
ΤΑΞΗ ΣΤ1 
 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ… 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ «ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ» 
 

*ΜΑΘΗΜΑ  ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Β΄ ΤΕΥΧΟΣ  

ΣΕΛ.93  Μια  οικογένεια ανάμεσα στις άλλες (ΚΕΙΜΕΝΟ) 

Προχωρήστε σε: Ανάγνωση του κειμένου, αρίθμηση   των παραγράφων και ορισμό 

τίτλου, καταγραφή συνολικής περίληψης (10-15 γραμμές) 

ΣΕΛ.94,95,96 Ασκήσεις 1,2,3,4,5 

ΣΕΛ.97   Πως περιγράφουμε έναν άνθρωπο       Θέμα: Περιγράφω ένα γείτονα μου 

 

*Στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε την ταινία «Χωρίς Οικογένεια» του Έκτορα Μαλό 

 

 

*Διαβάστε = Ακούστε ένα βιβλίο της επιλογής σας: 

 

Στην ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο «Ακούστε ένα βιβλίο» θα βρείτε ηχογραφημένα τα 
περιεχόμενα   των βιβλίων που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Στη δεξιά πλευρά στο παράθυρο ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ μπορείτε να ακούσετε 4 
βιβλία με τη φωνή των συγγραφέων τους.  

Ακούτε αφηγήσεις μεγάλων έργων της ελληνικής και ξένης κλασικής λογοτεχνίας. Και 
λέμε  “κλασικής”, γιατί για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπεται μόνο η 
αναπαραγωγή έργων, των οποίων οι συγγραφείς έχουν πεθάνει τουλάχιστον 70 
χρόνια πριν. 
 
Για  τα ακουστικά βιβλία (audio books) ,διαλέγετε αυτό που θέλετε και με κλικ για 
χρήση σύνδεσης  ακούτε τα κεφάλαια 
 

 Στα Μυστικά του Βάλτου – Πηνελόπη Δέλτα 

 Η Φόνισσα – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

 Έγκλημα και Τιμωρία – Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι 

 Υπερηφάνεια και Προκατάληψη – Τζέην Ώστεν 

 Λόγια της Πλώρης – Ανδρέας Καρκαβίτσας 

 Το Αμάρτημα της Μητρός μου – Γεώργιος Βιζυηνός 

 Όλιβερ Τουίστ – Κάρολος Ντίκενς 

 Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ 

 Η Τιμή και το Χρήμα – Κωνσταντίνος Θεοτόκης 

 Οι Άθλιοι – Βίκτωρ Ουγκώ 

 Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι – Όσκαρ Ουάιλντ 

 Μεγάλες Προσδοκίες – Κάρολος Ντίκενς 

 Αδελφοί Καραμαζώφ – Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι 

 Τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη 

https://www.akousenabiblio.com/%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bc%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%ac%ce%bb%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b7%ce%bd%ce%b5%ce%bb%cf%8c%cf%80%ce%b7-%ce%b4%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b1/
https://www.akousenabiblio.com/%ce%b7-%cf%86%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%83%ce%b1-%ce%b1%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%82/
https://www.akousenabiblio.com/%ce%ad%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%86%ce%b9%ce%bf%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%81-%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ad%cf%86%cf%83%ce%ba%ce%b9/
https://www.akousenabiblio.com/%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b7%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%cf%84%ce%b6%ce%ad%ce%b7%ce%bd-%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%bd/
https://www.akousenabiblio.com/%cf%84%ce%b1-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bb%cf%8e%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%ad%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b2%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1%cf%82/
https://www.akousenabiblio.com/%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%b9%ce%b6%cf%85%ce%b7%ce%bd%cf%8c%cf%82/
https://www.akousenabiblio.com/%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%b5%cf%81-%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%af%cf%83%cf%84-%ce%ba%ce%ac%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%82/
https://www.akousenabiblio.com/to-imerologio-tis-annas-frank/
https://www.akousenabiblio.com/i-timi-kai-to-chrima-kon-nos-theotokis/
https://www.akousenabiblio.com/oi-athlioi-viktor-oygko/
https://www.akousenabiblio.com/to-portreto-toy-ntorian-gkrei/
https://www.akousenabiblio.com/megales-prosdokies-karolos-ntikens/
https://www.akousenabiblio.com/adelfoi-karamazof-fiontor-ntostogiefski/
https://www.akousenabiblio.com/ta-apomnimoneymata-toy-stratigoy-makrygianni/


