελ. 23

Σελ. 24

Σταμάτα ή βγες έξω.
Μπείτε αμέσως στο σπίτι και καθήστε.
Μαγειρέψτε το φαγητό και δοκιμάστε το.
Μάζεψε τα πράγματά σου και σχόλασε.
Σήκωσε την σκούπα και σκούπισε.

Σταματήστε ή βγείτε έξω.
Μπες αμέσως στο σπίτι και κάθησε.
Μαγείρεψε το φαγητό και δοκίμασέ το.
Μαζέψτε τα πράγματά σας και σχολάστε.
Σηκώστε τις σκούπες και σκουπίστε.

το περιτύλιγμα από χαρτί
η σκούπα από ψάθα
το παπούτσι από γούνα
η πόρτα από ξύλο
η μπάλα από λάστιχο
η κούκλα από πορσελάνη
το ρούχο από μετάξι
το ταψί από μέταλλο
η κούπα από πηλό

Εχθές ήταν η ημέρα της σοκολάτας στο σπίτι μας. Το πρωί η μαμά έβαλε στο φούρνο 
ένα σοκολατένιο κέικ και το απόγευμα μας ετοίμασε σουφλέ σοκολάτας. 
Τρελαινόμαστε για τα κέικ της μαμάς αλλά η ιδέα του σουφλέ ήταν το αποκορύφωμα. 
Την συνταγή των λαχταριστών κέικ και των σουφλέ σοκολάτας την έμαθε η μαμά όταν 
σπούδαζε στο εξωτερικό.

το χάρτινο περιτύλιγμα
η ψάθινη σκούπα
το γούνινο παπούτσι
η ξύλινη πόρτα
η λαστιχένια μπάλα
η πορσελάνινη κούκλα
το μεταξένιο ρούχο
το μεταλλικό ταψί
η πήλινη κούπα

Ρήμα Άκλιτη μετοχή
(-ώντας,-οντας)

Κλιτή μετοχή
(-μένος,-μένη,-μένο)

χαλώ 
διαβάζω
ρίχνω
σκάβω
απομακρύνω
γράφω
κρατώ

χαλώντας
διαβάζοντας
ρίχνοντας
σκάβοντας
απομακρύνοντας
γράφοντας
κρατώντας

χαλασμένος
διαβασμένος
ριγμένος
σκαμμένος
απομακρυσμένος
γραμμένος
κρατημένος
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Σελ. 25

Γρίφος: Είναι ακριβώς το ίδιο, ένα κιλό.

Οι τοίχοι έγιναν ροζ. Διαλέξαμε το χρώμα στην τύχη.
Σήμερα με μια χρυσή λίρα αγοράζεις μια κρητική λύρα.
Η αδερφή μου είναι ψηλή σαν καμηλοπάρδαλη. 
Έραψε με ψιλή κλωστή το ύφασμα. 
Το αν φυτρώσει κάπου το κλήμα εξαρτάται και από το κλίμα του τόπου.
Αφού μπω στο μετρό, μετρώ πέντε στάσεις και κατεβαίνω.

πρωινός
σημερινός
φετινός
καλοκαιρινός

πρωί
σήμερα
φέτος
καλοκαίρι

μεσημεριανός
αυριανός
περσινός
χειμερινός

μεσημέρι
αύριο
πέρσι
χειμώνας

βραδινός
χτεσινός
προπέρσινος
φθινοπωρινός

βράδυ
χτες
πρόπερσι
φθινόπωρο

3 x 9 x 10 = 270
5 x 6 x 100 = 3.000
6 x 7 x 1.000 = 42.000
4 x 12 x 100 = 4.800

540 : 10 = 54
49 : 10 = 4,9
587 : 100 = 5,87
1.432 : 10 = 143,2

2.040 : 100 = 20,40 
351 : 10 = 35,1
782 : 1.000 = 0,782 
56 : 1.000 = 0,056 

 = 0,4—4 10

0,4 = —4 10 0,9 = —9 10

 = 1,4—14
 10  = 3,2—32

 10  = 0,ο4—4
 100

1,3 = —13
 10 2,4 = —24

 10 3,8 = —38
 10

0,24 = —24
 100 0,99 = —99

 100 23,71 = —2.371
 1005,74 = —574

 1001,06 = —106
 100

 = 0,14—14
 100

Αριθμοί
4 μονάδες 29 εκατοστά
7 μονάδες 50 εκατοστά
15 μονάδες 6 εκατοστά
20 μονάδες 5 δέκατα
0 μονάδες 48 εκατοστά
105 μονάδες 203 χιλιοστά
431 μονάδες 516 χιλιοστά

