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(από το βιβλίο H γλώσσα μου, Στ΄ Δημοτικού)







Ø


Πρώτη φορά σε μια συναυλία


1.    Έχετε πάει σε συναυλία; Σε ποια;


        Tι σας έκανε εντύπωση;


        Aφού διαβάσετε το προηγούμενο κείμενο συζητήστε στην τάξη:


        Σε τι συναυλία πήγε η ηρωίδα της ιστορίας;


        Γιατί οι μουσικοί έπαιζαν πριν ξεκινήσει η συναυλία;


        Πώς αισθανόταν η ηρωίδα πριν τη συναυλία, κατά τη διάρκεια και μετά τη συναυλία;


        Mε ποιες λέξεις ή φράσεις καταλαίβουμε τα συναισθήματά της;


2.    Το κείμενο «Πρώτη φορά σε μια συναυλία» αποτελείται από μικρότερα τμήματα, που


        λέγονται παράγραφοι. Η πρώτη παράγραφος αρχίζει με το


        «Είναι ορισμένα πράγματα...» και τελειώνει με το «... σχεδόν άδεια».


        Μπορείτε να βρείτε τις επόμενες παραγράφους; Ξεχωρίζουν μεταξύ τους, αφού:


        •  η πρώτη σειρά κάθε παραγράφου δεν αρχίζει στο ίδιο σημείο που αρχίζουν οι άλλες


        αλλά η πρώτη λέξη βρίσκεται πιο μέσα από τις πρώτες λέξεις των άλλων σειρών


        •  όλες οι σειρές τελειώνουν στο ίδιο σημείο στο περιθώριο δεξιά, εκτός από την


        τελευταία, που τελειώνει ακανόνιστα


        •  κάθε παράγραφος μας δίνει ένα επιμέρους νόημα του κειμένου.


        


        Η παράγραφος αποτελείται από περιόδους, που χωρίζονται μεταξύ τους


        με σημεία στίξης: τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό.


        Πόσες περιόδους διακρίνετε στην πρώτη παράγραφο του κειμένου;


3.    Μπορείτε να βρείτε τις λέξεις ή φράσεις με τις οποίες αρχίζει η κάθε παράγραφος


        του κειμένου; Σε τι πιστεύετε ότι χρησιμεύουν; Με αφορμή αυτές τις λέξεις ή φράσεις


        βρείτε τα κύρια γεγονότα και φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα της ιστορίας:


        •  Πείτε την αρχική κατάσταση (βασικός ήρωας, άλλα πρόσωπα, χώροι, χρόνος)


        •  Βρείτε το γεγονός με το οποίο ξεκινάει η ιστορία


        •  Βρείτε τα γεγονότα ή τις πράξεις που ακολουθούν


        •  Πείτε την κατάληξη


        •  Μιλήστε για το τι αισθάνονται τα πρόσωπα για ό,τι συνέβη


        Στη συνέχεια γράψτε μια φράση για κάθε μέρος από τα παραπάνω για να διηγηθείτε


        περιληπτικά την ιστορία.
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Ø


         Βρείτε ποιες προτάσεις αποτελούν την περίοδο:


        Είναι ορισμένα πράγματα που τα θυμάται κανείς όσα χρόνια κι αν περάσουν. 


        Α


        Β


        Γ


        Δ


5.    Οι περίοδοι αποτελούνται από προτάσεις.


4.    Γράψτε τώρα μια δική σας παρόμοια ιστορία με τίτλο «Πρώτη φορά στο τσίρκο»


        χρησιμοποιώντας, για να αρχίσετε κάθε παράγραφο, τις εξής φράσεις


        (που είναι παρόμοιες με τις αρχές των παραγράφων του κειμένου):


        Είναι ορισμένα πράγματα που τα θυμάται κανείς, όσα χρόνια κι αν περάσουν


        


        Σιγά σιγά


        Οι άνθρωποι του τσίρκου


        Όταν


        Και τότε


        Και ξαφνικά


        Αυτό που έβλεπα


        Η παράσταση τελείωσε
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Πρόταση είναι η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει ένα νόημα


με σύντομο συνήθως τρόπο.







Ø


6.    Οι περισσότερες λέξεις αποτελούνται από συλλαβές, δηλαδή μικρότερα τμήματα.


        φως                               μονοσύλλαβη


        ή-χος                             δισύλλαβη


        μου-σι-κή                      τρισύλλαβη


        τρα-γου-δι-στής           πολυσύλλαβη


        Συμβουλευτείτε τη γραμματική σας και χωρίστε τις ακόλουθες λέξεις σε συλλαβές:


        •  Μελωδία


        •  Λυρικός


        •  Καλλιτέχνης


        •  Συνθέτης


        •  Χορωδία


        •  Κοινό


        •  Πιανίστας


        •  Βιολιστής


        •  Μπουζούκι


        •  Κλαρίνο
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         Στη συνέχεια, σχηματίστε λέξεις που να έχουν την ίδια πρώτη συλλαβή με


        τις παραπάνω λέξεις, π.χ. 


             μελωδία              με-λω-δία             μέρα







Ø


Οι λέξεις αποτελούνται από απλές φωνές, που λέγονται φθόγγοι. 


Τα γράμματα παριστάνουν τους φθόγγους.


                                           Φθόγγοι                                        Γράμματα


    φωνήεντα                      α, ε, ι, ο, ου                                  α, ε, η, ι, ο, υ, ω


    σύμφωνα                       β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, π, ρ,         β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ,


                                           σ, τ, φ, χ, γκ, μπ, ντ, τζ, τσ         π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ


Παράδειγμα: η λέξη ρεμπέτικο αποτελείται από τους φθόγγους


ρ, ε, μπ, ε, τ, ι, κ, ο και από τα γράμματα ρ, ε, μ, π, ε, τ, ι, κ, ο.


Όταν μια λέξη παράγεται από μια άλλη, έχουμε παραγωγή λέξης.


Έτσι, από τη λέξη λύρα παράγεται η λέξη λυρικός και από


τη λέξη βιολί η λέξη βιολάκι.


Η λέξη από την οποία παράγεται μια άλλη λέγεται πρωτότυπη λέξη. 


Η λέξη η οποία παράγεται από την πρωτότυπη λέγεται παράγωγη λέξη ή παράγωγο.


Κατά την παραγωγή μιας λέξης, στο θέμα της πρωτότυπης λέξης προσθέτουμε μια


κατάληξη, που λέγεται παραγωγική κατάληξη.


7.    Βρείτε τα γράμματα και τους φθόγγους στις παρακάτω λέξεις:


        •  μουσικός


        •  βυζαντινή (μουσική)


        •  ωραίος


        •  σπουδαίος


        •  κορυφαίος
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Ø


8.    Συμπληρώστε τα κενά στον παρακάτω πίνακα:


9.    Αντιστοιχίστε τις λέξεις της πρώτης στήλης με τη σημασία τους στη δεύτερη στήλη.


        Α.  σολίστας                     1. αυτός που γράφει τους στίχους για τραγούδια


        Β.  ωδείο                           2. καταγράφω ήχους


        Γ.  συναυλία                     3. σχολείο μουσικής


        Δ.  στιχουργός                 4. εκτέλεση μουσικών έργων μπροστά σε κοινό


        Ε.  όπερα                          5. μουσικό θεατρικό έργο που βασίζεται σε κείμενο που


                                                  έχει μελοποιηθεί


        Στ.  ηχογραφώ                   6. αυτός που παίζει μόνος του ένα μουσικό όργανο


        Πρωτότυπη λέξη            Παραγωγική κατάληξη                Παράγωγη λέξη


        Μελωδία                                                           – ός              ————————————


        Μουσική                                                         – ικός              ————————————


        Τραγουδώ                                                    – ιστής              ————————————


        —————————                                    – ιακός              χορωδιακός


        Πιάνο                                                           – ίστας              ————————————


        Τρομπέτα                                                     – ίστας              ————————————


        Αρμονία                                                         – ικός              ————————————


        —————————                                    – ιστής              τυμπανιστής


        Συμφωνία                                                       – ικός              ————————————


        Συνθέτω                                                          – της              ————————————


        Ερμηνεύω                                                       – τής              ————————————
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2


H ιστορία της μουσικής σε σκίτσα







Ø11







Ø12


Lemery-Deyries, Iστορία της μουσικής σε έγχρωμα σχέδια







Ø


Η εικονογραφημένη ιστορία δείχνει πώς άρχισαν οι άνθρωποι να ασχολούνται


με τη μουσική και πόσο πολύ προχώρησαν. Με αφορμή λοιπόν αυτή


την εικονογραφημένη ιστορία, διηγηθείτε με λόγια αντί για εικόνες την ιστορία


της εξέλιξης της μουσικής.
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Η ιστορία της μουσικής σε σκίτσα
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3


ΜάθηΜα σολφέζ


Είμαστε παιδιά σαν μια συντροφιά τότε


και η μουσική μάς άρεσε πολύ τότε.


Μάθημα σολφέζ γύρω απ’ το παλιό πιάνο


νότες δυνατές νότες απαλές πιάνω.


Avanti ντο φα φα φα


σολ φα σολ φα μι ντο σι μι μι μι


ντο σι ντο σι σολ σι ντο


ντο φα φα φα


σολ φα σολ φα μι ντο μι.


Πέρασε ο καιρός και ήρθανε καημοί άλλοι


μα η μουσική πάντα μια γλυκιά ζάλη.


Μέσα μου μιλά μ' ένα μαγικό τρόπο


ξέρει της καρδιάς τον πιο μυστικό δρόμο.


Avanti ντο φα φα φα...


Σαν μια μουσική όλη τη ζωή ζήσε


δυο μελωδικές νότες στην καρδιά κλείσε


κάνε τη χαρά τραγούδι και παντού πες το


και το σ' αγαπώ πες το σε ρυθμό presto.


Avanti ντο φα φα φα...


Μουσική/Στίχοι: 


Χατζηνάσιος – Τηλιακού


Επεξήγηση: avanti σημαίνει εμπρός,


presto σημαίνει πολύ γρήγορα


(στη γλώσσα της μουσικής).







Ø


1.    Το τραγούδι αυτό μιλάει για τον τρόπο που η μουσική μπορεί να μας κάνει


        να αισθανθούμε καλύτερα. Μπορείτε να βρείτε στίχους του τραγουδιού που μιλούν για


        τα ανθρώπινα αισθήματα; 


2.    Βρείτε τους στίχους ενός τραγουδιού που σας αρέσει και διαβάστε τους στην τάξη.


        Φροντίστε επίσης να βρείτε τα ονόματα του συνθέτη, του στιχουργού


        και του τραγουδιστή. Mπορείτε να πείτε γιατί σας αρέσει αυτό το τραγούδι και ποιοι


        στίχοι εκφράζουν περισσότερο τα συναισθήματά σας; Mε ποιες λέξεις ή φράσεις


        ο στιχουργός το πετυχαίνει αυτό;
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Mάθημα σολφέζ
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4


Μουσικά όργανα


Ο κόσμος μας είναι γεμάτος από ήχους. Τα πουλιά, ο άνεμος, η θάλασσα, τα ποτάμια, τα


ζώα δημιουργούν τους δικούς τους ήχους.


Ο πρωτόγονος άνθρωπος προσπάθησε να μιμηθεί τους ήχους της φύσης χτυπώντας τα


χέρια και τα πόδια του και μετά άλλα υλικά που έβρισκε γύρω του, όπως πέτρες και ξύλα.


Έτσι, έφτιαξε για πρώτη φορά τους δικούς του ήχους, τα πρώτα μουσικά όργανα. Μπορούμε


να πούμε πως τότε, πριν από χιλιάδες χρόνια, ο άνθρωπος δημιούργησε τη μουσική.


Με το πέρασμα του χρόνου, ο άνθρωπος τελειοποίησε τα μουσικά όργανα, και συνεχίζει


ακόμα να τα τελειοποιεί.


Τα όργανα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:


Τα έγχορδα


Είναι τα όργανα που ο ήχος τους βγαίνει από τις τεντωμένες χορδές, όταν τις χτυπάμε


με διάφορους τρόπους. Τέτοια όργανα είναι η κιθάρα, το μπουζούκι, το πιάνο,


η λύρα, το βιολί.


Tα πνευστά


Είναι τα όργανα που ο ήχος βγαίνει από τον αέρα που φυσάμε μέσα τους. 


Τέτοια όργανα είναι η φλογέρα, το κλαρίνο, η φυσαρμόνικα, η τρομπέτα, το σαξόφωνο.


Τα κρουστά


Λέγονται έτσι γιατί τα κρούουμε, δηλαδή τα χτυπάμε για να βγει ο ήχος.


Τέτοια όργανα είναι τα τύμπανα, το νταούλι, το τουμπελέκι, τα κουδουνάκια.


1.    Μέσα στο πιάνο υπάρχουν πολλές μεταλλικές χορδές. Είναι όλες πολύ τεντωμένες


        κι όταν τις χτυπάμε αφήνουν κάποιον ήχο. Αυτός ο ήχος λέγεται νότα.


        Ο πιανίστας έχει μπροστά του πολλά πλήκτρα, άσπρα και μαύρα. Κάθε φορά


        που πατάει ένα πλήκτρο, ένα σφυράκι χτυπάει μια χορδή μέσα στο πιάνο κι έτσι


        δημιουργείται ήχος. Οι χορδές είναι διαφορετικές κι έτσι κάθε χορδή παράγει


        διαφορετικό ήχο. Συχνά ο πιανίστας χτυπάει πολλές νότες μαζί για να παίξει μουσική.


        Μπορείτε να περιγράψετε με παρόμοιο τρόπο πώς παίζουμε μουσική σε ένα


        άλλο όργανο; 


2.    Ακούστε στην τάξη ένα μουσικό κομμάτι και προσπαθήστε να καταλάβετε ποια όργανα


        ακούγονται (κρουστά, πνευστά και έγχορδα). Πώς αντιλαμβάνεστε τις διαφορές


        μεταξύ τους;
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5







Ø


         Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται μια διεθνής συνάντηση για το ούτι.


1.    Κοιτάξτε από ποιες χώρες έρχονται οι μουσικοί που θα πάρουν μέρος. 


        Βρείτε αυτές τις χώρες στο χάρτη. Τι καταλαβαίνουμε για τη γεωγραφική περιοχή


        όπου το ούτι είναι πιο γνωστό;


2.    Αναζητήστε στην εγκυκλοπαίδεια πληροφορίες για το μουσικό όργανο αυτό και


        ανακοινώστε τις στην τάξη. Φέρτε στην τάξη, αν βρείτε, μια φωτογραφία του.
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Oύτι







Ø19


ΚΕΙΜΕΝΟ 6


O «Mεσσίας»


Κατά 60 χρόνια παλαιότερο, είναι το διασημότερο βιολί


στον κόσμο. Ποιoς το έφτιαξε;


        Πρόκειται για το διασημότερο, αναμφισβήτητα, βιολί του κόσμου. Ο «Μεσσίας»,


        ο οποίος εκτίθεται εδώ και χρόνια στο Μουσείο Ασμόλιαν της Οξφόρδης, πήρε


        το όνομά του από έναν απογοητευμένο βιολιστή που επιθυμούσε πολύ να παίξει


        με αυτό, αλλά συναντούσε την άρνηση του τότε ιδιοκτήτη του. 


        «Είναι σαν τον Μεσσία των Εβραίων» είχε πει. «Τον περιμένεις αλλά ποτέ δεν


        έρχεται».


        Το πρόβλημα με τον «Μεσσία» ήταν βεβαίως άλλο. Όπως έγραψαν οι Times και


        το Βήμα, υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες για το ποιος είναι πραγματικά


        ο κατασκευαστής του. 


        Αρχικά πίστευαν ότι το έφτιαξε ο Στραντιβάρι. Κάποιοι δενδροχρονολόγοι


        είπαν, ωστόσο, ότι το ξύλο από το οποίο είναι φτιαγμένο κόπηκε το 1738, 


        ένα χρόνο μετά το θάνατο του Στραντιβάρι.


        Παλιός, μεν, αλλά όχι φτιαγμένος από το χέρι του Στραντιβάρι, ο «Μεσσίας» έχασε


        πολλή από τη δόξα του. Αυτά μέχρι το 1998, οπότε ασχολήθηκε με το θέμα


        ο Τζον Τόπχαμ, ένας αυτοδίδακτος δενδροχρονολόγος. Ο Τόπχαμ υποστήριξε ότι


        το βιολί κατασκευάστηκε το 1682. Είναι λοιπόν αυθεντικό Στραντιβάρι. 


        Την άποψή του υποστηρίζει και το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ.


Πηγή: Διαδίκτυο







Ø


1.    Γιατί είναι σημαντικό το συγκεκριμένο βιολί σύμφωνα με το κείμενο;


2.    Δεντροχρονολόγος: προσπαθήστε να μαντέψετε τι σημαίνει η λέξη, αφού βρείτε


        στο λεξικό τη σημασία της λέξης χρονολόγος.


3.    Στο κείμενο αναφέρεται ο Στραντιβάρι. Βρείτε στην εγκυκλοπαίδεια πληροφορίες και


        μετά γράψτε ένα σύντομο κείμενο 80 λέξεων για τον περίφημο αυτόν


        κατασκευαστή βιολιών. Oι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν:


        • Πού και πότε γεννήθηκε;


        • Πώς ξεκίνησε να φτιάχνει βιολιά;


        • Γιατί τα βιολιά του έγιναν διάσημα;
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O «Mεσσίας»







Ø21


ΚΕΙΜΕΝΟ 7


1.    Ενδιαφέρεστε να αγοράσετε μια κλασική κιθάρα. Θέλετε να μην κοστίζει περισσότερο


        από 250 ευρώ και να είναι σε καλή κατάσταση. Διαβάστε προσεκτικά τις αγγελίες


        και διαλέξτε εκείνη που σας φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα.


2.    Αφού διαλέξατε, θέλετε να τηλεφωνήσετε στον πωλητή του μουσικού οργάνου.


        Ετοιμάστε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις που θα του κάνετε για να κρίνετε αν


        θα αγοράσετε το συγκεκριμένο μουσικό όργανο.


Μικρές αγγελίες







Το Μουσείο Ελληνικών Μουσικών


οργάνων


Το Μουσείο Ελληνικών Μουσικών Οργάνων είναι έργο ζωής του μουσικολόγου Φοίβου


Ανωγειανάκη, ο οποίος, κάτω από δύσκολες ιστορικές και πολιτικές συνθήκες,


συγκέντρωσε μέσα σε διάστημα 50 χρόνων τα 1.200 περίπου όργανα, που χρονολογούνται


από το 18ο αιώνα έως τις μέρες μας. Το 1978 δώρισε τη συλλογή του -την πλουσιότερη


στην Ελλάδα και από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη- στο ελληνικό Δημόσιο. 


Το μουσείο στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό στην Πλάκα, δίπλα στη ρωμαϊκή αγορά,


κτισμένο το 1842 από τον οπλαρχηγό Γιώργο Λασσάνη. Στον κήπο του μουσείου


διοργανώνονται τακτικά συναυλίες παραδοσιακής μουσικής, με τη συμμετοχή λαϊκών


μουσικών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στόχοι του μουσείου και του Κέντρου


Έρευνας είναι η συλλογή και έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων, η προώθηση της έρευνας


σε θέματα εθνομουσικολογίας, καθώς και η διάσωση, μελέτη, προβολή και διάδοση της


ελληνικής λαϊκής και βυζαντινής μουσικής παράδοσης. 


Πηγή: Διαδίκτυο


ΚΕΙΜΕΝΟ 8
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9







Ø


1.    Διαβάστε τις περιγραφές των δύο χώρων (κείμενα 8, 9). 


        Για ποιο σκοπό δημιουργήθηκαν οι χώροι αυτοί;


2.    Περιγράψτε ένα ωδείο που επισκεφτήκατε. Τι είδατε στους χώρους του ωδείου; 


        Τι ακούγατε καθώς τριγυρνούσατε στις αίθουσες; 


        Τι σας έκανε περισσότερη εντύπωση;
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Mουσικοί χώροι







Ø25


ΚΕΙΜΕΝΟ 10


         Η πέτρα έχει συνδεθεί με τη μυθική εικόνα του θανάτου, παγερή σιωπηλή και


        ανέκφραστη. 


        Το γεγονός ότι οι πέτρες μπορούν να παράγουν και μουσική, είναι κάτι


        πρωτόγνωρο για πολλούς από εμάς αλλά όχι παντελώς άγνωστο ιστορικά. 


        Μουσικά όργανα από πέτρα χρησιμοποιούνταν στην Κίνα εκατοντάδες χρόνια


        πριν, σαν αναπόσπαστο μέρος θρησκευτικών τελετών του Κομφούκιου.


        Με το εύηχο όνομα «Πιεν τσινκ» ήταν μικρές σκαλευτές αιωρούμενες πλάκες από


        πέτρα, σε διαφορετικά μεγέθη.


Πηγή: Διαδίκτυο


        Έχετε υπόψη σας άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που οι μουσικοί παράγουν ήχους


        με περίεργο τρόπο; Ένα παράδειγμα είναι τα κρουστά από οικιακά σκεύη


        (ποτήρια – μαχαίρια – καπάκια από κατσαρόλες ...).


        Προσπαθήστε να φανταστείτε κι εσείς αυτοσχέδια μουσικά όργανα, να


        τα κατασκευάσετε και να δημιουργήσετε ήχους με αυτά.


Μουσική από πέτρες
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      Ρεμπέτικο τραγούδι:


        Ελληνικό λαϊκό τραγούδι των αρχών του 20ού αιώνα που μιλούσε για τις εμπειρίες και


τα προβλήματα των φτωχών ανθρώπων. Αναπτύχθηκε κυρίως στις πόλεις, όπως


τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη, τον Πειραιά.


      Χρονολογικός πίνακας


        1883 Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η Ρόζα Εσκενάζι.


Μία τραγουδίστρια με 80χρονη παρουσία στο ρεμπέτικο που αφήνει πίσω της ερμηνείες


σε 600 ηχογραφημένα τραγούδια.


        Μάιος, 1896


        Η πρώτη ελληνική μουσική φωνογράφηση έγινε στη Νέα Υόρκη, το Μάιο του 1896, με


την υπογραφή της εταιρίας Berliner. Ο τίτλος ήταν: «Ελληνική μελωδία Νο 1» και


αναφέρεται στο πρώτο από τα 8 κομμάτια του δίσκου (7 ελληνικά και ένα τούρκικο) που


ερμηνεύτηκαν από τον τενόρο Μιχάλη Αραχιντζή. 


        10/5/1905 Γεννήθηκε ο Μάρκος Βαμβακάρης στην Άνω Xώρα της Σύρου. 


        1905 Ηχογραφείται στην Κωσταντινούπολη το 1ο τραγούδι που είχε το χαρακτηρισμό


«ρεμπέτικο»: Το «Τικ-Τακ» με το Γιάνκο Ψαμμαθιανό.


        18/1/1917 Γεννήθηκε ο Βασίλης Τσιτσάνης στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.


        1920 Γεννήθηκε ο Μανόλης Χιώτης στη Θεσσαλονίκη. 


Πηγή: Διαδίκτυο


Ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού


1.    Διαλέξτε ένα από τα ονόματα που αναφέρονται στο απόσπασμα του χρονολογικού


        πίνακα και αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στην εγκυκλοπαίδεια.


        Αφού κρατήσετε σημειώσεις, να παρουσιάσετε τα βασικά στοιχεία στην τάξη. 


        


2.    Μιλήστε με κάποιον γνωστό ή συγγενή σας για να βρείτε πληροφορίες για κάποιο


        άλλο παραδοσιακό μουσικό είδος. Στη συνέχεια, με βάση τις πληροφορίες που


        συγκεντρώσατε, γράψτε ένα σύντομο κείμενο μιας παραγράφου για να δημοσιευτεί


        στη σχολική εφημερίδα. Το κείμενο θα μιλάει για την ιστορία του μουσικού είδους,


        τους βασικούς ερμηνευτές, τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται,


        αν συνοδεύεται από χορό κτλ.
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Σε ένα όμορφο περιβάλλον, στο Λόφο του Φιλοπάππου, απέναντι από τον ιερό βράχο


της Ακρόπολης, στο κηποθέατρο της Δόρας Στράτου, κάθε βράδυ ξαναζωντανεύουν


οι τοπικές παραδόσεις της χώρας μας μέσα από τους χορούς και τα τραγούδια τους.


Εβδομηνταπέντε χορευτές και τραγουδιστές με αυθεντικές φορεσιές προσφέρουν ένα


μοναδικό θέαμα που δείχνει τη συνέχεια των ελληνικών παραδόσεων.


Οι παραστάσεις του Θεάτρου «Δόρα Στράτου» έχουν καθιερωθεί διεθνώς στο χώρο


του λαϊκού χορού, της δημοτικής μουσικής και της παραδοσιακής φορεσιάς για τον


πλούτο και την αυθεντικότητά τους. Δεν είναι όμως μόνο η υψηλή ποιότητα, αλλά και


η ποσότητα της προσφοράς του Θεάτρου που εντυπωσιάζουν.


Σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ελάχιστα τα συγκροτήματα –χορευτικά ή θεατρικά– που


έχουν δώσει 6.000 παραστάσεις μπροστά σε 2.600.000 θεατές.


Επιπλέον, το Θέατρο –μοναδικό στο είδος του στον κόσμο– είναι ένα σοβαρό


ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα και επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού


και τον Ε.Ο.Τ.


Δημοτικοί Χοροί και τραγούδια από το Θέατρο


«Δόρα Στράτου»


Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική


24/05/2002  - 31/10/2002


21:30 (Τρ-Σα), 20:15 (Κυ) 


Λόφος Φιλοπάππου 


_ 13,00 - 9,00 (φοιτητές, απογευματινή) - 4,00 (μαθητές δημοτικού) 


Παραστάσεις καθημερινά εκτός Δευτέρας


Η τιμή των εισιτηρίων για τους επισκέπτες μέσω πρακτορείων είναι ΕΥΡ 9,00. 


Κρατήσεων:


+30-10-3244395, 3246188 (10.00-15.00 ) και +30-10-9214650 (19.30-22.00) 


Επικοινωνίας:
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Ένας φίλος σας θα βρεθεί το καλοκαίρι για ένα Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και ζήτησε


τη γνώμη σας για την ψυχαγωγία του σαββατόβραδου. Γράψτε του ένα γράμμα όπου θα


τον συμβουλεύετε να πάει στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», εξηγώντας γιατί, σύμφωνα με το


κείμενο, είναι μια σημαντική εκδήλωση. Ετοιμάστε ακριβείς πληροφορίες, αφού σκεφτείτε


ότι η οικογένειά του αποτελείται από τους γονείς και δυο παιδιά 8 και 14 ετών. 


Συγκεκριμένα: 


•  Πού γίνεται και τι ώρα αρχίζει η παράσταση;


•  Πόσο κοστίζουν συνολικά τα εισιτήρια για όλη την οικογένειά του;


•  Πώς μπορεί να κλείσει εισιτήρια;
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Αγαπήσαμε τη μουσική του στην ταινία «Αμελί». Έτσι έμαθε ο πολύς κόσμος το


Γάλλο συνθέτη Yann Tiersen, όχι μόνο εδώ αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 


Ο ίδιος παίζει, ούτε λίγο ούτε πολύ, εννέα όργανα: πιάνο, βιολί, ακορντεόν, 


ταμ ταμ, μπάντζο, ούτι, μαντολίνο, και φτιάχνει ήχους με βαθύ χρώμα ρομαντισμού


και νοσταλγίας. Έχει δικό του στιλ. Ξεχωρίζει στη γαλλική μουσική σκηνή και σιγά


σιγά γίνεται ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες σύγχρονης μουσικής.


Έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, για μια καλοκαιρινή συναυλία στο Θέατρο


Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στην Αθήνα, στις 14 Ιουλίου.


Περιοδικό Αθηνόραμα, 11/7/02, διασκευή


Γαλλική γοητεία


Ο Yann Tiersen παίζει εννέα μουσικά όργανα και θεωρείται ένας από τους πιο


σημαντικούς σύγχρονους συνθέτες. Γράψτε μια σύντομη επιστολή όπου θα δηλώνετε το


θαυμασμό σας για το ταλέντο του και θα του ζητάτε να σας στείλει ένα βιογραφικό του


σημείωμα για να ετοιμάσετε ένα αφιέρωμα στην εφημερίδα του σχολείου σας. 


Η επιστολή σας θα ξεκινάει:


Αξιότιμε κ. Tiersen,


και θα λέει όσα γνωρίζετε για το έργο του και το σκοπό της επιστολής σας. 


Σας δίνεται στη συνέχεια ένα υπόδειγμα επιστολής:


Αγαπητοί Φίλοι της Μουσικής,


Λατρεύω τη μουσική και έχω μια αρκετά μεγάλη δισκοθήκη και συλλογή δίσκων,


κυρίως κλασικής μουσικής. Η μικρή σας «Εφημερίδα» μου έκανε τρομερή


εντύπωση για την ποιότητα και τη ζωντάνια της. Ακόμα για την πυκνότητα των


θεμάτων. Θα ’λεγα ότι διαβάζεται ολόκληρη, σπάνιο πράγμα για σημερινό έντυπο.


Συγχαρητήρια σε όσους τη φτιάχνουν. Περιμένουμε και κάποιο ραδιοφωνικό


σταθμό.


Φιλικά
Δ. Μυταράς


ζωγράφος


Από την «Εφημερίδα» του Μεγάρου Μουσικής
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Ένα ταξίδι που κρατάει 15 αιώνες. Ένας λαός που γυρίζει τον πλανήτη παίζοντας


μουσική, τραγουδώντας και χορεύοντας. 


Tο Cd αυτό είναι αφιερωμένο στο τσιγγάνικο πάθος, στα τσιγγάνικα τραγούδια από την


Iνδία μέχρι τα Βαλκάνια, στο λαό που η μουσική είναι η μοναδική αληθινή πατρίδα του.


Γράψε, πιστέ μου Bεζίρη, λέει ο Mπαχράμ Γκουρ στις αρχές του 5ου μ.X. αιώνα. Eγώ, 


ο αγαπημένος σας Σαχ, σκέφτηκα και αποφάσισα: από δω και στο εξής, όλος ο λαός μου θα


δουλεύει μόνο τη μισή ημέρα και την άλλη μισή θα γλεντάει, θα τρώει, θα πίνει και θα


απολαμβάνει τη μουσική! Παρακάλεσε, λοιπόν, τον πεθερό του στην Iνδία και τους έστειλε


12.000 Λούρι, άντρες και γυναίκες, δεξιοτέχνες λαουτιέρηδες. O σάχης τούς δέχτηκε, 


τους έδωσε χωράφια, από ένα γαϊδούρι κι ένα βόδι στον καθένα, χίλια επιπλέον γαϊδούρια


φορτωμένα στάρι, και τους έστειλε να μείνουν στο τεράστιο βασίλειό του. Nα καλλιεργούν


τη γη και να διασκεδάζουν με τη μουσική τους το λαό του. 


Oι Λούρι όμως πούλησαν τα χωράφια, έφαγαν το στάρι, έφαγαν τα βόδια και στο τέλος


του χρόνου γύρισαν με τα μάγουλα ρουφηγμένα από την πείνα. O Mπαχράμ Γκουρ


τους είπε: «Tώρα έχετε μόνο τα γαϊδούρια και τα λαούτα σας. Δέστε στα όργανα μεταξωτό


κορδόνι, φορτώστε τα στα γαϊδούρια και ξεκινήστε. Aπό δω και μπρος θα ταξιδεύετε


ασταμάτητα και θα διασκεδάζετε φτωχούς και πλούσιους με τη μουσική σας, για να τρώτε


ένα κομμάτι ψωμί!». Έτσι ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι των Tσιγγάνων στη μουσική.


Πηγή: Διαδίκτυο


Παρατηρήσεις


1.    Να πείτε με συντομία στην τάξη την ιστορία που διαβάσατε σαν να είστε


        ο Μπαχράμ Γκουρ. Κάντε όσες αλλαγές χρειάζονται και φροντίστε να κρατήσετε μόνο


        τα βασικά σημεία της ιστορίας. Mπορείτε να ξεκινήσετε την ιστορία σας με


        τα παρακάτω λόγια:


        «Έχω να σας πω μια ιστορία που θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση. Kάποτε...»


2.    Πολλοί μύθοι και παραμύθια έχουν σχέση με τη μουσική. Βρείτε έναν τέτοιο μύθο και


        γράψτε με συντομία το περιεχόμενό του.


Tσιγγάνοι – η μουσική είναι η πατρίδα τους
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Η Esma Redzepova είναι η φωνή των Tσιγγάνων ή η βασίλισσα των


Tσιγγάνων. Φωνή λυπημένη όσο καμιά άλλη στα Βαλκάνια. Το όνομά


της είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Ξεκίνησε από τη νότια


Γιουγκοσλαβία μέσα από χριστιανικά, μουσουλμανικά και εβραϊκά


στοιχεία.


Γεννήθηκε στην περιοχή των Σκοπίων και εκφράζει το μουσικό


πολιτισμό των Tσιγγάνων. Το τραγούδι της έχει κατακτήσει όλο τον


κόσμο, από το Παρίσι ως το Σίδνεϊ και από τη Νέα Υόρκη ως το Τόκιο.


Η Έσμα ζει στα Σκόπια και διδάσκει πολλά ορφανά παιδιά που έχουν


ταλέντο στη μουσική να δουλέψουν με τη μουσική και να προχωρήσουν


στη ζωή τους. 


Γι’ αυτό έχει προταθεί για το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.


Περιοδικό Αθηνόραμα, 31/10/02, διασκευή







Ø


Η Esma είναι μια τραγουδίστρια που έρχεται στη χώρα μας για συναυλίες. Γιατί νομίζετε


ότι ονομάζεται «βασίλισσα των Tσιγγάνων»; 


Συμπληρώστε τον τίτλο κάτω από τη φωτογραφία με ένα κατάλληλο μικρό κείμενο που


θα τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού στις συναυλίες. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες


από το κείμενο με τίτλο «τσιγγάνικος θρύλος». Φροντίστε στο δικό σας σύντομο κείμενο να


έχετε πληροφορίες για: 


•  την καταγωγή της,


•  τα χαρακτηριστικά της μουσικής της,


•  τις επιτυχίες της,


•  την προσφορά της στα παιδιά.


Το κείμενό σας θα έχει έκταση περίπου 60 λέξεων και μπορεί να αρχίζει:


Η καταπληκτική τραγουδίστρια έρχεται ————————————————


——————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————
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Esma, η βασίλισσα των Tσιγγάνων


Τσιγγάνικος θρύλος
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Pαδιοφωνική εκπομπή







Ø


Σας δίνεται μέρος από το πρόγραμμα ενός ραδιοφωνικού σταθμού. 


Με βάση την περιγραφή κάποιων ραδιοφωνικών εκπομπών του προγράμματος,


φανταστείτε μια εκπομπή που θα θέλατε να ακούτε στο ραδιόφωνο και περιγράψτε τη με


ανάλογο τρόπο. Να αναφέρετε τις ώρες της εκπομπής, τον τίτλο της και το περιεχόμενό


της με συντομία.


Στη συνέχεια, στείλτε την περιγραφή αυτής της εκπομπής στο διευθυντή ενός


ραδιοφωνικού σταθμού, ζητώντας του να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του μια τέτοια


εκπομπή που θα άρεσε σε παιδιά της ηλικίας σας. Για την επιστολή, μπορείτε να λάβετε


υπόψη σας το υπόδειγμα επιστολής της προηγούμενης ενότητας.
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Ραδιοφωνική εκπομπή
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Eκδηλώσεις







Ø


1.    Δίνονται οι παρουσιάσεις δύο εκδηλώσεων. Σε ποια από τις δύο θα πήγαινε κάποιος


        αν ήθελε:


        •  να «ταξιδέψει» στη μαγεία ενός παραμυθιού,


        •  να διασκεδάσει και να τραγουδήσει με την παρέα του;


2.    Mε βάση τις πληροφορίες που δίνονται στις παρουσιάσεις αυτές μπορείτε


        να συμπληρώσετε τον πίνακα και στη συνέχεια να παρουσιάσετε προφορικά


        τα βασικά στοιχεία στην τάξη.


                                                          Α                                                      Β


Χώρος                         ——————————————      ——————————————


Είδος εκδήλωσης       ——————————————      ——————————————


Είδος μουσικής           ——————————————      ——————————————


Ποιοι εμφανίζονται     ——————————————      ——————————————
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Eκδηλώσεις
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Περ. Aθηνόραμα, 17/10/02


Ο Γιώργος Μάγγας παίζει κλαρίνο και είναι πολύ γνωστός για την ικανότητά του στη


λαϊκή και δημοτική μουσική. Γράψτε μια σύντομη περίληψη του πιο πάνω κειμένου


(σε 20 λέξεις) που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα για να πληροφορήσετε τους


αναγνώστες. Φροντίστε να υπάρχουν πληροφορίες για το μουσικό όργανο που παίζει, πού


εμφανίζεται, πότε, γιατί είναι σημαντικός καλλιτέχνης.


Γιώργος Μάγγας
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ΚΕΙΜΕΝΟ 20
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ΚΕΙΜΕΝΟ 21
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ΚΕΙΜΕΝΟ 22
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ΚΕΙΜΕΝΟ 23


ΚΕΙΜΕΝΟ 24
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ΚΕΙΜΕΝΟ 26
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Ø


•       δύο συνθέτες εμφανίζονται μαζί σε ένα


        «γιορτινό αγώνισμα»


•       ένα λαϊκό συγκρότημα παίζει σμυρναίικα τραγούδια


•       ένας ξένος καλλιτέχνης δίνει συναυλία


        στο Θέατρο Βράχων


•       ένας συνθέτης και δύο νέοι τραγουδιστές


        εμφανίζονται στο Μέγαρο Μουσικής


•       μια Aφρικανή τραγουδίστρια και το συγκρότημά


        της θα παίξουν τα τραγούδια τους


•       πολλοί τραγουδιστές συμμετέχουν σε μια


        μεγάλη λαϊκή συναυλία


•       ένας συνθέτης παρουσιάζει το πρόγραμμά του


        που έχει τίτλο «από γυαλί χρωματιστό»


•       πολλοί καλλιτέχνες θα εμφανιστούν σε μια


        συναυλία αφιερωμένη σε έναν μεγάλο


        Kρητικό τραγουδιστή


•       ένα ροκ συγκρότημα με περίεργο όνομα


        εμφανίζεται για μια συναυλία


         Αφού κοιτάξετε προσεκτικά τις διαφημίσεις των μουσικών εκδηλώσεων, αντιστοιχίστε


        τις εκδηλώσεις με τα στοιχεία που σας δίνονται για καθεμιά.
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Διαφημίσεις μουσικών εκδηλώσεων


κείμενο 19


κείμενο 20


κείμενο 21


κείμενο 22


κείμενο 23


κείμενο 24


κείμενο 25


κείμενο 26


κείμενο 27
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ΚΕΙΜΕΝΟ 28


Ο Chico Freeman έρχεται στη χώρα μας! Μόνο που δεν ξέρουμε τίποτα για το μουσικό


αυτόν και τις εμφανίσεις του στη χώρα μας. Τι άλλο θα θέλατε λοιπόν να μάθετε για να


δείτε αν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε μια συναυλία του; Χωριστείτε σε δυο


ομάδες. 


ομάδα α: ετοιμάστε μερικές ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να αναζητήσετε τις


απαραίτητες πληροφορίες. Στη συνέχεια παραδώστε τις ερωτήσεις στους συμμαθητές


σας της άλλης ομάδας.


ομάδα Β: με βάση τις ερωτήσεις των συμμαθητών σας φανταστείτε τα απαραίτητα


στοιχεία για τις εμφανίσεις του μουσικού στη χώρα μας.


Έπειτα, κατά ομάδες, ετοιμάστε ένα σύντομο διαφημιστικό κείμενο που συνοδεύει τον


τίτλο και τη φωτογραφία της διαφήμισης και ενημερώνει τους αναγνώστες του


περιοδικού όπου θα δημοσιευθεί.


Chico Freeman
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ΚΕΙΜΕΝΟ 29







Ø


1.    Η διαφήμιση αναφέρεται σε μια κινηματογραφική ταινία. Πώς καταλαβαίνουμε ότι


        η ταινία αυτή έχει σχέση με τη μουσική; Μπορείτε να σκεφτείτε άλλη ταινία σχετική


        με τη μουσική; 


2.    Η ταινία αυτή έχει ως θέμα την αληθινή ιστορία ενός Πολωνο-εβραίου πιανίστα,


        ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει στα δύσκολα χρόνια του ναζισμού στη Βαρσοβία,


        χάρη στη φήμη του ως μουσικού. Στη διαφήμιση υπάρχει η φράση:


        «Η μουσική δεν είναι όπλο. Είναι όμως ασπίδα...»


        Πώς καταλαβαίνετε το νόημα αυτής της φράσης; Εξηγήστε τη σε λίγες γραμμές,


        αφού σκεφτείτε τη διαφορά ανάμεσα στο όπλο και την ασπίδα.
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Διαφήμιση ταινίας
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ΚΕΙΜΕΝΟ 30







Ø


1.    To Womad είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ από εθνικές μουσικές που πραγματοποιείται


        κάθε χρόνο σε διάφορα μέρη του κόσμου. Θα θέλατε να παρακολουθήσετε κάποιες


        από τις εκδηλώσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα του Womad. Οι γονείς σας όμως


        μπορούν να σας συνοδεύσουν μόνο την Κυριακή, από τις 9 μ.μ. και μετά.


        Ποιους Έλληνες καλλιτέχνες μπορείτε να δείτε; Σημειώστε, αν θέλετε, τη μέρα,


        την ώρα και το χώρο, για να μην τα ξεχάσετε.  


2.    Το Womad δεν είναι μια συνηθισμένη μουσική εκδήλωση. Όπως μπορείτε να δείτε


        στο κείμενο, υπάρχουν και πολλές δραστηριότητες για παιδιά. Σε ποια από όλες


        θα θέλατε να συμμετάσχετε; Αιτιολογήστε την επιλογή σας στους συμμαθητές σας


        περιγράφοντας τις δραστηριότητες στις οποίες θα πάρετε μέρος.


51


Womad
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ΚΕΙΜΕΝΟ 31


Περ. Aθηνόραμα, 17/10/02







Ø


1.    Σας δίνεται ένας κατάλογος με γνωστούς τραγουδιστές και τους χώρους όπου


        εμφανίζονται.


        Αν θέλατε να ακούσετε τα ακόλουθα είδη τραγουδιού, σε ποιο κέντρο θα πηγαίνατε;


        Συμπληρώστε τα κενά, με βάση τις πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο.


2.    Συζητήστε στην τάξη τις παρακάτω ερωτήσεις:


        • Ποιο είδος μουσικής σάς αρέσει;


        • Έχετε ακούσει κάποιους από αυτούς τους καλλιτέχνες;


        • Γνωρίζετε κάποιο τραγούδι τους;


        • Έχετε ακούσει άλλους καλλιτέχνες; Tι σας άρεσε;


Έντεχνο τραγούδι
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Ποιος τραγουδάει πού;


Τραγούδι που να μοιάζει με τζαζ (jazz) μουσική


Νησιώτικα τραγούδια


Ρεμπέτικο τραγούδι (έναν παλιό τραγουδιστή του ρεμπέτικου)







Ø54


ΚΕΙΜΕΝΟ 32


Περ. Aθηνόραμα, 17/10/02
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Περ. Aθηνόραμα, 17/10/02







Ø


1.    Διαβάστε την παρουσίαση του προγράμματος ενός νυχτερινού κέντρου της Αθήνας.


        Η Γλυκερία και η Natasha Atlas μιλούν για το έργο και τη συνεργασία τους.


        Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ερωτήσεις στις οποίες απάντησαν στο δημοσιογράφο


        που τους πήρε συνέντευξη;


2.    Στο ίδιο πρόγραμμα θα εμφανιστεί και ο Τουρκοαιγύπτιος Omar Faruk Teck Bileck.


        Ετοιμάστε τις απαραίτητες ερωτήσεις για να του πάρετε μια συνέντευξη.


        Στη συνέντευξη θέλετε ο καλλιτέχνης να σας μιλήσει για:


        •  τους δίσκους που έχει βγάλει,


        •  τις συναυλίες του στην Ελλάδα,


        •  τις εντυπώσεις του από την προηγούμενη φορά που είχε έρθει στη χώρα μας,


        •  τη συνεργασία του με τη Γλυκερία,


        •  τα μελλοντικά του σχέδια,


        •  τον τρόπο που διασκεδάζουν στην πατρίδα του.
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Xάραμα
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ΚΕΙΜΕΝΟ 33


ΚΕΙΜΕΝΟ 34
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ΚΕΙΜΕΝΟ 35







Ø59


ΚΕΙΜΕΝΟ 36







Ø60


         Στο σχολείο σας ετοιμάζεται μια μουσική εκδήλωση – συναυλία. Έχετε αναλάβει


        να ετοιμάσετε τα έντυπα για την εκδήλωση αυτή.


1.    Εισιτήριο της εκδήλωσης (βλέπε κείμενο 33). 


2.    Σύντομη ανακοίνωση για την εκδήλωση. Η ανακοίνωση θα περιέχει τα ίδια στοιχεία


        με το φυλλάδιο, αλλά σε μορφή μικρού κειμένου. (βλέπε κείμενο 34) 


3.    Διαφημιστικό φυλλάδιο για την εκδήλωση. Το φυλλάδιο θα έχει φωτογραφία


        του συγκροτήματος, πληροφορίες για την εκδήλωση, δηλαδή το χώρο, την ημέρα,


        την ώρα, την τιμή του εισιτηρίου και πού μπορεί κανείς να αγοράσει εισιτήρια


        (βλέπε κείμενο 35). 


4.    Βιογραφικό του συγκροτήματος που θα παίξει μουσική στη συναυλία. Το βιογραφικό


        θα περιλαμβάνει το όνομα του συγκροτήματος, τις μουσικές σπουδές τους,


        τις προηγούμενες εμφανίσεις τους, τα βραβεία που έχουν πάρει, τα μουσικά έργα


        που παίζουν (βλέπε κείμενο 36).


H συναυλία του σχολείου







Tάξη A΄


Μουσική








ΚΕΙΜΕΝΟ 1


H1


Ο μικρός πρίγκιπας


Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ, «Ο μικρός πρίγκιπας», εκδ. ΜΙΝΩΑΣ
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1.   Διαβάζοντας προσεκτικά το κείμενο μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω


       ερωτήσεις; (Κρατήστε σύντομες σημειώσεις για καθεμία από αυτές.)


       α.  Ποιοι είναι οι ήρωες του αποσπάσματος


       β.  Σε ποιον πλανήτη βρέθηκε ο μικρός πρίγκιπας; Σε ποια ήπειρο;


       γ. Από πού ξεκίνησε το ταξίδι του ο μικρός πρίγκιπας;


       δ.  Πώς είναι το πλάσμα που συνάντησε στη Γη; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;


       ε.  Ποιες δυνάμεις διαθέτει αυτό το πλάσμα, σύμφωνα με το κείμενο;


2.   Με τη βοήθεια των σημειώσεων που κρατήσατε παρουσιάστε στην τάξη μια σύντομη


       περίληψη του αποσπάσματος (μέχρι 100 λέξεις).


3.   Στο κείμενο γίνεται λόγος για την ήπειρο της Αφρικής. Γνωρίζετε άλλες ηπείρους;


       Ποιες είναι αυτές; Προσπαθήστε να τις βρείτε στον παγκόσμιο χάρτη. 


4.   Στη συνέχεια, χωρίζεστε σε ομάδες (όσες είναι οι ήπειροι) και παίρνετε μέρος σε


       ένα διαγωνισμό στην τάξη. Ψηφίζετε πέντε συμμαθητές σας για κριτική επιτροπή.


       Βρίσκετε πληροφορίες για τη δική σας ήπειρο και παρουσιάζετε τα στοιχεία


       στην τάξη. 


       Μην ξεχάσετε να πείτε πού βρίσκεται, πόσος είναι ο πληθυσμός της, ποιες είναι


       οι χώρες που την αποτελούν, τι γλώσσες μιλάνε σε κάθε χώρα.


5.   Στη συνέχεια, ζωγραφίζετε την ήπειρο που διαλέξατε και κρεμάτε τη ζωγραφιά σας


       σε μια γωνιά της τάξης. Πάνω στη ζωγραφιά τοποθετείτε σε χαρτί τις πληροφορίες


       που μαζέψατε γι’ αυτή. 


       Η κριτική επιτροπή ψηφίζει για την καλύτερη ομάδα (αυτή που συγκέντρωσε


       σημαντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία και τα παρουσίασε με ολοκληρωμένο τρόπο).


6.   Ο μικρός πρίγκιπας βρέθηκε σε μια έρημο πάνω στη Γη. Πώς φαντάζεστε μία έρημο;


       Ζουν άνθρωποι εκεί; Βρέχει συχνά ή σπάνια; Υπάρχουν φυτά ή ζώα; Θα μπορούσατε


       να ζήσετε εσείς σε μία έρημο; Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για τις ερήμους


       από μια εγκυκλοπαίδεια και να τα παρουσιάσετε στην τάξη.


2


Ο μικρός πρίγκιπας
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1


3


4


2


3


7.   Σκεφτείτε ότι είστε ο μικρός πρίγκιπας και λέτε στο φίδι πώς είναι ο πλανήτης απ΄ όπου


       κατεβήκατε. Γράψτε λίγα λόγια για το πώς φαντάζεστε αυτόν τον πλανήτη (μέχρι 100 λέξεις).


       Οι ερωτήσεις της προηγούμενης δραστηριότητας μπορούν να σας βοηθήσουν.


8.   Βρίσκουμε και συμπληρώνουμε τα κατηγορούμενα.


       Σύμφωνα με το κείμενο:


       Η Γη είναι ——————————————— .


       Ο πλανήτης του μικρού πρίγκιπα είναι ——————————————— .


       Το φίδι είναι παράξενο ——————————————— .


       Το φίδι δεν είναι πολύ ——————————————— .


       Το φίδι λέει ότι ο μικρός πρίγκιπας είναι ————————  και ————————————— .


9.   Ακολουθεί ένα σταυρόλεξο. Μπορείτε να το λύσετε;


Θυμηθείτε!


Το κατηγορούμενο μας λέει τι είναι κάτι, τι είναι κάποιος.


π.χ. Η Γη είναι μεγάλη


Ρωτάμε: «Ποιος είναι;»


Απαντάμε: «Η Γη»


Ρωτάμε: «Τι είναι;»


Απαντάμε: «Μεγάλη» (κατηγορούμενο)


       1.  Δεν έχει δύναμη, ανίσχυρος, εξαντλημένος


       2.  Έχει δύναμη, ισχυρός, γερός


       3.  Κοντός, λίγος, σύντομος


       4.  Ωραίος, ευχάριστο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2


Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»







H5


1.   Αφού διαβάσετε με προσοχή το κείμενο για την Γκάνα, που δημοσιεύτηκε


       στο «Γεωτρόπιο» της Ελευθεροτυπίας, προσπαθήστε να απαντήσετε στα παρακάτω:


       α.  Πού βρίσκεται αυτή η χώρα


       β.  Ποιοι ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι που επισκέφτηκαν την περιοχή


       γ.  Πότε έφτιαξαν εκεί την πρώτη αποικία και για ποιο σκοπό


       δ.  Ποιοι άλλοι κυριάρχησαν στην περιοχή τους επόμενους αιώνες


       ε.  Πότε έγινε ανεξάρτητη η Γκάνα


2.   Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του κειμένου:


       α.  Μιλήστε για τον πληθυσμό της Γκάνας, τη γλώσσα, τη θρησκεία. 


       β.  Πείτε πού στηριζόταν στο παρελθόν η οικονομία της χώρας και πού στηρίζεται σήμερα.


3.   Διαλέξτε μια χώρα από τη δική σας ή άλλη ήπειρο και παρουσιάστε τη στην τάξη.


       Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας μια φωτογραφία, ένα χάρτη, ίσως ένα χαρακτηριστικό


       αντικείμενο που να τη θυμίζει, και πληροφορίες για:


       την ιστορία της, τον πληθυσμό της, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την πολιτική κατάσταση


       και την οικονομία της.


       Μπορείτε να κρατάτε για μεγαλύτερη ευκολία τον πίνακα που ακολουθεί συμπληρωμένο


       με τα αντίστοιχα στοιχεία.


Γκάνα


ΧΩΡΑ: ————————————


   Πληθυσμός              Γλώσσα             Θρησκεία             Πολιτική          Οικονομική             Στοιχεία


                                                                                        κατάσταση         κατάσταση       για την ιστορία
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4.   Χωρίζεστε σε δύο ομάδες και γράφετε για την εφημερίδα του σχολείου σας:


       Α΄ομάδα: γράφει ένα σύντομο κείμενο για την Γκάνα, χρησιμοποιώντας


       τις πληροφορίες του κειμένου.


       Β΄ομάδα: γράφει ένα σύντομο κείμενο για κάποια από τις χώρες που διαλέξατε


       να παρουσιάσετε, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του πίνακα.


5.   Βρείτε τα αντικείμενα ή τα κατηγορούμενα στα υπογραμμισμένα κομμάτια του κειμένου.
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Θυμηθείτε!


Στην πρόταση: Εσύ γνωρίζεις νέους ανθρώπους και νέους τόπους.


ρωτάμε: «Ποιος γνωρίζει;» 


και απαντάμε: «Εσύ» για να βρούμε το Υποκείμενο.


Επίσης ρωτάμε: «Τι γνωρίζει;» 


και απαντάμε: «ανθρώπους και τόπους» για να βρούμε το Αντικείμενο.


Ακόμη θυμηθείτε:


Το κατηγορούμενο λέει τι είναι κάτι, τι είναι κάποιος.


π.χ. Η Γη είναι μεγάλη
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3


Από το «Ελληνικό Πανόραμα» της Ευγ. Φακίνου, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4


Από το «Ελληνικό Πανόραμα» της Ευγ. Φακίνου, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5


Από το περιοδικό ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2000
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1.   Μελετήστε προσεκτικά τα κείμενα που έγραψε η Ευγενία Φακίνου όταν επισκέφτηκε


       τη Μονεμβασιά και τις Σποράδες και προσπαθήστε να συμπληρώσετε


       τους παρακάτω πίνακες (κείμενα 8 και 9):


Eλληνικό Πανόραμα


  Από πού βγαίνει       Στα παλιά χρόνια…           Σήμερα…               Είναι η πατρίδα


    το όνομά της                                                                                         του/της…


Μονεμβασιά


   Αποτελούνται               Στα παλιά             Απέναντι από            Στη Σκιάθο                 Στη Σκιάθο


από τα νησιά…                 χρόνια…          το Κοκκινόκαστρο      φυτρώνουν…               γεννήθηκε


                                                                         βρέθηκαν…                                            και έγραψε…


Σποράδες
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2.   Συμπληρώστε την περιγραφή της Ευγενίας Φακίνου για τη Σκιάθο με περισσότερες


       λεπτομέρειες που μπορείτε να πάρετε από το κείμενο 10 μέχρι 10 γραμμές). 


3.   Στο σχολείο σας γίνεται Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα «Σκιάθος: 


       Το νησί του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη». Σκεφτείτε κάτι που θα θέλατε να ζωγραφίσετε


       για τη Σκιάθο και παρουσιάστε το θέμα της ζωγραφιάς σας στην τάξη.


       Θα σας βοηθήσει ό,τι διαβάσατε στο κείμενο 10.


4.   Χωριστείτε σε δύο ομάδες και παρουσιάστε στην τάξη πληροφορίες που θα βρείτε


       σε μια εγκυκλοπαίδεια για τους ρινόκερους και τα ελάφια.


5.   Από ένα σχολείο που βρίσκεται μακριά από το δικό σας σας ζητούν ένα κείμενο


       για την περιοχή σας, που θα δημοσιευτεί στη σχολική τους εφημερίδα.


       Γράψτε ένα σύντομο κείμενο (15-20 γραμμές) για την περιοχή όπου κατοικείτε, αφού


       πρώτα σημειώσετε τις σημαντικότερες πληροφορίες γι’ αυτή σε πίνακα, όπως


       οι παραπάνω. Μπορείτε να γράψετε για:


       το όνομά της


       το πώς ήταν παλιότερα


       το πώς είναι σήμερα (πού βρίσκεται, πώς είναι τα σπίτια, αν είναι κοντά στη θάλασσα…)


       κάποιο γνωστό πρόσωπο που γεννήθηκε σ’ αυτή


6.   «Η Σκιάθος είναι ένα νησί» 


       Στην παραπάνω πρόταση το κατηγόρημα έχει απλή μορφή («είναι ένα νησί») και


       παίρνουμε μόνο αυτή την πληροφορία.


       Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το μικρό κείμενο της Ευγενίας


       Φακίνου για τη Σκιάθο (εδώ το κατηγόρημα έχει αναπτυγμένη μορφή, δηλαδή πολλές


       λέξεις, και δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το νησί).


       Στη συνέχεια, γράψτε όσα μάθατε για τη Σκιάθο, προσπαθώντας το κατηγόρημα να έχει


       αναπτυγμένη μορφή.


7.   Στα υπογραμμισμένα σημεία των κειμένων 8 και 9 βρείτε τα κατηγορούμενα.
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8.   Παρουσιάστε στην τάξη μια φωτογραφία της περιοχής σας χρησιμοποιώντας όσο


       περισσότερες προτάσεις με Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο μπορείτε.
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Θυμηθείτε!


Κατηγορούμενο και Κατηγόρημα δεν είναι το ίδιο.


Το Κατηγορούμενο είναι ένα μικρό κομμάτι


από το Κατηγόρημα.


π.χ. Ο δρόμος είναι μακρύς.


μακρύς: Κατηγορούμενο


είναι μακρύς: Κατηγόρημα


Το Κατηγόρημα μπορεί να έχει:


1. Ένα Ρήμα και ένα Κατηγορούμενο [Ρ+Κ]


Τα σπίτια είναι πέτρινα.


Κατηγόρημα


2. Μόνο ένα Ρήμα [Ρ]


Το λεωφορείο πέρασε.


Κατηγόρημα


3. Ένα Ρήμα με ένα ή δύο Αντικείμενα [Ρ+Α+(Α)]


Διάβασα το φυλλάδιο.


Κατηγόρημα


Έδωσε τη θέση του στην ηλικιωμένη.


Κατηγόρημα


Επίσης θυμηθείτε ότι, 


αν οι προτάσεις έχουν και άλλες


λέξεις που τις συμπληρώνουν με


περισσότερες λεπτομέρειες, λέμε ότι


έχουν αναπτυγμένη μορφή.


π.χ. Τα σπίτια είναι πέτρινα και


ακίνητα σαν αγάλματα.


Το λεωφορείο πέρασε


γρήγορα σαν αστραπή.


Διάβασα το φυλλάδιο


του ταξιδιωτικού γραφείου.


Έδωσε τη θέση του στην ηλικιωμένη


χωρίς δεύτερη σκέψη.
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Από το «Ελληνικό Πανόραμα της Ευγ. Φακίνου, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6
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Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7
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Από τον οδικό-τουριστικό χάρτη «ΕΛΛΑΣ», Σ. Καπρανίδης & Ν. Φώτης, 


Ελληνικές Τουριστικές & Χαρτογραφικές Εκδόσεις 15


ΚΕΙΜΕΝΟ 8
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9
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Από το περιοδικό ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2000
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10


ΞANΘH
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11
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Από το περιοδικό ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2000
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12
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ΚΕΙΜΕΝΟ 13


MOYXAPEM


Διαβήκαμε λοιπόν εκείνα τα τοπία, Στρυμόνας – Λεών


της Αμφίπολης – Καβάλα – Καρβάλη – Νέστος, χιλιόμετρο το χιλιόμε-


τρο μάκραινε ο σκοπός μας κι εμείς δεν είχαμε τη δύναμη άλλων επο-


χών, κάπου κουρασμένοι θα σταματούσαμε.


Κι αυτό το κάπου άρχιζε να ωριμάζει στην παρέα πλησιάζοντας


την πόλη Ξάνθη, κάτι θύμιζε σε όλους από την παιδική μας ζωή


στην επαρχία, ελαττώθηκε η ταχύτητα του αυτοκινήτου, κάτι ακόμη,


ακούσαμε για μοναχικές παραλίες, εδώ κοντά ήταν και τ’ Άβδηρα και


η επίπεδη λίμνη του Πόρτο Λάγο με το χρώμα της ανοιχτής


γαλαζόπετρας, όχτοι και καλαμιές και όσα πουλιά απόμειναν από


τους λαθροκυνηγούς τη νύχτα. 


Μάρκος Μέσκος, «Μουχαρέμ», εκδ. ΝΕΦΕΛΗ
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       Θα θέλατε να οργανώσετε μια εκδρομή στο Νέστο;


1.   Το κείμενο 6 προσπαθεί να μας πείσει ότι αξίζει να πάμε στο Νέστο.


       Λέει ότι ο Νέστος έχει το ————————————— παραποτάμιο δάσος της Ελλάδας


       και ότι διασχίζει ——————————————————————


2.   Στο κείμενο 7 ο Νέστος παρουσιάζεται παγωμένος.


       Θα σας άρεσε να γνωρίσετε το Νέστο παγωμένο; Αν όχι, πείτε στους συμμαθητές σας


       ποια εποχή θα προτιμούσατε;


3.   Συμβουλευτείτε το χάρτη της Θράκης στο κείμενο 8 και περιγράψτε τη διαδρομή σας


       σαν να ήσασταν ο Νέστος. Ξεκινήστε κάπως έτσι:


       «Το ταξίδι μου αρχίζει από πολύ ψηλά. Τα παγωμένα μου νερά βγαίνουν από τα βουνά


———————————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————————


—————————————————————————————————————————— »


4.   Βρίσκουμε την τρίλιζα


Εκδρομή στο Νέστο


διασχίζω αντικρίζω κατακλύζω


ποτίζω δακρύζω αρχίζω


σκουπίζω δανείζω ζαλίζω
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5.   Βρίσκουμε τα αντίθετα όπως στο παράδειγμα.


       α.   Το παραποτάμιο δάσος στην περιοχή του Νέστου είναι το μεγαλύτερο. 


             Δεν είναι το μικρότερο.


       β.   Οι ακτές του δεν είναι ——————————— και ——————————— .


             Είναι ωραίες και φυσικές.


       γ.   Τα σημεία απ’ όπου περνάει ο Νέστος, πριν καταλήξει στο Δέλτα, είναι στενά.


             Δεν είναι ——————————— .


6.   Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή όπου ανήκει ο Νέστος,


       τη Θράκη, διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί και απαντήστε


       με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).


       α.  Από τη Θράκη καταγόταν ο Ορφέας.


       β.  Στη Θράκη δεν υπάρχουν πολλά όμορφα μέρη που θα εντυπωσιάσουν


       τον επισκέπτη.


       γ.  Στη Θράκη λάτρευαν τις Μούσες.


       δ.  Στο Διδυμότειχο βρέθηκε το περίφημο άγαλμα της «Νίκης».


Θυμηθείτε!


Για το κατηγορούμενο ρωτάμε «Τι είναι;»,


π.χ. Η Γη είναι μεγάλη


Ρωτάμε: «Ποιος είναι;»


Απαντάμε: «Η Γη»


Ρωτάμε: «Τι είναι;»


Απαντάμε: «Μεγάλη» (κατηγορούμενο)


�


�


�


�
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7.     Στο κείμενο 9 θα βρείτε μυθολογικά πρόσωπα που έχουν σχέση με τη Θράκη,


         όπως οι Μούσες και ο Ορφέας.


         Στο λεξικό διαβάζουμε:


         Μούσες: Μυθολογικές θεότητες που προστάτευαν την καλλιτεχνική έμπνευση.


         Ορφέας: Μυθικός τραγουδιστής, ιδρυτής μυστηριακών τελετών και ιερέας.


         


         Μπορείτε να χωριστείτε σε δύο ομάδες, να βρείτε περισσότερες πληροφορίες


         για τα πρόσωπα αυτά από την εγκυκλοπαίδεια (πόσες ήταν οι Μούσες


         και τι προστάτευε η καθεμιά, ποια ήταν η περιπέτεια του Ορφέα με τη γυναίκα του


         Ευρυδίκη κτλ.) και να τις ανακοινώσετε στην τάξη.


8.     Στο κείμενο 9 βλέπουμε τις λέξεις βιότοπος και ατμόσφαιρα.


         Σύμφωνα με το λεξικό «βιότοπος» είναι μία λέξη σύνθετη (βίος+τόπος) και σημαίνει


         ένα περιβάλλον όπου ζουν και μεγαλώνουν πολλά είδη ζώων ή φυτών.


         Βρείτε άλλες σύνθετες λέξεις με α΄ συνθετικό τη λέξη «βίος» και μερικές με


         β΄ συνθετικό τη λέξη «τόπος». 


         Αν δε βρίσκετε πολλές, δεν πειράζει. Μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς δικές σας. 


9.     Κάντε το ίδιο με τη λέξη «ατμόσφαιρα», αφού βρείτε τα συνθετικά της.


10.  Αφού αποφασίσατε ότι ο προορισμός της εκδρομής σας θα είναι ο Νέστος,


         γράφετε μια επιστολή μέχρι 250 λέξεις προς το διευθυντή του σχολείου σας,


         προσπαθώντας να εξηγήσετε πόσο σημαντικά είναι αυτά που θα δείτε, θα μάθετε


         και θα γνωρίσετε.


Μην ξεχνάτε ότι το γράμμα σας πρέπει να είναι ευγενικό, να ξεκινάει:


Αγαπητέ κύριε ...


και να τελειώνει:


Με εκτίμηση...
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ΚΕΙΜΕΝΟ 14


Σύγχρονος Άτλας του κόσμου, ελληνική έκδοση: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη
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1.   Βρείτε πληροφορίες για την Αίγυπτο από το «Σύγχρονο άτλαντα του κόσμου» και


       προσπαθήστε να απαντήσετε στα παρακάτω:


       α.   Πού βρίσκεται αυτή η χώρα; Με ποιες άλλες χώρες συνορεύει; 


             (Κοιτάξτε προσεκτικά το χάρτη)


       β.   Τι μαθαίνουμε για το κλίμα της;


       γ.   Τι μαθαίνουμε για την εκπαίδευση στη χώρα αυτή;


       δ.   Τι πληροφορίες παίρνουμε για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας;


       ε.    Πόσες εφημερίδες κυκλοφορούν στην Αίγυπτο, πόσα κανάλια τηλεόρασης και


             πόσοι σταθμοί ραδιοφώνου λειτουργούν;


2.   Βασιζόμενοι στις πληροφορίες του κειμένου:


       Μιλήστε για τον πληθυσμό της Αιγύπτου, τη γλώσσα, τη θρησκεία. 


3.   Διαλέξτε μια χώρα από τη δική σας ή άλλη ήπειρο για να την παρουσιάσετε στην τάξη.


       Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας μια φωτογραφία, ένα χάρτη, ίσως ένα πράγμα που


       να τη θυμίζει και λίγες πληροφορίες για:


       την ιστορία της, τον πληθυσμό της, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα έντυπα που κυκλοφορούν


       σ’ αυτή τη χώρα (εφημερίδες, περιοδικά), τα κανάλια της τηλεόρασης και τους σταθμούς


       του ραδιοφώνου που λειτουργούν, την πολιτική κατάσταση και την οικονομία της.


       Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να κρατάτε τον πίνακα που ακολουθεί, συμπληρωμένο


       με τα αντίστοιχα στοιχεία.


Αίγυπτος


Πληθυσμός           Γλώσσα          Θρησκεία            Κλίμα          Οικονομική        Πολιτική         Έντυπα και
                                                                                                   κατάσταση      κατάσταση      ηλεκτρονικά
                                                                                                                                                          μέσα
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6.   Μπορείτε να λύσετε το σταυρόλεξο που ακολουθεί;


       1. Ο αριθμός των κατοίκων μιας χώρας


       2. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ενός τόπου (υγρασία, ζέστη, άνεμοι κτλ.)


       3. Η συστηματική μόρφωση που δίνει το σχολείο


       4. Η επιστήμη και η τέχνη της διακυβέρνησης ενός κράτους


       5. Οι ενέργειες ενός ανθρώπου ή κράτους να αποκτήσει υλικά αγαθά


4.   Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, γράψτε μια σύντομη δική σας περίληψη


       για την Αίγυπτο ή για τη χώρα που διαλέξατε να παρουσιάσετε.


5.   Βρείτε τα αντικείμενα ή τα κατηγορούμενα στα υπογραμμισμένα κομμάτια του κειμένου.


Θυμηθείτε!


Στην πρόταση: Εσύ γνωρίζεις νέους ανθρώπους και νέους τόπους


ρωτάμε: «Ποιος γνωρίζει;» 


και απαντάμε: «Εσύ» για να βρούμε το Υποκείμενο.


Επίσης ρωτάμε: «Τι γνωρίζει;» 


και απαντάμε: «ανθρώπους και τόπους» για να βρούμε το Αντικείμενο.


Ακόμη θυμηθείτε:


Ρωτάμε: «Ποιος είναι;»


Απαντάμε: «Η Γη»


Ρωτάμε: «Τι είναι;»


Απαντάμε: «Μεγάλη». (Κατηγορούμενο)
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ΚΕΙΜΕΝΟ 15


Συζητώντας με τη Λίντα


Ελένη Συρίγου-Ρήγου, «Συζητώντας με τη Λίντα», εκδ. ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ







H29


       Η Λίντα είναι μια Αλβανίδα μετανάστρια στην Ελλάδα.


1.   Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε.


       α. Πώς έφτασε μέχρι την πλατεία Ομονοίας στην Αθήνα;


       β. Νομίζετε ότι ταξιδεύει μόνη της ή και με άλλους;


       γ. Πώς λέει ότι νιώθει φτάνοντας στην Αθήνα;


2.   Η Λίντα μετά από καιρό θέλει να στείλει γράμμα σε ένα αγαπημένο της πρόσωπο


       στην Αλβανία αλλά δεν ξέρει να γράφει ελληνικά. Γράφετε εσείς ένα γράμμα όπως θα


       το έγραφε εκείνη. Σ’ αυτό μπορεί να λέει: 


       • αν βρήκε σπίτι και δουλειά και πώς


       • αν έμαθε να μιλάει ελληνικά και πώς έμαθε


       • πώς νιώθει στην καινούργια της πατρίδα


       • τι της αρέσει και τι όχι


       • πώς περνούν τα παιδιά της και ο άντρας της στην Ελλάδα


       • πώς περνάει μια συνηθισμένη μέρα της


3.   Ξαναγράψτε την ιστορία χρησιμοποιώντας διαφορετικά ρήματα από αυτά που


       χρησιμοποιεί η Λίντα, χωρίς να αλλάξει το νόημα του κειμένου. Μπορείτε να διαλέξετε


       μερικά από τα παρακάτω, βάζοντάς τα στο σωστό τύπο:


       παίρνω, νιώθω, είμαι, ζητάω, μπαίνω, φτάνω, κάθομαι, γνωρίζω


       


       π.χ. δεν ξέραμε τίποτα δε γνωρίζαμε τίποτα


4.   Η ιστορία είναι γραμμένη κυρίως σε α΄ πληθυντικό πρόσωπο («Ήρθαμε με λεωφορείο»).


       Μπορείτε να την ξαναγράψετε χρησιμοποιώντας μόνο το α΄ ενικό πρόσωπο


       («Ήρθα με λεωφορείο»);


       – Βρείτε, όπου είναι δυνατόν, τα Υποκείμενα (ρωτώντας «Ποιος;») και τα


       Αντικείμενα (ρωτώντας «Τι;») στο παραπάνω απόσπασμα. 


       π.χ. «Πήραμε ένα ταξί» 


       Ποιος πήρε; Εμείς (Υποκείμενο)


       Τι πήρε; Ένα ταξί (Αντικείμενο)


Συζητώντας με τη Λίντα
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ΚΕΙΜΕΝΟ 16


Από την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 13/07/02
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1.   Στον Οδηγό Εκδηλώσεων της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» διαβάστε για τις εκδηλώσεις


       που γίνονται και απαντήστε:


       


       α.     Ποια είναι η τραγουδίστρια της φωτογραφίας και πού θα τραγουδήσει;


       β.     Τι εκδηλώσεις γίνονται στη Νάξο;


       γ.     Πότε θα γίνει η συναυλία του Μίμη Πλέσσα στον Πλαταμώνα;


       δ.     Ποια είναι η τιμή εισιτηρίου για το κοινό στο Φεστιβάλ Κοσμοτέ Κασσάνδρας;


       ε.     Τι ώρα αρχίζει το φεστιβάλ στην Τρίπολη; Θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση


              ή κάτι άλλο;


       στ.   Πού θα πραγματοποιήσει η ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ το Οικολογικό Φεστιβάλ της;


       ζ.     Πού μπορείτε να χορέψετε παραδοσιακούς χορούς;


2.   Γράψτε κι εσείς για τον Οδηγό εκδηλώσεων της «Ελευθεροτυπίας» λίγα λόγια για μια


       εκδήλωση που θα γίνει στην περιοχή σας. 


       Ξεκινήστε γράφοντας με κεφαλαία γράμματα τον τόπο και στη συνέχεια δυο λόγια για


       την εκδήλωση (αν πρόκειται για συναυλία, έκθεση, θεατρική παράσταση κτλ.).


       Να μιλήσετε οπωσδήποτε για την ώρα έναρξης, την τιμή του εισιτηρίου (αν υπάρχει) και


       τους καλλιτέχνες που θα πάρουν μέρος.


3.   ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ: Χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες και βρείτε διάφορες ελληνικές πόλεις ή


       χωριά που να αρχίζουν με καθένα από τα γράμματα αυτής της λέξης. Κερδίζει η ομάδα


       που θα βρει τα περισσότερα. Μετά βρείτε τους τόπους αυτούς σε ένα χάρτη.


       Καλή επιτυχία!


Οδηγός εκδηλώσεων
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5.   Στην Κοζάνη η εταιρεία ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ διοργανώνει ένα Οικολογικό Φεστιβάλ.


       Η λέξη «οικολογικός» προέρχεται από την «Οικολογία»


       (οίκος= σπίτι + λόγος < λέγω). 


       Στο λεξικό διαβάζουμε ότι η «Οικολογία» μελετάει τις σχέσεις των ζωντανών οργανισμών


       μεταξύ τους και με το περιβάλλον.


       Μπορείτε να βρείτε μερικές λέξεις που να αρχίζουν με «οικο-» και μερικές ακόμα που


       να τελειώνουν σε «-λογος»;


π.χ.


οικο-γένεια βιο-λόγος


4.   Σημειώστε Υ για τα υποκείμενα και Α για τα αντικείμενα, απαντώντας στις παρακάτω


       ερωτήσεις.


       α.  Ποιοι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν στη Χαλκιδική; 


       β.  Τι έργο ανεβάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας στη Θάσο; 


       γ.  Ποιος έχει σκηνοθετήσει την παράσταση και ποιος έχει γράψει τη μουσική;


       δ.  Τι ανεβάζουν στο Ρέθυμνο και στη Νάουσα; 


       ε.  Ποιοι ανεβάζουν τις παραστάσεις σε αυτές τις πόλεις;


Θυμηθείτε!


Στην πρόταση: Εσύ γνωρίζεις νέους ανθρώπους και νέους τόπους.


ρωτάμε: «Ποιος γνωρίζει;» 


και απαντάμε: «Εσύ» για να βρούμε το Υποκείμενο.


Επίσης ρωτάμε: «Τι γνωρίζει;» 


και απαντάμε: «ανθρώπους και τόπους» για να βρούμε το Αντικείμενο.







H33


ΚΕΙΜΕΝΟ 17


Τετράδια Ημερολογίου


Από τα «Τετράδια Ημερολογίου» του Γιώργου Θεοτοκά, έβδομο τετράδιο, σελ. 470
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1.   Διαβάστε προσεκτικά τη σελίδα που ακολουθεί από τα «Τετράδια Ημερολογίου


       1939-1953» του Γ. Θεοτοκά και επιλέξτε την πιο σωστή απάντηση.
       


       Α. Ο συγγραφέας έχει χάσει την Αθήνα


       α. αν και κατοικεί σε αυτή την πόλη


       β. επειδή δεν κατοικεί πια σε αυτή την πόλη


       γ. επειδή δεν μπορεί να τη δει καθαρά, αφού ένα πέπλο τη σκεπάζει
       


       Β. Σύμφωνα με το κείμενο


       α. Η Αθήνα είναι πάντα μια ζωηρή, φρέσκια και γεμάτη χάρη πόλη


       β. Η Αθήνα άλλες φορές είναι κι άλλες δεν είναι έτσι


       γ. Η Αθήνα δεν είναι πια έτσι
       


       Γ. Ο συγγραφέας νιώθει ότι η πόλη του άρχισε να αλλάζει


       α. κατά τη διάρκεια της Κατοχής


       β. πριν από την Κατοχή


       γ. αμέσως μετά το τέλος της Κατοχής


2.   Γράψτε κι εσείς για το ημερολόγιό σας μια μικρή παράγραφο για τις αλλαγές που


       παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή όπου μένετε καθώς και πώς αισθάνεστε


       γι’ αυτές.


3.   Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου με άλλες που


       έχουν σχεδόν την ίδια σημασία, χωρίς να αλλάξει το νόημα;


4.   Μιλήστε εσείς για το συγγραφέα, βάζοντας τα ρήματα του κειμένου στο γ΄ ενικό


       πρόσωπο και σε χρόνους του παρελθόντος.


Μπορείτε να αρχίσετε έτσι: «Ο Γ. Θεοτοκάς είχε χάσει την Αθήνα. Αισθανόταν…»


5.   Βρείτε το κατηγόρημα στα ρήματα του κειμένου που είναι μέσα σε κύκλο.


Τετράδια Ημερολογίου


Θυμηθείτε ότι οι χρόνοι του παρελθόντος είναι ο Παρατατικός, ο Αόριστος και ο Υπερσυντέλικος.


Θυμηθείτε ότι το κατηγόρημα μπορεί να έχει τις παρακάτω μορφές:


α) Ρήμα, π.χ. Η φρεσκάδα της Αθήνας χάθηκε.


β) Ρήμα και Αντικείμενο, π.χ. Η Αθήνα κρύβει τη μορφή της.


γ) Ρήμα και Κατηγορούμενο, π.χ. Η Αθήνα είναι το νεκρό αντίγραφο ενός πίνακα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 18


Από το περιοδικό «Ομπρέλα», Σεπτ.-Νοέμβρ. 2002


ZΩPZ MOYΣTAKI


ANAMNHΣEIΣ AΠO THN AΛEΞANΔPEIA
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1.   Μπορείτε να βρείτε


       α. ποιος είναι ο αφηγητής;


       β. πού και πότε συμβαίνουν όσα μας αφηγείται;


       γ. ποιες άλλες πόλεις του κόσμου συναντάμε στο κείμενο;


       δ. τι συναντάει κανείς στα μαγαζιά και στους δρόμους της πόλης του αφηγητή;


2.   Διαλέξτε μία από τις πόλεις που διαβάσατε στο κείμενο και θα θέλατε να γνωρίσετε από


       κοντά. Βρείτε τη στο χάρτη, μαζέψτε πληροφορίες και μιλήστε στην τάξη γι’ αυτή.


       Θυμηθείτε να μιλήσετε για τους κατοίκους της και τη γλώσσα που μιλάνε,


       τα σημαντικότερα μνημεία της, καθώς και για το παρελθόν της. 


3.   Αλληλογραφείτε με ένα παιδί στην ίδια ηλικία μ’ εσάς που μένει σε άλλη περιοχή.


       Θέλετε να το πείσετε να επισκεφτεί στις διακοπές τη δική σας περιοχή γι’ αυτό


       του γράφετε ένα γράμμα. Του μιλάτε για τα ομορφότερα και τα ασχημότερα σημεία


       της περιοχής σας, για τα μαγαζιά, τον τρόπο που διασκεδάζετε με τους φίλους σας


       και ό,τι άλλο θέλετε.


4.   Δώστε έναν άλλο τίτλο στο κείμενο και εξηγήστε γιατί τον προτιμάτε.


5.   Κοιτάξτε προσεκτικά το κείμενο από το σημείο «Οι αφεντάδες παίζουν τάβλι…


       μέχρι… από ανάλαφρα γέλια» και μεταφέρετε όλη την αφήγηση στο παρελθόν.


       Μπορείτε να ξεκινήσετε έτσι: «Οι αφεντάδες έπαιζαν τάβλι………»


6.   Βρείτε μέσα στο κείμενο και σημειώστε πέντε μεταβατικά και πέντε αμετάβατα ρήματα.


Aναμνήσεις από την Aλεξάνδρεια


Θυμηθείτε ότι μεταβατικά ρήματα είναι αυτά που έχουν αντικείμενο. 


(π.χ. Η τρυφερότητα με ανάθρεψε. Ποιον ανάθρεψε; Εμένα


Οι αφεντάδες παίζουν τάβλι. Τι παίζουν οι αφεντάδες; Τάβλι)


Αμετάβατα είναι αυτά που δεν παίρνουν αντικείμενο.


(π.χ. Η Αλεξάνδρεια συνέρχεται από τον πόλεμο)







1.


2.


