
ΜΑΘΗΜΑ 3   

ΑΓΓΛΙΚΑ (Β’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)  

Γενικά, για το μάθημα Αγγλικών θα γίνει μια προσπάθεια να θυμηθούν τα παιδιά προηγούμενες 

γνώσεις . Αν πιστεύετε ότι οι εργασίες που προτείνονται είναι αρκετές μπορείτε να κάνετε επιλογή 

ασκήσεων. Σε κάθε νέο μάθημα θα αποστέλλονται οι απαντήσεις των ασκήσεων του προηγούμενου 

μαθήματος. 

Α. Για επανάληψη εννοιών που διδάχθηκαν ήδη τα παιδιά.  

Ανάγνωση από το STUDENT’S BOOK : UNIT 2  (p.20, p.21, p.22, p.23) 

Αν τα παιδιά δυσκολεύονται στην ανάγνωση μπορούν να ακούσουν τις λέξεις ή προτάσεις από 

το διαδραστικό υλικό. 

Ανάγνωση από το COMPANION : UNIT 2 (p.14, p.15)  

( Οι  γραπτές ασκήσεις στο Companion μπορούν να γίνουν προαιρετικά.) 

Οδηγίες για διαδραστικό υλικό: 

 Πάτησε στο σύνδεσμο https://www.mmpublications.gr/StudentsArea/BFF-British  

 Επέλεξε BFF A 

 Γράψε το ISBN που βρίσκεται στο πίσω μέρος του βιβλίου STUDENT’S BOOK 

 

  Επιλύω τις  ασκήσεις μέσα από το WORKBOOK -  UNIT 2 (p.15, p.16,p.17) αν δεν είναι  ήδη   

συμπληρωμένες.       ( Οι ακουστικές ασκήσεις Listening να μην γίνονται προς το παρών )  

  Επιλύω τις  ασκήσεις μέσα από το GRAMMAR Book  - UNIT 2 (p.14.p.15, p.16,p.17))  

  Β.   Για νέες έννοιες που τα παιδιά θα έρθουν, πιθανόν, για πρώτη φορά σε επαφή. 

  Δεν συστήνεται διδασκαλία νέων εννοιών ακόμη. 

  Γ. Για προετοιμασία των παιδιών για τις εξετάσεις ANGLIA μέσα από συγκεκριμένο  λεξιλόγιο.  

 

Γράφω τις πιο κάτω λέξεις στο τετράδιο COPY & LEARN.              

Στη συνέχεια τις γράφω σε ένα άλλο τετράδιο που υπάρχει στο σπίτι μέσα από άσκηση ορθογραφίας 

με τη βοήθεια ενός γονιού ή άλλου ατόμου. 

monkey =πίθηκος,  lion= λιοντάρι ,  elephant =ελέφαντας   ,  snake= φίδι   ,                                                       

cat = γάτα , mouse= ποντίκι    

https://www.mmpublications.gr/StudentsArea/BFF-British


 

EXTRA READING        

***Διάβασε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στα Αγγλικά*** 

Πάτησε στο σύνδεσμο : https://www.oxfordowl.co.uk/ 

Μετά, πάτησε στο σημείο                                              και βάλε τους πιο κάτω κωδικούς. 

My class name   :    kryfo20                                          

 My class Password:  school20 

Τέλος πάτησε το σύνδεσμο  https://www.oxfordowl.co.uk/api/digital_books/1111.html  

Διάβασε το βιβλίο  «A dog’s day». 

 

 

https://www.oxfordowl.co.uk/
https://www.oxfordowl.co.uk/api/digital_books/1111.html
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