Ε

1
4

Δ

1
2

0
3

Μ
4
7
5
0
0
5
1

,
,
,
,
,
,
,

δέκ.
2
5
0
5
4
2
5

εκ.
9
0
6

8
0
1

χιλ.

3
6

Δεκαδικός αριθμός
4,29
7,50

15,06
20,5
0,48

105,203
431,516

 = 1,32—132
 100
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Σελ. 26

Πρόβλημα: Του έμειναν 2,55€. 24,60+5=29,60/ 29,60-27,05=2,55€.

Πρόβλημα: Το συνολικό τους ύψος θα ήταν 3,63 μέτρα. 1,35+1,5+0,78=3,63 μέτρα.

Ιθάκης, Λαέρτης, Πηνελόπη, Τηλέμαχος, πολυμήχανος, Δούρειου ίππου, 
Αχαιοί, Τροία, πατρίδα, δέκα, Ποσειδώνας, τύφλωσε, Πολύφημο.

Α-11, Β-9, Γ-2, Δ-1, Ε-5, Ζ-10, Η-3, Θ-12, Ι-8, Κ-7, Λ-4, Μ-6.

7,2 > 2,972 > 2,75 > 2,7 > 2,070 > 2,007

17,68 + 14,04
17,68
14,04
31,72

+

35,24 – 17,18
35,24
17,18

18,06
–

24,03 + 8,59
24,03

8,59
32,62

+

43 – 14,05
43,00
14,05
28,95

–

2,070       2,75       2,007       2,972       2,7       7,2



7ος Κύκλος

Σελ. 28

Σελ. 27

57

χάνω το μολύβι μου
κρύος άνθρωπος
βαριά λόγια
ανοιχτό παράθυρο
ξύλινη καρέκλα
πικρό συναίσθημα
έφαγα ένα μήλο
πνίγομαι στη δουλειά

χάνω τον χρόνο μου
κρύο νερό
βαριά τσάντα
ανοιχτός άνθρωπος
ξύλινα λόγια
πικρή σοκολάτα
έφαγα μια τούμπα
πνίγομαι με το σάλιο μου

Εχθές πήγαμε βόλτα στο πάρκο με το ποδήλατο. (αόριστος)
Εκεί που πηγαίναμε στο πάρκο έσκασε το λάστιχο από το ποδήλατο. (παρατατικός)
Πηγαίνουμε με το ποδήλατο στο πάρκο. (ενεστώτας)
Αύριο θα πάμε στο πάρκο με το ποδήλατο. (στιγμιαίος μέλλοντας)
Αύριο τέτοια ώρα θα πηγαίνουμε στο πάρκο με το ποδήλατο. (εξακολουθητικός μέλλοντας)

Μ
Κ
Κ
Μ
Μ
Κ
Μ
Κ

Κ
Μ
Μ
Κ
Κ
Μ
Κ
Μ

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

ο πολύς καπνός

τον πολύ καπνό

η πολλή φασαρία
της πολλής φασαρίας
την πολλή φασαρία

το πολύ φαγητό

το πολύ φαγητό

Ενικός αριθμός

Ον.
Γεν.
Αιτ.
Κλητ.