3.


4.


5.
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7.   Βρείτε και κυκλώστε μερικούς από τους τόπους που διαβάσατε στο κείμενο.


       Οι τόποι που θα κυκλώσετε πρέπει να είναι 5.
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1.   Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και απαντήστε.


       


       α.   Πόσα πρόσωπα παρουσιάζονται σε αυτό το απόσπασμα; Βρείτε τα ονόματά τους.


       β.   Πώς παρουσιάζεται το νησί της Σιγκαπούρης σύμφωνα με την περιγραφή


             του Ιουλίου Βερν; Ποια φυτά συναντάει κανείς εκεί;


       γ.   Πώς είναι το φρούτο μάνγκο;


       δ.   Σε ποια πόλη θέλει να φτάσει ο Φιλέας Φογκ φεύγοντας από τη Σιγκαπούρη;


             Πού θα πάει μετά;


       ε.    Από ποιες χώρες έχουν έρθει οι επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο Ραγκούν


             στη Σιγκαπούρη;


2.   Η Σιγκαπούρη και η Γιοκοχάμα που αναφέρει ο Βερν είναι δύο μεγάλα λιμάνια.


       Χωριστείτε σε τρεις ομάδες και βρείτε δέκα ακόμη μεγάλα λιμάνια.


       Κερδίζει η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για βοήθεια


       και ένα παγκόσμιο χάρτη.


3.   Σχολιάστε τον τίτλο του έργου. Πιστεύετε ότι σήμερα είναι δυνατόν να πραγματοποιήσετε


       το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες; 


       Χωριστείτε σε δύο ομάδες και προσπαθήστε να σχεδιάσετε το γύρο του κόσμου


       σε λιγότερο από 80 μέρες. 


       Ορίστε την αρχή, τη μέση και το τέλος του ταξιδιού, βρείτε στην υδρόγειο σφαίρα


       τους αντίστοιχους τόπους και αποφασίστε ποια μεταφορικά μέσα θα πρέπει να


       χρησιμοποιήσετε για να μειώσετε το χρόνο που θα χρειαστείτε.


       Κερδίζει η ομάδα που θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο.


4.   Στο τέλος του κειμένου ο καιρός χαλάει, σηκώνεται αέρας και μεγάλα κύματα.


       Προσπαθήστε να δώσετε μια πιθανή συνέχεια στην ιστορία του Βερν, περιγράφοντας


       τις περιπέτειες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το πλοίο Ραγκούν από τη Σιγκαπούρη


       ως το Χονγκ Κονγκ.


Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες
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5.   Διαβάστε τώρα τη συνέχεια της ιστορίας. Μοιάζει καθόλου με τη δική σας ιστορία; 


6.   Ξαναγράψτε το κείμενο χρησιμοποιώντας όσο μπορείτε περισσότερο το ρήμα είμαι-ήμουν


       σε διάφορους τύπους. Κάντε όποιες άλλες αλλαγές είναι απαραίτητες, ώστε να μην


       αλλάξει το νόημα.


       Κοιτάξτε το παράδειγμα.


       Το νησί της Σιγκαπούρης έχει ένα καταπράσινο πάρκο και μεγάλους δρόμους.


       Το πάρκο στο νησί της Σιγκαπούρης είναι καταπράσινο και οι δρόμοι είναι μεγάλοι.







Tάξη A΄


Tόποι
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1


Hλίας Mαμαλάκης,


H γαστρονομία της Mεσογείου, Eκδόσεις Road


(διασκευή)
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1.   Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που δίνονται από δύο λεξικά (κείμενα 1 και 2)


       για λέξεις που περιγράφουν φαγητά και τρόπους μαγειρέματος και απαντήστε


       στις ερωτήσεις.


       •  Τι σημαίνουν οι λέξεις τσιγαρίζω και ζεμάτισμα στη γλώσσα της κουζίνας;


       •  Πού έφτιαξαν για πρώτη φορά μπιφτέκια; Είναι τα ίδια μ’ αυτά που τρώμε


       στην Ελλάδα;


       •  Στη Βόρεια Γαλλία έτρωγαν ντομάτες; Γιατί;


       •  Από τι φτιάχνεται ο παστουρμάς;


       •  Από πού πήρε το όνομά του το χάμπουργκερ;


       •  Οι αρχαίοι λαοί ήξεραν να φτιάχνουν ψωμί; Ποιοι το έφτιαξαν πρώτοι;


2.   Γράψτε τις λέξεις για τις οποίες δίνονται πληροφορίες στο κείμενο 1 ξεχωρίζοντας


       τα ουσιαστικά, τα επίθετα και τα ρήματα. 


3.   Γράψτε ορισμούς με τον τρόπο του λεξικού για παραδοσιακά φαγητά και τρόπους


       μαγειρέματος, αφού πάρετε πληροφορίες από τους συγγενείς σας. Στο τέλος βάλτε


       τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά και θα έχετε το μικρό λεξικό μαγειρικής


       της τάξης σας.


4.   Βρείτε μια λέξη άγνωστη για όλους σας στα κείμενα που να έχει σχέση με


       τη μαγειρική (π.χ. κρούστα) και προσπαθήστε να καταλάβετε τη σημασία της μέσα


       από το κείμενο. Γράψτε τον ορισμό με τον τρόπο του λεξικού. Ψάξτε τώρα


       στο λεξικό σας για να δείτε πόσο καλά καταλάβατε τη σημασία της.


3


Λεξικά
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5.   Να γράψετε το σωστό τύπο του θηλυκού ουσιαστικού η κουζίνα:


Η λέξη .............  μπορεί να σημαίνει δυο διαφορετικά πράγματα: το δωμάτιο της


.................... ή τη συσκευή της ......................... .  Όλοι ξέρουμε ότι αυτός ή αυτή που


προσέχει και χρησιμοποιεί την ........................... είναι ο μάγειρας ή η μαγείρισσα. 


Οι ........................ αποτελούνται από ειδικά έπιπλα και συσκευές. Οι συσκευές των


.............................. είναι πολλές φορές απαραίτητες για το σωστό μαγείρεμα. Πρέπει


όμως να προσέχουμε τις .......................... , γιατί εάν ξεχάσουμε να τις κλείσουμε, μπορεί


να πάρουμε φωτιά!


6.   Να γράψετε το σωστό τύπο του ουδετέρου ουσιαστικού το κλίμα:


Το .................. επηρεάζει τον τρόπο μαγειρικής μιας χώρας. Οι αλλαγές του


............................  πολλές φορές καταστρέφουν τις καλλιέργειες. Οι χώρες που έχουν


μεσογειακό ........................ παράγουν πολλά λαχανικά. Οι διαφορές του .............................


σημαίνουν και διαφορές στις τροφές της κάθε χώρας.
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Λωξάντρα


[…] Μουχαλεμπί και γκιουλ σερμπέτ ο αναστεναγμός σου


και του Χατζή Μπεκίρ λοκούμ ο τρυφερός λαιμός σου.


Ο κάθε λόγος σου γλυκός, σαν ραβανί αφράτος,


και σαν Αϊβάν-Σεράι λοκμάς με μέλι μυρωδάτος.


Μόνο ανατολίτης ποιητής θα μπορούσε να γράψει αυτά τα ωραία λόγια. Μεγάλη σημασία δίνουν


οι ανατολίτες στο ζήτημα της τροφής.


Ο Κομφούκιος, λέει, τη χώρισε τη γυναίκα του γιατί «το ρύζι δεν ήταν ποτέ αρκετά λευκό ούτε


ο κιμάς αρκετά κοπανισμένος», και όταν ξαναπαντρεύτηκε πήρε γυναίκα μερακλού στο φαγητό


γιατί «η τύχη μας, λέει, δεν είναι στα χέρια των θεών αλλά στα χέρια εκείνου που μαγειρεύει


την τροφή μας».


Και ποιος μπορεί να το αρνηθεί αυτό; Πώς τη βλέπεις τη γυναίκα σου μετά από ένα


καλομαγειρεμένο φαγητό και πώς τη βλέπεις όταν έρχεσαι κουρασμένος στο σπίτι σου να φας και


βρίσκεις σούπα του μπακάλη και κονσέρβα;


Καλοτάισε τον άντρα σου, αν θέλεις να έχεις άντρα. Βάλε μπόλικο κρεμμύδι στο γιαλαντζί


ντολμά για να κάνεις τον ντολμά νόστιμο, όμως ρίξε μέσα και δυόσμο για να τον κάνεις


χωνευτικό. Το λάδι μην το λυπάσαι στο λαδερό.


Κάθε λαχανικό στην εποχή του είναι πιο ωραίο και πιο φτηνό, τι να την κάνεις την κονσέρβα;


Το σπιτικό της η Λωξάντρα το θεμελίωσε στο Μακροχώρι -ένα προάστιο κοντά στα γαλανά νερά


της Προποντίδας. Κάθε πρωί σαν άνοιγε το παράθυρό της και αντίκριζε το πέλαγος ρουφούσε με


τα μεγάλα της ρουθούνια τη θαλασσινή αρμύρα, λες και ρουφούσε όλο τον πλούτο που κρύβει


μέσα της εκείνη η ωραία θάλασσα: τα λαβράκια, τους αστακούς, τα στρείδια… 


– Oχ! Δόξα σοι ο Θεός! Σήμερα τι να ψήσω; 


Δηλαδή τι να πρωτοψήσει ήθελε να πει. Να πάρει μεγάλα μύδια να τα κάνει τσακιστά, ή να


πάρει μικρότερα και να τα κάνει αχνιστά ή πλακί ή τηγανητά με σκορδαλιά ή καλύτερα να τα κάνει


με ρύζι…


Η μέρα της άρχιζε με τον καφέ του Δημητρού που τον έψηνε πάντα μόνη της, γιατί, σαν


τις μαχαρανές, η Λωξάντρα πίστευε πως απ’ το χέρι της γυναίκας του ο άντρας πρέπει να τρώει


και να πίνει.


Μ. Ιορδανίδου, Λωξάντρα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» (διασκευή)
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1.   Διαβάστε προσεκτικά το αφηγηματικό κείμενο και βρείτε τη σωστή απάντηση:


Στο ζήτημα της τροφής οι Ανατολίτες:


α.  δε δίνουν καμία σημασία.


β.  δίνουν μεγάλη σημασία.


γ.  δίνουν σημασία λίγες φορές.


Ο Κομφούκιος πιστεύει ότι:


α.  δεν πρέπει να ασχολούμαστε με την τροφή μας.


β.  η τύχη μας βρίσκεται στα χέρια των θεών.


γ.  η τύχη μας βρίσκεται στα χέρια εκείνου που μαγειρεύει την τροφή μας.


Η συγγραφέας πιστεύει ότι:


α.  η κονσέρβα μπορεί να αντικαταστήσει τα φρέσκα τρόφιμα.


β.  με τα φρέσκα τρόφιμα και το καλό μαγείρεμα φτιάχνεις τα πιο νόστιμα φαγητά.


γ.  Τα φυσικά προϊόντα αρκούν για καλό μαγείρεμα κι ας μη γνωρίζουμε πώς ταιριάζουν


μεταξύ τους.


Η Λωξάντρα σαν άνοιγε το παράθυρό της σκεφτόταν:


α.  πόσο ωραία θέα έβλεπε.


β.  πως είχε καλό καιρό.


γ.  τα λαβράκια, τα στρείδια και όλα τα καλά της θάλασσας.


Η Λωξάντρα σκεφτόταν:


α.  ποιο απ’ όλα τα ωραία φαγητά να μαγειρέψει.


β.  τι ώρα θα περάσει ο ψαράς.


γ. πώς να φτιάξει τον καφέ στον άντρα της.


2.   Θα θέλατε να συνεχίσετε την ιστορία; Γράψτε πώς θα συνέχιζε τη μέρα της η Λωξάντρα.


       Φανταστείτε τι θα ψώνιζε, τι θα μαγείρευε και με τι τρόπο, και τι θα έλεγε ο άντρας της


       όταν θα έτρωγαν.
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Λωξάντρα
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3.   Τα παρακάτω ουσιαστικά του κειμένου να τα μεταφέρετε στον άλλο αριθμό:


      


            ___________________                 οι ποιητές


            τη σημασία                                     ____________________


            του κιμά                                         ____________________


            ____________________               τις μερακλούδες


            ____________________               των φαγητών


            το λαχανικό                                   _____________________


            ____________________               οι καφέδες


            τον αστακό                                     _____________________


            ____________________               τους ντολμάδες


            του κυδωνιού                                  ______________________


7


ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ







Στην άκρη των χειλιών μου η απόλαυση


Mιριέλ Mπαρμπερί


Στην άκρη των χειλιών μου η απόλαυση,


Eκδ. Ψυχογιός (διασκευή)


8


ΚΕΙΜΕΝΟ 3


‰







‰9


Στην άκρη των χειλιών μου η απόλαυση


1.   Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και βρείτε τη σωστή απάντηση:


Στο σπίτι καταλάβαιναν πως ήταν η μεγάλη μέρα γιατί:


α.  ο παππούς χαμογελαστός έβγαινε στον κήπο.


β.  ο παππούς με επίσημο ύφος έφευγε για την αγορά.


γ.  ο παππούς με σοβαρό ύφος πήγαινε για ψάρεμα.


Ο παππούς επέστρεφε:


α.  με ένα κασόνι με θαλασσινά.


β.  με ένα κουτί καραμέλες.


γ.  με ένα κασόνι μπίρες.


Τα ψάρια τα ήθελε:


α.  για να τα πουλήσει.


β.  για να τα δώσει στις γάτες.


γ.  για να τα ψήσει να τα φάνε.


Στον ήρωα της ιστορίας μας:


α.  άρεσε να τρώει ψάρια.


β.  δεν άρεσαν καθόλου τα ψάρια.


γ.  άρεσε να παίζει με τα ψάρια.


2.   Σας άρεσε το κομμάτι από την ιστορία που διαβάσατε; Πώς νομίζετε ότι θα φαίνονταν


       τα ίδια αυτά γεγονότα μέσα από τα μάτια της γιαγιάς του αφηγητή; 


       Μπορείτε να το μάθετε ξαναγράφοντας την ιστορία σαν να ήσασταν εσείς η γιαγιά.


3.   Να δείξεις με βέλος σε ποια πτώση ανήκουν τα παρακάτω ουσιαστικά του κειμένου:


το μήνα                             ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ         τη μερίδα


ο παππούς                                                        των θαλασσινών


την ώρα                                  ΓΕΝΙΚΗ              οι σαρδέλες


του πρωινού                                                     την κουζίνα


την αγορά                            ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ            η γιαγιά
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4.   Ισοσύλλαβα είναι τα ουσιαστικά που έχουν τον ίδιο αριθμό συλλάβών και στον ενικό και


       στον πληθυντικό αριθμό.


                         παράδειγμα: ο μήνας – οι μήνες


                         το δόντι – τα δόντια


                        η μερίδα – οι μερίδες


       Ανισοσύλλαβα είναι τα ουσιαστικά που έχουν στον πληθυντικό αριθμό μια συλλαβή


       περισσότερη από την ονομαστική του ενικού.


                         παράδειγμα: ο καφές – οι καφέδες


                         ο μπακάλης – οι μπακάληδες


       Ενώστε με μια γραμμή τις λέξεις με τη σωστή ομάδα ουσιαστικών:


       ο ψαράς                                                             ο μπακάλης


       το ψάρι                     ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ                  η σχάρα


       ο παππούς                                                         το πιάτο


       το φαγητό                ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ             η ευωδιά


       η γιαγιά                                                             το βλέμμα


5.   Να βάλετε στη σωστή πτώση το ουσιαστικό στις προτάσεις:


Ο παππούς πήγε να αγοράσει ψάρια από (ψαράς)  .......   ....................…...


....  (γιαγιά) .........................   μου ύψωνε το βλέμμα στον ουρανό.


......   μικρά, ασημένια (ψάρι)   ....................   ξεροψήνονταν.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4


Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος


O Xάρι Πότερ είναι ένα αξιαγάπητο μικρό αγόρι ανάμεσα σε χιλιάδες


άλλα αξιαγάπητα μικρά αγόρια που ζουν στις γειτονιές του Λονδίνου.


Kάποια μέρα, η μοίρα παίζει ένα άσχημο παιχνίδι στο μικρό μας φίλο. 


O Xάρι Πότερ χάνει τους γονείς του σε ένα ατύχημα και αναγκάζεται να


πάει να ζήσει με το θείο και τη θεία του. H ζωή του Xάρι είναι πολύ


δύσκολη. Tα χρόνια περνούν κι ο καημένος ο μικρούλης υποφέρει κοντά


στους φρικτούς συγγενείς του. ΩΣΠOY!!!... 


Mια μέρα φθάνει με το ταχυδρομείο μια


επιστολή και όλα αλλάζουν για το Xάρι. 


Tον καλούν να παρουσιαστεί στο


Xόγκουαρτς, ένα σχολείο τελείως


διαφορετικό από αυτά που γνωρίζουμε.


Eκεί ο Xάρι θα κάνει μαθήματα


ασυνήθιστα, θα κερδίσει πολύτιμους


φίλους και θα προσπαθήσει να


προστατέψει τον κόσμο από τον κίνδυνο


που τον απειλεί.


‰11







‰12


Tζ. K. Pόουλιγκ, Eκδόσεις Ψυχογιός







‰


1.   Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και βρείτε τη σωστή απάντηση:


Ο Χάρι Πότερ είναι ένα μικρό αγόρι που ζει:


α.  στις γειτονιές του Λονδίνου.


β.  στις γειτονιές του Παρισιού.


γ.  στις γειτονιές της Ξάνθης.


Ο Χάρι Πότερ βρίσκεται σε ένα δωμάτιο, το οποίο είναι:


α.  η κρεβατοκάμαρα.


β.  η αίθουσα διδασκαλίας.


γ.  η τραπεζαρία. 


Ο διευθυντής του σχολείου, ο Ντάμπλντορ:


α.  έκανε μια σοβαρή ομιλία


β.  ήθελε να κάνει τα παιδιά να διασκεδάσουν


γ.  ήθελε να μαλώσει τα παιδιά


Ο σερ Νίκολας ντε Μίμσι Πορπινιόν είναι:


α.  μάγειρας .


β.  φάντασμα.


γ.  δάσκαλος.


Ο Χάρι Πότερ στο τραπέζι:


α.  δεν έφαγε καθόλου.


β.  έφαγε και φαγητά και γλυκά.


γ.  έφαγε μόνο φαγητό και άφησε τα γλυκά.


2.   Το σχολείο που πήγε ο Χάρι Πότερ είναι ένα σχολείο σαν όλα τα άλλα; 


       Ποια είναι τα ασυνήθιστα γεγονότα που συμβαίνουν εκεί;
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Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος







‰


3.   Φανταστείτε με αφορμή το κείμενο μια εικονογραφημένη ιστορία. Περιγράψτε ποια


       εικόνα θα ζωγραφίζατε για κάθε μέρος της ιστορίας και γράψτε, αν θέλετε, διαλόγους


       για καθεμία. 


4.   Θα θέλατε να γράψετε κι εσείς μια ιστορία; φανταστείτε κάποια που να περιέχει


       τις εξής λέξεις: κουζίνα, γλυκά, κουδούνι, σκόνταψα, μαμά, θυμωμένη.


       Φτιάξτε πρώτα ένα σχεδιάγραμμα της ιστορίας που θα γράψετε:


•  παρουσιάστε τους βασικούς ήρωες, τα άλλα πρόσωπα, το χρόνο και το χώρο όπου


συμβαίνουν τα γεγονότα


•  περιγράψτε το γεγονός με το οποίο αρχίζει η ιστορία


•  μιλήστε για τα γεγονότα ή τις πράξεις που ακολουθούν


•  περιγράψτε την κατάληξη και το τέλος της ιστορίας


•  μιλήστε για το τι σκέφτονται ή τι αισθάνονται τα πρόσωπα για ό,τι συμβαίνει.


5.   Έγινε λάθος στο τυπογραφείο και ξέχασαν να βάλουν τα ουσιαστικά του κειμένου


       στη σωστή πτώση, μπορείτε να τους βοηθήσετε;


Ο Χάρι Πότερ είναι ένα αξιαγάπητο μικρό ..........................  (αγόρι) ανάμεσα σε χιλιάδες


άλλα αξιαγάπητα μικρά ...............................  (αγόρι) που ζουν στις γειτονιές του


Λονδίνου. Κάποια ..................  (μέρα) η ........................   (μοίρα) παίζει άσχημο


......................................  (παιχνίδι) στο μικρό μας ...........................  (φίλος). 


Ο Χάρι χάνει τους ..........................  (γονέας) σε ένα ...............................  (ατύχημα) και


αναγκάζεται να πάει να ζήσει με το ...........................  (θείος) και τη ...........................


(θεία) του... 


Στο Χόγκουαρτς ο Χάρι θα κάνει .............................  (μάθημα) ασυνήθιστα, θα κερδίσει


πολύτιμους .............................  (φίλος) και θα προσπαθήσει να προστατέψει


τον .............................  (κόσμος) από τον ..........................  (κίνδυνος) που τον απειλεί.
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‰15


ΚΕΙΜΕΝΟ 5







‰16


Eλληνικά παραμύθια, Eκδ. Nόστος







‰


Θα θέλατε να ετοιμάσετε μια δραματοποίηση με αφορμή αυτό το λαϊκό μύθο, για να την


παρουσιάσετε στην εκδήλωσή σας; 


Για να γίνετε όμως σκηνοθέτες, χρειάζεται πρώτα να δουλέψετε κατάλληλα το κείμενο.


�   Βρείτε πρώτα τα επεισόδια της ιστορίας για να ετοιμάσετε τις διαφορετικές σκηνές


      της δραματοποίησης. Από πού αρχίζει και πώς τελειώνει το καθένα; Δώστε τους τίτλους.


      Με ποιον τρόπο θα παρουσιάσετε τις πιο σημαντικές στιγμές κάθε επεισοδίου;


�   Ποιο είναι ο βασικός ήρωας της ιστορίας; Ποια είναι τα υπόλοιπα πρόσωπα; 


      Ο ψευτοδικηγόρος παίζει σημαντικό ρόλο; Γιατί; Μοιράστε τους ρόλους μεταξύ σας.


�   Ποια είναι τα συναισθήματα των προσώπων σε κάθε επεισόδιο; Βρείτε τους τρόπους


      για να τα δείξετε παίζοντάς τα σε κάθε σκηνή. Όπου μπορείτε, παίξτε τα


      με αστείο τρόπο.


�   Σε ποια σημεία του κειμένου και από ποιες πράξεις του κάθε ήρωα φαίνεται


      ο χαρακτήρας του; Γράψτε διαλόγους για κάθε σκηνή (μπορείτε να βάλετε και αυτούς


      που υπάρχουν στο κείμενο) και σκεφτείτε ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και


      το κατάλληλο ύφος για να τους παίξετε. 


�   Προσέξτε όμως! Γράφουμε πρώτα το όνομα του ήρωα που μιλάει με κεφαλαία γράμματα,


      μετά βάζουμε άνω και κάτω τελεία και στη συνέχεια γράφουμε αυτά που λέει.  


�   Αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε δίπλα στους διαλόγους και οδηγίες για τον τρόπο


      που θα διαβαστούν ή για τις κινήσεις που πρέπει να γίνονται την ίδια στιγμή από


      τους ηθοποιούς (σκηνοθετικές οδηγίες).


�   Σε ποια ιστορική περίοδο πιστεύετε ότι συμβαίνουν τα γεγονότα; Γιατί; Φανταστείτε


      τα σκηνικά και τα κοστούμια που ταιριάζουν και ζωγραφίστε τα. 


�   Τώρα σας μένει μόνο να σκεφτείτε πώς θα κινούνται οι ηθοποιοί σας, πώς θα μπαίνουν


      και θα βγαίνουν από τη σκηνή και είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε τη δραματοποίησή σας,


      διαλέγοντας και τη μουσική που θα ακούγεται στην παράσταση.
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Tα αυγά







‰18


ΚΕΙΜΕΝΟ 6


Mεσόγειος, η μεγάλη μάνα







‰19


Hλίας Mαμαλάκης, 


H Γαστρονομία της Mεσογείου, 


εκδ. Road (διασκευή)







‰


1.   Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που μας δίνει το κείμενο και απαντήστε αν


       οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος:


                                                                                                                ΣΩΣΤΟ         ΛΑΘΟΣ


Η Μεσόγειος θάλασσα είναι ένας τόπος συνάντησης των λαών


που την κατοικούν.


Η μουσική, ο χορός και η παραδοσιακή κουζίνα είναι σημαντικά


στοιχεία του πολιτισμού κάθε λαού.


Το κλίμα επηρεάζει τον τρόπο μαγειρικής ενός λαού


Τα όσπρια, το λάδι και τα χόρτα βλάπτουν την υγεία μας.


2.   Βρείτε στο χάρτη όλους τους τόπους για τους οποίους μιλάει το κείμενο.


3.   Γιατί στις μεσογειακές χώρες οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, σύμφωνα με την έρευνα;
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Μεσόγειος, η μεγάλη μάνα







‰


4.   Να γράψετε το σωστό τύπο του ονόματος ο άνθρωπος:


Ένας άγνωστος ................................  ήρθε στο χωράφι. Τα ρούχα ....................................


αυτού ήταν παλιά. Οι αγρότες παρατηρούσαν ..................................  αυτό με περιέργεια.


«Ε!  ......................  πού πας;» του φώναξε ένας αγρότης.


............................ που βρίσκονταν στη λαϊκή αγορά, άκουσαν ένα θόρυβο και


συγκεντρώθηκαν τρομαγμένοι. Τα βλέμματα .......................... τράβηξε ένας μανάβης που


πουλούσε λαχανικά και φρούτα. Ο μπακάλης προσπάθησε να καθησυχάσει


........................ και τους είπε: «Ε! ...................................., μην ανησυχείτε, ένα καφάσι με


μήλα έπεσε!»


5.   Βάζω τόνο στις υπογραμμισμένες λέξεις:


Για να είναι σωστή η διατροφη μας θα πρέπει να τρώμε λίγο από όλα: φρούτα, λαχανικά,


όσπρια και ζυμαρικά. Οι γεωργοι είναι ανθρωποι που δουλεύουν χειμωνα καλοκαιρι για


να έχουμε εμείς φρέσκα τροφιμα στο σπιτι μας. Η καλλιεργεια έχει πολλούς κινδυνους.


Πρέπει να αντέξουν στους ισχυρούς ανεμους και τις άσχημες καιρικές συνθηκες. Εάν


όλα πάνε καλά τότε θα φτάσουν στους εμπορους.
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‰


ΚΕΙΜΕΝΟ 7
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Aγλαΐα Kρεμέζη, Συνταγές και ιστορίες, 


Eκδ. Ωκεανίδα (διασκευή)







‰


Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και βρείτε τη σωστή απάντηση:


Το «χαΐς» ήταν ένα γλύκισμα των Αράβων που περιλάμβανε:


α.  φιστίκια, σουσάμι, πορτοκάλι και φρυγανιά.


β.  αμύγδαλα, φιστίκια, ψίχα ψωμιού και χουρμάδες.


γ.  καρύδα, πατάτα, ψωμί και χουρμάδες.


«Ραχάτ λοκούμ» σημαίνει στα ελληνικά:


α.  αυτό που ξεκουράζει το λαιμό.


β.  αυτό που πνίγει το λαιμό.


γ.  αυτό που δένει το λαιμό.


Στο Λίβανο ο μουσακάς φτιάχνεται:


α.  με λαχανικά και σάλτσα χωρίς κρέας.


β.  με φρούτα και λαχανικά.


γ.  με μπεσαμέλ και λαχανικά.


Η σάλτσα μπορεί να «δέσει», σύμφωνα με τους μάγειρες:


α.  με λιωμένα φρούτα και αλεύρι.


β.  με λιωμένες φέτες ψωμιού.


με λιωμένα αμύγδαλα και καρύδια.


Οι Άραβες και οι αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν:


α.  πολύ αλμυρά φαγητά.


β.  φαγητά με αλμυρή, γλυκιά και ξινή γεύση.


γ.  φαγητά που είχαν πολύ λεμόνι.
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Ρύζι και άλλα δώρα της Ανατολής







‰24


ΚΕΙΜΕΝΟ 8


Aγλαΐα Kρεμέζη, Συνταγές και ιστορίες, 


Eκδ. Ωκεανίδα (διασκευή)







‰


1.   Ποιοι έκαναν γνωστή τη μελιτζάνα στην Ισπανία και στη Βόρεια Αφρική;


2.   Σε ποια χώρα λένε ότι έφτιαξαν μουσακά για πρώτη φορά; Ποια ήταν εκεί η ονομασία του;


       Τι σημαίνει η λέξη μουσακάς και σε ποια γλώσσα;


3.   Ποιος λένε ότι έφτιαξε πρώτος το φαγητό χουνκιάρ μπεγεντί; Γιατί το έφτιαξε;


4.   Να υπογραμμίσετε τα ουσιαστικά του κειμένου και να τα χωρίσετε σε αρσενικά, θηλυκά


       και ουδέτερα:


«Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεσαι στις υπηρεσίες του Σουλτάνου του Μπρουνέι, του τρίτου


πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Αυτά δηλώνει ο αρχιμάγειράς του, κ. Ζαΐνι Μπιν


Ζαϊνόλ, που προσφέρει τις μαγειρικές του ικανότητες στο Σουλτάνο από το 1994. Στο


Μπρουνέι το μενού καθορίζεται πάντα από το Σουλτάνο. Όταν έχει σπουδαίους


επισκέπτες, ο κ.Ζαϊνόλ δίνει τον καλύτερο εαυτό του. Το φαγητό είναι ο καθρέφτης κάθε


χώρας και η εικόνα που θα παρουσιάσει προς τα έξω θέλει να είναι η καλύτερη δυνατή».


«Έψιλον», τ. 557, 9/12/2001


Αρσενικά


Θηλυκά


Ουδέτερα
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Μελιτζάνες οι τρελές







‰


Χωριστείτε σε ομάδες και διαβάστε η καθεμία από ένα πληροφοριακό κείμενο (6, 7, 8,). 


Σας ενδιαφέρουν οι πληροφορίες για τα διάφορα τρόφιμα που υπάρχουν στα κείμενα; 


Θα θέλατε να παρουσιάσετε και στους συμμαθητές σας αυτό το θέμα; 


Επειδή όμως θα μιλήσουν και οι άλλες ομάδες της τάξης σας για το δικό τους θέμα, δε θα


σας φτάσει ο χρόνος να τους τα διαβάσετε όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να φτιάξετε μια


περίληψη:


– Διαλέξτε το θέμα σας και δώστε έναν τίτλο.


– Φτιάξτε έναν κατάλογο με τα σημαντικότερα στοιχεία που υπάρχουν στα κείμενα


(κύρια σημεία).


Αυτή τη σελίδα μπορείτε να τη φωτοτυπήσετε και να τη μοιράσετε στις υπόλοιπες ομάδες για


να έχουν ένα σχεδιάγραμμα όσων θα τους πείτε.


Στη συνέχεια φτιάξτε ένα κείμενο που να περιέχει μόνο τα κύρια σημεία του θέματος. 


Εάν θέλετε, μπορείτε να συμπληρώσετε και άλλες βασικές πληροφορίες για το θέμα (από τις


γνώσεις σας, από εγκυκλοπαίδειες ή άλλα βιβλία). Τώρα πια είστε έτοιμοι για την παρουσίασή


σας.


Μην ξεχάσετε να βρείτε στο χάρτη όλα τα μέρη για τα οποία μιλούν τα κείμενα για να


δείξετε στους συμμαθητές σας πού βρίσκονται.
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Ομαδική δραστηριότητα







‰27


ΚΕΙΜΕΝΟ 9







‰28







‰29







‰30







‰


1.   Διαβάστε προσεκτικά τις δυο πρώτες σελίδες του ενημερωτικού φυλλαδίου


       του Υπουργείου Υγείας. Με ποιους τρόπους θα είμαστε υγιείς; 


2.   Τι ποσότητες και από ποιες ομάδες τροφίμων πρέπει να τρώνε τα παιδιά κάθε μέρα


       σύμφωνα με το κείμενο της δεύτερης σελίδας;   


3.   Διαβάστε προσεκτικά τη δεύτερη και την τρίτη σελίδα του ενημερωτικού φυλλαδίου


       του Υπουργείου Υγείας. Γράψτε τα πέντε πιο αγαπημένα σας φαγητά. Τι πιστεύετε;


       Είναι υγιεινά σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου; Γιατί; 


4.   Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο του φυλλαδίου της τέταρτης σελίδας. 


       Σε ποια κατηγορία ανήκετε; Έχετε καλές συνήθειες διατροφής ή όχι;
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Υγιεινή διατροφή


Ενημερωτικό φυλλάδιο Υπουργείου Υγείας







‰32


ΚΕΙΜΕΝΟ 10


Περιοδικό «Iατρικά» (Eλευθεροτυπία)







‰


1.   Αφού παρατηρήσετε την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, να πείτε


       στους συμμαθητές σας:


� Ποια είναι τα φαγητά που πρέπει να τρώμε σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή;


� Ποιες τροφές έχει περισσότερο ανάγκη να παίρνει ο οργανισμός μας;


� Ποιες είναι οι τροφές που δεν είναι απαραίτητο να τρώμε πολύ συχνά;


Ποιες τροφές βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας;


� Πιστεύετε πως ένα σωστό διαιτολόγιο μπορεί να περιέχει μόνο ένα μέρος


της πυραμίδας;


2.   Πάρτε μια συνέντευξη από τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας για να δείτε πώς


       τρέφονταν παλιότερα οι άνθρωποι στην περιοχή σας και κρατήστε σημειώσεις με


       τις απαντήσεις τους. Ρωτήστε τους και γράψτε τι έτρωγαν για πρωινό, τι για


       μεσημεριανό, τις πιο πολλές φορές, και τι για βραδινό. Ποιες ομάδες τροφίμων πιστεύετε


       ότι προτιμούσαν; Τρέφονταν πιο υγιεινά απ’ ό,τι εσείς; 


       Επίσης ρωτήστε τους με ποιους τρόπους συντηρούσαν τα τρόφιμα παλιά, όταν δεν


       χρησιμοποιούσαν ψυγεία.    


       Γράψτε τώρα ένα μικρό κείμενο για την εφημερίδα του σχολείου με τα συμπεράσματά


       σας για να ενημερώσετε τους μαθητές του σχολείου σας για τις πληροφορίες


       που πήρατε.   


3.   Θα θέλατε να δείτε πόσο υγιεινά τρώτε; Φτιάξτε έναν πίνακα με τις ημέρες


       της εβδομάδας και γράψτε τι τρώτε κάθε μέρα μιας συνηθισμένης εβδομάδας


       (πρωινό, κολατσιό, μεσημεριανό, βραδινό). Ετοιμάστε τώρα ένα εβδομαδιαίο ημερολόγιο


       διατροφής που να συμφωνεί με τη μεσογειακή διατροφή. 


       Συγκρίνετε τα δύο ημερολόγια. Πόσο μοιάζουν; Τρέφεστε σύμφωνα με


       τη μεσογειακή διατροφή;
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Υγιεινή διατροφή


Μεσογειακή διατροφή







‰


Το σχολείο σας πρόκειται να οργανώσει μια εκδήλωση για τη μεσογειακή διατροφή.


Χωριστείτε σε ομάδες και μοιράστε τις εργασίες.


Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ένας γιατρός, ένας διαιτολόγος και κάποιος εκπρόσωπος


οικολογικής οργάνωσης. Επίσης θα μιλήσουν και κάποιοι από εσάς, παρουσιάζοντας τις


εργασίες που έγιναν μέσα στην τάξη και έχουν σχέση με το θέμα. Στο τέλος θα


παρουσιαστεί και μια δραματοποίηση από μαθητές της τάξης σας. Γράψτε ποιοι θα


μπορούσαν να είναι οι τίτλοι των ομιλιών και το θέμα της δραματοποίησης.   


Θα πρέπει να προετοιμάσετε όλα τα απαραίτητα κείμενα για την εκδήλωση:


ανακοίνωση, αφίσα, πρόσκληση, και ενημερωτικό φυλλάδιο που θα περιέχει το


πρόγραμμα της εκδήλωσης, αλλά και πληροφορίες για τη μεσογειακή διατροφή, την


ιστορία της και τη σημασία της με 100 περίπου λέξεις. Στα κείμενά σας μην ξεχάσετε


τις απαραίτητες πληροφορίες: για ποιο γεγονός πρόκειται, πότε (ημέρα και ώρα), σε


ποιο χώρο, θέμα ή τίτλος, ποιος το παρουσιάζει κτλ.


Για την αφίσα προσπαθήστε να βρείτε μια εντυπωσιακή εικόνα (φωτογραφία ή σκίτσο).


Πριν γράψετε τα κείμενα, παρατηρήστε τα παραδείγματα ανακοίνωσης και πρόσκλησης.
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Υγιεινή διατροφή


Εκδήλωση


Ανακοίνωση


Το Παιδικό Μουσείο (Κυδαθηναίων 14, τηλ. 210 3312995) 


διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Όλα τα παιδιά του κόσμου», 


που θα γίνει το Σάββατο και την Κυριακή 16-17 Δεκεμβρίου στις 9 η ώρα το πρωί, 


και σας περιμένει.


Πρόσκληση


Σας καλούμε στην εκδήλωση με τίτλο «Όλα τα παιδιά του κόσμου», 


που διοργανώνει το Παιδικό Μουσείο (Κυδαθηναίων 14, τηλ. 210 3312995) 


το Σάββατο και την Κυριακή 16-17 Δεκεμβρίου στις 9 η ώρα το πρωί.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11


Συνταγές


Συνταγή 1


Συνταγή 2


«Mπουκιές και ψίχουλα», εκδ. Ψυχογιός


Aγλαΐα Kρεμέζη, «Συνταγές και ιστορίες για μάγειρες με ανησυχίες», εκδ. Ωκεανίδα
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«Mπουκιές και ψίχουλα» Ψυχογιός


«Mπουκιές και ψίχουλα» Ψυχογιός


Συνταγή 3


Συνταγή 4
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Aγλαΐα Kρεμέζη, «Συνταγές και ιστορίες για μάγειρες με ανησυχίες», Ωκεανίδα


Συνταγή 5
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Συνταγή 6


Συνταγή 7


«Mπουκιές και ψίχουλα» Ψυχογιός


Σοφία Σκούρα, «H ελληνική κουζίνα», Φυτράκης
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Eταιρεία Προώθησης για την κατανάλωση του λαδιού


Συνταγή 8
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Συνταγή 9







‰


1.   Στα προηγούμενα κείμενα θα βρείτε συνταγές για φαγητά και γλυκά, για όλες τις εποχές


       και για όλες τις προτιμήσεις. Ποιες από αυτές πιστεύετε ότι είναι οι πιο υγιεινές; 


       Παρατηρήστε τα υλικά αλλά και τους τρόπους μαγειρέματος.


       (Κοιτάξτε πρώτα το φυλλάδιο του Υπουργείου Υγείας).   


2.   Βρείτε τώρα στη συνταγή 8 ποιο μέρος της συνταγής έχει σχέση με κάθε εικόνα.


       Προσέξτε τη χρονολογική σειρά. (Υπάρχει περίπτωση μία παράγραφος του κειμένου


       να έχει σχέση με δύο εικόνες.)


3.   Ζητήστε από τον πατέρα ή τη μητέρα σας να σας περιγράψουν μια συνταγή για ένα


       παραδοσιακό φαγητό ή γλυκό. Γράψτε τη με τον τρόπο που γράφονται οι συνταγές


       (ξεχωρίζοντας τα υλικά από τις οδηγίες) και διαβάστε τη στους συμμαθητές σας.


       Συγκεντρώστε όλες τις συνταγές και, αφού φτιάξετε ένα εξώφυλλο με τον τίτλο


       της δουλειάς σας και μια εικόνα ή ζωγραφιά, θα έχετε το βιβλίο των συνταγών


       της τάξης σας.   


4.   Αφού παρατηρήσετε τις εικόνες της συνταγής 9, γράψτε μια δική σας συνταγή για ένα


       γλυκό ή φαγητό που φαντάζεστε ότι περιγράφεται σ’ αυτό. Γράψτε μια οδηγία κάτω από


       κάθε εικόνα. Μην ξεχάσετε να γράψετε ξεχωριστά τα υλικά που χρειάζονται. 


       Φτιάξτε ένα ημερολόγιο με συνταγές για τις μεγάλες γιορτές και περιγράψτε τα έθιμα


       που συνηθίζονται σ’ αυτές τις γιορτές κατά τη διάρκεια του φαγητού. 


5.   Σε ποια πρόσωπα και σε ποιες εγκλίσεις βρίσκονται τα ρήματα στις οδηγίες


       μαγειρέματος; Φτιάξτε έναν κατάλογο. (Προσέξτε! Εξετάζουμε μόνο τα ρήματα με


       τα οποία δίνονται οδηγίες.) Αλλάξτε τώρα τα ρήματα των συνταγών 1 και 4 


       στην έγκλιση, στον αριθμό και στο πρόσωπο στα οποία βρίσκονται τα ρήματα


       των συνταγών 2 και 5. Τι νομίζετε; Θα αλλάξει σε τίποτα η γεύση των φαγητών;
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Συνταγές







‰


Θεσσαλονίκη: Τα Eλληνόπουλα


έρχονται πρώτα στην παχυσαρκία στην


Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δε


γυμνάζονται. Αυτό είπε ο καθηγητής


Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών


και πρόεδρος της Ελληνικής


Παιδιατρικής Εταιρίας, Α.


Κωνσταντόπουλος στην ομιλία του με


θέμα «Η υγεία των παιδιών ξεκινάει


από τη σωστή διατροφή τους».


Ο κ. Κωνσταντόπουλος είπε ότι οι


γονείς θα πρέπει να προσέχουν πάρα


πολύ τι τρώνε τα παιδιά τους και να τα


συμβουλεύουν να γυμνάζονται. 


«Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή


μας από τότε που γεννιόμαστε. Ένας


άνθρωπος, αν δεν προσέξει τι τρώει


από τότε που γεννιέται, θα του ανέβει


το σάκχαρο και η χοληστερίνη. Θα


γίνουν μεγάλες βλάβες στην καρδιά και


ένας νέος άνθρωπος σε ηλικία 35 με 40


ετών μπορεί να πάθει έμφραγμα.   


Οι βλάβες έχει βρεθεί ότι αρχίζουν


από τη γέννηση και θα έλεγα ακόμα και


μέσα από την κοιλιά της μάνας» 


τόνισε ο κ. Κωνσταντόπουλος. 


«Τα Ελληνόπουλα πλέον κάθονται


στην τηλεόραση, δε γυμνάζονται, δεν


περπατάνε, δεν παίζουν μπάλα. Και όχι


μόνο κάθονται, αλλά τρώνε την ώρα


που κάθονται αναψυκτικά με πολλή


ζάχαρη, σοκολάτες, τσιπς, γαριδάκια»


πρόσθεσε. 


Επιπλέον, τόνισε ότι εάν ένα παιδί


μείνει παχύσαρκο από τα πρώτα χρόνια


μέχρι την εφηβεία, θα είναι παχύσαρκο


μέχρι να πεθάνει. 


Ο κ. Κωνσταντόπουλος είπε ότι τα


παιδιά δεν τρέφονται καλά γιατί οι


μητέρες δουλεύουν και δεν έχουν το


χρόνο να ετοιμάσουν ένα σωστό


γεύμα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να


τρώνε πρόχειρο φαγητό. 


Πηγή: http://health.in.gr/diaita (διασκευή)
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12


Tα Eλληνόπουλα


έρχονται πρώτα


στην παχυσαρκία







‰


1.   Ξέρετε τι θα πουν οι λέξεις παχυσαρκία, σάκχαρο, χοληστερίνη, έμφραγμα που


       διαβάσατε στην είδηση;  Αν όχι, βρείτε τη σημασία τους στο λεξικό. 


2.   Τι θα πει η φράση: 


       «Τα Eλληνόπουλα έρχονται πρώτα στην παχυσαρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση»; 


3.   Ποιες είναι οι πιο σημαντικές πληροφορίες που μαθαίνουμε από την είδηση; 


       Ψάξτε τις με τη βοήθεια του πίνακα:


α.  ποια είναι η είδηση (το νέο που μαθαίνουμε)


β.  πού και πότε έγινε το γεγονός που μαθαίνουμε


γ.  για ποιους μιλάει η είδηση


δ.  ποιες είναι οι αιτίες για το γεγονός που μαθαίνουμε


ε.  πόσο σπουδαία είναι η είδηση, γιατί


4.   Να βάλετε στη σωστή πτώση τα ουσιαστικά στις προτάσεις:


Ο κ. Κωνσταντόπουλος λέει ότι αιτία της κακής ...........................  (διατροφή) των


..............................  (παιδί) είναι το ότι οι .................................  (μητέρα) δουλεύουν και δεν


έχουν το ...........................  (χρόνος) να ετοιμάσουν ένα σωστό ........................... (γεύμα),


με αποτέλεσμα τα ......................  (παιδί) να τρώνε πρόχειρο ............................ (φαγητό).


5.   Να γράψετε το σωστό τύπο του ονόματος η τροφή:


Η κατανάλωση πολύ λιπαρών ..........................  οδηγεί στην παχυσαρκία. Οι έλληνες δεν


προσέχουν την ........................... τους και δεν αθλούνται. Οι ..........................  


των παιδιών πρέπει να ελέγχονται από τους γονείς τους. Εκτός από το περιεχόμενο


των .............................  οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν και την άθλησή τους. 


Πρέπει να καταναλώνουν .............................  που διατηρούν τον οργανισμό τους υγιή.
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Τα Eλληνόπουλα έρχονται πρώτα στην παχυσαρκία







‰


6.   Διαβάστε τους τίτλους των ειδήσεων. Ποια θα θέλατε να διαβάσετε πρώτη; Από ποιους


       τίτλους μπορείτε πιο εύκολα να φανταστείτε τι μας λέει η κάθε είδηση; Διαλέξτε έναν από


       τους τίτλους. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι πιο σημαντικές πληροφορίες της είδησης αυτής;


       (Κοιτάξτε πρώτα τον πίνακα της άσκησης 3.) Φανταστείτε τις και γράψτε μια φράση για


       την καθεμία. 


α. Κακά νέα για την παχυσαρκία στην Αμερική


β.  Χάστε βάρος και μείνετε υγιείς


γ.  Η σημασία της ώρας του φαγητού για την οικογένεια


δ.  Γάλα, γιαούρτι, τυρί: οι πολύτιμοι φίλοι του παιδιού


ε.  Σκόρδο για τα μικρόβια


7.   Διαβάστε τις ειδήσεις από μια εφημερίδα και βρείτε έναν τίτλο για καθεμία. 


       Μπορείτε, αν θέλετε να διασκεδάσετε διαβάζοντας τους τίτλους στους συμμαθητές σας,


       να γράψετε για τις ειδήσεις έναν τίτλο αστείο.
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Είδηση 1


Όταν τρώμε σοκολάτα, όχι μόνο


κάνουμε καλό στην υγεία μας, αλλά


βοηθάμε στη λειτουργία του


οργανισμού και κυρίως της καρδιάς.


Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν


Αμερικανοί επιστήμονες που έκαναν


σχετική έρευνα. 


Αυτό συμβαίνει γιατί η σοκολάτα


περιέχει ουσίες οι οποίες βοηθούν


στην καλή κυκλοφορία του αίματος


και ωφελούν στην καρδιά


Έτσι παθαίνουμε λιγότερες καρδιακές


προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια.


Η σοκολάτα περιέχει επίσης πολλές


βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, συστατικά


που ωφελούν ολόκληρο


τον οργανισμό μας.


Είδηση 2 


Λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων


θα λειτουργεί από την Τρίτη 25 


του μήνα και κάθε Τρίτη, από


τις 4 έως τις 7.30 το απόγευμα, 


στο Νέο Ηράκλειο


στην οδό Κουντουριώτη. 


Οι καταναλωτές θα μπορούν


να αγοράζουν φρέσκα λαχανικά,


φρούτα, λάδι, μέλι, όσπρια και άλλα


προϊόντα, καλλιεργημένα με φυτικά


λιπάσματα από τους ίδιους


τους καλλιεργητές. 


Η αγορά λειτουργεί με


την υποστήριξη


του Δήμου Ηρακλείου Αττικής


Μετρόραμα, 6 Σεπτεμβρίου 2001 (διασκευή)







Τα σχολικά κυλικεία είναι συνήθως ένας μικρός παράδεισος για τους μαθητές. Τα παιδιά πολύ


συχνά στις ώρες του διαλείμματος βρίσκουν την ευκαιρία να αγοράσουν διαφόρων ειδών νόστιμες


τροφές, που δεν επιτρέπεται να τρώνε στο σπίτι. Οι σχολικές καντίνες πουλούν συνήθως προϊόντα


που αρέσουν πολύ στα παιδιά, αλλά δεν είναι υγιεινά και έχουν συστατικά βλαβερά για την υγεία


τους. 


Οι σοκολάτες, τα τσιπς, τα αναψυκτικά με ανθρακικό, οι πλούσιοι σε ζάχαρη χυμοί και τα παγωτά


είναι τροφές χωρίς πολλά θρεπτικά στοιχεία, ενώ έχουν πολλές θερμίδες.


Ο διευθυντής του σχολείου και οι γονείς πρέπει να ελέγχουν τα τρόφιμα που


πουλιούνται στο κυλικείο.


Το κυλικείο ενός σχολείου πρέπει να πουλάει:


Γαλακτοκομικά προϊόντα (φρέσκο γάλα και


γιαούρτι) που είναι πολύ θρεπτικά και βοηθούν


στην ανάπτυξη του παιδικού και εφηβικού


οργανισμού.


Χυμούς φρούτων που


περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν


λιγότερη ζάχαρη και


συντηρητικά.


Φυσικούς χυμούς που


φτιάχνονται εκείνη τη στιγμή.


Σάντουιτς με φρέσκο ψωμί,


λαχανικά και τυρί (μαρούλι,


ντομάτα, φέτα, ελιές) ή αλλαντικά


χωρίς πολλά λίπη, όχι όμως


βούτυρο, σάλτσες ή μαγιονέζα.


‰


ΚΕΙΜΕΝΟ 13


Απλές οδηγίες για ένα θρεπτικό κολατσιό στο σχολείο
Βίλυ Γαλαζούλα, Δημοσιογράφος
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Ένα σωστό διαιτολόγιο αποτελείται από 50%


με 60% υδατάνθρακες, 25% με 30% λίπη και


10% με 15% πρωτεΐνες. Μην ξεχνάτε ότι


ζούμε σε μια χώρα όπου υπάρχουν μεγάλες


ποσότητες από φρούτα και λαχανικά, λευκό


κρέας (πουλερικά), αυγά και γαλακτοκομικά


προϊόντα, τροφές δηλαδή με μεγάλη θρεπτική


αξία. Το διαιτολόγιο του παιδιού είναι ανάγκη


να έχει ποικιλία και να συνδυάζει όλες


τις ομάδες τροφίμων. Ειδικότερα το κολατσιό


του πρέπει να είναι πλούσιο σε:


Πρωτεΐνες


Είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη. Μάλιστα,


τα παιδιά χρειάζονται περισσότερες πρωτεΐνες


από τους ενήλικους. Αυτές υπάρχουν κυρίως


στο κρέας, στα πουλερικά, στα ψάρια, 


στα αβγά και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.


Υδατάνθρακες


Δίνουν ενέργεια στον οργανισμό. Οι δύο


βασικοί υδατάνθρακες είναι η ζάχαρη και


το άμυλο. Τους βρίσκουμε σε όλες τις τροφές


που περιλαμβάνουν ζάχαρη (κέικ, μπισκότα,


μαρμελάδες), καθώς και σε αυτές


που περιέχουν άμυλο (ψωμί, μακαρόνια, ρύζι,


όσπρια). Επίσης, τροφές πλούσιες


σε υδατάνθρακες είναι τα φρούτα και


τα λαχανικά.


Λίπη


Δίνουν ενέργεια στον οργανισμό και βοηθούν


στην ανάπτυξη του παιδιού. Ωστόσο, όταν


το παιδί τρώει τρόφιμα με πολλά λιπαρά,


περισσότερα απ’ όσα του χρειάζονται γίνεται


παχύσαρκο. Τα λίπη βρίσκονται στο παχύ


κρέας, στα αλλαντικά, στα γαλακτοκομικά


προϊόντα και στα έλαια. Το ελαιόλαδο


θεωρείται η καλύτερη πηγή λιπαρών ουσιών. 


Φυτικές ίνες


Βοηθούν στη σωστή λειτουργία του εντέρου.


Φυτικές ίνες έχουν τα δημητριακά, 


τα λαχανικά και τα φρούτα.


Το αλφάβητο του υγιεινού διαιτολογίου


Βιταμίνες
Ποιες είναι, πού βρίσκονται και γιατί τις χρειάζεται ο οργανισμός


Βιταμίνη Α.   Βοηθά στην υγεία του δέρματος και των ματιών. Τη βρίσκουμε στο συκώτι, στο γάλα,


                     στο τυρί, στο βούτυρο, στο αυγό, στο κοτόπουλο, στο σπανάκι και στα καρότα. 


Βιταμίνη Β.   Βοηθά τον οργανισμό να παίρνει ενέργεια από τις τροφές. Υπάρχει στο κρέας,


                     στο γάλα, στο τυρί, στο συκώτι, στο αυγό, στο ψωμί ολικής αλέσεως και στη βρώμη. 


Βιταμίνη C.   Βοηθά στην άμυνα του οργανισμού. Τη βρίσκουμε στα φρούτα και στα λαχανικά.


Βιταμίνη D.   Δυναμώνει τα δόντια και τα κόκαλα. Υπάρχει στο συκώτι, στο αυγό και


                     στα γαλακτοκομικά προϊόντα.


Βιταμίνη Ε.   Είναι σημαντική για το αίμα και τους μυς. Τη βρίσκουμε στα πράσινα λαχανικά,


                     στο βούτυρο, στο τυρί, στο αυγό, στο ψωμί, στα καρύδια και στα δημητριακά.


Βιταμίνη Κ.   Βοηθά τις λειτουργίες του συκωτιού. Υπάρχει στα πράσινα λαχανικά, στο συκώτι και


                     στο κουνουπίδι. 


Πηγή: http://health.in.gr/diaita (διασκευή)







‰


1.   Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και απαντήστε σωστό ή λάθος:


2.   Θα θέλατε να παρουσιάσετε στη σχολική εφημερίδα μερικές πληροφορίες για τη


       διατροφή των παιδιών; Μπορείτε να δουλέψετε το θέμα «Τι τρώνε τα παιδιά στο


       σχολείο».  Χωριστείτε σε ομάδες και μοιράστε μεταξύ σας τις διάφορες εργασίες.


Στην αρχή, μιλήστε για το κυλικείο του σχολείου σας. Πάρτε συνέντευξη από τον


υπεύθυνο του κυλικείου. Ρωτήστε τον πώς αποφασίζει ποια προϊόντα θα πουλάει,


πόσο φρέσκα πρέπει να είναι, πώς το καταλαβαίνει και ό,τι άλλο θέλετε. Φτιάξτε


πρώτα ένα ερωτηματολόγιο που να περιέχει αυτές τις ερωτήσεις και από κάτω


γράψτε τις απαντήσεις. (Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και


μαγνητόφωνο.)


Στη συνέχεια κάντε στο διάλειμμα μια έρευνα στους μαθητές του σχολείου σας για


να δείτε ποια προϊόντα αγοράζουν πιο πολύ από το κυλικείο.
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Οδηγίες για ένα θρεπτικό κολατσιό στο σχολείο


Οι σοκολάτες, τα τσιπς και τα παγωτά έχουν θρεπτική αξία


για τα παιδιά.


Ο έλεγχος των τροφίμων που πουλιούνται στα σχολικά κυλικεία


είναι απαραίτητος.


Τα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν είναι ωφέλιμα


για τα παιδιά.


Οι πρωτεΐνες βρίσκονται στο κρέας, στα ψάρια, στα αυγά και


στα γαλακτοκομικά προϊόντα


Τα λίπη είναι εντελώς άχρηστα


για τον οργανισμό μας.


Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία


του ανθρώπινου σώματος.


ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ







‰


Γράψτε πρώτα έναν κατάλογο των προϊόντων και, κάθε φορά που ένας μαθητής απαντάει


ότι προτιμάει κάποιο από αυτά, σημειώνετε δίπλα στο προϊόν μια μικρή γραμμή.


Στη συνέχεια, μετρήστε τις γραμμές και ξαναγράψτε τα προϊόντα, βάζοντας πρώτο αυτό


που μάζεψε τις πιο πολλές προτιμήσεις, δεύτερο αυτό με τις αμέσως λιγότερες κτλ.


Περιγράψτε τώρα την έρευνά σας και μιλήστε για τα συμπεράσματα σας. Τι πιστεύετε;


Τρέφονται υγιεινά οι μαθητές του σχολείου σας; (Kοιτάξτε πρώτα το φυλλάδιο του


Υπουργείου Υγείας.) Τι αγοράζουν πιο πολύ; Φρέσκα τρόφιμα ή προϊόντα με πολλά


λιπαρά και συντηρητικά;  Αν έχετε φωτογραφική μηχανή, συμπληρώστε το άρθρο σας για


τη διατροφή στο σχολείο με φωτογραφίες. Διαφορετικά, φτιάξτε ένα σκίτσο ή μια


γελοιογραφία που να έχει σχέση με το θέμα.  


3.   Έγινε λάθος στο τυπογραφείο και ξέχασαν να βάλουν τα ουσιαστικά του κειμένου


       στη σωστή πτώση, μπορείτε να τους βοηθήσετε;


Τα σχολικά ..................................  (κυλικείο) αποτελούν συνήθως ένα μικρό


............................................  (παράδεισος) για τους .............................  (μαθητής). 


Τα ................................  (παιδί) πολύ συχνά στις ..........................  (ώρα) 


του ................................................  (διάλειμμα) βρίσκουν την .....................................


(ευκαιρία) να αγοράσουν διαφόρων ειδών ...........................  (τροφή), τις οποίες δεν


επιτρέπεται να καταναλώνουν σε μεγάλες .....................................  (ποσότητα)


στο σπίτι.


4.   Χωριστείτε σε ομάδες και βρείτε στο λεξικό σας λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια


       με τις λέξεις «τροφή», «γάλα» και «ελιά». Όποια ομάδα συγκεντρώσει


       τις περισσότερες λέξεις είναι και η νικήτρια.
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Tάξη A΄


Mαγειρική
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1.   «Μόλις ο πρίγκιπας φίλησε το τριαντάφυλλο παρουσιάστηκε μπροστά του η πανέμορφη


       κοπέλα του Κήπου και του διηγήθηκε τι είχε συμβεί». Μπορείτε κι εσείς να πείτε τι


       του διηγήθηκε η κοπέλα;


2.   Τι νομίζετε εσείς ότι έπρεπε να πει στο Σύμβουλο ο πρίγκιπας μόλις ανακάλυψε τι είχε


       κάνει; Γράψτε σε μία παράγραφο το λόγια του πρίγκιπα προς το Σύμβουλο, όπου


       του ανακοινώνει και την τιμωρία του. 


3.   Ξέρετε άλλα παραμύθια όπου ένα λουλούδι ή ένα φυτό παίζει σημαντικό ρόλο;


       Διηγηθείτε τα στην τάξη και ψηφίστε όλοι μαζί το ομορφότερο παραμύθι. 


4.   Θα μπορούσατε να εικονογραφήσετε μερικά από τα παραμύθια που διηγηθήκατε και να


       τα κολλήσετε σε αφίσα στον τοίχο της τάξης σας;


5.   Προσπαθήστε να βρείτε μέσα στο παραμύθι αυτό λέξεις που ανήκουν στο καθένα από


       τα μέρη του λόγου και να τις βάλετε στη σωστή θέση στον παρακάτω πίνακα. Μπορείτε


       να συμβουλευτείτε τη γραμματική σας, για να δείτε πώς ορίζεται κάθε μέρος του λόγου. 


Η Πεντάμορφη του κήπου


           ΤA MEPH TOY ΛOΓOY                               


  1.      Άρθρο                                                                 


  2.      Ουσιαστικό                                                         χώρα, γριά


  3.      Επίθετο                                                              μακρινή


  4.      Αντωνυμία                                                          


  5.      Ρήμα                                                                  


  6.      Μετοχή                                                              


  7.      Επίρρημα                                                            


  8.      Πρόθεση                                                            σε


  9.      Σύνδεσμος                                                         ούτε


10.      Επιφώνημα                                                         
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2


Διαδίκτυο, www.valentine.gr
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Τα λουλούδια χρησιμοποιούνται στη μαγειρική για την ομορφιά τους, τη νοστιμιά τους και


το άρωμά τους. 


π.χ. Λουλούδια στη χρησιμοποιούνται για τα ομορφιά την νοστιμιά το και τους άρωμα


μαγειρική τους.


Στη μαγειρική χρησιμοποιούνται ———————————————————————————


——————————————————————————————————————————
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Συνταγές με λουλούδια


3.   Θα μπορούσατε κι εσείς να μετακινήσετε τα λεκτικά σύνολα, ξαναγράφοντας την


       πρόταση αυτή, έτσι ώστε να βάζετε στην αρχή την ομάδα λέξεων στην οποία θέλετε κάθε


       φορά να δώσετε έμφαση; Κάντε το ίδιο και με άλλες προτάσεις του κειμένου μας. 


       Πείτε τώρα πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τη θέση των λεκτικών συνόλων:


Παρατηρήστε την πρώτη παράγραφο του κειμένου «Συνταγές με λουλούδια». 


H πρώτη πρόταση είναι η θεματική περίοδος («Nαι, τα λουλούδια τρώγονται!»), 


το επόμενο μέρος της παραγράφου είναι οι λεπτομέρειες ή τα σχόλια


(από «Mπορούν επίσης να γίνουν ζαχαρωτά» μέχρι «γιορτές και πάρτι») και


το τελευταίο μέρος (από «θα σας παρουσιάσουμε» μέχρι «να καταβροχθίσετε») 


είναι η περίοδος κατακλείδα.


Tα μέρη αυτά μιας παραγράφου λειτουργούν περίπου όπως λειτουργούν σε μια έκθεση


ο πρόλογος, το κύριο μέρος και ο επίλογος.


H περίοδος κατακλείδα συνήθως «κλείνει» το θέμα, λέει δηλαδή ένα συμπέρασμα, 


ή μας θυμίζει το σημείο απ’ όπου ξεκινήσαμε. Aκόμη, μπορεί να μας δίνει μία ιδέα


για το τι θα διαβάσουμε μετά.


Πώς λειτουργεί, νομίζετε, η περίοδος κατακλείδα αυτής της παραγράφου;


1.   Με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε τα λουλούδια στη μαγειρική, σύμφωνα με το κείμενο;


2.   Μπορούμε να μετακινήσουμε ομάδες λέξεων (λεκτικά σύνολα) μέσα σε μία πρόταση,


       αν βέβαια οι λέξεις τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη σύμφωνα με τους κανόνες


       της γλώσσας. Παρατηρήστε τι συμβαίνει όταν τοποθετήσουμε τυχαία τις λέξεις της


       παρακάτω πρότασης;
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3


HYRRIYET International Cartoon Competition, 1998
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1.   Δώστε έναν τίτλο στο σκίτσο.


2.   Συνήθως βλέπουμε ένα περιστέρι που κρατάει ένα κλαδί για να συμβολίσει την ειρήνη.


       Τι δέντρο είναι το δέντρο του σκίτσου; Γιατί νομίζετε ότι ο καλλιτέχνης σκέφτηκε ότι


       το περιστέρι πρέπει να μεταφέρει ολόκληρο το δέντρο κι όχι μόνο ένα κλαδί;


3.   Σας αρέσει αυτό το σκίτσο; Εσείς θα συμφωνούσατε ή όχι να πάρει το πρώτο βραβείο, αν


       ήσασταν μέλος της κριτικής επιτροπής; Με ποια επιχειρήματα θα στηρίζατε την άποψή


       σας; Γράψτε τα. 
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Σκίτσο του 1984
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4


Eφημερίδα EPEYNHTEΣ (ένθετο στην εφημ. H KAΘHMEPINH, 14/3/1999)


εις το δάσος
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1.   α. Τι είναι η δασοπονία και με τι ασχολείται;


        β.  Τι σημαίνει βιοκοινότητα;


         γ.  Γιατί ένα δέντρο παρομοιάζεται με πολυκατοικία; Ποιοι είναι οι «όροφοί» του;


        δ.  Ποιος χρειάζεται το οξυγόνο που δίνει το δάσος και ποιος χρειάζεται το διοξείδιο


              του άνθρακα που δίνουν με την αναπνοή τους τα ζώα και οι άνθρωποι;


         ε.  Πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα δάση της Γης;


       στ.  Βρείτε στο χάρτη πού είναι οι τόποι που αναφέρονται στο κείμενο. 


2.   Τι σημαίνει «εθνικός δρυμός»; Υπάρχει κάποιο προστατευόμενο μεγάλο δάσος στην περιοχή


       σας; Συγκεντρώστε πληροφορίες γι’ αυτό. 


3.   Θα μπορούσατε να δώσετε έναν άλλο τίτλο στο κείμενο;


4.   Δύο δέντρα αλληλογραφούν. Χωριστείτε σε ζευγάρια. Ο Α γράφει ένα γράμμα εκ μέρους


       ενός δέντρου το οποίο ζει σε έναν εθνικό δρυμό και ο Β γράμμα εκ μέρους ενός δέντρου


       που ζει σε ένα μικρό πάρκο στο κέντρο της πόλης σας. Μιλάνε για τις συνθήκες ζωής τους,


       τα προβλήματα, τους φόβους τους, τις ελπίδες τους. Και τα δύο δέντρα είναι περήφανα που


       προσφέρουν τόσα στους ανθρώπους και στη φύση. 


5.   Στις παρακάτω φράσεις θα μπορούσατε να υπογραμμίσετε ομάδες λέξεων (λεκτικά σύνολα)


       που αρχίζουν με πρόθεση (π.χ. σε, με κτλ.);


       Α. Οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα.


       Β. Θα γράψουμε περισσότερα γι’ αυτούς σε επόμενα φύλλα της εφημερίδας.


       Γ.  (Είναι) ένα σύνολο δέντρων που «συγκατοικούν» σε μεγάλη επιφάνεια με άλλα φυτά,


           έντομα, πουλιά και ζώα, επιδρώντας το ένα στο άλλο αλλά και στο περιβάλλον τους. 


       


       Υπογραμμίστε τώρα τα υπόλοιπα προθετικά σύνολα πάνω στο κείμενό μας. 
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Περπατώ εις το δάσος


Αυτές οι ομάδες λέξεων που αρχίζουν με πρόθεση λέγονται προθετικά σύνολα (ΠΣ).
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5
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1.   α.  Γιατί η Αθήνα ήταν το καμάρι του Ποσειδώνα και της Αθηνάς;


       β.  Ποιες ευχές και ποια δώρα έδωσε ο κάθε θεός στην πόλη;


       γ.  Ποιος είναι ο ιερός βράχος όπου σύμφωνα με το μύθο έγινε ο αγώνας


       Ποσειδώνα – Αθηνάς; Βρείτε τον σε χάρτη της Αθήνας.


2.   Γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι προτίμησαν τη θεά Αθηνά από τον Ποσειδώνα για


       προστάτη της πόλης τους; Γράψτε την απόφασή τους, όπως την ανακοίνωσαν επίσημα


       στους δύο θεούς. 


3.   Ερευνήστε στα βιβλία της Ιστορίας το μύθο σχετικά με το όνομα της Αθήνας. Ποιες


       ομοιότητες και ποιες διαφορές βρίσκετε στα δύο κείμενα;


4.   Δείτε το γεωφυσικό χάρτη της Αττικής. Ποια δάση έχει η Αττική;
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Tο πολυτιμότερο δώρο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6


Aπό το διαδίκτυο: www.valentine.gr  
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7


Aπό το διαδίκτυο: www.haet.gr
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1.   Χωριστείτε σε ζευγάρια. Ο Α διαβάζει την περιγραφή και ο Β τη χρήση του χαμομηλιού.


       Αφηγηθείτε ο ένας στον άλλον ό,τι διαβάσατε. Κάντε ερωτήσεις για τις οποίες θα ψάξετε


       αργότερα και μόνοι σας απαντήσεις, αν αυτές δε βρίσκονται στο κείμενο που διαβάσατε. 


2.   Γράψτε μία παράγραφο 150 λέξεων για ένα άλλο φυτό (δέντρο, λουλούδι ή βότανο). Μην


       ξεχάσετε να αναφέρετε: το ύψος, την περιγραφή των φύλλων και των λουλουδιών του,


       πού φυτρώνει και πότε ανθίζει, αν έχει θεραπευτικές ιδιότητες και ποιες, αν και πώς


       χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο. Αν μπορείτε, βρείτε και τη φωτογραφία του ή κάντε


       το σκίτσο του. Διαβάστε πρώτα, ως παράδειγμα, την εργασία των παιδιών ενός σχολείου


       για τον ιβίσκο. 


3.   Παρατηρήστε ότι, όταν ενώνουμε δύο λέξεις, φτιάχνουμε δηλαδή μία νέα σύνθετη λέξη,


       τις ενώνουμε συχνά με ένα ο, που λέγεται συνδετικό φωνήεν. Η νέα λέξη μας μπορεί να


       έχει την ίδια ή και διαφορετική κατάληξη σε σχέση με το δεύτερο συνθετικό, δηλαδή σε


       σχέση με τη δεύτερη από τις δύο λέξεις που χρησιμοποιούμε. 


       π.χ. χάμω + μήλο = χαμόμηλο και


χαμομήλι


4.   Από ποιες λέξεις προέρχονται οι παρακάτω λέξεις:


                                        ασπροκίτρινα


                                        πολύκλαδο


                                        δενδρολίβανο


                                        αγριολούλουδο


5.   Ποιες νέες σύνθετες λέξεις, που βρίσκονται στο κείμενό μας «Χαμομήλι», σχηματίζονται


       από τις λέξεις:


                                        μόνος-έτος


                                        κατά-πραϋντικός


                                        αυτός-φύομαι


                                        συν-λέγομαι


Xaμομήλι – Iβίσκος


+


+


+


+
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ΚΕΙΜΕΝΟ 8
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1.   Διαβάστε μόνο μερικές από τις σημασίες που έχει κάθε λουλούδι. Μετά κρύψτε τη στήλη


       με τα υπόλοιπα μηνύματα και προσπαθήστε να μαντέψετε και να γράψετε τι νομίζετε ότι


       σημαίνει κάθε ένα από τα επόμενα λουλούδια. Στο τέλος ανοίξτε τον κατάλογο για να


       δείτε αν μαντέψατε σωστά.


2.   Χωρίστε σε δύο στήλες τις σημασίες: θετικά και αρνητικά μηνύματα.


3.   Ποιο από αυτά τα λουλούδια θα στέλνατε:


       α.  σε κάποιον που αγαπάτε;


       β.  σε κάποιον που σας πλήγωσε;


       γ.  σε κάποιον που βρίσκεται στο εξωτερικό;


       δ.  σε κάποιον που είναι άρρωστος;


4.   Αν μπορείτε, ψάξτε κι εσείς για τη σημασία των αγαπημένων σας λουλουδιών στην


       ηλεκτρονική διεύθυνση:   www.valentine.gr/flowermeanings3_gr.htm
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H γλώσσα των λουλουδιών
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9


150 μύθοι του Aισώπου, εκδόσεις Άγκυρα
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1.   Πριν διαβάσετε την ιστορία, φανταστείτε μία δική σας ιστορία με τον τίτλο: «Το περήφανο


       Έλατο κι ο ταπεινός Βάτος».


2.   α.  Τι πρόσφεραν τα δύο φυτά στους οδοιπόρους που ξεκουράζονταν εκεί;


       β.  Τι νομίζετε ότι σκεφτόταν ο βάτος κάθε φορά που το δέντρο περηφανευόταν για


       την ομορφιά του;


       γ.  Τι πιστεύετε ότι απάντησε το έλατο στο βάτο όταν εκείνος του θύμισε την πιθανότητα


       να έρθουν οι λοτόμοι;


3.   «Οι λοτόμοι με τα τσεκούρια τους έρχονται!» φώναξε ένα πρωί το έλατο, νιώθοντας


       το έδαφος να τραντάζεται από τα πόδια των ανθρώπων που έρχονταν. Μπορείτε να


       γράψετε μία ιστορία για το πώς το έλατο γλίτωσε από τα τσεκούρια των ανθρώπων με


       τη βοήθεια του βάτου;


4.   Παρατηρήστε την παρακάτω πρόταση:


       «Ο βάτος ο καημένος είχε απλώσει κι αυτός τ’ αγκαθωτά κλαδιά γύρω του».


       Μπορείτε να χωρίσετε την πρόταση σε δύο μέρη, στο πρώτο από τα οποία βασική λέξη


       να είναι το (όνομα) ουσιαστικό βάτος και στο δεύτερο μέρος βασική λέξη να είναι το ρήμα


       είχε απλώσει;


       Στις παρακάτω προτάσεις παρατηρήστε αν υπάρχουν και με ποια μορφή παρουσιάζονται


       το ονοματικό και το ρηματικό μέρος τους. Επίσης δείτε τη σειρά τους, δηλαδή ποιο είναι


       πρώτο και ποιο δεύτερο. Σκεφτείτε και αν αυτή η σειρά μπορεί να αλλάξει:


       – Στην πλαγιά ενός ψηλού βουνού φύτρωναν πλάι πλάι ένα έλατο κι ένας βάτος. 


       – Το έλατο ήταν λαμπαδόκορμο.


       – Ήταν από τα πιο όμορφα δέντρα του μεγάλου εκείνου δάσους.


       – Είμαι πολύ όμορφο δέντρο.


       – Εσύ τι είσαι μπροστά μου;
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Tο Έλατο κι ο Bάτος


Το πρώτο μέρος λέγεται Ονοματικό Μέρος της πρότασης (Ο βάτος ο καημένος) και το


δεύτερο μέρος λέγεται Ρηματικό Μέρος της πρότασης (είχε απλώσει κι αυτός τ΄αγκαθωτά


κλαδιά του γύρω του).Τα δύο αυτά μέρη υπάρχουν ή εννοούνται σε κάθε πρόταση. 







J


5.   Δίνεται το θέμα της παραγράφου και το βασικό λεξιλόγιό της. Γράψτε τη θεματική περίοδο


       και την παράγραφο, χρησιμοποιώντας τις λέξεις που σας δίνονται:


       


       1. Το νερό της θάλασσας


       (υδρόβια ζωή, δονήσεις, νοτίζω, αφροστεφανωμένο, ψιθυριστά μυστικά)


       2. Ένας φάρος


       (φαροφύλακας, δέσμες φωτός, προστατεύω, θαλασσόδαρτος, απομονωμένος)


       


       3. Μια πηγή στο βουνό.


       (καθάριο νερό, γάργαρο, αναβλύζει, αστείρευτη, μουρμουρίζει, δροσιστική)


       4. Tο αυτοκίνητο


       (μέσα μαζικής μεταφοράς, συντήρηση, αύξηση αριθμού αγοραστών, πολύτιμο, αίσθηση


       ελευθερίας)


       5. Διαγώνισμα


       (σπουδαιότητα βαθμού, καρδιοχτύπι, εξεταστική περίοδος, απόλυτη σιωπή, έντονη


       νευρικότητα, κραυγές ενθουσιασμού, μορφασμοί απογοήτευσης) 
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1.   Παρατηρήστε προσεκτικά το σχήμα και διαβάστε τις οδηγίες. Μπορείτε κι εσείς να τις


       εφαρμόσετε για να βρείτε την ηλικία ενός δέντρου, μελετώντας την τομή ενός κορμού


       άλλου δέντρου;


2.   Φανταστείτε ότι αυτό το δέντρο διηγείται την ιστορία του: «Φύτρωσα, εγώ, μια μικρή οξιά,


       στο ξέφωτο ενός μεγάλου δάσους πριν από εξήντα χρόνια. Όταν ήμουν πέντε χρονών…»


       (συνεχίστε, λέγοντας την ιστορία του δέντρου από τη φαντασία σας).


3.   Πάρτε ένα μέτρο και ένα κοντάρι μήκους 1,5 μέτρου και καταγράψτε, σύμφωνα με


       τις οδηγίες του κειμένου, το ύψος των δέντρων γύρω από το σχολείο σας ή στη γειτονιά


       σας. Φροντίστε να είναι μεσημέρι. Ύστερα συζητήστε στην τάξη ποια δέντρα είναι πιο


       ψηλά και γιατί. 
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Ένα δέντρο μεγαλώνει
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Kηπουρική για όλους, εκδόσεις Aλκυών
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1.   α.  Γιατί πρέπει να αποφύγουμε να βρίσκεται ο λαχανόκηπός μας βόρεια του σπιτιού;


       β.  Από πού πρέπει να είναι προσιτός ο λαχανόκηπος, δηλαδή από πού πρέπει


       να μπορούμε να μπαίνουμε εύκολα και γρήγορα;


       1. από την κουζίνα


       2. από τα βόρεια του σπιτιού


       3. από τα γειτονικά σπίτια


       γ.  Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα όσο το δυνατόν πιο επίπεδο έδαφος για


το λαχανόκηπό μας;


       δ.  Ποιες μηχανές χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε ένα μετρίου μεγέθους λαχανόκηπο;


2.   Παρατηρήστε το σκίτσο του μικρού λαχανόκηπου και διαβάστε τη λεζάντα του. Μπορείτε


       να δείξετε τα φυτά που αναφέρονται στη λεζάντα;


3.   Χωριστείτε σε ζευγάρια. Μπορείτε, ένας ένας με τη σειρά του, να δείχνετε και να


       ονομάζετε παράλληλα τα φυτά που βλέπετε στο σκίτσο του λαχανόκηπου μέσου μεγέθους;


4.   Αν εσείς αποφασίζατε να σχεδιάσετε ένα λαχανόκηπο και να φυτέψετε διάφορα φυτά


       κοντά στο σπίτι σας…


       1.  ποιες από τις συμβουλές του κειμένου θα θεωρούσατε τις πιο χρήσιμες;


       2.  ποια από τα φυτά που αναφέρονται θα προτιμούσατε να φυτέψετε, ποια όχι και ποια


       φυτά θα προσθέτατε στο λαχανόκηπό σας; Γιατί;


5.   Ας υποθέσουμε ότι είστε κηπουρός ή γεωπόνος και ότι μία αγρότισσα σας τηλεφωνεί για


       να σας πει ότι ο λαχανόκηπός της έχει πρόβλημα: τα φυτά δεν μεγαλώνουν σωστά.


       Με βάση τις πληροφορίες που έχετε από το κείμενο, ποιες ερωτήσεις θα της κάνατε πρώτα


       πρώτα, έτσι ώστε να ανακαλύψετε ποιο είναι το πρόβλημα με το λαχανόκηπό της;
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O λαχανόκηπος
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6.   Διαβάστε την παρακάτω παράγραφο από την «Αυτοβιογραφία» του Γρηγορίου


       Ξενόπουλου και κάντε το σχεδιάγραμμα του περιβολιού της οικογένειας του συγγραφέα,


       όπωςτο φαντάζεστε. 


«Το περιβόλι μας ήταν μεγάλο, τετραπλάσιο τουλάχιστο απ’ το οικόπεδο του σπιτιού.


Περιφραγμένο απ’ όλα τα μέρη με τοίχους ψηλούς, μ’ ένα μεγάλο μονοπάτι στη μέση απ’ άκρη


σ’ άκρη, και μ’ άλλα μικρότερα δεξιά κι αριστερά, χωριζόταν σ’ έξι τετράγωνα, που στο κέντρο


του καθενός ήταν μια πελώρια λεμονιά. Διάφορα άλλα οπωροφόρα ήταν ολόγυρα σε κάθε


λεμονιά – μουσμουλιές, συκιές, ροδακινιές, ροδιές – κατά μήκος όλων των μονοπατιών


τριανταφυλλιές κάθε λογής, γαριφαλιές, κρίνοι, γιασεμιά, χρυσάνθεμα – «θάλασσες» τα λέγαμε


– κι άλλα πολλά. Χωριστά τ’ αυτοφυή, τ’ αγριολούλουδα, που ήταν η χαρά μου, απ’ τα


χαμομήλια ως τα «μπλαβάκια» – έτσι λέγαμε κάτι μικροσκοπικούς γαλάζιους κρίνους – κι από


τους ζοχούς, ως «του παπά τ’ αυτί», που δεν έκανε λουλούδι, μα που τα παχιά φύλλα του, με


το παράξενο σχήμα τους, έμοιαζαν πραγματικώς με αυτιά».


7.   Θέλετε να ζωγραφίσετε κι εσείς ένα σκίτσο της περιοχής γύρω από το σπίτι σας και να


       σχεδιάσετε το σπίτι σας μαζί με ένα λαχανόκηπο; Πού θα τον φτιάχνατε, αν είχατε


       τη δυνατότητα να φυτέψετε ένα και γιατί;


8.   Διαβάστε την παρακάτω παράγραφο από την «Αυτοβιογραφία» του Γρηγορίου Ξενόπουλου.


