
ΕΛΜΕΡ, Ο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ! 
 

Support material for podcast episode K.07 Instructions on Homework-The colours (diversity)-Elmer, the colourful elephant 

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k07  

1 

 

• Τι κάνω σήμερα στο μάθημα: 

1.     ακούω 

2.   διαβάζω 

3.   γράφω 

4.    ζωγραφίζω 

5.   κυκλώνω το σωστό 

6.    βρίσκω 

7.    ενώνω 

8.   Βλέπω  

9. σκέφτομαι 
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• Τι θέλω για το μάθημα; 

1.   1 μολύβι 

2.   1 γόμα 

3.  1 ξύστρα 

4. τις ξυλομπογιές ή τους μαρκαδόρους 

• -Τι μαθαίνω σήμερα στο μάθημα; 

-Μαθαίνω τα χρώματα!!! 

 

Πάμε, λοιπόν! 
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Άσκηση 1     

Ακούω και διαβάζω την ιστορία «Έλμερ, ο πολύχρωμος ελέφαντας». 
 

 

 

 

Άσκηση 2 

1. Τι χρώμα είναι ο Έλμερ; 

Ο Έλμερ είναι  . 

2. Τι χρώμα είναι οι ελέφαντες; 

Οι  . 

3. Γιατί ο Έλμερ είναι διαφορετικός; 

Ο Έλμερ είναι διαφορετικός, 

γιατί  . 

4. Ο Έλμερ είναι διαφορετικός. Είναι χαρούμενος; Γιατί; 

Ο 

Έλμερ   

  . 

5. Γιατί κλαίει ο Έλμερ τη νύχτα; 

Ο Έλμερ κλαίει, 

γιατί   

  . 

6. Τι κάνει ο Έλμερ το πρωί; 

Ο Έλμερ το 

πρωί  . 
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Άσκηση 3     

1. Τι βλέπει όταν περπατάει ο Έλμερ; 

Α. ένα φρούτο 

Β. ένα λουλούδι 

Γ. ένα δέντρο 

 

2. Τι χρώμα είναι τα φρούτα; 

Α. μπλε 

Β. γκρι 

Γ. καφέ 

 

3. Τι κάνει τα φρούτα ο Έλμερ; 

Α. τα τρώει 

Β. τα βάζει μέσα στην τσάντα του 

Γ. τα ρίχνει κάτω 

 
4. Τι κάνει τον χυμό από τα φρούτα ο Έλμερ; 

Α. τον πίνει 

Β. τον βάζει πάνω του 

Γ. τον δίνει σε έναν φίλο του 

 
5. Ποια ζώα βλέπει στον δρόμο ο Έλμερ; 

Α. μία πράσινη χελώνα και έναν καφέ κροκόδειλο 

Β. μία καφέ χελώνα και έναν πράσινο κροκόδειλο 

Γ. μία κόκκινη χελώνα και έναν μπλε κροκόδειλο 
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Άσκηση 4  

 

  Α. Μία φορά τον χρόνο κάνουν πάρτι. 

 

  Β. Ο Έλμερ σηκώνει τη μύτη του και φωνάζει. 

  Γ. Με τη βροχή φεύγει το γκρι χρώμα. 

 

  Δ. Κανένας δεν κοιτάει τον Έλμερ. 

 

  Ε. Ο Έλμερ κάνει αστεία! 

 
 

 

 
  

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k07


ΕΛΜΕΡ, Ο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ! 
 

Support material for podcast episode K.07 Instructions on Homework-The colours (diversity)-Elmer, the colourful elephant 

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k07  

6 

Άσκηση 5 
 

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k07


ΕΛΜΕΡ, Ο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ! 
 

Support material for podcast episode K.07 Instructions on Homework-The colours (diversity)-Elmer, the colourful elephant 

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k07  

7 

 

Άσκηση 6 

Πώς θα πάει ο Έλμερ στους φίλους του;  Πώς θα πάει ο Έλμερ στο δάσος; 
 

Άσκηση 7  
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Άσκηση 8 
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Άσκηση 9     

 

 

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k07


ΕΛΜΕΡ, Ο ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ! 
 

Support material for podcast episode K.07 Instructions on Homework-The colours (diversity)-Elmer, the colourful elephant 

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning/#k07  

10 

 

 
 

Άσκηση 10 
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Άσκηση 11     

 

Ποια χρώματα έχει το φανάρι; 

   
 

 

 

Άσκηση 12   

Ποιο ζώο βλέπεις; Βλέπεις ένα ή δύο; 

 

Είναι ίδιοι οι πορτοκαλί κύκλοι ή διαφορετικοί; 
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