οι πολλοί καπνοί
των πολλών καπνών
τους πολλούς καπνούς
– πολλοί καπνοί

οι πολλές φασαρίες
των πολλών φασαριών
τις πολλές φασαρίες
– πολλές φασαρίες

τα πολλά φαγητά
των πολλών φαγητών
τα πολλά φαγητά
– πολλά φαγητά

Πληθυντικός αριθμός

– –

– – –

Η μαμά της Ελπίδας είναι από την Ισπανία.
Η Ελπίδα μιλάει ελληνικά, αγγλικά και λίγα ισπανικά.
Κάποιοι φίλοι της την φωνάζουν και Ισπανίδα.
Τρελαίνεται για ισπανικά φαγητά.
Λέει πως οι Ισπανοί μοιάζουν αρκετά με τους Έλληνες.
Αγαπά την Ισπανία όσο και την Ελλάδα. 



Σελ. 29
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Όταν πήγαινα στην πρώτη δημοτικού ξεκίνησα να μαθαίνω αγγλικά. Την πρώτη χρονιά 
έμαθα απλά κάποιες λεξούλες. Την επόμενη χρονιά συνέχισα τα μαθήματα. Μάλιστα 
έγραψα και ένα γράμμα στα αγγλικά σε έναν ξάδερφό μου που τότε ζούσε στην Αγγλία. 
Τώρα που είμαι στην τρίτη δημοτικού τα αγγλικά μου φαίνονται πιο χρήσιμα. Μιλάμε με 
τους συμμαθητές μου στην τάξη και καμιά φορά γελάμε όταν κάνουμε λάθη.

Πέντε τετραψήφιους αριθμούς από το 3.000 μέχρι το 5.000.
4.631, 3.614, 3.146, 4.163, 4.136
Τώρα βάλε τους αριθμούς στη σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.
4.631> 4.163> 4.136> 3.614> 3.146
Πέντε τετραψήφιους αριθμούς από το 6.000 μέχρι το 7.000.
6.143, 6.431, 6.314, 6.413, 6.341
Τώρα βάλε τους αριθμούς στη σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο.
6.143< 6.314< 6.341< 6.413< 6.431

4.835
5.904
6.028
2.573
5.082
6.537
4.451

4Χ 8Ε 3Δ 5Μ
5Χ 9Ε 4Μ
6Χ 2Δ 8Μ
2Χ 5Ε 7Δ 3Μ
5Χ 8Δ 2Μ
6Χ 4Ε 13Δ 7Μ
3Χ 14Ε 5Δ 1Μ

4.000+800+30+5
5.000+900+4
6.000+20+8
2.000+500+70+3
5.000+80+2
6.000+400+130+7
3.000+1.400+50+1

Αθήνα
Κομοτηνή
Πάτρα
Κρήτη
Ξάνθη
Γιάννενα
Γαλλία
Ρωσία
Αλβανία
Αμερική
Κίνα

Αθηναίος
Κομοτηναίος
Πατρινή
Κρητικός
Ξανθιώτης
Γιαννιώτης
Γάλλος
Ρώσος
Αλβανός
Αμερικάνος
Κινέζος

Αθηναία
Κομοτηναία
Πατρινός
Κρητικιά
Ξανθιώτισσα
Γιαννιώτισσα
Γαλλίδα
Ρωσίδα
Αλβανίδα
Αμερικάνα
Κινέζα
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  1.830 γραμμ. = 1 κιλό και 830 γραμμ.
 3.044 γραμμ. = 3 κιλά και 44 γραμμ.
 2.903 γραμμ. = 2 κιλά και 903 γραμμ.
6.200 γραμμ. = 6 κιλά και 200 γραμμ.
     930 γραμμ. = 0 κιλά και 930 γραμμ.

8 Α 0 Η W Λ ω
Σελ. 30

Πρόβλημα: Τους έμειναν 1.089€. 2.407-235=2.172, 2.407+2.172=4.579, 
4.579-3.490=1.089.

θάλασσα, δάση, τροφοσυλλέκτες, χιόνι, μυαλό, φωτιάς, παλαιολιθική, 
χιόνια, καλλιεργούν, οικισμούς, νεολιθική, Σέσκλο, Διμήνι.

Ο άνθρωπος είναι κυνηγός.
Η γη είχε χιόνια και πάγο.
Ο άνθρωπος είναι γεωργός.
Η γη ζεστάθηκε και γέμισε φυτά.