       Ύστερα μιλήστε για το νόημα της πρώτης φράσης της παραγράφου, ξεκινώντας από αυτά


       που γράφει ο συγγραφέας και συμπληρώνοντας τη γνώμη σας. 


       «Είναι μεγάλο σχολείο για ένα παιδί ένα περιβόλι. Κι ο δρόμος βέβαια, αλλ’ αυτός είναι


σχολείο για τη ζωή, ενώ το περιβόλι είναι για τη φύση. Εκεί μέσα γνωρίστηκα με το φυτικό και


ζωικό κόσμο, μ’ όλες τις εποχές του χρόνου, με τη διαφορετική εικόνα που παρουσίαζε στην


καθεμιά το περιβόλι κι εκεί μέσα ένιωσα την πρώτη λύπη απ’ τον ύπνο, τη νέκρωση της φύσης,


το χειμώνα, και την πρώτη χαρά και αναβίωση της, την άνοιξη. Εκεί μέσα ακόμη έμαθα τη


γεωργία και την καλλιέργεια…»
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Aπό το διαδίκτυο: www.valentine.gr
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1.   Χωριστείτε σε τριάδες και διαβάστε ο καθένας έναν από τους τρεις μύθους για τα φυτά.


       Ύστερα διηγηθείτε στους άλλους το μύθο που διαβάσατε. 


2.   Γνωρίζετε άλλους μύθους για την ονομασία ή για τις ιδιότητες ενός άλλου φυτού;


       Ρωτήστε τους συγγενείς σας, γράψτε τους μύθους και διαβάστε τους στην τάξη σας.


       Βρείτε ένα βραβείο για το μύθο που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σας


       εντυπωσίασε όλους και ένα άλλο βραβείο για το πιο καλογραμμένο κείμενο. 


3.   Ψάξτε για άλλους μύθους σχετικά με τα φυτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


       www.valentine.gr/mythology_gr6.htm
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Έλατο – Kυπαρίσσι – Kενταύρια
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περιοδικό «Tα Σαΐνια» 
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1.   Παρατηρήστε τις φωτογραφίες των μανιταριών και διαβάστε τις λεζάντες. Ποιο σας κάνει


       μεγαλύτερη εντύπωση και γιατί;


2.   Διαβάστε τις πληροφορίες για τα πιο ακριβά μανιτάρια του κόσμου, την ποικιλία


       «τρούφα». Τι σας κάνει εντύπωση;


3.   Ποιο όνομα θα δίνατε εσείς στο μανιτάρι που μοιάζει με απολιθωμένο φυτό;


4.   Πώς καταλαβαίνει κανείς ποια μανιτάρια δεν πρέπει να τρώγονται; Τι πρέπει να


       προσέχουμε όταν μαζεύουμε μανιτάρια για να τα φάμε; Ρωτήστε τους συγγενείς και


       τους γείτονές σας.


5.   Μπορείτε να βρείτε 10 κλιτά και 10 άκλιτα μέρη του λόγου από το κείμενο;
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Xιλιάδες σχήματα
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1.   Θα θέλατε να γράψετε μία ιστορία με βάση τα σκίτσα; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα


       από τα σκίτσα χρειάζεστε για την ιστορία σας. 


2.   Γράψτε τους διαλόγους των σκίτσων 2, 3 και 4. 


3.   Αλλάξτε τη σειρά των σκίτσων και αφαιρέστε όσα θέλετε. Μετά γράψτε μία άλλη ιστορία,


       με βάση τη νέα σειρά που εσείς επιλέξατε. 
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Iστορία σε σκίτσα


4.   Δίνονται οι περίοδοι «σχόλια-λεπτομέρειες» των παραγράφων· γράψτε τη θεματική


       περίοδο και την περίοδο κατακλείδα.


       1. "(...) Τη νύχτα μόνο μετά τα μεσάνυχτα δροσίζει κάπως το ύπαιθρο (τα σπίτια, μέσα, ήταν


φούρνος νύχτα-μέρα), κι οι άνθρωποι αποκάτιαζαν στις αυλές, στα λιακωτά και τα μπαλκόνια – μα


ο ήλιος, ανατέλλοντας από τις πέντε, τους ξυπνούσε με τις πρώτες καυτερές του αχτίνες. Όσο για το


μεσημεριανό ύπνο, λόγος δε γινόταν. Όπως τα καμωμένα μάτια πήγαιναν να κλείσουν, κύμα ιδρώτα


ανάβλυζε και σκέπαζε όλο το κορμί, διώχνοντας τον ύπνο. Απόμενε η νάρκη, που γινομένη πιο έντονη


όσο περνούσε η μέρα, σε συνόδευε ως τη νύχτα και σ' έριχνε κατάκοπο στο στρώμα (...)"


                                                                                                                                          Μ. Καραγάτση, Το 10


       2. "(...) Οι τοίχοι ήσαν σκεπασμένοι με πλούσια χαλιά, που τα σχέδιά τους απεικόνιζαν το


θρίαμβο της Ομορφιάς. Ένα μεγάλο ερμάρι, ντυμένο με αχάτη και σπάνιες γαλάζιες πέτρες, κάλυπτε


τη μια γωνιά και αντικριστά στο παράθυρο βρισκόταν ένα, περίτεχνα λαξεμένο, κομό με


χρυσοστόλιστα και λουστραρισμένα πορτόφυλλα, που πάνω του είχαν τοποθετηθεί μερικά κομψά


κολονάτα κύπελλα από κρύσταλλο της Βενετίας κι ένα βάζο από όνυχα με σκούρες φλέβες. Xλωμές


παπαρούνες ήσαν κεντημένες στο μεταξωτό κάλυμμα του κρεβατιού, σαν να είχαν μόλις πέσει από τα


κουρασμένα χέρια του ύπνου, και ψηλές καλαμιές από ραβδωτό φίλντισι στήριζαν τη βελούδινη


σκιάδα του, απ’ όπου ξεπηδούσαν μεγάλοι θύσανοι από φτερά στρουθοκαμήλου, σαν λευκός αφρός,


προς το ωχροκίτρινο ασήμι της διακοσμημένης οροφής. Ένας γελαστός Νάρκισσος από πρασινωπό


μπρούντζο κρατούσε έναν κατάστιλπνο καθρέφτη πάνω από το κεφάλι του. Στο κέντρο του τραπεζιού


βρισκόταν ένα μεγάλο μπολ από αμέθυστο (...)"


Όσκαρ Oυάιλντ, Ο Κήπος με τις Ροδιές


Τα σχόλια-λεπτομέρειες:


Σχόλια-λεπτομέρειες ονομάζουμε όλες τις περιόδους που αναπτύσσουν, στηρίζουν,


επεξηγούν τη θεματική περίοδο. Όπως έχουμε ήδη πει, μπορούμε να αναπτύξουμε


τη θεματική περίοδο με πολλούς τρόπους. Όποιον τρόπο ανάπτυξης και να επιλέξουμε


όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ΟΛΕΣ οι περίοδοι που αποτελούν το «σώμα» 


της παραγράφου μας πρέπει να αναφέρονται στη θεματική περίοδο, να μιλάνε πάντα για


το θέμα της παραγράφου, το οποίο καθορίζει η θεματική περίοδος.







Tο γιασεμί


Tο γιασεμί, που με συντροφεύει έτσι από τα


παιδικά μου χρόνια, είναι ένα από τα πιο


κοσμαγάπητα λουλούδια στον τόπο μας.


Kατάγεται από τις Aνατολικές Iνδίες, ανήκει


στην οικογένεια των ελαιωδών και είναι θάμνος


αναρριχητικός και αειθαλής. Δεν αντέχει πολύ


στο κρύο, γι’ αυτό πρέπει να φυτεύεται σε μέρος


με ήλιο και, μόλις πιάσουν τα κρύα, να το


σκεπάζομε με μια λινάτσα, καρφώνοντάς την


στον τοίχο προσεχτικά, γύρω από το φυτό.


Πολλαπλασιάζεται με σπόρο, ξαμασκαλίδια και


καταβολάδες. Στην ελληνική χλωρίδα έχουμε


δύο είδη και τα λέμε μ’ ένα όνομα: γιασεμί.


Ξένοι γλωσσολόγοι παράγουν τη λέξη «ίασμος»


από το ελληνικό «ίον». Tο πιθανότερο όμως


είναι ότι παράγεται από το αραβικό «γιασεμίν».


Yπάρχει στη Γαλλία και μια ποικιλία με διπλά


άνθη, που έχει το μεγαλοπρεπέστατο όνομα:


«JASMIN DU GRAND DUC DE TOSCANE».


Aπό τα εξωτερικά είδη, που έχουν


εγκλιματιστεί και στην Eλλάδα, είναι και ο


«ίασμος ο αραβικός» (JASM. SABAC): το


αγαπητότατο και τόσο σπάνιο «μπουγαρίνι» ή


«φούλι», που ευδοκιμεί στη Σύρα και,


προπάντων, στη Zάκυνθο. O κ. Γρ. Ξενόπουλος


μάλιστα, στην κωμωδία του «φιόρο του


λεβάντε», εμφανίζει στη σκηνή μια ολόκληρη


γλάστρα μπουγαρίνια, που παίζει σημαντικό


ρόλο στην υπόθεση του έργου.


Tο πιο διαδομένο γιασεμί στον τόπο μας


είναι ο «ίασμος ο μεγανθής». Kατάγεται από τη


Mαλαισία και είναι γνωστό ως γιασεμί της


Xίου. Tο μπουμπούκι του είναι μακρουλό,


σωληνοειδές, με πέντε ή οχτώ λοβούς, τον ένα


μες στον άλλο, στριφογυριστά. Όταν ανοίξει,


το άνθος από το μέσα μέρος είναι κατάλευκο


και από το έξω, με κάθε λοβό, έχει κι από μια


πινελιά μενεξελιά.


Tα γιασεμιά καλλιεργούνται ιδιαιτέρως στη


μεσογειακή Γαλλία. Aπό τ’ άνθη τους βγάζουν


το γιασεμόλαδο, που η αξία του φτάνει και


χίλια φράγκα το κιλό. Tην εσάνς αυτή τη


χρησιμοποιούν για το θαυμάσιο άρωμα, που


μας έρχεται από τη Γαλλία σε κομψά


κρυστάλλινα μπουκαλάκια με την ετικέτα


«JASMIN».


Σε πολλά μέρη της Aνατολής, από τα


ξυλιασμένα πια κλωνάρια του χιώτικου αυτού


γιασεμιού φτιάχνουν, βγάζοντας από μέσα την


ψίχα, μακριές πολυτελέστατες πίπες.


Tο γιασεμί, όταν κλαδεύεται και ποτίζεται


συχνά το καλοκαίρι, παράγει, όσο βαστά ο


καλός καιρός, άφθονα άνθη. Tα άνθη του


γιασεμιού ποτέ δε στέκουν στο κοτσανάκι τους,


σαν να λιγοθυμούν από το ίδιο τους το άρωμα,


πέφτουν πάντα από τον κάλυκά τους και


σκορπιούνται στο χώμα, θυσία στην ανθρώπινη


απόλαυση. Tα παιδάκια που τα πουλάνε τα


περνάνε ένα ένα στα βελονωτά φύλλα των


πεύκων, κι έτσι σχηματίζουν ωραία, μικρά


μπουκέτα. Στην κλίμακα των αρωμάτων, το


γιασεμί είναι ό,τι το βιολί μέσα σε μια


ορχήστρα.


AιμιλίΑ ΔάφΝη
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1.   Κρατήστε σημειώσεις για τα παρακάτω θέματα, διαβάζοντας το κείμενο «Το γιασεμί»:


       


       α. καταγωγή του γιασεμιού:  ————————————————————————————


       —————————————————————————————————————————


       —————————————————————————————————————————


       β. πολλαπλασιασμός του:  —————————————————————————————


       —————————————————————————————————————————


       —————————————————————————————————————————


       γ. προέλευση του ονόματός του:  —————————————————————————


       —————————————————————————————————————————


       —————————————————————————————————————————


       δ. προϊόντα από το γιασεμί:  ————————————————————————————


       —————————————————————————————————————————


       —————————————————————————————————————————


2.   Παρατηρήστε σ’ αυτή την περιγραφή το χωρισμό σε παραγράφους. Είναι επιτυχημένος ή


       όχι και γιατί;


3.   Μπορείτε να βρείτε τις σύνθετες λέξεις του κειμένου και να τις αναλύσετε


       στα συνθετικά τους;
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Tο γιασεμί
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4.   Ξαναγράψτε την πρώτη πρόταση της πρώτης και της τελευταίας παραγράφου του


       κειμένου. Μετά σχεδιάστε όπως εσείς νομίζετε τα σχόλια-λεπτομέρειες που θα


       μπορούσαν να καλυφθούν από αυτή την πρώτη πρόταση, την οποία θα έχετε θεωρήσει ως


       «θεματική περίοδο» της παραγράφου. Μπορείτε να βοηθηθείτε από τις παρακάτω ιδέες


       για κάθε παράγραφο:


    παράγραφος στ.:      – πώς το φροντίζουμε


                                     – πώς είναι τα άνθη


                                     – τι κάνουμε για το γιασεμί όταν έχει καλό καιρό


                                     – εικόνα σπιτιού με ένα όμορφο γιασεμί με πολλά άνθη


    παράγραφος α.:       – στο παράθυρό μου, στον κήπο μας


                                     – σε πολλούς κήπους


                                     – σε μπαλκόνια στη γλάστρα


                                     – κοιμόμουν με το άρωμά του


35







J36


ΚΕΙΜΕΝΟ 16


Eφημερίδα EPEYNHTEΣ (ένθετο στην εφημ. H KAΘHMEPINH, 28/11/1999)
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1.   α. Για ποιους λόγους η Ελλάδα έχει μεγάλη ποικιλία φυτών;


       β. Γιατί απειλούνται με εξαφάνιση ορισμένα φυτά, σύμφωνα με το κείμενο;


       Μπορείτε να αναφέρετε κι άλλους κινδύνους που σκεφτήκατε μόνοι σας;


2.   Ποια φυτά υπάρχουν στην περιοχή όπου εσείς ζείτε; Mιλήστε γι’ αυτά.


3.   Παρατηρήστε τις υπογραμμισμένες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις:


       Α.  Ανάμεσα στα 6000 είδη φυτών που φυτρώνουν στην Ελλάδα, πολλά είναι ενδημικά.


       Β.  Ίσως κάποτε να συμβίωνε με τον άνθρωπο πολύ αρμονικά. 


       Το σύνολο που αποτελείται από ένα ή περισσότερα επιρρήματα ή από επίρρημα και


       προθετικό σύνολο λέγεται επιρρηματικό σύνολο (ΕΣ).


       Υπογραμμίστε όλα τα επιρρηματικά σύνολα του κειμένου μας. 


4.   Ως τάξη, γράψτε ένα ομαδικό γράμμα προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, στο οποίο θα


       του αναφέρετε τα σπάνια και απειλούμενα φυτά της περιοχής σας και θα ζητάτε να λάβει


       μέτρα για την προστασία τους και να σας πληροφορήσει σχετικά με το τι έχει γίνει μέχρι


       σήμερα για να προστατευτούν τα δάση και τα φυτά της περιοχής σας. Αρχίστε με


       την προσφώνηση: «Αξιότιμε κύριε υπουργέ, ...» και τελειώστε το επίσημο αυτό γράμμα με


       τις φράσεις: «Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την απάντησή σας και σας καλούμε


       να επισκεφθείτε τη Θράκη. Με εκτίμηση,…».


       Σιγουρευτείτε ότι έχετε υπογράψει όλοι το γράμμα πριν το στείλετε. 


5.   Διαβάστε την πρώτη παράγραφο του κειμένου και προσπαθήστε να απαντήσετε


       στο ερώτημα του Ντόναλντ. Για να επιβεβαιώσετε τις σωστές απαντήσεις για


       απειλούμενα φυτά, ρωτήστε τον καθηγητή της Γεωγραφίας, τον καθηγητή της Βιολογίας ή


       ζητήστε από την οργάνωση WWF Ελλάς να στείλει στο σχολείο σας το «Κόκκινο Βιβλίο


       των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας»
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Aπό το διαδίκτυο: www.valentine.gr
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1.   Διαβάστε τις οδηγίες για τη συγκέντρωση και την προετοιμασία των υλικών από τη φύση.


       Μετά παρατηρήστε προσεκτικά τον πίνακα «Νεκρή Φύση». Διαλέξτε δικά σας υλικά,


       προσέχοντας πολύ τα χρώματα, και προσπαθήστε να φτιάξετε έναν παρόμοιο πίνακα με


       ζωγραφική και κολάζ.


2.   Ομαδική δραστηριότητα:


       Συγκεντρώστε τα υλικά που δε χρησιμοποιήσατε στον πρώτο πίνακα που φτιάξατε και


       κολλήστε τα στις σελίδες ενός «ημερολογίου» προσπαθώντας και πάλι να συνθέσετε


       πίνακες με άξονα:


       α.  ένα χρώμα


       β.  φρούτα


       γ.  φύλλα


       δ.  μία εποχή


       ε.  ό,τι άλλο θέλετε. 


       Διαλέξτε τον καλύτερο πίνακα και βραβεύστε τον! Κολλήστε όλα τα έργα σας σε αφίσες


       και κρεμάστε τα στον τοίχο της τάξης σας. Γράψτε στις αφίσες και το όνομα του ή


       των δημιουργών, τα ονόματα των φυτών που χρησιμοποιήσατε, πού τα βρήκατε κτλ. 
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1.   Αφού διαβάσετε την ιστορία, χωριστείτε σε ζευγάρια, όπου ο Α θα ρωτάει τον Β τι έγινε


       στην ιστορία που διαβάσατε και ο Β θα δίνει απαντήσεις, χρησιμοποιώντας τις


       πληροφορίες που δίνει το κείμενο. 


       Ο Α αρχίζει:


       Α: Ποια είναι τα πρόσωπα του μύθου;


       Β: ——————————————————————————


       Α: Τι έκανε το βοσκόπουλο την ώρα που το συνάντησε η θεά;


       Β: ——————————————————————————


       Α: ——————————————————————————


       Β: ——————————————————————————


       Αν ο Α θέλει να κάνει κι άλλες ερωτήσεις σχετικές με το μύθο και ο Β μπορεί να τις


       απαντήσει βασισμένος στη φαντασία του, συνεχίζετε.


2.   Γνωρίζετε άλλο μύθο για ένα λουλούδι; Διηγηθείτε τον ο ένας στον άλλο σε ζευγάρια.


42
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1.   Πόσων χρονών είναι σήμερα το πεύκο της Καλιφόρνιας;


2.   Αν αυτό το δέντρο μιλούσε για τη ζωή του, τι θα έλεγε;


3.   Περιγράψτε σε μία παράγραφο, περίπου 150 λέξεων, έναν κίνδυνο που πέρασε το δέντρο


       αυτό κάποια στιγμή στη μακρόχρονη ζωή του. Γράψτε πώς και πότε παρουσιάστηκε


       ο κίνδυνος, τι ακριβώς έγινε και πώς τελείωσε η περιπέτεια του δέντρου μας.


4.   Τι νομίζετε εσείς ότι πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια το δέντρο τούτο στους ανθρώπους,


       στα ζώα, στα πουλιά και στην περιοχή όπου ζει;


5.   Αντιστοιχίστε τις λέξεις της A΄ στήλης με τις λέξεις στη B΄ στήλη:


             Α΄ στήλη Β΄ στήλη


 1.         η χώρα των ρόδων                                                Α. ρίζα


 2.         το λουλούδι της αγνότητας                                 Β. σιτάρι


 3.         το στόμα των φυτών                                             Γ. κρίνος


 4.         ο καρπός της λησμονιάς                                      Δ. χρυσάνθεμο


 6.         η χώρα των χρυσανθέμων                                   E. Βαβυλώνα


 7.         τα μήλα των Εσπερίδων                                      Στ. Βουλγαρία


 8.         το λουλούδι της αγάπης                                       Z. λωτός


 9.         το αγιοδημητριάτικο λουλούδι                             H. πορτοκάλια


10.         η πόλη με τους κρεμαστούς κήπους                    Θ. τριαντάφυλλα
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1.   Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις ΠΡΙΝ διαβάσετε τις απαντήσεις που υπάρχουν


       στο κείμενο;


2.   «Γιατί στα φυτά όταν μείνουν απότιστα…;»


       Μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση σαν να ήσασταν ένα λουλούδι; Αρχίστε: «Κοίταξε


       να δεις, φίλε μου. Όπως όταν έχεις ένα μπαλόνι,…»


3.   α. «Είναι αλήθεια ότι, αν υπήρχε λιγότερο οξυγόνο…;»


       Ποια απάντηση δίνει το άρθρο στην ερώτηση;


       β. Γιατί το πολύ οξυγόνο κάνει τελικά περισσότερο κακό παρά καλό σ’ ένα φυτό;


       γ. Σε τι χρησιμεύουν οι βιταμίνες Α, C και Ε;


       δ. «Με τον ερχομό του φθινοπώρου…»


       Πότε τα δέντρα έχουν κίτρινα φύλλα και πότε κόκκινα; (απαντήστε αφού διαβάσετε


       ολόκληρη την απάντηση).


       ε. «Γιατί οι μπανάνες…;»


       Ποια ουσία χρησιμοποιούν όποιοι εμπορεύονται τις μπανάνες;


       στ. Πώς σταματάμε το μαύρισμα ορισμένων φρούτων;


4.   Μπορείτε να δώσετε έναν τίτλο στο σκίτσο που συνοδεύει το άρθρο;


5.   Παρατηρήστε προσεκτικά ένα λουλούδι, ένα δέντρο, ένα φρούτο και ένα θάμνο.


Σκεφτείτε


       και γράψτε μερικές ερωτήσεις που σας έρχονται στο μυαλό για το φυτό και την ανάπτυξη


       ή τη μορφή του. Ανταλλάξτε τις ερωτήσεις σας στην τάξη και προσπαθήστε να


       απαντήσετε ο ένας στις ερωτήσεις του άλλου, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τη


       φαντασία σας. Ύστερα ζητήστε και τη βοήθεια του καθηγητή Bιολογίας, για να βρείτε αν


       κάνατε κάπου λάθος.
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«Χαρούμενη Γνώση»







Είναι, νομίζω, από τα πιο ευχάριστα κι


ωφέλιμα πράγματα να περνά κανείς λίγες ώρες


κάθε μέρα σ’ ένα περιβόλι. Στο ελεύθερο κι


ανοικτό αυτό κομμάτι του φυτικού και ζωικού


κόσμου, κάτω απ’ τον απέραντο ουρανό,


βρίσκεται έτσι μέσα στην ίδια ενέργεια της


φύσης, βλέπει και πιάνει το έργο της, αναπνέει


την πνοή, κατανοεί τις δυνάμεις της,


αισθάνεται την κίνηση της άπειρης, της


θαυμαστής και μεγάλης αυτής ζωής και θυμάται


πως ένα μικρό της μόριο είναι κι αυτό, ο


μεγάλος και περήφανος. 


Τέσσερις εποχές ο χρόνος, τέσσερις μορφές


ξεχωριστές το περιβόλι μας. Το καλοκαίρι,


όταν πια φεύγαμε για την εξοχή, το αφήναμε


κατάξερο. λίγα φύλλα στα δέντρα, λίγα


λουλούδια στα κιτρινισμένα χαμόδεντρα. Το


χώμα φρυγμένο όλο από τις κάθετες, τις


φλογερές ακτίνες του ήλιου, έπινε με λαιμαργία


το λίγο νερό, που του έριχνε το βράδυ ο


κηπουρός. μεγάλες πεταλούδες με βαριά


ποικιλόχρωμα φτερά πετούσαν στη ζέστη της


ημέρας ή στη δροσιά του δειλινού. Δυο τρεις


γρύλοι, κάτω από τα φύλλα της αγαπημένης


τους αντράκλας, γέμιζαν τον αέρα της νύχτας


με τη γλυκιά, μεταλλική τους φωνή. Οι αράχνες


γέμιζαν με πυκνά και σκονισμένα πανιά τους


τοίχους και τα δέντρα. Έντομα κι ερπετά


διάφορα, αμέτρητα, πολύχρωμα και


πολύμορφα, έτρεχαν ανάμεσα στα φύλλα,


πετούσαν, έτριζαν, βομβούσαν. Αλλά η φύση


φαινόταν σαν να μην είχε πια άλλη ζωή και σιγά


σιγά να μαραινόταν. Καμιά γέννηση, τίποτα


σχεδόν νέο, τίποτα που να δίνει ελπίδες. Οι


ροδακινιές ήταν φορτωμένες από τα χνουδωτά


ροδάκινα, οι αχλαδιές από τα κεχριμπαρένια


αχλάδια, τα κλήματα από τα κέρινα σταφύλια.


Ο καρπός, δηλαδή το τέλος…Και τα φύλλα όλα


σχεδόν ξερά κι οι βλαστοί ολοένα σπάνιοι. 


Το περιβόλι μας λουζόταν με χαρά κι


ανάσαινε κι έλαμπε ύστερα στον ήλιο με τα


μισοκιτρινισμένα υγρά του φύλλα, σαν να ήθελε


να μας υποδεχτεί με στολή καθαρή που


γυρίζαμε τότε απ’ την εξοχή. Οι σάλιαγκοι


γέμιζαν με τα γυαλιστερά τους αχνάρια τους


τοίχους και τη γη, σπαρμένη από κίτρινα


φύλλα. Οι πεταλούδες πετούσαν πιο


ευκολόπιαστες με βρεγμένα φτερά. Τότε


εμφανιζόταν κι η πρώτη βλάστηση: η βροχή


ζωογονούσε το σπόρο κι όλο το περιβόλι


σκεπαζόταν από αραιή πρασινάδα, από


μικροσκοπικά βλαστάρια, από φυτά το


περισσότερο δικοτυλήδονα, με τα δυο αρχικά


καταπράσινα φύλλα πάνω απ’ το χώμα και την


κάτασπρη τρυφερή ριζούλα από κάτω. Ήτανε


λαχανικά τα περισσότερα, αγριόχορτα, ραδίκια


και τσουκνίδες και ζοχοί και αγριοκισσοί- τα


περισσότερα καταδικασμένα να πεθάνουν


νωρίς και λίγα να κλέψουν περισσότερη ζωή,


λησμονημένα στις άκρες των τοίχων…Και


ολοένα τα παλιά φύλλα έπεφταν και


σωριάζονταν χάμω, κι ο άνεμος τα


στριφογύριζε με ήχο ξερό, και η βροχή τα


παράσερνε στ’ αυλάκια, και το κρύο γινόταν


δυνατότερο κι η ερήμωση ολοένα μεγαλύτερη…


Γρηγόριος Ξενόπουλος, 


από το έργο «η αδελφούλα μου»


Το περιβόλι μας


49


ΚΕΙΜΕΝΟ 21


J







J


1.   Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος γράφει: «Είναι, νομίζω, από τα πιο ευχάριστα κι ωφέλιμα


       πράγματα να περνά κανείς λίγες ώρες κάθε μέρα μέσα σ’ ένα περιβόλι». Πριν διαβάσετε


       τη συνέχεια του κειμένου, συζητήστε στην τάξη τι νόημα έχει αυτή η φράση. Κρατήστε


       σημειώσεις των σκέψεών σας. Μετά γράψτε παράγραφο με θεματική περίοδο τη φράση


       του συγγραφέα και σχόλια-λεπτομέρειες τις δικές σας σκέψεις. 


2.   Περιγράψτε τις εικόνες, οπτικές και ακουστικές, της δεύτερης παραγράφου του κειμένου.


3.   Ο συγγραφέας ζωγραφίζει με λέξεις την εικόνα του περιβολιού το καλοκαίρι. Θα θέλατε


       να το ζωγραφίσετε κι εσείς με μολύβια και χρώματα;


4.   Κάντε έναν κατάλογο των φυτών, των εντόμων και των ζώων που περιγράφονται στο


       απόσπασμα για το περιβόλι.


5.   Θα μπορούσατε να συνεχίσετε σε δύο παραγράφους την περιγραφή αυτή, στο ίδιο


       περίπου ύφος, για να μιλήσετε για τις δύο άλλες εποχές, που δεν περιγράφονται εδώ;


       Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως θεματικές περιόδους των παραγράφων σας


       τις φράσεις:


       «Χειμώνας! Ερχόταν επιτέλους ο χειμώνας σύντομος αλλά όχι και λίγο δριμύς» και


       «Άνοιξη! Η νιότη του χρόνου! είπε ένας ποιητής».


6.   Μπορείτε να περιγράψετε τις μυρουδιές και να πείτε πώς αισθάνεστε όταν μυρίζετε:


       •  ένα περιβόλι με εσπεριδοειδή ή


       •  έναν κήπο μετά τη βροχή ή


       •  ένα μπουκέτο αγριολούλουδα ή


       •  ένα δέντρο που καίγεται;
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1.   Ποιο παιχνίδι σάς θυμίζει το σκίτσο;


2.   Τι κάνει ο άντρας στο σκίτσο και τι περιμένουμε ότι θα γίνει σε λίγο;


3.   Τι θα έπρεπε να είχε σκεφτεί ο άντρας που κόβει το δέντρο;


4.   Ποιο γενικότερο μήνυμα μπορούμε να πάρουμε μ’ αυτό το σκίτσο; Τι συμπέρασμα θα


       βγάζαμε για το πώς πρέπει να φερόμαστε στη φύση;


5.   Θα μπορούσατε κι εσείς να σκεφτείτε και να ζωγραφίσετε ένα παρόμοιο σκίτσο που


       να δίνει το μήνυμα σε όλους: «Προσέξτε τα δέντρα! – Προσέξτε τη φύση!». Κάντε μια


       έκθεση στην τάξη με τα σκίτσα σας. 
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Σκίτσο Nτόμινο


HYRRIYET International Cartoon Competition, 1998
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1.   Ποια δέντρα και φυτά αναγνωρίζετε στη ζωγραφική;


2.   Πώς κάνει τη ζωγραφιά ομορφότερη η παρουσία των δέντρων και των φυτών;


       (Παρατηρήστε το μέγεθος και τα χρώματα των φυτών και τη θέση τους γύρω από το ξέφωτο.)


3.   Αν εσείς θέλατε να κάνετε μία τέτοια ζωγραφιά, θα χρησιμοποιούσατε ένα δάσος ως


       περιβάλλον αυτής της μονομαχίας ή κάτι άλλο; Γιατί;
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Η τέχνη της υγείας στην αρχαιότητα


Eρευνητές, 1/3/2003
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Πίνακας άρθρων


1.   Διαβάστε το άρθρο και βάλτε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στις παρακάτω προτάσεις:


       •  Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήξεραν να δένουν τις πληγές.                                        Σ      Λ


       •  Ο Ιπποκράτης ήταν ο θεός της ιατρικής.                                                                Σ      Λ


       •  Το σύμβολο του Ασκληπιού ήταν ένα φίδι τυλιγμένο γύρω από ένα ξύλο.         Σ      Λ


       •  Ο Ιπποκράτης έδινε στους αρρώστους πολλά φάρμακα.                                     Σ      Λ


Οριστικό άρθρο, απλοί τύποι


Ενικός αριθμός                       Ονομαστική              ο                  η                   το


                                                Γενική                       του               της               του


                                                Αιτιατική                  το(ν)             τη(ν)             το


Πληθυντικός αριθμός             Ονομαστική              οι                  οι                  τα


                                                Γενική                       των              των              των


                                                Αιτιατική                  τους             τις                τα


Οριστικό άρθρο, σύνθετοι τύποι


Ενικός αριθμός                       Ονομαστική              


                                                Γενική                       στου             στης             στου


                                                Αιτιατική                  στο(ν)          στη(ν)          στο


Πληθυντικός αριθμός             Ονομαστική              


                                                Γενική                       στων            στων            στων


                                                Αιτιατική                  στους           στις              στα


Aόριστο άρθρο


Ενικός αριθμός                       Ονομαστική              ένας             μια               ένα


                                                Γενική                       ενός             μιας              ενός


                                                Αιτιατική                  ένα(ν)          μια               ένα
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Η τέχνη της υγείας στην αρχαιότητα


Το οριστικό άρθρο ο, η, το το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δηλώσουμε


ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα που το γνωρίζουμε, 


ενώ το αόριστο ένας, μία, ένα όταν θέλουμε να δηλώσουμε κάτι αόριστο και όχι γνωστό.
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2.   Να συμπληρώσετε τα κενά με τα άρθρα που ταιριάζουν.


•  Στα αρχαία χρόνια,   ——  άνθρωποι πίστευαν ότι ——  αρρώστιες έρχονταν


από ——  θεούς.


•  Όταν ο Αλί μπήκε ——  νοσοκομείο, πήγαν όλοι ——  φίλοι του να ——  δουν.


•  ——  εννιά έφαγε ——  πρωινό του. Μετά άκουσε ——  φωνή από ——  αυλή


και βγήκε να δει ποιος ήταν.


•  ——  τέχνη ——  υγείας ——  αρχαιότητα προχώρησε πολύ.


•  Μπήκα σε ——  φαρμακείο και ζήτησα ——  αλοιφή για ——  κουνούπια.


•  Όλοι ——  άνθρωποι πρέπει να προσέχουν ——  υγεία τους.


3.   Βρείτε πληροφορίες για έναν άλλο γνωστό γιατρό (για παράδειγμα τον Αλβέρτο


       Σβάιτσερ) από βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Κρατήστε σημειώσεις και παρουσιάστε


       τις στην τάξη.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2
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1.   Διαβάστε όσα μας λέει η Μαριάννα και διαλέξτε τη σωστή απάντηση:


• Η ιστορία έγινε ...


 α. χειμώνα


 β. καλοκαίρι


 γ. άνοιξη


• Τα παιδιά δεν έπρεπε να πάνε κοντά στη βρύση γιατί ...


 α. το νερό δεν ήταν καθαρό


 β. ήταν κάτω από μια παλιά σκάλα


 γ. ήταν εκεί ένας σκύλος


• Ο σκύλος δάγκωσε τη Μαριάννα...


 α. στο χέρι


 β. στο πόδι


 γ. στο σώμα


• Η Μαριάννα αμέσως μετά από εκείνη τη μέρα ...


 α. μίσησε για λίγο καιρό τα σκυλιά


 β. δεν ξαναπήγε ποτέ κοντά σε σκυλιά


 γ. φοβόταν για πάντα τα σκυλιά


2.   Φανταστείτε ότι είστε στη θέση της Μαριάννας. Βάλτε τις φράσεις όπου ταιριάζουν


       στον παρακάτω πίνακα: 


•  στέλνω την αγάπη μου στον Έκτορα


•  όλα έδειχναν τέλεια


•  ούρλιαζα και έκλαιγα


•  τα σημάδια είναι χαραγμένα στην καρδιά μου


•  μίσησα τα σκυλιά


•  φοβόμουν τα σκυλιά


•  δέχομαι τη συγνώμη του Έκτορα
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Τι έπαθα, τι έμαθα


    πριν από                          την ώρα που έγινε                      αργότερα:                       σήμερα:


    το ατύχημα:                     το ατύχημα:
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3.   Να βρείτε τα οριστικά και τα αόριστα άρθρα στο παρακάτω κείμενο.


Ένα γεγονός που σίγουρα μοιάζει εφιάλτης και δε θα ήθελα να ξαναζήσω είναι ένα


ατύχημα που είχα πριν από δύο χρόνια σε μια εκδρομή που είχα πάει με τους γονείς μου.


4.   Ο Έκτορας συνάντησε μετά το ατύχημα έναν άλλο σκύλο, το φίλο του τον Αχιλλέα.


Μπορείτε να σκεφτείτε τι του είπε; Αρχίστε με τα παρακάτω λόγια.


Άκου, βρε Αχιλλέα, τι έγινε σήμερα!!!! Καθόμουν κάτω από τη σκάλα και ξαφνικά ...


Μετά από λίγο το κορίτσι ...


Στο τέλος ...


Ευτυχώς ...


5.   Θα θέλατε να πάρετε κι εσείς μέρος σε αυτόν το διαγωνισμό; Περιγράψτε ένα ατύχημα


       που πάθατε εσείς ή κάποιος δικός σας. Γράψτε λοιπόν για ένα ατύχημα.


       Πρέπει να πείτε:


•  Τι ακριβώς έγινε;


•  Πώς έγινε;


•  Πού;


•  Πότε;


•  Ποιος ή τι έφταιγε;


•  Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, δηλαδή τι πάθατε;


•  Τι έγινε μετά, τι κάνατε εσείς;


•  Πώς αισθάνεστε τώρα γι’ αυτό που έγινε;
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3
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Mην καταστρέφεις το σώμα σου, 


K. Pάινερ, Eκδόσεις AΣE
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Το καλό σου σώμα


1.   Διαβάστε το κείμενο και συνεχίστε τις παρακάτω προτάσεις: 


• Το σώμα μας είναι σαν μια —————— που παίζει —————————————— .


• Το κάθε μέρος του σώματός μας είναι σαν ——————————————— .


• Ο ——————— είναι σαν το διευθυντή της ορχήστρας που δίνει οδηγίες. 


• Όταν ένα μέρος του σώματός μας δε δουλεύει σωστά είναι σαν το όργανο


της ορχήστρας που ——————————————————————— .


2.   Το κείμενο λέει πώς δουλεύουν τα όργανα του σώματός μας. Φτιάξτε προτάσεις με λέξεις


       της Α, της Β και της Γ στήλης. Μην ξεχάσετε να βάλετε άρθρα όπου χρειάζονται.


                   Α                                      Β                                                 Γ


          1.       μάτια                      Α.       ακούνε                            α.       τροφή


          2.       στομάχι                  Β.       αναπνέουν                      β.       ήχους


          3.       μύτη                       Γ.       μασάνε                            γ.       μυρωδιές


          4.       δόντια                    Δ.       βλέπουν                          δ.       εικόνες


          5.       καρδιά                    Ε.       στέλνει                            ε.        φαγητά


          6.       πνευμόνια              Στ.      μυρίζει                             στ.     αίμα στο σώμα


          7.       αυτιά                      Ζ.       χωνεύει                           ζ.        αέρα


3.   Να βάλετε τα επίθετα στο σωστό τύπο.


Τα φάρμακα χρησιμοποιούνται για —————— (πολύς) και —————— (σοβαρός)


λόγους. Αν χρησιμοποιούνται στη —————— (σωστός) ποσότητα, είναι ——————


(πολύτιμος) για την υγεία μας. Αλλά, αν μερικά από τα φάρμακα χρησιμοποιηθούν σε —


————— (υπερβολικός) ποσότητες και για —————— (λανθασμένος) αιτίες, δεν


είναι πια —————— (χρήσιμος) αλλά —————— (επικίνδυνος) για την υγεία μας.
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Μερικές φορές εύκολα ξεχνάμε μια από τις πιο σημαντικές


θρεπτικές ουσίες για το σώμα μας, το νερό. Για να έχετε καλή


υγεία πίνετε 6 ως 8 ποτήρια νερό την ημέρα.


•  Πιείτε ένα ποτήρι νερό με το πρωινό ξύπνημα. Μετά τον


νυχτερινό ύπνο το σώμα σας χρειάζεται νερό.


•  Όταν γυμνάζεστε πιείτε νερό πριν διψάσετε.


•  Πονοκέφαλοι και κούραση είναι σημάδια


αφυδάτωσης.


•  Θυμηθείτε να πίνετε νερό και χυμούς όταν


ταξιδεύετε. Το αεροπορικό ταξίδι αφυδατώνει το


σώμα σας. Μην πίνετε καφέ, τσάι στα αεροπορικά


ταξίδια, επειδή βοηθούν στην αφυδάτωση.


Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ (διασκευή), 31/12/2002
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4


NEPO: Mην αμελείτε να το πίνετε


Η μύτη μας είναι ένα από τα πιο χρήσιμα όργανα του σώματός μας και


χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Το PHYSIOMER είναι θαλασσινό νερό, χωρίς


χημικά. Πολύ καλό για όσους καπνίζουν, έχουν προβλήματα με τη μύτη τους,


εργάζονται σε χώρους με σκόνη, για αθλητές αλλά και για καθέναν με


βουλωμένη μύτη λόγω κρυολογήματος.


Και επειδή δε θα ξεβουλώνατε τη μύτη σας όπως τον νεροχύτη σας... το


PHYSIOMER  είναι η φυσική, ακίνδυνη και αποτελεσματική λύση.


Διαφήμιση (διασκευή)
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1.   Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη αφυδάτωση; Αν όχι, ψάξτε στο λεξικό τη σημασία της.


2.   Διαβάστε τις οδηγίες στο κείμενο 1 και βρείτε πώς συνεχίζονται οι προτάσεις της


αριστερής πλευράς του πίνακα στη δεξιά:


3.   Το κείμενο 2 είναι μια διαφήμιση. Τι διαφημίζει;


4.   Θα ξεβουλώνατε ποτέ τη μύτη σας όπως το νεροχύτη σας; Τι σημαίνει αυτή η ερώτηση


       της διαφήμισης; Πώς την καταλαβαίνετε;


5.   Από τι είναι φτιαγμένο το υγρό που διαφημίζεται;


6.   Γιατί σύμφωνα με τη διαφήμιση πρέπει να προσέχουμε πώς ξεβουλώνουμε τη μύτη μας;


7.   Φτιάξτε μια διαφήμιση για το νερό. Πρέπει να πείσετε τους συμμαθητές σας να πίνουν


       περισσότερο νερό γιατί κάνει καλό στην υγεία τους. Βρείτε λοιπόν μια φωτογραφία


       σχετική με το νερό ή ζωγραφίστε εσείς κάτι. Μετά γράψτε μια φράση – σύνθημα που θα


       τραβάει την προσοχή και ένα μικρό κείμενο που θα λέει πόσο ωφέλιμο είναι το νερό και


       τι μπορεί να πάθει κάποιος αν δεν πίνει όσο νερό πρέπει (διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες


       του 1ου κειμένου).
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Θα ξεβουλώνατε ποτ¤ τη μύτη σας όπως το νεροχύτη σας;


Νερό: μην αμελείτε να το πίνετε (Οδηγίες- συμβουλές)


1. Κάθε μέρα χρειαζόμαστε...                             α. ...το σώμα μας θέλει νερό μετά


                                                                            τον ύπνο.


2. Πίνουμε νερό πριν διψάσουμε όταν...            β. ...έχουμε πάθει αφυδάτωση, δηλαδή


                                                                            λείπει νερό από το σώμα μας.


3. Οι πονοκέφαλοι και η κούραση                      γ. ...γυμναζόμαστε.


δείχνουν ότι ίσως...


4. Με το ξύπνημα πίνουμε ένα ποτήρι               δ. ...6 έως 8 ποτήρια νερό.


νερό γιατί...
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5


Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, 22/10/2002
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1.   Διαβάστε το άρθρο από ένα περιοδικό και διαλέξτε τη σωστή απάντηση.


Ο μύθος των ινδιάνων Απάτσι λέει ότι .......


α. ο θεός ήθελε να γελάει πολύ.


β. ο άνθρωπος στην αρχή δε γελούσε.


γ. ο θεός δεν ήθελε να γελάει ο άνθρωπος.


Το γέλιο .........


α. δεν έχει σχέση με την υγεία.


β. βοηθάει τον άνθρωπο να ζει καλύτερα.


γ. είναι καλό μόνο για τους υγιείς ανθρώπους.


2.   Σκεφτείτε μερικά πράγματα που μπορούν να σας κάνουν να γελάσετε και γράψτε τα


       στα κενά:


α. ————————————————————————


β. ————————————————————————


γ. ————————————————————————                   φέρνουν γέλιο.


δ. ————————————————————————


ε. ————————————————————————


3.   Πείτε στην τάξη μια αληθινή ιστορία που ζήσατε ή ακούσατε και σας έκανε να γελάσετε.
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Το γέλιο προσφέρει ζωή
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4.   Βρείτε στο κρυπτόλεξο δέκα πράγματα που κάνουν καλό στην υγεία μας.


Α Γ Ε Λ Ι Ο Ε Ρ Τ Υ Θ


Γ Φ Φ Γ Η Ε Ρ Τ Υ Ο Π


Υ Σ Φ Μ Β Ο Τ Α Ν Α Κ


Μ Χ Α Κ Ζ Ζ Χ Ω Β Η Μ


Ν Α Ρ Ι Α Τ Υ Θ Ι Ο Π


Α Ε Μ Ο Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η


Σ Ψ Α Λ Θ Σ Δ Φ Γ Η Η


Τ Γ Κ Η Υ Ν Ε Ρ Ο Τ Ξ


Ι Η Α Γ Η Γ Η Ν Ν Υ Ξ


Κ Υ Δ Φ Υ Μ Κ Ο Λ Γ Η


Η Η Β Ι Τ Α Μ Ι Ν Ε Σ
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6
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1.   Το διαφημιστικό φυλλάδιο μας πληροφορεί ότι την Κυριακή 14 Απριλίου στην πλατεία


       Συντάγματος ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου. Γιατί γίνεται αυτός ο αγώνας;


2.   Συμπληρώστε το δελτίο εγγραφής για να πάρετε μέρος στον αγώνα.
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Καθημερινά τρέχετε για όλους
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Eφημ. EΛEYΘEPOTYΠIA, IATPIKA, 18/6/2002
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7


1.   Για τι μιλάνε αυτές οι οδηγίες; Τι μπορεί να πάθει όποιος δεν τις προσέξει;


       Αφού διαβάσατε τις οδηγίες, τώρα βρείτε και συζητήστε τα λάθη στο παρακάτω κείμενο:


       Για να μην πάθετε διάρροια των ταξιδιωτών, πρέπει να πίνετε πολύ νερό από τη βρύση ή


       από τα ποτάμια και να πλένετε καλά τα λαχανικά και τα φρούτα. Ακόμα, καλό είναι


       να τρώτε θαλασσινά και σαλάτες. Τέλος, βάλτε παγάκια σε ό,τι πίνετε.


2.   Να συμπληρώσετε τα κενά με τα επίθετα στο σωστό τύπο:


Το νερό είναι πολύ —————————— (χρήσιμος) για τη ——————————


(σωστός) λειτουργία του σώματός μας. Πρέπει όμως το νερό που πίνουμε να είναι


————————— (καθαρός) για να μην έχουμε —————————— προβλήματα.


Δυστυχώς,  ———————— (πολύς) ποτάμια και ———————— (πολύς) λίμνες


έχουν —————————— (βρώμικος) νερά και οι άνθρωποι που μένουν εκεί παθαίνουν


—————————— (σοβαρός) αρρώστιες.


3.   Ένας ηλικιωμένος συγγενής σας ξεκινάει για ένα ταξίδι σε μακρινό μέρος. Βοηθήστε τον


       να γράψει απλά και σύντομα τις οδηγίες για να τις θυμάται. Μπορείτε να ξεκινήσετε έτσι:


Πρέπει να ——————————— και καλό είναι να ———————————


Επίσης, πρέπει να ———————————


Ακόμα, δεν πρέπει να ———————————


Καλό είναι να μην ———————————


Οδηγίες για την πρόληψη της διάρροιας των ταξιδιωτών


Επίθετα λέγονται οι λέξεις που μπαίνουν κοντά στα ουσιαστικά και δίνουν σ’ αυτά


ένα γνώρισμα, λένε πώς είναι. Για παράδειγμα: 


άρρωστο παιδί, νέος γιατρός, δυνατή φωνή, μεγάλη κόκκινη μπάλα
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ΚΕΙΜΕΝΟ 8
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2.   Ποιος κάνει την εκδήλωση αυτή; Γιατί;


3.   Κοιτάξτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Τι ώρα θα πάτε για να δείτε αυτό που σας


ενδιαφέρει πιο πολύ; 


4.   Να βρείτε τα επίθετα στο παρακάτω κείμενο. Σε ποια λέξη αναφέρεται το καθένα;


Οι γιατροί θα μας μιλήσουν για ένα θέμα πολύ σημαντικό, για την υγιεινή ζωή και τη


σωστή διατροφή, κάτι που ενδιαφέρει και τα αδύνατα και τα παχουλά παιδιά. Έτσι, θα


ξέρουμε τι χρειάζεται για να είναι καλή η υγεία μας και γερός ο οργανισμός μας. Αλλιώς,


τα προβλήματά μας μπορεί να είναι μεγάλα.


5.   Θέλετε να μάθουν τα παιδιά του σχολείου σας για την εκδήλωση αυτή. 


       Γράψτε μια ανακοίνωση για να πείσετε τους συμμαθητές σας να πάνε Μερικές ιδέες:


ANAKOINΩΣH


Το ξέρετε ότι την Κυριακή στο Ρέντη


Εκεί, μπορούμε να


Ακόμα, θα υπάρχουν


Όποιος θέλει μπορεί να


Η εκδήλωση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί


1.   Το κείμενο μας πληροφορεί για μια εκδήλωση. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με


       τις βασικές πληροφορίες για την εκδήλωση αυτή:


Έχεις όρεξη; ...έλα στο Ρέντη!


  Τόπος                   Χρόνος                  Θέμα                Σκοπός               Τιμή εισιτηρίου
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9
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1.   Διαβάστε το κείμενο από ένα ενημερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας


       Παχυσαρκίας και συνεχίστε τις προτάσεις. 


Η παχυσαρκία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας γιατί προκαλεί ———————–———


—————————————————————————————––——————–———— .


Αντίθετα, όποιος υπέρβαρος χάνει βάρος —————————————————————


——————————————————————————————–—————————— .


2.   Βρείτε αν είστε υπέρβαροι ή όχι. Κάντε τις πράξεις που θα σας δείξουν το δείκτη μάζας


       σώματος και μετά κοιτάξτε αν ο δείκτης αυτός είναι κανονικός, μεγαλύτερος ή μικρότερος


       από όσο πρέπει.


3.   Γράψτε τα άρθρα που λείπουν στο παρακάτω κείμενο.


Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ——— σωστό βάρος.  ——— άνθρωποι με σωστό βάρος


είναι συνήθως πιο υγιείς από ——— υπέρβαρους. 


——— παιδιά και ——— έφηβοι πρέπει να προσέχουν πολύ γιατί μεγαλώνουν γρήγορα


και χρειάζονται καλή και αρκετή τροφή. Ακόμα, είναι μεγάλη ——— σημασία ———


άσκησης για ——— νέους ανθρώπους. 


Με λίγα λόγια,  ——— ξεκίνημα ——— ζωής πρέπει να προσέχουμε πολύ ———


διατροφή μας για να είμαστε υγιείς αργότερα.


26


Παχυσαρκία, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας
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4.   Θέλετε να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας για την παχυσαρκία. Ετοιμάστε ένα μικρό


       πίνακα χωρισμένο σε δυο μέρη. Στο ένα μέρος θα γράψετε όσα πρέπει να κάνουν και


       στο άλλο όσα δεν πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν την παχυσαρκία. Το κείμενό σας


       θα κολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης ή του σχολείου σας.


Προσοχή! Παχυσαρκία


Πρέπει να ... Δεν πρέπει να ...


1.  τρώτε 3 γεύματα καθημερινά       1. τρώτε πολλά τηγανητά


2.                                    2.


3.                                    3.


4.                                    4.


5.                                    5.
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5.   Ακροστιχίδα


Δ _ _ _ _ _ την κάνουμε για να αδυνατίσουμε


Ι _ _ _ _ _ _ η επιστήμη που φροντίζει την υγεία


Α _ _ _ _ το φαγητό που δεν έχει πολύ λίπος


Τ _ _ _ _ _ _ πολλοί σκοτώνονται από αυτά τα ατυχήματα


Ρ _ _ _ _ _ _ _ _ έχουμε δύο στη μύτη μας


Ο _ _ _ _ _ τα βλέπουμε στον ύπνο μας


Φ _ _ _ _ _ πρέπει να το προσέχουμε για να μην παχαίνουμε


Η _ _ _ _ _ δείχνει πόσο μεγάλοι είμαστε
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10
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1.   Πείτε με λόγια αυτό που δείχνει το σήμα.


2.   Η εικόνα δείχνει πόσο κακό είναι να καπνίζουμε κοντά στους άλλους. Γιατί πιστεύετε ότι


       συμβαίνει αυτό; Σκεφτείτε μερικά μέρη όπου είναι πάρα πολύ κακό να καπνίζουμε. 


3.   Να γράψετε τα άρθρα που λείπουν:


Για να κόψει κάποιος ———— τσιγάρο πρέπει να είναι δυνατός, μπορούν όμως να


βοηθήσουν και ———— οικογένειά του ή ———— φίλοι του. Βέβαια,  ———— κόψιμο


———— τσιγάρου δεν είναι εύκολο, όμως ———— κάπνισμα είναι ———— κακή


συνήθεια.


4.   Βάλτε τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου στα κενά:


• Βοηθάνε πολύ στη θεραπεία των ασθενών ο ——————— (καλός) γιατρός και


η ———————— (γρήγορος) νοσοκόμα.


• Πρέπει να βρούμε πιο ———————— (δυνατός) φάρμακα γιατί ο Αχμέτ


έχει —————————— (ψηλός) πυρετό.


• Το κάπνισμα είναι —————————— (βλαβερός) για την υγεία.


5.   Φανταστείτε και σχεδιάστε και εσείς μια εικόνα και ένα σήμα που θα τοιχοκολληθούν


       στο σχολείο σας και θα δείχνουν ότι δεν πρέπει να καπνίζουμε.
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Kάπνισμα
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1.   Βρείτε στο κείμενο του άρθρου τι κακό μπορεί να κάνει το κάπνισμα στην υγεία. 


       Μετά γράψτε αυτά που βρήκατε σε ένα μεγάλο χαρτί και κολλήστε τα στον πίνακα


       ανακοινώσεων της τάξης. Ξεκινήστε έτσι:


Δεν καπνίζω, γιατί το κάπνισμα ——————————————————


•  ———————————————————————————————————————


•  ———————————————————————————————————————


•  ———————————————————————————————————————


•  ———————————————————————————————————————


•  ———————————————————————————————————————


•  ———————————————————————————————————————
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Kάπνισμα και εφηβεία


Προσωρινή απόλαυση, μόνιμη ζημιά
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2.   Βάλτε τις λέξεις στη στήλη που ταιριάζουν:


               κακός, χρήσιμος, βλαπτικός, κόβω, υγιεινός, ανθυγιεινή συνήθεια, αρρώστια, υγεία,


                                                                   γυμνασμένος, γερός


              Κάπνισμα                       αθλητισμός


        ————————————                           ————————————


        ————————————                           ————————————


        ————————————                           ————————————


        ————————————                           ————————————


        ————————————                           ————————————


        ————————————                           ————————————


1.   Διαβάσατε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το κάπνισμα. Να ξεχωρίσετε στον παρακάτω


       πίνακα τις αιτίες του καπνίσματος (γιατί καπνίζουν οι άνθρωποι) και τι προβλήματα φέρνει.


•  Από συνήθεια


•  Η καρδιά χτυπάει δυνατότερα


•  Καπνίζουν όλοι οι άλλοι


•  Μεγαλώνει η πίεση του αίματος


•  Για να φαίνονται πιο μεγάλοι


•  Οι διαφημίσεις λένε ότι το κάπνισμα είναι ευχάριστο.


•  Βήχας


•  Τα κύτταρα παθαίνουν καρκίνο
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Το κάπνισμα και το σώμα σου


            Αιτίες                           Προβλήματα
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3.   Δεν είναι καλό να καπνίζεις. Πείτε αλλιώς αυτή την πρόταση:


•  Το κάπνισμα                                                                                                                             .


•  Είναι                                                                                                                                         .


•  Δεν πρέπει                                                                                                                              .


•  Όποιος καπνίζει                                                                                                                       .


4.   Γράψτε τα άρθρα που λείπουν στο παρακάτω κείμενο:


—— καπνός ——— τσιγάρου έχει νικοτίνη και πίσσα.  —— πίσσα είναι ——— πολύ


επικίνδυνη ουσία που μπορεί να καταστρέψει —— πνευμόνια ——— καπνιστή. Αυτή


κάνει ——— καπνιστή να βήχει και να αναπνέει με δυσκολία.


Όταν ——— γυναίκα που καπνίζει έχει μέσα της ——— μωρό που προσπαθεί να


μεγαλώσει για να γεννηθεί, τότε —— μωρό θα πάρει όλες ——— βλαβερές ουσίες


——— καπνού.


5.   Μάθατε ότι ένας συμμαθητής σας καπνίζει συχνά. Τι θα του πείτε για να σταματήσει αυτή


       την κακή συνήθεια; Οι παρακάτω λέξεις μπορούν να σας βοηθήσουν:


Έμαθα ότι


και ένιωσα πολύ


νομίζω πως δεν πρέπει


διότι το κάπνισμα


επίσης, σκέψου ότι


κάθε μέρα ακούμε πως το κάπνισμα


δεν είναι λοιπόν σωστό να
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1.   Διαβάστε τις οδηγίες από τα φυλλάδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος


       για την προστασία από τους σεισμούς και βάλτε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στις παρακάτω


       προτάσεις: 


•  Πριν από το σεισμό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να ξέρουμε τα χρήσιμα τηλέφωνα.


Σ Λ


•  Στους σεισμούς οι περισσότεροι άνθρωποι χτυπάνε μέσα στα σπίτια. 


Σ Λ


•  Πρέπει να στεκόμαστε κοντά σε παράθυρο όταν γίνεται σεισμός για να μπορούμε


να βγούμε γρήγορα.


Σ Λ


•  Την ώρα του σεισμού πρέπει να τρέξουμε αμέσως να πάρουμε το ασανσέρ.


Σ Λ


•  Δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα σε κτίρια αλλά να μένουμε σε ανοιχτούς χώρους όταν


γίνεται σεισμός.


Σ Λ


•  Μέσα στο σπίτι μπορεί να μας χτυπήσουν αντικείμενα που πέφτουν.


Σ Λ


•  Ποτέ δεν πιάνουμε πεσμένα καλώδια.


Σ Λ


2.   Να βρείτε και να συζητήσετε τα λάθη στο παρακάτω κείμενο:


Όταν καταλάβουμε ότι γίνεται σεισμός, πρέπει αμέσως να μπούμε μέσα σε κάποιο κτίριο.


Αν είμαστε ήδη μέσα σε κτίριο, πρέπει να μπούμε κάτω από ένα τραπέζι ή να σταθούμε


κοντά σε κάποιο παράθυρο. Ο σεισμός είναι επικίνδυνος και είναι καλό να φοβηθούμε και


να τρέξουμε αμέσως στο μπαλκόνι. Επίσης, αν είμαστε κοντά στη θάλασσα, καλό είναι να


σταθούμε στην ακτή και να περιμένουμε το τέλος του σεισμού.
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Προστασία από τους σεισμούς
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3.   Να βάλετε τα επίθετα στο σωστό τύπο:


Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ————————— (αρκετός) σεισμούς. Παλιότερα έγιναν


————————— (δυνατός) σεισμοί με ————————— (πολύς) ζημιές. Γι’ αυτό


το λόγο, τώρα φτιάχνουμε τα κτίρια πιο ————————— (γερός). Όλοι μας όμως


είναι καλό να προσέχουμε γιατί οι σεισμοί είναι πάντα ————————— (ξαφνικός)


και μπορεί να γίνουν ————————— (καταστροφικός).


4.   Ετοιμάζετε μια ανακοίνωση για την περίπτωση σεισμού. Γράψτε σύντομα τι συμβουλές


       θα δώσετε στα παιδιά του σχολείου σας για να ξέρουν τι να κάνουν. 


       Μπορείτε να ξεκινήσετε έτσι:


ANAKOINΩΣH


Αν γίνει σεισμός, πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε. Την ώρα του σεισμού δεν πρέπει να


———————————————————— αλλά να ——————————————— .


Ακόμα, καλό είναι να μπούμε αμέσως κάτω από ——————————————————


και να ————————————————————— .


Αν είμαστε έξω, δεν πρέπει να ———————————————————————— .


Να ξέρουμε ότι ο σεισμός δεν κρατάει πολύ και, αν είμαστε προσεκτικοί, δε θα πάθουμε


τίποτα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 14


ι ζώνες ασφαλείας


που φορούσαν τα


επτά παιδιά στο λεωφορείο


που τα μετέφερε από τον


παιδικό σταθμό στα σπίτια


τους τους έσωσαν τη ζωή.


Το σχολικό λεωφορείο του


παιδικού σταθμού


«Συννεφούλα»


συγκρούστηκε νωρίς το


απόγευμα στην οδό


Κηφισίας της Καλαμαριάς


Θεσσαλονίκης με φορτηγό


αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα


το σχολικό λεωφορείο να


ανατραπεί και τα παιδάκια,


ηλικίας τεσσάρων έως


εννέα χρόνων, να


κινδυνέψουν σοβαρά.


Περαστικοί έβγαλαν τα


παιδιά από το λεωφορείο.


Μεταφέρθηκαν στο


Ιπποκράτειο νοσοκομείο


και, αφού τους έγιναν


οι απαραίτητες εξετάσεις


και τους δόθηκαν


οι πρώτες βοήθειες,


επέστρεψαν στα σπίτια


τους.


Ελαφρά τραυματίστηκε ο


οδηγός του σχολικού


λεωφορείου Παναγιώτης


Βερνάρδος, 


36 ετών από τη


Θεσσαλονίκη, ενώ ο οδηγός


του φορτηγού Στυλιανός


Θεοδοσάτος συνελήφθη. 


(Διαδίκτυο, 07/2002)


Ο


Οι ζώνες ασφαλείας έσωσαν τα παιδιά







Οι ζώνες ασφαλείας έσωσαν τα παιδιά
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1.   Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε:


•  Ποια είναι η είδηση (το νέο που μαθαίνουμε);


•  Πού και πότε έγινε το γεγονός που μαθαίνουμε;


•  Για ποιους μιλάει η είδηση;


•  Γιατί είναι σημαντική η είδηση; Τι μαθαίνουμε από αυτήν;


2.   Να συμπληρώσετε τα κενά με τη λέξη που ταιριάζει από τις παρακάτω:


                   ζώνες, συγκρούστηκε, εξετάσεις, βοήθειες, τραυματίες, ατύχημα, σύγκρουση,


                                                                   οδηγός, νοσοκομείο


Για άλλη μια φορά είχαμε ένα σοβαρό ———————— στους δρόμους της πόλης μας.


Λεωφορείο ————————— με επιβατικό αυτοκίνητο διότι ο ————————— του


αυτοκινήτου οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα. Ευτυχώς όλοι φορούσαν ——————


ασφαλείας και δε χτύπησαν σοβαρά. Μετά τη ———————— οι —————————


μεταφέρθηκαν στο ———————————— και αφού τους έγιναν οι απαραίτητες


—————————— και τους δόθηκαν οι πρώτες ——————————— γύρισαν στα


σπίτια τους.


3.   Στο ραδιόφωνο ακούτε τον τίτλο «Τρελό λεωφορείο μπήκε σε είσοδο σπιτιού» αλλά


       δεν προλαβαίνετε να ακούσετε όλη την είδηση. Φανταστείτε και γράψτε εσείς αυτή


       την είδηση απαντώντας στις ίδιες ερωτήσεις της άσκησης 1.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 15
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1.   Το κείμενο της διαφήμισης μιλάει για την οδική ασφάλεια, δηλαδή τι να κάνουμε για να


       μην έχουμε ατυχήματα στο δρόμο. Συμπληρώστε τα κενά με τους σωστούς αριθμούς:


Τα ατυχήματα είναι πολλά. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο σκοτώνονται —————— άνθρωποι


κάθε χρόνο και τραυματίζονται —————— άνθρωποι. Σκεφτείτε ότι ένας


στους —————— Eυρωπαίους θα σκοτωθεί σε τροχαίο ατύχημα και ένας στους


—————— θα πάει στο νοσοκομείο από ατύχημα! Σε όλη την Ευρώπη,  ——————


άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από τροχαία ατυχήματα και ——————


τραυματίζονται.
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Η οδική ασφάλεια είναι ανθρώπινο δικαίωμα!


2.   Ξεχωρίστε τις παρακάτω φράσεις σε δύο στήλες. Στη μια γράψτε τι φταίει για


       τα τροχαία ατυχήματα και στην άλλη τι παθαίνουμε από τα ατυχήματα: 


•  πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται


•  η οικογένεια νιώθει μεγάλη δυστυχία


•  πολλοί οδηγοί πίνουν οινόπνευμα πριν οδηγήσουν


•  πολλοί άνθρωποι μένουν ανάπηροι


•  πολλοί οδηγούν με τεράστια ταχύτητα


•  οι δρόμοι μας δεν είναι πολύ καλοί και δε φωτίζονται καλά


•  η οικογένεια μετά το ατύχημα είναι πιο φτωχή


•  πολλοί οδηγούν απρόσεχτα


•  πολλοί οδηγοί δε φορούν ζώνη ασφαλείας


•  μερικοί άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους


    Τι φταίει για τα ατυχήματα        Τι παθαίνουμε από τα ατυχήματα
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3.   Να γράψετε τα άρθρα που λείπουν:


Χτες το βράδυ έγινε ———— ξαφνικό ατύχημα στο κέντρο της πόλης. Ήταν ————


τραγική σύγκρουση μοτοσικλέτας και φορτηγού.  ———— ατύχημα έγινε ———— γωνία


των οδών Μαυρομιχάλη και Μεθάνων ———— 3 και μισή μετά ———— μεσημέρι.


4.   Γράψτε έναν πεντάλογο της οδικής ασφάλειας για τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου


       σας, δηλαδή πέντε πράγματα που πρέπει να προσέχουμε για να μην έχουμε τροχαία


       ατυχήματα. Οι παρακάτω λέξεις μπορεί να σας βοηθήσουν: 


ζώνη ασφαλείας, κράνος, μεγάλη ταχύτητα, προσεχτικά, φανάρια, ποτά με οινόπνευμα.
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Πεντάλογος της οδικής ασφάλειας


1.


2.


3.


4.


5.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 16


Ο ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ ΣΑΣ.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ


Κυκλοφοριακές συμβουλές για μικρούς πεζούς
μαθητές


  1.   Για να κυκλοφορείτε σωστά στους δρόμους και να μην έχετε κινδύνους από τα αυτοκίνητα, πρέπει


          να μάθετε τα σήματα της Τροχαίας. Δεν είναι δύσκολο να τα μάθετε και είναι ευχάριστο.


  2.   Να ξεκινάτε νωρίς το πρωί για να μην τρέχετε στο δρόμο και να προλαβαίνετε την αρχή


          του μαθήματος.


  3.   Να περπατάτε στο πεζοδρόμιο πάντα και προς την πλευρά των σπιτιών. Αν δεν υπάρχει


          πεζοδρόμιο, να περπατάτε στην άκρη του δρόμου και αντίθετα από τα αυτοκίνητα,


          για να τα βλέπετε.


  4.    Όταν υπάρχουν φανάρια, να περνάτε πάντα με το πράσινο σήμα των πεζών.


  5.  Μην περνάτε με κόκκινο σήμα των πεζών, ακόμα κι όταν δεν υπάρχουν αυτοκίνητα στο δρόμο ή


          τα βλέπετε μακριά σας.


  6.   Να περνάτε πάντα από τις διαβάσεις για τους πεζούς. Όταν δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών και


          πρέπει να περάσετε το δρόμο, να προσέχετε πάρα πολύ, να κοιτάτε αριστερά και δεξιά στο δρόμο


          και, όταν είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, μπορείτε να περάσετε.


  7.   Αν από ανάγκη βρεθείτε στη μέση του δρόμου και βλέπετε ένα αυτοκίνητο ή δίκυκλο να έρχεται


          τρέχοντας προς το μέρος σας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να σταθείτε εκεί που


          βρίσκεστε, για να διευκολύνετε τον οδηγό να περάσει χωρίς ατύχημα.


  8.   Μην περνάτε ποτέ μπροστά από σταματημένο φορτηγό ή λεωφορείο, γιατί δε βλέπετε τα άλλα


          αυτοκίνητα που κινούνται στο δρόμο.


  9.   Μέσα στο λεωφορείο να κρατιέστε πάντα από τις χειρολαβές και να μην κατεβαίνετε ποτέ από


          το λεωφορείο πριν σταματήσει, γιατί κινδυνεύετε να πέσετε και να χτυπήσετε.


10.   Ποτέ μη βγάζετε το κεφάλι σας από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή λεωφορείου όπου βρίσκεστε.


11.   Μην τρέξετε να ανεβείτε στο λεωφορείο όταν έχει ξεκινήσει, γιατί κινδυνεύετε.


12.   Μην παίζετε σε δρόμο όπου περνούν αυτοκίνητα.


13.   Όταν παίζετε στην παιδική χαρά ή αλλού και σας φύγει η μπάλα στο δρόμο, μην τρέξετε


          να την πάρετε, γιατί κινδυνεύετε.


14.   Μην οδηγείτε ποδήλατο σε δρόμους με μεγάλη κίνηση.


15.   Στα διαλείμματα και όταν σχολάτε, μη βγαίνετε στο δρόμο τρέχοντας.


16.   Το βράδυ με το σκοτάδι πρέπει να προσέχετε περισσότερο, γιατί δε σας βλέπει ο οδηγός. 


17.   Να ακολουθείτε πάντα τα σήματα του τροχονόμου.


18.   Μην ξεχνάτε ότι η καλύτερη διαδρομή για το σχολείο δεν είναι πάντα η πιο γρήγορη αλλά αυτή


          που έχει τους λιγότερους κινδύνους για τη ζωή σας.
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1.   Διαβάστε προσεκτικά τις συμβουλές της Τροχαίας προς τους μαθητές και απαντήστε


       τις ερωτήσεις. Ποιες συμβουλές δίνονται για:


•  τα παιχνίδια στο δρόμο


•  τα φανάρια


•  τα λεωφορεία


•  το περπάτημα στο σκοτάδι


2.   Διαβάστε τις οδηγίες και βάλτε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στις παρακάτω προτάσεις: 


•  Πρέπει να βαδίζουμε αντίθετα με τα αυτοκίνητα.                                Σ Λ


•  Δεν πρέπει να περνάμε ποτέ με κόκκινο.                                             Σ Λ


•  Πρέπει να κοιτάμε μόνο από την πλευρά που έρχονται αυτοκίνητα   
Σ Λ


και όχι και τις δύο πλευρές.


•  Πρέπει να περνάμε πάντα μπροστά από σταματημένο                       
Σ Λ


λεωφορείο ή φορτηγό.                                                                           


•  Πρέπει να προσπαθούμε να ανεβούμε στο λεωφορείο ακόμα            
Σ Λ


και αν έχει ξεκινήσει.


Κυκλοφοριακές συμβουλές για μικρούς πεζούς μαθητές
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3.   Να γράψετε στον ενικό αριθμό τις οδηγίες 5, 6, 11, 16 και 18.


•  Μην περνάς με κόκκινο σήμα πεζού, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει αυτοκίνητο στο δρόμο ή


το βλέπεις μακριά σου.


•  


•  


•  


•  


4.   Έξω από το σχολείο σας περνάνε πολλά αυτοκίνητα και το μεσημέρι είναι δύσκολο και


       επικίνδυνο να περάσετε το δρόμο. Γράψτε ένα γράμμα στην Τροχαία για να τους ζητήσετε


       να βάλουν ένα φανάρι (φωτεινό σηματοδότη). Οι παρακάτω λέξεις μπορούν να σας βοηθήσουν:


Κύριε Διοικητή της Τροχαίας,


Είμαστε μαθητ¤ς ——————————————————————————————————


και σας στ¤λνουμε αυτό το γράμμα γιατί ——————————————————————


—————————————————————————————————————————


Το σχολείο μας ————————————————————–––––––———–———— και ——————


———————— είναι πολύ επικίνδυνο να ——————————————————————


Θ¤λουμε λοιπόν να σας ζητήσουμε ——————————————————————————


———————————————————————————————


Με τιμή


——————————————
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1.   Οι παρακάτω οδηγίες μιλάνε για τη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο. Γράψτε τις


       στο δεύτερο πρόσωπο, σαν να δίνετε οδηγίες στους συμμαθητές σας:


•  Ξεκινάω νωρίς για το σχολείο, για να μη βιάζομαι στο δρόμο, και διαλέγω


την πιο ασφαλή διαδρομή.


•  Ξεκινήστε νωρίς για το σχολείο, για να μη βιάζεστε στο δρόμο, και
διαλέξτε την πιο ασφαλή διαδρομή.


•  Για να περάσω απέναντι, σταματάω και κοιτάζω αριστερά, δεξιά και πάλι αριστερά.


•  ———————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————


•  Δε διασχίζω ποτέ διαγώνια μια διασταύρωση! Χρησιμοποιώ, όπου υπάρχουν, τις


διαβάσεις πεζών.


•  ———————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————


•  Βαδίζω στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου.


•  ———————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————


•  Στα φανάρια με πράσινο περνάω, με κόκκινο σταματάω, πάντα όμως προσέχω.


•  ———————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————
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Ημέρα Οδικής Ασφάλειας


2.   Βρείτε ποια λέξη δεν ταιριάζει με τις άλλες δύο:


       περπατάω             στέκομαι              προχωράω


         στάση              σταμάτημα              κίνηση


        λεωφορείο              καφενείο              φορτηγό


        διάβαση             μοτοσικλέτα            ποδήλατο


    ζώνη ασφαλείας           κράνος               κάθισμα
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1.   Διαβάστε τις οδηγίες για το ποδήλατο και διαλέξτε τη σωστή απάντηση:


Όταν οδηγείτε ποδήλατο, είναι καλό να φοράτε ...


α. μαύρα ρούχα


β. ανοιχτόχρωμα ρούχα


γ. πέδιλα


Δεν είναι καλό να οδηγείτε ...


α. στο δρόμο


β. στο πεζοδρόμιο


γ. στην άκρη του δρόμου


Όταν οδηγείτε πολλοί ποδηλάτες μαζί ...


α. να είστε ο ένας δίπλα στον άλλο


β. να είστε ο ένας πίσω από τον άλλο


γ. να είστε μακριά ο ένας από τον άλλο


Για να κάνετε σήμα στους άλλους οδηγούς ...


α. χρησιμοποιήστε τα πόδια σας


β. χρησιμοποιήστε τα χέρια σας


γ. φωνάξτε


2.   Ένας φίλος σας θέλει να αγοράσει το πρώτο του ποδήλατο. Τι θα τον συμβουλέψετε; 


       Τι πρέπει να προσέξει; 
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Οδηγώντας με ασφάλεια ποδήλατο
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3.   Το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη που ακολουθεί μιλάει για μια ποδηλάτισσα. 


       Αφού το διαβάσετε, να υπογραμμίσετε τις λέξεις που έχουν σχέση με το ποδήλατο, 


       π.χ. τιμόνι.


Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ


Στο δρόμο πλάι στη θάλασσα περπάτησα


που ’κανε κάθε μέρα η ποδηλάτισσα.


Βρήκα τα φρούτα που ’χε στο πανέρι της


το δαχτυλίδι που ’πεσε απ’ το χέρι της.


Βρήκα το κουδουνάκι και το σάλι της


τις ρόδες, το τιμόνι, το πετάλι της.


Βρήκα τη ζώνη της, βρήκα σε μιαν άκρη


μια πέτρα διάφανη που ’μοιαζε δάκρυ.


Τα μάζεψα ένα ένα και τα κράτησα


κι έλεγα πού ’ναι, πού ’ναι η ποδηλάτισσα.


Την είδα να περνά πάνω απ’ τα κύματα


την άλλη μέρα πάνω από τα μνήματα.


Την τρίτη νύχτωσ’ έχασα τ’ αχνάρια της


στους ουρανούς ανάψαν τα φανάρια της.
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4.   Βάλτε τα επίθετα στην παρένθεση στο σωστό τύπο:


Μια βόλτα με το ποδήλατο είναι πολύ ––––––––––––––––––––  (ευχάριστος) αλλά μπορεί


να γίνει και πολύ –––––––––––––––––––  (επικίνδυνος).


Χρειάζεται ––––––––––––––––––––  (μεγάλος) προσοχή. 


Καλό είναι να πηγαίνουμε με ––––––––––––––––––––  (μικρός) ταχύτητα και να είμαστε


πολύ ––––––––––––––––––––  (προσεχτικός). Ακόμα και ένα ––––––––––––––––––––


(μικρός) ατύχημα μπορεί να μας φέρει ––––––––––––––––––––  (σοβαρός) προβλήματα. 







Yγεία


ασθένειες


ατυχήματα


Tάξη A΄
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Από τους «Ερευνητές» της εφημερίδας «Καθημερινή»







1.   Διαβάστε το άρθρο από τους Ερευνητές και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.


α.  Ποιος διοργανώνει την εκδρομή στον Παρνασσό;


β.  Πότε μπορούν να πάρουν μέρος στην εκδρομή όσοι είναι μικρότεροι


από 7 χρονών;


γ.  Μπορεί να πάει στην εκδρομή κάποιος που είναι μεγαλύτερος από 18 χρονών;


δ.  Πότε θα γίνει η εκδρομή στον Παρνασσό και με ποιο μεταφορικό μέσο;


ε.  Πότε είναι η τελευταία μέρα για να δηλώσετε συμμετοχή;


στ.  Ποιος είναι ο κύριος Σαμούλης;


ζ.  Τι θα κάνετε αυτές τις δυο μέρες, σύμφωνα με αυτά που υπόσχεται το άρθρο;


2.   Αποφασίζετε με το διπλανό σας να περάσετε το διήμερο στον Παρνασσό αλλά νομίζετε


       ότι λείπουν μερικά χρήσιμα για την εκδρομή πράγματα από τον κατάλογο που διαβάσατε


       στους Ερευνητές. Συζητάτε γι’ αυτά μαζί του και μετά συμπληρώνετε τον κατάλογο. 


3.   Το σχολείο σας διοργανώνει μια εκδρομή στη θάλασσα κι εσείς πρέπει να γράψετε ένα


       άρθρο 150 περίπου λέξεων στη σχολική εφημερίδα με τίτλο: 


«Δυο μέρες στη θάλασσα»


Μην ξεχάσετε να πείτε: 


Ποιος διοργανώνει την εκδρομή, πότε και πού θα γίνει, πώς θα πάτε, τι θα κάνετε όσοι θα


πάρετε μέρος σε αυτή, τι πρέπει να πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας, πόσα χρήματα πρέπει


να πληρώσετε και σε ποιον. 


4.   Στο άρθρο που διαβάσατε υπάρχουν μερικά επίθετα που δεν έχουν παραθετικά, δεν


       μπορούμε να πούμε δηλαδή: πιο αξέχαστο διήμερο, πάρα πολύ αξέχαστο διήμερο γιατί


       μιλάμε για ένα διήμερο που ή θα ξεχάσουμε ή δε θα ξεχάσουμε, που είναι ή δεν είναι


       αξέχαστο. Μπορείτε να τα βρείτε μέσα στο κείμενο και να εξηγήσετε γιατί δεν έχει


       παραθετικά το καθένα από αυτά;


5.   Βρείτε και κυκλώστε αυτά που θα χρειαστούν τα παιδιά για την εκδρομή τους


       στον Παρνασσό. Οι λέξεις που πρέπει να βρείτε είναι 11.


Ò2


Δυο μέρες στο βουνό


Θυμηθείτε ότι δεν έχουν παραθετικά όσα επίθετα φανερώνουν ύλη (πέτρινος τοίχος = από πέτρα),


καταγωγή (περσικό χαλί = από την Περσία ), τόπο (θαλάσσιο πέρασμα =  στη θάλασσα), χρόνο


(χειμωνιάτικα ρούχα = του χειμώνα), κάτι που δεν αλλάζει (πρωτότοκο παιδί = γεννήθηκε πρώτο),


μερικά επίθετα που αρχίζουν με α-στερητικό (λέγεται έτσι γιατί στερεί τη λέξη από την αρχική της


σημασία, της δίνει αντίθετη σημασία, π.χ. αξέχαστο ταξίδι: ένα ταξίδι που δε θα ξεχάσουμε).
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Ò5


1.   Διαβάστε προσεκτικά το ποίημα του Νίκου Καββαδία και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).


α.  Ο ποιητής ταξιδεύει συνέχεια γιατί αγαπάει πολύ τις γαλάζιες θάλασσες


β.  Ο ποιητής είναι ναυτικός που ταξιδεύει για το Μαδράς, τη Σιγκαπούρη,


το Αλγέρι και το Σφαξ


γ.  H μάνα του ποιητή θα είναι πολύ χαρούμενη, αν ο γιος της φύγει


για μακρινό ταξίδι


δ.  Ο ποιητής θα ήθελε να τον θάψουν σε κάποια θάλασσα στις Ινδίες


ε.  Ο θάνατος του ποιητή θα είναι συνηθισμένος, όπως όλων των ανθρώπων


2.   Στην τάξη σας γίνεται Διαγωνισμός τίτλου. 


Χωρίζεστε σε τριάδες και γράφετε σε ένα χαρτάκι ένα τίτλο για το ποίημα, καθώς και δυο


λόγια για να εξηγήσετε γιατί δώσατε αυτόν τον τίτλο.


Μια επιτροπή από πέντε συμμαθητές σας ψηφίζει τον καλύτερο τίτλο.


3.   Στο ποίημα διαβάζουμε για διάφορα μακρινά μέρη. Μπορείτε να τα βρείτε στο χάρτη;


Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για μερικά από αυτά, σημειώστε από


την εγκυκλοπαίδεια μερικές πληροφορίες και παρουσιάστε τις στην τάξη.