 Ηθικά Νικομάχεια – Αριστοτέλους 

 Άννα Καρένινα – Λέοντος Τολστόι 

 Η Σταχομαζώχτρα – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

 Χριστουγεννιάτικη Ιστορία – Κάρολος Ντίκενς 

 Ο Περίπατος – Θεόδωρος Ορφανίδης 

 Λυπημένα Δειλινά και άλλα Ποιήματα – Ζαχαρίας Παπαντωνίου 

 Μάγκας – Πηνελόπη Δέλτα 

 Οι τελευταίες στιγμές ενός κατάδικου – Λέων Τολστόϊ 

 7 Μύθοι – Αισώπος 

 Η άκληρη – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

 Για την Πατρίδα – Πηνελόπη Δέλτα 

 Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου – Πηνελόπη Δέλτα 

 Τα χρυσά έπη – Πυθαγόρας 

 Αργοναυτικά – Ορφέας 

 Ο άνθρωπος που σκότωσε τον εαυτό του – Έντγκαρ Άλλαν Πόε 

 Ολυνθιακοί Λόγοι – Δημοσθένης 
 
 
 
 
 

*ΙΣΤΟΡΙΑ 
Θυμάμαι από την επίσκεψη μας στο   ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
 
κάνε κλικ για χρήση σύνδεσης 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mul2ua16mY 

 

*ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  30 έως  36  (ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ )  

από το τετράδιο εργασιών τις Ασκήσεις και τα Προβλήματα 

 

 

 

Καλή συνέχεια! 

 

https://www.akousenabiblio.com/aristoteloys-ithika-nikomacheia/
https://www.akousenabiblio.com/anna-karenina-leontos-tolstoi/
https://www.akousenabiblio.com/i-stachomazochtra-alexandros-papadiamantis/
https://www.akousenabiblio.com/christoygenniatiki-istoria-karolos-ntikens/
https://www.akousenabiblio.com/theodoros-orfanidis-o-peripatos/
https://www.akousenabiblio.com/theodoros-orfanidis-o-peripatos/
https://www.akousenabiblio.com/zacharias-papantonioy-lypimena-deilina-kai-alla-poiimata/
https://www.akousenabiblio.com/zacharias-papantonioy-lypimena-deilina-kai-alla-poiimata/
https://www.akousenabiblio.com/pinelopi-delta-magkas/
https://www.akousenabiblio.com/pinelopi-delta-magkas/
https://www.akousenabiblio.com/oi-teleytaies-stigmes-enos-katadikoy-leontos-tolstoi/
https://www.akousenabiblio.com/a7-mythoi-toy-aisopoy/
https://www.akousenabiblio.com/i-akliri-al-papadiamantis/
https://www.akousenabiblio.com/pinelopi-delta-gia-tin-patrida/
https://www.akousenabiblio.com/pinelopi-delta-gia-tin-patrida/
https://www.akousenabiblio.com/ton-kairo-toy-voylgaroktonoy-pinelopi-delta/
https://www.akousenabiblio.com/ta-chrysa-epi-toy-pythagora/
https://www.akousenabiblio.com/orfeos-argonaytika/
https://www.akousenabiblio.com/orfeos-argonaytika/
https://www.akousenabiblio.com/o-anthropos-poy-skotose-ton-eayto-toy-entgkar-allan-poe/
https://www.akousenabiblio.com/dimosthenoys-olynthiakoi-logoi/
https://www.akousenabiblio.com/dimosthenoys-olynthiakoi-logoi/
https://www.youtube.com/watch?v=3Mul2ua16mY