Ο άνθρωπος φτιάχνει οικισμούς.
Στα δάση ζούσαν δεινόσαυροι.
Η γη ήταν απέραντη θάλασσα.
Ο άνθρωπος ήταν τροφοσυλλέκτης.

Ν
Π
Π
Π

Π
Π
Ν
Ν

Ο άνθρωπος είναι γεωργός.
Ο άνθρωπος ήταν τροφοσυλλέκτης.

Ο άνθρωπος είναι κυνηγός.
Ο άνθρωπος φτιάχνει οικισμούς.

2
4

3
1



8ος Κύκλος
Σελ. 31

Σελ. 32
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«Πώς περάσατε στις διακοπές;» ρώτησε η δασκάλα τα παιδιά.
Η δασκάλα ρώτησε τα παιδιά πώς πέρασαν στις διακοπές.
Ο μπαμπάς είπε ότι θα πάμε στο χωριό το Σάββατο.
«Θα πάμε στο χωριό το Σάββατο.» είπε ο μπαμπάς.
Η Μελίνα ρώτησε τον αδερφό της πού έβαλε την κασετίνα της.
«Πού έβαλες την κασετίνα μου;» ρώτησε η Μελίνα τον αδερφό της.
«Ηλία σε ποια τάξη θα πας;» ρώτησε η γιαγιά.
Η γιαγιά ρώτησε τον Ηλία σε ποια τάξη θα πάει.

Η ρόδα του ποδηλάτου έσκασε από το τριβόλι.
Οι ρόδες των ποδηλάτων έσκασαν από τα τριβόλια.
Θα αγοράσει το βιβλίο για να το πάει για δώρο.
Θα αγοράσουν τα βιβλία για να τα πάνε για δώρα.
Από το χωριό μου βλέπω την κορυφή του βουνού.
Από τα χωριά μας βλέπουμε τις κορυφές των βουνών.
Η δασκάλα γράφει το κείμενο για την γιορτή.
Οι δασκάλες γράφουν τα κείμενα για τις γιορτές.
Ο δήμαρχος αυτή τη μέρα επισκέφτηκε το σχολείο της πόλης.
Οι δήμαρχοι αυτές τις ημέρες επισκέφτηκαν τα σχολεία των πόλεων.

η γειτόνισσα
η αγρότισσα
η αντάρτισσα
η Λαμιώτισσα
η βαρκάρισσα
η μαγείρισσα

ο γείτονας
ο αγρότης
ο αντάρτης
ο Λαμιώτης
ο βαρκάρης
ο μάγειρας

η αρχόντισσα
η μάγισσα
η Καβαλιώτισσα
η βασίλισσα
η καπετάνισσα
η νησιώτισσα

ο άρχοντας
ο μάγος
ο Καβαλιώτης
ο βασιλιάς 
ο καπετάνιος
ο νησιώτης

γιατρός
καφετζής
βαφέας
κουρέας
νοσοκόμος

ιατρείο
καφενείο
βαφείο
κουρείο
νοσοκομείο

δάσκαλος
ζαχαροπλάστης
βιβλιοπώλης
κρεοπώλης

σχολείο
ζαχαροπλαστείο
βιβλιοπωλείο
κρεοπωλείο



Σελ. 33
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δωμάτιο
σπίτι
τετράδιο
φύλλο
βιβλίο
μολύβι
Ελένη
πρίγκιπας
κλέφτης

δωματιάκι
σπιτάκι
τετραδιάκι
φυλλαράκι
βιβλιαράκι
μολυβάκι
Ελενίτσα
πριγκιπόπουλο
κλεφτόπουλο

λαγός
ρούχο
καρέκλα
ποτήρι
μπουκάλι
ξαδέρφη
Μαρία
φίλος
μήλο

λαγουδάκι
ρουχαλάκι
καρεκλίτσα
ποτηράκι
μπουκαλάκι
ξαδερφούλα
Μαράκι
φιλαράκι
μηλαράκι

Υπερθετικός βαθμός
Μονολεκτικά
ο εξυπνότερος μαθητής
το ομορφότερο λουλούδι
ο γρηγορότερος παίχτης
οι προσεκτικότεροι μαθητές
η νοστιμότερη πίτα
το αλμυρότερο φαγητό