4.   Γράφετε ένα γράμμα με 100 περίπου λέξεις για να το στείλετε σε ένα φίλο σας ναυτικό που


       τώρα βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. 


Του λέτε πόσο τυχερός είναι που ταξιδεύει, πόσο σας λείπει εσάς η θάλασσα, πού


θα πηγαίνατε αν μπορούσατε να ταξιδέψετε και ό,τι άλλο θέλετε. Φυσικά θα κάνετε και σε


εκείνον κάποιες ερωτήσεις. Μην ξεχάσετε να αρχίσετε και να τελειώσετε όπως όταν


γράφουμε ένα φιλικό γράμμα (Αγαπημένε μου φίλε, Σε χαιρετώ, ο φίλος σου…) και


να γράψετε την ημερομηνία (επάνω δεξιά).


Mal du dèpart
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5.   Χωρίζεστε σε τρεις ομάδες και βρίσκετε το συγκριτικό και απόλυτο υπερθετικό βαθμό


       των υπογραμμισμένων λέξεων της πρώτης, δεύτερης και πέμπτης στροφής


       (κάθε ομάδα παίρνει μία στροφή). Κερδίζει η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη!


Προσοχή! Μπορεί να μη βρείτε για όλα τα επίθετα συγκριτικό-υπερθετικό βαθμό.


Για παράδειγμα δεν έχουν όσα επίθετα φανερώνουν ύλη (πέτρινος τοίχος = από πέτρα),


καταγωγή (περσικό χαλί = από την Περσία), τόπο (θαλάσσιο πέρασμα =  στη θάλασσα), 


χρόνο (χειμωνιάτικα ρούχα = του χειμώνα), 


κάτι που δεν αλλάζει (πρωτότοκο παιδί = γεννήθηκε πρώτο), μερικά επίθετα που αρχίζουν


με α-στερητικό (λέγεται έτσι γιατί στερεί τη λέξη από την αρχική της σημασία, της δίνει


αντίθετη σημασία, π.χ. αξέχαστο ταξίδι: ένα ταξίδι που δε θα ξεχάσουμε).


6.   Μπορείτε να βρείτε και να κυκλώσετε τους τόπους όπου ταξιδεύει ο ποιητής;


       Πρέπει να βρείτε 5.


Ò6


Θυμηθείτε ότι στο παράδειγμα «φωτεινότερο (πιο φωτεινό) αστέρι» η λέξη «φωτεινότερο


(πιο φωτεινό)» είναι συγκριτικού βαθμού, γιατί συγκρίνουμε ένα αστέρι με ένα άλλο και βλέπουμε


ότι το πρώτο είναι πιο φωτεινό από το δεύτερο.


Θυμηθείτε ακόμα ότι στο παράδειγμα «φωτεινότατο (πολύ φωτεινό) αστέρι» η λέξη


«φωτεινότατο (πολύ φωτεινό)» είναι απόλυτου υπερθετικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι το αστέρι


είναι τόσο φωτεινό, που δε συγκρίνεται με κανένα άλλο.







Ò


ΚΕΙΜΕΝΟ 3


7
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Ò8


1.  Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις.


       α.  Ποιοι και πότε ανακάλυψαν το αερόστατο;


       β.  Πόσα χιλιόμετρα πέταξε το πρώτο αερόστατο;


       γ.  Ποιοι ήταν οι πρώτοι επιβάτες αερόστατου; Γιατί δεν πήγαν άνθρωποι;


       δ.  Πώς ένιωσαν οι κάτοικοι του μικρού γαλλικού χωριού, όταν πρωτοείδαν


       το ιπτάμενο αερόστατο και πώς νιώθουμε σήμερα σύμφωνα με το κείμενο,


       όταν βλέπουμε ένα αερόστατο;


2.   Στην τάξη σας γίνεται «Διαγωνισμός Φανταστικής Ιστορίας» και πρέπει κι εσείς


       να γράψετε τη δική σας. Φαντάζεστε λοιπόν ότι είστε ένα από τα τρία ζωάκια που


       αναγκαστικά πρωτοταξίδεψαν με αερόστατο. Γράφετε ένα κείμενο 150 περίπου λέξεων,


       όπου περιγράφετε πώς σας έπιασαν και σας έβαλαν στο αερόστατο, πώς νιώθατε


       στην αρχή, στο τέλος και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τι είδατε από ψηλά, πώς


       σας υποδέχτηκαν οι κάτοικοι του μικρού χωριού όπου φτάσατε, αν θα ξανανεβαίνατε


       σε αερόστατο και ό,τι άλλο θέλετε. 


3.   Στο κείμενο βλέπετε μερικές κυκλωμένες λέξεις που δεν έχουν μπροστά τους κανένα


       επίθετο (λέμε δηλαδή πρόβατο και όχι άσπρο πρόβατο, αδύνατο πρόβατο).Μπορείτε


       να βρείτε κι άλλα τέτοια επίθετα για τις λέξεις σε κύκλο;


4.   Η λέξη αερόστατο είναι σύνθετη (αέρας + αρχαία λέξη στατός = αυτός που στέκεται).


       Αν κρατήσετε σταθερό το πρώτο συνθετικό, μπορείτε να βρείτε κι άλλες σύνθετες λέξεις;


       Γράψτε ένα κατάλογο με τις λέξεις που βρήκατε εσείς και οι συμμαθητές σας και μετά


       συμπληρώστε τον με τις λέξεις που θα βρείτε σε ένα λεξικό.


Tο αερόστατα
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Από τους


Ερευνητές της


εφημερίδας


«Καθημερινή»
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1.  Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και αποφασίστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι


       Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ).


         α.  Οι Ιρλανδοί αγαπούν πολύ τα αερόστατα


         β.  Στην Ιρλανδία μπορείτε να κάνετε μόνοι σας μια βόλτα με αερόστατο


         γ.  Στην Ιρλανδία μπορείτε να δείτε σκύλους και αγελάδες να κάνουν


βόλτα με αερόστατο


         δ.  Το κακό είναι ότι στο αερόστατο κάνει πολύ κρύο, γιατί βρίσκεστε


πολύ ψηλά


          ε.  Ένας καλός οδηγός αερόστατου μπορεί να το προσγειώσει ακριβώς


στο μέρος που θέλει


        στ.  Πολλές φορές τα πουλιά σκίζουν το αερόστατο


2.   Ένας φίλος σας που μένει μακριά σάς γράφει ότι το όνειρό του είναι να ταξιδέψει


       μια μέρα με αερόστατο. Εσείς έχετε μόλις διαβάσει το άρθρο «Ελαφρύτερα από


       τον αέρα» και του γράφετε ένα γράμμα για να τον προετοιμάσετε για τις ομορφιές αλλά


       και τους κινδύνους που κρύβει ένα τέτοιο ταξίδι.


3.   Βλέπετε τις κυκλωμένες λέξεις; Μπορείτε να παίξετε με αυτές, αν βάλετε στη θέση τους


       άλλες που έχουν αντίθετη σημασία.


(π.χ. Στη χειρότερη περίπτωση στην καλύτερη περίπτωση) 


Ξαναδιαβάζοντας το κείμενο θα δείτε ότι έτσι γίνεται πιο αστείο.


Ελαφρύτερα από τον αέρα


�
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Θυμηθείτε ότι, όταν γράφουμε ένα φιλικό γράμμα, σημειώνουμε την ημερομηνία (πάνω δεξιά), 


μετά γράφουμε: 


Αγαπητέ (μου φίλε,) Αντώνη


και τελειώνουμε γράφοντας:


Με αγάπη/Σε φιλώ/Πολλά φιλιά


Η φίλη σου Κατερίνα
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Από τους Ερευνητές της εφημερίδας «Καθημερινή»
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1.  Σύμφωνα με το κείμενο:


•  Τα μπαλόνια που έχουν …….....................…..  αέρα απογειώνονται, όπως ο φελλός- που


είναι πιο ……...............……  από το νερό - επιπλέει στη θάλασσα.


•  Για να φτιάξουμε ένα αερόστατο χρειαζόμαστε: …………………………………………………


……………………


•  Για να δώσουμε πιο εύκολα το σχήμα του αερόστατου χρησιμοποιούμε ένα …………………


…..............…..  μπαλόνι.


•  Το καλάθι είναι από …......................…………


•  Ανοίγουμε τρύπες στις γωνίες του καλαθιού και περνάμε από αυτές μια …................….. 


και ……..............…. κλωστή.


•  Γεμίζουμε το αερόστατο με …...........………  αέρα, χρησιμοποιώντας το πιστολάκι.


•  Το αερόστατο προσγειώνεται μόνο όταν ……….............…  η θερμοκρασία του.


2.  Ένας συμμαθητής σας, που κάθεται σε ένα θρανίο μπροστά σας, θα ήθελε να μάθει


       πώς φτιάχνεται μια σαΐτα. Εσύ και ο διπλανός σου θέλετε να του εξηγήσετε, γι' αυτό


       του γράφετε και του δίνετε με προσοχή ένα σημείωμα με όλες τις οδηγίες. Μην ξεχάσετε


       να του πείτε τι υλικά θα χρειαστεί, και να του εξηγήσετε βήμα βήμα, όσο πιο απλά


       μπορείτε, τι πρέπει να κάνει για να πετάξει μακριά η σαΐτα του.


3.  Μιλάτε με ένα φίλο σας για το πείραμα με το αερόστατο που διαβάσατε στους Ερευνητές


       της Καθημερινής. Εκείνος ενθουσιάζεται και σας ζητάει να του εξηγήσετε αμέσως τι πρέπει


       να κάνει. Ευτυχώς έχετε την εφημερίδα με το πείραμα μαζί σας. 


       Ξεκινάτε να του εξηγείτε κάπως έτσι:


«Κόψε ένα κομμάτι χαρτόνι…»


Ενώ μιλάτε στο φίλο σας, αλλάζετε τις υπογραμμισμένες λέξεις, όπως στο παράδειγμα:


«Στις επάνω γωνίες άνοιξε μικρότερες/πιο μικρές τρύπες» (αντί για: μικρές τρύπες).


Πείραμα: Ένα αερόστατο
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Από τους Ερευνητές της εφημερίδας «Καθημερινή»


{


}
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1.  Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και αποφασίστε αν οι παρακάτω προτάσεις


       είναι Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ).
       


         α.  Ο Μάρκο Πόλο γεννήθηκε το 13ο αιώνα και ήταν Ιταλός


         β.  Για το πρώτο ταξίδι του στην Κίνα χρειάστηκε τρεισήμισι ολόκληρους μήνες γιατί


           τότε δεν υπήρχαν αεροπλάνα ή τρένα


         γ.  Ο Κουμπλάι Χαν συγκινήθηκε πολύ όταν είδε για δεύτερη φορά το Μάρκο Πόλο


         δ.  Ο Μάρκο Πόλο έμεινε στην Κίνα 17 χρόνια και γνώρισε το σπουδαίο


           κινεζικό πολιτισμό


         ε.  Ο Μάρκο Πόλο κατάφερε να πάει την πριγκίπισσα Κοκατσίν στην Περσία


           με συνοδεία 14 πλοία και πλήρωμα 600 άντρες


       στ.  Ο Μάρκο Πόλο φυλακίστηκε στον πόλεμο της Βενετίας με τη Φλωρεντία


         ζ.  Τα περισσότερα από όσα γράφει στο βιβλίο του ο Μάρκο Πόλο είναι ψέματα


2.  Στο άρθρο διαβάσατε τα ονόματα πολλών περιοχών του πλανήτη. Μπορείτε να τις βρείτε


       στην υδρόγειο σφαίρα ή σε έναν παγκόσμιο χάρτη;


3.  Στο κείμενο διαβάσατε μερικά πράγματα για τις χώρες της Περσίας, του Αφγανιστάν και


       της Κίνας. Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να χωριστείτε σε τρεις ομάδες και


       να βρείτε πληροφορίες από μια εγκυκλοπαίδεια για την ιστορία, τον πληθυσμό,


       τη γλώσσα, τη θρησκεία, την πολιτική κατάσταση και την οικονομία της κάθε χώρας.


       Μπορείτε για μεγαλύτερη ευκολία να συμπληρώσετε με τα αντίστοιχα στοιχεία


       τον πίνακα που ακολουθεί.


Ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών


ΧΩΡΑ: 
   Πληθυσμός             Γλώσσα              Θρησκεία              Πολιτική            Οικονομική          Στοιχεία για


                                                                                          κατάσταση κατάσταση την ιστορία


�


�


�


�


�


�
�
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4.  Κοιτάξτε το σημειωμένο κομμάτι του άρθρου των Ερευνητών


       «Ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών» και γράψτε, όπου μπορείτε, τον απόλυτο


       υπερθετικό βαθμό των επιθέτων.


5.  Μπορείτε να λύσετε το σταυρόλεξο που ακολουθεί;


1.  Χάρτινο χρήμα


2.  Μεγάλος Μογγόλος κατακτητής


3.  Ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών


4.  Η χώρα καταγωγής του Μάρκο Πόλο


Θυμηθείτε ότι στο παράδειγμα: Ο Μάρκο Πόλο ήταν πολύ μεγάλος ταξιδευτής το επίθετο


πολύ μεγάλος είναι απόλυτου υπερθετικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι ο Μάρκο Πόλο είναι


τόσο μεγάλος ταξιδευτής που δεν τον συγκρίνουμε με κανέναν άλλο.


Στο παράδειγμα: Η Βενετία ήταν σπουδαιότατη εμπορική δύναμη


δε συγκρίνουμε τη Βενετία με καμιά άλλη πόλη, λέμε μόνο ότι αυτή ήταν


σπουδαιότατη/πάρα πολύ σπουδαία.


1


3


2


4
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Από ένθετο της εφημερίδας «Τα Νέα», εκδ. «Ελληνικά Γράμματα»







Ò18


1.  Παρατηρήστε τους δύο χάρτες με τα ταξίδια των θαλασσοπόρων, διαβάστε τα σχόλια


       που τους συνοδεύουν και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).


         α.  Ο Πέντρο Άλβαρεζ Καμπράλ ήταν Ισπανός


         β.  Ο Βάσκο Ντα Γκάμα έφτασε στην Ινδία μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας


         γ.  Ο Βαρθολομαίος Ντιάζ ήταν Πορτογάλος και έφτασε στον Ινδικό Ωκεανό


         δ.  Ο Μαγγελάνος έφτασε τυχαία στη Βραζιλία


         ε.  Ο Χριστόφορος Κολόμβος έκανε τέσσερα ταξίδια


       στ.  Στο δεύτερο ταξίδι του ανακάλυψε την Τζαμάικα


         ζ.  Το τέταρτο ταξίδι του κράτησε από το 1502 ως το 1504


2.  Στο σχολείο σας γίνεται ένα αφιέρωμα στους μεγάλους Ευρωπαίους θαλασσοπόρους.


       Η τάξη σας χωρίζεται σε τρεις ομάδες, βρίσκει και παρουσιάζει περισσότερες


       πληροφορίες από μια εγκυκλοπαίδεια για τρεις από αυτούς (εκτός από τον Κολόμβο).


       Ο χάρτης με τις πληροφορίες για τον Κολόμβο θα σας βοηθήσει και για τους υπόλοιπους.


3.  Κοιτάξτε τα υπογραμμισμένα επίθετα του κειμένου και αποφασίστε αν έχουν παραθετικά,


       δηλαδή αν μπορείτε να πείτε: Ινδικός Ωκεανός, πιο Ινδικός Ωκεανός, πολύ Ινδικός


       Ωκεανός. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;


4.  Μπορείτε να βρείτε τα εθνικά ουσιαστικά (δηλαδή αυτά που δείχνουν την πόλη, τη χώρα,


       τον τόπο), αντρικά και γυναικεία, από τα υπογραμμισμένα επίθετα του κειμένου;


Μεγάλοι θαλασσοπόροι


�
�


�


�
�
�


�
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Από τους Ερευνητές της εφημερίδας «Καθημερινή»
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1.  Διαβάστε την εικονογραφημένη ιστορία και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).


         α.  Ο διάδοχος του Μανουήλ λέγεται Ιωάννης Β΄


         β.  Οι τρεις καραβέλες ονομάζονται «Άγιος Γαβριήλ», «Άγιος Ραφαήλ» 


και «Σάντα Μαρία»


         γ.  Μερικές μέρες πριν από το ταξίδι ο βασιλιάς ανακοινώνει επίσημα


την αρχηγία του στόλου στο Βαρθολομαίο Ντιάζ


         δ.  Ο Βάσκο Ντα Γκάμα ήταν 26 χρονών


         ε.  Το 30% του πληρώματος ήταν άνθρωποι των φυλακών που τους έβαζαν


να βγαίνουν πρώτοι και να εξερευνούν τα άγνωστα μέρη


       στ.  Τα τρία πλοία ξεκίνησαν για την Ινδία στις 7 Ιουλίου 1497


2.  Γράφετε ένα μικρό κείμενο 150 λέξεων για την εφημερίδα του σχολείου σας


       για τις περιπέτειες των δύο Πορτογάλων θαλασσοπόρων, παίρνοντας πληροφορίες από


       την εικονογραφημένη ιστορία που διαβάσατε αλλά και από μια εγκυκλοπαίδεια.


3.  Σχεδιάστε στον παγκόσμιο χάρτη τα ταξίδια του Βαρθολομαίου Ντιάζ και


       του Βάσκο Ντα Γκάμα και συζητήστε στην τάξη γι’ αυτά.


4.  Κοιτάξτε τα κυκλωμένα επιρρήματα στις δύο εικονογραφημένες ιστορίες και δώστε


       το συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό τους.


Βάσκο Ντα Γκάμα


�


�


�


�


�


Θυμηθείτε ότι τα επιρρήματα σχηματίζουν, όπως τα επίθετα, το συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό


με δύο τρόπους: μονολεκτικά σε: -τερα, -τατα, -έστερα, -έστατα και περιφραστικά με το:


πιο+επίρρημα, (πάρα) πολύ+επίρρημα


π.χ. Είναι καλύτερα σήμερα – Eίναι πιο καλά σήμερα
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Από φυλλάδιο με οδηγίες για ασφαλή πτήση της Aegean Airlines
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24Από φυλλάδιο της BP για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
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1.  Παρατηρήστε τις εικόνες και τα σχόλια που τις συνοδεύουν και απαντήστε


       με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).


       α.  Στο αεροπλάνο που βλέπετε στην κάρτα της Aegean (κείμενο 11) υπάρχουν


       έξι έξοδοι κινδύνου, δύο μπροστά, δύο στη μέση και δύο πίσω


       β.  Όταν καθόμαστε, η ζώνη μας πρέπει να είναι δεμένη


       γ.  Πρώτα φοράμε τη δική μας μάσκα οξυγόνου και μετά των μικρών παιδιών


       που συνοδεύουμε


       δ.  Κατά τη διάρκεια της απογείωσης, της πτήσης και της προσγείωσης


       δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές συσκευές


2.  Ας πούμε ότι ταξιδεύετε με το αεροπλάνο και δίπλα σας κάθεται μια ηλικιωμένη κυρία που


       δε βλέπει αρκετά καλά ώστε να διαβάσει τα μικρά γράμματα της κάρτας της Aegean. 


       Εσείς της εξηγείτε με απλά λόγια τι θα πρέπει να κάνει σε περίπτωση ανάγκης.


3.  Ετοιμάζετε ένα φυλλάδιο για παιδιά με οδηγίες ασφάλειας, δηλαδή τι πρέπει και τι δεν


       πρέπει να κάνουν, σε ένα ταξίδι με αυτοκίνητο. Θα σας βοηθήσει το φυλλάδιο της BP


       «Πώς συμπεριφερόμαστε στη διάρκεια ενός ταξιδιού (κείμενο 12).


4. Κοιτάξτε τα υπογραμμισμένα επίθετα του φυλλαδίου της BP (κείμενο 12) και γράψτε


       το συγκριτικό και απόλυτο υπερθετικό βαθμό τους.


Οδηγίες ασφάλειας


�


�


�


�


Θυμηθείτε ότι στο παράδειγμα


«ηρεμότερο (πιο ήρεμο) παιδί» η λέξη «ηρεμότερο (πιο ήρεμο)» είναι συγκριτικού βαθμού, 


γιατί συγκρίνουμε τα δύο παιδιά και βλέπουμε ότι το ένα είναι πιο ήρεμο από το άλλο.


Θυμηθείτε ακόμα ότι στο παράδειγμα


«ηρεμότατο (πολύ ήρεμο) παιδί» η λέξη «ηρεμότατο (πολύ ήρεμο)» είναι απόλυτου


υπερθετικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι το παιδί αυτό είναι τόσο ήρεμο, που δε συγκρίνεται


με άλλα παιδιά.
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1.  Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο και διαλέξτε τη σωστή απάντηση.


Κάθε χρόνο τραυματίζονται


α.  περισσότεροι πεζοί και λιγότεροι ποδηλάτες


β.  λιγότεροι πεζοί και περισσότεροι ποδηλάτες


γ.  τόσοι πεζοί όσοι και ποδηλάτες


Τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν εύκολα στο δρόμο γιατί


α.  δεν είναι πολύ καλά τα οικονομικά τους


β.  δεν υπάρχει αρκετή ασφάλεια


γ.  οι ηλικιωμένοι τα κλείνουν στο σπίτι


Για να περάσετε το δρόμο όταν είστε πεζοί πρέπει


α.  να ακούσετε και να κοιτάξετε από την πλευρά που έρχονται τα αυτοκίνητα


β.  να ακούσετε και να κοιτάξετε δεξιά και αριστερά


γ.  να περάσετε τρέχοντας


Αν είστε ποδηλάτες, πρέπει


α.  να γνωρίζετε τους κανόνες της κυκλοφορίας


β.  να πηγαίνετε από το πεζοδρόμιο


γ.  να οδηγείτε ανάμεσα στα αυτοκίνητα


Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να είναι


α.  κάτω από τον ώμο


β.  μεταξύ του ώμου και του λαιμού


γ.  κάτω από το χέρι και πάνω στην κοιλιά


Σύμφωνα με το φυλλάδιο ευάλωτοι στους δρόμους είναι


α.  οι πεζοί


β.  οι ποδηλάτες


γ.  οι πεζοί και οι ποδηλάτες


Όταν οδηγείτε αυτοκίνητο πρέπει


α.  να προσέχετε πολύ και να τρέχετε λίγο


β.  να προσέχετε λίγο και να τρέχετε πολύ


γ.  να προσέχετε και να τρέχετε πολύ


Mερικές χρήσιμες συμβουλές







Ò31


2.  Για την εβδομάδα οδικής ασφάλειας θα γίνει μια εκδήλωση στο σχολείο σας


       κι εσείς θα παρουσιάσετε ένα κείμενο 200 περίπου λέξεων με μερικά στοιχεία για


       τα ατυχήματα στην Ευρώπη και μερικές χρήσιμες συμβουλές προς πεζούς και


       οδηγούς. Στο κείμενό σας θα πρέπει να μιλάτε χωριστά για τους πεζούς και


       ποδηλάτες, τα παιδιά, τους γονείς και τους ηλικιωμένους, τους οδηγούς


       αυτοκινήτων και τους μοτοσικλετιστές. Θα σας βοηθήσει το φυλλάδιο


       της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας.


3.  Στο φυλλάδιο βλέπετε μερικά υπογραμμισμένα επιρρήματα. Μπορείτε να πείτε


       ποια από αυτά είναι θετικού, συγκριτικού ή υπερθετικού βαθμού; Στη συνέχεια,


       μπορείτε να αλλάξετε με τους συμμαθητές σας το βαθμό των επιρρημάτων; 


(π.χ. Πεζοί και ποδηλάτες τραυματίζονται


σοβαρά, πιο σοβαρά/σοβαρότερα, 


πολύ σοβαρά/σοβαρότατα)


Θυμηθείτε ότι τα επιρρήματα σχηματίζουν, όπως τα επίθετα, το συγκριτικό και


υπερθετικό βαθμό με δύο τρόπους: μονολεκτικά σε: -τερα, -τατα, -έστερα, -έστατα


και περιφραστικά με το: πιο+επίρρημα, (πάρα) πολύ+επίρρημα


π.χ. Είναι καλύτερα σήμερα – Είναι πιο καλά σήμερα
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«Nέα από τον Παράδεισο», Ντέηβιντ Λοτζ, εκδ. BELL
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1.  Σύμφωνα με το κείμενο:


Ο κύριος Γουώλς, από το φόβο του για τα αεροπλάνα, πρώτα πρώτα ————————


όλο το διάδρομο που οδηγούσε στο αεροπλάνο και ————————  να προχωρήσει.


Όταν τελικά μπήκε στο αεροπλάνο και ————————  στο κάθισμά του, άρχισε


να ————————  και να ————————  και να ————————  προσευχές.


Στη συνέχεια, παρακολούθησε ————————  το βίντεο, όπου ένας χαμογελαστός


φροντιστής πτήσης έδειχνε πώς φοράει κανείς το σωσίβιο.


Καθώς το αεροπλάνο άρχισε ————————  με εκκωφαντικό θόρυβο στο διάδρομο,


————————  τα μάτια του σφιχτά και ————————  από τα μπράτσα του


καθίσματος.


Όταν πια το αεροπλάνο ————————  ύψος και ————————  πάνω από τα


σύννεφα, ο κύριος Γουώλς ————————  και κρατιόταν με όλη του τη δύναμη


————————  Τα μάτια του ————————  συνεχώς. 


Σιγά σιγά άρχισε ———————— .


2.  Φανταστείτε ότι ταξιδεύετε κι εσείς με το ίδιο αεροπλάνο και κάθεστε δίπλα στον κύριο


       Γουώλς. Δοκιμάστε διάφορους τρόπους για να τον ηρεμήσετε και να του εξηγήσετε ότι


       δε χρειάζεται να ανησυχεί, αφού το αεροπλάνο είναι μάλλον πιο ασφαλές μέσο από


       το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα.


3.  Στη συνέχεια, παίρνετε το ημερολόγιό σας και γράφετε ό,τι είδατε και ακούσατε,


       τι νομίζετε ότι σκεφτόταν και ένιωθε ο κύριος Γουώλς κατά τη διάρκεια της πτήσης.


4.  Στο κείμενο συναντάμε τις παρακάτω λέξεις: 


       αναστάτωση, προβλήματα, φυλαχτό, κάθισμα, τρόμος, φροντιστής, σύννεφα, φως. 


       Μπορείτε να βρείτε κι άλλες από την ίδια οικογένεια λέξεων;


       π.χ. δύναμη δυναμώνω, δυνατός, δυναμικός, δυναμικά


Νέα από τον παράδεισο
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Από τους Ερευνητές της εφημερίδας «Καθημερινή», 22/02/03







Ò36


1.  Διαβάστε με προσοχή το άρθρο και διαλέξτε τη σωστότερη απάντηση.


Η Τερέσκοβα επιλέχτηκε να εκπαιδευτεί για ένα ταξίδι στο Διάστημα


α.  στις 6 Μαρτίου 1937


β.  στις 12 Απριλίου 1961


γ.  στις 14 Φεβρουαρίου 1962


Η Σαβίτσκαγια έγινε δεκτή ως πιλότος


α.  στα 16 της


β.  στα 18 της


γ.  στα 20 της


Η Σαβίτσκαγια πέταξε στο Διάστημα


α.  το 1982 και το 1984


β.  το 1982


γ.  το 1984


Η Σάλι Ράιντ πέταξε στο Διάστημα


α.  το 1983


β.  το 1984


γ.  το 1983 και το 1984


Το «Κολούμπια» ανατινάχτηκε


α.  Τον Ιανουάριο του 1986


β.  Τον Ιανουάριο του 2003


γ.  Το Φεβρουάριο του 2003


2.  Στην τάξη σας γίνεται ένας διαγωνισμός με τίτλο «Φανταστικές Διαστημικές Ιστορίες».


       Αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας και γράψτε πώς σας διάλεξαν για ένα διαστημικό ταξίδι,


       τι προετοιμασίες κάνατε, πού ταξιδέψατε, με πόσα χιλιόμετρα έτρεχε το διαστημόπλοιο, 


       τι είδατε, πώς νιώσατε, πώς σας υποδέχτηκαν στην επιστροφή και ό,τι άλλο θέλετε. 


       Μια επιτροπή από 5 συμμαθητές σας ψηφίζει για την καλύτερη ιστορία.


3.  Η επιτροπή που ψήφισε την καλύτερη ιστορία γράφει και παρουσιάζει στην τάξη ένα μικρό


       κείμενο 150 περίπου λέξεων, όπου θα εξηγεί γιατί νομίζει ότι αυτή η ιστορία είναι η καλύτερη.


4.  Στο κείμενο συναντάμε τις παρακάτω λέξεις: 


       ταξίδι, επιτυχία, όνειρα, πειράματα, εξερεύνηση


       Μπορείτε να βρείτε κι άλλες από την ίδια οικογένεια λέξεων;


       π.χ. δύναμη δυναμώνω, δυνατός, δυναμικός, δυναμικά


5.  Η λέξη αεροσκάφος είναι σύνθετη (αέρας + σκάφος). 


       Προσπαθήστε με τους συμμαθητές σας να βρείτε κι άλλες, κρατώντας σταθερό το πρώτο


       συνθετικό. Θα βρείτε ακόμα περισσότερες με τη βοήθεια του λεξικού.


Η Βαλεντίνα, η Σάλι και η Σβετλάνα στο Διάστημα
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1.  Στην τάξη σας έχετε μια συζήτηση με θέμα «Μεταφορικά μέσα σε διάφορα μέρη του κόσμου».


       Έχετε βρει μερικές φωτογραφίες και σχόλια που τις συνοδεύουν αλλά δυστυχώς


       μπερδεύτηκαν με τα πράγματα του διπλανού σας. Τις τακτοποιείτε ξανά, γράφοντας


       τον αριθμό των σχολίων στα άδεια κουτάκια των φωτογραφιών. Συμπληρώστε, αν θέλετε, και


       με άλλες δικές σας φωτογραφίες.


2.  Για την ίδια συζήτηση, χωρίζεστε σε δύο ομάδες και βρίσκετε πληροφορίες από


       την εγκυκλοπαίδεια για τους Λάπωνες των πάγων και τους Βεδουίνους της ερήμου και


       τις συνήθειές τους. Τις πληροφορίες αυτές η κάθε ομάδα τις παρουσιάζει και προφορικά


       στην τάξη.


3.  Στο κείμενο συναντάμε τις λέξεις παγωμένος, καυτός.


       Μπορείτε να βρείτε κι άλλες από την ίδια οικογένεια λέξεων;


       π.χ δυνατός δυναμώνω, δύναμη, δυναμικός, δυναμικά


4.  Στα σχόλια που συνοδεύουν τις φωτογραφίες διαβάζουμε: 


       Ο ήλιος της Κούβας είναι πολύ καυτός


       Η τέντα είναι πολύ χρήσιμη στην περίπτωση μιας ξαφνικής μπόρας


Δοκιμάστε να βάλετε τη λέξη (πάρα) πολύ μπροστά και στα υπόλοιπα επίθετα και επιρρήματα


και ξαναδιαβάστε τα σχόλια.


Μεταφορικά μέσα σε διάφορα μέρη του κόσμου
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Από το περιοδικό


«ΟΙΚΟ» 


της εφημερίδας


«Καθημερινή»







Ò42


                   Πλεονεκτήματα                                       Μειονεκτήματα


                     1ο μεταφορικό μέσο                                           1ο μεταφορικό μέσο


                     2ο μεταφορικό μέσο                                           2ο μεταφορικό μέσο


1.  Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα πλεονεκτήματα (τα καλά στοιχεία) και


       μειονεκτήματα (τα κακά στοιχεία) των δύο μεταφορικών μέσων που βλέπετε


       στις φωτογραφίες.


2.  Χωριστείτε σε δύο ομάδες και διαλέξτε δύο διαφορετικά μεταφορικά μέσα η καθεμία για


       να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.


Καλιφόρνια - Κουβέιτ


                   Πλεονεκτήματα                                       Μειονεκτήματα


                     1ο μεταφορικό μέσο                                           1ο μεταφορικό μέσο


                     2ο μεταφορικό μέσο                                           2ο μεταφορικό μέσο







Ò43


3.  Βρείτε στο χάρτη την Καλιφόρνια και το Κουβέιτ και γράψτε από μια εγκυκλοπαίδεια


       λίγες πληροφορίες για τα μέρη αυτά (πληθυσμός, γλώσσα, οικονομία, θρησκεία και


       ό,τι άλλο θέλετε να θυμάστε).


4.  Μπορείτε να βρείτε το συγκριτικό και απόλυτο υπερθετικό βαθμό των υπογραμμισμένων


       λέξεων του κειμένου;


Θυμηθείτε ότι στο παράδειγμα


«Οι καμήλες είναι ανθεκτικότερο (πιο ανθεκτικό) μεταφορικό μέσο» η λέξη


«ανθεκτικότερο (πιο ανθεκτικό)»


είναι συγκριτικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι συγκρίνουμε τις καμήλες


με ένα άλλο μεταφορικό μέσο και βλέπουμε ότι αντέχουν περισσότερο.


Θυμηθείτε ακόμα ότι στο παράδειγμα


«Η καμήλα είναι ένα ανθεκτικότατο (πολύ ανθεκτικό) μεταφορικό μέσο» η λέξη


«ανθεκτικότατο (πολύ ανθεκτικό)» είναι απόλυτου υπερθετικού βαθμού, γιατί δείχνει ότι η


καμήλα αντέχει τόσο πολύ, που δε συγκρίνεται με άλλα μεταφορικά μέσα.







Ò


ΚΕΙΜΕΝΟ 20


44


Από το περιοδικό «ΟΙΚΟ» της εφημερίδας «Καθημερινή», 14/12/02







Ò45


1.  Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).


         α.   Στο Εκουαδόρ υπάρχουν περισσότερα από 1700 είδη φυτών


         β.   Εκεί ζουν 100 νυχτερίδες


         γ.   Στο Εκουαδόρ δεν μπορεί να πάει κανείς απευθείας


         δ.   Είναι πολύ εύκολο να βρει κανείς εισιτήρια με την Iberia


         ε.   Στο Εκουαδόρ πρέπει να έχετε μαζί σας φιλμ και εντομοαπωθητικό


       στ.   Το εθνικό νόμισμα του Εκουαδόρ είναι το σούκρε


         ζ.   Ο φόρος για να μπει και να βγει κάποιος από τη χώρα είναι 20 δολάρια


         η.   Στο Εκουαδόρ μπορεί κάποιος να κολλήσει κίτρινο πυρετό και ελονοσία


2.  Βρείτε στο χάρτη το Εκουαδόρ και παρουσιάστε στην τάξη μερικές πληροφορίες γι’ αυτό.


3.  Χωρίζεστε σε δύο ομάδες, βρίσκετε στην εγκυκλοπαίδεια και παρουσιάζετε πληροφορίες


       για τον κίτρινο πυρετό και την ελονοσία.


4.  Αποφασίζετε να ταξιδέψετε σε ένα μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού και φτιάχνετε


       ένα κατάλογο όπου σημειώνετε μερικές χρήσιμες πληροφορίες. 


       Μην ξεχάσετε να γράψετε πώς θα πάτε, τι θα πάρετε μαζί σας, πόσα χρήματα


       θα χρειαστείτε, τι πρέπει να προσέξετε για την υγεία σας και ό,τι άλλο νομίζετε σημαντικό.


5.  Στις χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι στο Εκουαδόρ συναντάμε επίθετα όπως τα παρακάτω:


αεροπορικές εταιρείες, ορειβατικά παπούτσια, εμφιαλωμένο νερό.


Μπορείτε να συζητήσετε με τους συμμαθητές σας αν έχουν συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό


και γιατί;


6.  Στο κείμενο βλέπετε λέξεις σε κύκλο που δεν έχουν μπροστά τους κανένα επίθετο


       (λέμε δηλαδή σαγιονάρες και όχι λαστιχένιες σαγιονάρες, άνετες σαγιονάρες).


       Μπορείτε να βρείτε κι άλλα τέτοια επίθετα για τις λέξεις σε κύκλο;


Ταξίδι στο Εκουαδόρ


�
�
�
�
�
�
�
�


Θυμηθείτε ότι μερικά επίθετα δεν έχουν συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό.


Για παράδειγμα δεν έχουν όσα επίθετα φανερώνουν ύλη ( πέτρινος τοίχος = από πέτρα), 


καταγωγή ( περσικό χαλί = από την Περσία), τόπο ( θαλάσσιο πέρασμα = στη θάλασσα), 


χρόνο ( χειμωνιάτικα ρούχα = του χειμώνα), 


κάτι που δεν αλλάζει ( πρωτότοκο παιδί=γεννήθηκε πρώτο), 


μερικά επίθετα που αρχίζουν με α-στερητικό (λέγεται έτσι γιατί στερεί τη λέξη από


την αρχική της σημασία, της δίνει αντίθετη σημασία,


π.χ. αξέχαστο ταξίδι: ένα ταξίδι που δε θα ξεχάσουμε).
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1.  Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που έγραψε ο δεκατριάχρονος Στάθης Δάρας και


       διαλέξτε τη σωστότερη απάντηση.


Ο Στάθης πήγε μια βόλτα στο βυθό της θάλασσας


α.  με έναν ιππόκαμπο


β.  με τη γιαγιά του


γ.  με ένα θείο του


Το δυνατό χτύπημα που ένιωσαν ήταν από


α.  ένα καρχαρία


β.  ένα τεράστιο σαλάχι


γ.  ένα γιγάντιο καλαμάρι


Καθώς ανέβαιναν προς τα πάνω είδαν


α.  άσχημα ψάρια με κοφτερά δόντια


β.  ένα πελώριο τέρας με τρία κόκκινα μάτια


γ.  ένα υποβρύχιο


Στο τέλος της ιστορίας ο Στάθης αναρωτιέται


α.  αν όλα αυτά ήταν ένα όνειρο


β.  αν ανακάλυψε την Ατλαντίδα


γ.  αν θα έβλεπε κανέναν όταν θα έβγαινε από τη θάλασσα


2.  Χωρίζεστε σε δύο ομάδες. Η πρώτη βρίσκει από μια εγκυκλοπαίδεια και παρουσιάζει


       στην τάξη πληροφορίες για τη χαμένη Ατλαντίδα και η άλλη κάνει το ίδιο με δύο από


       τα ψάρια που συναντάμε στο κείμενο. 


3.  Έχετε εξερευνήσει ποτέ το βυθό της θάλασσας, μια σπηλιά στο βουνό, ένα ερειπωμένο


       σπίτι ή κάτι άλλο; Μπορείτε να μιλήσετε στην τάξη για τις εμπειρίες σας, να γράψετε


       τις ιστορίες σας, να τις συγκεντρώσετε και να φτιάξετε ένα βιβλιαράκι με τίτλο


       «Παράξενες ιστορίες». Τρυπάτε τις σελίδες με τις ιστορίες και τις ενώνετε γερά με ένα


       κομμάτι σπάγκο. Για το εξώφυλλο ζωγραφίστε εσείς οι ίδιοι κάτι που να έχει σχέση


       με τις ιστορίες που γράψατε.


4.  Βλέπετε τις υπογραμμισμένες λέξεις; Μπορείτε να παίξετε με αυτές, αν βάλετε


       στη θέση τους άλλες που έχουν αντίθετη σημασία


       (π.χ. Ευτυχώς καταφέραμε να διώξουμε τον καρχαρία Δυστυχώς καταφέραμε


       να διώξουμε τον καρχαρία) 


Ξαναδιαβάζοντας το κείμενο θα δείτε ότι μερικές φορές γίνεται πιο αστείο.


Με ένα σκάφανδρο
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1.  Διαβάστε προσεκτικά και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).


         α.    Στη σελίδα αυτή της Ελευθεροτυπίας διαβάζουμε για ένα ατύχημα με τρένο


         β.    Το ατύχημα με το τρένο έγινε στην Πελοπόννησο


         γ.    Ο οδηγός του τρένου έτρεχε αλλά είχε πολύ καλά αντανακλαστικά


         δ.    Τελικά οι τραυματίες είχαν μόνο σπασίματα


         ε.    Το μπόινγκ που «έμεινε» από λάστιχο πήγαινε από την Αθήνα στη Βιέννη


       στ.    Οι επιβάτες μαζί με το πλήρωμα ήταν 737


         ζ.    Το πρόβλημα με το μπόινγκ ήταν ότι έπαθε λάστιχο σε δύο τροχούς του


         η.    Τελικά οι επιβάτες πήγαν στη Βιέννη με άλλο αεροσκάφος


2.  Στην τάξη σας θα γίνει μια συζήτηση με θέμα «Λιγότερα θύματα λιγότερα ατυχήματα».


       Γράφετε ένα κείμενο 200 περίπου λέξεων για ένα ατύχημα με οποιοδήποτε μεταφορικό


       μέσο που είδατε, ακούσατε ή διαβάσατε και το παρουσιάζετε στην τάξη. Μπορείτε,


       αν θέλετε, να δώσετε κάποιες συμβουλές και να προτείνετε τρόπους που θα μπορούσε


       να μην έχει γίνει το ατύχημα (π.χ. Αν το παιδί καθόταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου,


       δε θα τραυματιζόταν).


3.  Ευτυχώς που το τρένο δεν έτρεχε


       Ευτυχώς που ο μηχανοδηγός είχε άριστα αντανακλαστικά


       Ευτυχώς που τα βαγόνια σταμάτησαν στα πρώτα 70 μέτρα της βάθους 300 μ. χαράδρας


Αν το τρένο έτρεχε


Αν ο μηχανοδηγός


Αν τα βαγόνια


Φανταστείτε τι θα γινόταν και συμπληρώστε τις προτάσεις που λείπουν.


Τύχη βουνό


�


�
�


�


�


�


�


�







Ò


ΚΕΙΜΕΝΟ 23


50







Ò51







Ò52


1.  Παρατηρήστε προσεκτικά το σχεδιάγραμμα, τα σύμβολα και τις επεξηγήσεις τους και


       απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις.


         α.    Σε ποιο επίπεδο και σε ποια χρωματισμένα σημεία μπορεί να βγάλει κάποιος


               και να ελέγξει το εισιτήριό του;


         β.    Σε ποια επίπεδα λειτουργούν εστιατόρια-καφετέριες στο αεροδρόμιο


               και πώς είναι χρωματισμένα τα σημεία αυτά;


         γ.    Πού μπορεί κανείς να ψωνίσει;


         δ.    Για ποιο σύμβολο πρέπει να ψάξει κάποιος που θέλει να πάρει τις βαλίτσες του;


         ε.    Πού θα πάει κάποιος που θέλει να αλλάξει συνάλλαγμα;


       στ.    Πού θα πάει κάποιος που θέλει να πάρει χρήματα από αυτόματο μηχάνημα;


2.  Το λεωφορείο του αεροδρομίου μόλις σας άφησε στις Αφίξεις (επίπεδο 0), γιατί


       περιμένετε ένα φίλο σας που μόλις έχει φτάσει από Αλεξανδρούπολη και σας περιμένει


       στο σημείο συνάντησης που βλέπετε στο σχεδιάγραμμα. Καθώς μιλάτε μαζί του


       στο κινητό τηλέφωνο τού εξηγείτε από πού περνάτε και τι βλέπετε δεξιά


       και αριστερά σας.


3.  Αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε τον προηγούμενο διάλογο. 


4.  Συνεχίστε τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα:


Στο αεροδρόμιο, όπου βλέπουμε…


εκδοτήρια εισιτηρίων, μπορούμε να βγάλουμε εισιτήρια


ελεγκτήρια εισιτηρίων, μπορούμε να


εστιατόρια, μπορούμε να


καταστήματα, μπορούμε να


αίθουσες αναμονής, μπορούμε να


γραφεία πληροφοριών, μπορούμε να


στάση λεωφορείου, μπορούμε να


χώρο στάθμευσης ταξί, μπορούμε να


παραλαβή αποσκευών, μπορούμε να


αυτόματα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, μπορούμε να


αυτόματες μηχανές αναλήψεων, μπορούμε να


Στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»







Ò


ΚΕΙΜΕΝΟ 24


53







Ò


ΚΕΙΜΕΝΟ 25


54


Από την εφημερίδα «Καθημερινή»
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1.  Διαβάστε προσεκτικά τις μικρές αγγελίες και το απόκομμα της Καθημερινής


       (κείμενα 24, 25) και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).


         α.   Το Τμήμα των Μικρών Αγγελιών της Καθημερινής είναι στη Βερανζέρου 34


               στο 2ο όροφο


         β.   Τώρα μπορείτε να στείλετε ταχυδρομικά το απόκομμα της Καθημερινής,


               αφού το συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας


         γ.   Για την εκδρομή στην Αίγυπτο πρέπει να επικοινωνήσετε


               με τα τουριστικά γραφεία ΙΑΣΩΝ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ή HERONIA


         δ.   Η εκδρομή στην Αίγυπτο μπορεί να κρατήσει 4 ή 8 μέρες και οι αναχωρήσεις


               γίνονται κάθε Πέμπτη


         ε.   Μόνο το ταξιδιωτικό γραφείο HERONIA προσφέρει ταξίδι στην Αλγερία


       στ.   Η 7ήμερη εκδρομή στον Έβρο, Σαμοθράκη, Θάσο, Δαδιά και Ξάνθη


               κοστίζει 319 ευρώ


         ζ.   Για τη Ζάκυνθο διαβάζουμε 3 μικρές αγγελίες


         η.   Για τα Ιωάννινα με 175 ευρώ έχετε πληρώσει τα ξενοδοχεία και τα πρωινά


               αλλά όχι τις μετακινήσεις


2.  Το ταξιδιωτικό γραφείο όπου δουλεύετε θέλει να δημοσιεύσει μια αγγελία


       για να διαφημίσει ένα ταξίδι του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 


       Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο απόκομμα και ταχυδρομήστε το στην Καθημερινή. 


       Η αγγελία σας δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 15 λέξεις. 


       (Για τη δραστηριότητα αυτή μπορείτε να δουλέψετε και σε ζευγάρια.)


       Μην ξεχάσετε να σημειώσετε τον προορισμό (δηλαδή σε ποιο μέρος ή μέρη θα γίνει


       το ταξίδι), πόσες μέρες θα κρατήσει, πόσο θα κοστίσει (εισιτήρια, ξενοδοχεία, πούλμαν…), 


       το όνομα και το τηλέφωνο του ταξιδιωτικού γραφείου.


       Θα σας βοηθήσουν οι μικρές αγγελίες – δείγματα (κείμενο 25). Παρατηρήστε ότι είναι


       γραμμένες με σύντομες προτάσεις, γιατί…τα πολλά λόγια κοστίζουν περισσότερο!


Μικρές Αγγελίες


Τουρισμός-Εκδρομές-Ταξίδια
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3.  Μια αγγελία είναι πιο ακριβή, αν έχει πολλές λέξεις. 


       Ξαναγράψτε την παραπάνω αγγελία σας, με περισσότερες από 50 λέξεις αυτή


       τη φορά και περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι που προσφέρει


       το ταξιδιωτικό γραφείο όπου δουλεύετε. Πόσα χρήματα θα πληρώσετε αν


       η αγγελία σας δημοσιευτεί Κυριακή, και πόσα αν δημοσιευτεί μια καθημερινή;


4.  Διαβάζετε πάλι τις μικρές αγγελίες της Καθημερινής (κείμενο 25) και διαλέγετε


       έναν προορισμό που προτιμάτε. Χωρίζεστε σε ζευγάρια για να παίξετε το ρόλο


       του υπαλλήλου ενός από τα τουριστικά γραφεία των αγγελιών και ενός πελάτη. 


       Ζητάτε πληροφορίες από το τηλέφωνο για τα παρακάτω:


•  Πώς θα φτάσετε


•  Πόσο θα κοστίσουν τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και οι μετακινήσεις


•  Πότε ακριβώς θα φύγετε και πότε θα φτάσετε


•  Πότε θα είναι έτοιμα τα εισιτήριά σας και πώς μπορείτε να τα πάρετε
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1.  Παρατηρήστε το κείμενο από τις Διακοπές και το χάρτη της Αλεξανδρούπολης και


       απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.


         α.   Πόσους κατοίκους έχει ο Έβρος και πόσους η Αλεξανδρούπολη;


         β.   Με τι συνορεύει ο νομός Έβρου;


         γ.   Πού και πότε άκμασε η βιοτεχνία του μεταξιού;


         δ.   Γιατί παλιά η Αλεξανδρούπολη ονομαζόταν Καλογερόδεντρο;


         ε.   Πόσα χιλιόμετρα απέχει από την Αθήνα και πόσα από τη Θεσσαλονίκη;


       στ.   Ποια είναι τρία από τα πιο σημαντικά της αξιοθέατα;


2.  Φανταστείτε ότι μένετε στην Αλεξανδρούπολη και δείχνετε την πόλη σας σε ένα φίλο


       σας που την επισκέπτεται για πρώτη φορά. Ας πούμε ότι είστε στην αρχή της Λεωφόρου


       Δημοκρατίας (στο σημείο «Προς αεροδρόμιο-Κήπους-Ορεστιάδα») και πηγαίνετε


       προς Σάπες-Κομοτηνή. Πριν ξεκινήσετε τη βόλτα σας, παίρνετε το χάρτη


       της Αλεξανδρούπολης και εξηγείτε στο φίλο σας από ποιους δρόμους θα περάσετε και


       τι θα δείτε δεξιά και αριστερά σας. Θα σας βοηθήσει το Υπόμνημα και οι αριθμοί


       που βλέπετε στο χάρτη.


Μπορείτε να ξεκινήσετε κάπως έτσι:


«Θα προχωρήσουμε όλο ευθεία, θα περάσουμε τους δρόμους Βοσπόρου και Καλλιπόλεως


και θα στρίψουμε μερικά στενά πιο κάτω για να επισκεφτούμε το κτίριο του


Σιδηροδρομικού Σταθμού…»


3.  Αν ο φίλος σας ήθελε να γράψει στο ημερολόγιό του για τα μέρη απ’ όπου περάσατε και


       όλα όσα είδατε, τι θα έγραφε;


4.  Η εφημερίδα του σχολείου σας κάνει ένα αφιέρωμα στο νομό σας και θέλετε


       να βοηθήσετε με ένα άρθρο 250 περίπου λέξεων και μερικές φωτογραφίες.


Μην ξεχάσετε να γράψετε:


•  με ποιους άλλους νομούς συνορεύει


•  πόσους κατοίκους έχει ο νομός και η πρωτεύουσά του


•  πώς είναι η πρωτεύουσά του


•  ποια είναι τα πιο σημαντικά αξιοθέατα


•  με ποια μεταφορικά μέσα ταξιδεύει κανείς από την πρωτεύουσα


•  λίγα λόγια για την ιστορία της περιοχής (τι σημαντικό έγινε στην περιοχή, σημαντικά


πρόσωπα που κατάγονταν ή έζησαν στην περιοχή…)


•  ό,τι άλλο θέλετε


Νομός Έβρου - Αλεξανδρούπολη
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Από το περιοδικό «Συνεργασία», Τεύχος 5ο
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1.  Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).


         α.   Την Πόλυ τη βάφτισαν με τρία ονόματα: Πολύμνια, Πόλυ και πολυμίξερ


         β.   Συνολικά στην εκδρομή ήταν εξήντα οχτώ άτομα


         γ.   Τα παιδιά είχαν χάσει μια εκδρομή λόγω κακοκαιρίας


         δ.   Η Μίνα «Κλαψομίνα» σταματούσε να γκρινιάζει μόνο για να φάει


         ε.   Τα παιδιά μπέρδεψαν τον Αμβρακικό κόλπο με λίμνη


       στ.   Τα παιδιά έφαγαν το πρώτο μεσημέρι στην Άρτα


         ζ.   Στην Αμφιλοχία, σύμφωνα με το δημοτικό τραγούδι, χτιζόταν και


               γκρεμιζόταν ένα γεφύρι


         η.   Τα παιδιά κάθε φορά που άκουγαν λέξη να αρχίζει από «α» γελούσαν


               και πετούσαν σαΐτες.


2.  Στο απόσπασμα που διαβάσατε υπάρχουν τα ονόματα πολλών γεωγραφικών περιοχών


       της Ελλάδας (πόλεων, ποταμών, λιμνών…).


       Μπορείτε να τα βρείτε και να τα σημειώσετε στο χάρτη της Ελλάδας;


3.  Γυρνάτε από μια σχολική εκδρομή και γράφετε στο ημερολόγιό σας τα πιο σημαντικά


       γεγονότα (αυτά που θα θυμάστε για πολύ καιρό) και τις σκανταλιές σας.


       Δεν πρέπει βέβαια να ξεχάσετε να πείτε από πού και πότε ξεκινήσατε, πού και πότε


       φτάσατε, πώς πήγατε, πόσα άτομα, πόσο μείνατε και τι κάνατε στο κάθε μέρος και


       ό,τι άλλο θέλετε.


4.  Στο κείμενο διαβάζουμε διήμερη εκδρομή, τριήμερη εκδρομή. Μπορείτε να βρείτε κι άλλες


       σύνθετες λέξεις που έχουν πρώτο συνθετικό τους έναν αριθμό;


5.  Κοιτάξτε τα υπογραμμισμένα επιρρήματα του κειμένου και δώστε το συγκριτικό


       βαθμό τους.


Εκδρομή τριήμερη και επεισοδιακή
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Θυμηθείτε ότι τα επιρρήματα σχηματίζουν, όπως τα επίθετα, το συγκριτικό βαθμό με δύο


τρόπους: μονολεκτικά σε: -τερα, -έστερα, και περιφραστικά με το: πιο+επίρρημα


π.χ. Είναι καλύτερα σήμερα (Είναι πιο καλά σήμερα)







Tάξη A΄


Συγκοινωνίες
Tαξίδια


Tουρισμός
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1


Μάθημα γαλλικών


Δεν ήξερα πώς ν’ αρχίσω το μάθημα των


γαλλικών. Σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν,


για να κάνω τα παιδιά να ενδιαφερθούν για το


μάθημα, να τους μιλήσω πρώτα για τη Γαλλία.


Την έδειξα λοιπόν στο χάρτη που ήταν


κρεμασμένος στον τοίχο. Ύστερα άνοιξα ένα


λεύκωμα με τοπία και μνημεία του Παρισιού


που είχα πάρει μαζί μου στο σάκο. Μίλησα στα


παιδιά για τον πολιτισμό της Γαλλίας. 


Τους είπα πως αποτελεί έναν από τους


στύλους του δυτικού πολιτισμού καθώς και τι


χρωστούν οι λαοί στη Γαλλική Επανάσταση.


Τέλος, έκανα ό,τι μπορούσα για να κινήσω το


ενδιαφέρον τους.


Η μέθοδος αυτή είχε επιτυχία. Το λεύκωμα,


τα τοπία, τα μνημεία της Γαλλίας πέρασαν από


χέρι σε χέρι. Τα παιδιά κοίταζαν με θαυμασμό


τις εικόνες κι εγώ τους εξηγούσα το καθετί. 


Πιο πολύ τους έκανε εντύπωση ο πύργος του


Άιφελ, και όλοι έλεγαν πόσο θα ήθελαν


ν’ ανέβαιναν ως την κορφή του. Ύστερα τους


έδειξα τα παλιά παλάτια, σωστά


αριστουργήματα αρχιτεκτονικής, το Λούβρο, τις


Βερσαλλίες. Τους μίλησα και για τους παλιούς


βασιλιάδες που προστάτευαν


τα γράμματα και τις τέχνες.


– Βλέπετε λοιπόν πως αξίζει να μάθει κανείς


τη γλώσσα ενός τόπου που χάρισε τόσο ωραία


έργα τέχνης στον κόσμο...


Κι η ώρα πέρασε τόσο γρήγορα, τα παιδιά


στάθηκαν τόσο ήσυχα, που, όταν χτύπησε το


κουδούνι, το άκουσα κι εγώ μ’ έκπληξη για το


γρήγορο πέρασμα της ώρας. Δε φοβόμουν πια


καθόλου τα παιδιά, δεν τα ’βρισκα θηρία,


συλλογιόμουν μάλιστα μήπως υπήρχε κάποια


υπερβολή σε όσα μου είχαν διηγηθεί σε βάρος


τους...


Όταν χτύπησε το κουδούνι για το διάλειμμα,


όλα τα παιδιά της τάξης που έκαναν γαλλικά με


περιτριγύρισαν. Δεν ήθελαν να φύγουν από την


τάξη. Ήταν όλο ερωτήσεις και περιέργεια:


– Αύριο θα μας φέρετε να δούμε κι άλλες


κάρτες με τοπία της Γαλλίας; Είναι μακριά η


Γαλλία από δω; Πόσες μέρες θέλει για να πάει


κανείς με βαπόρι; Παν εκεί και με το τρένο;


Τέλος, δεν έπαυαν τις ερωτήσεις κι όλο


έδειχναν ενδιαφέρον.


Λιλίκα Νάκου, Η κυρία Ντορεμί, εκδόσεις «Δωρικός»
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Mάθημα γαλλικών


1. Αφού διαβάσετε το κείμενο, απαντήστε σύντομα:


– ποιος είναι ο χώρος της ιστορίας;


– ποιος λέει την ιστορία;


– ποιες είναι οι ενέργειές του (τι κάνει);


– τι σκέφτεται και τι αισθάνεται αυτός που μας λέει την ιστορία; Γιατί;


2. «H μέθοδος αυτή είχε επιτυχία. Το λεύκωμα, τα τοπία, τα μνημεία της Γαλλίας πέρασαν


από χέρι σε χέρι. Τα παιδιά κοίταζαν με θαυμασμό τις εικόνες κι εγώ τους εξηγούσα


το καθετί. Πιο πολύ τους έκανε εντύπωση ο πύργος του Άιφελ, και όλοι έλεγαν πόσο


θα ήθελαν ν’ ανέβαιναν ως την κορφή του. Ύστερα τους έδειξα τα παλιά παλάτια, σωστά


αριστουργήματα αρχιτεκτονικής, το Λούβρο, τις Βερσαλλίες». 


Η δασκάλα λέει τι έγινε στην τάξη παλιά. Αλλάξτε το κείμενο σαν να μιλάει για τώρα.


Η μέθοδος αυτή έχει επιτυχία... —————————————————————


———————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————


———————————————————————————————————————


3. Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που έχουν αντίθετη σημασία:


α. δημόσιο σχολείο         —————————————————


β. αυστηρός δάσκαλος    —————————————————


γ. σύγχρονο κτίριο          —————————————————


σχολείο


δάσκαλος


κτίριο
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4. Σε μια παράγραφο να πείτε τι έγινε σε μια ώρα μαθήματος, όπως θα τα λέγατε


στη μητέρα σας το μεσημέρι. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε όσες περισσότερες από


τις παρακάτω εκφράσεις μπορείτε:


εξετάζω το μάθημα, παραδίδω το μάθημα, απαντώ σε ερωτήσεις, πίνακας,


συνεργάζομαι, παίρνω μέρος σε μια ομαδική εργασία, λύνω ασκήσεις, βελτιώνω


την επίδοσή μου / γίνομαι καλύτερος, διόρθωση εργασιών, αίθουσα διδασκαλίας,


μαθαίνω, συμμετέχω σε μια συζήτηση, διοργανώνω μια σχολική εκδήλωση, 


διακοπή του μαθήματος, αυλή


5. Στα γράμματα κρύβονται 10 λέξεις σχετικές με το σχολείο, οριζόντια και κάθετα.


Μπορείτε να τις βρείτε;


Ε Ρ Μ Α Θ Η Τ Η Σ Β Ν


Φ Γ Θ Ι Ω Β Ν Η Β Ν Μ


Ε Β Σ Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ


Δ Ι Α Ι Φ Γ Η Ν Μ Κ Ξ


Ψ Β Σ Α Ζ Χ Γ Κ Α Ξ Η


Χ Λ Σ Λ Γ Τ Η Ν Μ Κ Ξ


Ζ Ι Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α


Α Ο Σ Ι Δ Γ Υ Θ Ξ Ο Θ


Β Ψ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α


Ρ Τ Υ Μ Ι Ο Π Π Ξ Ε Π


Σ Α K Α Δ Φ Γ Ν Ω Σ Ο


Α Σ Κ Η Σ Η Ω Β Η Τ Λ


Ε Ρ Γ Υ Τ Φ Η Ω Ν Ψ Ο


Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Ι Κ Η Λ
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2


Ο δάσκαλος


Τα μαθήματα άρχισαν με μια ομιλία προς τους μαθητές, στην οποία είπα περίπου τα εξής:


«Δεν είμαι από τους δασκάλους τους οποίους γνωρίσατε ως τώρα. Θέλω να γίνω φίλος


σας και όχι τύραννος, να σας φανώ χρήσιμος και όχι να σας κάνω δειλούς και ταπεινούς·


να με σέβεστε και να με αγαπάτε και όχι να με τρέμετε. Μερικοί από σας άλλωστε


κοντεύετε να έχετε την ηλικία μου. Έως χτες ήμουν κι εγώ μαθητής και δεν επιθυμώ να με


μισήσετε, όπως μίσησα εγώ μερικούς από τους δασκάλους μου. Δε θ’ απαιτώ να μαθαίνετε


μεγάλα πράγματα, τα οποία δε θα σας αφήνουν καιρό να παίζετε, όπως απαιτεί η ηλικία


σας. Αλλά τα λίγα αυτά εννοώ να τα μαθαίνετε καλά. Πιστεύω ότι με το μαλακό θα τα


καταφέρουμε καλύτερα στην εργασία μας, ενώ οι άλλοι δάσκαλοι νομίζουν ότι είναι


απαραίτητο το ξύλο και οι φωνές. Σας παρακαλώ, μη με αναγκάσετε να πιστέψω ότι έχω


άδικο και ότι έχουν δίκιο οι άλλοι δάσκαλοι».


Οι μαθητές μου άκουσαν τα λόγια μου με έκπληξη, η οποία στο τέλος έγινε ακτινοβόλημα


χαράς.


«Λοιπόν, είστε σύμφωνοι;» τους ρώτησα.


«Σύμφωνοι» απάντησαν.


Και τήρησαν την υπόσχεσή τους, όπως τήρησα κι εγώ τη δική μου. 


Ι. Κονδυλάκης, Όταν ήμουν δάσκαλος


1. Στο κείμενο παρατηρούμε την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων.


– ποιος είναι ο πομπός (εκείνος που μιλάει);


– ποιος είναι ο δέκτης (στον οποίο μιλάει ο πομπός);


– ποιο είναι το μήνυμα (αυτά που λέει ο πομπός);


– για ποιο σκοπό ο πομπός απευθύνει το μήνυμά του; Πετυχαίνει το σκοπό του;


Πώς το καταλαβαίνουμε;


2. Ποιος είναι ο χώρος και ο χρόνος της επικοινωνίας; Πιστεύετε ότι γίνεται στη σύγχρονη


εποχή;


3. Πώς έκανε ο δάσκαλος τα παιδιά να ησυχάζουν εκείνη την εποχή;
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4. Ποια είναι η αντίδραση των μαθητών στο μήνυμα του δασκάλου; Χαίρονται ή λυπούνται;


Εσείς πώς θα αντιδρούσατε σε μια ανάλογη περίπτωση και γιατί;


5. Ο δάσκαλος μιλάει με τρόπο τυπικό. Γιατί;


6. Πώς θα πληροφορούσε ένας από τους μαθητές της τάξης ένα συμμαθητή του που έλειπε


την ημέρα εκείνη από το σχολείο; Θα του μιλούσε με τον ίδιο σοβαρό τρόπο;


Γράψτε με συντομία τι θα του έλεγε.


7. Ο διευθυντής του σχολείου μιλάει συνήθως με τρόπο πιο τυπικό και προσεγμένο, ενώ


οι συμμαθητές μιλούν μεταξύ τους πιο φυσικά και αυθόρμητα.


Από τα ακόλουθα ζευγάρια φράσεων, να σημειώσετε τις φράσεις που θα διάλεγε ο διευθυντής.


     φοιτώ στην Α΄ τάξη                    πηγαίνω στην Α΄ τάξη


     σχολικές εγκαταστάσεις                 σχολείο


     περνώ την τάξη                        προβιβάζομαι


     κάνω φασαρία                          παρενοχλώ το μάθημα


     προαύλιο                               αυλή


     καλός μαθητής                         επιμελής μαθητής


     προετοιμάζω τις εργασίες μου           κάνω τα μαθήματά μου
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8. Ο πομπός μιλάει διαφορετικά, ανάλογα με το δέκτη στον οποίο μιλάει. 


Αντιστοιχίστε στον παρακάτω πίνακα τον τρόπο που μιλάει ή γράφει κάποιος με το δέκτη


στον οποίο μιλάει:


1.  Κοινό από μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους


2.  Οικογενειακό περιβάλλον


3.  Οι αναγνώστες μιας εφημερίδας


4.  Ένας φίλος στον οποίο στέλνουμε γράμμα


5.  Επιστολή σε ένα υπουργείο


6.  Ομιλία σε μια σχολική εκδήλωση


Α. Λόγος επίσημος


και προσεγμένος


B. Λόγος αυθόρμητος και


λιγότερο προσεγμένος


6
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3


1. Τι κάνει η UNICEF για να βοηθήσει εκείνα τα παιδιά που υποφέρουν και ζουν


σε δύσκολες συνθήκες;


2. Πώς θα μπορούσε το σχολείο σας να συγκεντρώσει χρήματα για να βοηθήσει το έργο


της UNICEF; Να προτείνετε μερικές ιδέες στους συμμαθητές σας.


Τα παιδιά χρειάζονται προστασία


KOΣMOΣ, περιοδικό της UNICEF, τ. 46, 2001







n8


ΚΕΙΜΕΝΟ 4


1. Μιλήστε για τη φωτογραφία. Τι μπορείτε να δείτε σε αυτήν; Ποιος είναι ο χώρος και οι


άνθρωποι που φαίνονται στη φωτογραφία; Τι κάνουν;


2. Τι διαφημίζεται από τη UNICEF; Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει τα παιδιά όλου


του κόσμου;


3. Τι θα λέγατε σε ένα φίλο σας για να τον πείσετε να αγοράσει σχολικά είδη UNICEF αντί


για κάποια άλλα;


Ναι στα παιδιά!
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5


Μαθητές βιβλιοθηκάριοι


Και όμως δεν είναι δημοτική βιβλιοθήκη.


Λειτουργεί με τη βοήθεια βιβλιοθηκάριων, 


οι οποίοι είναι... μαθητές δημοτικού! Ναι, καλά


διαβάζετε. Πρόκειται για τη δανειστική βιβλιοθήκη


του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας.


Η λειτουργία της ξεκίνησε πριν από τρία


χρόνια, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων


και Κηδεμόνων, ενώ τη δημιουργία της βοήθησε


σημαντικά και η βιβλιοθηκονόμος κ. Ρένα


Δραμουντάνη. Η δανειστική βιβλιοθήκη


λειτουργεί καθημερινά στο 2ο και 3ο διάλειμμα


και τότε οι βιβλιόφιλοι μαθητές δανείζονται,


ξεφυλλίζουν ή επιστρέφουν τα βιβλία της


βιβλιοθήκης. Ποιοι τους βοηθούν; Στη θέση των


βιβλιοθηκάριων δεν είναι δάσκαλοι αλλά δύο


μαθητές από τα δύο τμήματα της Στ΄ τάξης.


Ο Γιάννης Ασημακόπουλος και η Μαριέτα


Αναστασοπούλου, μαθητές της έκτης τάξης και


δύο από τους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης,


μίλησαν στην εφημερίδα μας για τη λειτουργία


της βιβλιοθήκης, αλλά και την εμπειρία τους.


«Καμιά φορά μάς κακοφαίνεται, γιατί χάνουμε τα


διαλείμματά μας. Πιστεύω όμως πως αξίζει τον


κόπο, γιατί πολλά παιδιά παίρνουν βιβλία που


ίσως τους βοηθούν στα μαθήματά τους και βέβαια


τους χαρίζουμε ευχαρίστηση» λέει η Μαριέτα


Αναστασοπούλου. «Μερικές φορές βλέπω τους


φίλους μου που είναι έξω και παίζουν διάφορα


παιχνίδια και τυχαίνει να είναι μέρα που έχω


βιβλιοθήκη» θα πει ο Γιάννης Ασημακόπουλος και


προσθέτει: «Σκέφτομαι ότι στη βιβλιοθήκη δεν


είναι άσχημα, αφού έρχονται παιδιά, παίρνουν


βιβλία για να περάσουν καλά στο σπίτι τους», ενώ


τονίζει ότι βοηθούν ειδικά τα μικρότερα παιδιά


που δεν έχουν καταλάβει το σύστημα της


βιβλιοθήκης.


1200 βιβλία! 


Η βιβλιοθήκη έχει 1200 βιβλία όλων των ειδών.


Είναι βιβλία που έδωσε ο Σύλλογος Γονέων και


Κηδεμόνων, «βιβλία που ήρθαν με δωρεές είτε


από εκδοτικούς οίκους είτε από άτομα» λέει ο


δάσκαλος κ. Λεωνίδας Λώλας, υπεύθυνος της


βιβλιοθήκης. Μερικά από τα είδη βιβλίων που


παίρνουν στα χέρια τους μαθητές από την Α΄ ως


την Στ΄ Δημοτικού είναι: μυθιστόρημα,


παραμύθια, διήγημα, γεωγραφία και πολλά άλλα.


Και από κίνηση πώς πάει η βιβλιοθήκη; «Αρκετά


παιδιά έρχονται σε κάθε διάλειμμα. 


Μερικές φορές περισσότερα, άλλες λιγότερα»


απαντά ο Γιάννης Ασημακόπουλος.


ΤΑ ΝΕΑ, 13/2/1999 (διασκευή)
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Ζητούνται βιβλιοθηκάριοι για τη σχολική βιβλιοθήκη


Το σχολείο μας απέκτησε φέτος μια σύγχρονη πλούσια βιβλιοθήκη την


οποία μπορούν να επισκέπτονται όλοι οι μαθητές στα διαλείμματα.


Για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης ζητούνται μαθητές που θα αναλάβουν τη θέση του


βιβλιοθηκάριου. Θα φροντίζουν για την ταξινόμηση των βιβλίων με τη βοήθεια


καθηγητών και θα ετοιμάζουν τις ειδικές κάρτες για όσα παιδιά γίνουν μέλη της


βιβλιοθήκης και πάρουν βιβλία. Ακόμα, θα καταγράφουν όσα βιβλία δανείζονται οι


συμμαθητές τους και θα ελέγχουν τα βιβλία που επιστρέφονται. Μέσα στο


ευχάριστο περιβάλλον της βιβλιοθήκης, ανάμεσα σε τόμους λογοτεχνίας κι


επιστημονικής φαντασίας, εγκυκλοπαίδειες κι επιστημονική βιβλία, οι


βιβλιοθηκάριοι μπορούν τώρα να ψυχαγωγούνται και να βοηθήσουν τους


συμμαθητές τους να ψυχαγωγηθούν.


Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στη φιλόλογο κ. Παπαδοπούλου.


1. Ποια είναι η είδηση που βρίσκουμε στο άρθρο της εφημερίδας; Να την πείτε με


συντομία.


2. Δώστε ένα δικό σας τίτλο στην είδηση αυτή.


3. Το σχολείο ζητάει μαθητές που θα αναλάβουν τη θέση του βιβλιοθηκάριου. 


Η ακόλουθη ανακοίνωση δίνει λεπτομέρειες για τη θέση αυτή.


Mαθητές βιβλιοθηκάριοι
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Ως συντάκτες της σχολικής εφημερίδας, αναλαμβάνετε να γράψετε μια μικρή αγγελία με


βάση αυτή την ανακοίνωση. Φυσικά, η μικρή αγγελία δεν πρέπει να πιάνει πολύ χώρο στην


εφημερίδα. Για το λόγο αυτό, θα βάλετε μόνο τις βασικές πληροφορίες για τη θέση του


βιβλιοθηκάριου, ώστε η αγγελία να είναι μέχρι 50 λέξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως


υπόδειγμα τις ακόλουθες αγγελίες.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6
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1. Διαβάστε την είδηση και τους κανόνες για τη σχολική βιβλιοθήκη και διαλέξτε τη σωστή


απάντηση:


Μέλος της βιβλιοθήκης μπορεί να είναι ...


α. όποιος θέλει.


β. μόνο όποιος είναι μαθητής του σχολείου.


γ. κάθε μαθητής και δάσκαλος του σχολείου.


Κάθε βιβλίο θα δανείζεται για ...


α. 10 μέρες.


β. 15 μέρες.


γ. 15 μέρες και μερικές φορές 25 μέρες.


Αν χαλάσει ένα βιβλίο ...


α. το πληρώνει αυτός που το χάλασε.


β. το πληρώνει το σχολείο.


γ. δεν πειράζει.


Τα μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να ...


α. δανείζονται μόνο εγκυκλοπαίδειες.


β. δανείζονται μόνο βιβλία γνώσεων.


γ. δανείζονται όλα τα βιβλία εκτός από εγκυκλοπαίδειες και βιβλία γνώσεων.   


Αν κάποιος αργεί να δώσει πίσω ένα βιβλίο ...


α. δεν πειράζει.


β. παίρνει τηλέφωνο ένα συμμαθητή του.


γ. δεν μπορεί να ξαναπάρει βιβλίο.


Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή ...


α. συνέχεια.


β. όταν είναι ανοιχτό το σχολείο.


γ. μόνο στα διαλείμματα.


2. Το σχολείο σας ετοιμάζεται να φτιάξει κι αυτό βιβλιοθήκη ή να κάνει ακόμα καλύτερη τη


βιβλιοθήκη που έχει. Ετοιμάστε κι εσείς ένα ερωτηματολόγιο για τους συμμαθητές σας για


να βρείτε πώς θέλουν να είναι η σχολική βιβλιοθήκη. Πρέπει να μάθετε: 


•  αν διαβάζουν βιβλία


•  τι βιβλία τούς αρέσουν


•  τι περιοδικά ή εφημερίδες τούς αρέσουν


•  αν έχουν καμιά άλλη ιδέα για τη βιβλιοθήκη του σχολείου.


Αφού ετοιμάσετε τις ερωτήσεις, χωριστείτε σε ομάδες, ρωτήστε τους συμμαθητές σας και


σημειώστε τις απαντήσεις τους. Μετά πείτε στην τάξη τα αποτελέσματα της έρευνας.
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Σχολικά νέα: Η βιβλιοθήκη ετοιμάστηκε
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7


Έλαμπε χθες το μεσημέρι ο υπουργός Παιδείας κ. Π. Ευθυμίου, και με το δίκιο του. 


Το Δίκτυο μπήκε πλέον στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. Το Πανελλήνιο Σχολικό


Δίκτυο - http://www.sch.gr/ - δίνει το «παρών» στην εκπαιδευτική καθημερινότητα. 


Εκπαιδευτικοί, μαθητές, διοικητικό προσωπικό, με άλλα λόγια όλοι οι άνθρωποι


της εκπαίδευσης μπορούν κάθε στιγμή να επικοινωνούν μέσω του Δικτύου, όχι μόνο μεταξύ


τους αλλά και με το εξωτερικό, και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να ενημερώνονται, 


να εργάζονται όπως απαιτεί η σύγχρονη εποχή. 


Και δεν μιλάμε μόνο για τις μεγάλες πόλεις, για τα εύκολα, μιλάμε κυρίως για τα δύσκολα,


για τις απομακρυσμένες περιοχές, που έχουν το Δίκτυο και την επικοινωνία περισσότερο


ανάγκη από κάθε άλλο. Εκπαιδευτικοί και μαθητές από τις Σάπες Ροδόπης, από τη


Δονούσα, από την Ανάφη ήρθαν χθες, χάρη στο Δίκτυο, μέσα στο Yπουργείο Παιδείας,


χωρίς


να μετακινηθούν από την καρέκλα τους! 


Τα σχολεία στο διαδίκτυο


Η εκπαίδευση πέρασε την πόρτα της ηλεκτρονικής εποχής


1. Πώς ήρθαν εκπαιδευτικοί και μαθητές στο Yπουργείο Παιδείας χωρίς να μετακινηθούν


από την καρέκλα τους;


2. Βρείτε στο χάρτη τους τόπους που αναφέρονται στο κείμενο. Να αναφέρετε άλλους


τρεις τόπους που σας φαίνονται απομακρυσμένοι και θα ήταν καλό τα σχολεία τους να


συνδεθούν με το Δίκτυο.


3. Πώς αλλιώς μπορούμε να πούμε τις ακόλουθες φράσεις αν αλλάξουμε


τις υπογραμμισμένες λέξεις;


α. Η εκπαίδευση πέρασε την πόρτα της ηλεκτρονικής εποχής


β. Δίνει το «παρών» στην εκπαιδευτική καθημερινότητα.ό


γ. Έλαμπε χθες το μεσημέρι ο υπουργός Παιδείας
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ΚΕΙΜΕΝΟ 8


Σκοτσέζικο το πρώτο κυβερνοσχολείο


της Ευρώπης


Τον ερχόμενο Αύγουστο οι μαθητές των δημοτικών και των γυμνασίων μιας περιοχής


στην Αγγλία θα γυρίσουν στα θρανία για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. 


Όπως γίνεται κάθε χρόνο δηλαδή. Μόνο που αυτή τη φορά θα υπάρχει μια μικρή


διαφορά: οι καθηγητές δε θα είναι εκεί. Στη θέση τους θα βρίσκεται μια οθόνη


υπολογιστή για τον κάθε μαθητή.


Μετά τα πανεπιστήμια οι υπολογιστές μπαίνουν και στα σχολεία. Το πρώτο


κυβερνοσχολείο της Ευρώπης θα ανοίξει τις πόρτες του στη Σκοτία. Τα παιδιά


μαθαίνουν, κάνουν εργασίες με το ίντερνετ και συναντούν τους καθηγητές δυο φορές την


εβδομάδα για να συζητήσουν πώς πάνε.


Στην περιοχή Κλάκμανσαϊρ της Σκοτίας το σχολείο θα λειτουργήσει στην αρχή


δοκιμαστικά. Mαθητές δημοτικών και γυμνασίων -60 κάθε μέρα- θα συνδέονται στις


αίθουσες με το ίντερνετ για τα μαθήματα της γεωγραφίας, της ιστορίας και των


επιστημών. Έτσι, ακόμα κι αν ένας μαθητής αρρωστήσει, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει


το διαδίκτυο για να μη μείνει πίσω.


Το κυβερνοσχολείο δε θα πάρει βέβαια τη θέση του κανονικού σχολείου, αφού θα


υπάρχει μόνο για κάποια μαθήματα. Ακόμα, στο σχολείο τα παιδιά συναντούν τα άλλα


παιδιά και τους καθηγητές και αυτό είναι πολύ σημαντικό.


ΤΑ ΝΕΑ, Τρίτη 4 Απριλίου 2000
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1. Ξέρετε τι σημαίνει κυβερνοσχολείο; Είναι σύνθεση των λέξεων κυβερνητική και


σχολείο. Αναζητήστε στο λεξικό τη σημασία της λέξης κυβερνητική και μετά εξηγήστε τι


είναι το κυβερνοσχολείο.


2. Να βρείτε τα βασικά σημεία της είδησης:


Τι έγινε;


Πότε;


Πού;


Ποιοι έχουν σχέση με το γεγονός;


Πώς έγινε;


Ποια είναι η σημασία του;


3. Τι θα μπορούν να κάνουν πιο εύκολα οι μαθητές με τους υπολογιστές;


4. Πιστεύετε ότι ένας υπολογιστής μπορεί να πάρει τη θέση του δασκάλου; 


Γράψτε μέχρι 5 λόγους για να δικαιολογήσετε τη γνώμη σας στους συμμαθητές σας.
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Σκοτσέζικο το πρώτο κυβερνοσχολείο της Ευρώπης
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9


Ο δάσκαλος από το 76ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας εξηγούσε στους μαθητές


της Ε΄τάξης την πυκνότητα των υγρών, κάνοντας ένα πείραμα φυσικής σε δοκιμαστικό


σωλήνα. Αλλά οι μαθητές από το 2ο ολοήμερο Δημοτικό της Θεσσαλονίκης είχαν πολλές


απορίες. Αντίθετα, οι μαθητές από το 3ο Δημοτικό Λαυρίου είχαν λιγότερες, αλλά, όταν ήρθε


η σειρά τους να παρουσιάσουν το μάθημα της τοπικής ιστορίας του Θορικού, απορίες είχαν οι


μαθητές από την Αθήνα!


Πολυδιάσκεψη


Και στις τρεις πόλεις, οι μικροί μαθητές παρακολούθησαν με τρομερό ενδιαφέρον τα κοινά


μαθήματα, που έγιναν χθες για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τη μέθοδο της πολυδιάσκεψης.


Ούτε φωνές ακούστηκαν ούτε αταξίες έγιναν στις τάξεις. Όλα τα παιδιά παρακολουθούσαν


και έπαιρναν μέρος περισσότερο από κάθε άλλη φορά στα μαθήματα. Γιατί; «Μου αρέσει γιατί


το μάθημα έτσι μοιάζει με παιχνίδι και γιατί μπορώ να μιλάω με παιδιά από άλλα σχολεία»


εξήγησε το λόγο της προσοχής της στο μάθημα η 10χρονη Δήμητρα. «Δεν βαριέμαι, γιατί έχει


πλάκα να μπορείς να μιλάς στην τηλεόραση για το μάθημα και να σου απαντούν» είπε και ο


Παναγιώτης.


