
 

 

 

 

 

 
Αγαπητοί γονείς,  
  
Επικοινωνούμε  μαζί σας για να σας εισηγηθούμε τρόπους με τους 
οποίους μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας όσο τα σχολεία θα 
παραμείνουν κλειστά, για να εξασκηθούν σε όσα έχουν μάθει ως 
τώρα στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά. Η εξάσκηση σε αυτό το 
στάδιο κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για να επιστρέψουν  τα 
παιδιά πίσω στο σχολείο πανέτοιμα για να προχωρήσουμε στην ύλη 
μας χωρίς ιδιαίτερες ελλείψεις.   Είναι επίσης σημαντικό το κάθε παιδί 
να εξασκηθεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. 
 
Όσον αφορά στα Ελληνικά, οι στόχοι μας ως το τέλος της χρονιάς 
για τα παιδιά είναι:  
 

 Να γράφουν ολοκληρωμένες προτάσεις με νόημα, να βάζουν τα 
κατάλληλα σημεία στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό, 
τόνους κλπ), αρχίζοντας με κεφαλαίο, χωρίς βέβαια να ξεχνούν 
καθόλου γράμματα καθώς γράφουν. 

 Να διαβάζουν άνετα και να κατανοούν αυτά που διαβάζουν.  
Δεν είναι αρκετό απλά να διαβάζουν.  Χρειάζεται να διαβάζουν 
γρήγορα και με ευχέρεια, όπως όταν μιλούμε (χωρίς να 
συλλαβίζουν). 

 Να ξεχωρίζουν τα ρήματα-ουσιαστικά-επίθετα και να τα 
βρίσκουν οι ίδιοι σε ένα κείμενο που διαβάζουν, όπως κάνουμε 
στα τελευταία κείμενα που διδάχτηκαν τα παιδιά. 

 
Ενθαρρύνετε το παιδί σας να διαβάζει και να γράφει όσο το 
δυνατό περισσότερο.  Δώστε του κίνητρα ώστε την περίοδο αυτή 
να διαβάσει ένα άρθρο στην εφημερίδα που αφορά την αγαπημένη 
του ομάδα, την περίληψη του αγαπημένου του έργου από ένα 



περιοδικό, τις οδηγίες ενός παιχνιδιού/δώρου για να παίξει, τους 
υπότιτλους μιας ξένης ταινίας, τη συνταγή για ένα γλυκό ή 
φαγητό που θα φτιάξετε μαζί, ένα παραμύθι κλπ. Όσον αφορά στη 
γραπτή έκφραση, μπορεί να γράψει μια περίληψη για το παραμύθι 
που διάβασε (2-3 προτασούλες) ή κάτι που του έκανε εντύπωση, 
κάτι που του άρεσε πολύ, να περιγράψει μια εικόνα από το 
αγαπημένο του παραμύθι, να γράψει επίσης μια ευχετήρια κάρτα 
ή γράμμα σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο, ημερολόγιο για το πώς 
πέρασε κάποιες μέρες του Πάσχα, λίστα για ψώνια, κλπ. Σε κάθε 
περίπτωση, υπενθυμίζουμε στα παιδιά τους βασικούς μας κανόνες: 

 Αρχίζω πάντα με κεφαλαίο και τελειώνω με τελεία. 
 Ξεκινώ από την αρχή της γραμμής και τελειώνω στο τέλος 

της. 
 Πάντα γράφω καθαρά γράμματα που πατούν πάνω στις 

γραμμές. 
 Αφήνω χώρο ανάμεσα στις λεξούλες μου. 
 Δεν ξεχνώ ποτέ τους τόνους.  

 
 

Όσον αφορά στα Μαθηματικά, θα προχωρήσουμε μετά το Πάσχα 
στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση και ακολούθως θα 
ασχοληθούμε με τις τέσσερις πράξεις μέχρι το 20, γι΄ αυτό είναι 
απαραίτητο τα παιδιά κατά τη διάρκεια του Πάσχα να κάνουν 
προφορική και γραπτή επανάληψη στις πράξεις με αριθμούς μέχρι 
το 10 και στους αριθμούς ως το 100 (χωρίς υπερπήδηση πχ. 45-5 = 
40, 80+7=87κτλ).   
 
Ενδεικτικές δραστηριότητες:  
 
1. Να μπορούν να λένε τους αριθμούς ως το 20 αρχίζοντας από το 

0-20 και αντίστροφα.  
2. Να μετρούν μέχρι το 100 αρχίζοντας από το 5-100 (πχ. 5,10,15 

κτλ). 



3. Να λένε τους αριθμούς μέχρι το 100 αρχίζοντας από το  10 (π.χ. 
10, 20, 30 κτλ) 

4.  Να τους δείχνετε ένα αριθμό και να σας λένε το όνομά του ή 
να γράφουν το όνομά του. 

5.  Να μπορούν να βρίσκουν (γραπτά ή προφορικά) πόσες δεκάδες 
(Δ) και πόσες μονάδες (Μ) έχει ένας αριθμός που τους λέτε π.χ. 
Πόσες δεκάδες – μονάδες έχει ο αριθμός 42 (4 δεκάδες και 2 μονάδες).  

6. Να τους λέτε εσείς τις δεκάδες και μονάδες και να βρίσκουν 
(γραπτά ή προφορικά) ποιος αριθμός είναι π.χ. Έχω ένα αριθμό 
στο μυαλό μου που έχει 6 Δ + 5 Μ.  Ποιος αριθμός είναι ?(65).   

7. Να βρίσκουν τον επόμενο και τον προηγούμενο ενός αριθμού 
που τους λέτε ή γράφετε π.χ.          

54        ,         34            
8.Να βάζουν σε σειρά ανακατεμένους αριθμούς που τους γράφετε 
ξεκινώντας από το μικρότερο ή από το μεγαλύτερο. 
9.Να βάζουν σε κύκλο το μικρότερο ή το μεγαλύτερο αριθμό από 
διάφορους αριθμούς που τους γράφετε ανακατεμένους. 

 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 
Σκοπός μας είναι να μη χάσουν τα παιδιά  την επαφή  
τους με το σχολείο, για όσο διάστημα θα χρειαστεί να 
παραμείνουν στο σπίτι. Σε καμία περίπτωση δεν 
αναμένεται ότι οι γονείς θα προχωρήσουν στην ύλη 
με τα παιδιά και για αυτό σας παρακαλούμε να μη 
συμπληρωθεί οποιαδήποτε εργασία στα βιβλία μας 
μέχρι να έχουμε νεότερες οδηγίες από το Υ.Π.Π.Α.Ν.  
Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας (όπως και στο Class 

Dojo  της κάθε τάξης) θα βρείτε χρήσιμες ιστοσελίδες για 
δημιουργική απασχόληση στο σπίτι.  



Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιανδήποτε 
άλλη στήριξη χρειαστεί.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και 

ευχόμαστε ολόψυχα να επιστρέψουμε 
σύντομα όλοι υγιείς στην καθημερινότητά 

μας. 
 

Οι δασκάλες της Α’  τάξης  
Μάρα Κυρίλλου Α’ 1 

Αντριάνα Χαραλάμπους Α’ 2  
Χριστιάνα Χριστοδούλου Α’ 3  

 
 

 