Υπερθετικός βαθμός
Περιφραστικά
ο πιο έξυπνος μαθητής
το πιο όμορφο λουλούδι
ο πιο γρήγορος παίχτης
οι πιο προσεκτικοί μαθητές
η πιο νόστιμη πίτα 
το πιο αλμυρό φαγητό

Θετικός βαθμός

ο έξυπνος μαθητής
το όμορφο λουλούδι
ο γρήγορος παίχτης
οι προσεκτικοί μαθητές
η νόστιμη πίτα
το αλμυρό φαγητό

Γρίφος: Δεν υπάρχουν σκάλες αφού το σπίτι είναι ισόγειο.

28 x 4 = (20 + 8) x 4 = (20 x 4) + (8 x 4) = 80 + 32 = 112
35 x 8 = (30 + 5) x 8 = (30 x 8) + (5 x 8) = 240 + 40 = 280
46 x 3 = (40 + 6) x 3 = (40 x 3) + (6 x 3) = 120 + 18 = 138
29 x 7 = (20 + 9) x 7 = (20 x 7) + (9 x 7) = 140 + 63 = 203
65 x 2 = (60 + 5) x 2 = (60 x 2) + (5 x 2) = 120 + 10 = 130

58 = (7 x 8) + 2  66 = (9 x 7) + 3
46 = (7 x 6) + 4  41 = (5 x 7) + 6
53 = (6 x 8) +  5  27 = (7 x 3) + 6

17
34
68

510
578

X

+

25
38

200
750
950

X

+

43
56

258
2.150

2.408

X

+

36
45

180
1.440
1.620

X

+



Σελ. 34

Πρόβλημα: Ο Ηλίας έκανε μουσική 1 ώρα και 30 λεπτά.  6 ώ. και 45λ. – 5ώ. και 15λ. = 1ώ. και 30λ.

Πρόβλημα: Ο κυρ Μανόλης χρησιμοποίησε 8 δοχεία των 5 κιλών και 5 δοχεία των 3 κιλών. 
40:5=8,55-40=15, 15:3=5. 

1-ΚΥΚΛΑΔΕΣ, 2-ΝΑΥΤΙΚΟΙ, 3-ΤΕΧΝΕΣ, 4-ΜΙΝΩΝΙΚΟ, 5-ΕΙΔΩΛΙΑ, 6-ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ, 7- ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 
8-ΧΑΛΚΟ.
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Διάρκεια
50 λεπτά
40 λεπτά
45 λεπτά
45 λεπτά
40 λεπτά
40 λεπτά

Πρόγραμμα Τρίτης
Γλώσσα
Γλώσσα
Μαθηματικά
Ιστορία
Εικαστικά
Γυμναστική

Ώρες
8:10-9:00
9:00-9:40
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:25
12:35-13:15

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

2:00 μ.μ.
3:00 μ.μ.
4:00 μ.μ.
5:00 μ.μ.
6:00 μ.μ.

19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

7:00 μ.μ.
8:00 μ.μ.
9:00 μ.μ.
10:00 μ.μ.
11:00 μ.μ.

   52 ημέρες = 1 μήνας και 22 ημέρες.    74 ημέρες = 2 μήνες και 14 ημέρες. 
 100 ημέρες = 3 μήνες και 10 ημέρες.           115 ημέρες = 3 μήνες και 25 ημέρες.
200 ημέρες = 6 μήνες και 20 ημέρες.         194 ημέρες = 6 μήνες και 14 ημέρες.
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9ος Κύκλος
Σελ. 35

Σελ. 36

Ενεστώτας Αόριστος Παρατατικός
Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

πηγαίνω
πηγαίνεις
πηγαίνει
πηγαίνουμε
πηγαίνετε
πηγαίνουν

ξεδένω
ξεδένεις
ξεδένει
ξεδένουμε
ξεδένετε
ξεδένουν

πήγα
πήγες
πήγε
πήγαμε
πήγατε
πήγαν

ξέδεσα
ξέδεσες
ξέδεσε
ξεδέσαμε
ξεδέσατε
ξέδεσαν

πήγαινα
πήγαινες
πήγαινε
πηγαίναμε
πηγαίνατε
πήγαιναν

ξέδενα
ξέδενες
ξέδενε
ξεδέναμε
ξεδένατε
ξέδεναν

Ενεστώτας Αόριστος Παρατατικός
Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί

δουλεύω
δουλεύεις
δουλεύει
δουλεύουμε
δουλεύετε
δουλεύουν

κλέβω
κλέβεις
κλέβει
κλέβουμε
κλέβετε
κλέβουν

δούλεψα
δούλεψες
δούλεψε
δουλέψαμε
δουλέψατε
δούλεψαν

έκλεψα
έκλεψες
έκλεψε
κλέψαμε
κλέψατε
έκλεψαν

δούλευα
δούλευες
δούλευε
δουλεύαμε
δουλεύατε
δούλευαν

έκλεβα
έκλεβες
έκλεβε
κλέβαμε
κλέβατε
έκλεβαν

1.304 + 563 = 1.867

5.422 – 3.009 = 2.413

132 x 39 = 5.148

Χίλια τριακόσια τέσσερα και πεντακόσια εξήντα τρία
ίσον χίλια οχτακόσια εξήντα εφτά.
Πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο μείον τρεις χιλιάδες εννιά
ίσον δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκατρία.
Εκατόν τριάντα δύο επί τριάντα εννιά 
ίσον πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα οχτώ.

η θέση
η φράση
η λέξη
η ένταση
η άνεση 
η πρόσθεση

της θέσης
της φράσης
της λέξης
της έντασης
της άνεσης
της πρόσθεσης

Ενικός αριθμός
οι θέσεις
οι φράσεις
οι λέξεις
οι εντάσεις
οι ανέσεις
οι προσθέσεις

των θέσεων
των φράσεων
των λέξεων
των εντάσεων
των ανέσεων
των προσθέσεων

Πληθυντικός αριθμός
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Σελ. 37

Ο μπαμπάς έρχεται από τη δουλειά.
Ο μπαμπάς θα έρχεται από τη δουλειά.
Ο μπαμπάς θα έρθει από τη δουλειά.
Ο μπαμπάς θα έχει έρθει από τη δουλειά.

Πήγα βόλτα με το ποδήλατο.
Θα πηγαίνω βόλτα με το ποδήλατο.
Θα πάω βόλτα με το ποδήλατο.
Θα έχω πάει βόλτα με το ποδήλατο.

Η Ελπίδα τρώει και βλέπει τηλεόραση.
Η Ελπίδα θα τρώει και θα βλέπει τηλεόραση.
Η Ελπίδα θα φάει και θα δει τηλεόραση.
Η Ελπίδα θα έχει φάει και θα έχει δει τηλεόραση.

Ο Πέτρος παίζει με τους φίλους του.
Ο Πέτρος θα παίζει με τους φίλους του.
Ο Πέτρος θα παίξει με τους φίλους του.
Ο Πέτρος θα έχει παίξει με τους φίλους του.

Εξακολ. Μέλλοντας:
Στιγμ. Μέλλοντας:
Συντελ. Μέλλοντας:

Εξακολ. Μέλλοντας:
Στιγμ. Μέλλοντας:
Συντελ. Μέλλοντας:

Εξακολ. Μέλλοντας:
Στιγμ. Μέλλοντας:
Συντελ. Μέλλοντας:

Εξακολ. Μέλλοντας:
Στιγμ. Μέλλοντας:
Συντελ. Μέλλοντας:

Κατά 100 μικρότερος
7.034 < 7.134, 4.946 < 5.046, 8.802 < 8.902, 9.900 < 10.000, 990 < 1.090

Κατά 10 μεγαλύτερος
5.996 <6.006, 6.705 < 6.715, 4.990 < 5.000, 8.095 < 8.105, 9.178 < 9.188

Γρίφος: Καμία, μετά από 72 ώρες θα είναι πάλι μεσάνυχτα.