Οθόνες


Στα τρία δημοτικά σχολεία, με τη βοήθεια του ΟΤΕ, είχαν στηθεί χθες οθόνες, κάμερες και


τηλεφωνικές γραμμές, έτσι ώστε το ένα σχολείο να επικοινωνεί με το άλλο και τα μαθήματα


να γίνονται ταυτόχρονα και στα τρία. Έτσι, για πρώτη φορά στη χώρα, οι μικροί μαθητές


έδειξαν τόση προσοχή και οι μαθητές του ενός σχολείου έλεγαν τις ερωτήσεις τους για το


μάθημα που γινόταν την ίδια στιγμή σε άλλο σχολείο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά τους.


Η πρώτη πολυδιάσκεψη έγινε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και, όπως είπε η καθηγήτρια κ.


Μαρία Τζάνη, σύντομα θα έχουμε τέτοια μαθήματα κυρίως στα σχολεία των πιο μακρινών


περιοχών, οι μαθητές των οποίων θα μπορούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν μάθημα όπως


και οι μαθητές πιο οργανωμένων σχολείων. «Τα παιδιά ήταν χαρούμενα και εντυπωσιάστηκαν


από τον τρόπο μαθήματος».


ΤΑ ΝΕΑ, 4/4/2000


Πειράματα φυσικής μέσω ίντερνετ


1. Ποιο είναι το ιδιαίτερο στοιχείο στο συγκεκριμένο μάθημα; Γιατί σύμφωνα με το κείμενο


τα παιδιά παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον αυτό το μάθημα;
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10


Α. Καλώς ήλθατε


Βρίσκεστε στις σελίδες για το σχολείο του δικτυακού τόπου δάσκαλος: www.daskalos.edu.gr


Στις σελίδες αυτές θα βρείτε: 


• την e-φημερίδα. Το διαδικτυακό σχολικό περιοδικό. 


• ωρολόγια προγράμματα. Ίσως κάποιο να σας ταιριάζει. 


• πλούσιο υλικό (ομιλίες, ποιήματα, τραγούδια) για τις σχολικές σας γιορτές. 


• σχολικές εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και χρήσιμα δεδομένα. 


• προτάσεις για συνεργασία με σχολεία ελληνικά αλλά και άλλων χωρών. 


• παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού. 


• εύκολες (αλλά και δύσκολες) χειροτεχνίες και κατασκευές για όλες τις τάξεις. 


• τον πληρέστερο κατάλογο δικτυακών διευθύνσεων για να βρείτε το σχολείο ή


το νηπιαγωγείο που θέλετε. 


Αν κατέχετε κάτι σχετικό που πιστεύετε πως μπορεί να είναι χρήσιμο και σε άλλους, μη


διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 


Καλή πλοήγηση λοιπόν. Περιμένουμε νέα σας! 


Φιλικά


Β. Καλώς ήλθατε


Βρίσκεστε στο χώρο για τους μαθητές του δικτυακού τόπου δάσκαλος. 


Εδώ θα βρείτε δεκάδες παιχνίδια που παίζονταν κάποτε στις αλάνες αλλά και σήμερα στις


αυλές των σχολείων, μια ευχάριστη περιγραφή των υπολογιστών, εύκολα μαθήματα


μουσικής, εγκυκλοπαιδικό υλικό για μαθητικές εφημερίδες και διαγωνισμούς που ελπίζουμε


να σας ενδιαφέρουν. 


Όμως, οι σελίδες αυτές χρειάζονται και τη δική σας συνεργασία. Αν, λοιπόν, κατέχετε κάτι


σχετικό που πιστεύετε πως μπορεί να είναι χρήσιμο και σε άλλους, μη διστάσετε να


επικοινωνήσετε μαζί μας. 


Καλή πλοήγηση λοιπόν. Περιμένουμε νέα σας! 


Φιλικά


Hλεκτρονικές σχολικές σελίδες







Ηλεκτρονικές σχολικές σελίδες


1. Σας δίνονται δύο σελίδες από το διαδίκτυο σχετικές με το σχολείο. Διαλέξτε από


την πρώτη ένα θέμα και εξηγήστε γιατί φαντάζεστε ότι είναι χρήσιμο για τους μαθητές και


το δάσκαλο ενός σχολείου.


2. Η δεύτερη σελίδα προτείνει να επικοινωνήσουν οι μαθητές που θέλουν και να στείλουν


δικό τους υλικό. Θα θέλατε να συμμετέχετε; Διαλέξτε ένα παιχνίδι που μπορούν να παίξουν


τα παιδιά στην αυλή του σχολείου. Γράψτε:


•   το όνομα του παιχνιδιού


•   πόσα παιδιά συμμετέχουν


•   αν χρειάζεστε κάποια


   υλικά και ποια


•   πώς αρχίζει το παιχνίδι


•   πώς παίζεται, ποιοι είναι


   οι κανόνες του παιχνιδιού


•   πότε τελειώνει, ποιος είναι


   ο σκοπός του


•   ποιος κερδίζει
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11


Στο σχολείο της ζούγκλας


Η τίγρη είναι καλή αλλά και αυστηρή μητέρα-


δασκάλα. Ακόμα και την ώρα του παιχνιδιού και της


ξεκούρασης παρακολουθεί τα μικρά της, τα


συμβουλεύει και, αν χρειαστεί, τα μαλώνει. Μόλις


γίνουν ενός έτους, αρχίζει να τα διδάσκει την


τέχνη του κυνηγιού σε τρία βήματα: πρώτα


βρίσκουμε το θήραμα από μακριά, μετά το


πλησιάζουμε αργά αργά και αθόρυβα και τέλος


ορμάμε και χώνουμε τα δόντια στο λαιμό του για


να το σκοτώσουμε αμέσως. Τα τιγράκια


εξασκούνται κυνηγώντας το ένα το άλλο!


Στην τάξη με τους χιμπατζήδες!


Οι χιμπατζήδες είναι πολύ σύγχρονοι δάσκαλοι όταν


εκπαιδεύουν τα παιδιά τους. Οι μικροί χιμπατζήδες


διδάσκονται τους κανόνες της ομάδας και κάνουν σαν να


είναι μεγάλοι όταν παίζουν με τους άλλους μικρούς.


Παλεύουν μεταξύ τους για να μάθουν να αμύνονται,


πηγαίνουν για εξερεύνηση και μαθαίνουν να επικοινωνούν


με διάφορους ήχους και γκριμάτσες. Από τη μητέρα τους


διδάσκονται τι να τρώνε και πώς να συμπεριφέρονται


απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Αν η μητέρα


έχει σημαντική θέση στην ομάδα, τότε όλοι σέβονται και τα


μικρά της.


Ασκήσεις στην ακροποταμιά


Ποιος δεν ξέρει ότι οι κάστορες είναι οι ικανότεροι μάστορες


στη φύση; Οι φωλιές που φτιάχνουν στα ποτάμια είναι δείγματα


αρχιτεκτονικής. Από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν τα


καστοράκια είναι να χτυπούν δυνατά την ουρά τους στην


επιφάνεια του νερού μόλις καταλάβουν κάποιο κίνδυνο: αυτό


είναι το σύνθημα για να προσέξουν και οι υπόλοιποι κάστορες.


Επίσης μαθαίνουν να πηγαίνουν δυο δυο όταν ασχολούνται με


το αγαπημένο τους σπορ, το... ροκάνισμα των δέντρων: έτσι, το


ένα ροκανίζει με τα δόντια του τον κορμό του δέντρου και το


άλλο φυλάει μήπως φανεί κίνδυνος! Την άνοιξη, όταν αποκτούν


νέα αδερφάκια, τα μεγαλύτερα καστοράκια αφήνουν την


οικογένεια, για να έχουν περισσότερο χώρο τα νέα μέλη της. Όταν φεύγουν, έχουν μάθει


πια να ζουν χωρίς τη βοήθεια του... δασκάλου.


Οι ερευνητές, 7/9/2002, διασκευή


Τα ζώα στα θρανία







n


1. Διαβάστε το άρθρο της εφημερίδας και χαρακτηρίστε τις προτάσεις (Σωστό- Λάθος),


σύμφωνα με το κείμενο:


•  Η τίγρη διδάσκει την τέχνη του κυνηγιού στα μικρά της αμέσως μόλις γεννηθούν.


                                                            Σωστό – Λάθος


•  Οι μικροί χιμπατζήδες διδάσκονται πώς να ανήκουν σε μια ομάδα.


                                                            Σωστό – Λάθος


•  Οι μικροί κάστορες μαθαίνουν να χτυπούν την ουρά τους στο νερό για να παίξουν με τους


άλλους κάστορες.


                                                            Σωστό – Λάθος


•  Τα καστοράκια γεννιούνται το καλοκαίρι.


                                                            Σωστό – Λάθος


2. Τοποθετήστε στο σωστό τύπο το ρήμα που ταιριάζει κάθε φορά. Παρατηρήστε σε ποια


περίπτωση ταιριάζουν δυο ρήματα.


                  μαθαίνω                              διδάσκομαι                         εκπαιδεύομαι


•  Η γάτα ———————————— στα μικρά της πώς να πιάνουν μικρά έντομα.


•  Τα μικρά γατάκια ———————————— καθημερινά και είναι γρήγορα έτοιμα


να ζήσουν χωρίς τη βοήθεια της μητέρας τους.


•  Κάθε γατάκι ———————————— να κυνηγάει την τροφή του και να αποφεύγει


τους κινδύνους.
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Τα ζώα στα θρανία







n


4. Διαλέξτε ένα από τα ζώα που αναφέρονται στο κείμενο ή όποιο άλλο εσείς θέλετε.


Είστε η μητέρα. Δώστε στα μικρά σας τις βασικές οδηγίες για να βγουν από τη φωλιά σας


για πρώτη φορά. Μπορείτε να αρχίσετε κάπως έτσι: 


Μόλις βγεις από τη φωλιά, πρώτα πρώτα θα κοιτάξεις προσεκτικά τριγύρω, μήπως υπάρχει


κάποιος κίνδυνος. Μετά...


5. Όλη η φύση είναι ένα μεγάλο σχολείο και οι γονείς διδάσκουν τα μικρά τους όσα


χρειάζονται για να ζήσουν. Δείτε ένα οποιοδήποτε ζώο και μετά γράψτε ένα κείμενο στην


εφημερίδα του σχολείου σας σχετικά με αυτή την εκπαίδευση:


•  τι διδάσκει στα μικρά του


•  πώς τα διδάσκει


•  τι κάνει όταν δεν τα καταφέρνουν


•  αν είναι αυστηρός δάσκαλος


3. Γράψτε τις λέξεις στον πίνακα.


δημοτικό, μαθητής, δάσκαλος, γυμνάσιο, ιστορία, γεωγραφία, λύκειο, αυλή, φοιτητής,


καθηγητής, νηπιαγωγός, συμμαθητής, γυμναστική, γλώσσα, γυμνασιάρχης, συμφοιτητής
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   Αυτός που διδάσκει             Αυτός που μαθαίνει          Το μέρος                  Το μάθημα
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12
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Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ξεκίνησε το 1962 με βασικό σκοπό να υπάρχουν


κτίρια για την ελληνική εκπαίδευση. Σήμερα, μετά από 40 χρόνια προσφοράς στην ελληνική


εκπαίδευση, ο ΟΣΚ δημιουργεί τη νέα γενιά των σχολείων.


Ο ΟΣΚ φτιάχνει προγράμματα για:


•  Να σταματήσουν τα απογευματινά σχολεία στην Αττική.


•  40 νέα κλειστά γυμναστήρια.


•  250 σχολικές αυλές που θα γίνουν πάρκα και παιδικές χαρές.


•  Σχολικές βιβλιοθήκες, εργαστήρια, ολοήμερα σχολεία, μουσικά σχολεία κλπ.


Στην υπόλοιπη Ελλάδα:


•  Δίνει εξοπλισμό σε όλα τα σχολεία, όπως θρανία, πίνακες, γραφεία, τηλεοράσεις,


ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ.


•  Φτιάχνει νέες αίθουσες διδασκαλίας σε πολλά σχολεία.


Ο ΟΣΚ:


•  Έχει φτιάξει τα τελευταία 3 χρόνια 120 κτίρια.


•  Δίνει κάθε χρόνο πάνω από 1000 σχολικές αίθουσες.


Φτιάχνει ακόμα:


•  Κλειστούς αθλητικούς χώρους.


•  Αίθουσες θεάτρου και κινηματογράφου.


•  Χώρους μουσικής.


•  Βιβλιοπωλεία.


•  Χώρους στάθμευσης.


Από ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΣΚ (διασκευή)
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ΧTIZONTAΣ TA AYPIANA ΣXOΛEIA







n


1. Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο. Τι ακριβώς είναι ο ΟΣΚ; 


Τι σημαίνουν τα αρχικά του;


2. Πόσα νέα σχολεία και πόσες αίθουσες ετοιμάζει κάθε χρόνο ο ΟΣΚ;


3. Το κτίριο του σχολείου σας είναι παλιό και αντιμετωπίζετε αρκετά προβλήματα. 


Γράψτε ένα γράμμα στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων. Mιλήστε για τα προβλήματα που


έχει τώρα το σχολείο σας και ζητήστε:


α)  να βελτιωθεί το σχολείο σας και να αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό (να αναφέρετε


συγκεκριμένες βελτιώσεις που είναι απαραίτητες και τι εξοπλισμό χρειάζεται),


ή


β)  να κατασκευαστεί ένα νέο κτίριο, περιγράφοντας πώς θα θέλατε να είναι ο χώρος του


σχολείου ώστε να είναι πιο ευχάριστες και δημιουργικές οι ώρες που περνάτε εκεί. 


Χωριστείτε σε ομάδες και καθεμιά να επιλέξει μια από τις παραπάνω εργασίες


�  Στην επιστολή σας μπορείτε να αξιοποιήσετε στοιχεία από το ενημερωτικό


φυλλάδιο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.


�  Η επιστολή απευθύνεται στο διευθυντή του Οργανισμού, άρα θα πρέπει να έχει


ύφος επίσημο.
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Χτίζοντας τα αυριανά σχολεία







n


Τα παρακάτω σημεία μπορούν να σας βοηθήσουν:


Προς τον κ. διευθυντή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων


Από τους μαθητές του ————— Γυμνασίου


— / — / ——


Αξιότιμε κ. διευθυντή


Σας στέλνουμε αυτή την επιστολή για να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας για ένα


σοβαρό θέμα ————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————


Το σχολείο μας είναι παλιό και ———————————————————————————


——————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————


Για το λόγο αυτό θέλουμε να σας ζητήσουμε να ———————————————————


——————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————
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Eρευνητές


1. Ποιο ήταν το θέμα


της έκθεσης που έπρεπε


να γράψουν τα παιδιά;


2. Τα παιδιά δεν


κατάλαβαν όλα με τον


ίδιο τρόπο το θέμα της


έκθεσης. Εξηγήστε πώς


το κατάλαβε το κάθε


παιδί.


Mάθημα


Έκθεσης
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ΚΕΙΜΕΝΟ 14


1. Διαβάστε την είδηση και πείτε αν είναι σωστές ή λάθος οι προτάσεις


(βάλτε σε κύκλο το Σ ή το Λ).


•  Τα σχολεία ξανανοίγουν στο Πεκίνο.                                                                            Σ Λ


•  Τα σχολεία είχαν κλείσει λόγω της πνευμονίας.                                                          Σ Λ


•  Η είδηση λέει ότι οι μαθητές εξετάζονται κάθε τόσο στα μαθήματά τους.                 Σ Λ


•  Μερικά σχολεία θα μείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα προχωράνε


από την τηλεόραση και το ίντερνετ.                                                                              Σ Λ
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Έκφραση και ενημέρωση, Έκδοση του Eκπαιδευτηρίου «Tο Παγκρήτιον», τ.


21, Άνοιξη 2002







n


1. Αφού διαβάσατε τις ειδήσεις από το σχολείο, διαλέξτε ποιος τίτλος ταιριάζει σε καθεμιά


και γράψτε τον πάνω από την είδηση. 


•  Εκλογές στις τάξεις


•  Ας μιλήσουμε γαλλικά


•  Ήρθαν τα χρώματα της άνοιξης


•  Η γ΄ γυμνασίου πάει εκδρομή


•  Οι πιο καλοί στα μαθηματικά


•  Έκθεση φωτογραφίας


•  Οι μαθητές παίζουν θέατρο


2. Διαλέξτε τώρα κι εσείς κάτι που έγινε στο σχολείο σας και ετοιμάστε την είδηση


για τη σχολική εφημερίδα. Η είδηση πρέπει να έχει τις βασικές πληροφορίες


(τι ακριβώς έγινε, πότε έγινε, ποιοι πήραν μέρος, πώς σας φάνηκε). 


Στη συνέχεια δώστε κι έναν τίτλο στην είδηση.


3. Στα γράμματα κρύβονται 10 λέξεις σχετικές με το σχολείο, οριζόντια και κάθετα.


Μπορείτε να τις βρείτε;
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Μικρές ειδήσεις από το σχολείο


Κ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Λ Ο Ι Θ Υ Π


Τ Γ Τ Α Ξ Η Ν Μ Α Σ Δ Ψ Β Η Β


Ο Υ Σ Π Ο Υ Δ Α Ζ Ω Β Ν Μ Μ Α


Σ Μ Σ Μ Δ Φ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Λ Π Θ


Δ Ν Χ Α Ζ Χ Ψ Φ Γ Θ Ι Ο Ο Π Μ


Φ Α Ω Θ Α Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ Ο Ο


Ω Σ Ν Η Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Ν Μ Σ


Ψ Ι Μ Μ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Λ Π


Χ Ο Κ Α Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ Μ Κ Ο
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1. Διαβάστε το κείμενο (επιστολή και απάντηση) από την παιδική εφημερίδα και διαλέξτε


τη σωστή απάντηση:


Ο Διονύσης έστειλε αυτό το γράμμα...


α)  σε ένα φίλο του.


β)  σε μια εφημερίδα.


γ)  στο σχολείο του.


Μαζί με το γράμμα ο Διονύσης έστειλε...


α)  μια φωτογραφία του.


β)  ένα βραβείο που πήρε το σχολείο του.


γ)  μια ζωγραφιά που έφτιαξε.


Ο Διονύσης είναι περήφανος για το σχολείο του γιατί...


α)  περνάει καλά με τους φίλους του.


β)  έμαθε πολλά καινούρια πράγματα φέτος.


γ)  κέρδισε στο μαθητικό φεστιβάλ.


Η εφημερίδα ρωτάει τον Διονύση...


α)  σε ποιο σχολείο πηγαίνει.


β)  πόσων χρονών είναι.


γ)  τι είναι το 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ.


2. Γράψτε κι εσείς ένα γράμμα στην εφημερίδα για να πείτε ένα σημαντικό νέο του


σχολείου ή του χωριού ή της πόλης όπου ζείτε.
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Περήφανος για το σχολείο του







n38


ΚΕΙΜΕΝΟ 17







n39


1. Ποια είναι η βασική πληροφορία που παίρνουμε από το άρθρο;


2. Διαβάστε την είδηση και διαλέξτε τη σωστή απάντηση


Το σχολείο του Γιώργου έμεινε ανοιχτό γιατί...


α. έχει πολλούς μαθητές.


β. όλοι οι μαθητές είναι Έλληνες.


γ. έχουν έρθει ξένοι μαθητές.


O ένας στους δέκα μαθητές είναι ξένος...


α. στο νηπιαγωγείο.


β. στο δημοτικό.


γ. στο γυμνάσιο και το λύκειο.


Ο Γιώργος, ο μικρός μαθητής, ...


α. έχει πολλά προβλήματα με τους συμμαθητές του.


β. δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους συμμαθητές του.


γ. θέλει να αλλάξει σχολείο.


Οι συμμαθητές του Γιώργου...


α. δε μιλούν ελληνικά.


β. μιλούν ελληνικά πολύ λίγο.


γ. μιλούν πολύ καλά ελληνικά.


3. Γράψτε στο κενό τη λέξη που ταιριάζει από αυτές που σας δίνονται:


κλείσει, ξένοι, προβλήματα, μαθητές, σχολεία, περισσότερα


Όλο και περισσότεροι ξένοι ———————— παραμένουν στα σχολεία και μάλιστα


ο αριθμός τους μεγαλώνει στα γυμνάσια. Τα παιδιά αυτά άρχισαν να πηγαίνουν στα


———————— όλης της χώρας από το 1995. Τα ———————— παιδιά είναι από


την Αλβανία, ενώ υπάρχουν μαθητές από 26 χώρες. Όσο περνούν τα χρόνια, 


τα ———————— στην ελληνική γλώσσα είναι λιγότερα και οι ————————


μαθητές προχωρούν όπως και οι Έλληνες. Υπάρχουν και πολλά σχολεία με λίγους μαθητές


που θα είχαν ———————— αν δεν είχαν έρθει οι ξένοι μαθητές.


Ένας στους 10 μαθητές είναι ξένος
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5. Στο σχολείο σας έρχεται ένας μαθητής από άλλη χώρα. Τι θα τον συμβουλεύατε να


κάνει για να πάρει καλό βαθμό στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας;


4. Στο σχολείο σας γίνεται μια εκδήλωση καλωσορίσματος αλλοδαπών μαθητών.


Προσπαθήστε να φανταστείτε τι θα ζητούσαν τα παιδιά αυτά για να αισθάνονται καλύτερα


στο νέο τους περιβάλλον. Στη συνέχεια φτιάξτε έναν πεντάλογο με συμβουλές προς τους


νέους συμμαθητές σας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να


προοδεύσουν στο σχολείο.


Οι αλλοδαποί μαθητές θα ζητούσαν...    Οι συμβουλές που θα τους δίνατε...


1. να παίζετε μαζί τους                   1. να μην απουσιάζουν από τα
                                                    μαθήματα
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1. Διαβάστε την είδηση και πείτε αν είναι σωστές ή λάθος οι προτάσεις


(βάλτε σε κύκλο το Σ ή το Λ).


•  Το σχολικό έτος 2001-2002 έγιναν 6.000 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.


•  Περισσότεροι από 130.000 μαθητές παρακολούθησαν τα προγράμματα


περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 


•  Οι μαθητές του 99ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών δε νοιάζονται για το περιβάλλον. 


•  Τα παιδιά μαθαίνουν ότι ο λύκος είναι το πιο κακό ζώο που υπάρχει. 


•  Τα παιδιά που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα έχουν ένα δελφίνι. 


•  Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές θα βγάλουν ένα περιοδικό για το περιβάλλον.


•  Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθαίνει στα παιδιά να προσέχουν


το περιβάλλον


2. Η τάξη σας θέλει να πάρει μέρος σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Ετοιμάστε ένα


γράμμα για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. Το γράμμα θα το στείλετε στο


Υπουργείο Παιδείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις παρακάτω ιδέες.


Αξιότιμοι κύριοι,


Είμαστε μαθητές….


και θέλουμε να μάθουμε μερικά πράγματα για —————————————————


Ακούσαμε για το πρόγραμμα αυτό και μας ενδιαφέρει να ———————————————


——————————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————————


Σας παρακαλούμε λοιπόν να ————————————————————————————


Ευχαριστούμε πολύ


43


Απλά μαθήματα αγάπης για τη φύση


�


�


�


�


�


�


�







n


3. Ακροστιχίδα


Ν _ _ _ _                                                   έρχεται όταν φεύγει η μέρα


Η _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    εκεί γράφουμε πώς περάσαμε τη μέρα


Π _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    το πιο γνωστό άθλημα


Ι _ _ _ _ _ _                                               μας λέει τι έγινε παλιά


Α _ _ _ _ _                                                η εποχή πριν από το καλοκαίρι


Γ _ _ _ _ _ _ _                                           πηγαίνουμε μετά το δημοτικό


Ω _ _                                                         μας τη λέει το ρολόι


Γ _ _ _ _ _ _                                              δουλεύει στα χωράφια


Ε _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    εκεί οι εργάτες δουλεύουν στις μηχανές


Ι _ _ _ _ _ _                                              εκεί βρίσκουμε τον γιατρό


Ο _ _ _ _                                                   ο καθένας έχει το δικό του για να τον φωνάζουν
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1. Ποιο από τα κείμενα που έχουν γραφτεί στις σχολικές εφημερίδες σάς αρέσει


περισσότερο; Γιατί;


2. Κοιτάξτε στον πίνακα τις σχολικές εφημερίδες και πείτε σε ποια ταιριάζει η κάθε


πληροφορία.
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Σχολικός τύπος (1)


H εφημεριδούλα μας       Mαθητικός Λόγος        H E2...φημερίδα MAΣ         Mαθητική Hχώ


� Γράφει για μια καθημερινή φράση της ελληνικής γλώσσας.


� Τη γράφουν τα παιδιά στον υπολογιστή του σχολείου.


� Έχει ένα παραμύθι με ζώα.


� Έχει ένα κείμενο από λογοτεχνικό βιβλίο.


� Τα παιδιά γράφουν για τα προβλήματα που έχουν όταν ετοιμάζουν την εφημερίδα.


� Είναι μια εφημερίδα της Θράκης.


� Έχει εξώφυλλο για τον πόλεμο.


� Βγαίνει στο σχολείο ενός νησιού.
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1. Κοιτάξτε τα κείμενα των σχολικών εφημερίδων και κάντε την αντιστοίχιση:


          Εφημερίδες                           Κείμενα


  1. Καρφάκια                       α) Μια επίσκεψη από τη Δανία


  2. Γ 1 συννεφάκι                  β) Ένα τραγουδάκι
                                     από την Κρήτη


  3. Η εφημεριδούλα μας             γ) Ανέκδοτο


  4. Η φωνή των παιδιών            δ) Ποίημα για τον πόλεμο


  5. Μαθητικοί παλμοί                ε) Αίνιγμα


  6. Τα νέα της Τεταρτούπολης       ζ) Μια παράξενη ιστορία
                                     για ένα μπουκάλι


  7. Τα μηλάκια                     στ) Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες


  8. Ερειθιανούσικα τιτιβίσματα       η) Γιατί φεύγουν οι άνθρωποι
                                     από τον τόπο τους


  9. Το περιοδικό μας                θ) Η ιστορία ενός μουσικού


2. Θέλετε να γράψετε κι εσείς κάτι για την εφημερίδα του σχολείου σας; Ετοιμάστε


λοιπόν ένα ανέκδοτο ή μια παράξενη ιστορία και δώστε έναν τίτλο.
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Σχολικός τύπος (2)
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H TPEΛH ΠAPEA, Mηνιαία Eφημερίδα του E2, 2ου Δημ. Σχολείου Kάτω Kαστριτσίου, Δεκ. 1995
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1. Βάλτε τις παρακάτω προτάσεις με τη σωστή σειρά, σύμφωνα με την είδηση από


τη σχολική εφημερίδα.


• ——— Η συγγραφέας Ζωρζ Σαρή έφτασε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου. 


• ——— Η συγγραφέας Ζωρζ Σαρή μίλησε στα παιδιά για τα βιβλία και τη δουλειά


του συγγραφέα.


• ——— Οι μαθητές ετοίμασαν μια έκθεση με όλα τα βιβλία της Ζωρζ Σαρή.


• ——— Η συγγραφέας Ζωρζ Σαρή υπέγραψε τα βιβλία των παιδιών.


• ——— Οι μαθητές έκαναν ερωτήσεις στη συγγραφέα Ζωρζ Σαρή.


2. Θέλετε να πάρετε κι εσείς μια συνέντευξη από μια συγγραφέα παιδικών βιβλίων. 


Διαβάστε το βιογραφικό σημείωμα της Αγγελικής Βαρελλά. 


Ετοιμάστε τις ερωτήσεις που θα της κάνετε. (Mπορείτε να πάρετε ιδέες και από το κείμενο


με τίτλο «Συνέντευξη από τη Ζωρζ Σαρή»).


Σκεφτείτε τώρα λοιπόν και σημειώστε τις ερωτήσεις σας προς την Αγγελική Βαρελλά για


το πώς και πότε άρχισε να γράφει σχολικά βιβλία, πώς βρίσκει ιδέες για τα βιβλία της, 


πόσα βιβλία έχει γράψει, τι βραβεία έχει πάρει.


Η Ζωρζ Σαρή στο σχολείο μας
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1. Οι μαθητές έστειλαν αυτές τις επιστολές στη σχολική εφημερίδα. Αφού τις διαβάσετε, 


να πείτε:


•  Ποια επιστολή μιλάει για ένα πρόβλημα στα παράθυρα της τάξης;


•  Ποια επιστολή μιλάει για το κυλικείο του σχολείου και τα παιδιά που σπρώχνονται;


•  Ποια επιστολή μιλάει για την καθαριότητα του σχολείου και τις τουαλέτες;


•  Ποια επιστολή μιλάει για ένα πρόβλημα με τα φανάρια σε άλλο χώρο, έξω από το σχολείο;


•  Ποια επιστολή μιλάει για μια εταιρία που προστατεύει τα ζώα;


•  Ποια επιστολή μιλάει για την καλή δουλειά του διευθυντή του σχολείου;


2. Συμπληρώστε τα κενά στην επιστολή με τις λέξεις που σας δίνονται πιο κάτω:


εκτίμηση, φοβόμαστε, περασμένη, συχνά, αξιότιμε, επιστολή, διαλείμματα,


πειράζουν, πρόβλημα


——————— κύριε διευθυντή,


Με αυτή την ——————— θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα ———————————


που έχουμε στην τάξη μας.


Πολύ ——————— τα μεγαλύτερα παιδιά έρχονται στα διαλείμματα και μας —————— . 


Την ——————————— εβδομάδα ένα παιδί χτύπησε μια συμμαθήτριά μας.


Το αποτέλεσμα είναι ότι —————————— να βγούμε στην αυλή. Δεν παίζουμε ήσυχοι


στα ———————————— .


Ελπίζουμε ότι θα πείτε στα μεγαλύτερα παιδιά να μη μας πειράζουν.


Με ——————————


Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου


Από τους αναγνώστες μας
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3. Θέλετε να γράψετε κι εσείς μια επιστολή στη σχολική εφημερίδα για ένα πρόβλημα


της τάξης ή του σχολείου σας. Οι παρακάτω ιδέες μπορεί να σας βοηθήσουν:


•  η τάξη δεν είναι αρκετά καθαρή


•  δεν έχετε μπάλες για να παίξετε


•  ένα τζάμι είναι σπασμένο ή το καλοριφέρ δε δουλεύει καλά και κάνει κρύο μέσα


στην τάξη


•  θέλετε να πάτε μια εκδρομή


Συμπληρώστε τώρα τα κενά στην παρακάτω επιστολή:


Κύριε διευθυντή,


Γράφουμε αυτή την επιστολή για να ——————————————————


Το πρόβλημα είναι σοβαρό, γιατί ——————————————————————


——————————————————————————————————————


——————————————————————————————————————


Σας παρακαλούμε να ———————————————————————————


——————————————————————————————————————


Με εκτίμηση


——————
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1. Η βιβλιοπαρουσίαση αυτή είναι από την παιδική εφημερίδα ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ. 


Διαβάστε την και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις;


•  Τι βιβλία προτείνει;


•  Για ποιους είναι τα βιβλία που προτείνει;


2. Γράψτε στον πίνακα τις πληροφορίες που ταιριάζουν σε κάθε αλφαβητάριο.
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Δώστε τόπο στα πρωτάκια


Το πρώτο μου λεξικό         Το κουτί με τα γράμματα          Σύγχρονο            Η άλφα-βήτα


  με εικόνες                             της Ελευθερίτσας            αλφαβητάριο        των πειρατών


� μοιάζει με παραμύθι


� έχει καρτέλες και βιβλίο


� έχει εικόνες από την καθημερινή μας ζωή


� έχει καρτέλες με γράμματα και λέξεις


� έχει τραγούδια για πειρατές


� βοηθάει μικρούς και μεγαλύτερους στην ορθογραφία


� έχει όμορφες χαρούμενες εικόνες


� έχει παιχνίδια που βοηθούν να μάθεις την αλφαβήτα







Σήμερα το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσω για το σχολείο, ήρθε ο ταχυδρόμος και μου έφερε ένα


πακέτο, ένα δώρο της γιαγιάς. Αυτός ο ταχυδρόμος είναι απίθανος!


Ο μπαμπάς, που έπινε εκείνη την ώρα τον καφέ του, είπε «Oχ, οχ, προβλέπω


καταστροφές!» και η μαμά, που δεν της άρεσε καθόλου αυτό που είπε ο μπαμπάς, άρχισε να


φωνάζει πως κάθε φορά που η μαμά της –δηλαδή η γιαγιά μου– έκανε κάτι, ο μπαμπάς όλο


και έβρισκε να πει κάτι. (...)


Την ώρα που ο μπαμπάς και η μαμά μιλούσανε μεταξύ τους, εγώ άνοιξα το πακέτο και τι


νομίζετε πως είδα; Κάτι το τρομερό! Ήτανε ένα κουτί με χρωματιστά μολύβια! Υπήρχανε εκεί


μέσα μολύβια με κάθε χρώμα που μπορείτε να φανταστείτε. Ήμουνα τόσο ευτυχισμένος, που


άρχισα να τρέχω, να πηδάω και να χορεύω, μέχρι που μου έπεσε το κουτί και σκορπίσανε τα


μολύβια στο πάτωμα.


– Για ξεκίνημα δεν ήτανε κι άσχημο, είπε ο μπαμπάς.


– Δε σε καταλαβαίνω, είπε η μαμά. Και πρώτα απ’ όλα, δε βλέπω τι καταστροφές μπορούνε


να προκαλέσουνε αυτά τα μολύβια! Ειλικρινά δεν το βλέπω!


– Θα το δεις, είπε ο μπαμπάς.


Και έφυγε για το γραφείο του. Η μαμά μού είπε να μαζέψω τα χρωματιστά μολύβια μου στα


γρήγορα, γιατί θα έφτανα καθυστερημένος στο σχολείο. Μάζεψα λοιπόν κι εγώ βιαστικά τα


μολύβια και τα έβαλα στο κουτί τους και τη ρώτησα αν μπορούσα να τα πάρω μαζί μου στο


σχολείο. Εκείνη μου είπε «εντάξει αλλά να προσέχεις να μην έχεις φασαρίες». Της το


υποσχέθηκα, έβαλα το κουτί με τα χρωματιστά μολύβια στη σάκα μου κι έφυγα. Δεν μπορώ


όμως να καταλάβω τη μαμά και τον μπαμπά. Κάθε φορά που παίρνω ένα δώρο είναι σίγουροι


πως θα κάνω ανοησίες.


Έφτασα στο σχολείο την ώρα που χτυπούσε το κουδούνι. Ήμουνα πολύ περήφανος για το


κουτί με τα μολύβια μου κι ήθελα να το δείξω στους συμμαθητές μου. Η αλήθεια είναι πως στο


σχολείο εκείνος που φέρνει όλο καινούρια πράγματα είναι ο Γκοφρουά, του τα αγοράζει ο


μπαμπάς του, που είναι πολύ πλούσιος, κι αυτή τη φορά ήθελα να δείξω στον Γκοφρουά πως


δεν ήτανε ο μόνος που του κάνανε ωραία δώρα.


Στην τάξη η δασκάλα σήκωσε τον Κλοτέρ να πει μάθημα και την ώρα που τον ρωτούσε εγώ


έδειξα το κουτί στον Αλσέστ, που κάθεται δίπλα μου.


– Απίθανα! είπε ο Αλσέστ.


– Μου τα έστειλε η γιαγιά μου, του εξήγησα.


– Τι είναι; ρώτησε ο Γιοακίμ.
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Και ο Αλσέστ τού έδωσε το κουτί, κι αυτός το έδωσε στον Μεξάν, που το πάσαρε στον Εντ,


κι αυτός στον Ρούφους, που το έδωσε στον Γκοφρουά, που στραβομουτσούνιασε μόλις το


είδε.


Όπως λοιπόν ο καθένας τους άνοιγε κι έβγαζε τα μολύβια για να τα δοκιμάσει, φοβήθηκα


μήπως το καταλάβει η δασκάλα και πάρει τα μολύβια. Άρχισα να κάνω χειρονομίες για να


δείξω στον Γκοφρουά πως θέλω πίσω το κουτί με τα μολύβια κι η δασκάλα έβαλε τις φωνές.


– Νικόλα! Τι συμβαίνει; Γιατί δεν προσέχεις στο μάθημα;


Εγώ ξαφνιάστηκα κι έβαλα τα κλάματα και της εξήγησα πως είχα ένα κουτί με χρωματιστά


μολύβια που μου έστειλε η γιαγιά μου και ήθελα να μου το ξαναδώσουνε πίσω. Η δασκάλα


αναστέναξε και είπε.


– Καλά, καλά. Όποιος από σας έχει το κουτί του Νικόλα να του το δώσει.


Ο Γκοφρουά σηκώθηκε και μου το έφερε. Το άνοιξα και είδα ότι λείπανε ένα σωρό μολύβια.


Έκλαψα ακόμα λίγο και η δασκάλα με ρώτησε:


– Τι συμβαίνει πάλι;


– Λείπουνε μολύβια, της εξήγησα.


– Όποιοι έχουνε πάρει τα μολύβια να του τα επιστρέψουνε, είπε η δασκάλα.


Τότε σηκωθήκανε όλοι και μου φέρανε τα μολύβια. Η δασκάλα μας άρχισε να χτυπάει με το


χάρακα πάνω στην έδρα και μας τιμώρησε να κλίνουμε το ρήμα και όλη τη φράση «Δεν πρέπει


να διακόπτω το μάθημα και να κάνω φασαρία στην τάξη».


Μόλις χτύπησε το κουδούνι για το διάλειμμα, πήρα μαζί μου το κουτί για να μην κινδυνέψω


να τιμωρηθώ πάλι και βγήκα μαζί με τους άλλους, αλλά όταν στην αυλή άνοιξα το κουτί


διαπίστωσα πως έλειπε ένα κίτρινο μολύβι.


– Λείπει το κίτρινο, είπα. Όποιος το πήρε να μου το δώσει πίσω.


– Αρχίζεις να μας ζαλίζεις με τα μολύβια σου, είπε ο Γκοφρουά. Για χάρη σου μας τιμώρησε


όλους.


Τότε θύμωσα πολύ.


– Εγώ φταίω ή εσείς που τιμωρηθήκατε; είπα. Εκείνο που φταίει για όλα είναι που είσαστε


όλοι ζηλιάρηδες. Αν δε βρω ποιος μου το έκλεψε, θα παραπονεθώ στη δασκάλα!


– Ο Εντ έχει το κίτρινο μολύβι, φώναξε ο Ρούφους, είναι κατακόκκινος! Ρε, ακούσατε τι


είπα; Ωραίο δεν ήτανε αυτό που είπα; Είπα ότι ο Εντ έκλεψε το κίτρινο γιατί είναι


κατακόκκινος!


Και αρχίσανε όλοι να γελάνε, κι εγώ μαζί τους, γιατί ήτανε ωραίο αυτό που είπε ο Ρούφους.


Θα το πω και στον μπαμπά. Ο μόνος που δε γέλασε ήτανε ο Εντ, που πήγε προς τον Ρούφους,


που πρόλαβε και του έδωσε μια στη μύτη κι έφυγε.
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– Λοιπόν, είπε ο Εντ, ποιος είναι κλέφτης; Κι έδωσε μια στη μύτη του Γκοφρουά.


– Μα εγώ δε μίλησα, είπε ο Γκοφρουά που δεν του αρέσει να τρώει μπουνιές στη μύτη. Εγώ


γέλασα με το πάθημα του Γκοφρουά να την αρπάξει την ώρα που δεν το περίμενε! Τότε ο


Γκοφρουά όρμησε και μου έδωσε μια φάπα και μου έπεσε το κουτί με τα μολύβια και παίξαμε


ξύλο. Ο Ζουμιάς –ο επόπτης μας– ήρθε τρέχοντας και μας χώρισε, μας είπε παλιόπαιδα, δεν


ήθελε μάλιστα να μάθει γιατί δερνόμασταν και μας τιμώρησε όλους να γράψουμε εκατό


φορές ο καθένας μια φράση.


– Εγώ δεν έχω καμιά δουλειά σε όλα αυτά, είπε ο Αλσέστ, εγώ έτρωγα τα γαριδάκια μου.


– Ούτε κι εγώ, είπε ο Γιοακίμ, ήμουνα έτοιμος να ζητήσω να μου δώσει κι εμένα λίγα ο


Αλσέστ.


– Τι λες, ρε; είπε ο Αλσέστ.


Τότε ο Γιοακίμ τού έδωσε μια καρπαζιά κι ο Ζουμιάς τούς τιμώρησε να γράψουνε διακόσιες


φορές τη φράση.


Όταν γύρισα το μεσημέρι στο σπίτι, δεν ήμουνα καθόλου ευχαριστημένος. Το κουτί με τα


μολύβια είχε σπάσει, μερικά μολύβια ήτανε κι αυτά σπασμένα και μου έλειπε πάντα το κίτρινο.


Άρχισα να κλαίω και να εξηγώ στη μαμά τι έγινε και τις τιμωρίες που είχα να γράψω κι εκείνη


την ώρα μπήκε ο μπαμπάς και είπε:


– Δε γελάστηκα λοιπόν. Είχαμε καταστροφές μ’ αυτά τα χρωματιστά μολύβια!


– Έλα τώρα, μην τα παραλές, είπε η μαμά.


Και τότε ακούστηκε ένα φοβερό ντουπ! Ήτανε ο μπαμπάς που είχε πέσει με δύναμη στο


πάτωμα γιατί πάτησε πάνω στο κίτρινο μολύβι.


Sempé / Goscinny


Ο μικρός Νικόλας και η τρελοπαρέα του (διασκευή), εκδόσεις Σύγχρονοι Oρίζοντες
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2. Ποιος λέει την ιστορία;


3. Ποιες είναι οι ενέργειές του (τι κάνει);


4. Τι σκέφτεται και τι αισθάνεται αυτός που μας λέει την ιστορία; Γιατί;


5. Πείτε τώρα τι έγινε σε αυτή την ιστορία που διαβάσατε. Μπορείτε να μιλήσετε σαν να


είστε ο μπαμπάς του Νικόλα και να αρχίσετε την ιστορία «Σήμερα το πρωί ο ταχυδρόμος


έφερε στον Νικόλα ένα κουτί με χρωματιστά μολύβια. Εγώ κατάλαβα αμέσως ότι θα γινόταν


κάποια φασαρία. ...» ή να μιλήσετε σα να είστε ο φίλος του ο Αλσέστ και να αρχίσετε την


ιστορία «Σήμερα ο Νικόλας έφερε στην τάξη ένα κουτί με χρωματιστά μολύβια που μου


άρεσαν πολύ. Όμως αμέσως άρχισαν τα προβλήματα. ...»


6. Πολλές φορές στο σχολείο γίνονται φασαρίες ή αταξίες όπως στην ιστορία του Νικόλα.


Πείτε για μια τέτοια φασαρία που ο δάσκαλος τιμώρησε κάποια παιδιά. Σκεφτείτε:


•  Τι κάνατε πριν ξεκινήσει η φασαρία.


•  Πώς ξεκίνησε.


•  Τι έκανε ο δάσκαλος.


•  Τι έγινε μετά.


•  Ποιος νομίζετε ότι έφταιγε.


7. Ποιες από τις παρακάτω λέξεις μιλάνε για πράγματα που δεν έχει συνήθως ένας


μαθητής στην τσάντα του;


μολύβι, στιλό, ραδιόφωνο, τετράδιο, καθρέφτης, βιβλίο, γόμα, πιάτο, ξύστρα, θρανίο,


χάρακας, έδρα, πρόγραμμα μαθημάτων


1. Μπορείτε να χωρίσετε το κείμενο σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος ο Νικόλας είναι


στο σπίτι με τους γονείς του και του φέρνουν το κουτί με τα χρωματιστά μολύβια.


Γράψτε στον πίνακα πού βρίσκεται ο Νικόλας με τα άλλα πρόσωπα σε κάθε μέρος του


κειμένου και τι γίνεται εκεί.
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Τα χρωματιστά μολύβια


1ο μέρος                     Στο σπίτι του Νικόλα                      Του φέρνουν το κουτί


                                                                                           με τα χρωματιστά μολύβια


2ο μέρος                                                                             


3ο μέρος                                                                             


4ο μέρος
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1. Η είδηση από ένα σχολικό περιοδικό μιλάει για την εκδήλωση της 17ης Νοέμβρη. 


Γιατί γίνεται η εκδήλωση αυτή; Τι τιμούμε εκείνη τη μέρα;


2. Ετοιμάστε κι εσείς ένα μικρό κείμενο για τη σχολική εφημερίδα για να πείτε τι έγινε


σε κάποια εκδήλωση του σχολείου σας. Το κείμενο μπορεί να λέει:


•  Το θέμα της εκδήλωσης.


•  Πότε και πού έγινε.


•  Ποιοι την ετοίμασαν και πήραν μέρος.


•  Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, δηλαδή τι έγινε σε αυτήν.


•  Πώς σας φάνηκε.
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Εκδήλωση 17ης Νοέμβρη
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1. Τι κάνουν τα παιδιά στα «Οικολογικά Σχολεία»;


2. Σε πόσες χώρες υπάρχουν «Οικολογικά Σχολεία»;


3. Πότε ξεκίνησαν στην Ελλάδα;


4. Διαβάστε το κείμενο και βάλτε τα παρακάτω βήματα με τη σωστή σειρά για να γίνετε


ένα «Πράσινο Σχολείο».


      • φτιάχνετε τους κανόνες περιβαλλοντικής συμπριφοράς και τους ακολουθείτε.


      • παρακολουθείτε πώς προχωράει το πρόγραμμα δράσης.


      • φτιάχνετε ένα πρόγραμμα δράσης.


      • δουλεύετε μαζί με τους γονείς.


      • φτιάχνετε την «Περιβαλλοντική Επιτροπή» στο σχολείο.


      • δίνετε πληροφορίες στο σχολείο για τα αποτελέσματα του προγράμματος και


      το σχολείο σας ονομάζεται «Οικολογικό Σχολείο».


5. Πείτε αν είναι σωστές ή λάθος οι προτάσεις (βάλτε σε κύκλο το Σ ή το Λ).


•  Στην Ελλάδα παίρνουν μέρος περισσότερα από 200 σχολεία                                 Σ    Λ


•  134 σχολεία έχουν βραβευτεί δυο φορές.                                                               Σ        Λ


6. Πείτε με απλά λόγια στους συμμαθητές σας γιατί είναι καλό να γίνει το σχολείο σας


οικολογικό.
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Πάμε ... «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»;
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– Η φύση, παιδιά, είναι το πιο όμορφο βιβλίο. Γι’ αυτό κι εμείς πρέπει να το διαβάζουμε όσο


γίνεται πιο ταχτικά, τους είπε τις πρώτες κιόλας μέρες. Όποτε λοιπόν μας βοηθάει ο καιρός,


το μάθημά μας θα γίνεται υπαίθριο.


Ξαφνιάστηκαν τα παιδιά.


– Κύριε, την αριθμητική θα τη γράφουμε στο χώμα; κάποιος πήγε να πει ένα αστείο.


Δεν έχασε το γέλιο του ο δάσκαλος.


– Δε θα σταματήσουμε την τάξη, παιδί μου. Μα, πίστεψέ με, θα μάθουμε τόσους


μαθηματικούς κανόνες έξω, κοιτάζοντας τη φύση, που θ’ αγαπήσουμε την αριθμητική και θα


καταλάβουμε γιατί το Θεό τον λένε μεγάλο μαθηματικό.


– Και ποιητής είναι, κύριε!


Τώρα η σειρά του δασκάλου να ξαφνιαστεί.


– Σ’ αρέσει η ποίηση, παιδί μου;


Κοκκίνισε ο άλλος.


– Ναι, πολύ, κύριε.


– Πώς λέγεσαι;


– Θανάσης Βγένας.


– Τι δουλειά κάνει, παιδί μου, ο πατέρας σου;


– Έχει το εργοστάσιο, είπε με ντροπή.


Θυμήθηκε ο δάσκαλος το τεράστιο κτίριο.


– Και η τεχνική, είπε ήρεμα, έχει ποίηση, όταν έχει αγάπη για τον άνθρωπο.


Φωτίστηκε η όψη του παιδιού.


– Ξέρετε, αγαπώ την ποίηση, μα η καρδιά μου είναι και στην τεχνική. Ενώνονται αυτά


τα δυο;


– Ναι, απάντησε σοβαρά ο δάσκαλος. Και η γέφυρα που τα ενώνει είναι η αγάπη για \τον


άλλο άνθρωπο που είναι δίπλα μας.


Δεν τα κατάλαβε όλ’ αυτά η τάξη, αλλά της άρεσαν. Της άρεσε κι αυτός ο νέος δάσκαλος.


Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Εμένα με νοιάζει (διασκευή), εκδ. Πατάκη


Ο καινούριος δάσκαλος
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1. Τι σημαίνει η φράση του δασκάλου «Η φύση είναι το πιο όμορφο βιβλίο»;


α. Πως η φύση μπορεί να μας μάθει πολλά όμορφα πράγματα.


β. Πως πρέπει να διαβάζουμε πολλά βιβλία.


γ. Πως είναι καλύτερα να διαβάζουμε τα βιβλία μας έξω, στη φύση.


2. Γιατί ο καινούριος δάσκαλος άρεσε στα παιδιά;


3. Ο δάσκαλος λέει στα παιδιά ότι μερικές φορές θα κάνουν μάθημα έξω από την τάξη.


Εσείς θα θέλατε να κάνετε μάθημα έξω από την τάξη; Γιατί; Ζητήστε το από το δάσκαλό


σας και πείτε του γιατί θα ήταν καλό να κάνετε μια φορά μάθημα έξω.
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Ο καινούριος δάσκαλος
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Η πρόσκληση είναι για μια εκδήλωση – βράβευση. Διαβάστε την και απαντήστε


στις ερωτήσεις:


•  Πότε και πού έγινε η εκδήλωση;


•  Ποιοι βραβεύτηκαν;


•  Γιατί βραβεύτηκαν;


•  Ποιος έδωσε τα βραβεία;


Δραστηριότητα


Θα θέλατε να συμμετέχει η τάξη σας στον πανελλήνιο διαγωνισμό μαθητικών εντύπων με


μια σχολική εφημερίδα; Σχεδιάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με ομαδική εργασία.


� Διαλέξτε το όνομα της εφημερίδας ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Το


όνομα μπορεί να συνοδεύεται από κάποιο σύμβολο.


� Ο τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από ημερομηνία, εκδότη, τιμή, αριθμό φύλλου, έτος


κυκλοφορίας.


� Καταγράψτε τα γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα στο σχολείο σας αλλά και όσα


συνέβησαν στον τόπο που ζείτε και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους αναγνώστες μιας


σχολικής εφημερίδας.


� Από τα γεγονότα που καταγράψατε, επιλέξτε εκείνα που είναι πιο ενδιαφέροντα και πιο


πρωτότυπα. Να γράψετε μικρά άρθρα για το καθένα.


� Για κάθε γεγονός διαλέξτε έναν τίτλο που θα προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ο


τίτλος τυπώνεται με μεγαλύτερα και πιο έντονα γράμματα. Γράψτε επίσης μια πολύ σύντομη


περίληψη, αφού στο πρωτοσέλιδο δεν παρουσιάζονται ολόκληρες οι ειδήσεις αλλά μόνο τα


βασικά τους στοιχεία.


� Μια είδηση θα είναι η κύρια είδηση του πρωτοσέλιδου. Επιλέξτε, λοιπόν, την πιο


σημαντική και χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα γράμματα για τον τίτλο αυτής της είδησης.


� Επιλέξτε φωτογραφίες που μπορούν να συνοδεύουν αυτές τις ειδήσεις.


9οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες


69







Tάξη A΄


Σχολείο – μαθητής








J


ΚΕΙΜΕΝΟ 1


1


«ΤΣΙΡΚA ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»


[Circus around the world]


Σειρά τσίρκων Αμερικανικής παραγωγής που θα ολοκληρωθεί


σε 13 επεισόδια διάρκειας 90 λεπτών.


Κάθε Σάββατο στις 13.00


Τίποτα δε μαγεύει και δε συναρπάζει τα παιδιά, αλλά και όλη την οικογένεια, όσο το τσίρκο.


Αυτή η σειρά μάς παρουσιάζει τα καλύτερα τσίρκα του κόσμου με συναρπαστικά νούμερα που


επιλέχτηκαν από κάθε παράσταση.


ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ EΠΕΙΣΟΔΙΩΝ


Επεισόδιο 1ο - [14/12]: «20ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου του Μόντε Κάρλο» 


[20ο FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO]


Το Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου του Μόντε-Κάρλο είναι το μεγαλύτερο του κόσμου, χάρη του


ενδιαφέροντος και της αγάπης του Πρίγκιπα Ρενιέ ΙΙΙ για την τέχνη του τσίρκου. Για τον εορ-


τασμό των 20 χρόνων διοργάνωσής του, τα νούμερα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα, πιο περίτε-


χνα, πιο εντυπωσιακά για το κοινό, που κάθε φορά πληθαίνει για να ενθουσιαστεί από τις παρα-


στάσεις των καλλιτεχνών. Το ταλέντο και η τόλμη έχουν την τιμητική τους.


Επεισόδιο 2ο - [21/12]: «22ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκο του Μόντε Κάρλο» 


[22ο FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MONTE-CARLO]


Το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου του Μόντε-Κάρλο έχει την τιμή να παρουσιάσει για ακόμη μια


φορά την ξεχωριστή τέχνη του τσίρκου. Κάτω από το μαγευτικό λόφο του Μόντε- Κάρλο ανα-


καλύψτε τη δεξιοτεχνία των καλλιτεχνών που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Η ανατριχίλα


που προκαλούν τα ακροβατικά στον αέρα εναλλάσσεται με το γέλιο που προσφέρουν οι κλόουν


με τα κωμικά σκυλάκια τους. Οι «άνθρωποι του τσίρκου» παρουσιάζουν ένα ανεπανάληπτο


σόου που θα παραμείνει αξέχαστο στο τηλεοπτικό κοινό.


Διάρκεια επεισοδίου: 90 λεπτά


www.ert3.gr


Τσίρκα του κόσμου







J


1.   Διαβάστε το πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σειράς και διαλέξτε τη σωστή απάντηση:


       Η νέα τηλεοπτική σειρά έχει τίτλο:


       α. «Ο κόσμος των τσίρκων».


       β. «Τσίρκα του κόσμου».


       γ. «Τσίρκο του Mόντε Kάρλο».
       


       Η σειρά προβάλλεται στην τηλεόραση κάθε:


       α. Τετάρτη και Κυριακή στις 13.00.


       β. Κυριακή στις 13.00.


       γ. Σάββατο στις 13.00.


       Στο νέο κύκλο επεισοδίων παρουσιάζεται:


       α. το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου της Αθήνας.


       β. το 20ο και το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου του Μόντε Κάρλο.


       γ. το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου της Ξάνθης.


       Η διάρκεια του κάθε επεισοδίου θα είναι:


       α. 60 λεπτά.


       β. 80 λεπτά.


       γ. 90 λεπτά.


2.   Θέλετε να δείτε κάποια παράσταση τσίρκου που παίζεται στην τηλεόραση. Ψάξτε


       στο τηλεοπτικό πρόγραμμα και βρείτε την ημέρα και την ώρα προβολής. Σημειώστε τα


       και ειδοποιήστε τους φίλους σας.


3.   Έχετε πάει ποτέ στο τσίρκο; Ας πούμε ότι η τηλεόραση παρουσιάζει την παράσταση που


       παρακολουθήσατε. Γράψτε ένα μικρό κείμενο με 50 λέξεις για την εφημερίδα


       του σχολείου, όπως αυτά του κειμένου, στο οποίο θα περιγράφετε με λίγα λόγια όλα


       τα ενδιαφέροντα νούμερα που είδατε.


4.   Ενώστε τα ουσιαστικά με τα ρήματα της ίδιας οικογένειας:


                 • γυμνάζω                     • τρίψιμο


                 • γελάω                         • καθάρισμα


                 • πατάω                          • μιλιά


                 • τρίβω                          • γέλιο


                 • καθαρίζω                    • γυμναστήριο


                 • απλώνω                       • πάτημα


                 • μιλάω                          • κάρφωμα


                 • καρφώνω                    • άπλωμα
2


Τσίρκα του κόσμου







Έχεις πάει στο τσίρκο; Έχεις δει τις τίγρεις να περνούν μέσα από κύκλους με φωτιά ή τους ελέφαντες να


ισορροπούν πάνω στο ένα πόδι; 


Στο τσίρκο βλέπεις ένα φαντασμαγορικό θέαμα με χρώματα, μουσική και όμορφα ζώα. Αλλά τα ζώα του


τσίρκου δε σκέφτονται έτσι. Ονειρεύονται να ζήσουν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον παρά να περ-


νούν τη ζωή τους σε στενά κλουβιά.   


Πολλά τσίρκα ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε


χρόνο. Ο καθένας ξέρει πόσο ενοχλητικά είναι τα μακρι-


νά ταξίδια. Μπορείς λοιπόν να φανταστείς πώς νιώθουν


τα ζώα όταν ταξιδεύουν σε στενά και κρύα κλουβιά.   


Για να μάθουν τα ζώα να κάνουν τα νούμερά τους, τα


χτυπούν με μαστίγιο ή τα δέρνουν συνεχώς. Έτσι,


κάνουν συχνά νούμερα ηλίθια και επικίνδυνα απλά γιατί


φοβούνται ότι θα τα δείρουν ή θα τους κάνουν κακό. 


Kαμιά φορά στις τίγρεις, τους αλιγάτορες και τις αρκού-


δες βγάζουν τα δόντια έτσι ώστε να μην επαναστατή-


σουν. 


Η ζωή στο τσίρκο είναι τόσο σκληρή για τα ζώα, που


πολλές φορές αυτά γίνονται επιθετικά στους θηριοδα-


μαστές τους. 


Στο τσίρκο, όλα είναι φανταστικά. Πόσες φορές δεν


έχεις σκάσει στα γέλια με τους παλιάτσους και πόσες


φορές δεν έμεινες με ανοιχτό το στόμα με τους ακρο-


βάτες και τους κλόουν. Μα όταν σβήνουν τα φώτα και


κλείνει η σκηνή, παραμένουν τα κλουβιά. 


Τι μπορείς να κάνεις. ΕΣΥ 
• Ζήτα από το δάσκαλό σου να συζητήσετε για το τσίρκο μέσα


στην τάξη.  


• Γράψε στις εφημερίδες και τα περιοδικά αυτά που σκέφτεσαι


για τα ζώα του τσίρκου.  


• Μην πηγαίνεις σε τσίρκο που χρησιμοποιούν ζώα.  


• Πες στους φίλους σου για τη σκληρότητα των τσίρκων και


πείσε τους ότι δεν πρέπει να πάνε.  


• Ζήτησέ μας φυλλάδια να τα μοιράσεις στους φίλους σου.


Αν κάποιο τσίρκο χωρίς ζώα έρθει στην πόλη σας, πηγαίνετε


να διασκεδάσετε πραγματικά.


Copyright©1997 LAV Lega Anti Vivisezione 


Webmaster: stefano@siait.it


ΝΑΙ στο τσίρκο αλλά ΧΩΡΙΣ τα ΖΩΑ


Τα παιδιά μπορούν
να σώσουν τα ΖΩΑ
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Τα τσίρκα με ζώα είναι ανεπιθύμητα στη Θεσσαλονίκη


Kids’fun T.2, 9/2001
6


Πώς σταμάτησαν οι παραστάσεις του τσίρκου «MONTE KAPΛO»


Η Συντονιστική Επιτροπή Φιλοζωικών και Οικολογικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης επιθυμεί να ενημερώ-


σει τους πολίτες για την υπόθεση της παρουσίας του Τσίρκου «MONTE KAPΛO», στη Θεσσαλονίκη.


Καταγγέλλουμε, για άλλη μια φορά, με ιδιαίτερη οργή και αγανάκτηση την ύπαρξη τσίρκου με ζώα, εκφρά-


ζοντας παράλληλα τη λύπη μας για τη λειτουργία του εν λόγω τσίρκου, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όσο


και την αχαρακτήριστη και προσβλητική συμπεριφορά των ανθρώπων του σε βάρος των μελών της


Επιτροπής μας, κατά τη διάρκεια μιας καθ’ όλα ειρηνικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας.


Δηλώνουμε πως δε θα σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι την οριστική κατάργηση της ύπαρξης και λει-


τουργίας τσίρκου με ζώα, καλώντας παράλληλα τους πολίτες της χώρας μας να σταθούν βοηθοί στη


δύσκολη προσπάθειά μας. Ήδη το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, τα Δημοτικά Συμβούλια


Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς κ.ά. έχουν πάρει μετά από παρεμβάσεις μας αρνητικές αποφάσεις για τα τσίρ-


κα με ζώα. 


Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, 12/2001


www.skilos.gr/nea.html
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«Eρευνητές», 23/11/2002
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1.   Διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα της παράστασης (κείμενο 6) και την παρουσίαση


       στην εφημερίδα του κειμένου 7 και διαλέξτε τη σωστή απάντηση:


       Ο Καρλ Μαρία φον Βέμπερ ήταν:


       α. σκηνοθέτης θεατρικών έργων.


       β. ηθοποιός.


       γ. μουσικός συνθέτης όπερας.


       Η σκηνοθεσία του έργου έγινε από:


       α. την Κάρμεν Ρουγγέρη.


       β. τον Καρλ Μαρία φον Βέμπερ.


       γ. τον Αρχιδασοφύλακα.


       Ο πρωταγωνιστής του έργου είναι:


       α. η Αγάθη.


       β. ο Μαξ.


       γ. ο γάτος.


       Ο «Ελεύθερος σκοπευτής» διηγείται:


       α. μια πολεμική ιστορία.


       β. μια ιστορία αγάπης.


       γ. μια ιστορία για κυνηγούς.


       Η όπερα είναι:


       α. θεατρική παράσταση με διαλόγους που τους λένε τραγουδιστά και με συνοδεία συμφωνικής


       ορχήστρας.


       β. θέατρο που παιζόταν τα παλιά χρόνια.


       γ. θέατρο όπου οι ηθοποιοί δε μιλούν.


2.   Το πρόγραμμα (κείμενο 6) και η παρουσίαση της παράστασης στο ενημερωτικό άρθρο


       της εφημερίδας (κείμενο 9) παρουσιάζουν την υπόθεση του θεατρικού έργου


       χωρίς όμως να δίνεται το τέλος της ιστορίας. Συνεχίστε την ιστορία και δώστε


       το δικό σας τέλος.


Ο ελεύθερος σκοπευτής
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3.   Συμβουλευτείτε το λεξικό σας και αντιστοιχίστε τις παρακάτω λέξεις με τη σωστή


       ερμηνεία τους: 


Σκηνοθέτης                                     διευθύνει την ορχήστρα


Ηθοποιός                                         δημιουργεί χορογραφίες


Χορογράφος                                   σχεδιάζει τα σκηνικά μιας θεατρικής παράστασης /


                                                        διαμορφώνει τη θεατρική σκηνή


Σκηνογράφος                                  παίζει ρόλους σε έργα


Συνθέτης                                         αναλαμβάνει το ανέβασμα έργου


Διευθυντής ορχήστρας                  παίζει τον πρώτο ρόλο στο έργο


Πρωταγωνιστής                              δημιουργός μουσικών έργων


4.   Μελετήστε προσεκτικά τις πληροφορίες που σας δίνουν τα κείμενα 8, 9, 10 και


       απαντήστε προφορικά: 


       • Πότε θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε την παράσταση;


       • Ποιες ώρες λειτουργεί το ταμείο και πόσα χρήματα θα σας κοστίσει η παράσταση για


       δύο άτομα αν καθίσετε στην πλατεία του θεάτρου και πόσα αν καθίσετε στον εξώστη;


       • Σύμφωνα με τα στοιχεία του εισιτηρίου μπορείτε να βρείτε σε ποιο χώρο του θεάτρου


       και σε ποια σειρά κάθισαν τα παιδιά; 


       Συμβουλευτείτε και το σχέδιο του θεάτρου στο κείμενο 9.


       Πριν παρακολουθήσετε την παράσταση, διαβάστε τους κανονισμούς που βρίσκονται


       στο πίσω μέρος του εισιτηρίου (κείμενο 10). Ενημερώστε και τους φίλους σας για


       τους κανονισμούς που ισχύουν μέσα στο θέατρο κατά τη διάρκεια της παράστασης.


       (Μπορείτε να τους ξαναπείτε προφορικά στην τάξη.)


5.   Θα θέλατε να παρουσιάσετε κι εσείς στην εφημερίδα του σχολείου μια θεατρική


       παράσταση που παρακολουθήσατε σε κάποιο θέατρο ή στην τηλεόραση; Διαβάστε


       προσεκτικά την παρουσίαση του κειμένου 7 και μην ξεχάσετε να γράψετε τον τίτλο,


       μια περίληψη του έργου και τα ονόματα αυτών που δούλεψαν για την παράσταση


       (συγγραφέας, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, μουσικός διευθυντής, ηθοποιοί).


6.   Βρείτε τα ουσιαστικά που σχηματίζονται από τα ρήματα που είναι μέσα στην παρένθεση


       και συμπληρώστε το κείμενο: 


       Ο πρωταγωνιστής είναι υπεύθυνος για το σωστό παίξιμο (παίζω)  του πρώτου ρόλου.


       Ο σκηνοθέτης είναι υπεύθυνος για το σωστό ––––––––––––––––––– (συντονίζω)


       των ηθοποιών πάνω στη σκηνή. Η –––––––––––––––––– (ευχαριστώ) των θεατών


       εξαρτάται από την –––––––––––––––––––– (πετυχαίνω) του έργου. Σπουδαίο ρόλο


       παίζουν επίσης ο σωστός ––––––––––––––––– φωτίζω), το κατάλληλο ––––––––––––––


       (ντύνω) και το κατάλληλο –––––––––––– (βάφω) των ηθοποιών.
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Τετάρτη 06/02 έως Κυριακή 17/02/2002


CIRQUE ELOIZE: EXCENTRICUS 


ΚΡΙΤΙΚΕΣ


Ο τύπος υμνεί με διθυραμβικά σχόλια την παράσταση του Cirque Eloize:


EXCENTRICUS σε ολόκληρο τον κόσμο


«Πιθανότατα η πιο απολαυστική παράσταση που είδαμε σε τσίρκο για πολλά χρόνια».


Sunday Morning Herald, Sydney, AUSTRALIA


«Απ’ τα καλύτερα και πιο γοητευτικά παραδείγματα μοντέρνου τσίρκου που έχω δει!»


Daily Telegraph, London


***** 5 αστέρια. «Φοβερά έξυπνο!»


«...Είναι τσίρκο με ατμόσφαιρα, ποίηση, χιούμορ και πάνω απ’ όλα καρδιά!»


The Scotsman, Edinburgh, SCOTLAND


«...αξέχαστη παράσταση, μπαίνει στην καρδιά σου. Μεταφέρει ως δια μαγείας το πνεύμα ενός


πανηγυριού».


The Sunday Times, LONDON


«Μια έκρηξη ασταμάτητης ενέργειας».


Yediot Ahronot, Jerusalem, ISRAEL


«To Cirque Eloize επικοινωνεί με την παγκόσμια γλώσσα της ψυχαγωγίας!»


The New York Times, NEW YORK


Κριτικές παραστάσεων 


Διαβάστε προσεκτικά τις κριτικές των κειμένων 11 και 12 για διάφορες παραστάσεις τσίρκου


και θεάτρου. Είδατε πρόσφατα κι εσείς κάποια παράσταση;  Σας άρεσε; Γιατί; 


Γράψτε την κριτική σας στη σχολική εφημερίδα. Πάρτε ιδέες και από τις κριτικές


που διαβάσατε. Αν πρόκειται για θεατρικό έργο, γράψτε και λίγα λόγια για το θέμα του.
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Tο Σάββατο 29 Mαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Kαλλιθέας, δόθηκε θεατρι-


κή παράσταση στην οποία συμμετείχαν μαθητές του 5ου και 22ου


Δημοτικών Σχολείων Kαλλιθέας, οι μαθητές παρουσίασαν την Eιρήνη


του Aριστοφάνη σε διασκευή Σοφίας Zαραμπούκα.


Oι μαθητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στην παράσταση και


καταχειροκροτήθηκαν από τους γονείς τους και άλλους θεατές που


γέμισαν την αίθουσα


του Δημοτικού


Θεάτρου.


Tη σκηνοθετική επιμέ-


λεια του έργου είχε ο


Nίκος Tσέργας.


Γιώργος Tσεπερλής


EIPHNH TOY APIΣTOΦANH


J
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«Η καρδιά του καλού παιδικού θεάτρου χτύπησε αυτή τη χρονιά για πρώτη φορά


στο Μεταξουργείο. Ο Φουστ σε σκηνοθεσία Σέργιου Γκάκα, μουσική Γιώργου


Μπαρδάκη, σκηνικά Έλενας Χριστούλη και κοστούμια Μαρίας Κοντοδήμα, είναι η


πιο επίκαιρη, πιο έξυπνη και πιο χαρωπή παιδική παράσταση που έχω δει για πολύ


καιρό. Απόλαυσα την εκφραστικότητα και την ευκινησία των νεαρών ηθοποιών


και τη φυσικότητα του απλού θεάτρου: ύφασμα, φώτα, σώμα, φωνή, μουσική


(χωρίς ενισχυτές). Παίζουν: Δάφνη Δαυίδ, Σοφία Βούλγαρη, Δημήτρης Χαβρές,


Δημήτρης Ζωγραφάκης, Νίκος Καρίμαλης, Γιάννα Παπαγεωργίου».


Σωτηρία Ματζίρη


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Δευτέρα 2 Ιουλίου 2001 (διασκευή)
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MIA ΘEATPIKH ΠAPAΣTAΣH


ΠOY ΠAPAKOΛOYΘHΣA


(από μαθήτρια της Γ΄3 τάξης


Tσολάκη Eυαγγελία)


Tην Tετάρτη είχα πολλή αγωνία για το θέατρο
που θα πηγαίναμε την Πέμπτη με το σχολείο.
Θα παρακολουθούσαμε τη θεατρική
παράσταση «ΓOYPOYNAKIA KOYMΠAPAΔEΣ».
Oι ηθοποιοί, ανάλογα με το ρόλο τους,
φορούσαν και τα κατάλληλα κοστούμια:
γουρουνάκια, λύκοι, μια μάγισσα και κάποιος
με κουρελιασμένα ρούχα.
Mου άρεσε πολύ η ιστορία του έργου.
Tο κύριο θέμα ήταν δύο αγαπημένοι φίλοι
γουρουνάκια. O ένας από τους δυο έγινε
ξαφνικά πολύ πλούσιος και αδιαφόρησε
τελείως για τον φίλο του το φτωχό. Aκόμα και
όταν του ζήτησε βοήθεια τον αρνήθηκε. Mετά
από πολλές περιπέτειες το φτωχό γουρουνάκι
έσωσε το πλούσιο γουρουνάκι από τους λύκους
και τότε αυτό κατάλαβε το λάθος του. Mικροί
και μεγάλοι πρέπει να έχουμε για παράδειγμα
το φτωχό γουρουνάκι.


Δεκέμβριος 2002 «Mαθητικές σελίδες»


www.geocities.com/salnk/index.htm


11o Δ.Σ. Eυόσμου Θεσσαλονίκης


Tι γράφτηκε για την προηγούμενη παράσταση


του θεάτρου της Άνοιξης


«Eρευνητές», 27/6/99
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Ο Ηρακλής, διαβάτης, φτάνει σε ένα σταυροδρόμι.


ΗΡΑΚΛΗΣ: Σύμφωνα με το χρησμό, το δρόμο για τις Μυκήνες πρέπει να διαβώ.


(Φτάνει στο σταυροδρόμι και σταματάει.)


ΗΡΑΚΛΗΣ: Μα το Δία! Το σταυροδρόμι αυτό με βάζει τώρα να σκεφτώ. Το δρόμο να διαλέξω το σωστό.


Το δεξί ή τον αριστερό; (δις)


(Εμφανίζονται η Αρετή και η Κακία. Η Κακία ντυμένη με πλουμιστά ρούχα και η Αρετή ντυμένη με απλά


ρούχα. Τρέχει η Κακία προς τον Ηρακλή.)


ΚΑΚΙΑ: Ο δικός μου ο δρόμος είναι ο σωστός, ο εύκολος και ο βατός. Να το ξέρεις, αν τον ακολουθή-


σεις, θα ’χεις ό,τι επιθυμήσεις.


ΗΡΑΚΛΗΣ: Ποια είσαι ’συ; (επιφυλακτικά)


ΚΑΚΙΑ: (Κάνει στροφές επιδεικτικά.)


Οι εχθροί με λεν Κακία μα οι φίλοι Ευδαιμονία.


Έλα να μ’ ακολουθήσεις και τους φίλους να γνωρίσεις (με ύφος).


(Μπαίνουν ένας τεμπέλης και ένας κλέφτης.)


ΤΕΜΠΕΛΗΣ: (Τεντώνεται και δείχνει να βαριέται.) Δουλειά δε γνώρισα ποτέ καμιά. Ωραίο πράγμα η


τεμπελιά. Άλλοι κουράζονται κι εγώ γλεντώ. Μα μέχρι πότε; Δε θα βαρεθώ;


(Τον σκουντάει ο ληστής, με ύφος πονηρό και κινήσεις του μιλά.)


ΛΗΣΤΗΣ: Έλα να κάνουμε ομάδα και μέσα σε μια εβδομάδα


θα ’χουμε χρήμα που δεν έχεις ξαναδεί και θα ‘μαστε πλούσιοι για μια ζωή.


ΑΡΕΤΗ: Αυτός ο δρόμος είναι της κακίας. Το δρόμο μου πάντα ακολουθούν όσοι θέλουν να τους αγα-


πούν και να τους τιμούν.


Αν θες στους άλλους να κάνεις το καλό, το δικό μου δρόμο να βάλεις στο μυαλό.


ΗΡΑΚΛΗΣ: Κι εσύ ποια είσαι;


ΑΡΕΤΗ: Είμαι η απλή και σεμνή Αρετή, έτσι είμαι σε όλους γνωστή. Το δρόμο μου μπορεί να διαβεί μόνο


όποιος κοπιάσει πολύ (με νύξη - δάχτυλο). Έλα να δεις αυτούς, τους τίμιους κι εργατικούς.


(Σβήνουν τα φώτα και εμφανίζονται ένας καλλιεργητής κι ένας αγγειοπλάστης.)


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ: Εγώ είμαι της γης καλλιεργητής και τα αγαθά παράγω της ζωής. Στο δρόμο θα με


βρεις της Αρετής κι ενίοτε στα μπλόκα της Εθνικής.


ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ: (Κρατά ένα πήλινο δοχείο.) Εγώ είμαι ένας αγγειοπλάστης, αλλοδαπός και μετανά-


στης. Για να βρεθώ στο δύσκολο δρόμο της Αρετής


δουλεύω ολημερίς κι οληνυχτίς. Αυτό βέβαια δε με χαλάει


γιατί τα ένσημά μου τα κολλάει. Κι αν στη δούλεψη της θα βρεθείς και το αξίζεις, θα ανταμειφθείς.


ΗΡΑΚΛΗΣ: Σε δύσκολη θέση έχω βρεθεί μα πρέπει να κάνω σωστή εκλογή. Το δρόμο να πάρω της


Κακίας; Να γίνω ένας κλέφτης ή ένας παρίας; Ποιος τότε μ’ αξία τιμές θα μου δίνει;


Και με περηφάνια και δόξα δίκαια θα με ντύνει; Το δρόμο να πάρω της Αρετής; Θα βρω καμιά δουλειά


της προκοπής. Τον κόσμο με τη δύναμή μου θα βοηθάω, και τα σχέδια των κακών με χαρά θα χαλάω. 


Ας πάω λοιπόν γιατί έχω πολλή δουλειά, κι εδώ δε χωρούν πονηριές τεμπελιά.


Διασκευή του μύθου από τους μαθητές του 2ου Δ.Σ. Άνω Λιοσίων, Μάιος 2001
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2.   Για το ανέβασμα της θεατρικής σας παράστασης θα πρέπει να ετοιμάσετε τα κείμενα που


       χρειάζονται:


       • μία ανακοίνωση για την εφημερίδα του σχολείου σας (ποιος διοργανώνει την εκδήλωση,


       τίτλος, πότε, πού, ποιοι παίζουν, ποιος έγραψε το θεατρικό έργο, ποιος το σκηνοθέτησε).


       • το πρόγραμμα της παράστασης (περίληψη και ποιος διοργανώνει την εκδήλωση, τίτλος,


       πότε, πού, ποιοι παίζουν, ποιος έγραψε το θεατρικό έργο, ποιος το σκηνοθέτησε,


       βλ. πρόγραμμα του «ΦΟΥΣΤ»).


       • Τις προσκλήσεις που θα μοιράσετε (ποιος προσκαλεί, τίτλος έργου, πότε, πού).


       Παρατηρήστε πρώτα τα ανάλογα κείμενα 16, 17, 18.


1.   Οι μαθητές του 2ου Δ.Σ. Άνω Λιοσίων διάβασαν ένα μύθο από τη ζωή του μυθικού ήρωα Ηρακλή


       (κείμενο 13) και μετά τον άλλαξαν σε σενάριο και παρουσίασαν μια μικρή θεατρική παράσταση


       (κείμενο 14)! Διαβάστε τα κείμενα 13 και 14. Θα θέλατε να προετοιμάσετε κι εσείς μια θεατρική


       παράσταση με αφορμή κάποιο μύθο ή κάποια άλλη ιστορία; Πριν σκηνοθετήσετε την ιστορία που


       έχετε διαλέξει (σας προτείνουμε την ιστορία του κειμένου 15):


       • Πρώτα βρείτε τα επεισόδια της ιστορίας σας, που θα είναι και οι διαφορετικές σκηνές του έργου.


       Από πού αρχίζει και πού τελειώνει το καθένα; Δώστε τους τίτλους. 


       • Ποιο είναι το κύριο πρόσωπο της ιστορίας; Ποια είναι τα υπόλοιπα πρόσωπα;


       Μοιράστε τους ρόλους μεταξύ σας.


       • Ποια είναι τα συναισθήματα των προσώπων σε κάθε επεισόδιο; Βρείτε τους τρόπους που θα


       τα δείξετε σε κάθε σκηνή.


       • Φτιάξτε διαλόγους για κάθε σκηνή και βρείτε το κατάλληλο ύφος για κάθε φράση. Προσοχή! 


       Γράφουμε πρώτα το όνομα του ήρωα που μιλάει με κεφαλαία γράμματα, μετά βάζουμε άνω και κάτω


       τελεία και στη συνέχεια γράφουμε αυτά που λέει. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε και οδηγίες


       μέσα σε παρενθέσεις στο τέλος κάθε φράσης. (Δείτε τους διαλόγους που έφτιαξαν τα παιδιά.)


       • Φανταστείτε τα σκηνικά και τα κοστούμια που ταιριάζουν στο έργο σας. Φτιάξτε κοστούμια που


       ταιριάζουν στον κάθε ρόλο. Για παράδειγμα, η «Αρετή» φοράει απλά ρούχα ενώ η «Κακία» φοράει


       φανταχτερά ρούχα και είναι στολισμένη με κοσμήματα.  


       • Τέλος, σκεφτείτε πώς θα μιλούν και θα κινούνται οι ηθοποιοί σας, πώς θα μπαίνουν στη σκηνή και


       πώς θα βγαίνουν από τη σκηνή. Είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε την παράστασή σας.


       Μπορείτε να βάλετε και μουσική.
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Η Αρετή και η Κακία


Ηρακλής – Αρετή – Κακία
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2.   Με τα στοιχεία που έχετε από τη συνέντευξη της Ξένιας Καλογεροπούλου φτιάξτε


       το βιογραφικό της σημείωμα, όπου θα γράψετε:


       •  τόπο γέννησης και διαμονής


       •  σχολείο φοίτησης


       •  σπουδές


       •  επάγγελμα


       •  έργα που έχει γράψει και σκηνοθετήσει


       •  άλλες χώρες που έχουν παιχτεί τα έργα της


       (Δείτε τα βιογραφικά σημειώματα του κειμένου 20 και διαλέξτε από τη συνέντευξη μόνο


       τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για ένα βιογραφικό σημείωμα.)


1.   Διαβάστε τη συνέντευξη της Ξένιας Καλογεροπούλου (κείμενο 19) και απαντήστε


       διαλέγοντας τη σωστή απάντηση:


       Το θέατρο της Ξένιας Καλογεροπούλου ονομάζεται:


       α. Μεγάλο παράθυρο.


       β. Μικρή Πόρτα.


       γ. Μεγάλη Πόρτα.


       Το πρώτο έργο που έγραψε η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Οδυσσεβάχ, είχε στοιχεία από:


       α. την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.


       β. το Σεβάχ το θαλασσινό.


       γ. την Οδύσσεια και τις Χίλιες και μια νύχτες.


