
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝ

ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Μαρία Μαντά

ΣΥΛΛΑΒΕΣ 

Απαιτούμενος χρόνος κατά προσέγγιση: 40 λ. 

Απαραίτητα υλικά: τετράδιο, μολύβι, σχολικά βιβλία, υπολογιστής/ τάμπλετ/
κινητό τηλέφωνο 

Διδακτικοί στόχοι
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο/η μαθητής/τρια θα μπορεί: 

 να διακρίνει τις συλλαβές σε μια λέξη και να τις ονομάσει ανάλογα με 
τη θέση τους (λήγουσα, παραλήγουσα, προπαραλήγουσα)

 να ονομάσει τις λέξεις ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών

ΒΗΜΑ 1: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ

Από το βιβλίο μαθητή, δεύτερο τεύχος διαβάζω :

 τη σελίδα 26 ή 

μπορείς να δεις το βιβλίο ψηφιακά και εδώ :

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

C105/702/4629,20975/

Είστε έτοιμοι να αρχίσουμε ;
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ΣΥΛΛΑΒΕΣ
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ΒΗΜΑ 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασία 1

Ονομάτισε τις λέξεις ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών τους και βάλτες 

στη σωστή στήλη.

https://learningapps.org/watch?v=py4ruq9pt20

Εργασία 2

Λήγουσα, παραλήγουσα ή προπαραλήγουσα;

https://learningapps.org/watch?v=p3ue01a4a20

Εργασία 3 (στο τετράδιο)

Να κάνεις μία (1) φορά αντιγραφή την τρίτη στροφή του ποιήματος (σελ. 25, 

βιβλίο μαθητή, δεύτερο τεύχος)

Εργασία 4 (στο τετράδιο)

(οι λύσεις στην τελευταία σελίδα)

Να επιλέξεις :

1η ομάδα :

Κλίνω τα ουσιαστικά : ο ναυαγός, η φωτιά, το νησί

2η ομάδα :

Κλίνω το ρήμα: ξεκλειδώνω σε ενεστώτα, παρατατικό και αόριστο σε όλα τα 

πρόσωπα
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ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασία 4: 

1η ομάδα :

Ενικός αριθμός

Ονομαστική ο ναυαγός η φωτιά  το νησί

Γενική του ναυαγού της φωτιάς  του νησιού

Αιτιατική τον ναυαγό τη φωτιά το νησί

Κλητική -- ναυαγέ -- φωτιά -- νησί

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική οι ναυαγοί οι φωτιές τα νησιά

Γενική των ναυαγών των φωτιών των νησιών

Αιτιατική τους ναυαγούς τις φωτιές τα νησιά

Κλητική -- ναυαγοί -- φωτιές -- νησιά

2η ομάδα :

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος 

Εγώ ξεκλειδώνω ξεκλείδωνα ξεκλείδωσα 

Εσύ ξεκλειδώνεις ξεκλείδωνες ξεκλείδωσες 

Αυτός -ή -ό ξεκλειδώνει ξεκλείδωνε ξεκλείδωσε

Εμείς ξεκλειδώνουμε ξεκλειδώναμε ξεκλειδώσαμε 

Εσείς ξεκλειδώνετε ξεκλειδώνατε ξεκλειδώσατε

Αυτοί -ές -ά ξεκλειδώνουν ξεκλείδωναν ξεκλείδωσαν 

Μην ξεχνάτε την αποστολή που σας έχει

αναθέσει ο Νίκος μας!!!Όσοι ξεχαστήκατε

μπορείτε και σήμερα να ανεβάσετε φωτογραφία

με την αγαπημένη σας ασχολία!!

Αύριο θα σας πω ποιος είναι ο επόμενος!!!
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