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C Class – Lesson 6 

Γεια σας παιδιά! Το πρώτο μέρος του βιβλίου μας τελείωσε! Μάθαμε τα 

γράμματα του αλφαβήτου και τις φωνούλες τους και πώς να μπορούμε 

να διαβάζουμε απλές λέξεις και τώρα;  

Τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, που είναι πολύ πιο ευχάριστο, 

αλλά για να το παρακολουθήσουμε πρέπει να μάθουμε και πολύ 

περισσότερα πράγματα. Θα συνεχίσουμε να γράφουμε στο τετράδιο 

μας, αλλά τώρα πια όχι μόνο φωνούλες, αλλά και προτάσεις, 

γραμματική, ασκήσεις και πολλά άλλα!  

Στο περιοδικό των Αγγλικών μας θα βρείτε ένα βιβλιαράκι σημειώσεων 

που συνοδεύει τα μαθήματα του βιβλίου και σκοπό έχει να μας 

βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα και τις ασκήσεις του. 

Αυτό θα το έχουμε σαν βοηθό για τα μαθήματα μας. 

Σε κάθε μάθημα θα έχετε να κάνετε 3 πράγματα:  

1. να γράψετε στο τετράδιο σας μία αντιγραφή από το βιβλίο 

2. να γράψετε στο τετράδιο σας κάποιες λέξεις ή γραμματική από 

το βιβλιαράκι  

3. να κάνετε κάποια άσκηση (ή στο τετράδιο ή στο βιβλίο ασκήσεων 

ή σε κάποιο σύνδεσμο που θα σας δίνω στο διαδίκτυο) 

Ορθογραφία και τεστάκια θα κάνουμε όταν με το καλό ξανά 

συναντηθούμε στο σχολείο μας. Θα κάνουμε όμως αρκετές ασκήσεις 

που θα μοιάζουν με ορθογραφία και τεστάκια, οπότε μην νομίζετε ότι 

την γλιτώσατε!!!! 

Επίσης αρκετά συχνά θα σας λέω να μαθαίνετε κάποιες φράσεις και θα 

κάνουμε μικρούς διαλόγους μεταξύ μας στα Αγγλικά. Αυτό αρέσει πάρα 

πολύ και στον Teddy! 

 

 

 

 

 

https://schoolpress.sch.gr/ourenglishclass/?p=1143
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Για το επόμενο μάθημα λοιπόν έχετε: 

1. Αντιγραφή:  

τίτλος  

 

ζωγραφιά   

 

κείμενο αντιγραφής   

 

2. Λέξεις από το βιβλιαράκι: 

Τίτλος    

 

ζωγραφιά    
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λέξεις   

 

3. Άσκηση: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που ακολουθεί για κάθε ομάδα και 

στολίστε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

 

Team A (Ηλίας, Ζωή, Μαρία Γιαζ., Μάγδα): 

 C Class Christmas Tree – Team A 

Team B (Αντώνης, Μαργιέτα, Νίκος, Ευτυχία, Μαρία Μπαλιξ.):  

C Class Christmas Tree – Team B 

Team C (Μαρία Κρυων., Κατερίνα, Οδυσσέας, Μαρία Μπογ., Βάσω): 

C Class Christmas Tree – Team C  

Team D (Αλέξανδρος, Μαρία Πολ., Σπύρος, Αγγέλα):  

C Class Christmas Tree – Team D 

 

Καλή επιτυχία!! 

 

 

https://jamboard.google.com/d/1ZSO54CYCZCZ3-F-eLBppeQo8j4dMs6xMq7XR3VlrbNk/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1ljM7u1lrAqy9wUTS8jlXvnKn2e4_Ad1-f6BZSKR6d7A/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1Uu3llyEOHPv7_CyDRGZoW7CBmxqJ0NsT9ObfLzGuHTA/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1I9a957GNFKf97BmMlJ4hyoA9aabloTB61bIAdnNamn8/viewer?f=0