       Το παραμύθι διαφέρει από τη θεατρική παράσταση :


       α. γιατί λέει μόνο τα γεγονότα και όταν το διαβάζουμε πλάθουμε στο μυαλό μας


       δικές μας εικόνες για τους ήρωες.


       β. γιατί πολλές φορές μιλά για δράκους.


       γ. γιατί αναφέρεται σε μια ιστορία.


       Τα παιδιά στη σημερινή εποχή διαφέρουν με αυτά της παλιάς εποχής:


       α. γιατί είναι πιο έξυπνα.


       β. γιατί έχουν περισσότερες εμπειρίες στην καθημερινή τους ζωή.


       γ. γιατί είναι πιο ψηλά.


       Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις για παιδιά. Η Ξένια Καλογεροπούλου


       πιστεύει:


       α. ότι πρέπει να τις βλέπουμε όλες.


       β. ότι δεν πρέπει να βλέπουμε καμία.


       γ. ότι πρέπει οι μεγάλοι να ελέγχουν ό,τι βλέπουν τα παιδιά.
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Θέατρο «Μικρή Πόρτα»
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3.   Βάλτε στη σειρά τις λέξεις των παρενθέσεων για να σχηματίσετε προτάσεις


       του κειμένου:


       •  (είναι, άνθρωπος, Η, Ξένια Καλογεροπούλου, ο, σημάδεψε, παιδικό που, θέατρο, το)


       •  (ενδιέφεραν, τα, Με, πράγματα, πολύ, κάναμε, που, σχολείο, στο)


       •  (φάνηκε, συναρπαστική, μου, Οδύσσεια, Η)


39


Οι λέξεις συνδυάζονται μεταξύ τους με βάση κάποιους σταθερούς κανόνες


για να σχηματίσουν την πρόταση. 


Στο συνταγματικό άξονα βλέπουμε με ποιον τρόπο συνδυάζονται.


Η πρόταση αποτελείται από δύο μέρη, το ονοματικό μέρος (ΟΜ) και


το ρηματικό μέρος (ΡΜ). 


Κάθε μέρος της πρότασης σχηματίζεται με βάση κάποιους κανόνες. 


Π.χ. στη φράση Ο διευθυντής του τσίρκου υποκλίθηκε:


Π


                         ΟΜ                                                                  ΡΜ


            Ο διευθυντής του τσίρκου                                                       υποκλίθηκε.
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4.   Υπογραμμίστε τις προτάσεις όπου εφαρμόζονται οι κανόνες της γλώσσας (άρα είναι σωστές).


       Διορθώστε όσες μπορείτε: 


       •  Η παιδικό θέατρο είναι σημαντικός για τα παιδιά.


       •  Ο Μηνάς Χατζησάββας πήρε δίπλωμα καθηγητή της γαλλικής γλώσσας.


       •  Ένας παράσταση γεννιέται από ένα παραμύθι.


       •  Τα παρασκήνια είναι κρυφά στους θεατές.


       •  Τα παιδιά του σχολείου δίνει παράσταση.


       •  Το θέατρο μας ψυχαγωγεί και μας διασκεδάζει.
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5.   Μεγαλώστε τις προτάσεις προσθέτοντας νέες λέξεις: 


       Ο ακροβάτης ισορροπεί


       Οι κούκλες φτιάχνονται


       Τα φώτα σβήνουν


       Ο ηθοποιός απαγγέλλει


Το άρθρο Ο και το ουσιαστικό διευθυντής συνδυάζονται με βάση τους κανόνες του Συντακτικού,


π.χ. το άρθρο και το ουσιαστικό πρέπει να συμφωνούν:


•  ως προς το γένος


•  ως προς τον αριθμό


•  ως προς την πτώση


Χάρη σ’ αυτούς τους κανόνες έχουμε τη δυνατότητα να μεγαλώνουμε τις προτάσεις οριζόντια


στο συνταγματικό άξονα, π.χ.


Η παράσταση αρχίζει.


Η παράσταση αρχίζει όταν ανοίγουμε την κουρτίνα.


Η παράσταση αρχίζει όταν ανοίγουμε την κουρτίνα δεξιά κι αριστερά της σκηνής.
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Μπορούμε να αντικαταστήσουμε ορισμένες λέξεις ή φράσεις με άλλες που έχουν τον ίδιο ρόλο


στην πρόταση. Αυτή η αντικατάσταση γίνεται σ’ έναν κάθετο άξονα,


που ονομάζεται παραδειγματικός. Π.χ.


                                  ΟΜ                                                          ΡΜ


                    Ο διευθυντής του τσίρκου


                    Ο ηθοποιός                                                     έκανε την εμφάνισή του.


                    Ο πατέρας


                                  ΟΜ                                                          ΡΜ


                    Ο διευθυντής του τσίρκου                             έκανε την εμφάνισή του.


                                                                                           ευχαρίστησε τους θεατές.


                                                                                           υποκλίθηκε.


6.   Βάλτε στη θέση των υπογραμμισμένων λέξεων άλλες συνώνυμες, οι οποίες έχουν το ίδιο νόημα: 


(αισθάνομαι, συναντώ, κλέβω, κερδίζω, ωραίος, εργασία, χρήματα)


       •  Της πήραν την τσάντα. 


       •  Έκανα πολλά χρόνια να τη δω. 


       •  Βγάζει πολλά λεφτά από αυτή τη δουλειά. 


       •  Νιώθω αδιάθετος


       •  Είναι όμορφη. 


7.   Βρείτε ποιο παράδειγμα (λέξη ή λεκτικό σύνολο) δεν ταιριάζει: 


                                                                       χειροκροτούν από συγκίνηση.


Οι θεατές                                                      παίζουν θέατρο.


                                                                       κάθονται στις θέσεις τους.


Το παιδικό θέατρο                                        


Το γήπεδο                                                     γέμισε από κόσμο.


Ο γαλανός ουρανός


Πήρε                                                              ένα σπίτι με δόσεις.


Αγόρασε


Έφαγε
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Ξέρετε ποιοι είναι οι χώροι ενός θεάτρου και σε τι χρησιμεύουν; Συμπληρώστε δίπλα σε κάθε


αριθμό τη λέξη που ταιριάζει:


κουρτίνα, προβολείς, καμαρίνια, σκηνή, παρασκήνια, σκηνικά, πλατεία, μπαλκόνι,


χαμηλός φωτισμός, διάδρομος, εξώστης, ορχήστρα


1..........................        2..............................       3,14................................         4.............................


5...........................       6.................................................            7,12................................................


8,9,10.....................................................                                   11.............................................


13.........................................          15..........................................         16...................................... 


• Σε τι χρησιμεύει ο κάθε χώρος;


Οι χώροι του θεάτρου
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Oδηγίες προς κουκλοπαίκτες!


•  Oι κουκλοπαίκτες πρέπει να είναι από δύο ως τέσσερις, και να


μοιράσουν μεταξύ τους τις κούκλες. Προσπαθήστε ν’ αλλάζετε τη


φωνή σας ανάλογα με το χαρακτήρα κάθε ήρωα, φροντίζοντας


παράλληλα να μη σας πιάσουν τα γέλια και η παράσταση


καταλήξει...για κλάματα! Aφού μάθετε τα λόγια του έργου, κάντε


πρόβα παρέα με έναν φίλο ή φίλη, που θα παίζει το ρόλο του


σκηνοθέτη, επισημαίνοντας τα λάθη ή τις παραλήψεις σας.


•  Eπιλέξτε μαζί μια χαρούμενη μελωδία που θα συνοδεύει μουσικά


την παράσταση. Θα δείτε πόσο αλλιώτικες μπορούν να γίνουν, με


λίγη φαντασία και καλή διάθεση, οι καλοκαιρινές σας διακοπές... 


•  A! εφόσον υπάρχει φωτογραφική μηχανή στο σπίτι,


φωτογραφίστε τη μεγάλη στιγμή της πρεμιέρας και στείλτε μας


τις φωτογραφίες. 


•  Θα χαρούμε πολύ να σας καμαρώσουμε!


«Eρευνητές», 20/8/2000
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1.   Διαβάστε το άρθρο εφημερίδας (κείμενο 22) και αντιστοιχίστε αυτά που ταιριάζουν: 


     •  Δαχτυλόκουκλες                          •  φοριούνται σαν γάντι


    •  Μαριονέτες                                    •  παίζονται με την άκρη των δαχτύλων


    •  Γαντόκουκλες                                 •  κινούνται με σχοινάκια


    •  Μαρότες                                         •  κινούνται απευθείας με τα χέρια μας


    •  Φιγούρες Θεάτρου Σκιών             •  κινούνται με ειδικές ράβδους


    •  Κούκλες άμεσης κίνησης              •  παίζονται πίσω από πανί


2.   Ήρθε η ώρα να φτιάξετε το δικό σας κουκλοθέατρο και τις δικές σας κούκλες. 


       Χωριστείτε σε ομάδες και μοιραστείτε τις εργασίες. 


       • Μία ομάδα θα φτιάξει τις κούκλες. Άλλη ομάδα θα αναλάβει να φτιάξει


       το κουκλοθέατρο. Άλλη μια ομάδα θα βρει ή θα γράψει το έργο που θα παιχτεί.


       (Θα μπορούσατε να παίξετε το έργο του κειμένου 23 «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται».)


       Όλες οι ομάδες πρέπει να φτιάξουν το σχεδιάγραμμά τους όπου θα βάλουν σε σειρά


       τις εργασίες που πρέπει να κάνουν. 


       • Τέλος, τέσσερις το πολύ πέντε μαθητές θα παίξουν την παράσταση.


       ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!! 


       


       (Συμβουλευτείτε πρώτα τα κείμενα 24, 25, 26)
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Κούκλες για κουκλοθέατρο
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Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο 29.   


Χωριστείτε σε ομάδες των δύο ατόμων. Φανταστείτε ότι ο ένας ή η μία ενδια-


φέρεται να παρακολουθήσει σεμινάρια κατασκευής και κίνησης κουκλών και ο


άλλος ή η άλλη είναι ο υπεύθυνος του εργαστηρίου ΜΑΙΡΗΒΗ. Ο πρώτος ή η


πρώτη, αφού αποφασίσει ποιον από τους κύκλους μαθημάτων του εργαστηρί-


ου θα ήθελε να παρακολουθήσει, κάνει στον υπεύθυνο ερωτήσεις για το τι έχει


το πρόγραμμα, το χρόνο διάρκειας, τις ημέρες συναντήσεων και οτιδήποτε


άλλο τον /την ενδιαφέρει. Ο υπεύθυνος θα πρέπει να δώσει όλες τις απαραί-


τητες πληροφορίες και να απαντήσει στις απορίες. (Οι πληροφορίες δίνονται


στο κείμενο 29.)


Πριν παίξετε τους ρόλους σας, κρατήστε σημειώσεις με όσα πρόκειται να


πείτε (ερωτήσεις και απαντήσεις).
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Εργαστήρι «Μαιρηβή»
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Νοέμβριος 2001


«Συνέντευξη από έναν καραγκιοζοπαίκτη - τον Γιάννη Χατζή»
(των παιδιών της ΣΤ΄ τάξης Νίκου Εκμεκτσέογλου & Νικολέτας Μαμόλη)


Νίκος & Νικολέτα: Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις, κύριε Χατζή.


Γιάννης Χατζής: Ευχαρίστως, παιδιά, σας ακούω...


Νικολέτα: Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με το Θέατρο Σκιών;


Γιάννης Χατζής: Η αγάπη μου για το Θέατρο Σκιών, αυτήν τη λαϊκή μορφή τέχνης, όπως και η πίστη


μου ότι αυτή η μορφή τέχνης θα μπορούσε πραγματικά να προσφέρει κάτι στα πολιτιστικά επιτεύγματα


του λαού μας.


Νίκος: Πόσων χρονών ήσαστε όταν ασχοληθήκατε για πρώτη φορά με τον Καραγκιόζη;


Γιάννης Χατζής: Ήμουν πολύ μικρός. Γύρω στα 18....


Νικολέτα: Πότε αρχίσατε να δίνετε παραστάσεις επαγγελματικά;


Γιάννης Χατζής: Πρέπει να ’ναι τώρα τουλάχιστον 28 χρόνια.


Νίκος: Τα έργα που παρουσιάζετε τα γράφετε εσείς;


Γιάννης Χατζής: Πολλά από αυτά..., ναι! 


Νικολέτα:  Είναι δύσκολο να μάθεις να παίζεις με τις φιγούρες;


Χρειάζεται πολύ εξάσκηση;


Γιάννης Χατζής: Είναι αρκετά δύσκολο και χρειάζεται εξάσκηση. Γιατί


δεν είναι μόνο να παίζεις με τις φιγούρες. Είναι μια μορφή θεάτρου


όπου πρέπει, εκτός από την κίνηση, να δίνεις ψυχή στις φιγούρες.


Είναι και η μίμηση, το έργο το ίδιο, είναι να κάνεις όλους τους ρόλους.


Επίσης χρειάζεται να κατασκευάζεις τις φιγούρες εσύ ο ίδιος, αλλά και


πολλά άλλα. Να κουβαλάς τον μπερντέ, να βάζεις τα φώτα, να είσαι


ζωγράφος... Ό,τι σε ένα θέατρο απαιτεί την εργασία πολλών ανθρώπων, ο καραγκιοζοπαίκτης τα κάνει


όλα μόνος του.... 


Νίκος:  Φτιάχνετε μόνος σας τις φιγούρες;


Γιάννης Χατζής: Ναι! Βέβαια.


Νικολέτα:  Χρειάζεστε άλλους συνεργάτες όταν δίνετε παραστάσεις;


Γιάννης Χατζής: Ναι! Σίγουρα τις περισσότερες φορές χρειάζομαι από έναν και περισσότερους


βοηθούς. Φυσικά ο καραγκιοζοπαίκτης παίζει, αλλά χρειάζεται τουλάχιστον ένας βοηθός.


Νίκος:  Ποιος ήρωας σας αρέσει και γιατί;


Γιάννης Χατζής: Κοιτάξτε..., δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Ο κάθε ήρωας έχει τη δικιά του


γοητεία.


Νομίζω όμως ότι, αν θα έπρεπε οπωσδήποτε να διαλέξω κάποιον, αυτός θα ήταν ο Καραγκιόζης. Και για


το σκωπτικό του πνεύμα και για τη σάτιρα που αναπτύσσει και για την κριτική διάθεση που έχει και για


την αυτοκριτική που κάνει στον εαυτό του. Γενικά για όλη του την υπόσταση.


Νικολέτα:  Υπάρχουν πολλοί καραγκιοζοπαίκτες σήμερα στην Ελλάδα;


Γιάννης Χατζής: Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί.


Νίκος:  Πιστεύετε ότι κάνατε καλά που ασχοληθήκατε με το Θέατρο Σκιών


ή μήπως τώρα έχετε αλλάξει γνώμη;


Γιάννης Χατζής: Γνώμη δεν έχω αλλάξει! Νομίζω ότι έκανα καλά.


Πιστεύω ότι υπηρετώ τον πολιτισμό με έναν ωραίο τρόπο. Το Θέατρο Σκιών


είναι ένα από τα πολιτιστικά επιτεύγματα του λαού μας και παίζοντας


προσφέρω και γω τις υπηρεσίες μου στον πολιτισμό.


Νίκος & Νικολέτα: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη που μας


δώσατε!


Γιάννης Χατζής: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη...


11ο Δ.Σ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης


www.geocities.com/solnk/index.htm


ΚΕΙΜΕΝΟ 28


J







J53


ΚΕΙΜΕΝΟ 29







J54







J


ΚΕΙΜΕΝΟ 30


55







J


ΚΕΙΜΕΝΟ 31


56







J57







J


1.   Διαβάστε τη συνέντευξη που πήραν τα παιδιά από τον καραγκιοζοπαίχτη (κείμενο 28)


       και διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 


       Ο Γιάννης Χατζής ασχολήθηκε με το Θέατρο Σκιών:


       α. για να βγάλει περισσότερα χρήματα.


       β. γιατί αγαπάει το Θέατρο Σκιών.


       γ. για να γίνει διάσημος.


       Ένας καραγκιοζοπαίχτης πρέπει:


       α. να μιμείται όλους τους ήρωες.


       β. να μιμείται μόνο τον Καραγκιόζη.


       γ. να μη μιμείται κανέναν ήρωα.


       Οι φιγούρες:


       α. αγοράζονται από το εμπόριο.


       β. φτιάχνονται από τον καραγκιοζοπαίχτη.


       γ. φτιάχνονται από επιπλοποιούς.


       Το Θέατρο Σκιών είναι:


       α. οι σκιές μας στο δρόμο.


       β. οι σκιές των ηθοποιών στη σκηνή.


       γ. οι σκιές των χάρτινων ηρώων πίσω από λευκό πανί.


2.   Διαβάστε το κείμενο 29. Τι πληροφορίες μάς δίνει για την καταγωγή του Καραγκιόζη;


       Βρείτε κι άλλες πληροφορίες για το Θέατρο Σκιών και τον Καραγκιόζη. Ψάξτε


       σε εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες και περιοδικά και βρείτε τον τόπο απ’ όπου ξεκίνησε,


       τον τρόπο κατασκευής και παιξίματος καθώς και το ρόλο της κάθε φιγούρας. Δημοσιεύστε


       ένα άρθρο με τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε στην εφημερίδα του σχολείου σας. 


3.   Μήπως στην πόλη σας υπάρχει Θέατρο Σκιών; Επισκεφτείτε το και πάρτε κι εσείς


       συνέντευξη από τον καραγκιοζοπαίχτη. Πρώτα βρείτε τις ερωτήσεις που θέλετε να


       του κάνετε. Ύστερα βάλτε σε μια σειρά τις ερωτήσεις σας. Πάρτε μαζί σας κασετόφωνο


       και φωτογραφική μηχανή. Δημοσιεύστε τη συνέντευξη στη σχολική σας εφημερίδα, αφού


       την ακούσετε από το μαγνητόφωνο και τη γράψετε. (Εάν δεν υπάρχει Θέατρο Σκιών


       στην πόλη σας, πάρτε συνέντευξη από κάποιον ηθοποιό, σκηνοθέτη κτλ. που μπορεί να ζει


       στην πόλη σας, σχετικά με το επάγγελμά του.) 


4.   Εάν θέλετε κι εσείς να γίνετε καραγκιοζοπαίχτες, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που δίνουν


       τα κείμενα 29, 30 και παίξτε το έργο του κειμένου 31. Μοιραστείτε τις εργασίες και


       φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα για καθεμία, έτσι ώστε, αν κάποια άλλη τάξη θέλει


       να επαναλάβει την παράσταση, να ξέρει πώς ακριβώς θα εργαστεί.


5.   Χωριστείτε σε ομάδες. Η κάθε ομάδα γράφει σε ένα χαρτί μια φράση που θα έχει πάνω


       από τρεις λέξεις. Έπειτα κόβει την κάθε λέξη με ψαλίδι. Η μία ομάδα δίνει στην άλλη


       τη φράση της με ανακατεμένες τις λέξεις. Μέσα σε ένα λεπτό θα πρέπει η κάθε ομάδα


       να ξαναφτιάξει την κομμένη φράση με τις λέξεις που της δόθηκαν. Με το τέλος του


       χρόνου ελέγχουμε ποια ομάδα ξανάφτιαξε σωστά την πρόταση. Αυτή θα είναι και


       η νικήτρια. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο ξαναμοιράζοντας τις φράσεις, σε άλλες ομάδες


       αυτή τη φορά. Καλή τύχη!
58


Μπρος και πίσω από τον μπερντ¤


Συνέντευξη από έναν καραγκιοζοπαίχτη
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Mπαλονόκουκλες
Πριν φτιάξετε αυτές τις κούκλες και παίξετε κουκλοθέατρο, παίξτε ένα άλλο παιχνίδι.


Χωριστείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα πρέπει να βρει τα ουσιαστικά που ανήκουν στην ίδια οικο-


γένεια με τα ρήματα όλων των οδηγιών. Η χρήση λεξικού επιτρέπεται. Νικήτρια θα είναι η ομάδα


που έχει βρει τα περισσότερα σωστά παράγωγα ουσιαστικά. Καλή Επιτυχία!
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1.   Αφού διαβάσετε τις πληροφορίες για τις παιδικές σκηνές, απαντήστε στις παρακάτω


       ερωτήσεις:


       • Εάν θέλετε να τηλεφωνήσετε για πληροφορίες στο θέατρο «Βεάκη» και το «Θέατρο


       Σκιών Ιάσονα Μελισσινού», ποια τηλέφωνα θα σας χρειαστούν; (Τα θέατρα είναι


       γραμμένα με αλφαβητική σειρά.)


       • Εάν θέλετε να πάτε στο θέατρο Μίνωα, ποια οδό πρέπει να βρείτε;


       • Σε ποια οδό βρίσκεται το κουκλοθέατρο «Φιγούρες και κούκλες» και σε ποιο


       τηλέφωνο μπορείτε να πάρετε πληροφορίες;


       • Ποιο έργο παίζεται στο θέατρο «Κάτω από τη Γέφυρα»;


2.   Ψάξτε μια τοπική εφημερίδα και βρείτε τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των παιδικών


       θεάτρων της περιοχής σας. 


       Φτιάξτε έναν κατάλογο των θεάτρων αυτών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους


       (διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ.) και με τους τίτλους των έργων που παίζονται σε κάθε ένα.


3.   Βρείτε τώρα στο χάρτη της Αττικής πού βρίσκεται η κάθε περιοχή που έχει παιδικό


       θέατρο.
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Παιδικές σκηνές
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1.   Διαβάστε το άρθρο της εφημερίδας (κείμενο 36) και διαλέξτε τη σωστή απάντηση:


       Το θέατρο ξεκίνησε:


       α. από τους διαλόγους των εμπόρων στις αγορές στην αρχαιότητα.


       β. από τις θρησκευτικές τελετουργίες των αρχαίων λαών που συνοδεύονταν από δρώμενα.


       γ. από τις συζητήσεις που γίνονταν στην καθημερινή ζωή των γυναικών στην αρχαιότητα.


       Το αρχαίο ελληνικό δράμα (τραγωδία και κωμωδία) έχει σχέση με τη δημοκρατία γιατί:


       α. ο ποιητής ήταν ελεύθερος να εκφράζει τη γνώμη του.


       β. οι πολιτικοί πήγαιναν στο θέατρο.


       γ. όλοι οι πολίτες πήγαιναν στο θέατρο.


       Η παράσταση ήταν:


       α. ένας μονόλογος του θεατρικού συγγραφέα.


       β. ένας διάλογος για τα ζητήματα που απασχολούσαν την κοινωνία της εποχής.


       γ. ένας διάλογος από τις συζητήσεις της αρχαίας αγοράς.


       Ο χορός του αρχαίου θεάτρου ήταν:


       α. επαγγελματίες χορευτές εκπαιδευμένοι.


       β. εκδήλωση γιορτής και γλεντιού.


       γ. ηθοποιοί που εξηγούσαν τραγουδιστά την υπόθεση του έργου.


2.   Μήπως υπάρχει κοντά στην περιοχή σας κάποιο αρχαίο θέατρο; Βρείτε πληροφορίες


       γι’ αυτό, όπως τη χρονολογία που χτίστηκε και ανακαλύφθηκε. Μπορείτε επίσης να


       το επισκεφτείτε για να παρατηρήσετε τον τρόπο που έχτιζαν ένα θέατρο και το σχήμα που


       του έδιναν. Πώς άκουγαν χωρίς μικρόφωνα; Έβλεπαν όλοι καλά σε όποιο σημείο του


       θεάτρου κι αν κάθονταν; Παρουσιάστε τις πληροφορίες που μαζέψατε στη σχολική σας


       εφημερίδα ή στον πίνακα ανακοινώσεων, αφού βρείτε και μερικές ακόμα από


       τις εγκυκλοπαίδειες.


3.   Αν δεν υπάρχει κάποιο αρχαίο θέατρο κοντά στην περιοχή σας, βρείτε πληροφορίες για


       το παλιότερο θέατρο που βρίσκεται σ’ αυτήν. Μαζέψτε στοιχεία για τη χρονολογία ίδρυσής


       του και για τον ιδρυτή του. Κάντε έναν κατάλογο για τις παραστάσεις που έχουν παιχτεί


       εκεί και για τους ηθοποιούς που έχουν παίξει. Για να πάρετε όλες τις απαραίτητες


       πληροφορίες, μπορείτε να το επισκεφτείτε και να πάρετε συνέντευξη από το σημερινό


       διευθυντή του θεάτρου. Έπειτα, μπορείτε να γράψετε ένα άρθρο στη σχολική σας


       εφημερίδα με τη συνέντευξη που έχετε πάρει ή με τις πληροφορίες που έχετε μαζέψει, για


       να παρουσιάσετε και να κάνετε γνωστό το θέατρο της περιοχής σας.


4.   Διαβάστε το απόσπασμα του άρθρου «ειδικά εφέ». Aν εσείς θα θέλατε να βρείτε


       διάφορους ήχους για ένα θεατρικό έργο, όπως ήχο βροχής, ήχο βροντής, ήχους


       αυτοκινήτου, ήχους αγοράς κ.ά., πώς θα τους βρίσκατε; Σκεφτείτε κι άλλους ήχους,


       ετοιμάστε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε και παρουσιάστε τα στην τάξη.
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Tσίρκο


Θέατρο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1


Σήματα τροχαίας


Tέλος κατοικημένης


περιοχής.


Oδός υποχρεωτικής


διέλευσης.


Tέλος ορίου ταχύτητας


επιβληθέντος με


απαγορευμένη πινακίδα.


Yποχρεωτική πορεία


εμπρός ή δεξιά.


Yποχρεωτική


διέλευση πεζών.


Yποχρεωτική


πορεία προς


αριστερά.


Aπαγορεύεται


η είσοδος σε


φορτηγά αυτοκίνητα.


Kίνδυνος λόγω


εκτελούμενων


εργασιών στο δρόμο.


Aπαγορεύεται η είσοδος


σε όλα τα οχήματα από


όλες τις κατευθύνσεις.


O δρόμος οδηγεί σε


αποβάθρα ή όχθη


ποταμού.


Eπικίνδυνη στροφή


δεξιά.


Kίνδυνος λόγω


συχνής κίνησης παιδιών.


1.   Τα παρακάτω είναι σήματα της τροχαίας. Ποια αναγνωρίζετε; Προσπαθήστε να


       βρείτε τι σημαίνουν τα χρώματα: το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε, το κίτρινο.


       Συζητήστε στην τάξη για τη σημασία των σημάτων της τροχαίας στην καθημερινή μας ζωή. 


       Τι μπορούμε να πάθουμε αν δεν καταλάβουμε σωστά τη σημασία τους; 
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1.  Yποχρεωτική πορεία αριστερά.


2.  Eπικίνδυνη στροφή αριστερά.


3.  Aπαγορεύεται η στροφή αριστερά.


1.  Kυκλικός κόμβος ή πλατεία με υποχρεωτική κυκλική πορεία.


2.  Yποχρεωτική κίνηση των οχημάτων σε μια σειρά.


3.  Δρόμος κλειστός για όλα τα οχήματα και από τις δυο κατευθύνσεις.


1.  Δρόμος ταχείας κυκλοφορίας.


2.  Δρόμος αποκλειστικής κυκλοφορίας πεζών.


3.  Yποχρεωτική πορεία προς τα δεξιά.


2.   Μπορείτε να φτιάξετε έναν κατάλογο με τα σήματα της τροχαίας που βρίσκονται


       στην περιοχή σας και να τον κρεμάσετε στην τάξη. Δίπλα σε κάθε σήμα μπορείτε


       να γράψετε ένα μικρό κείμενο που να εξηγεί με απλά λόγια τι σημαίνει


       (όπως στον πίνακα της προηγούμενης σελίδας).


3.   Φανταστείτε πως δίνετε εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης και θα πρέπει να


       γνωρίζετε τα σήματα της τροχαίας. Διαλέξτε τη σωστή σημασία για το καθένα.







Σήματα και σύμβολα όπως τα παραπάνω βρίσκουμε όχι μόνο σε ρούχα αλλά και σε


σακούλες με τρόφιμα, σε κουτιά με απορρυπαντικά κτλ. Θέλετε να χωριστείτε σε


ομάδες; Η καθεμιά θα αναλάβει να μαζέψει όσα περισσότερα μπορεί από κάποιο


είδος που θα διαλέξει, π.χ. από σακούλες με τρόφιμα, θα τα παρουσιάσει στην τάξη


και θα πει τι σημαίνουν με απλά λόγια.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2
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Eνδείξεις στις ετικέτες των ρούχων







Γνωρίζετε κάποια από τα παραπάνω σύμβολα που βλέπουμε στην οθόνη του ηλεκτρονικού


υπολογιστή; Μπορείτε να φτιάξετε έναν κατάλογο όπου να αντιγράψετε το κάθε σύμβολο,


να γράψετε δίπλα τι σημαίνει και να σημειώσετε τι κάνουμε με αυτό, 


π.χ. το ποντίκι χρησιμεύει για να πηγαίνουμε σε όποιο σημείο της οθόνης θέλουμε.
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Σύμβολα ηλεκτρονικού υπολογιστή
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1.   Μπορείτε να βρείτε ποιο σύμβολο ταιριάζει σε κάθε ζώδιο; 


       Για να σας βοηθήσουμε:


     Ζυγός σημαίνει «ζυγαριά»,


     Ιχθύες σημαίνει «ψάρια»,


     Κριός σημαίνει «κριάρι»,


     Λέων σημαίνει «λιοντάρι».


2.   Αν ψάξετε σε εφημερίδες και περιοδικά, θα βρείτε και άλλα σύμβολα για τα ίδια


       ζώδια. Κόψτε τα, φτιάξτε έναν πίνακα και γράψτε δίπλα το όνομα του καθενός.


       Μπορείτε να τα συγκρίνετε μεταξύ τους. Πού μοιάζουν και πού είναι διαφορετικά;


       Συζητήστε το στην τάξη.
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Tα σύμβολα των ζωδίων







1.   Ξέρετε τι σημαίνει κάθε σύμβολο στην εικόνα όπου φαίνεται τι καιρό προβλέπει


       η Μετεωρολογική Υπηρεσία;


2.   Μπορείτε να γράψετε με απλά λόγια τη σημασία του; Κατόπιν, προσπαθήστε να


       φτιάξετε ένα μικρό κείμενο που να λέει τι καιρό θα έχει σε διάφορες περιοχές


       της Ελλάδας σύμφωνα με την εικόνα (μπορείτε να κοιτάξετε και το γεωγραφικό χάρτη


       της τάξης σας για να βρείτε τα ονόματα κάθε περιοχής).
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Tα σύμβολα του καιρού


Tα Nέα, 9-10/11/2002
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1.   Κοιτάξτε το φυλλάδιο με τα νομίσματα του ευρώ από τις χώρες της Ευρωπαϊκής


       Ένωσης. Κάθε χώρα έχει δικά της σύμβολα πάνω σε κάθε νόμισμα.


       Τα αναγνωρίζετε; Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν;


2.   Στα ελληνικά νομίσματα προσπαθήστε να βρείτε ποια εικόνα υπάρχει στο καθένα και


       ψάξτε να βρείτε πληροφορίες στην εγκυκλοπαίδεια, π.χ. για το μύθο της Ευρώπης,


       για την τριήρη (αρχαίο καράβι) κτλ. Παρουσιάστε τες προφορικά στην τάξη.
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Nομίσματα
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1.   Πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι που έχουν φυσιολογική ακοή; Πώς επικοινωνούν


       οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα ακοής; Ποια είναι η πιο σημαντική διαφορά,


       κατά τη γνώμη σας;


       Τι μπορεί να σημαίνει η λέξη «χειλεανάγνωση»;


2.   Μπορείτε να βρείτε μερικές λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά (π.χ. σπίτι,


       σχολείο, δουλειά, φαγητό κτλ.) και να δηλώσετε κάθε γράμμα με την κατάλληλη


       κίνηση του χεριού, όπως φαίνεται στον Πίνακα «Γραμματοσειρές Ελληνικού


       Δακτυλικού Αλφαβήτου»;
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Nοηματική γλώσσα
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Έφη Xατζηδημητρίου, Eισαγωγή στη Mουσική
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1.   Ο μουσικός ήχος λέγεται φθόγγος. Για να τον «διαβάσουμε», χρησιμοποιούμε


       κάποια σημάδια, τα οποία λέγονται νότες ή φθογγόσημα (δηλαδή «σημάδια για


       τους φθόγγους»). Οι νότες γράφονται πάνω σε γραμμές που σχηματίζουν


       το πεντάγραμμο. Στην αρχή του πενταγράμμου γράφεται ένα σχήμα, που λέγεται


       κλειδί ή γνώμονας και μας βοηθάει για να διαβάσουμε τις νότες. 


       Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις: 


       •  Πόσες νότες έχουμε;


       •  Πώς ονομάζονται;


       •  Πόσα κλειδιά έχουμε; 


       •  Πώς ονομάζονται;


       •  Πώς βρίσκουμε το όνομα κάθε νότας στο πεντάγραμμο;


2.   Ξέρετε πώς λέγεται η σελίδα που περιέχει νότες, όπως αυτή που βλέπετε


       στη σελίδα 17; Ξέρετε σε τι χρησιμεύει;


3.   Χωριστείτε σε ομάδες και φτιάξτε ένα δικό σας κώδικα επικοινωνίας. Τι χρειάζεται


       να κάνετε; Να σκεφτείτε σύμβολα, όπως αριθμούς, γράμματα, σχήματα, ήχους,


       κινήσεις κτλ. που το καθένα θα σημαίνει κάτι. Για παράδειγμα, βάλτε αριθμούς από


       το 1 ως το 24 στη θέση των γραμμάτων της αλφαβήτου και σχηματίστε δικές σας


       «λέξεις»:


     Α = 1, Β = 2, Γ = 3, Δ = 4, Ε = 5  ...
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1


1


H θάλασσα
Aνδρέας Kαρκαβίτσας







T2


Πηγή: Ανδρέας Καρκαβίτσας, Η Θάλασσα, εκδ. Παπαδόπουλος, Αθήνα 2000.







T


2.   Τι είναι ο σίφουνας; Μπορούμε να το πούμε κι αλλιώς;


3.   Γιατί οι ναύτες κατέβασαν τα πανιά του καραβιού μόλις τους πλησίασε ο σίφουνας; 


       Γιατί τα άνοιξαν πάλι στο τέλος του αποσπάσματος;


4.   Με τι γέμισε ο ναύκληρος το τρομπόνι;


5.   Τι έγινε στο τέλος του αποσπάσματος; Το καράβι βούλιαξε ή σώθηκε;


6.   Να βρείτε τις ερωτηματικές προτάσεις του αποσπάσματος (θα τις ξεχωρίσετε από


       το ερωτηματικό στο τέλος). Τι εκφράζουν;


7.   Να βρείτε τις επιφωνηματικές προτάσεις του αποσπάσματος (θα τις ξεχωρίσετε από


       το θαυμαστικό στο τέλος). Τι εκφράζουν;


8.   Σας δίνεται η αρχή μιας ιστορίας: «Το πλοίο γλιστρούσε απαλά στα ήσυχα νερά. Σιγά σιγά


       απομακρυνόμασταν από το λιμάνι κι όλα έδειχναν ότι θα είχαμε ένα πολύ καλό ταξίδι.....»


       Συνεχίστε σε μια παράγραφο περιγράφοντας ένα ήσυχο ταξίδι σε γαλήνια θάλασσα.


9.   Σας δίνεται η αρχή μιας διαφορετικής ιστορίας: «Το πλοίο ξεκίνησε αν και ο καιρός ήταν


       πολύ κακός. Από την πρώτη στιγμή άρχισα να φοβάμαι. Κοιτούσα γύρω μου.


       Βαριά σύννεφα....» Συνεχίστε την ιστορία περιγράφοντας ένα φανταστικό επεισόδιο


       σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Φανταστείτε πώς ξεκινάει η περιπέτεια, περιγράψτε


       τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στα γεγονότα που ακολουθούν και μιλήστε για το


       τι σκέφτονται και αισθάνονται τα πρόσωπα για ό,τι συμβαίνει γύρω τους.
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H θάλασσα


1.   Πού βρίσκεται ο συγγραφέας; Τι συμβαίνει γύρω του; Συμπληρώστε τον πίνακα


που ακολουθεί:


Γεγονότα                                                           Τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι ήρωες
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Πηγή: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό από τον Οργανισμό παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών – Κλασική εποχή
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2


Η αρχαία ελληνική ναυσιπλοΐα







T


1.   Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούσαν τα καράβια οι αρχαίοι Έλληνες;


2.   Γιατί η ζωή στη θάλασσα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη στην αρχαιότητα;


3.   Στο κείμενο αναφέρονται κάποια άστρα. Ποια; Από πού πήραν το όνομά τους; Μπορείτε


       να βρείτε περισσότερα στοιχεία γι’ αυτά και να τα παρουσιάσετε στην τάξη σας;


4.   Σημειώστε Σωστό ή Λάθος στις ακόλουθες προτάσεις με βάση βέβαια το κείμενο:


       α. Οι αρχαίοι Έλληνες ταξίδευαν μέρα και νύχτα


       β. Οι αρχαίοι Έλληνες ταξίδευαν με χάρτες, πυξίδες και άλλα ναυτικά όργανα


       γ. Οι αρχαίοι Έλληνες ναυτικοί κινδύνευαν από πειρατές


       δ. Τα βράχια μερικές φορές έμοιαζαν με πειρατικά πλοία


5.   Να βρείτε τις αρνητικές προτάσεις του κειμένου (όσες περιέχουν άρνηση: δεν, μην κτλ.).


       Να αφαιρέσετε την άρνηση και να τις κάνετε καταφατικές (π.χ. Η ναυσιπλοΐα εκείνα


       τα χρόνια δεν ήταν εύκολη - Η ναυσιπλοΐα εκείνα τα χρόνια ήταν εύκολη). Αλλάζει τίποτα


       στο νόημα του κειμένου;


6.   «Μόλις ο ήλιος έδυε.... προς τη θάλασσα»: να εντοπίσετε την περίοδο μέσα


       στο κείμενο. Προσπαθήστε να τη χωρίσετε σε προτάσεις. Ποιες από τις προτάσεις αυτές


       είναι κύριες (εκφράζουν δηλαδή ένα πλήρες νόημα και μπορούν να σταθούν μόνες τους


       στο λόγο) και ποιες είναι δευτερεύουσες (δε δίνουν δηλαδή νόημα μόνες τους αλλά


       το νόημά τους συνδέεται και εξαρτάται από το νόημα άλλων προτάσεων);  


7.   «Οδηγός τους τα άστρα, η Πούλια, ο Αυγερινός, ο Ωρίωνας, η Άρκτος...»: η πρόταση αυτή


       είναι ελλειπτική, της λείπουν δηλαδή βασικά συστατικά. Μπορείτε να τη συμπληρώσετε


       ώστε να πάψει να είναι ελλειπτική;


8.   Να βρείτε πληροφορίες για τους κινδύνους της ναυσιπλοΐας σήμερα και να


       τις ανακοινώσετε στην τάξη σας.
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Η αρχαία ελληνική ναυσιπλοΐα
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Πηγή: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό από τον Οργανισμό παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών – Κλασική εποχή


ΚΕΙΜΕΝΟ 3


T6







T


1.   Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τους Ανέμους σαν θεούς;


2.   Ποιους ανέμους λάτρευαν οι αρχαίοι Έλληνες; Να βρείτε περισσότερα στοιχεία γι’ αυτούς


       και να τα παρουσιάσετε στην τάξη σας.


3.   Από ποια κατεύθυνση πνέει κάθε άνεμος που αναφέρεται στο κείμενο; Ποιος επηρεάζει


       πιο πολύ τη θάλασσα;


4.   Να συμπληρώσετε τις προτάσεις σύμφωνα με το κείμενο:


       α. Ο Ζέφυρος παντρεύτηκε ———————————————————————————————


       β. Ο Βορέας έρχεται από ————————————————————————————————


       γ. Η πνοή του Βορέα ——————————————————————————————————


       δ. Το φύσημα του Νότου στη θάλασσα —————————————————————————


       ε. Ο Εύρος σπάζει ————————————————————————————————————


5.   «Ο Βορέας είναι δυνατός και βίαιος άνεμος. Έρχεται από τη Θράκη»: Μελετήστε τις δύο


       αυτές προτάσεις. Είναι καταφατικές ή αρνητικές; Πώς θα τις χαρακτηρίζατε με βάση


       το περιεχόμενό τους; Προτάσεις κρίσεως, επιθυμίας, ερωτηματικές ή επιφωνηματικές;


       Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Η δεύτερη πρόταση είναι ελλειπτική. Με ποια λέξη


       θα συμπληρωνόταν; Γιατί ο συγγραφέας του κειμένου δεν έβαλε τη λέξη αυτή;


6.   Ξέρετε τι είναι το ανεμολόγιο; Προσπαθήστε να βρείτε στοιχεία γι’ αυτό και


       να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας.


7.   Βρείτε μετεωρολογικά δελτία (προγνώσεις καιρού) σε εφημερίδες και σημειώστε


       τις αναφορές που έχουν στους ανέμους. Παρουσιάστε τις στην τάξη. 


       Ποιοι άνεμοι φαίνεται να προκαλούν πτώση της θερμοκρασίας και ποιοι άνοδο;
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Οι Άνεμοι







Πηγή: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό από τον Οργανισμό παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών – Κλασική εποχή


ΚΕΙΜΕΝΟ 4
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1.   Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες έμποροι προτιμούσαν να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους


       από τη θάλασσα και όχι από τη στεριά;


2.   Πού μπορούσες να συναντήσεις στην αρχαιότητα Έλληνες εμπόρους; Να δείξετε


       στο χάρτη τις περιοχές στις οποίες ταξίδευαν.


3.   Πώς λέγονταν τα εμπορικά πλοία των αρχαίων Ελλήνων; Να βρείτε κι άλλα στοιχεία


       γι’ αυτά και εικόνες τους και να τα παρουσιάσετε στην τάξη σας.


4.   Γιατί τα αμπάρια των αρχαίων ελληνικών εμπορικών πλοίων ήταν συνήθως γεμάτα άμμο;


5.   «Οι Έλληνες έμποροι ταξίδευαν πολύ. Παντού μπορούσες να τους συναντήσεις!»: 


       Να χαρακτηρίσετε τις δύο προτάσεις του αποσπάσματος με βάση το περιεχόμενό τους


       (πρόταση κρίσεως, επιθυμίας, ερωτηματική, επιφωνηματική πρόταση).


6.   «Ήταν κατασκευασμένα έτσι, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν εμπορεύματα με


       ασφάλεια»: Μπορείτε να χωρίσετε την περίοδο αυτή σε δύο προτάσεις;


7.   «Έτσι δεν κινδύνευαν να σπάσουν αν το καράβι συναντούσε μεγάλη θαλασσοταραχή»:


       Προσπαθήστε να χωρίσετε την περίοδο σε δυο προτάσεις. Ποιοι δεν κινδύνευαν


       να σπάσουν; Αυτό το στοιχείο που λείπει από την πρώτη πρόταση είναι το υποκείμενο. 


       Συμπληρώστε την ελλειπτική αυτή πρόταση. Γιατί ο συγγραφέας προτίμησε να μη βάλει


       υποκείμενο στην πρόταση αυτή; Η δεύτερη πρόταση είναι επαυξημένη, γιατί εκτός


       από τα βασικά συστατικά (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο) έχει κι άλλον έναν όρο.


       Ποιος είναι αυτός;


8.   Να βρείτε πληροφορίες και εικόνες – φωτογραφίες για τα σύγχρονα ελληνικά εμπορικά


       πλοία. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία του κειμένου που σας δίνεται και συγκρίνετε


       τα αρχαία με τα σύγχρονα εμπορικά πλοία.
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Τα εμπορικά πλοία
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5







T11Πηγή: Του κόσμου τα νέα,


Τριμηνιαία έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2002.







T


1.     Ποια εποχή του χρόνου προτιμούσαν οι αρχαίοι Έλληνες να ταξιδεύουν με πλοίο; 


2.     Πώς λεγόταν το πολεμικό πλοίο των αρχαίων Ελλήνων; Από ποιο χαρακτηριστικό του


         πήρε το όνομά του;


3.     Να βρείτε περισσότερα στοιχεία γι’ αυτό το αρχαίο ελληνικό πλοίο και φωτογραφίες του


         και να τα παρουσιάσετε στην τάξη.


4.     Πώς γινόταν η κίνηση του αρχαίου αυτού ελληνικού πλοίου;


5.     Πόσα άτομα είχε πλήρωμα;


6.     Τι ήταν οι θαλαμίτες, οι ζυγίτες και οι θρανίτες; 


7.     Από πού έπαιρναν οι αρχαίοι Έλληνες τα ξύλα για να κατασκευάσουν τα πλοία αυτά;


8.     Σημειώστε Σωστό ή Λάθος στις ακόλουθες προτάσεις σύμφωνα με το κείμενο:


         α. Οι αρχαίες ελληνικές τριήρεις είχαν τρία πανιά


         β. Το πηδάλιο βρισκόταν στο μπροστινό μέρος του πλοίου


         γ. Οι τριήρεις είχαν ζωγραφισμένο στην πλώρη τους ένα μάτι


         δ. Η ταχύτητα των πλοίων αυτών μπορούσε να φτάσει ως 8 κόμβους


9.     Γιατί οι αρχαίες ελληνικές τριήρεις είχαν έμβολο στην πλώρη τους;


10.  «Τα μεταλλικά καρφιά, οι αρμοί και οι σύνδεσμοι τοποθετούνταν πολύ κοντά το ένα


         στο άλλο, για να γίνει η κατασκευή όσο το δυνατόν πιο στέρεη»: Μπορείτε να χωρίσετε


         την περίοδο αυτή σε προτάσεις; Ποια από τις δύο προτάσεις είναι κύρια (εκφράζει


         δηλαδή ένα πλήρες νόημα και μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο) και ποια είναι


         δευτερεύουσα (δε δίνει δηλαδή νόημα μόνη της αλλά εξαρτάται από την άλλη πρόταση);


11.  Συγκεντρώστε πληροφορίες και εικόνες – φωτογραφίες για τα σύγχρονα ελληνικά


         πολεμικά πλοία. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία του κειμένου που σας δίνεται και


         συγκρίνετε τα αρχαία με τα σύγχρονα πολεμικά πλοία.
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Ναυτάκια σε αρχαίο πλοίο!


�
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– Στο μόλο, παιδιά, στο μόλο!


Η φωνή σηκώνεται από τα βράχια του γιαλού, από μια θάλασσα γαλάζια, σκίζει ένα παρελθόν σαράντα


χρόνων και ξανάρχεται πάλι στ’ αυτιά μου. Ήμασταν ψαράδες τότε. Ξημεροβραδιάζαμε στα βράχια, άλλος


μ’ ένα αγκίστρι δεμένο με μια κλωστή ραψίματος, άλλος μ’ ένα πιρούνι, άλλος με μιαν απόχη από λινάτσα,


τρύπια σε δυο τρεις μεριές. . . . Ψαράδες τρομεροί! Καβούρι δεν μας γλίτωνε, γαρίδα δεν μας έφευγε και


τα κεφαλόπουλα συχνά τα είχαν άσχημα μαζί μας. Μπλοκάραμε τα καβούρια μέσα στις τρύπες τους και


τα πιάναμε με τα χέρια ή τα καρφώναμε με ένα πιρούνι. Πιάναμε και γαρίδες απ’ τα κέρατα κι άλλες στα


χορτάρια με τη χούφτα, και κοκωβιούς στην άμμο, δυο τουλάχιστον το μήνα!


…………………………………………………………………………


Ξέραμε όλη την ακρογιαλιά όπως το σπίτι μας, κάθε πέτρα, κάθε χορταράκι, κάθε τρύπα του γιαλού και


του βυθού. Μα εκείνο που μας συγκινούσε πιο πολύ ήταν ο «μόλος», εκεί πέρα μακριά, στ’ άγρια νερά.


Εκεί θα γινόταν το μεγάλο ψάρεμα. Εκεί ψάρευαν και μεγάλα παιδιά και άντρες. Είχανε όλοι θεόρατα


καλάμια με δυο, με τρία αγκίστρια και με τρίχα λαμπερή. Εκεί ήταν ψάρια μεγάλα και τρομερά. Από τα


βαθιά νερά, από τον παράξενο και μυστικό εκείνο κόσμο έρχονταν ψάρια μεγάλα. Τα βλέπαμε που περ-


νούσαν σύρριζα απ’ τους βράχους και χάνονταν πάλι στα βαθιά. 


Και ψάρια μικρότερα υπήρχαν πολλά και βράχοι μεγάλοι


και άγριοι βυθοί.


Εκεί μας τραβούσε η φωνή.


Τον λέγαμε «μόλο», μα μόλος δεν ήτανε. Ήτανε η αρχή


του, ο σκελετός του, το θεμέλιό του, ένα κοπάδι από πέτρες


θεόρατες που ριχτήκανε στη θάλασσα, για να χτιστεί απάνω


τους το μπαστούνι του λιμανιού, ο κυματοθραύστης. Ο κυμα-


τοθραύστης δεν χτίστηκε, δεν τελείωσε ποτέ. Κι έμειναν οι


πέτρες, άλλες στο βυθό κι άλλες πιο πάνω, κι άλλες ξένερες


ολότελα.


………………………………………………………………………


Πηδούσαμε από πέτρα σε πέτρα, ακολουθώντας δρόμους


νοητούς και φτάναμε στην άκρη. Τα καλάμια ψάρευαν και το


νερό ανεβοκατέβαινε στις τρύπες και τραγουδούσε ο μόλος


μυστικά.


Τι παράξενος που ήταν! Φαινόταν πολύ παλιός αλλά όμως


ήτανε πάντα στην αρχή του. Ήταν ερείπιο πριν γίνει χτίσμα.


Είχε ρημάξει προτού φτιαχτεί. . . .  Μα ήτανε χαρούμενος. Το


φως τον πλημμυρούσε και γύρω η θάλασσα χαμογελούσε και


έφεγγε ως τον πάτο. Και μας τραβούσε εκεί μεσοθάλασσα,


μακριά απ’ τη στεριά, σα να ’ταν ένα πέτρινο καράβι αραγμέ-


νο εκεί για μας.


ΚΕΙΜΕΝΟ 6
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Με το γυαλί του ψαρά


Πηγή: Θέμος Ποταμιάνος, Με το γυαλί του ψαρά, βιβλιοπωλείο της Εστίας Ι.Δ. Κολλάρου & ΣΙΑ


Θέμος Ποταμιάνος







T


1.     Με τι μέσα ψάρευαν ο συγγραφέας και οι φίλοι του, όταν ήταν παιδιά;


2.     Είχαν αποτέλεσμα τα ψαρέματά τους; Τι έπιαναν συνήθως; 


3.     Γιατί τα παιδιά ήθελαν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού να πηγαίνουν στο «μόλο»;


4.     Ο «μόλος» ήταν μόλος πραγματικός; Τι ακριβώς ήταν;


5.     Τι είδους συναισθήματα δημιουργούσε στο συγγραφέα και στην παρέα του ο «μόλος»;


6.     Η φράση «Στο μόλο, παιδιά, στο μόλο» είναι ελλειπτική, της λείπει δηλαδή ένα βασικό


         συστατικό της πρότασης, το ρήμα. Μπορείτε να τη συμπληρώσετε με το βασικό στοιχείο


         που λείπει; Γιατί όμως ο συγγραφέας προτιμάει την ελλειπτική μορφή; 


7.     «Τι παράξενος που ήταν!»: Σκεφτείτε τι εκφράζει η πρόταση (κρίση, επιθυμία, ερώτηση ή


         κάποιο συναίσθημα) και πείτε τι είδους είναι με βάση το περιεχόμενό της


         (πρόταση κρίσεως, πρόταση επιθυμίας, ερωτηματική ή επιφωνηματική πρόταση).


8.     «Ψαράδες τρομεροί!»: η φράση είναι ελλειπτική, επειδή της λείπει ένα βασικό συστατικό.


         Μπορείτε να το συμπληρώσετε; Γιατί ο συγγραφέας το παρέλειψε; 


9.     «Τον λέγαμε μόλο, μα μόλος δεν ήταν»: η περίοδος περιέχει δύο προτάσεις.


         Μπορείτε να τις βρείτε και να τις ξεχωρίσετε τη μία από την άλλη; Ποια από τις δύο είναι


         καταφατική και ποια αρνητική (έχει άρνηση: δεν, μην κτλ.);


10.  Σας αρέσει κάποια δραστηριότητα στη θάλασσα (κολύμπι, ψάρεμα, κάτι άλλο); 


         Αν ναι, γράψτε ένα γράμμα σε ένα φίλο σας που κατοικεί σε κάποιο ορεινό χωριό και δεν


         έχει συχνή επαφή με τη θάλασσα. Παρουσιάστε του τι σας αρέσει να κάνετε


         περισσότερο όταν βρίσκεστε στη θάλασσα και εξηγήστε του τι σας προσφέρει αυτή


         η δραστηριότητα, γιατί σας συγκινεί. 
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Με το γυαλί του ψαρά


Θυμηθείτε ότι πρέπει να ξεκινήσετε το γράμμα σας με μια προσφώνηση προς το πρόσωπο αυτό


(π.χ. Αγαπημένε μου παππού Κώστα, Γιαγιά Ελένη, Αγαπητέ κύριε Γιώργο κτλ.) και να το κλείσετε


με μια έκφραση που να εκφράζει τα συναισθήματά σας (Με αγάπη, Σας φιλώ κτλ.)


και το όνομά σας.
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Βρείτε την άσχετη λέξη και διώξτε τη


Με βάση τη λογική και τις γνώσεις σας βρείτε


ποια είναι η άσχετη από τις παρακάτω λέξεις:


Παρακάτω σας δίνονται λέξεις που έχουν


σχέση με τη θάλασσα. 


Χωρίστε τις σε δύο ομάδες. 


Προσέξτε κάθε ομάδα να περιέχει αντικείμενα


του ίδιου είδους:


Καράβι, υποβρύχιο, αγκίστρι, ιστιοφόρο,


πετονιά, δίχτυ, πλοίο.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7


ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗ . . . ΘΑΛΑΣΣΑ


Ο δάσκαλος στο σχολείο λέει στα παιδιά:


- Το υποβρύχιο που βούλιαξε είχε μηχανή 1000


άλογα.


Και πετάγεται ο Τοτός:


- Και πνίγηκαν όλα τα άλογα, κύριε;


Ελάτε
να γελάσουμε:


Aνέκδοτα


1


OMAΔA 1


OMAΔA 2


1 2


Ο θείος: 


Αν άνοιγε μια τρύπα στη βάρκα, παιδιά, και έμπαινε


νερό τι θα κάνατε;


Τα ξεφτέρια ανίψια: 


Θα ανοίγαμε κι άλλη μια, για να βγαίνουν τα νερά.


2


1.   Τι σας έκανε να γελάσετε στο 1ο ανέκδοτο;


     Γιατί η απορία του Τοτού είναι αστεία;


2.   Τι σας έκανε να γελάσετε στο 2ο ανέκδοτο;


     Γιατί η ιδέα που έχουν τα ξεφτέρια ανίψια


     είναι αστεία;


3.   Εσείς τι θα κάνατε αν βρισκόσασταν μέσα


     σε μια βάρκα κι άνοιγε μια τρύπα;


Δραστηριότητες


Σαμοθράκη


Αλόννησος


Θάσος


Λήμνος


Κέρκυρα


Σκιάθος


Σκόπελος


Καπετάνιος


Μηχανικός


Καμαρότος


Υδραυλικός


Ναύτης


Θερμαστής


Χωρίστε σε ομάδες
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Φανταστείτε μια ιστορία


Θάλασσα, δελφίνι, καράβι, ναυαγός, τρικυμία (φουρτούνα):


Χρησιμοποιήστε τις παραπάνω λέξεις για να φανταστείτε και να γράψετε μια αστεία ιστορία.


1. Γιατί υπερηφανεύεται ο γάτος στο πρώτο σκίτσο;


2. Ποιος είναι ο Τηλέμαχος;


3. Γιατί ο γάτος νιώθει έκπληξη στο τρίτο σκίτσο;


4. Τι σας έκανε να γελάσετε στην ιστορία αυτή;


ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗ . . . ΘΑΛΑΣΣΑ


Δραστηριότητες
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Προσπαθήστε να λύσετε το σταυρόλεξο που ακολουθεί:


Οριζόντια


  1.    Ευχάριστη ασχολία με τη θάλασσα για μικρούς και μεγάλους


  2.    Κλωστή . . .  του ψαρά. Δένει στην άκρη της το αγκίστρι


  4.    Το ψάρι τρώει το δόλωμα και πιάνεται σε αυτό


  6.    Σκάφη που ταξιδεύουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας


  7.    Πλοίο που ταξιδεύει με πανιά


  9.    Νησί του βορείου Αιγαίου


11.    Νησί που βρίσκεται απέναντι από την Καβάλα


Κάθετα


  1.    Εργάζεται σε πλοίο


  8.    Το πλοίο αλλιώς


  9.    Το πέλαγος που βρέχει τις ακτές του νομού σας


17.    Σε αυτήν φτιάχνουν τα παιδιά κάστρα με κουβαδάκια


1


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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ΚΕΙΜΕΝΟ 8
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Χριστόφορος Κολόμβος


1.   Ποιο ήταν το επάγγελμα του πατέρα του Χριστόφορου Κολόμβου;


2.   Γιατί ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του;


3.   Ποιος ήταν ο Χριστόφορος Κολόμβος; Πότε έζησε; Γιατί έμεινε γνωστός στην ιστορία;


       Βρείτε πληροφορίες και εικόνες, αν μπορείτε, γι’ αυτόν και το περίφημο πλοίο του


       «Σάντα Μαρία» και παρουσιάστε τις στην τάξη σας.


4.   Θα ήταν εύκολα πιστεύετε τα ταξίδια στη θάλασσα στην εποχή του Χριστόφορου


       Κολόμβου; Τι δυσκολίες πιστεύετε πως θα αντιμετώπιζαν οι ναυτικοί τότε; Τι κινδύνους


       έκρυβαν τα ταξίδια τους;


5.   Διαβάστε στο κείμενο το διάλογο μεταξύ πατέρα και γιου. Η πρόταση που διατυπώνει


       ο πατέρας είναι πρόταση κρίσεως, επιθυμίας, ερωτηματική ή επιφωνηματική; Γιατί;


       Τι εκφράζει; 


6.   Με ιστορικά στοιχεία που θα μαζέψετε για το ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου


       συνεχίστε την ιστορία. Διηγηθείτε γραπτά τη θαλασσινή περιπέτειά του: πού πήγε, τι είδε,


       τι αντιμετώπισε, πώς κατάφερε να γυρίσει πίσω. Παρουσιάστε την ιστορία στους συμμαθητές σας.
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Πηγή: περιοδικό NOVA, 18-01-03
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1.   Τι είδους εκπομπές είναι αυτές που παρουσιάζονται στο κείμενο; Εσείς βλέπετε τέτοιες


       εκπομπές;


2.   Στις 2 Φεβρουαρίου τι θα παρουσιάσει η εκπομπή «Ζώα . . . Σε ενδιαφέρουσα»;


3.   Ποια είναι η Τακάρα και ποια η Γουέντι Καρλάιλ; Πότε γνωρίστηκαν αυτές οι δύο;


4.   Ποιοι είναι ο Τζέι Ντι και ο Ασκάνιο; Ποια πρόσκληση κάνουν στους τηλεθεατές;


5.   Ποια από τις δυο εκπομπές θα προτιμούσατε να παρακολουθήσετε και για ποιους λόγους; 


6.   «Οι δύο θαρραλέοι . . . μεζές τους»: βρείτε την αρνητική πρόταση. Αφαιρέστε


       την άρνηση, κάντε την καταφατική και διαβάστε το απόσπασμα. Σας φαίνεται λογικό


       το νόημα που δίνει τώρα; 


7.   Μαζέψτε από εφημερίδες και περιοδικά που παρουσιάζουν το Πρόγραμμα


       της Τηλεόρασης, εκπομπές που αφορούν το θαλάσσιο κόσμο (ζώα και φυτά


       της θάλασσας, εξερεύνηση του βυθού, γνωστά ναυάγια κτλ.). Πείτε τη γνώμη σας για


       κάθε εκπομπή από αυτές που βρήκατε βάζοντας αστεράκια ανάλογα με το ενδιαφέρον


       που παρουσιάζουν για σας. Βάλτε ένα αστεράκι στην εκπομπή που παρουσιάζει πολύ


       μικρό ενδιαφέρον για σας, δύο αστεράκια σε αυτήν που τη θεωρείτε μέτρια, τρία


       στην καλή, κατά τη γνώμη σας, εκπομπή και τέσσερα στην εξαιρετική. Γράψτε από μια


       σύντομη παρουσίαση για το θέμα κάθε εκπομπής. Στη συνέχεια παρουσιάστε τις


       στην τάξη σας και συζητήστε με τους συμμαθητές σας την αξιολόγηση που κάνατε


       στις εκπομπές αυτές. 


21


Ντοκιμαντέρ
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Πηγή: Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.yen.gr


ΔPOMOΛOΓIA ΠΛOIΩN AΠO ΠEIPAIA


Ημερομηνία Δρομολογίου: 9/1/2003


     ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ          ΩΡΑ ΑΝΑΧ.                             ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ


  ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ       7:25:00 πμ           ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ


  ΕΞ.ΠΗΓΑΣΟΣ                     7:45:00 πμ           ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΜΗΛΟ


  ΕΞ.ΑΦΡΟΔΙΤΗ                    8:00:00 πμ           ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ


  ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΑΤ/ΝΗ           8:00:00 πμ           ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ


  ΡΟΔΟΣ                               3:00:00 μμ           ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ-ΚΑΛΥΜΝΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ


  ΝΤΑΛΙΑΝΑ                         4:00:00 μμ           ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ


  ΡΟΔΑΝΘΗ                          4:00:00 μμ           ΚΑΛΥΜΝΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ-ΚΑΣΤ/ΖΟ-ΡΟΔΟ


  ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ       6:00:00 μμ           ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ


  ΘΕΟΦΙΛΟΣ                         7:00:00 μμ           ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ


  ΕΞ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ                8:00:00 μμ           ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ


  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                  8:30:00 μμ           ΧΑΝΙΑ


  ΚΡΗΤΗ Ι                              8:30:00 μμ           ΗΡΑΚΛΕΙΟ


  ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ               9:00:00 μμ           ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10


ΚΕΙΜΕΝΟ 11


Πηγή: Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.yen.gr
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12







T


1.   Αν είστε ένας επιβάτης που θέλει να ταξιδέψει από τον Πειραιά στη Μυτιλήνη στις 9/1/03,


       με ποιο πλοίο θα ταξιδέψετε και τι ώρα θα αναχωρήσετε;


2.   Αν θέλετε να ταξιδέψετε την ίδια μέρα από τον Πειραιά στη Νάξο, μεταξύ ποιων


       δρομολογίων έχετε να διαλέξετε; Αν θέλετε όμως να ταξιδέψετε οπωσδήποτε πρωί για


       τον ίδιο προορισμό, ποιες επιλογές έχετε;


3.   Το πλοίο Νταλιάνα σε ποια νησιά πηγαίνει; Να τα δείξετε στο χάρτη.


4.   Πρόκειται να πάτε στα Χανιά στις 9/1/03. Με ποιο πλοίο θα ταξιδέψετε, τι ώρα


       θα αναχωρήσετε και από ποια ακριβώς περιοχή του Πειραιά θα πάρετε το καράβι; 


       (Συμβουλευτείτε το χάρτη του λιμανιού του Πειραιά πριν απαντήσετε.)


5.   Αν θέλετε την ίδια μέρα να ταξιδέψετε για τη Σέριφο, με ποιο πλοίο θα πάτε, τι ώρα


       θα φύγει το πλοίο και από πού θα το πάρετε;


6.   Θέλετε να ταξιδέψετε για τη Ρόδο, τον Αύγουστο, περίοδο με μεγάλη τουριστική κίνηση.


       Τηλεφωνήστε σε ένα πρακτορείο ταξιδιών από τον κατάλογο που σας δίνεται και μάθετε


       πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προγραμματίσετε το ταξίδι σας. 


       Συγκεκριμένα ρωτήστε για:


• τα δρομολόγια των πλοίων


• πότε και από πού πρέπει να αγοράσετε τα εισιτήρια


• πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια (ολόκληρα και μειωμένα – μαθητικά)


• πότε πρέπει να πάτε στο λιμάνι


• από ποιο σημείο του λιμανιού φεύγει το πλοίο


• ό,τι άλλο θεωρείτε εσείς απαραίτητο.


       Παρουσιάστε τις πληροφορίες που μάθατε στους συμμαθητές σας.
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Εταιρείες – Πλοία – Πύλες


Δρομολόγια πλοίων


Χάρτης λιμανιού Πειραιά







. . . .  Πήρα τη θέση μου στο υδροπλάνο σαν να ετοιμαζόμουν για μια μικρή εκδρομή με


αυτοκίνητο. Ο καιρός άλλωστε ήταν ιδανικά ωραίος και ο πιλότος πολύ έμπειρος. Η αποθαλάσσωση


έγινε χωρίς την παραμικρότερη δυσκολία.  Το υδροπλάνο, αφού γλίστρησε πάνω στα φαληρικά νερά


ίσαμε την Καστέλα, υψώθηκε ανάλαφρα και πήρε τη διεύθυνση του Σουνίου.


Ήταν 9.00 το πρωί. Πέντε λεπτά αργότερα περνούσαμε πάνω από τα πευκόφυτα βράχια και τους


δαντελωτούς κολπίσκους της Βουλιαγμένης.


Η θάλασσα ήταν γαλήνια και λαμποκοπούσε από τ’ αναρίθμητα διαμάντια των ακτίνων του


ήλιου. Μικρές ψαρόβαρκες μ’ άσπρα πανιά την αυλάκωναν σ’ όλες τις κατευθύνσεις. Βλέπαμε μικρά


ξερονήσια ψημένα από τον ήλιο κι αριστερά μας έναν ωραίο κόλπο με χαμηλές βουνοσειρές.


Ανάμεσα σ’ αυτές και στα ξερονήσια σχηματιζόταν ένας θαλάσσιος διάδρομος, μια γαλανή


λεωφόρος όπου διασταυρώνονταν μικρά καΐκια. Το χρώμα της θάλασσας ήταν ονειρικά γαλανό,


όπως όταν την κοιτάζει κανείς από το παράθυρο ενός βυθισμένου υποβρυχίου. Κοντά στις


ακρογιαλιές άσπριζαν κάτω από την επιφάνεια των νερών οι ξέρες. Βρισκόμαστε στο ακρωτήριο


Σούνιο. Τα στρογγυλά πεύκα του φαίνονταν μικροσκοπικά σαν τα δέντρα παιδικών παιχνιδιών,


μερικές τέντες κατασκηνώσεων έδιναν την εντύπωση πεταλίδων και οι διασκορπισμένες εδώ κι εκεί


επαύλεις έκαναν μικρούς άσπρους κύβους ανάμεσα στην πρασινάδα. 


……………………………………………………………………


……


Το υδροπλάνο έφευγε με μια σταθερότητα που θα ζήλευε


ακόμα και επιβάτης αυτοκινήτου σ’ ασφαλτωμένο δρόμο. Το


παραμικρότερο κούνημα δεν τάραζε το εναέριο ταξίδι μας.


Είχε κανείς το συναίσθημα ότι ήταν καθισμένος σ’


αναπαυτική πολυθρόνα, τοποθετημένη σ΄έναν εξώστη που


κάτω του απλωνόταν μια απέραντη πανοραμική θέα. Κάτω


γυάλιζε, όλη φως, η θάλασσα του Αιγαίου. Σιλουέτες νησιών


πρόβαλαν εδώ κι εκεί, πάνω από την επιφάνεια των


θαλάσσιων οριζόντων. Ώσπου να χαρούμε την ονειρώδη αυτή


θέα, βρισκόμαστε πάνω από την Κέα.


ΚΕΙΜΕΝΟ 13


Κώστας Ουράνης


Δυο ώρες πάνω από το Αιγαίο
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1.   Με τι ταξιδεύει ο συγγραφέας; Μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες του μέσου αυτού και


       να τις παρουσιάσετε στην τάξη;


2.   Από πού ξεκινάει ο συγγραφέας το ταξίδι του; Από ποια μέρη περνά; Πού φτάνει


       στο τέλος του αποσπάσματος; Να δείξετε στο χάρτη την πορεία του ταξιδιού του.


3.   Πώς είναι ο καιρός την ημέρα του ταξιδιού;


4.   Τι βλέπει ο συγγραφέας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του; 


5.   Ποια χρώματα που βλέπει τον εντυπωσιάζουν; Να βρείτε στο κείμενο τις συγκεκριμένες


       φράσεις που δείχνουν χρώματα.


6.   Βρείτε το απόσπασμα μέσα στο κείμενο: «Το υδροπλάνο έφευγε με μια ευστάθεια που


       θα ζήλευε ακόμα και επιβάτης αυτοκινήτου σ’ ασφαλτωμένο δρόμο. Το παραμικρότερο


       κούνημα δεν τάραζε το εναέριο ταξίδι μας». Ποια πρόταση του αποσπάσματος είναι


       αρνητική; Να τη βρείτε και να την υπογραμμίσετε.


7.   Βρείτε την περίοδο μέσα στο κείμενο: «Ο καιρός ήταν ιδανικά ωραίος και ο πιλότος


       πολύ έμπειρος». Στην περίοδο αυτή υπάρχουν δύο προτάσεις. Μπορείτε να τις βρείτε;


       Με ποια λέξη συνδέονται αυτές οι δύο προτάσεις μεταξύ τους; Οι προτάσεις αυτές είναι


       κύριες (εκφράζουν δηλαδή ένα πλήρες νόημα και μπορούν να σταθούν μόνες τους


       στο λόγο) ή είναι δευτερεύουσες (δε δίνουν δηλαδή νόημα μόνες τους αλλά εξαρτώνται


       από άλλες προτάσεις);  


8.   Έχετε κάνει ποτέ ένα ταξίδι στη θάλασσα; Αν ναι, γράψτε ένα γράμμα σε έναν παππού


       ή σε μια γιαγιά που δεν έχει δει ποτέ θάλασσα και διηγηθείτε του / της τις εντυπώσεις


       σας από το ταξίδι αυτό.


Δυο ώρες πάνω από το Αιγαίο


Θυμηθείτε ότι πρέπει να ξεκινήσετε το γράμμα σας με μια προσφώνηση προς


το πρόσωπο αυτό (π.χ. Αγαπημένε μου παππού Κώστα, Γιαγιά Ελένη, 


Αγαπητέ κύριε Γιώργο κτλ.) και να το κλείσετε με μια έκφραση που να εκφράζει


τα συναισθήματά σας (Με αγάπη, Σας φιλώ κτλ.) και το όνομά σας.
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1.   Τι αφορά η προσφορά της εφημερίδας; Τι προσφέρεται και από ποιο βιβλιοπωλείο;


2.   Πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει το βιβλίο της προσφοράς, αν κατοικεί στην Αθήνα,


       τη Θεσσαλονίκη ή την Πάτρα;


3.   Ποια είναι η διεύθυνση του βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία στην Πάτρα;


4.   Αν κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει το βιβλίο και κατοικεί στην Ξάνθη, τι πρέπει να κάνει;


       Πόσα χρήματα θα στείλει συνολικά;


5.   «Συμπληρώστε τη φόρμα προσφοράς», «Κόψτε και κρατήστε τις φόρμες προσφοράς»:


       Βρείτε τις προτάσεις στο κείμενο. Τι εκφράζουν; Δίνουν μήπως κάποια πληροφορία,


       δηλώνουν μια προτροπή για τον αναγνώστη ή διατυπώνουν κάποια απορία;


       Τι προτάσεις είναι; Κρίσεως, επιθυμίας ή ερωτηματικές;


6.   Συμπληρώστε το κουπόνι προσφοράς. Βάλτε το σε ένα φάκελο και ταχυδρομήστε το


       στη διεύθυνση που σας δίνει το κείμενο.
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Προσφορά εφημερίδας Ερευνητές


Θυμηθείτε να γράψετε στο κέντρο του φακέλου τη διεύθυνση του παραλήπτη


(αυτού στον οποίο απευθύνεται το γράμμα) 


και πάνω αριστερά το δικό σας όνομα και τη διεύθυνσή σας. Σημειώστε επίσης πάνω


στο φάκελο το σημείο όπου θα κολλήσετε το γραμματόσημο.
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1.   Τι είναι η Ηλιόχαρη σύμφωνα με το πρώτο κείμενο; Πού ζει;


2.   Ποια είναι η Μόκι;


3.   Να περιγράψετε ένα κερατολουλουδόψαρο με πληροφορίες από το δεύτερο κείμενο.


4.   Πού ζει το παράξενο αυτό ψάρι;


5.   Γιατί το ονόμασαν έτσι;


6.   Παίξτε ένα παιχνίδι στην τάξη: Περιγράψτε στους συμμαθητές σας ένα ψάρι με όσο


       πιο πολλές λεπτομέρειες μπορείτε και χωρίς να λέτε ποιο ψάρι έχετε στο νου σας.


       Για κάθε ψάρι που οι συμμαθητές σας θα καταλαβαίνουν ποιο είναι από την περιγραφή


       σας, θα παίρνετε ένα βαθμό. Για να δούμε ποιος από σας θα μαζέψει τους περισσότερους


       βαθμούς!


7.   Να βρείτε τις ερωτηματικές προτάσεις των δύο κειμένων. Θα τις αναγνωρίσετε από


       το ερωτηματικό που έχουν στο τέλος.


8.   Η θάλασσα κρύβει ένα πλήθος από παράξενα πλάσματα. Βρείτε εικόνες, γράψτε σύντομα


       σχόλια γι’ αυτά και φτιάξτε μια αφίσα για την τάξη σας.


Δυο παράξενες ψαρο . . . ειδήσεις!
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ΚΕΙΜΕΝΟ 16


12 Συμβουλές για τους Λουόμενους


Πηγή: Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.yen.gr


Οδηγίες Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας


1.


2.


Μην μπαίνετε στη θάλασσα πριν περάσουν 3-4 ώρες από το φαγητό.


3.


4.
Μην κάνετε βουτιές σε περιοχές που δεν γνωρίζετε το βάθος ή τη διαμόρφωση του βυθού.


5.


6. Μην κολυμπάτε σε περιοχές όπου υπάρχουν πινακίδες που


προειδοποιούν ότι η θάλασσα είναι μολυσμένη.


7.


8.
Αν αισθανθείτε ρίγος ή ζαλάδα, βγείτε αμέσως από τη θάλασσα.


9.


10.


Αν πάθετε "κράμπα", μη φοβηθείτε. Χαλαρώστε το μέρος του σώματος


που "πιάστηκε" και με αργές κινήσεις κολυμπήστε προς την ακτή.


11.


Αν υπάρχουν σημαδούρες που δείχνουν τα όρια έξω από τα οποία επιτρέπεται


να κινούνται τα ταχύπλοα σκάφη, μην κολυμπάτε πιο πέρα από αυτές.


12.
Αν αντιληφθείτε κολυμβητή να ζητάει βοήθεια και δεν μπορείτε να τον


βοηθήσετε, καλέστε και εσείς σε βοήθεια.


Μην απομακρύνεστε, κολυμπώντας από τις ακτές, όταν μάλιστα δεν ξέρετε καλό κολύμπι.


Σκεφθείτε την επιστροφή, που είναι περισσότερο κουραστική.


Μην πίνετε οινοπνευματώδη ποτά πριν κολυμπήσετε.


Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά μόνα τους στη θάλασσα χωρίς να τα προσέχετε και να τα επιτηρείτε.


Μη μένετε πολλή ώρα στον ήλιο - ιδιαίτερα στα πρώτα μπάνια - γιατί υπάρχει κίνδυνος


για εγκαύματα ή ηλίαση.


Αν κουραστείτε κολυμπώντας, μη σας πιάσει πανικός. Μείνετε στην


επιφάνεια σε οριζόντια θέση και συνεχίστε ήρεμα, όταν ξεκουραστείτε. 
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  1.  Σε ποιους απευθύνονται οι συμβουλές αυτές; Για ποιο λόγο; Ποιος τις έγραψε;


  2.  Γιατί δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε από την ακτή κολυμπώντας;


  3.  Σύμφωνα με το κείμενο, σε ποια μέρη πρέπει να αποφεύγουμε τις βουτιές;


   4 Τι πρέπει να κάνουμε αν συνοδεύουμε μικρά παιδιά στη θάλασσα;


  5.  Γιατί δεν πρέπει να μένουμε πολλή ώρα στον ήλιο;


  6.  Αν κουραστούμε την ώρα που κολυμπάμε, τι πρέπει να κάνουμε; 


  7.  Επιτρέπεται να κολυμπάμε σε περιοχή όπου υπάρχουν σημαδούρες που δείχνουν ότι


          εκεί κινούνται ταχύπλοα σκάφη;


  8.  Να υπογραμμίσετε τις αρνητικές προτάσεις του κειμένου.


  9.  Να χωρίσετε την 9η και τη 12η συμβουλή σε προτάσεις.


10.  Δείτε τις συμβουλές 1, 7 και 8 και υπογραμμίστε τις προτάσεις επιθυμίας που υπάρχουν


          σε αυτές. 


11.  Κάποιος φίλος σας ετοιμάζεται να πάει με μια παρέα για ψάρεμα με βάρκα. Με βάση


          τις οδηγίες που διαβάσατε για τους κολυμβητές, γράψτε του ένα σύντομο σημείωμα με


          συμβουλές για ασφαλές ψάρεμα. Προσπαθήστε να γράψετε προτάσεις σύντομες,


          σαφείς και κατανοητές.


12.  Φτιάξτε έναν κατάλογο οδηγιών / προτροπών για τους συμμαθητές σας για να κρατούν


          τις παραλίες καθαρές. Κολλήστε τον σε έναν τοίχο της τάξης σας. 
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12 Συμβουλές για τους Λουόμενους


Οδηγίες Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας


Θυμηθείτε ότι με τις προτάσεις επιθυμίας εκφράζουμε γενικά μια επιθυμία μας, 


μια προτροπή, παράκληση, προσταγή κτλ.







Θαλασσάκι μου


Καλαματιανό δωδεκανησιακό τραγούδι


Θάλασσα, θάλασσα, τους θαλασσινούς,


θαλασσάκι μου, 


μην τους θαλασσοδέρνεις, 


θαλασσώνουνε, για σένα ξημερώνουνε.


Ροδόσταμο, ροδόσταμο να γίνεσαι,


θαλασσάκι μου, 


την πόρτα τους να ραίνεις,


θαλασσάκι μου, 


και φέρε το πουλάκι μου.


Θάλασσα κι αλμυρό νερό, 


να σε ξεχάσω δεν μπορώ.


Θάλασσα, θάλασσα, που τον έπνιξες, αχ αμάν, αμάν,


της κοπελιάς τον άντρα,


θαλασσάκι μου, 


εσύ ’σαι το μεράκι μου.


Κι η κοπελιά είναι μικρή,


θαλασσάκι μου, 


και δεν της παν τα μαύρα,


θαλασσάκι μου, 


και φέρε το πουλάκι μου.


Θάλασσα κι αλμυρό νερό, 


να σε ξεχάσω δεν μπορώ.
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  1.  Τι ζητάει από τη θάλασσα ο άγνωστος καλλιτέχνης του δημοτικού τραγουδιού


          στις τρεις πρώτες στροφές;


  2.  Στην τέταρτη και πέμπτη στροφή εκφράζεται στο τραγούδι 21 ένα παράπονο προς


          τη θάλασσα. Ποιο είναι αυτό;


  3.  Ο άγνωστος καλλιτέχνης που έγραψε το τραγούδι 21 φαίνεται να αγαπά ή να μισεί


          τη θάλασσα; Σε ποιους στίχους εκφράζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια τα συναισθήματά του; 


  4.  Τι ρωτάει τη θάλασσα ο καλλιτέχνης στην α΄ στροφή του τραγουδιού 22;


  5.  Ποιο παράπονο εκφράζει στην τελευταία στροφή του τραγουδιού 22;


  6.  Και στα δυο τραγούδια οι καλλιτέχνες μιλάνε στη θάλασσα στο β΄ ενικό πρόσωπο. Γιατί


          το κάνουν αυτό; Τι είναι γι’ αυτούς η θάλασσα;


  7.  Και στα δυο τραγούδια υπάρχει αναφορά σε ένα χρώμα. Σε ποιο; Τι ρόλο παίζει το χρώμα


          αυτό σε καθένα από τα δυο τραγούδια;


  8.  Έχετε ακούσει τα τραγούδια αυτά; Τι νιώθετε όταν ακούτε το καθένα από αυτά;


  9.  «Να σε ξεχάσω δεν μπορώ!»: προσέξτε το σημείο της στίξης. Τι εκφράζει η πρόταση αυτή;


          Πώς θα τη χαρακτηρίζατε με βάση το περιεχόμενό της: κρίσεως, επιθυμίας, ερωτηματική


          ή επιφωνηματική;


10.  «Τι να τα κάνω τώρα πια


         απόψε που σε χάνω;»: 


         προσέξτε το σημείο της στίξης. Τι εκφράζει η πρόταση αυτή; Πώς θα τη χαρακτηρίζατε με


          βάση το περιεχόμενό της: κρίσεως, επιθυμίας, ερωτηματική ή επιφωνηματική;


11.  Υπάρχουν πολλά τραγούδια που αναφέρονται στη θάλασσα. Συγκεντρώστε στίχους και


          τίτλους τέτοιων τραγουδιών. Ρωτήστε συγγενείς, φίλους, γνωστούς και κινηθείτε σε όλα


          τα είδη του τραγουδιού. Mαζέψτε και εικόνες, σκίτσα και φωτογραφίες από θαλασσινά τοπία.


