
Καλό μήνα σε όλους!! 

Ας ξεκινήσουμε τον λουλουδάτο αυτό μήνα με αισιοδοξία 

κι ένα ποίημα του Διονύσιου Σολωμού. 

Διονύσιος Σολωμός - Πρωτομαγιά 

Τοῦ Μαϊοῦ ροδοφαίνεται ἡ μέρα 

ποὺ ὡραιότερη φύση ξυπνάει 

καὶ τὴν κάνουν λαμπρὰ καὶ γελάει 

πρασινάδες, ἀχτίδες, νερά.  

Ἄνθη κι ἄνθη βαστοῦνε στὸ χέρι 

παιδιὰ κι ἄντρες, γυναῖκες καὶ γέροι 

Ναί, χαρεῖτε τοῦ χρόνου τὴ νιότη,  

ἄνδρες, γέροι, γυναῖκες παιδιά. 

 

Ας ακούσουμε ένα τραγούδι:      https://safeYouTube.net/w/GLfA 

- Αντιστοίχηση εικόνες-όνομα λουλουδιού 

        https://learningapps.org/watch?v=pk6od9wyk20 

- Στις παροιμίες με θέμα τον Μάιο τα γράμματα μπερδεύτηκαν. Βάλε τα 

στη σωστή σειρά και ανακάλυψε ποιες παροιμίες κρύβονται! 

https://wordwall.net/resource/1799390 

 

- Κρυπτόλεξο με ανοιξιάτικες λέξεις 

https://wordwall.net/resource/1792144 

- Παιχνίδι μνήμης με λουλούδια:  

https://learningapps.org/view11392316?fbclid=IwAR3dHBBCBhwB0vPTdeOlSTARAWwn_RegFCZlqN

7BWQKVYsc5Yay1M-ZRPg0 

 

 

https://safeyoutube.net/w/GLfA
https://learningapps.org/watch?v=pk6od9wyk20
https://wordwall.net/resource/1799390
https://wordwall.net/resource/1792144
https://learningapps.org/view11392316?fbclid=IwAR3dHBBCBhwB0vPTdeOlSTARAWwn_RegFCZlqN7BWQKVYsc5Yay1M-ZRPg0
https://learningapps.org/view11392316?fbclid=IwAR3dHBBCBhwB0vPTdeOlSTARAWwn_RegFCZlqN7BWQKVYsc5Yay1M-ZRPg0


Επιστρέφουμε στα μαθήματά μας… 

Πάμε για μια επανάληψη στη βυζαντινή ιστορία: 

1) Ηλεκτρονικά κουίζ 

-Συμπληρώνω τα κενά (το i μας εξηγεί τι περίπου πρέπει να συμπληρώσω στο 

κενό) 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=170381 

-Βάζω σε σειρά τα γεγονότα 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=170407 

-Η Τετραρχία 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=176685 

-Σταυρόλεξο: Κάνω κλικ πάνω στους αριθμούς, εμφανίζεται μια πρόταση, 

γράφω τη λέξη που ψάχνω στο κενό δίπλα στην πρόταση και πατάω εισαγωγή.  

 http://users.sch.gr/papandre/e_me/HISTORY_5a.htm 

-Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=176469 

-Οι ακρίτες 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=176572 

-Κωνσταντίνος – Θεοδόσιος 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=176647 

 

2) Παρακολουθώ το απόσπασμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης 

για την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 

https://webtv.ert.gr/mathainoume-sto-spiti/e-taxi-istoria-i-kathimerini-zoi-sto-vyzantio/ 

3)Μελετώ το κεφάλαιο 11 από το σχολικό βιβλίο σελίδα 36-37 και 

ταιριάζω τις φράσεις 

https://padlet-

uploads.storage.googleapis.com/513734187/412d7f808d3b99a9067abd241ae01481/____11.htm 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=170381
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=170407
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=176685
http://users.sch.gr/papandre/e_me/HISTORY_5a.htm
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=176469
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=176572
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=176647
https://webtv.ert.gr/mathainoume-sto-spiti/e-taxi-istoria-i-kathimerini-zoi-sto-vyzantio/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/513734187/412d7f808d3b99a9067abd241ae01481/____11.htm
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/513734187/412d7f808d3b99a9067abd241ae01481/____11.htm


4) Μαθαίνω για τα βυζαντινά πανηγύρια  

http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=ypomeleti&lang=gr&id=1&sub=324&level=1 

5) Μαθαίνω λεπτομέρειες για την Εκπαίδευση των βυζαντινών 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8822 

6) Ασκήσεις: 

        - α)Αφού διαβάσω τις πληροφορίες για την εκπαίδευση στο Βυζάντιο, 

γράφω σε μια παράγραφο τα σημαντικότερα στοιχεία 

         - β) Από το τετράδιο εργασιών κάνω τις ασκήσεις 2, 3 στη σελίδα 14 

(λεπτομέρειες θα αντλήσω και από το κείμενο για τα βυζαντινά πανηγύρια 

που υπάρχει παραπάνω, στο νούμερο 4) 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

Αφού θυμηθήκαμε τους διαιρέτες, ας θυμηθούμε και τα… 

Κριτήρια διαιρετότητας 

Για να διακρίνουμε εύκολα και γρήγορα αν ένας ακέραιος αριθμός διαιρείται 

ακριβώς από έναν άλλο, χρησιμοποιούμε ορισμένους κανόνες που ονομάζουμε 

κριτήρια διαιρετότητας. 

Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς 

με το 2, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0 ή 2 ή 4 ή 6 ή 8 (δηλαδή είναι  ζυγός αριθμός) 

με το 3, όταν το άθροισμα των ψηφίων του είναι 3 ή 6 ή 9 

με το 5, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 5 ή 0 

με το 9, όταν το άθροισμα των ψηφίων του δίνει 9. 

με το 10, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0 

με το 100, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 00 
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Κουΐζ διαιρετότητας: 

Α) http://inschool.gr/G6/MATH/DIAIRESI-KRITIRIA-DIAIRETOTHTAS-2-

LEARN-G6-MATH-MYmillion-1311110922-tzortzis/index.html 

https://wordwall.net/resource/1732583 

Β) http://inschool.gr/G6/MATH/DIAIRESI-KRITIRIA-DIAIRETOTHTAS-5-

LEARN-G6-MATH-MYmillion-1311110920-tzortzis/index.html 

Γ) http://inschool.gr/G6/MATH/DIAIRESI-KRITIRIA-DIAIRETOTHTAS-10-

100-100-LEARN-G6-MATH-MYmillion-1311110921-tzortzis/index.html 

Δ) http://inschool.gr/G6/MATH/DIAIRESI-KRITIRIA-DIAIRETOTHTAS-3-9-

LEARN-G6-MATH-MYmillion-1311110923-tzortzis/index.html 

 

Ασκήσεις: 

1. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

:2 :3 :4 :5 :9 :10 

812       

918       

513       

405       

725       

832       

8.818       

1.314       
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6.345       

1.054       

2.016       

8.100       

6.313       

7.216       

2.071       

3.153       

34.578       

256.860       

3.567.324       

665.123.420       

123.456.789       

 

2) Κάνω τις διαιρέσεις: 

Α)21,6: 3=             β)52,08:14=          γ) 782:17=          δ) 369: 45=   

ε) 646:25=             στ)3.060: 45=        ζ)6:20=              η)23,8:7=       

θ)2.072: 37=           ι)35,7:3,4=           κ)98,32: 2,5= 

 

Κι ένα παιχνίδι με διαιρέσεις: http://www.math-play.com/division-baseball-

game/division-baseball-game_html5.html 
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