43 : 4 = ;
43 = (4 x 10) + 3

67: 7 = ;
67 = (7 x 9) + 4

50 : 6 = ;
50 = (6 x 8) + 2

50 : 11 = ;
50 = (11 x 4) + 6

36 : 5 = ;
36 = (5 x 7) + 1

49 : 9 = ;
49 = (9 x 5) + 4
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Πρόβλημα: Το βιβλιοπωλείο εισέπραξε 1.287€. 27x13=351, 52x18=936, 
351+936=1.287. 

Κρήτη, θαλασσοκρατία, εμπόριο, ψάρεμα, γεωργία, υφαντική, Κνωσού, Μεγάλη, 
ταυροκαθάψια, κέρατα, πέλεκυς, Ιερογλυφική.

1-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, 2-ΓΡΑΜΜΙΚΗ, 3-ΜΙΝΩΑ, 4-ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ, 5-ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ, 
6-ΤΕΙΧΗ.

Αριθμοί
526,005
82,7
0,043
909,090
41,04
27,12
50,09

Ε
5

9

Δ
2
8

0
4
2
5

Μ
6
2
0
9
1
7
0

,
,
,
,
,
,
,

δέκ.
0
7
0
0
0
1
0

εκ.
0

4
9
4
2
9

χιλ.
5

3
0

Σελ. 38

 < 1—1 10  > 1—11
 10  <  1—6 10  = 1—10

 10  > 1—20
 10

 = 1—4 4  > 1—5 4  < 1—6 8  = 1—19
 19  < 1—2 4

43
-40

3

5
8

36
-35

1

7
5

46
-40

6

8
5

25
-21

4

7
3

62
-56

6

8
7
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10ος Κύκλος
Σελ. 39

Σελ. 40

Ευρωπαϊκή Ένωση = Ε.Ε., Ελληνικά Ταχυδρομεία = ΕΛ.ΤΑ., προ Χριστού = π.Χ.,  
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος = Ε.Τ.Ε., Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών = Ο.Η.Ε., 
παραδείγματος χάριν = π.χ.

του μαθητή
ο γείτονας
των πινάκων
του νέου

την τσάντα
των δασκάλων
τον ήρωα
τις αγάπες

Γρίφος: Το όνομά σου.

Πέρασε την μέρα του γελώντας και παίζοντας με τους φίλους τους.
(γελώ, παίζω)
Έφτασε ιδρωμένος και μιλώντας γρήγορα μας είπες τι έγινε.
(ιδρώνω, μιλώ)
Θα πηγαίνω στο σχολείο πάντα διαβασμένος, προσπαθώντας για το καλύτερο.
(διαβάζω, προσπαθώ)
Όλοι οι συμμαθητές μου ήρθαν τρέχοντας και φωνάζοντας περαστικά.
(τρέχω, φωνάζω)

της φίλης
τους οδηγούς
τις φωτιές
της θείας

τετράγωνο τρίγωνο κύκλοςορθογώνιο
παραλληλόγραμμο
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Σελ. 41

Πρόβλημα: Το τελικό καλώδιο είχε μήκος 15,02 μέτρα. / 3,27+0,43=3,70 / 
3,27+4,05+3,70=15,02.

Πρόβλημα: Στο τρίτο βάζο έβαλε 1,390 κιλά μαρμελάδα. 1,050+1,400=2,450 / 
3,840-2,450 =1,390.

Σελ.42

Πρόβλημα: Πήρε ρέστα 2,15€. 2,30+4,75+0,80=7,85.

Πρόβλημα: Το κατάστημα εισέπραξε 1.737€. 45x23=1.035, 39x18=702, 
1.035+702=1.737.

Μυκήνες, Πελοπόννησο, Κρήτη, θάλασσα, εμπόριο, ναυτικοί, πολεμιστές, 
σώμα, ανάκτορο, ακρόπολη, τείχη, Μεγάλη, Ολύμπου.

1-ΘΟΛΩΤΟΥΣ, 2-ΓΡΑΜΜΙΚΗ, 3-ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ, 4-ΠΕΤΡΑ, 
5-ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟ, 6-ΚΥΠΡΟ.

κύβος σφαίρα κύλινδρος

κώνος ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο

πυραμίδα
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