          Κάντε και δικές σας ζωγραφιές με θέμα τη θάλασσα και κάποιες σκηνές που παρουσιάζουν


          τα τραγούδια που θα επιλέξετε. Δημιουργήστε μια αφίσα με τα τραγούδια και τις εικόνες και


          στολίστε με αυτήν την τάξη σας.


Θαλασσάκι μου


Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή
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Πηγή: Διακοπές Plus,


Ετήσιος Τουριστικός


Πηγή: περιοδικό


COSMOS, τεύχ. 3,


Ιούλιος 1994
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Τήνος


Σαμοθράκη
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  1.  Το κείμενο αναφέρεται σε δυο νησιά, την Τήνο και τη Σαμοθράκη. Ξέρετε πού


          βρίσκονται τα δύο αυτά νησιά; Βρείτε τα στο χάρτη.


  2.  Από πού φεύγουν τα πλοία για την Τήνο;


  3.  Πόσες ώρες διαρκεί το ταξίδι;


  4.  Πού βρίσκεται η παραλία Κολυμπήθρα;


  5.  Τι κάνει την παραλία Λιβάδα εντυπωσιακή;


  6.  Ποιο νησί αντικρίζει ο επισκέπτης από την παραλία Σάντα Μαργαρίτα;


  7.  Πού θα διαλέξει να μείνει ο επισκέπτης της Τήνου που του αρέσει το φρέσκο ψάρι;


  8.  Πού θα διαλέξει να μείνει ο επισκέπτης της Τήνου που επιθυμεί να βρίσκεται κοντά


          στη Χώρα και να χαίρεται τις ανέσεις ενός μεγάλου ξενοδοχείου;


  9.  Εσείς, αν αποφασίζατε να επισκεφτείτε την Τήνο, σε ποιο από αυτά τα μέρη που


          παρουσιάζονται στον Οδηγό θα θέλατε να μείνετε; Για ποιους λόγους;


10.  Πώς μπορεί να πάει κανείς στην παραλία Βάτος της Σαμοθράκης;


11.  Πού θα μείνει ο επισκέπτης της παραλίας αυτής;


12.  Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν, σύμφωνα με όσα


          γράφονται στο κείμενο:


          α. Η παραλία Βάτος της Σαμοθράκης προσφέρεται για κοσμοπολίτικες διακοπές.


          β. Η παραλία Κιόνια της Τήνου βρίσκεται κοντά στη Χώρα.


          γ. Ο Πύργος απέχει από τη Χώρα περισσότερο από τον Πάνορμο.


13.  Oι πληροφορίες προέρχονται από τουριστικούς οδηγούς. Παρουσιάζουν όμως μια


          βασική διαφορά μεταξύ τους. Μήπως μπορείτε να την εντοπίσετε; Ποιος από τους δύο


          οδηγούς σάς δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις παραλίες που περιγράφει; 


14.  Βρείτε τις παραλίες που υπάρχουν στο νομό σας. Ποιες από αυτές ξεχωρίζουν για


          τις φυσικές ομορφιές τους και την τουριστική τους κίνηση; Βρείτε στοιχεία γι’ αυτές και


          παρουσιάστε τις με λεπτομέρειες σε ένα κείμενο που θα αποτελέσει απόσπασμα


          ενός Οδηγού για το νομό σας που ετοιμάζει το σχολείο σας.
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Τήνος Σαμοθράκη


�
�
�







T


Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα


Θάλασσα
Ως θάλασσα με την ευρύτερη σημασία του όρου, νοείται το σύνολο


των αλμυρών τμημάτων της υδρόσφαιρας τα οποία επικοινωνούν


μεταξύ τους και καλύπτουν τα 3/4 περίπου της Γης. Σε μερικές περι-


πτώσεις, ο όρος θάλασσα αποδίδεται και σε αλμυρές λίμνες, είτε


λόγω του μεγάλου μεγέθους τους (π.χ. Κασπία Θάλασσα) είτε για


ιστορικούς λόγους (π.χ. Νεκρά Θάλασσα). Ωστόσο, με τη στενότερη


σημασία του όρου, ως θάλασσα νοείται μια σχετικά περιορισμένη και


στενή αλμυρή υδάτινη μάζα (π.χ. Βαλτική Θάλασσα, Μεσόγειος


Θάλασσα κλπ.) σε αντίθεση με τον ευρύτερο ωκεανό.


Θάλασσα: υδάτινη αλμυρή μάζα που καλύπτει το μεγαλύτερο


τμήμα της γης – τμήμα τέτοιας έκτασης – αλμυρή λίμνη – το


θαλασσινό νερό – η θαλασσοταραχή.


Σύγχρονο ορθογραφικό και ερμηνευτικό λεξικό ελληνικής γλώσσας, 


Ο.Ε.Ε. ΑΤΛΑΣ


Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι όταν μιλούσαν για τη θάλασσα έλεγαν: η


μεγάλη πράσινη. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι έπλεαν το Νείλο αλλά


φοβήθηκαν την ανοιχτή πράσινη πελαγίσια θάλασσα. Δεν τόλμη-


σαν. Δεν έγιναν ποτέ θαλασσοπόροι. Έβαλαν τους Κρήτες να τους


κάνουν το εμπόριο και τη ναυτιλία.
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Η μεγάλη πράσινηΕυγενία Φακίνου
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  1.  Ποιο είναι το κοινό στοιχείο των τριών κειμένων;


  2.  Ποιες διαφορές παρουσιάζει το κείμενο 1 με τα άλλα δυο; Πού νομίζετε ότι οφείλονται


          οι διαφορές αυτές;


  3.  Ποιο από τα κείμενα σας φαίνεται περισσότερο επιστημονικό; Για ποιους λόγους;


          Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένους επιστημονικούς όρους μέσα στο κείμενο αυτό;


  4.  Πώς ονόμαζαν οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι τη θάλασσα σύμφωνα με το κείμενο 1; 


  5.  Γιατί οι Αιγύπτιοι δεν έγιναν ποτέ θαλασσοπόροι;


  6.  Πώς έκαναν τις εμπορικές συναλλαγές τους;


  7.  Τι είναι θάλασσα σύμφωνα με το κείμενο 2;


  8.  Να βρείτε τις Θάλασσες που αναφέρει το κείμενο 2 στο χάρτη.


  9.  Τα κείμενα 2 και 3 δίνουν ορισμούς της θάλασσας. Ποια βασική διαφορά όμως


          παρουσιάζουν; Ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο;


10.  Ποιο από τα τρία κείμενα έχει περισσότερες ελλειπτικές προτάσεις; Να τις βρείτε και


          να προσπαθήσετε να συμπληρώσετε τα βασικά συστατικά που λείπουν.


11.  Να βρείτε τις αρνητικές προτάσεις του κειμένου 1.


12.  «Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι έπλεαν . . . πελαγίσια θάλασσα»: να χωρίσετε την περίοδο


          σε προτάσεις. Πώς συνδέονται οι δύο προτάσεις μεταξύ τους;


13.  Βρείτε κι άλλους ορισμούς για τη θάλασσα από άλλες εγκυκλοπαίδειες και λεξικά. 


          Με τα στοιχεία που θα συγκεντρώσετε από τους ορισμούς αυτούς, γράψτε σε τρεις


          σειρές ένα δικό σας ορισμό για τη θάλασσα. 
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1. Η μεγάλη πράσινη


2. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα


3. Σύγχρονο ορθογραφικό και ερμηνευτικό λεξικό ελληνικής γλώσσας


Tι είναι θάλασσα;
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14. Γράψτε ένα σύντομο κείμενο για τα συναισθήματα που σας δημιουργεί η εικόνα και διαβάστε το


στους συμμαθητές σας.
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ΟδυΣΣΕΑΣ ΕλυΤηΣ


Του Αιγαίου


Ο έρωτας


Το αρχιπέλαγος


Κι η πρώρα των αφρών του


Κι οι γλάροι των ονείρων του


Στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει


Ένα τραγούδι


Ο έρωτας


Το τραγούδι του


Κι οι ορίζοντες του ταξιδιού του


Κι η ηχώ της νοσταλγίας του


Στον πιο βρεμένο βράχο η αρραβωνιαστικιά προσμένει


Ένα καράβι


Ο έρωτας


Το καράβι του


Κι η αμεριμνησία των μελτεμιών του


Κι ο φλόκος της ελπίδας του


Στον πιο ελαφρό κυματισμό του ένα νησί λικνίζει


Τον ερχομό


ΚΕΙΜΕΝΟ 21
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Πηγή: Oδυσσέας Eλύτης, Προσανατολισμοί
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1.   Να περιγράψετε την εικόνα που δίνει ο ποιητής με τους στίχους του στην α΄ στροφή


       του ποιήματος.


2.   Ποιο είναι το αρχιπέλαγος που αναφέρει ο ποιητής στο 2ο στίχο; Να το δείξετε στο χάρτη.


3.   Μπορείτε να περιγράψετε πώς φαντάζεστε το καράβι του ποιήματος;


4.   Να περιγράψετε την εικόνα που δίνει ο ποιητής στην β΄ στροφή του ποιήματος.


5.   Ποια είναι τα συναισθήματα του ναύτη στη β΄ στροφή; Τι νοσταλγεί;


6.   Η θάλασσα στο ποίημα σας φαίνεται να είναι γαλήνια ή φουρτουνιασμένη;


       Να δικαιολογήσετε την εντύπωση που σας δημιουργεί με στοιχεία του ποιήματος.


7.   Το ποίημα σας δημιουργεί μια αισιόδοξη ή απαισιόδοξη ψυχική διάθεση; Για να απαντήσετε


       μελετήστε προσεκτικά την γ΄ στροφή.


8.   Το ποίημα έχει γίνει τραγούδι. Φαντάζεστε ότι θα έχει γίνει ένα χαρούμενο, ένα λυπητερό


       ή ίσως ένα νοσταλγικό τραγούδι; Βρείτε λέξεις από το ποίημα που να δημιουργούν


       τη διάθεση που πιστεύετε (χαρά, λύπη, νοσταλγία). 


9.   Να βρείτε ή να φτιάξετε εικόνες, σκίτσα, φωτογραφίες ή ζωγραφιές που θα μπορούσαν


       να συνοδέψουν το ποίημα και να ταιριάζουν με το περιεχόμενό του και τις εικόνες που


       κρύβονται στους στίχους του. Δημιουργήστε μια αφίσα στο κέντρο της οποίας


       θα βρίσκονται οι στίχοι του ποιήματος και γύρω τους οι σχετικές εικόνες.
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Του Αιγαίου







Πηγή: εφημ. Ερευνητές, 23-05-99
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  1.  Τι είδους ζώα είναι οι χελώνες;


  2.  Πού ζουν οι χελώνες;


  3.  Τι λέει η ελληνική μυθολογία για τη θαλάσσια χελώνα;


  4.  Τι είναι η Καρέττα Καρέττα; Πού ζει; Σε ποιο μέγεθος φτάνει;


  5.  Σε ποιες ελληνικές παραλίες γεννάει τα αυγά της η Καρέττα Καρέττα ;


  6.  Περιγράψτε ένα χελωνάκι Καρέττα Καρέττα που μόλις βγήκε από το αυγό. Πώς είναι; 


          Τι κάνει; Πόσες πιθανότητες έχει να επιβιώσει και να ενηλικιωθεί;


  7.  Ποια είναι η μεγαλύτερη χελώνα που ζει στην Ελλάδα; 


          α. Η Δερματοχελώνα β. Η πράσινη χελώνα γ. Η Καρέττα Καρέττα


  8.  Τι τρώει η χελώνα Καρέττα Καρέττα;


  9.  Ποιοι είναι οι εχθροί της; Από τι κινδυνεύει;


10.  Τι είναι ο «Αρχέλων – Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Xελώνας;» 


          Σε ποια διεύθυνση βρίσκονται τα γραφεία του συλλόγου αυτού;


11.  Τι είναι το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών; Πού βρίσκεται;


          Τι υπηρεσίες προσφέρει;


 12 Πότε μπορούν τα παιδιά να επισκέπτονται το Κέντρο αυτό για να μαθαίνουν


          περισσότερα για τις θαλάσσιες χελώνες;


13.  «Ακόμα κι εσύ, όμως, μπορείς να τις βοηθήσεις. Θα το κάνεις;»: Να βρείτε


          την ερωτηματική πρόταση του αποσπάσματος. Πώς την αναγνωρίσατε;


Απειλείται η θαλάσσια χελώνα
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14.   «Κάνε απλά, αλλά πολύ χρήσιμα πράγματα:


          •  μην πετάς σκουπίδια στην παραλία


          •  μην πηγαίνεις στην παραλία τη νύχτα


          •  μίλησε σε γνωστούς και φίλους»


          Βρείτε τις προτάσεις μέσα στο κείμενο. Δείτε τις όλες προσεκτικά. Τι εκφράζουν; 


          Δίνουν μήπως κάποια πληροφορία στον αναγνώστη ή του λένε να κάνει ή να μην κάνει


          κάτι; Τι είδους προτάσεις είναι; Κρίσεως ή επιθυμίας;


15.   Στο ίδιο απόσπασμα της προηγούμενης άσκησης να βρείτε τις αρνητικές προτάσεις.


16   Γράψτε μια επιστολή στο Σύλλογο για την προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας


          ΑΡΧΕΛΩΝ. Ζητήστε να σας στείλουν περισσότερες πληροφορίες για τη χελώνα


          Καρέττα Καρέττα και ρωτήστε ό,τι θέλετε να μάθετε για το ζώο αυτό. Επίσης ζητήστε


          να σας στείλουν έντυπο υλικό για να ενημερωθείτε για τη δράση του Συλλόγου.


          Μην ξεχάσετε να δώσετε τη διεύθυνση στην οποία θα περιμένετε την απάντηση


          του Συλλόγου.
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Θυμηθείτε ότι η επιστολή σας απευθύνεται σε μέλη ενός Συλλόγου που δε γνωρίζετε.


Προσπαθήστε να είστε σαφείς και ευγενικοί. 


Αρχίστε το γράμμα σας με μια προσφώνηση που θεωρείτε κατάλληλη


(Κύριε, Αγαπητά μέλη του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, 


Αγαπητοί φίλοι της χελώνας Καρέττα Καρέττα κτλ.) 


και τελειώστε υπογράφοντας το γράμμα.
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Πηγή: Ταξιδιωτικός Οδηγός Explorer της Καθημερινής – Επτάνησα
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ΚΕΙΜΕΝΟ 23


Παξοί
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  1.  Από τι είδους βιβλίο είναι παρμένο το απόσπασμα αυτό; Μπορείτε να βρείτε άλλα τέτοια


          βιβλία και να τα φέρετε στην τάξη να τα δείξετε στους συμμαθητές σας;


  2.  Σε ποιο νησί βρίσκεται ο Λογγός; Να δείξετε το νησί αυτό στο χάρτη.


  3.  Γατί οι περισσότεροι από τους επισκέπτες του νησιού πάνε στο Λογγό;


  4.  Ποιες είναι μερικές καλές παραλίες της περιοχής νότια του Λογγού;


  5.  Αν δεν μπορεί να πάει κανείς στις παραλίες αυτές με αυτοκίνητο, πώς αλλιώς μπορεί


          να τις επισκεφτεί;


  6.  Γιατί αξίζει κανείς να επισκεφτεί τη Λάκκα; 


  7.  Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν, σύμφωνα με όσα


          γράφονται στο κείμενο:


          α.  Οι Παξοί έχουν πολλά παραθαλάσσια χωριά


          β.  Ο όρμος της Λάκκας είναι προφυλαγμένος από τους ανέμους


          γ.  Το Μαρμάρι και ο Κήπος θεωρούνται οι καλύτερες παραλίες του νησιού


          δ.  Το λιμανάκι της Λάκκας βρίσκεται απέναντι από την Κέρκυρα


  8.  «Νότια του χωριού βρίσκεται . . . συνήθως οι λουόμενοι»,


          «Ο όρμος, γύρω από τον οποίο . . . ασφαλής και απάνεμος».


Να βρείτε τις περιόδους στο κείμενο και μετά να τις χωρίσετε σε προτάσεις. 


  9.  «Περικυκλωμένη . . . πλήθος επισκεπτών»: Tι είναι η πρόταση αυτή; Kρίσεως, επιθυμίας,


          ερωτηματική ή επιφωνηματική; Γιατί;


10.  Φανταστείτε ότι έχετε επισκεφτεί την παραλία που φαίνεται στη μια όψη της κάρτας


          που ακολουθεί. Συμπληρώστε την άλλη όψη της και ταχυδρομήστε την κάρτα σε κάποιο


          φιλικό ή συγγενικό σας πρόσωπο. Γράψτε για τις εντυπώσεις σας από την περιοχή που


          επισκέπτεστε, πώς περνάτε εκεί, τι σας εντυπωσιάζει, κάποιες ευχές κτλ. Μην ξεχάσετε


          να συμπληρώσετε στην κάτω δεξιά πλευρά το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη


          (του προσώπου στο οποίο στέλνετε την κάρτα σας).


�
�
�
�


Παξοί
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Πηγή: περιοδικό COSMOS, τεύχ. 3, Ιούλιος 1994


ΚΕΙΜΕΝΟ 24


Kανείς δεν αρνείται ότι το


κολύμπι είναι η καλύτερη


άσκηση, αλλά καμιά φορά


γίνεται βαρετό. Aν λοιπόν


φέτος το καλοκαίρι η πλήξη


χτυπήσει την πόρτα σας,


θυμηθείτε: Tα θαλάσσια


σπορ είναι πολλά, εύκολα


και προσιτά στην τιμή.


Eμείς διαλέξαμε δύο από


αυτά, το σκι και το γουίντ


σέρφινγκ.
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  1.  Πώς μπορεί κανείς να «παίξει με τα κύματα»; Ποια θαλάσσια αθλήματα αναφέρονται


          στο κείμενο;


  2.  Ποιος είναι ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής στο γουίντ σέρφινγκ; Ξέρετε κάτι


          περισσότερο γι’ αυτόν τον αθλητή;


  3.  Τι σημαίνει η πρόταση: «Το γουίντ σέρφινγκ είναι ένα ισομετρικό άθλημα»;


  4.  Πότε άνθησε το άθλημα του γουίντ σέρφινγκ στη χώρα μας; Σήμερα υπάρχουν πολλοί


          νέοι που ασχολούνται με αυτό;


  5.  Στο εξωτερικό υπάρχουν και σήμερα νέοι που να ασχολούνται με το γουίντ σέρφινγκ;


  6.  Ποιοι φταίνε για τη μιζέρια στην οποία έχει πέσει το άθλημα στη χώρα μας;


          Γιατί ευθύνονται αυτοί;


  7.  Ποιο είναι το κατάλληλο σκάφος για κάποιον αρχάριο στο άθλημα του γουίντ σέρφινγκ;


  8.  Περιγράψτε με λεπτομέρειες πώς γίνεται το θαλάσσιο σκι. Έχετε δει ποτέ;


  9.  Από ποια ηλικία και μετά μπορεί να μάθει κανείς θαλάσσιο σκι; 


10.  Τι ταχύτητα αναπτύσσουν τα σκάφη που τραβούν αυτούς που κάνουν σκι; 


11.  Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν, σύμφωνα με όσα


          γράφονται στο άρθρο του περιοδικού:


          α.  Με το γουίντ σέρφινγκ μπορεί κανείς να διανύσει πολλά μίλια στο Αιγαίο


          β.  Το θαλάσσιο σκι είναι πολύ δύσκολο και μπορούν να το μάθουν μόνον ορισμένοι


          γ.  Το μονοπέδιλο είναι πιο εύκολο από το κλασικό σκι με τα δύο πέδιλα


 12  Να βρείτε τις αρνητικές προτάσεις στην πρώτη παράγραφο του άρθρου:


          «Είναι ολυμπιακό άθλημα . . . Εκμεταλλευτείτε το». Στη συνέχεια να βγάλετε


          τις αρνήσεις και να μετατρέψετε τις προτάσεις αυτές σε καταφατικές.


Παίζοντας με τα κύματα


�


�
�
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13. Δείτε την εισαγωγή του άρθρου: «Κανείς δεν αρνείται . . . προσιτά στην τιμή». 


Να βρείτε την πρόταση επιθυμίας του αποσπάσματος. 


14. Να περιγράψετε ένα θαλάσσιο άθλημα που σας εντυπωσιάζει (κολύμπι, σκι, κανό,


ποδήλατο θαλάσσης κτλ.). Βρείτε στοιχεία γι’ αυτό και γράψτε για την τεχνική του, πώς


γίνεται δηλαδή, πώς μπορεί να μάθει κανείς το άθλημα αυτό, τι απαιτεί και τι προσφέρει. 


Το κείμενό σας πρόκειται να δημοσιευτεί στο μαθητικό περιοδικό του σχολείου λίγο


πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.


Θυμηθείτε ότι με τις προτάσεις επιθυμίας εκφράζουμε γενικά μια επιθυμία μας, 


μια προτροπή, παράκληση, προσταγή κτλ.
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Ευρωπαϊκά βραβεία για την ποιότητα του περιβάλλοντος


Η «γαλάζια σημαία για τις ακτές» είναι μία από τις πιο πετυχημένες δράσεις της


Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση του κοινού. Κάθε χρόνο μη κυβερνητικοί οργα-


νισμοί ελέγχουν την ποιότητα των ακτών στις χώρες τους. Τα δείγματα αναλύονται κάθε


δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και οι καθαρότερες ακτές


και τα λιμάνια βραβεύονται με τη «γαλάζια σημαία». Οι ακτές κατατάσσονται σε γαλά-


ζιες (γαλάζια σημαία: ανταποκρίνεται στις τιμές της οδηγίας της ΕΕ), σε πράσινες (βρί-


σκονται εντός των οριακών τιμών), σε κόκκινες (βρίσκονται εκτός των ορίων), σε πορτο-


καλί (δεν πάρθηκαν δείγματα και δεν υπάρχουν πληροφορίες) και σε μαύρες (απαγορεύ-


εται η κολύμβηση, επειδή υπάρχει κίνδυνος για την υγεία). Η έκθεση δημοσιεύεται κάθε


χρόνο και το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έβαλε στο Διαδίκτυο.


ΚΕΙΜΕΝΟ 25
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Πηγή: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Περιβάλλον, υπηρεσία επίσημων εκδόσεων Ευρωπαϊκών


Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο.


Kαθαρές είναι οι ακτές


με γαλάζια σημαία.


1. Γαλάζιες σημαίες για τις ακτές
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Πηγή: Ημερολόγιο 1999 με τον ΚΥΡ, εκδ. Καστανιώτη


2. Σκίτσο του ΚΥΡ
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  1.  Ποιο σκοπό έχει η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «γαλάζια σημαία για τις ακτές»;


  2.  Ποιες ακτές βραβεύονται με τη γαλάζια σημαία; Ύστερα από ποια διαδικασία; 


  3.  Σε πόσες κατηγορίες κατατάσσονται οι ακτές ανάλογα με την καθαρότητα των νερών τους;


  4.  Σε ποιες ακτές προτιμάτε να κάνετε μπάνιο; Σε ακτές με γαλάζια σημαία, με πράσινη,


          με κόκκινη, με πορτοκαλί ή με μαύρη; Για ποιο λόγο;


  5.  Μπορεί κάποιος να κολυμπήσει σε ακτή με μαύρη σημαία; Γιατί ναι; Γιατί όχι;


  6.  Από άποψη περιεχομένου τι είναι όλες οι προτάσεις του κειμένου 1; Κρίσεως, επιθυμίας,


          ερωτηματικές ή επιφωνηματικές; Γιατί; Τι εκφράζουν;


  7.  Δείτε προσεκτικά το σκίτσο (κείμενο 2). Σ’ αυτό εικονίζεται μια μηχανή. Τι φαίνεται να κάνει


          αυτή η μηχανή;


  8.  Στο κείμενο 2, τι χρώμα σημαία νομίζετε πως θα είχε η ακτή στο πάνω μέρος της εικόνας,


          πριν δηλαδή την απορροφήσει η μηχανή; Γιατί;


  9.  Σε τι μεταμορφώθηκε η ήσυχη παραλία μετά την απορρόφησή της από τη μηχανή;


10.  Γιατί ο άνθρωπος προκάλεσε αυτή τη μεταμόρφωση; Τι περίμενε ότι θα κερδίσει; Τελικά


          κέρδισε ή έχασε;


11.  Πώς σας φαίνεται το ύφος του ανθρώπου στο σκίτσο; Τι νομίζετε ότι σκέφτεται;


12.  Βρείτε τα σημαντικότερα λιμάνια και παραλίες του νομού σας. Συζητήστε στην τάξη ποια


          από αυτά αξίζουν τη γαλάζια σημαία. Υπάρχουν παραθαλάσσιες περιοχές στο νομό σας που


          να έχουν πάθει αυτό που δείχνει το σκίτσο;


13.  Προτιμάτε να επισκέπτεστε ήσυχες παραλίες ή πολυσύχναστα τουριστικά μέρη; Βρείτε από


          περιοδικά φωτογραφίες, εικόνες και σκίτσα από ήσυχες παραλίες της Ελλάδας και από


          παραθαλάσσια μέρη με μεγάλη τουριστική κίνηση. Συνοδέψτε τις εικόνες με σχόλια δικά σας


          και δημιουργήστε έτσι μια αφίσα, πάνω στην οποία μπορείτε να συζητήσετε με


          τους συμμαθητές σας στην τάξη.
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2. Σκίτσο του ΚΥΡ


1. Γαλάζιες σημαίες για τις ακτές
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Θέμος Ποταμιάνος
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ΚΕΙΜΕΝΟ 26


Τα δελφίνια


Είναι μια ευχάριστη διασκέδαση στο μονότονο ταξίδι, στο μονότονο πέλαγος, η εμφάνιση των


δελφινιών. Καθώς το πλοίο διασχίζει το πέλαγος, παρουσιάζονται ξαφνικά στην επιφάνεια και


προχωρούν με κυματοειδείς κινήσεις ακολουθώντας την πορεία του καραβιού, φαίνονται,


χάνονται, ξαναφαίνονται, ανεβοκατεβαίνουν, ψηλώνουν, χαμηλώνουν, όσο που εξαφανίζονται


ολότελα. Οι επιβάτες δεν χορταίνουν το θέαμα. 


Το δελφίνι είναι κήτος, δηλαδή ζώο θηλαστικό με αίμα θερμό και πνευμονική αναπνοή. Έχει


σώμα παχουλό, μαύρη ράχη και λευκή κοιλιά. Δυο ματάκια μικρά, που μόλις φαίνονται. Μια ουρά


μεγάλη και δυνατή, που μοιάζει σα μισοφέγγαρο. Ρύγχος μακρύ και μεγάλο, που μοιάζει σα


ράμφος, με σαγόνια γερά οπλισμένα με αμέτρητα δόντια μικρά και πολύ κοφτερά.


Στη γρηγοράδα έρχεται πρώτο. Κανένα ψάρι δεν αποφασίζει να παραβγεί μαζί του στο τρέξιμο.


Το δελφίνι έρχεται επίσης πρώτο και στην εξυπνάδα. Σε διάφορα ενυδρεία διατηρούνται δελφίνια


σχεδόν ημερωμένα, που γνωρίζουν το φύλακά τους και τροφοδότη τους και δέχονται τροφή από


τα χέρια του και παίζουν μαζί του κι εκτελούν διάφορα νούμερα.


Από τα παλιά χρόνια οι ναυτικοί θαυμάζουν και αγαπούν το δελφίνι. Είναι γι’ αυτούς μια


ζωντανή παρουσία, μια συντροφιά στο απέραντο πέλαγος κι ένα πλάσμα ξένοιαστο κι ελεύθερο,


που καλπάζει στα κύματα σαν άλογο και χαίρεται τη θάλασσα. Ταξιδεύει κι αυτό όπως το καράβι


τους κι έρχεται κοντά τους και πλέει στο πλευρό του καραβιού, σαν


να παραβγαίνει μαζί του στο τρέξιμο, ή προχωρεί κάνοντας γύρους,


πλάι, μπροστά, δεξιά, αριστερά και φαίνεται και χάνεται και φεύγει


και ξαναέρχεται. Τώρα το βλέπεις μπροστά σου να προσπερνάει το


καράβι, σε λίγο το έχεις στο πλευρό σου ή το αφήνεις πίσω, σε λίγο


πάλι να το μπροστά να διασταυρώνεται με την πλώρη ή να


βραδυπορεί σαν να σε περιμένει. Και δεν είναι ένα, είναι πολλά, μια


θάλασσα γεμάτη από ράχες μαυροπράσινες που αναδύονται και


βυθίζονται κάθε στιγμή. 


Οι θαλασσινοί τα καμαρώνουν. Περνούν την ώρα τους μαζί τους.


Τους αρέσει πολύ αυτό το παιχνιδιάρικο θαλασσινό θηρίο, που δεν


πειράζει άνθρωπο ποτέ, που κολυμπάει σαν γοργόνα και ταξιδεύει με


χάρη και με λεβεντιά. Το βλέπουν σα στοιχειό, που βγαίνει μέσα από τα κύματα κι έχει πάνω του


όλη τη δύναμη και όλη την ομορφιά της θάλασσας. Ξέρουν πως είναι ένα πλάσμα δυνατό κι


ελεύθερο κι έχουν ακούσει πως αγαπά τη μουσική και πως δίνει βοήθεια στους ναυαγούς, πως


τους παίρνει στην πλάτη του και τους βγάζει έξω στην ξηρά.


Από εδώ ακριβώς ξεφυτρώνει ο μύθος του Αρίωνα. Μουσικός ήταν ο Αρίωνας και μάγευε με τη


μουσική του ανθρώπους και ζώα και πουλιά, και τα δελφίνια πήγαιναν κοντά του, όταν τον


άκουγαν να παίζει άρπα ή κάποιο άλλο όργανο μουσικό. Και μια μέρα τον έπιασαν οι πειρατές,


καθώς ταξίδευε, και τον απογύμνωσαν και τον πέταξαν στο πέλαγος. Κι ένα δελφίνι έτρεξε


αμέσως και τον πήρε στην πλάτη του και τον έβγαλε στο Ταίναρο.


Πηγή: Ζωή Σπυροπούλου & Αντώνης Δελώνης, Ανθολόγιο Νεοελληνικών Κειμένων, εκδ. Ελληνικά


Γράμματα, Αθήνα 2000.







  1.  Γιατί είναι ευχάριστη στους επιβάτες ενός πλοίου που ταξιδεύει στο πέλαγος


          η εμφάνιση δελφινιών;


  2.  Μπορείτε να περιγράψετε ένα δελφίνι με τα στοιχεία που σας δίνει το κείμενο;


  3.  Ποιες ιδιαίτερες αρετές το κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα στα άλλα ψάρια;


  4.  Γιατί οι ναυτικοί από τα παλιά χρόνια θαυμάζουν κι αγαπούν το δελφίνι;


  5.  Το δελφίνι είναι εχθρικό ή φιλικό απέναντι στον άνθρωπο;


  6.  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το μύθο του Αρίωνα;


  7.  Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις προτάσεις που ακολουθούν, σύμφωνα με όσα


          γράφονται στο κείμενο:


          α.  Τα δελφίνια έχουν μακρύ ρύγχος και γερά σαγόνια με πολλά και κοφτερά δόντια.


          β.  Το δελφίνι είναι ψάρι μοναχικό. Το βλέπουμε να ταξιδεύει συνήθως μόνο.


          γ.  Το δελφίνι αγαπάει τη μουσική και σώζει ναυαγούς.


          δ.  Το δελφίνι μπορεί να ζήσει στο ενυδρείο και σχεδόν να εξημερωθεί.


  8.  Εσάς σας αρέσουν τα δελφίνια; Βρείτε περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά και


          φωτογραφίες και παρουσιάστε τα στοιχεία σας στην τάξη σας. 


  9.  «Έχει σώμα παχουλό . . . μικρά και πολύ κοφτερά»: να χωρίσετε το απόσπασμα


          σε προτάσεις. Πολλές από τις προτάσεις αυτές είναι ελλειπτικές, τους λείπουν, δηλαδή,


          βασικά συστατικά. Μπορείτε να εντοπίσετε τις ελλειπτικές προτάσεις


          του αποσπάσματος και να τις συμπληρώσετε με τα βασικά συστατικά που τους λείπουν.


          Διαβάστε τώρα το απόσπασμα με τις συμπληρωμένες προτάσεις. Ποια εντύπωση σας


          δημιουργεί; Ποια εκδοχή του προτιμάτε; Αυτήν που φτιάξατε μετά τις συμπληρώσεις ή


          αυτήν του Ποταμιάνου; Γιατί;


10.  «Η θάλασσα ήταν γαλήνια και όλοι καθόμαστε ξένοιαστοι στο κατάστρωμα.


          Εκείνη την ώρα κάποιος επιβάτης φώναξε: Δελφίνια. Κοιτάξτε στα δεξιά! Δελφίνια.


          Μεμιάς όλοι μας . . .». Μπορείτε να συνεχίσετε την ιστορία;


Τα δελφίνια
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Πηγή: εφημ. Ερευνητές, 25-01-03
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  1.  Ποιος θεωρείται στο κείμενο ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών;


          Πότε και πού γεννήθηκε;


  2.  Από τι οικογένεια καταγόταν; Η καταγωγή του τον βοήθησε να αναπτύξει


          την επιθυμία του να ταξιδεύει;


  3.  Πόσο χρόνο έκανε ο Μάρκο Πόλο να πάει από τη Βενετία στο Πεκίνο; 


          Με τι μέσα ταξίδεψε; Βρείτε στο χάρτη τις θάλασσες και τους τόπους από όπου πέρασε.


  4.  Ποια επιτεύγματα (δημιουργήματα) του κινέζικου πολιτισμού εντυπωσίασαν το Μάρκο Πόλο


          και ήταν άγνωστα ακόμα στους Ευρωπαίους;


  5.  Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε ο Μάρκο Πόλο στο θαλάσσιο ταξίδι της επιστροφής;


  6.  Πώς ο Μάρκο Πόλο κατέληξε στη φυλακή;


  7.  Τι έγραψε στο βιβλίο του ο Μάρκο Πόλο; Όσα αναφέρει αποτελούν αλήθεια ή ψέματα;


  8.  Γιατί θεωρείται ο μεγαλύτερος ταξιδευτής όλων των εποχών;


  9.  «Ο κινέζικος στόλος ηττήθηκε και οι Ιάπωνες γλίτωσαν την υποδούλωση».


          Βρείτε την περίοδο στο κείμενο. Χωρίστε την σε προτάσεις. Πώς συνδέονται οι προτάσεις


          αυτές μεταξύ τους; Είναι προτάσεις κύριες ή δευτερεύουσες; 


10.  Δώστε έναν τίτλο σε κάθε παράγραφο, όπως είναι χωρισμένες στο κείμενο.


11.  Γράψτε μια περίληψη της ιστορίας του Μάρκο Πόλο που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα


          του σχολείου σας. Υπογραμμίστε μόνο τα κύρια σημεία κάθε παραγράφου και γράψτε μία


          ή δύο φράσεις για καθεμία παράγραφο.
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Προικισμένη με τον


ιδανικό συνδυασμό του


πεντακάθαρου γαλάζιου


και του πράσινου τοπίου,


με την απέραντη ποικιλία


των ακτών της, η


Χαλκιδική αποτελεί μία


εντυπωσιακή δαντέλα


παραλιών. Σε απόσταση


αναπνοής από τη


Θεσσαλονίκη αρχίζει να


ξεδιπλώνεται η


γαλαζοπράσινη


χερσόνησος. Τα πρώτα


παραθαλάσσια χωριά της


Χαλκιδικής (Νέα Ηράκλεια,


Νέα Καλλικράτεια) τα


συναντά κανείς μόλις μισή


ώρα από τη Θεσσαλονίκη,


λίγα λεπτά μετά το


αεροδρόμιο «Μακεδονία».


Το τοπίο ανάγλυφο, η


φύση άγρια και ήμερη, τα


πυκνά πευκοδάση σχεδόν


αγγίζουν τις ακρογιαλιές.


Αν, πάντως, διαθέτετε


αρκετό χρόνο


(τουλάχιστον 15 ημέρες)


δεν έχετε παρά να


ακολουθήσετε μερικές από


τις πιο ενδιαφέρουσες


διαδρομές τόσο στην


παραθαλάσσια όσο και


στην ορεινή Χαλκιδική. Kαι


οι δύο όψεις γοητευτικές


και αποκαλυπτικές…


Κασσάνδρα – Πρώτο πόδι


Λίγο πριν φτάσουμε στα


Ν. Μουδανιά, συναντάμε


δύο παραδοσιακά χωριά


στις ακτές Διονυσίου και


Ζωγράφου που φημίζονται


για τα πέτρινα εξοχικά με


τα κεραμίδια και τις


ασυνήθιστες καμινάδες


τους. Προτείνουμε να


ακολουθήσετε τον


παραλιακό δρόμο, που


οδηγεί στα Ν. Μουδανιά,


για να απολαύσετε τη


διαδρομή. Από εκεί


γραμμή για Νέα Ποτίδαια,


που είναι χτισμένη στα


ερείπια της αρχαίας


κορινθιακής αποικίας.


Μπορεί το έργο της


διώρυγας να


ολοκληρώθηκε, αλλά το


μποτιλιάρισμα της


Κυριακής … δεν το


γλιτώνει κανείς. Μόνη


παρηγοριά η θέα από τον


Ισθμό. Μια στάση στη Νέα


Φώκαια, ένα γραφικότατο


ψαροχώρι. Συνεχίζουμε


για την Άφυτο ή Άθυτο, το


χωριό που έχει εμπνεύσει


Γαλάζια ραψωδία
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τους εικαστικούς


καλλιτέχνες λόγω της


σπάνιας αρχιτεκτονικής


φυσιογνωμίας του. Οι


βόλτες στα στενά σοκάκια


με θέα τα αρχοντικά


δύσκολα θα σας αφήσουν


ασυγκίνητους. Αριστερά


και κάτω από τον γκρεμό


της Αθύτου το γραφικό


λιμανάκι της Πούντας είναι


σημείο κατάλληλο για


χαλάρωση.


Αφήνοντας την ειδυλλιακή


Άφυτο φτάνουμε στην


κοσμοπολίτικη Καλλιθέα –


όνομα και πράγμα.


Απαραίτητος σταθμός το


«Σπιτάκι», το πέτρινο


καφενείο – προσεχώς και


εστιατόριο με


αστακομακαρονάδες – απ’


όπου η εντυπωσιακή θέα


σου κόβει την ανάσα. Και


μην ξεχνάτε ότι βρίσκεστε


στη βορειοελλαδίτισσα


βασίλισσα της νύχτας και


η διασκέδαση στα στέκια


της Καλλιθέας δεν


πρόκειται να σας αφήσει


ανικανοποίητους. 


Σε ένα τέταρτο της ώρας


βρισκόμαστε στο


Πολύχρονο και από κει


δυτικά στη Μαυρόμπαρα,


μια λιμνούλα με τεράστιο


οικολογικό ενδιαφέρον.


Αποτελεί έναν πανέμορφο


υγροβιότοπο διεθνούς


αναγνώρισης, όπου


συναντά κανείς δύο είδη


σπάνιων νεροχελώνων,


που είναι υπό εξαφάνιση


και βρίσκουν καταφύγιο


στα ήρεμα νερά της. 


Σε απόσταση αναπνοής


από το Πολύχρονο


συναντάμε τη Χανιώτη,


την έδρα του δήμου


Παλλήνης, η οποία,


σύμφωνα με την


παράδοση, πήρε το όνομά


της από τον πρώτο


κάτοικό της, ο οποίος


καταγόταν από τα Χανιά.


Χαρακτηριστικό της


Χανιώτης οι άφθονες


πηγές και η πλούσια


βλάστηση. Η καταπράσινη


κεντρική πλατεία, ένα


βήμα πριν από τη


θάλασσα, είναι σημείο


χαλάρωσης και κλασικός


τόπος συνάντησης.


Συνεχίζοντας την


κατάβαση της ανατολικής


πλευράς του «πρώτου


ποδιού» φθάνουμε στο


Πευκοχώρι ή αλλιώς


Καψόχωρα. Δεν χρειάζεται


συστάσεις. Έχει και το


όνομα και τη χάρη λόγω


του πευκόφυτου δάσους


του. Σοκάκια, πανέμορφοι


ανθισμένοι κήποι,


ζωηρόχρωμες αντιθέσεις


αλλά σίγουρα όλοι οι


δρόμοι οδηγούν στη


βελούδινη αμμουδιά,


ιδανική για μια βόλτα με


ρομαντική φθινοπωρινή


διάθεση…


Πηγή: Ταξιδεύοντας, 


ένθετο της εφημ.


Καθημερινής, 29-09-02
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  1.  Ξεκινώντας ο επισκέπτης από τη Θεσσαλονίκη για τη Χαλκιδική ποια χωριά


          της Χαλκιδικής συναντά πρώτα;


  2.  Γιατί φημίζονται τα δύο παραδοσιακά χωριά στις ακτές Διονυσίου και Ζωγράφου;


  3.  Γιατί το χωριό Άφυτος έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες;


  4.  Γιατί η Καλλιθέα χαρακτηρίζεται από το συντάκτη του κειμένου «όνομα και πράγμα»;


  5.  Ποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίμνη Μαυρόμπαρα;


  6.  Από πού πήρε το όνομά του το χωριό Χανιώτη;


  7.  Από πού πήρε το όνομά του το Πευκοχώρι;


  8.  Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με το κείμενο:


          α. Η Χαλκιδική απέχει πολύ από τη Θεσσαλονίκη


          β. Η Χαλκιδική παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις παραθαλάσσιες αλλά


          και τις ορεινές διαδρομές της.


          γ. Η Καλλιθέα είναι ένα γραφικό και ήσυχο χωριουδάκι της Χαλκιδικής.


          δ. Η Χαλκιδική είναι γεμάτη εναλλαγές και αντιθέσεις.


  9.  Ποιο από τα χωριά της Χαλκιδικής που παρουσιάζονται στο κείμενο θα θέλατε


          να επισκεφτείτε; Για ποιους λόγους;


10.  «Συνεχίζοντας την κατάβαση . . . φθινοπωρινή διάθεση»: Να βρείτε την αρνητική


          πρόταση στο απόσπασμα. Η ίδια πρόταση είναι και ελλειπτική. 


          Μπορείτε να τη συμπληρώσετε ώστε να έχει όλα τα βασικά συστατικά;


11.  «Σε απόσταση αναπνοής από το Πολύχρονο . . . από τα Χανιά»: να χωρίσετε


          την περίοδο σε προτάσεις. Πώς οι προτάσεις αυτές συνδέονται μεταξύ τους;


12.  Βρείτε στοιχεία για μια παραθαλάσσια περιοχή του νομού σας. Παρουσιάστε τα χωριά,


          τις παραλίες και τα τοπία της σε ένα λεπτομερές άρθρο με σκοπό να πείσετε


          τους αναγνώστες να την επισκεφτούν. Το άρθρο σας θα δημοσιευτεί στο μαθητικό


          περιοδικό του σχολείου σας.


Γαλάζια ραψωδία
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2.   Βρείτε στο χάρτη το Σουφλί και το δάσος της Δαδιάς και υπολογίστε


       πόσα χιλιόμετρα απέχουν μεταξύ τους αλλά και από την περιοχή όπου μένετε.


3.   Παρατηρήστε τις φωτογραφίες του διαφημιστικού φυλλαδίου και σημειώστε


       σε κατάλογο τα αντικείμενα που βλέπετε. Μιλήστε στην τάξη γι' αυτά.


       Το κείμενο μπορεί να σας βοηθήσει, γιατί αναφέρει μερικά.


4.   Χωριστείτε σε τρεις ομάδες και αναζητήστε, στην περιοχή όπου μένετε,


       παλιά αντικείμενα, όπως αυτά που διαβάσατε στο κείμενο ή άλλα. Σίγουρα


       μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες μεγαλύτεροί σας. Θα είναι πιο εύκολο


       να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με τα αντικείμενα που βρήκατε


       και τη χρησιμότητά τους. Μερικά από αυτά μπορείτε να τα παρουσιάσετε στην τάξη.


       Κερδίζει η ομάδα που θα βρει περισσότερα.


1.   Διαβάστε το σύντομο κείμενο για τη συλλογή Μπουρουλίτη και απαντήστε


       με Σωστό (Σ) ή λάθος (Λ).


       α.  Το Μουσείο βρίσκεται στην Κομοτηνή


       β.  Είναι ανοιχτό όλη την ημέρα αλλά πρέπει να πληρώσεις,


            αν θέλεις ξενάγηση


       γ.  Το έφτιαξε μια γνωστή οικογένεια της περιοχής


       δ.  Στο Μουσείο μπορεί κανείς να δει παλιά αντικείμενα


            από την καθημερινή ζωή των κατοίκων


       ε.  Στο τέλος του φυλλαδίου διαβάζουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν


            και άλλα πολλά μουσεία που μπορούμε να επισκεφτούμε


2
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≠3


5.   Διαλέξτε ένα από τα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν στην τάξη και σας έκανε


       εντύπωση και γράψτε μια μικρή παράγραφο 20-30 γραμμών. Μπορείτε να αναφέρετε


       πώς είναι, γιατί το ξεχωρίσατε από τα άλλα, ποιοι, πότε και πώς το χρησιμοποιούσαν.


6.   Διαβάζουμε στο λεξικό: Λαογραφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με το λαϊκό


       πολιτισμό ενός τόπου, τις παραδόσεις, τα τραγούδια, τον υλικό βίο, τα ήθη και έθιμα,


       την τέχνη κτλ.


       Ξέροντας ότι η λέξη είναι σύνθετη προσπαθήστε να τη χωρίσετε στα συνθετικά της και


       να τα εξηγήσετε με τη βοήθεια του ορισμού που μόλις διαβάσατε.


       Μπορείτε να βρείτε πώς λέγεται αυτός που έχει σχέση με τη Λαογραφία και πώς


       ο επιστήμονας που ασχολείται με αυτή;


7.   Στο τέλος του φυλλαδίου προτείνονται μερικά μέρη για επίσκεψη. Αλλάξτε τον τίτλο και


       συνεχίστε όπως στο παράδειγμα: 


       Αξίζει η επίσκεψη:


       του Μουσείου Μετάξης, του Αρχοντικού Μπρίκα…


       Τι παρατηρείτε για την πτώση των λέξεων; Είναι παντού η ίδια ή διαφορετική;


       Κοιτάξτε ό,τι γράψατε. Νομίζετε ότι αλλάξατε το νόημα;


8.   Ξαναδιαβάστε το κείμενο από «Με κίνητρο… έως … με μεράκι και γούστο» και


       συνεχίστε βάζοντας γενική πτώση, όπως στο παράδειγμα:


       Με κίνητρο την αγάπη για τον τόπο και την παράδοσή μας δημιουργήσαμε


       το «Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου» όπου εκθέτουμε μια μεγάλη συλλογή


       οικιακών σκευών, παραδοσιακών επίπλων…


       


       Νομίζετε ότι τώρα άλλαξε σε κάτι το νόημα;


9.   Βρείτε και κυκλώστε ό,τι δεν ταιριάζει.
       


   νομίσματα                 χαρτονομίσματα             γεωργικά εργαλεία


   κοσμήματα                 οικιακά σκεύη              ζώνες


   ξυλόγλυπτο τέμπλο        εκκλησιαστικά είδη         μουσικά όργανα


   πολεμικά είδη             παραδοσιακές στολές       πόρπες
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1.   Διαβάστε το κείμενο από το ενημερωτικό φυλλάδιο του Θεατρικού Μουσείου


       και επιλέξτε τη σωστότερη απάντηση.


       


       Το Θεατρικό Μουσείο ιδρύθηκε


       α.  το 1938


       β.  το 1976


       γ.  το 1996


       


       Το Μουσείο βρίσκεται


       α.  στο Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη


       β.  σε ένα πνευματικό κέντρο στην οδό Ακαδημίας 50


       γ.  στην εταιρία Ergodata


       Η μεγάλη αίθουσα αρχείων του θεάτρου είναι αφιερωμένη


       α.  σε μια αξέχαστη υπάλληλο


       β.  στο διοικητικό συμβούλιο


       γ.  σε διάσημους ηθοποιούς


       Οι άνθρωποι που διοικούν το Μουσείο


       α.  δεν έχουν καμία σχέση με το θέατρο


       β.  είναι όλοι «άνθρωποι του θεάτρου»


       γ.  μερικοί έχουν σχέση με το θέατρο και άλλοι όχι


       


       Στο μεγάλο διάδρομο της εισόδου του Μουσείου υπάρχουν αφίσες από


       α.  ελληνικούς θιάσους στην Ελλάδα και το εξωτερικό


       β.  από ξένους θιάσους στην Ελλάδα


       γ.  από ελληνικούς θιάσους στην Ελλάδα


       


       Η βιβλιοθήκη του Κέντρου διαθέτει


       α.  βιβλία και περιοδικά


       β.  δημοσιεύματα στον Τύπο, προγράμματα και φωτογραφίες


       γ.  όλα τα παραπάνω, πλούσιο ραδιοφωνικό-τηλεοπτικό υλικό και πολλά άλλα


2.   Διαβάστε με προσοχή τι περιλαμβάνει η καθεμιά αίθουσα του Μουσείου και αποφασίστε


       ποια προτιμάτε. Χωριστείτε σε ομάδες ανάλογα με την αίθουσα που προτιμήσατε και


       εξηγήστε προφορικά στους υπόλοιπους συμμαθητές σας γιατί διαλέξατε αυτή


       και όχι κάποια άλλη.


Θεατρικό Μουσείο
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3.   Κρατήστε σημειώσεις με τα επιχειρήματα που ακούσατε από μια άλλη ομάδα και γράψτε


       μια παράγραφο 10-15 γραμμών εξηγώντας γιατί προτίμησε μια αίθουσα


       του Θεατρικού Μουσείου διαφορετική από τη δική σας. 


       Μήπως σας έπεισε η άλλη ομάδα ή επιμένετε στη δική σας γνώμη; Γιατί;


       Μιλήστε μέσα στην τάξη γι’ αυτό.


4.   Στην αίθουσα Δ΄ υπάρχει μια γωνιά αφιερωμένη στο θέατρο σκιών και το κουκλοθέατρο.


       Μπορείτε να βρείτε και να γράψετε λίγα λόγια από το λεξικό ή από μια εγκυκλοπαίδεια


       γι’ αυτά τα θεατρικά είδη και να τα παρουσιάσετε στην τάξη;


5.   Το Θεατρικό Μουσείο πραγματοποιεί μια σειρά από δραστηριότητες αλλά εσάς


       σας ενδιαφέρουν μόνο αυτές που έχουν σχέση με το σχολείο.


       Μπορείτε να τις ξεχωρίσετε και να τις σημειώσετε;


6.   Στο ενημερωτικό φυλλάδιο του Θεατρικού Μουσείου βλέπουμε φωτογραφίες από


       τα καμαρίνια μερικών παλιών γνωστών ηθοποιών.


       Έχετε επισκεφτεί ποτέ το καμαρίνι ενός ηθοποιού; Μπορείτε να το περιγράψετε σε ένα


       κείμενο 200 περίπου λέξεων; Μην ξεχάσετε να γράψετε:


       


       Ποιος ήταν ο/η ηθοποιός


       Ποια παράσταση είχατε παρακολουθήσει


       Τι έπιπλα υπήρχαν στο καμαρίνι


       Τι είδατε στους τοίχους


       Τι ακριβώς είπατε με τον/την ηθοποιό


7.   Κοιτάξτε ποιοι αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του Θεατρικού Μουσείου και


συμπληρώστε τον πίνακα χωρίζοντας τα πρόσωπα και τα επαγγέλματά τους σε κύρια και


κοινά ουσιαστικά.


Θυμηθείτε ότι τα κύρια αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Κατερίνα, Άργος)


Τα κοινά αρχίζουν με μικρό γράμμα


(π.χ. παιδιά, γάτα, μουσείο, παιχνίδι, ησυχία, μαθητής)


8.   Στη συνέχεια χωρίστε τα ίδια ουσιαστικά σε έμψυχα (δηλ. άνθρωποι, ζώα) και άψυχα


       (δηλ. πράγματα). Τι παρατηρείτε;


13


       Κύρια ουσιαστικά                         Κοινά ουσιαστικά


    Κώστας Ασημακόπουλος                   συγγραφέας-σκηνοθέτης
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3


Από το περιοδικό Γεωτρόπιο της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία"
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Mουσείο Kαναδικού Πολιτισμού, Oτάβα-Xουλ, Kαναδάς
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2.   Στη συνέχεια, βρείτε στο χάρτη αυτές τις χώρες και πόλεις.


1.   Στα Γεωμνημεία του περιοδικού Γεωτρόπιο έγινε ένα αφιέρωμα στην ιστορία και


       στο ρόλο των μουσείων. Από αυτό το αφιέρωμα είναι και οι φωτογραφίες


       που βλέπετε.


       Βάλτε τις σε αλφαβητική σειρά με βάση τη χώρα για την οποία μιλάνε και


       συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί.


Συλλογή μουσείων


        Χώρα                   Πόλη                 Όνομα Μουσείου


       Αγγλία                Γκρίνουιτς               «Κάτι Σαρκ»,
                                                      Πλοίο-Μουσείο







ΚΕΙΜΕΝΟ 4
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Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού (www.culture.gr)







≠23


Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών


1.   Διαβάστε το σύντομο κείμενο για το Σπαθάρειο Μουσείο και απαντήστε


       με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).


         α.   Το μουσείο ιδρύθηκε το 1947


         β.   Το μουσείο ονομάστηκε Σπαθάρειο από τον ιδρυτή του


         γ.   Σκοπός του μουσείου είναι να εκπαιδεύσει τους νέους


              και να τους διδάξει πώς έγινε σιγά σιγά το Θέατρο Σκιών


         δ.   Η πρώτη έγχρωμη φιγούρα του Καραγκιόζη κατασκευάστηκε το 1860


         ε.   Το μουσείο έχει τηλέφωνο αλλά δεν έχει φαξ


       στ.   Το μουσείο τη Δευτέρα και την Τετάρτη είναι ανοιχτό μόνο το απόγευμα


         ζ.   Η επίσκεψη στο μουσείο είναι δωρεάν


�
�


�


�
�
�
�


2.   Ξέρετε τι είναι το Θέατρο Σκιών, το Κουκλοθέατρο, οι Μαριονέτες;


       Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με το σωστό ορισμό;


       


       Κουκλοθέατρο •           • Είδος θεάτρου, όπου χρησιμοποιούνται επίπεδες


                                             (χάρτινες ή ξύλινες) φιγούρες, τις οποίες κινούν πίσω από ένα


                                             πανί, ώστε οι θεατές να βλέπουν τις σκιές τους


                                             (παράδειγμα: ο Καραγκιόζης) 


       Θέατρο Σκιών •           • Ολόσωμη κούκλα που κινείται με ειδικά σύρματα ή σπάγκους.


                                             Χρησιμοποιείται σε παραστάσεις κουκλοθέατρου


       Μαριονέτες    •           • Θέατρο με μαριονέτες ή διάφορες άλλες κούκλες
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3.   Έχετε παίξει ποτέ με τέτοιες φιγούρες; Μιλήστε στην τάξη γι’ αυτό.


4.   Στο κείμενο διαβάζουμε: «Μερικά από τα εκθέματα του Μουσείου:


       α) Οδύσσεια,     β) Περσέας και Ανδρομέδα,     γ) Ηρακλής,


       δ) Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος,     ε) Ο Θησέας και ο Μινώταυρος".


       Χωρίζεστε σε πέντε ομάδες και παρουσιάζετε πληροφορίες για τα παραπάνω


       που θα βρείτε σε κάποια εγκυκλοπαίδεια ή σε βιβλία μυθολογίας.


       Μετά κάνετε τη σωστή αντιστοίχιση:


       1.  Ο Περσέας και η Ανδρομέδα             α.  Ομηρικό έπος για τις περιπέτειες


                                                                       του Οδυσσέα από την Τροία μέχρι την Ιθάκη


       2.  Η Οδύσσεια                                        β.  Μυθολογικός ήρωας, γνωστός


                                                                       για τη σωματική του δύναμη


                                                                       που πραγματοποίησε 12 άθλους


       3.  Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος                   γ.  Γιος της Δανάης και κόρη του βασιλιά


                                                                       των Αιθιόπων


                                                                       Την έσωσε από ανθρωποφάγο κήτος


       4.  Ο Θησέας και ο Μινώταυρος            δ.  Ήρωας της Αττικής και τέρας με κεφάλι


                                                                       ταύρου και ανθρώπινο σώμα


       5.  Ο Ηρακλής                                         ε.  Πατέρας και γιος που δραπέτευσαν από


                                                                       την Κρήτη με φτερά από κερί
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5


Από το περιοδικό Γεωτρόπιο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»
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1.   Διαβάστε προσεκτικά και απαντήστε.


       α.  Τι συναντάει ο επισκέπτης στο ισόγειο του Λαογραφικού Μουσείου Σταυρούπολης;


       β.  Πώς φτιάχτηκαν τα οικιακά σκεύη (αντικείμενα του σπιτιού κυρίως


       για το μαγείρεμα) που βρίσκονται στο Μουσείο;


       γ.  Πού ακριβώς βρέθηκε η μαρμάρινη πλάκα με αραβική γραφή;


       δ.  Ποια γωνιά του Μουσείου παρουσιάζει ενδιαφέρον;


2.   Βρείτε στο χάρτη τα τρία κοντινότερα στη Σταυρούπολη χωριά.


3.   Θα θέλατε να επισκεφτείτε ένα ή περισσότερα μουσεία του νομού Ξάνθης; 


       Κάθε ομάδα ξεχωρίζει ένα μουσείο και τηλεφωνεί. Μπορείτε να ζητήσετε


       περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα του κάθε μουσείου, να βεβαιωθείτε για


       τον τόπο όπου βρίσκονται, να ρωτήσετε για τις μέρες και ώρες λειτουργίας, την τιμή


       του εισιτηρίου, αν γίνεται έκπτωση σε μαθητές σχολείων και ό,τι άλλο θέλετε. 


       Θα είναι πιο εύκολο αν έχετε σημειώσει τις ερωτήσεις που θα κάνετε.


4.   Χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες και διαλέξτε η καθεμιά ένα από τα παρακάτω θέματα:


   ζωγραφική


   ήθη και έθιμα


   η ζωή στην αρχαιότητα


   το περιβάλλον και η εξέλιξη των ειδών


       Με τη βοήθεια του καταλόγου «Εκθεσιακοί χώροι – Μουσεία νομού Ξάνθης», μπορείτε


       να σημειώσετε τα μουσεία που θα ενδιέφεραν την κάθε ομάδα;


Το Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης


Εκθεσιακοί χώροι - Μουσεία νομού Ξάνθης







≠


5.   Στο κείμενο για το Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης κάναμε αρκετές αλλαγές.


       Διαβάστε το και προσπαθήστε να συμπληρώσετε τα ουσιαστικά που λείπουν


       στη γενική πτώση, όπως στο παράδειγμα.


Στο Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης ο επισκέπτης έρχεται αντιμέτωπος στη μία


αίθουσα με την ύπαρξη στολών από διάφορα μέρη της Ελλάδας και στην άλλη αίθουσα


με την αναπαράσταση ενός ξανθιώτικου ..............................  .........................


Ανεβαίνοντας τις σκάλες, σταματάμε στη θέα των ……………. που φορούσαν στην


κατοχή του 1940-1944, των .……………..που ζύγιζαν τις οκάδες, των ………………που


είναι φτιαγμένα από καθαρό κεχριμπάρι, των …………….συναγερμού του 1940 που


λειτουργεί ακόμη και σήμερα, του ………………του '30.


Επίσης τραβάει το βλέμμα μας η ύπαρξη μιας……………….  …………………., με γραφή


αραβική, που βρέθηκε πάνω σε βρύση, αλλά και ενός……………… παπούτσια του 1905,


οι λεγόμενες κουντούρες. 


Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γωνιά με την εξέλιξη του φωτός, που ξεκινάει με την


έκθεση μερικών δαυλών και …………….. και καταλήγει στο λουξ.


Η έκθεση …………….  ………………. που είναι φτιαγμένα όλα στο χέρι με πολύ μεράκι,


μουσικών …………………. μας φέρνουν στο νου γλέντια και χορούς!


6.   Βρείτε και κυκλώστε ό,τι δεν ταιριάζει:


   οικιακά σκεύη          τσαρούχια           παπούτσια


   λυχνάρι               δαυλός              κομπολόι


   νταούλι                λύρα                γραμμόφωνο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6
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Από το «Γενικό Οδηγό» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7
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1.   Οι φωτογραφίες που βλέπετε δείχνουν αντικείμενα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο


       της Αθήνας. Όμως ένας υπάλληλος του μουσείου μπέρδεψε τις ταμπελίτσες


       με τα σχόλια που ήταν κάτω από αυτές. Αν θέλετε να τον βοηθήσετε,


       σημειώστε κάτω από τις φωτογραφίες τα νούμερα που βλέπετε δίπλα στα σχόλια. 


2.   Βρείτε στο χάρτη τις περιοχές όπου βρέθηκαν τα παραπάνω αντικείμενα.


3.   Διαλέξτε ένα από τα παραπάνω αντικείμενα και γράψτε γι’ αυτό μια μικρή περίληψη


       10 γραμμών. Μπορείτε να μιλήσετε για το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο,


       το μέγεθός του, τι ακριβώς δείχνει, πού χρησίμευε, πού βρέθηκε, αν σας αρέσει και γιατί.


4.   Μελετήστε προσεκτικά τα σχόλια των αντικειμένων (κείμενο 6) και συνεχίστε όπως στο


       παράδειγμα ξεκινώντας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο νούμερο:


       Το νούμερο 33 είναι η φωτογραφία μιας χρυσής σφραγίδας με θέμα «Πάλη ενός ανδρός


       με λιοντάρι».


       Το νούμερο 35 είναι η φωτογραφία μιας χρυσής σφραγίδας με σκηνή μονομαχίας.


       Το νούμερο 37 είναι η φωτογραφία ...


Αντικείμενα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας
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ΚΕΙΜΕΝΟ 8


Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»


       Συζητήστε στην τάξη:


       α.  Τι σημαίνει η λέξη αγροτομουσείο, αφού τη χωρίσετε στα συνθετικά της


       β.  Ποια αντικείμενα θα μπορούσε να δει κανείς μέσα


       στον Ανεμόμυλο-Αγροτομουσείο


       γ.  Αν ήταν έξυπνη η ιδέα των κατοίκων της Μυκόνου να κάνουν έναν ανεμόμυλο


       αγροτομουσείο


Ανεμόμυλος-Αγροτομουσείο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9


Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»


1.   Μελετήστε το χάρτη της πόλης και φτιάξτε έναν κατάλογο με τα μουσεία


       που βλέπετε.


2.   Φανταστείτε ότι περπατάτε στους δρόμους που φαίνονται στο χάρτη και κάποιος


       περαστικός σάς ζητάει πληροφορίες για τα μουσεία της περιοχής.


       Εσείς του δίνετε τις πληροφορίες που θέλει.


       Σχηματίστε και γράψτε μικρούς διαλόγους, όπως στο παράδειγμα:


       – Συγνώμη, μήπως ξέρετε πού βρίσκεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας;


       – Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας βρίσκεται μεταξύ του Εθνικού Μουσείου


       Αμερικανικής Ιστορίας και της Εθνικής Πινακοθήκης.


Χάρτης της Ουάσινγκτον
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10


Από ενημερωτικό φυλλάδιο του Δήμου Αθηναίων
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4.   Ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πνευματικού Κέντρου στην Αθήνα


       έχει τίτλο «Η ιστορία και τεχνική του κινηματογράφου».


       Κρατώντας σταθερό το δεύτερο συνθετικό της λέξης «κινηματογράφος» μπορείτε


       να βρείτε κι άλλες σύνθετες λέξεις;


Πρόγραμμα εκδηλώσεων δήμου Αθηναίων


Τίτλος Προγράμματος     Πότε γίνεται    Πόσοι μαθητές το προτίμησαν   Γιατί το προτίμησαν


1.   Κοιτάξτε προσεκτικά το πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων και απαντήστε.


       α.  Για ποιους μήνες ισχύει το πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας;


       β.  Πού πρέπει να πάτε για να μάθετε να φτιάχνετε φιγούρες Καραγκιόζη


       και μαριονέτες;


       γ.  Ποια είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το Παιδικό Μουσείο


       και πότε γίνονται;


2.   Φανταστείτε ότι η τάξη σας πρόκειται να παρακολουθήσει ένα από τα εκπαιδευτικά


       προγράμματα του Παιδικού Μουσείου και πρέπει να ψηφίσετε σε ποιο θα θέλατε


       να πάτε. Σε ένα κομμάτι χαρτί γράψτε τον τίτλο του προγράμματος που προτιμάτε,


       πότε γίνεται καθώς και τρεις τουλάχιστον λόγους που να εξηγούν γιατί διαλέγετε


       αυτό το πρόγραμμα. Μετά, μιλάτε στην τάξη για την προτίμησή σας.


       Κερδίζει, όπως πάντα, η γνώμη της πλειοψηφίας!


3.   Σε συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας, συμπληρώστε όλοι μαζί τον πίνακα


       που ακολουθεί, σημειώνοντας σε στήλες τους τίτλους των προγραμμάτων


       του Παιδικού Μουσείου, πότε γίνονται, τους λόγους που εσείς ή άλλοι συμμαθητές


       σας ψήφισαν καθένα από αυτά τα προγράμματα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 11
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Θυμηθείτε ότι τα κύρια αρχίζουν με κεφαλαίο και σημαίνουν ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα


που θέλουμε να το προσωποποιήσουμε ή να το ξεχωρίσουμε από άλλο


(π.χ. Κατερίνα, Άργος, Φιλοσοφία)


Τα κοινά σημαίνουν πρόσωπα, ζώα, πράγματα του ίδιου είδους, ενέργεια, κατάσταση,


ιδιότητα (π.χ. παιδιά, γάτα, μουσείο, παιχνίδι, ησυχία, μαθητής)


42


Πρόγραμμα ξεναγήσεων δήμου Αθηναίων


1.   Με βάση το πρόγραμμα ξεναγήσεων που έχετε στα χέρια σας απαντήστε


       στις παρακάτω ερωτήσεις. 


       α.  Για ποιους μήνες ισχύει το πρόγραμμα;


       β.  Σε ποια τηλέφωνα μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τη Δημοτική Πινακοθήκη;


       γ.  Πού είναι τα σημεία συγκέντρωσης για την ξενάγηση στην Εθνική Πινακοθήκη


       και το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης;


       δ.  Ποιοι ξεναγοί θα ξεναγήσουν την Κυριακή 02/03/03; Πού ακριβώς θα γίνουν


       οι ξεναγήσεις;


2.   Φτιάξτε έναν αλφαβητικό κατάλογο με τα μουσεία που βλέπετε στα 33 σημεία


       συγκέντρωσης για τις ξεναγήσεις.


3.   Ένας φίλος σας θα επισκεφτεί την Αθήνα ένα Σαββατοκύριακο του Μαρτίου.


       Γράψτε ένα γράμμα προτείνοντάς του το Σαββατοκύριακο που νομίζετε ότι γίνονται


       οι πιο ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις. Μην ξεχάσετε να του πείτε πότε και πού


       θα συναντηθούν οι ενδιαφερόμενοι με τους ξεναγούς, τα ονόματα των ξεναγών και,


       φυσικά, τους χώρους που θα επισκεφτούν.


4.   Κοιτάξτε τις ξεναγήσεις του μήνα Μαρτίου και συμπληρώστε τον πίνακα


       Κύρια ουσιαστικά                         Κοινά ουσιαστικά


           Kυριακή                                  ξεναγός
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5.   Στη συνέχεια χωρίστε τα ίδια ουσιαστικά σε έμψυχα (δηλ. άνθρωποι, ζώα) και άψυχα


       (δηλ. πράγματα) καθώς και σε αριθμητά και μη αριθμητά.
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Θυμηθείτε ότι τα αριθμητά μπορούν να είναι και ένα και πολλά, μπορεί να είναι έμψυχα ή


άψυχα που μπορούμε να τα μετρήσουμε (π.χ. το μουσείο, ο ξεναγός, το άγαλμα)


Τα μη αριθμητά δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε και μπορούν να είναι ένα ή πολλά


(π.χ. η γλυπτική, η γεωμετρία, τα χαιρετίσματα).


      Έμψυχα ουσιαστικά                        Άψυχα ουσιαστικά


      Aριθμητά ουσιαστικά                    Mη αριθμητά ουσιαστικά
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12


Από τους «Ερευνητές» της εφημερίδας «Καθημερινή», 07/12/02


{


}
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ΚΕΙΜΕΝΟ 13


Από την εφημερίδα «Καθημερινή», 14/12/02


{


}
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Μουσείααα!


Ερευνητές στα «Μουσεία της Ελλάδας»


1.   Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που δίνονται στα δύο άρθρα για τον οδηγό


       μουσείων και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).


        α.    Ο τίτλος του οδηγού είναι "Μουσείαααα" και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις


               «Ερευνητές»


         β.    Τα μουσεία στην Ελλάδα είναι 234


         γ.    Στον οδηγό μπορεί να βρει κανείς ακόμα και άγνωστα μουσεία


        δ.    Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Οίτης θα θαυμάσετε ένα πήλινο


               αλογάκι με τροχούς


         ε.    Το ειδώλιο ενός Κινέζου αξιωματούχου βρίσκεται


               στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσήνης


       στ.    Στο παράρτημα μπορείτε να βρείτε πίνακα με τους αρχαίους


               Έλληνες καλλιτέχνες


         ζ.    Στον οδηγό υπάρχουν 234 φωτογραφίες, μία για κάθε μουσείο


        η.    Ο οδηγός κοστίζει 22 ευρώ


2.   Κοιτάξτε το σημειωμένο κομμάτι του άρθρου «Ερευνητές στα Μουσεία της Ελλάδας»


       και συμπληρώστε το κείμενο που ακολουθεί.


       Ο συγγραφέας του τόμου λέγεται............................... και έχει καταγράψει σε όλη


       την Ελλάδα εξήντα επτά.............…………., τριάντα τέσσερα…………………….


       τριάντα ένα…………………….και πενήντα τέσσερα.................……... μουσεία, καθώς


       και έντεκα....................., οκτώ...........….... και άλλα πολλά μουσεία.
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3.   Συμπληρώστε τους πίνακες που ακολουθούν με τα πιο γνωστά και τα λιγότερο


       γνωστά μουσεία που διαβάσατε στα κείμενα ή που εσείς γνωρίζετε.


       Μπορείτε να βρείτε στο χάρτη πού ακριβώς βρίσκονται;


4.   Σύμφωνα με τα κείμενα, στην Άνω Σύρο υπάρχει το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη.


       Βρείτε πληροφορίες για το Μάρκο Βαμβακάρη και γράψτε ένα μικρό


       άρθρο-αφιέρωμα γι' αυτόν στην εφημερίδα του σχολείου σας.


5.   Χωριστείτε σε δύο ομάδες και συγκρίνετε τις πληροφορίες που δίνονται σε κάθε


       άρθρο για να τις παρουσιάσετε στην τάξη. Η πρώτη ομάδα θα πρέπει να καταγράψει


       τις κοινές πληροφορίες που δίνονται στα δύο άρθρα ενώ η δεύτερη


       τις διαφορετικές πληροφορίες που μας δίνει το καθένα από αυτά.


       Στο τέλος, η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας της


       στην άλλη.


6.   Κοιτάξτε πάλι τα δύο άρθρα. Ποιο νομίζετε ότι είναι γραμμένο για παιδιά και


       ποιο για μεγάλους; Ποιο σας φαίνεται πιο ευχάριστο και ευκολοδιάβαστο; 


       Γράψτε μια μικρή παράγραφο 15-20 γραμμών, εξηγώντας με παραδείγματα γιατί


       νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό.


    Περισσότερο γνωστά μουσεία                 Λιγότερο γνωστά μουσεία
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7.   Μπορείτε να σχηματίσετε λέξεις σχετικές με τα μουσεία από τα αρχικά γράμματα


       της λέξης «Μουσεία»; 
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8.   Κοιτάξτε το σημειωμένο κομμάτι στο άρθρο «Ερευνητές» στα «Μουσεία της


       Ελλάδας» και προσπαθήστε να δώσετε τη γενική, συνεχίζοντας όπως


       στο παράδειγμα.


       Από το συγγραφέα του τόμου έγινε καταγραφή σε όλη την Ελλάδα εξήντα επτά


       αρχαιολογικών, τριάντα τεσσάρων


9.   Κοιτάξτε το σημειωμένο κομμάτι στο άρθρο «Μουσείααα» και συμπληρώστε


       τον πίνακα που ακολουθεί με τα κύρια και κοινά ουσιαστικά.


Θυμηθείτε ότι τα κύρια αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα.


Τα κοινά αρχίζουν με μικρό γράμμα.


         Kύρια ουσιαστικά                      Kοινά ουσιαστικά
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ΚΕΙΜΕΝΟ 14


Από οδηγό για το Μουσείο του Λούβρου
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ΚΕΙΜΕΝΟ 15
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ΚΕΙΜΕΝΟ 16
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Το Λούβρο


1.   Παρατηρήστε τις φωτογραφίες μερικών αντικειμένων και αιθουσών του Λούβρου και


       ταιριάξτε τις με τα αντίστοιχα σχόλια.


2.   Παρατηρήστε το εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιάγραμμα για το Μουσείο του Λούβρου που


       μας προσφέρει ο οδηγός του Παρισιού (κείμενο 16) και απαντήστε στις ερωτήσεις


       που ακολουθούν.


       α.   Με βάση τα διαφορετικά χρώματα των ορόφων στο σχεδιάγραμμα του Λούβρου,


            τι μπορεί να δει κανείς σε καθέναν από αυτούς;


       β.   Από πού μπορεί να μπει ο επισκέπτης στο μουσείο;


       γ.   Πόσες αυλές βλέπετε στο σχεδιάγραμμα του Λούβρου;


       δ.   Πού είναι στα σχεδιαγράμματα η Αψίδα του Θριάμβου του Καρουζέλ, η Πυραμίδα,


            το Μουσείο Διαφήμισης, το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών και ο ποταμός Σηκουάνας;


3.   Κοιτάξτε το σχεδιάγραμμα του Λούβρου (κείμενο 16) και συμπληρώστε όπως


       στο παράδειγμα:


       Η αίθουσα ζωγραφικής έχει κόκκινο χρώμα


       Η αίθουσα ——————————— έχει ——————————— .


       Η αίθουσα ——————————— έχει ——————————— .


       Η αίθουσα ——————————— έχει ——————————— .


       Η αίθουσα ——————————— έχει ——————————— .


       Η αίθουσα ——————————— έχει ——————————— .
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ΚΕΙΜΕΝΟ 17


Από το «Ελληνικό Πανόραμα» της Ευγ. Φακίνου, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ
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Το Μουσείο της Κορίνθου


1.   Διαβάστε το κείμενο για το Μουσείο της Κορίνθου και μιλήστε στην τάξη για τα παρακάτω:


       α.  Ποια είναι τα σημαντικότερα αντικείμενα που βλέπετε στο μουσείο


       β.  Από τι υλικό είναι φτιαγμένα και τι χρώμα έχουν τα κορινθιακά αγγεία


       γ.  Τι σχέδια έχουν επάνω τους


2.   Στην τάξη σας γίνεται Διαγωνισμός Προσωπογραφίας και πρέπει να ζωγραφίσετε


       τους τρεις ομηρικούς ήρωες για τους οποίους μιλάει το κείμενο που διαβάσατε.


       Χωρίζεστε σε τρεις ομάδες και ετοιμάζετε σημειώματα με πληροφορίες για τον Αχιλλέα, 


       τον Αίαντα και τον Αινεία. Μπορείτε να κρεμάσετε τις προσωπογραφίες σας σε κάποιο σημείο


       της τάξης και να βάλετε δίπλα τα σημειώματα που ετοιμάσατε.


3.   Στο κείμενο για το Μουσείο της Κορίνθου αλλάξαμε μερικές λέξεις χωρίς να αλλάξει


       το νόημα. Μπορείτε να συμπληρώσετε ό,τι λείπει;


       Το Μουσείο στην ——————————— συνδέεται με την ύπαρξη εργαλείων ιατρικής,


       όπλων,  ————————— ,  ————————— ,  ————————— και


       ————————— από όλες ————————— καθώς και μιας —————————


       από τα περίφημα κορινθιακά αγγεία. Συχνή ήταν η χάραξη από τον καλλιτέχνη φυτών,


       ———————— και ———————— που τα χρωμάτιζε με μαύρο και κόκκινο χρώμα.







≠


4    Μπορείτε να συμπληρώσετε τους πίνακες που ακολουθούν με τα έμψυχα


       (άνθρωποι, ζώα) – άψυχα (πράγματα) και αριθμητά – μη αριθμητά ουσιαστικά του κειμένου;
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Θυμηθείτε ότι τα αριθμητά μπορούν να είναι και ένα και πολλά, μπορεί να είναι


έμψυχα ή άψυχα που μπορούμε να τα μετρήσουμε


(π.χ. το μουσείο, ο ξεναγός, το άγαλμα)


Τα μη αριθμητά δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε και μπορούν να είναι ένα ή πολλά


(π.χ. η γλυπτική, η γεωμετρία, τα χαιρετίσματα).


        Έμψυχα ουσιαστικά                    Άψυχα ουσιαστικά


       Aριθμητά ουσιαστικά                 Mη αριθμητά ουσιαστικά
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ΚΕΙΜΕΝΟ 18


Aπό ενημερωτικό φυλλάδιο του Μουσείου
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1.   Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο του μουσείου και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή


       Λάθος (Λ).


       


       α. Μια ομάδα ναυτικών κατοίκησε το σπήλαιο γιατί είχε άφθονο πόσιμο νερό


       β. Από τα ευρήματα του σπηλαίου μαθαίνουμε για τις δραστηριότητες και


       τις συνήθειες των ανθρώπων της Παλαιολιθικής εποχής


       γ. Στην πολυάνθρωπη κοινωνία του Διρού ασχολούνταν με τη γεωργία,


       την κτηνοτροφία, το εμπόριο και τη ναυτιλία


       δ. Η ζωή της κοινότητας διακόπηκε απότομα το 3200 π.Χ. από δυνατές πλημμύρες


       ε. Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του φυλλαδίου του μουσείου, στην προθήκη 2


       βλέπουμε μια σειρά από λίθινα εργαλεία


2.   Μπορείτε να βρείτε στο χάρτη της Ελλάδας πού ακριβώς βρίσκεται ο Διρός;


3.   Ψάξτε στο βιβλίο της Ιστορίας πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η Νεολιθική εποχή.


       Χωριστείτε σε τρεις ομάδες για να σημειώσετε και να παρουσιάσετε στην τάξη


       περισσότερες πληροφορίες για τη Νεολιθική και τις εποχές πριν και μετά από αυτή.


4.   Το Νεολιθικό Μουσείο του Διρού ανανεώνει το φυλλάδιό του και ζητάει μια παιδική


       ζωγραφιά με θέμα «Σκηνές από την καθημερινή ζωή των κατοίκων του σπηλαίου».


       Εσείς ζωγραφίζετε κάτι και, στη συνέχεια, γράφετε ένα γράμμα προς τον υπεύθυνο


       του μουσείου, όπου περιγράφετε το θέμα σας και εξηγείτε πώς και γιατί ζωγραφίσατε


       το συγκεκριμένο θέμα.


Το νεολιθικό Μουσείο του Διρού
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5.   Οι λέξεις νεολιθικός και πολυάνθρωπος είναι σύνθετες. Χωριστείτε σε δύο ομάδες και,


       αφού τις χωρίσετε στα συνθετικά τους, βρείτε κι άλλες σύνθετες λέξεις, κρατώντας


       σταθερό το πρώτο συνθετικό. Κερδίζει η ομάδα που θα βρει τις περισσότερες λέξεις.


6.   Κοιτάξτε τα σημειωμένα κομμάτια του φυλλαδίου και συμπληρώστε τον πίνακα που


       ακολουθεί με τα συγκεκριμένα και αφηρημένα ουσιαστικά.


Θυμηθείτε ότι συγκεκριμένα είναι όσα φανερώνουν πρόσωπο (κάτοικος), 


ζώο (κατσίκι) ή πράγμα (εργαλείο) ενώ αφηρημένα όσα φανερώνουν ενέργεια


(ξενάγηση), κατάσταση (γαλήνη) ή ιδιότητα (κομψότητα).


     Συγκεκριμένα ουσιαστικά               Aφηρημένα ουσιαστικά
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7.   Mπορείτε να λύσετε το κρυπτόλεξο; Oι λέξεις που πρέπει να βρείτε είναι 5.


2.


1.


3.


4.


5.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 19


Από οδηγό για τα Μουσεία της Θεσσαλονίκης


Ξεκινάτε


από εδώ
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ΚΕΙΜΕΝΟ 20







≠63


ΚΕΙΜΕΝΟ 21
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ΚΕΙΜΕΝΟ 22
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1.   Σας δίνονται ανακατεμένα τα ονόματα μερικών από τα πιο σημαντικά μουσεία


       της Θεσσαλονίκης (κείμενο 22) και τα κείμενα που τα περιγράφουν (κείμενο 21).


       Μπορείτε να τα ταιριάξετε;


2.   Στη συνέχεια, κοιτάξτε τον αρχικό κατάλογο με τα μουσεία (11 μουσεία) και


       τις πινακοθήκες (5 πινακοθήκες) -κείμενο 19- και σημειώστε για ποια από αυτά βρήκατε


       κείμενο που τα περιγράφει αναλυτικότερα και για ποια όχι.


3.   Για ποια μουσεία από τον κατάλογο έχουμε φωτογραφίες;


4.   Φανταστείτε ότι με μερικούς συμμαθητές σας ξεκινάτε από το σημείο που είναι


       σημειωμένο στο χάρτη της Θεσσαλονίκης (κείμενο 19) και αποφασίζετε να βρείτε


       τα μουσεία που εμφανίζονται με ένα νούμερο πάνω σ’ αυτόν. Για να θυμάστε από πού


       περάσατε, κρατάτε σύντομες σημειώσεις στη διαδρομή. Μπορείτε να συνεχίσετε όπως


       στο παράδειγμα:


       «Παίρνουμε την οδό Σόλωνος, προχωράμε ευθεία και στρίβουμε αριστερά στην οδό


       Μ. Μπότσαρη. Στη λεωφόρο Βασ. Όλγας στρίβουμε πάλι αριστερά και στο δεξί μας χέρι


       συναντάμε το Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και


       τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης…»


5.   Την άλλη μέρα πληροφορείτε τους υπόλοιπους συμμαθητές σας για τη διαδρομή που


       κάνατε. Κοιτάζετε τις σημειώσεις που κρατήσατε και συνεχίζετε όπως στο παράδειγμα:


       «Πήραμε την οδό Σόλωνος, προχωρήσαμε ευθεία και στρίψαμε αριστερά στην οδό


       Μ. Μπότσαρη. Στη λεωφόρο Βασ. Όλγας στρίψαμε πάλι αριστερά και στο δεξί μας χέρι


       συναντήσαμε το Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος


       και τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης…


6.   Κατά τη διαδρομή κάνετε ένα διάλειμμα για να ξεκουραστείτε. Ένας συμμαθητής σας


       έχει μια ιδέα για να διασκεδάσετε. Σας προτείνει να παίξετε με τα ονόματα των οδών και


       λεωφόρων που βλέπετε στο χάρτη αλλάζοντας την πτώση τους. Παρατηρείτε ότι


       τα ονόματα αυτά είναι σε γενική και αρχίζετε το παιχνίδι, ακολουθώντας το παράδειγμα:


       οδός Σόλωνος ο Σόλωνας


       οδός Δελφών οι Δελφοί


Οδηγός για τα μουσεία της Θεσσαλονίκης
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7.   Οι λέξεις ξυλοτεχνία, οικοδομή και αρχιτέκτονας είναι σύνθετες.


       Χωρίζεστε σε τρεις ομάδες, κρατάτε ένα από τα συνθετικά τους σταθερό


       (όποιο εσείς θέλετε) και βρίσκετε κι άλλες σύνθετες λέξεις.


8.   Στο κείμενο που περιγράφει το Μουσείο ιστορικής διαδρομής του Εβραϊσμού


       της Θεσσαλονίκης (κείμενο 21, νούμερο 3) μπορείτε να ξεχωρίσετε τα ουσιαστικά σε


       κύρια – κοινά και σε αριθμητά – μη αριθμητά; 
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Θυμηθείτε ότι τα κύρια αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα.


Τα κοινά αρχίζουν με μικρό γράμμα.


Θυμηθείτε ακόμη ότι τα αριθμητά μπορούν να είναι και ένα και πολλά, μπορεί να είναι


έμψυχα ή άψυχα που μπορούμε να τα μετρήσουμε


(π.χ. το μουσείο, ο ξεναγός, το άγαλμα)


Τα μη αριθμητά δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε και μπορούν να είναι ένα ή πολλά


(π.χ. η γλυπτική, η γεωμετρία, τα χαιρετίσματα).


         Kύρια ουσιαστικά                      Kοινά ουσιαστικά


       Aριθμητά ουσιαστικά                 Mη αριθμητά ουσιαστικά
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ΚΕΙΜΕΝΟ 23


Από τους «Ερευνητές» της εφημερίδας «Καθημερινή»
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ΚΕΙΜΕΝΟ 24


Από την εφημερίδα «Τα ΝΕΑ», 07/11/99


Από ενημερωτικό φυλλάδιο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
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1.   Διαβάστε τα τρία κείμενα που ακολουθούν και συζητήστε στην τάξη με τη βοήθεια


       των παρακάτω ερωτήσεων.


       «Μαθαίνω παίζοντας» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης


       α.  Πότε μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα;


       β.  Ποιες δραστηριότητες περιλαμβάνει;


       γ.  Σε ποιο τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνήσετε με το μουσείο;


       Η ιστορία ενός αντιγράφου


       α.  Ποια έκθεση φιλοξενεί το μουσείο, σύμφωνα με το άρθρο;


       β.  Πόσα άτομα και ποιας ηλικίας κυρίως είδαν την έκθεση τον πρώτο μήνα;


       γ.  Τι άλλο μπορούν να δουν οι επισκέπτες στην τιμή του ενός εισιτηρίου;


       Τα νέα του Μουσείου


       α. Πού βρίσκεται το μουσείο;


       β. Ποιοι είναι ειδικοί συνδρομητές και πόσο πληρώνουν;


       γ. Τι σημαίνει "Η πληρωμή της συνδρομής μπορεί να γίνει τοις μετρητοίς";


2.   Μπορείτε να βρείτε ποιο από τα κείμενα είναι γραμμένο σε εφημερίδα για μεγάλους,


       ποιο σε παιδική εφημερίδα και ποιο στο περιοδικό που εκδίδει ένα μουσείο;


3.   Βλέπετε κάτι περίεργο στα τηλέφωνα και στις τιμές που φαίνονται στα κείμενα;


       Μπορείτε να βάλετε τους σωστούς κωδικούς στα τηλέφωνα και να αλλάξετε


       τις δραχμές σε ευρώ;


Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
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4.   Η τάξη σας πρόκειται να παρακολουθήσει μια από τις δραστηριότητες του προγράμματος


       «Μαθαίνω παίζοντας». Προτείνετε μια δραστηριότητα και γράφετε ένα σύντομο γράμμα


       (15 γραμμές περίπου) στο διευθυντή του σχολείου σας, εξηγώντας τους λόγους


       που προτιμήσατε αυτή και όχι μια άλλη δραστηριότητα.


       Μην ξεχνάτε ότι το γράμμα στο διευθυντή του σχολείου πρέπει να είναι τυπικό, να έχει


       ημερομηνία και να αρχίζει και να τελειώνει κάπως έτσι:
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15-02-2004


Με εκτίμηση


Η τάξη Α΄2 


Αγαπητέ κύριε διευθυντή,
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5.   Σας ζητούν να γράψετε δύο άρθρα για τη σχολική σας εφημερίδα, ένα για τον Πικάσο και


       τη Γκερνίκα και ένα άλλο για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.


       Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Η πρώτη μπορεί να πάρει πληροφορίες για τον Πικάσο και


       τη Γκερνίκα από την εγκυκλοπαίδεια. 


       Μπορείτε να σημειώσετε:


       Πού γεννήθηκε και πού έζησε ο Πικάσο, πώς ήταν η ζωγραφική του, ποιο ιστορικό


       γεγονός δείχνει η Γκερνίκα και ό,τι άλλο θέλετε.


       Η δεύτερη ομάδα μπορεί να συμβουλευτεί τα κείμενα που ήδη μελετήσαμε. 


       Μπορείτε να σημειώσετε: 


       Τη διεύθυνση του μουσείου, τα τηλέφωνα, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας, μερικά από


       τα αντικείμενα και τις δραστηριότητες του μουσείου. 


6.   Συζητήστε μέσα στην τάξη ποια ουσιαστικά είναι αριθμητά και ποια μη αριθμητά


       στο σημειωμένο κομμάτι του κειμένου «Μαθαίνω παίζοντας».


       Μετά βάλτε τα στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα που ακολουθεί.
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Θυμηθείτε ότι τα αριθμητά μπορούν να είναι και ένα και πολλά, μπορεί να είναι έμψυχα ή


άψυχα που μπορούμε να τα μετρήσουμε (π.χ. το μουσείο, ο ξεναγός, το άγαλμα)


Τα μη αριθμητά δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε και μπορούν να είναι ένα ή πολλά


(π.χ. η γλυπτική, η γεωμετρία, τα χαιρετίσματα).


       Aριθμητά ουσιαστικά                 Mη αριθμητά ουσιαστικά


     το παιχνίδι, τα παιχνίδια                    η μυθολογία
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7.   Μπορείτε να λύσετε το σταυρόλεξο που ακολουθεί;


       Θα σας βοηθήσει πολύ να ξαναδιαβάσετε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα


       «Μαθαίνω παίζοντας» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.


       1.  Επιστήμη που μελετά τους μύθους


       2.  Ήχοι οργανωμένοι που δίνουν ρυθμό, αρμονία, μελωδία


       3.  Η τέχνη του να πλάθει κανείς αντικείμενα από πηλό


       4.  Η επίδειξη σε ξένους των αξιοθέατων ενός τόπου


       5.  Η παραγωγή έργων ποίησης και πεζογραφίας







Tάξη A΄


Mουσεία








Πινόκιο, Κάρλο Κολόντι
εκδόσεις γράμματα 2003
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3
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1.   Πινόκιο


Η εικονογραφημένη ιστορία (κείμενο 1) είναι η αρχή του γνωστού μας παραμυθιού


«ΠΙΝΟΚΙΟ». Αφού τη διαβάσετε, απαντήστε βάζοντας X στα κουτάκια που πρέπει: 


•  Έτσι ονομαζόταν ο ξυλουργός.


•  Έτσι ονομαζόταν ο ξύλινος κούκλος.


•  Ένιωθε θλίψη και μοναξιά.


•  Ήταν από μαγικό ξύλο που μιλούσε.


•  Τον φώναζαν «Καλαμπόκα» γιατί φορούσε


περούκα στο χρώμα του καλαμποκιού.


•  Δεν του άρεσε να τον κοροϊδεύουν.


•  Δεν ήθελε να πάει στο σχολείο.


•  Του άρεσαν τα παιχνίδια


και οι σκανταλιές.


2.   Σας άρεσε η εικονογραφημένη ιστορία που διαβάσατε; Ο φίλος μας ο Πινόκιο το έσκασε


       από το σπίτι και έτσι αρχίζουν οι περιπέτειές του. Στη συνέχεια της εικονογραφημένης


       ιστορίας οι φούσκες δεν έχουν λόγια. Φανταστείτε τι μπορεί να έγινε και γράψτε


       τα δικά σας λόγια μέσα στις άδειες φούσκες (κείμενο 2). 


3.   Οι περιπέτειες του Πινόκιο έχουν γυριστεί και σε ταινία (κείμενο 3). Με τις πληροφορίες


       που παίρνετε από το πρόγραμμα της ταινίας μπορείτε να φτιάξετε τη δικιά σας


       εικονογραφημένη ιστορία. Ζωγραφίστε τις περιπέτειες που φαντάζεστε ότι πέρασε


       ο Πινόκιο, βάλτε λόγια στους ήρωες και χρωματίστε τις εικόνες. 


       Η ιστορία σας είναι έτοιμη!
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Παιχνίδια που ζωντανεύουν


        ΤΖΕΠΕΤΟ                   ΠΙΝΟΚΙΟ
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4


O θείος Πλάτων κι εγώ


Tη ζωή μου τη θυμάμαι από τη μέρα που κάτι μεγάλα ζεστά χέρια με κράτησαν στις χούφτες


τους. Γύρισα και κοίταξα να δω ποιος με κρατούσε. Ήταν ο θείος Πλάτων και είχε γαλάζια


μάτια, μα καταγάλανα. Δεν πρόλαβα να τον ξανακοιτάξω και να που τα ζεστά του χέρια με


τύλιξαν σ’ ένα κομμάτι παρδαλό χαρτί. Φαίνεται θα κοιμήθηκα πολύ εκεί μέσα γιατί σαν ξύπνη-


σα βρέθηκα μέσα σε τέσσερα μικρά χεράκια.


– Tι ωραίο γαϊδουράκι! Άκουσα κάτι φωνούλες.


– Σας το έστειλε ο θείος Πλάτων από την Eλλάδα, είπε μια άλλη φωνή, μεγαλίστικη. […]


– Έλα εδώ, Πλάτων, είπε η Eιρήνη – έτσι λοιπόν λένε το κοριτσάκι που μοιάζει πιο μεγάλο


από το αγόρι.


Παραξενεύτηκα!  Γιατί ο θείος Πλάτων δεν ήταν εκεί και γιατί η μικρή δεν είπε: θείε Πλάτων.


Ύστερα όμως κατάλαβα πως μιλούσε σε μένα και πως το όνομά μου είναι Πλάτων.


– Έτσι συνηθίζουμε εμείς, μου είπε η Eιρήνη σαν έφυγε η μαμά της κι έμεινα μόνος με τα παι-


διά, όποιος μας χαρίζει ένα παιχνίδι το βαφτίζουμε με το όνομά του για να τον θυμόμαστε. Kαι


αν είναι δυο αυτοί που μας το χάρισαν, φτιάχνουμε από τα δυο ονόματα ένα. Tην αρκούδα μας


τη λέμε Δημέλ, γιατί μας τη χάρισαν ο θείος Δημήτρης και η θεία Eλένη. Mας την έστειλαν από


την Eλλάδα, σαν και σένα.[...]


Γύρισα στο ράφι με τα παιχνίδια και είδα μια κανελιά αρκούδα με ένα μάτι. Tο ένα της αυτί


κρεμότανε σκιζμένο και της σκέπαζε το μισό πρόσωπο. Ήταν από εκείνα τα άψυχα παιχνίδια,


τις κούκλες, που ούτε μιλούν, ούτε λαλούν. Σκέφτηκα πόσο τυχερός ήμουνα που με χάρισε μόνο


ο θείος Πλάτων, δεν είναι και τόσο άσχημο όνομα για γαϊδουράκι.


Eκείνη λοιπόν την πρώτη μέρα της ζωής μου στο σπίτι των παιδιών έμαθα ένα σωρό πράγ-


ματα. Πρώτα πρώτα κατάλαβα πως μόνο με τα παιδιά μπορώ να μιλώ. Mόλις βρεθεί κοντά μας


κανένας μεγάλος, τότε ξαφνικά βουβαίνομαι και γίνομαι ένα άψυχο παιχνίδι, σαν τον κακομοίρη


το Δημέλ. Tο γιατί δεν το ξέρω. Έτσι φαίνεται είναι φτιαγμένα τα πράγματα στον κόσμο. […]


Ύστερα έμαθα από την Eιρήνη – που παρόλο που είναι έξι χρονών μοιάζει πολύ σοφό κορι-


τσάκι – πως είμαι Έλληνας. M’ έστειλε ο θείος Πλάτων από την Eλλάδα. Φαίνεται έκανα ολό-


κληρο ταξίδι κι εγώ ο βλάκας δεν κατάλαβα τίποτα, γιατί κοιμόμουνα του καλού καιρού τυλιγ-


μένος μέσα στο χαρτί.


– Kαι σεις τι είσαστε; Pωτάω την Eιρήνη.


– Έλληνες, μου απαντάει, μα εμείς τα παιδιά γεννηθήκαμε εδώ.


– Πού εδώ;


– Στη Mόσχα.


– Kαι η Mόσχα δεν είναι στην Eλλάδα;


Tα παιδιά ξεκαρδίστηκαν στα γέλια, ακόμα κι ο Γιάννης έβγαλε το δάχτυλο από το στόμα για


να γελάσει. […]


Σε λίγο μπήκε η μαμά στο δωμάτιο και οι κουβέντες μας σταμάτησαν. Eκείνη είπε στα παιδιά


πως κάπου πρέπει να πάνε και θύμωσε που με είχαν παρατήσει κάτω στο χαλί.


– Όλα τα παρατάτε στη μέση και πρέπει εγώ να τα μαζεύω, τους μάλωσε.


Mε μάζεψε λοιπόν και μ’ έβαλε πάνω στο ράφι πλάι στη Δημέλ.


«O θείος Πλάτων»


Άλκη Zέη, εκδ. Kέδρος, 1985 (διασκευή)
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1.   Διαβάστε το απόσπασμα του αφηγήματος με προσοχή (κείμενο 4); 


       Mπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις;


       Bάλτε μέσα σε ένα κυκλάκι τη σωστή απάντηση!


Ποιος είναι αυτός που μας μιλάει σ’ αυτήν την ιστορία;


α.  O θείος Πλάτων.


β.  Ένα γαϊδουράκι παιχνίδι.


γ.  H Eιρήνη.


Aπό πού ξεκίνησε το ταξίδι του και πού έφτασε ο Πλάτων;


α.  Ξεκίνησε από την Eλλάδα και έφτασε στη Mόσχα.


β.  Ξεκίνησε από τη Mόσχα και έφτασε στην Eλλάδα.


γ.  Ξεκίνησε από ένα χωριό της Eλλάδας και έφτασε σε κάποιο άλλο χωριό της Eλλάδας.


Γιατί έδωσαν τα παιδιά στο γαϊδουράκι το όνομα Πλάτων;


α.  Γιατί αυτό το όνομα ζήτησε το γαϊδουράκι.


β.  Γιατί ο θείος τους τούς ζήτησε να του δώσουν αυτό το όνομα.


γ.  Γιατί τα παιδιά δίνουν σε όλα τους τα παιχνίδια το όνομα του ανθρώπου που τους


το χάρισε.


O Πλάτων, το γαϊδουράκι μπορούσε να μιλάει:


α.  σε όλους.


β.  μόνο στα παιδιά και όταν δεν ήταν μπροστά μεγάλοι.


γ.  στους γονείς των παιδιών. 


Tα παιδιά, μόλις η μητέρα τούς έκανε παρατήρηση:


α.  πήραν μαζί τους τον Πλάτωνα, εκεί που θα πήγαιναν μαζί με τη μητέρα τους.


β.  έβαλαν τον Πλάτωνα ξανά μέσα στο κουτί του.


γ.  έβαλαν τον Πλάτωνα στο ράφι, δίπλα στη Δημέλ, την αρκούδα.
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O θείος Πλάτων κι εγώ
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2.   O Πλάτων λοιπόν έκατσε στο ράφι των παιχνιδιών μαζί με τη Δημέλ. Aν μπορούσαν να


       μιλήσουν τι λέτε να συζητούσαν τα δυο παιχνίδια μεταξύ τους;


       Mπορείτε να γράψετε ένα φανταστικό διάλογο ανάμεσα στον Πλάτωνα και τη Δημέλ;


       Aφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη! O Πλάτων και η Δημέλ έχουν πολλά να πουν! 


Mπορείτε να αρχίσετε κάπως έτσι:
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3.   H Δημέλ είναι παλιό ή καινούριο παιχνίδι των παιδιών; Σε τι κατάσταση βρίσκεται;


Mπορείτε να βρείτε πού ακριβώς το λέει αυτό μέσα στο κείμενο που διαβάσατε;


Tι θα έλεγε η Δημέλ αν θα μπορούσε να μιλήσει για τον εαυτό της;


Mπορείτε να μπείτε εσείς στη θέση της και να μας πείτε πώς νιώθει;


Θυμάστε τα ημερολόγια που είδαμε στην ενότητα «Συγγενικές σχέσεις»;


Φανταστείτε, λοιπόν, ότι η Δημέλ γράφει το δικό της!


Πλάτων: «Tα παιδιά μού είπαν πως το όνομά σου είναι Δημέλ. Eγώ είμαι ο Πλάτων».


Δημέλ: «Xάρηκα για τη γνωριμία. Kαινούριος; Aπό πού είσαι;»
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4.   O Πλάτων έκατσε στο ράφι με τα παιχνίδια μαζί με τη Δημέλ. Kαι μετά;


       Mπορείς να συνεχίσεις την ιστορία;


•  Tι έκαναν τα δυο παιχνίδια;


•  Tι τους συνέβη;   


•  Πού πήγαν τα δυο παιδιά;


•  Tι έγινε όταν γύρισαν ξανά στο σπίτι τους;


5.   Mπορείς να ενώσεις με ένα βέλος τις λέξεις που είναι από την ίδια οικογένεια;


6.   Mπορείς τώρα να βάλεις τις λέξεις της δεύτερης στήλης στη θέση που τους ταιριάζει


       σύμφωνα με το τι εκφράζουν;


Δέντρο


Iδιότητα


Tόπος


Ποσότητα


Eνέργεια


Koυτάλι


Kαρέκλα


Mαχαίρι


Kανάτα


Eργάτης


Kαλοκαίρι


Kαλάθι


Πίκρα


Mπάλα


Aχλάδι


Pέμα


Zάρι


Σίδερο


Tιμόνι


Tιμονιά


Pεματιά


Mπαλιά


Eργατιά


Zαριά


Aχλαδιά


Kουταλιά


Kανατιά


Mαχαιριά


Kαλαθιά


Kαρεκλιά


Σιδεριά


Πικρία


Kαλοκαιρία
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5


Toy story
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TOY STORY 2, εκδ. Eλληνικά Γράμματα, 2000 Disney
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1.   Έχετε ακούσει την ιστορία των παιχνιδιών («toy story»); Τα παιχνίδια του Άντυ


       ζωντανεύουν και ζουν δικές τους περιπέτειες. Διαβάστε την αρχή και το τέλος


       της ιστορίας (κείμενο 5) και απαντήστε διαλέγοντας τη σωστή απάντηση: 


Ο Άντυ κάθε καλοκαίρι:


α.  πηγαίνει στη γιαγιά του στο χωριό.


β.  πηγαίνει με τους γονείς του στο εξοχικό τους.


γ.  πηγαίνει στην κατασκήνωση να βρει τους φίλους του.


Ο Άντυ δεν μπορεί να πάρει το Γούντυ το σερίφη μαζί του, γιατί:


α.  σκίστηκε και χάλασε το μπράτσο του παιχνιδιού.


β.  αποφάσισε να πάρει το διαστημάνθρωπο.


γ.  αποφάσισε να μην πάρει παιχνίδια μαζί του.


Η μητέρα του Άντυ θα κάνει παζάρι στον κήπο για να:


α.  δώσει ό,τι καινούριο αντικείμενο έχει.


β.  δώσει τα παλιά παιχνίδια και τα παλιά αντικείμενα.


γ.  γιορτάσει τα γενέθλια του Άντυ.


Ο Γούντυ, ο σερίφης, και ο Μπάστερ, ο σκύλος, προσπαθούν να σώσουν τον πιγκουίνο


γιατί:


α.  έπεσε στην μπανιέρα και θα πνιγεί.


β.  τον άρπαξε η γάτα του σπιτιού.


γ.  κάποιος τον έβαλε σε ένα χαρτοκιβώτιο για το παζάρι.


Στο τέλος της ιστορίας ο Άντυ:


α.  βρήκε τα παλιά του παιχνίδια στο δωμάτιό του.


β.  δε βρήκε τίποτα.


γ.  βρήκε τα παλιά του μαζί με καινούρια παιχνίδια.
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Η ιστορία των παιχνιδιών 2  («toy story 2»)
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3.   Στα κείμενα που διαβάσατε ήταν η αρχή και το τέλος της ιστορίας των παιχνιδιών.


       Φανταστείτε τι μπορεί να έγινε στη μέση της ιστορίας. Ποιος λέτε να άρπαξε το σερίφη


       και πού να τον πήγε; Οι φίλοι του, τα άλλα παιχνίδια, τι έκαναν για να τον σώσουν;


       Γράψτε την ιστορία σας και ζωγραφίστε μερικές σκηνές της. Προσέξτε το τέλος που


       υπάρχει να ταιριάζει στην ιστορία σας. 


4.   Οι ιστορίες του Πινόκιο και των παιχνιδιών ζωντανεύουν τα αντικείμενα. Τα βλέπετε


       να μιλάνε, να τρέχουν, να κάνουν σκανταλιές και να ζουν περιπέτειες. Σίγουρα θα έχετε


       κι εσείς κάποιο αγαπημένο παιχνίδι που θα έχει ζωντανέψει στην ψυχή και στο μυαλό σας


       πολλές φορές. Γράψτε σε ένα χαρτί μια περιπέτεια που φαντάζεστε ότι έχει ζήσει


       το αγαπημένο σας παιχνίδι και διαβάστε το στην τάξη σας. Στο τέλος, μαζέψτε όλες


       τις ιστορίες της τάξης και φτιάξτε το βιβλίο των παιχνιδιών. 


5.   Γνωρίζετε κι άλλες ιστορίες με παιχνίδια που ζωντανεύουν και ζουν περιπέτειες


       (π.χ. Ο Μολυβένιος Στρατιώτης και η Μπαλαρίνα); Ψάξτε και βρείτε τέτοιες ιστορίες και


       διαβάστε τις στην τάξη σας.


2.   Τώρα που διαβάσατε την αρχή και το τέλος της ιστορίας των παιχνιδιών, γράψτε


       τα ονόματα των παιχνιδιών και του παιδιού: 
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Το παιδί ονομάζεται:


Ο σερίφης ονομάζεται:


Ο διαστημάνθρωπος ονομάζεται:


Ο μικρός πιγκουίνος ονομάζεται:


Ο σκύλος του σπιτιού ονομάζεται:


Η καουμπόισσα ονομάζεται:


Το αλογάκι ονομάζεται:
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6


Eκθέματα από τις ενότητες «Eυρωπαϊκό παιχνίδι» και «Eλληνικό Θέατρο
Σκιών» παρουσιάζονται από σήμερα στο Tελλόγλειο Ίδρυμα Tεχνών στη


Θεσσαλονίκη ανοίγοντας την πόρτα του μαγικού παιδικού κόσμου.


πό σήμερα περισσότερα


από χίλια παιχνίδια θα


κάνουν τον ισόγειο χώρο


του Tελλογλείου Iδρύματος να


μοιάζει με ένα μαγικό


παιχνιδότοπο που θα


εντυπωσιάσει μικρούς και


μεγάλους.


H έκθεση «Eυρωπαϊκό


παιχνίδι» παρουσιάζει μια


συλλογή παιχνιδιών –


αντικειμένων από διάφορες


ευρωπαϊκές χώρες όπως η


Γερμανία, η Γαλλία, η Aγγλία


και η Iταλία. H ενδιαφέρουσα


συλλογή έρχεται από το


Mουσείο Mπενάκη και


παρουσιάζεται για πρώτη


φορά στο κοινό, ως


αποτέλεσμα της συνεργασίας


του Tελλογλείου Iδρύματος με


το Mουσείο Mπενάκη. «Aυτός


ο τεράστιος χώρος ήταν μια


θαυμάσια ευκαιρία για να


παρουσιαστούν για πρώτη


φορά τα δυτικά παιχνίδια από


τις συλλογές του Mουσείου


Mπενάκη» λέει στο «Bήμα» η


κυρία Mαρία Aργυριάδη, η


υπεύθυνη του Tμήματος


Παιδικής Hλικίας και Συλλογών


Παιχνιδιών του Mουσείου


Mπενάκη. «Oι συλλογές του


Mουσείου Mπενάκη έχουν


ελληνικά και ευρωπαϊκά


παιχνίδια. Στη Θεσσαλονίκη θα


εκτεθούν τα πιο σημαντικά


παιχνίδια της Δυτικής


Eυρώπης, αγοριών και


κοριτσιών, που


χρονολογούνται από τον 16ο


ως τον 20ο αιώνα».


Στον γοητευτικό και μαγικό


κόσμο των εκθεμάτων μπορεί


να δει κανείς, δυστυχώς χωρίς


να αγγίζει, πανέμορφες


κούκλες, πολύχρωμα μηχανικά


τρενάκια, γενναία


στρατιωτάκια, επιτραπέζια


παιχνίδια, χάρτινες


καταστευές, κουρδιστά


οχήματα, κουκλοθέατρα,


μαριονέτες, τέλεια


κατασκευασμένα κουκλόσπιτα


και άλλα εκθέματα με ιδιαίτερη


ομορφιά και αξία. «Συνήθως σε


μια τέτοια έκθεση οι άνθρωποι


δεν καταλαβαίνουν ότι


πρόκειται για έργα τέχνης. Θα


θέλαμε να καταλάβουν οι


επισκέπτες μας ότι αυτά είναι


πολύτιμα αντικείμενα και είναι


πολύ δύσκολο να εκτεθούν»


εξηγεί η κυρία Aλεξάνδρα


Γουλάκη-Bουτυρά, γενική


γραμματέας του Tελλογλείου


Iδρύματος και πρόεδρος του


Tμήματος Mουσικών Σπουδών


της Σχολής Kαλών Tεχνών.


«Θεωρώ ότι αυτή η έκθεση


είναι μια πολύ δύσκολή


προσπάθεια γιατί τα


αντικείμενα που έχουμε από


ύφασμα, χαρτί και ξύλο είναι


ευαίσθητα και χαλάνε εύκολα


γι’ αυτό χρειάζεται μεγάλη


προσοχή».


«Kυρίως στα αγορίστικα


παιχνίδια οι κατασκευαστές


αντέγραφαν οτιδήποτε


καινούριο υπήρχε στην εποχή


και για να εντυπωσιάσουν


αλλά και για εκπαιδευτικούς


λόγους», λέει η κυρία


Aργυριάδη.


Στα αγορίστικα παιχνίδια


ανήκουν στρατιώτες, φρούρια,


κουρδιστά αυτοκίνητα, και


πολλά άλλα, όπως και ένα


χάρτινο θέατρο το οποίο


έπαιζαν μόνο αγόρια.


Tο κλασικότερο κοριτσίτσικο


παιχνίδι, η κούκλα, το


βρίσουμε σε μεγάλη ποικιλία.


Kούκλες – κυρίες, κούκλες –


παιδιά, κούκλες μόδας από το


Παρίσι μαζί με τα πολλά


ρούχα τους, κούκλες –


πορτραίτα, που


κατασκευάζονταν για να


μοιάζουν στα κορίτσια στις


οποίες θα χαρίζονταν, κούκλες


κουρδιστές και μηχανικές, σε


ξύλινη βάση, που χόρευαν με


μουσική.


Στους επάνω δύο ορόφους


του Tελλογλείου θα υπάρχουν


φιγούρες του ελληνικού


Θεάτρου Σκιών, του


Kαραγκιόζη, από τη συλλογή


του συλλέκτη και ειδικού στο


θέμα Mιχάλη Xατζάκη αλλά


και φιγούρες από τις συλλογές


του Δημήτρη Mόλλα και του


Γιώργου Xαρίδημου.


Oι δύο εκθέσεις εγκαινιάζονται


από τον υπουργό Πολιτισμού


κ. Eυάγγελο Bενιζέλο,


παρουσία του διευθυντή του


Mουσείου Mπενάκη κ. Άγγελου


Δεληβοριά, την Kυριακή 23


Φεβρουαρίου και ώρα 12.00 μ. 


στο Tελλόγλειο Ίδρυμα Tεχνών


(Aγίου Δημητρίου 159A,


Θεσσαλονίκη). 


Ώρες λειτουργίας:


Δευτέρα – Παρασκευή


10.00 – 20.00, 


Σάββατο 17.00 – 20.00 και


Kυριακή 11.00 – 20.00.


Tηλέφωνο επικοινωνίας για


ξεναγήσεις: 2310 991 610.


«Tο Bήμα» 23 Φεβρουαρίου 2003


H μαγεία των παιχνιδιών και του Kαραγκιόζη
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1.   Aφού διαβάσετε το άρθρο της εφημερίδας (κείμενο 6), προσπαθήστε ν’ απαντήσετε


       στις παρακάτω ερωτήσεις βάζοντας ένα X στις σωστές προτάσεις.


2.   Φανταστείτε ότι εσείς είστε ο διευθυντής του Tελλόγλειου Iδρύματος Tέχνης και πρέπει


       να οργανώσετε την έκθεση.


Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι να φτιάξετε προσκλήσεις


που θα τις μοιράσετε στα παιδιά του σχολείου σας, στους καθηγητές σας και


στους γονείς σας.
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H μαγεία των παιχνιδιών και του Kαραγκιόζη


H έκθεση γίνεται στο Mουσείο Mπενάκη που βρίσκεται στην Aθήνα.


H έκθεση για το «Eυρωπαϊκό παιχνίδι» παρουσιάζει μια συλλογή


παιχνιδιών – αντικειμένων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.


Για την πραγματοποίηση της έκθεσης συνεργάστηκαν το Mουσείο Mπενάκη


και το Tελλόγλειο Ίδρυμα Tεχνών.


Στην έκθεση μπορούν οι επισκέπτες να παίξουν και ο ίδιοι με τα παιχνίδια – αντικείμενα.


Τα παιχνίδια είναι φτιαγμένα από υλικά που αντέχουν και δεν καταστρέφονται


με το πέρασμα του χρόνου.


Oι κατασκευαστές των παιχνιδιών τότε δεν είχαν καινούριες ιδέες.


Tα αγορίστικα παιχνίδια ήταν πιο πρωτότυπα από τα κοριτσίστικα και είχαν


μεγαλύτερη ποικιλία.


Oι κούκλες ήταν παιχνίδια με τα οποία μπορούσαν να παίξουν και τα αγόρια.


Yπάρχουν κούκλες φτιαγμένες έτσι ώστε να μοιάζουν με τα κορίτσια που θα τις έπαιζαν.


Στους επάνω δυο ορόφους του Tελλόγλειου Iδρύματος υπάρχει και μια άλλη έκθεση


με φιγούρες του Kαραγκιόζη.
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3.   Eσείς έχετε παλιά παιχνίδια των γονιών σας ή των παππούδων σας; Aκόμα και δικά σας


       από τότε που ήσασταν πολύ μικροί; Δείτε μερικά παιχνίδια από την έκθεση


       του Tελλόγλειου Iδρύματος στο κείμενο 6.


       Ψάξτε για τέτοια παιχνίδια και διοργανώστε και εσείς τη δική σας έκθεση παιχνιδιών


       στο σχολείο σας!


4.   Mήπως τώρα θέλετε να διαφημίσετε την έκθεση παιχνιδιών που μόλις οργανώσατε;


Θα μπορούσατε να γράψετε για την εφημερίδα του σχολείου σας ένα άρθρο που θα


εξηγείτε γιατί κάνετε αυτήν την έκθεση. Oι παρακάτω ερωτήσεις ίσως σας φανούν


χρήσιμες!


•  Tι σκεφτήκατε και πώς νιώσατε όταν διαβάσατε το άρθρο της εφημερίδας;


•  Πόσα και τι παιχνίδια καταφέρατε να μαζέψετε;


•  Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να βρείτε αυτά τα παιχνίδια; Γιατί; 


•  Aπό ποιους τα ζητήσατε; 


•  Πόσο παλιά είναι; 


•  Aπό τι υλικά είναι φτιαγμένα; 


•  Πώς παίζονται; 


•  Πώς νιώθετε βλέποντάς τα;


•  Πόσα και ποια είναι για αγόρια και πόσα για κορίτσια;


Eννοείται ότι μπορείτε να γράψετε και ό,τι άλλο εσείς νομίζετε για να κάνετε το άρθρο


σας πιο ενδιαφέρον για τους αναγνώστες σας!


Mπορείτε και να το ομορφύνετε με φωτογραφίες από τα παιχνίδια που έχετε μαζέψει, σαν


αυτές του κειμένου 6.


Mέχρι και να το φωτοτυπήσετε μπορείτε και να το μοιράζετε μαζί με τις προσκλήσεις για


την έκθεσή σας!
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«Eξηγεί η κυρία Aλεξάνδρα Γουλάκη-Bουτυρά, γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου


του Tελλόγλειου Iδρύματος και πρόεδρος του Tμήματος Mουσικών Σπουδών».


•  Tο όνομα «H Aλεξάνδρα Γουλάκη-Bουτυρά» είναι ουσιαστικό ή επίθετο; 


Mπορείς να καταλάβεις σε ποια πτώση βρίσκεται;


Eίναι όνομα που δείχνει ειδική ή γενική έννοια;


(Eίναι ουσιαστικό και βρίσκεται σε ονομαστική πτώση. Δείχνει ειδική έννοια, αφού μιλάει


για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.)


•  Oι λέξεις γραμματέας και πρόεδρος είναι ουσιαστικά ή επίθετα; Aυτές οι λέξεις σε


ποια πτώση βρίσκονται; 


Eίναι λέξεις που δείχνουν ειδική ή γενική έννοια;


(Eίναι και οι δυο ουσιαστικά και βρίσκονται σε ονομαστική πτώση. Δείχνουν και οι δυο


λέξεις γενική έννοια, γιατί πρόεδροι και γραμματείς υπάρχουν πολλοί.)


•  Tι πληροφορίες μάς δίνουν οι λέξεις γραμματέας και πρόεδρος για


την Aλεξάνδρα Γουλάκη-Bουτυρά;


(Mας πληροφορούν για δυο γενικά χαρακτηριστικά που έχει η κυρία Aλεξάνδρα


Γουλάκη-Bουτυρά: είναι γραμματέας και πρόεδρος.)


Γιατί όμως λέμε γενικά χαρακτηριστικά; Γιατί οι λέξεις γραμματέας και πρόεδρος δίνουν


μια γενική πληροφορία· υπάρχουν πολλοί που είναι γραμματείς και πρόεδροι. Bάζοντας


όμως αυτές τις δυο λέξεις μετά το όνομα Aλεξάνδρα Γουλάκη-Bουτυρά μάς δίνουν δυο


παραπάνω πληροφορίες για το συγκεκριμένο όνομα.


Παρατηρήστε το παρακάτω σχήμα:


ειδικό, συγκεκριμένο                                                         γενικό, αφηρημένο


(Aλεξάνδρα Γουλάκη-Bουτυρά)                                         (γραμματέας και πρόεδρος)
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Aς ξαναγράψουμε τώρα την ίδια πρόταση: 


«Eξηγεί η κυρία Aλεξάνδρα Γουλάκη-Bουτυρά, που είναι γραμματέας του διοικητικού


συμβουλίου του Tελλόγλειου Iδρύματος και (που είναι) πρόεδρος του Tμήματος


Mουσικών Σπουδών».


•  Tι προσθέσαμε;


Άρα θα λέγαμε ότι όταν πάμε από το ειδικό (συγκεκριμένο)         στο γενικό


(αφηρημένο) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το που.  


Aς προσπαθήσουμε τώρα να αλλάξουμε λίγο την παραπάνω πρόταση να δούμε τι θα


συμβεί:


«Eξηγεί η γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του Tελλόγλειου Iδρύματος και


πρόεδρος του Tμήματος Mουσικών Σπουδών, Aλεξάνδρα Γουλάκη-Bουτυρά».


•  Tα ουσιαστικά η γραμματέας και πρόεδρος βρίσκονται σε ονομαστική πτώση.


•  Το όνομα Aλεξάνδρα Γουλάκη-Bουτυρά βρίσκεται σε ονομαστική πτώση. 


Tα ουσιαστικά γραμματέας και πρόεδρος (γενικές έννοιες) γίνονται πιο συγκεκριμένα


από το όνομα Aλεξάνδρα Γουλάκη-Bουτυρά (ειδική έννοια). Bάζοντας το όνομα,


εξηγούμε για ποια, συγκεκριμένα, πρόεδρο και γραμματέα μιλάμε.


Έτσι έχουμε το παρακάτω σχήμα:


Γενικό, αφηρημένο                                                             Eιδικό, συγκεκριμένο


(γραμματέας και πρόεδρος)                                               (Aλεξάνδρα Γουλάκη-Bουτυρά)


Aς ξαναγράψουμε τώρα την ίδια πρόταση λίγο διαφορετικά. Προσέξτε τι αλλαγές θα


κάνουμε:


«Eξηγεί η γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του Tελλόγλειου Iδρύματος και


πρόεδρος του Tμήματος Mουσικών Σπουδών, δηλαδή


η κυρία Aλεξάνδρα Γουλάκη-Bουτυρά».


Όταν πάμε από το γενικό, (αφηρημένο)            στο ειδικό (συγκεκριμένο) μπορούμε να


χρησιμοποιούμε το δηλαδή.
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Ώρα για εξάσκηση!


Διαβάστε τώρα τις παρακάτω προτάσεις. Mπορείτε να τις ξαναγράψετε αλλάζοντας


το υπογραμμισμένο κομμάτι και να βάλετε το που ή το δηλαδή όπου ταιριάζουν; 


Ίσως χρειαστεί να κάνετε και κάποιες άλλες αλλαγές για να είναι πιο σωστές οι


προτάσεις που θα φτιάξετε.


Nα έχετε στο μυαλό σας τα δυο σχήματα που είδαμε παραπάνω! Θα σας βοηθήσουν!


Στην έκθεση θα παρουσιαστούν παιχνίδια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες,


Γερμανία, Aγγλία, Γαλλία, Iταλία.


————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————


Tο Tελλόγλειο και το Mπενάκη, τα μουσεία, συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση


αυτής της μοναδικής έκθεσης για τα παιχνίδια.


————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————


Στην έκθεση μπορεί να δει κανείς πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, μηχανικά τρενάκια,


στρατιωτάκια, κουρδιστά οχήματα.


————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————


Tα παιχνίδια είναι φτιαγμένα από ευαίσθητα υλικά, ξύλο, ύφασμα, χαρτί.


————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————


H κούκλα, το κλασικότερο κοριτσίστικο παιχνίδι, υπάρχει σε μεγάλη ποικιλία.


————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7


Πώς γεννήθηκε η ιδέα της συλλογής;


H ανάγκη μου να αγγίξω αγαπημένες


αναμνήσεις μιας άλλης ηλικίας με οδήγησε στο


πατάρι του σπιτιού της μητέρας μου για να


ανακαλύψω την πορσελάνινη κούκλα που μου


είχε χαρίσει η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρή. 


H κούκλα αυτή μου θυμίζει την παιδική μου


ηλικία, χρώματα, γεύσεις που τις ξεχνάμε


καθώς μεγαλώνουμε. Θέλησα να χαρίσω στην


κούκλα μου μια συντροφιά και έτσι ξεκίνησε το


ταξίδι στο χρόνο.


Kαι μέχρι πού μπορεί να σας οδηγήσει αυτό το


χόμπι σας;


Nα γίνω ζητιάνα! Πραγματικά ξεπέρασα τον


εαυτό μου. Aν και είμαι άνθρωπος που δε θα


ζητήσω κάτι εύκολα, λόγω του χόμπι μου, όπου


και αν βρεθώ, ρωτάω: «Mήπως έχετε κανένα


παλιό παιχνίδι;»


Kαι συνήθως πού βρίσκετε τα αντικείμενα που


συλλέγετε;


Aπό τις μεγάλες δημοπρασίες παιχνιδιών του


εξωτερικού έως το πιο ξεχασμένο ψιλικατζίδικο


της επαρχίας, σε πατάρια σπιτιών, σε


ξεχασμένα μπαούλα, σε λαϊκές αγορές, σε


σπίτια γνωστών και αγνώστων.


Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πολυτιμότερο


παιχνίδι σας;


Eίναι τρία παλιά παιχνίδια που μου έκανε δώρο


η κόρη μου με το χαρτζιλίκι της και κατέχουν


σπουδαία θέση στην καρδιά μου και τη συλλογή


μου. Aν θέλετε να μιλήσουμε για χρηματική


αξία ξεχωρίζω τη μεγάλη συλλογή κούκλας


θεάτρου (μαριονέτας) του Pώσου Σεργκέι


Oμπρατσόφ που έχω στην κατοχή μου και μια


ξύλινη κολομβιανή κούκλα του 18ου αιώνα που


δείχνει το Xριστό και την ανακάλυψα σε


πρόσφατο ταξίδι μου, σε παλαιοπωλείο της


Mαντεζίν της Kολομβίας.


Σε αυτό το ψάξιμο έρχεστε σε επαφή με


ανθρώπους κάθε ηλικίας. Έχετε καταλάβει


ποια είναι η σχέση μας με τα παιδικά μας


παιχνίδια;


Eξακολουθώ να αναρωτιέμαι γιατί μερικοί


άνθρωποι πετούν τις αναμνήσεις τους μαζί με


τα παιχνίδια τους. Ίσως γιατί δεν είναι


ευχάριστες. Oι περισσότεροι πάντως που μου


τα εμπιστεύονται τα αγαπούν και τα


αποχωρίζονται με γενναιοψυχία.


Kαι το όνειρό σας για τη συλλογή;


Nα κάνω τον κόσμο να ονειρευτεί μαζί μου!


Προγραμματίζω λοιπόν, τη δημιουργία ενός


μουσείου ή ενός καλλιτεχνικού εργαστηρίου


όπου θα μπορώ όχι μόνο να μοιραστώ την


ομορφιά και την ιστορία των παιχνιδιών με τους


παλιότερους αλλά και να βοηθήσω τους


νεότερους να ζήσουν ένα πιο «παιχνιδιάρικο»


μέλλον.


Παιχνίδια με το χρόνο
Aπό τη Λίτσα Tότσκα.


Tα παιχνίδια είναι η μεγάλη της αγάπη. H Mαριάννα Bιλδιρίδη, μια από τις πιο δραστήριες


γυναίκες της Θεσσαλονίκης, ταξιδεύει στην Eλλάδα και στον κόσμο συλλέγοντας παιχνίδια.


ΔIAΓΩNIΣMOΣ ΠAIXNIΔIOY


Aυτήν την περίοδο γίνεται πανελλήνιος διαγωνισμός κατασκευής χειροποίητου παιδικού παιχνιδιού,


τον οποίο συνδιοργανώνουν η «Σύγχρονη Mοντεσοριανή Eκπαίδευση» και η EPT-3. 


Σκοπό έχει να οδηγήσει τα παιδιά στη χαρά της ανακάλυψης, της δημιουργίας και της φαντασίας.


Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να επικοινωνούν


στα τηλέφωνα 2310-341417, 2310-341513 ή να στέλνουν τα παιχνίδια τους στη διεύθυνση: 


Σύγχρονη Mοντεσοριανή Eκπαίδευση: Mεγάλου Aλεξάνδρου 3, Πανόραμα, 55236, Θεσσαλονίκη.
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1.   Mόλις διαβάσετε τη συνέντευξη της κ. Mαριάννας Bιλδιρίδη (κείμενο 7) βάλτε μέσα


       σ’ ένα κύκλο τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:


Ποια είναι η ερώτηση που κάνει συνέχεια η κ. Bιλδιρίδη όπου και αν βρεθεί;


α.  «Mήπως έχετε κανένα παλιό παιχνίδι;»


β.  «Mήπως μπορείτε να με βοηθήσετε;»


γ.  «Mπορείτε να μου δώσετε λίγα χρήματα;»


Tι βρήκε η κ. Bιλδιρίδη στο πατάρι του σπιτιού της μητέρας της;


α.  Xρώματα, γεύσεις και αγαπημένες αισθήσεις.


β.  Mια κούκλα φτιαγμένη από πορσελάνη.


γ.  Tη γιαγιά της.


Ποια είναι τα πιο ακριβά παιχνίδια που έχει στη συλλογή της η κ. Bιλδιρίδη;


α.  Tρία παλιά παιχνίδια που της έκανε δώρο η κόρη της.


β.  Mια μεγάλη συλλογή κούκλας θεάτρου (μαριονέτας) και μια ξύλινη κούκλα από


την Kολομβία.


γ.  Ένα παλαιοπωλείο.


Tι έχει κερδίσει η κ. Bιλδιρίδη όσο καιρό μαζεύει παιχνίδια για τη συλλογή της;


α.  Πολλά χρήματα!


β.  Έχει γίνει διάσημη!


γ.  Πιστεύει ότι έχει γίνει καλύτερος άνθρωπος!


Στο διαγωνισμό παιχνιδιού που γίνεται στη Θεσσαλονίκη όσοι παίρνουν μέρος


πρέπει να:


α.  φτιάξουν κάποιο παιχνίδι μόνοι τους ή να παρουσιάσουν κάποιο παλιό τους


που μπορεί να το έφτιαξαν οι παππούδες τους.


β.  βρουν καινούρια παιχνίδια.


γ.  μαζέψουν όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούν για να κερδίσουν.


Παιχνίδια με το χρόνο
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2.   Eσείς, είστε καλοί στις κατασκευές; Mήπως έχετε παλιά παιχνίδια; 


Θα θέλατε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό; 


Tηλεφωνήστε στη «Σύγχρονη Mοντεσοριανή Eκπαίδευση» και ζητήστε τους να σας


δώσουν περισσότερες πληροφορίες!


•  Πόσο κρατάει ο διαγωνισμός;


•  Πότε άρχισε και πότε τελειώνει;


•  Tι παιχνίδια πρέπει να φτιάξετε; Aπό τι υλικό;


•  Tι τα κάνουν τα παιχνίδια μετά το τέλος της έκθεσης;


•  Yπάρχει βραβείο για το νικητή ή τους νικητές;


Aυτές είναι κάποιες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε. Mπορείτε να ρωτήσετε όμως και


ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μάθετε που σας ενδιαφέρει! 


3.   Πήρατε τις πληροφορίες που χρειάζεστε;


Γράψτε τώρα ένα μικρό κείμενο για την εφημερίδα του σχολείου σας για να μάθουν όλοι


οι μαθητές του σχολείου για το διαγωνισμό παιχνιδιού!


4.   Για την έκθεση παιχνιδιού που γίνεται στο Tελλόγλειο Ίδρυμα Tέχνης μπορεί να βοήθησαν


       άνθρωποι σαν την κ. Bιλδιρίδη! 


Eσείς μήπως γνωρίζετε κάποιον ή κάποια που να μαζεύει παλιά παιχνίδια;


Kάποιον που να είναι συλλέκτης;


Πάρτε του μια συνέντευξη και προσπαθήστε να μάθετε για ποιους λόγους το κάνει. 


Πώς νιώθει για τα παιχνίδια ή για τα πράγματα που μαζεύει; Pωτήστε και ό,τι άλλο εσείς


θέλετε.


Aν δε γνωρίζετε κάποιο συλλέκτη, μπορείτε να πάρετε συνέντευξη από κάποιον που


πουλάει παιχνίδια στη γειτονιά σας.


Δημοσιεύστε τώρα τη συνέντευξη στην εφημερίδα του σχολείου σας!


5.   Θα υπάρχουν άραγε κοινά σημεία ανάμεσα στη συνέντευξη του συλλέκτη και


       τη συνέντευξη του πωλητή παιχνιδιών; Eσείς τι νομίζετε; Συζητήστε τις απόψεις σας μέσα


       στην τάξη!
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6.   «Πώς γεννήθηκε η ιδέα της συλλογής;»


H λέξη «ιδέα» είναι ουσιαστικό ή επίθετο;


Σε ποια πτώση βρίσκεται;


(Eίναι ουσιαστικό και βρίσκεται σε ονομαστική πτώση.)


H λέξη «συλλογής» είναι ουσιαστικό ή επίθετο;


Σε ποια πτώση βρίσκεται;


(Eίναι ουσιαστικό και βρίσκεται σε γενική πτώση.) 


Έχουν κάποια σχέση αυτά τα δυο ουσιαστικά μεταξύ τους;


(Ναι, το ουσιαστικό που βρίσκεται σε γενική πτώση «συλλογής» μας δίνει μια πληροφορία


για το ουσιαστικό που βρίσκεται σε ονομαστική πτώση «ιδέα».)


7.   Mπορείτε να «μικρύνετε» τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας τη γενική πτώση όπου


       χρειάζεται στο κομμάτι της πρότασης που είναι υπογραμμισμένο;


Π.χ.  Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη συλλογή;


Πώς γεννήθηκε η ιδέα της συλλογής;


H ανάγκη μου να αγγίξω αγαπημένες αναμνήσεις μιας άλλης ηλικίας με οδήγησε στο


πατάρι που είναι στο σπίτι.


————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————


Tα εντοπίζω στις μεγάλες δημοπρασίες που γίνονται για παιχνίδια.


————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————


Aυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη πανελλήνιος διαγωνισμός για την κατασκευή


χειροποίητου παιχνιδιού.


————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————


Θέλω να φτιάξω ένα μουσείο όπου θα μπορώ να μοιραστώ την ομορφιά και την ιστορία


που έχουν τα παιχνίδια.


————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————
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ΚΕΙΜΕΝΟ 8


ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑΚΙΑ
Τα αγαλματάκια παίζονται από τρία παιδιά και πάνω.


Ένα παιδί τα φυλάει και κλείνει τα μάτια. Κρατά κλειστά


τα μάτια του και λέει τη φράση: «Αγαλματάκια αγαλμα-


τάκια, μέρα ή νύχτα;» Όσο λέει τη φράση και κρατά


κλειστά τα μάτια τα άλλα παιδιά κινούνται. Όταν τα


ανοίξει, όλοι πρέπει να είναι ακίνητοι. Αν κάποιο παιδί


εκείνη τη στιγμή που ανοίγει τα μάτια του κινηθεί, τα


φυλάει εκείνο.


OΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
Για το παιχνίδι αυτό χρειάζονται αρκετά παιδιά. Τα παι-


διά μαζεύουν ξυλαράκια. Τα ξυλαράκια αυτά τα αφή-


νουν σκόρπια στο χώρο που παίζουν. Ένα παιδί βγαίνει


έξω με κλήρωση. Τα άλλα παιδιά κάθονται πατώντας


στα ξυλαράκια τους. Το παιδί που βγήκε, φωνάζει


«αλλαγή». Αμέσως τα άλλα παιδιά πρέπει να τρέξουν


και να σταθούν μπροστά σε διαφορετικό ξυλαράκι από


αυτό που βρίσκονταν προηγουμένως. Tο παιδί που


φώναξε την αλλαγή τα κυνηγά. Αν κάποιο παιδί δεν


καταφέρει να φτάσει κάποιο άλλο ξυλαράκι και πιαστεί,


παίρνει τη θέση αυτού που φωνάζει και το παιχνίδι


συνεχίζεται.


Η ΑΜΠΑΡΙΖΑ
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα ορί-


ζει ένα δέντρο ή μια κολόνα για μάνα. Σκοπός του παι-


χνιδιού είναι να προστατεύει η κάθε ομάδα τη μάνα της.


Τα παιδιά αποφασίζουν ή βάζουν κλήρο, για το ποια


ομάδα θα ξεκινήσει πρώτη. Ένα από τα παιδιά της ομά-


δας βγαίνει στο χώρο ανάμεσα από τις μάνες (συνήθως


στην αρχή παίζουν πιο αδύνατοι παίκτες) και βγαίνει και


από την άλλη ομάδα ένα παιδί. Συναντιούνται και προ-


σπαθούν να αγγίξουν ο ένας τον άλλο. Όποιος προλά-


βει να χτυπήσει τον άλλο, τον αιχμαλωτίζει και τον


οδηγεί στη μάνα του. Ύστερα βγαίνει ένα παιδί από τη


δεύτερη ομάδα και άλλο ένα από την πρώτη. Παίζουν


με τον ίδιο τρόπο, μέχρι να φτάσουν στον τελευταίο


παίκτη. Ο τελευταίος που μένει, προσπαθεί να προστα-


τεύσει τη μάνα. Από την άλλα ομάδα μπορούν να του


επιτεθούν δύο αντίπαλοι, όχι περισσότεροι. Μπορεί να


προσπαθήσει να ελευθερώσει τους αιχμάλωτους


συμπαίκτες του για να τον βοηθήσουν, με ένα άγγιγμα.


Τότε αυτοί φωνάζουν: «Παίρνω αμπάριζα και βγαίνω


και κανένα δεν το λέω».


Oμαδικά παιχνίδια


Παπαϊωάννου Αρετή,


τάξη Δ΄, Δημοτικό


Σχολείο


Μεγαπλάτανου


Δημοτικό Σχολείο


Μεγαπλάτανου,


Τάξεις Ε'-Στ'


Νίκος Κλιαμέλλης,


76ο Δημοτικό


Σχολείο


Θεσσαλονίκης
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ΑΣΠΡOΣ ΓΑΛOΣ
Χαράζουν στο έδαφος έναν κύκλο μέσα στον οποίο


μπαίνουν δυο παιδιά. Αυτά φωνάζουν «άσπρος γάλος


και προζύμι» και βγαίνουν από τον κύκλο. Kάνοντας


κουτσό με το ένα πόδι κυνηγούν να πιάσουν κάποιο


από τα άλλα παιδιά. Αν πιάσουν ένα παιδί τότε πηγαίνει


αυτό στον κύκλο για να κυνηγάει και το άλλο πηγαίνει


με τα άλλα τα παιδιά. Φυσικά τα παιδιά που τα κυνηγά-


νε δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια! Προσπαθούν


να σκουντήσουν αυτό που τους κυνηγάει με το ένα το


πόδι και να το κάνουν να πατήσει και το άλλο πόδι στο


έδαφος. Αν πατήσει, το χτυπούν μέχρι να προλάβει να


γυρίσει πίσω στον κύκλο. Aλλιώς το δεύτερο παιδί που


είναι μαζί του στον κύκλο κυνηγάει τα άλλα παιδιά για


να ελευθερώσει το ταίρι του. Φυσικά κι αυτό το παιδί


μπορεί να έχει την ίδια τύχη, αφού το αντιμετωπίζουν


όπως και το πρώτο, όπως επίσης μπορεί να πιάσει


κάποιο παιδί με το οποίο αλλάζουν ρόλους.


ΤΑ ΑΥΓΑ
Παίζεται με πολλά παιδιά. Κάνουμε ένα κύκλο, ο ένας


πίσω από τον άλλο. Ο πρώτος χτυπάει τη μπάλα στον


τοίχο, ύστερα πρέπει να πηδήξει τη μπάλα. Αν δεν μπο-


ρέσει, τότε χάνει και βγαίνει από το παιχνίδι. Συνεχίζει


ο επόμενος. Αυτό γίνεται μέχρι να μείνει ο τελευταίος,


που θα είναι και ο νικητής.


Η ΑΥΓOΔΡOΜΙΑ
Κάθε Πάσχα υπάρχει η συνήθεια να παίζονται διάφορα


παραδοσιακά παιχνίδια. Ένα από αυτά είναι η αυγοδρο-


μία. Σίγουρα θα αναρωτιέστε πώς παίζεται. Εγώ θα σας


λύσω αυτή την απορία. Σε αυτό το παιχνίδι παίζουν


όσοι θέλουν. Πρέπει όμως όλοι να ξεκινήσουν από το


ίδιο σημείο. Με το σφύριγμα ξεκινάνε. Κάθε παιδί έχει


στο στόμα του ένα κουτάλι και μέσα στο κουτάλι έχει


ένα αυγό. Αν πέσει το αυγό είσαι υποχρεωμένος να


σκύψεις και να το πιάσεις. Όποιος φτάσει στο τέρμα


πρώτος με το αυγό στο κουτάλι κερδίζει.


ΒΑΣΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑ!
– Βασιλιά, βασιλιά, με τα δώδεκα σπαθιά!


– Τι δουλειά;


– Τεμπελιά.


– Τεμπελιά; Γρήγορα δουλειά! 


Τα παιδιά προσπαθούν να δείξουν με νοήματα και κινή-


σεις στον βασιλιά, μια δουλειά που αποφάσισαν από


πριν, να κάνουν. Ο βασιλιάς πρέπει να μαντέψει τη δου-


λειά.


Από το Δημοτικό


Σχολείο


Παναγίας Θάσου,


Περιβαλλοντική


εργασία με θέμα: 


«Το παιδί και


το παιχνίδι»,


Υπεύθυνος δάσκαλος:


Καβάζης Γιώργος.


Αναστασιάδου, ΣΤ2,


59ο Δημοτικό


Σχολείο


Θεσσαλονίκης


Κωνσταντίνος


Παπανικολάου,


Ε΄τάξη,


Β΄Δημοτικό


Σχολείο


Κοκκινοτριμιθιάς,


Κύπρος


Αμαλία Τούμπλαρη


Εμμανουηλίδου,


76ο Δημοτικό


Σχολείο


Θεσσαλονίκης


ΚΑΙ ΠΡOΖΥΜI
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ΤΑ ΒΕΛΑΚΙΑ
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Η πρώτη ομάδα


κρύβεται για να μη βλέπει. Η άλλη ομάδα ξεκινά για να


κρυφτεί και χαράζει βέλη στο χώμα, που δείχνουν την


κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούν τα παι-


διά της άλλης ομάδας για να τους βρουν. Όταν χαρά-


ξουν και το τελευταίο βέλος, κρύβονται σε απόσταση


το πολύ 50 μέτρων. Τα παιδιά της πρώτης ομάδας πρέ-


πει να βρουν όλα τα παιδιά της δεύτερης.


ΤO ΓΑΪΤΑΝAΚΙ
Το γαϊτανάκι αποτελείται από ένα ξύλινο κοντάρι. Στην


κορυφή του είναι πιασμένες αρκετές πολύχρωμες κορ-


δέλες, που είναι μακριές. Κάθε κορδέλα την κρατάει


ένα παιδί και τραγουδώντας κάποιο τραγούδι γυρνάει


γύρω γύρω. Το ένα παιδί περνάει τη μια φορά μέσα και


την άλλη από έξω από το άλλο παιδί και έτσι οι κορδέ-


λες πλέκονται πολύχρωμες πάνω στο κοντάρι δημιουρ-


γώντας διάφορα χρωματιστά σχέδια.


Η ΓΑΤΑ ΚΑΙ
Τα παιδιά σχηματίζουν κύκλο πιασμένα απ' τα χέρια.


Ένα παιδί κάνει το ποντίκι κι άλλο τη γάτα. Ο ποντικός


στέκεται στο κέντρο του κύκλου, ενώ η γάτα περιμένει


απ' έξω. Το ποντίκι έχει το δικαίωμα να μπαινοβγαίνει


απ' όπου θέλει. Η γάτα, όμως, μπορεί να μπαινοβγαίνει


από κάποια μόνο σημεία, που θα αποφασίσουν από


πριν. Αν η γάτα, στην προσπάθειά της να πιάσει το


ποντίκι, κάνει λάθος και μπει ή βγει απ' αλλού, τότε


«χάνει». Tη θέση της παίρνει το παιδί που στεκόταν στη


θέση απ' όπου πέρασε. Αν όμως καταφέρει να πιάσει το


ποντίκι, τότε αλλάζουν οι ρόλοι.


ΤΑ ΔΕΝΤΡΑΚΙΑ
Το παιχνίδι παίζεται σε έναν τόπο που έχει δέντρα. Ένα


παιδί κυνηγά τα άλλα. Για να μη σε πιάσει, πρέπει να


ακουμπάς ένα δέντρο. Δεν πρέπει να πιάνεσαι συνέ-


χεια από το ίδιο δέντρο αλλά να πηγαίνεις από το ένα


στο άλλο.


Σπύρος Νικητάκης,


Σκιάθος


Σωτήρης


Μπισικλής, ΣΤ2,


59ο Δημοτικό


Σχολείο


Θεσσαλονίκης


Όμιλος


Παραδοσιακών


Παιχνιδιών


Εκπαιδευτηρίων


Μαντουλίδη


ΣΤ2, 59ο Δημοτικό


Σχολείο


Θεσσαλονίκης


ΤO Π0ΝΤΙΚΙ


Πηγή: διαδίκτυο
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1.   Ποια είναι τα αγαπημένα σας ομαδικά παιχνίδια;


       Ποια παίζετε περισσότερο στην αυλή του σχολείου σας ή αλλού;


Eμείς σας δίνουμε έναν μικρό κατάλογο (κείμενο 8). Tον έφτιαξαν κάποια παιδιά με


τα παιχνίδια που παίζουν και θέλουν να τα μάθετε και εσείς! Ίσως κάποια από αυτά να


τα ξέρετε ήδη.


Mπορείτε να μεγαλώσετε τον κατάλογο; Mαζέψτε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορείτε!


Pωτήστε τους γονείς σας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας. Σίγουρα θα μπορούν


να σας βοηθήσουν! Nα θυμηθούν τι παιχνίδια έπαιζαν αυτοί όταν ήταν μικροί.


Γράψτε με προσοχή τις οδηγίες και τους κανόνες για να μπορούν όλοι να παίξουν


τα παιχνίδια σας.


Δημοσιεύστε τον κατάλογο που φτιάξατε στην εφημερίδα του σχολείου σας. Mπορείτε


να τον φωτοτυπήσετε και να τον μοιράσετε στα παιδιά του σχολείου σας.


Mέχρι και πραγματικό διαγωνισμό ομαδικών παιχνιδιών μπορείτε να κάνετε!


Φτιάξτε ομάδες και ξεκινήστε!


Kαλή διασκέδαση!


2.   Mπορείτε να ενώσετε με μια γραμμή τις προτάσεις που έχουν το ίδιο νόημα;


36


Oμαδικά παιχνίδια


Tου φάνηκαν παιχνίδι οι εξετάσεις.


Kάνε παιχνίδι.


Tον έκανε παιχνιδάκι της!


Tου ’παιξε ένα παιχνίδι!


Παράτα αυτά τα παιχνίδια!


Έπαιζε διπλό παιχνίδι.


Mην παίζεις το παιχνίδι του!


Tου φάνηκαν εύκολες οι εξετάσεις.


Tον ξεγέλασε!


Mην κάνεις ό,τι θέλει!


Άσε αυτά τα κόλπα!


Eίχε διπλό ρόλο.


Tον έκανε ό,τι ήθελε!


Άρχισε!







Σκάκι για παιδιά, Ρόναλντ Μογκρίντιεν – Γουίλιαμ Μακλίοντ,


εκδόσεις Μίνωας 2002
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10







Περιγραφή:       Ατομικό τουρνουά με ελβετικό σύστημα 6 γύρων και χρόνο σκέψης


                          2 ώρες ανά παίκτη για όλη την παρτίδα. 


Πρόγραμμα:       12 Ιανουαρίου – 16 Φεβρουαρίου 2003 κάθε Κυριακή 5-9 μ.μ.


                          στο εντευκτήριο του Πανελληνίου Γ.Σ.


                          (Μαυροματαίων 26, Πεδίον του Άρεως).


Συμμετοχή:       Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκακιστές και σκακίστριες


                          (ανεξαρτήτως βαθμού αξιολόγησης). 


 Παράβολο:       20 ευρώ (10 ευρώ για τους κάτω των 20 ετών).


    Έπαθλα:       Το 40% από τα παράβολα συμμετοχής μοιράζεται στους 10 πρώτους,


                          το άλλο 40% προορίζεται για τα έπαθλα της Συγκεντρωτικής


                          Βαθμολογίας και του Κυπέλλου Νικητών και το 20% χρησιμοποιείται


                          στις δαπάνες της διοργάνωσης. 


 Κατανομή:       Το ποσόν που προορίζεται για τα έπαθλα, τόσο σε κάθε τουρνουά


                          όσο και από τη συγκεντρωτική βαθμολογία, κατανέμεται ως εξής:


                          1ος: 20%, 2ος-3ος από 15%, 


                          4ος -6ος: από 10%, 7ος-10ος από 5%.


Γκραν–Πρι:       Το τουρνουά υπολογίζεται στη Συγκεντρωτική Βαθμολογία «Ίκαρος»


                          (τα 3 καλύτερα τουρνουά κάθε παίκτη) από την οποία οι 10 πρώτοι


                          θα μοιραστούν επιπλέον χρηματικό βραβείο και θα φιλοξενηθούν


                          στην Ικαρία για να αγωνιστούν στο διεθνές «Ίκαρος 2003». 


     Νικητής:       Ο 1ος νικητής ανακηρύσσεται πρωταθλητής Α΄ Κατηγορίας και


                          προκρίνεται σε τουρνουά νόρμας Υποψηφίου Μετρ, καθώς και


                          στα Κύπελλα Νικητών του Ίκαρου.


Δηλώσεις Συμμετοχής: Στον Αλέξανδρο Κωστούρο (0977.428074).


ΚΕΙΜΕΝΟ 11


e42


Προκήρυξη Ανοιχτού Πρωταθλήματος
Α΄ Κατηγορίας στον Πανελλήνιο Γ.Σ.


(12 Ιανουαρίου – 16 Φεβρουαρίου 2003)
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1.   Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι που χρειάζεται συγκέντρωση και καλή στρατηγική. 


       Αφού διαβάσετε προσεκτικά τις βασικές οδηγίες (κείμενο 9), προσπαθήστε να βρείτε


       τις σωστές απαντήσεις: 


Το σκάκι αποτελείται:


α.  από δύο στρατούς, ο ένας κόκκινος και ο άλλος πράσινος.


β.  από δύο στρατούς, ο ένας μαύρος και ο άλλος λευκός.


γ.  από τρεις στρατούς, ο ένας μπλε, ο άλλος κίτρινος και ο άλλος κόκκινος.


Σκάκι μπορεί να παίξει κανείς:


α.  αφού ξέρει πολύ καλά τους κανονισμούς και τις κινήσεις που κάνει κάθε πούλι.


β.  βάζοντας τα πούλια σε όποιο σημείο θέλει.


γ.  βάζοντας τα πούλια στη σωστή τους θέση.


Η εικόνα που δείχνει πώς έχουν τοποθετηθεί οι στρατιώτες πάνω στο πεδίο της μάχης


λέγεται:


α.  σχεδιάγραμμα.


β.  χρονοδιάγραμμα.


γ.  διάγραμμα.


2.   Παρατηρήσατε την αφίσα-πρόσκληση του δήμου Κορυδαλλού (κείμενο 10) και


       την Προκήρυξη Ανοιχτού Πρωταθλήματος (κείμενο 11); 


•  Ποιο είναι το θέμα τους και σε ποιους απευθύνονται;


•  Ποιος είναι ο χώρος και ο τόπος που θα γίνουν οι δύο αυτοί αγώνες;


•  Πού μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή;


•  Τι θα κερδίσει ο 1ος νικητής και τι οι υπόλοιποι;


3.   Όλοι μέσα στην τάξη μπορεί να μην ξέρουν πώς παίζεται το σκάκι. Όσοι από εσάς ξέρετε


       να το παίζετε, μπορείτε να εξηγήσετε στους υπόλοιπους τις απαραίτητες κινήσεις που


       πρέπει να κάνουν. Πρέπει επίσης να τους εξηγήσετε τι κάνει το κάθε πούλι. Γράψτε


       τις κινήσεις αυτές με τη σειρά σε ένα χαρτί και κολλήστε το στον πίνακα ανακοινώσεων


       της τάξης σας. 


Π.χ. «Τα πιόνια κινούνται μόνο μπρος, ποτέ προς τα πίσω.....κτλ.»
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Σκάκι
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4.   Θέλετε κι εσείς να κάνετε σχολικό διαγωνισμό σε κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι που ξέρετε


       (σκάκι, τάβλι ή όποιο άλλο θέλετε); Φτιάξτε την αφίσα όπου θα γράφετε το χώρο και


       το χρόνο του διαγωνισμού, καθώς επίσης και τον τόπο όπου θα γίνουν οι δηλώσεις


       συμμετοχής. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 


5.   Σύμφωνα με το κείμενο, το πεδίο της μάχης, δηλαδή η σκακιέρα, αποτελείται


       από 8 σειρές με τετράγωνα και κάθε σειρά αποτελείται από 8 τετράγωνα (κείμενο 9).


       Μπορείτε να βρείτε το συνολικό αριθμό των τετραγώνων;  


6.   Ώρα για δράση! Χωριστείτε σε ομάδες. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να βρει λέξεις που


       ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τα παρακάτω ουσιαστικά σε δεκαπέντε λεπτά. Νικήτρια


       θα είναι η ομάδα που θα βρει τις περισσότερες σωστές λέξεις. Μπορείτε


       να χρησιμοποιήσετε και λεξικό. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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2.   Σίγουρα θα ξέρετε κι εσείς κάποια κατασκευή που μπορεί να γίνει δώρο. Γράψτε σε ένα


       χαρτί τα υλικά που χρειάζονται και δώστε οδηγίες για το πώς φτιάχνεται. Συγκεντρώστε


       όλες τις οδηγίες της τάξης και βάλτε τις σε ένα τετράδιο. Θα έχετε υπέροχες ιδέες για


       δώρα φτιαγμένα από τα χεράκια σας. Μπορείτε να πάρετε ιδέες από το κείμενο 13.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12


1.   Θέλετε να κάνετε ένα πρωτότυπο δώρο σε κάποιον/ κάποια φίλο/ η σας; Ακολουθήστε


       τις οδηγίες για να φτιάξετε μόνοι σας ένα κηροπήγιο σε βαζάκι και χαρίστε το!


Κηροπήγια με βαζάκια







seventeen, 1/88


ΚΕΙΜΕΝΟ 13
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ΚΕΙΜΕΝΟ 14
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2.   Εσείς έχετε στην περιοχή σας αρκετές παιδικές χαρές για να πηγαίνουν τα παιδιά


       να παίζουν; Αν όχι, μπορείτε να γράψετε ένα γράμμα στο/η δήμαρχο όπου θα του/της


       ζητάτε τη δημιουργία μιας παιδικής χαράς. Θα πρέπει να γράψετε τους λόγους για


       τους οποίους τη ζητάτε, καθώς επίσης και να προτείνετε μέρη όπου μπορεί


       να κατασκευαστεί.


1.   Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο εφημερίδας (κείμενο 14) και απαντήστε με σωστό (Σ) ή


       λάθος (Λ):
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17 νέες παιδικές χαρές στο Δήμο Αθηναίων


                                                                                                                               


Θα κατασκευαστούν παιδικές χαρές και για τα παιδιά που έχουν


κινητικά προβλήματα.


Οι παιδικές χαρές που θα κατασκευαστούν θα βρίσκονται στο δήμο


της Κομοτηνής.


Η ημερίδα όπου μίλησε η δήμαρχος Αθηναίων είχε θέμα


«Ασφάλεια αυτοκινητόδρομων».


Η δήμαρχος τόνισε πως οι παιδικές χαρές που θα κατασκευαστούν


θα είναι σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.


Οι νέες παιδικές χαρές θα καλύψουν τις ανάγκες όλων


των παιδιών της Αθήνας.


�


�


�


�


�







ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ


ΑΓΚΑΛΙΤΣΕΣ


Τα λαγουδάκια αγκαλίτσες
τώρα και στη Ελλάδα.
Αφράτα πετσετέ
λαγουδάκια, με υπέροχη
αίσθηση στην αφή. σε 2
μεγέθη. Σε πολλά απαλά
παστέλ χρώματα και με
ήχο κουδουνίστρας.
Απόλυτα υγιεινά,
πλένονται και στο
πλυντήριο. Προορίζονται
για παιδιά από 3 μηνών
έως 6 χρονών. Η καλύτερη
συντροφιά για το μωράκι
σας στον ύπνο και στο
παιχνίδι του.


ΚΕΙΜΕΝΟ 15
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ΚΕΙΜΕΝΟ 16
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1.   Παρατηρήστε τη διαφήμιση του παιχνιδιού (κείμενο 15) και διαλέξτε τη σωστή απάντηση:


Το προϊόν που διαφημίζεται είναι:


α.  ένα μωρό.


β.  ένα πάνινο λαγουδάκι.


γ.  μια παιδική καρέκλα.


Το προϊόν που διαφημίζεται χρησιμοποιείται από:


α.  άντρες.


β.  γυναίκες.


γ.  παιδιά.


Το προϊόν που διαφημίζεται θα αγοραστεί:


α. από το μωρό.


β.  από τους γονείς.


γ.  δίνεται δωρεάν.


2.   Ήρθε η ώρα να γίνετε κι εσείς διαφημιστές! Διαλέξτε ένα από τα παιχνίδια που


       σας προτείνουμε (κείμενο 16) και γράψτε ένα μικρό κείμενο για να το διαφημίσετε.


       Μην ξεχάσετε: 


•  να δώσετε ένα όνομα στο παιχνίδι σας που θα τραβήξει την προσοχή των άλλων.


•  να γράψετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για


τα παιδιά.


Αφού φτιάξετε τις διαφημίσεις σας, διαβάστε τις στην τάξη και διαλέξτε τις καλύτερες.


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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Διαφήμιση παιχνιδιού
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Kαθημερινή, «Eρευνητές», 12 Aπριλίου 2003


•  Έχετε τελειώσει τις ασκήσεις σας;


•  Δεν έχετε τι να κάνετε και ο διπλανός σας ακόμα γράφει;


•  Eίστε στη στάση και περιμένετε το λεωφορείο;


•  Eμείς σας δίνουμε μερικά παιχνίδια για να περάσετε ευχάριστα την ώρα σας περιμένοντας.


•  Bάλτε σε κύκλο όλα τα αντικείμενα που αρχίζουν από «B».
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Παίζω περιμένοντας
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Kαθημερινή, «Eρευνητές», 12 Aπριλίου 2003
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Λύσεις


Kάνε τις πράξεις


3:1+2-5x8=0


KPYΠTOΛEΞO


Oριζόντια: Σειρήνες, Kύκλωπες,


Nαυσικά, Kίρκη, Kαλυψώ


KYKΛΩΣE!


Bαρέλι, Bαράκι, Bρύση, Bάζο, 


Bάρκα, Bιβλίο, Bίδα.


ΣΩΣTO Ή ΛAΘOΣ


1. Σωστό


2. Σωστό


3. Σωστό


4. Λάθος


5. Σωστό


6. Λάθος


7. Σωστό


8. Λάθος


9. Σωστό


10. Λάθος


BPEΣ


TIΣ ΔIAΦOPEΣ


Tαλιατέλες του πόντικα.


Oι κρυμμένοι


αριθμοί


ΣTAYPOΛEΞO


Ένωσε τις τελείες


Mαύρισε


Bρες τις διαφορές


Ένωσε τις τελείες







Tάξη A΄


ΠAIXNIΔI


A







Επιστημονική υπεύθυνη:          Ά. Iορδανίδου


Συντακτική ομάδα:                   Α. Aσημακοπούλου


                                                I. Γεωργιάδου


                                                P. Kανελλοπούλου


                                                E. Kατσαρού


                                                E. Kοσμά


                                                B. Kουταβά


                                                K. Παπαϊωάννου


                                                Ά. Φτερνιάτη


                                                B. Xονδρογιάννη


Eπιστημονική επιμέλεια:          Ά. Iορδανίδου


                                                Ά. Φτερνιάτη


Kαλλιτεχνική επιμέλεια:           K. Aυγουστάκη


Ioύνιος 2004


Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό εκδόθηκε στα πλαίσια της πράξης


«Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ


που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο


κατά 75% και 25% αντίστοιχα.


ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ


ΥΠOΥΡΓΕΙO
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συγχρηματοδότηση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)


ΠPOΓPAMMA


EKΠAIΔEYΣH MOYΣOYΛMANOΠAIΔΩN 2002-2004


Yποέργο


Δημιουργία βοηθητικών βιβλίων της γλωσσικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο
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Η μέρα που γιορτάζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες όλου του κόσμου είναι:


α. η 15η Δεκεμβρίου και λέγεται μέρα Δεύτερης Ηλικίας.


β. η 1η Οκτωβρίου και λέγεται μέρα Τρίτης Ηλικίας.


γ. η 1η Οκτωβρίου και λέγεται μέρα Τρίτης Ευκαιρίας.


Οι διαφημίσεις βοηθούν τους ηλικιωμένους ανθρώπους:


α. να ντρέπονται για την ηλικία τους και να προσπαθούν να την κρύψουν.


β. να δείχνουν την ηλικία τους χωρίς ντροπές.


γ. να δείχνουν πιο νέοι.


Οι άνθρωποι πιστεύουν πως όλες οι γιαγιάδες του κόσμου μόνο πλέκουν και λένε


παραμύθια. Αυτή η άποψη:


α. είναι μια σωστή άποψη, γιατί έτσι γίνεται στην καθημερινή μας ζωή.


β. είναι μια λάθος άποψη, γιατί κάθε άνθρωπος, σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν βρίσκεται,


έχει διάφορα ενδιαφέροντα.


γ. είναι μια σωστή άποψη, γιατί έτσι μάς παρουσιάζουν τις γιαγιάδες τα παραμύθια


που διαβάζουμε.


Οι γιαγιάδες και οι παππούδες είναι άνθρωποι που:


α. γκρινιάζουν συνέχεια, έχουν πάντα προβλήματα υγείας και ξεχνούν συνεχώς.


β. δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα και δεν έχουν άλλα ενδιαφέροντα εκτός


από τα εγγόνια τους.


γ. μπορούν και ζουν με δικά τους χρήματα, βοηθούν με πολλούς τρόπους τα παιδιά


και τα εγγόνια τους και έχουν πολλά ενδιαφέροντα.


Η άποψη των ανθρώπων για τους ηλικιωμένους:


α. είναι ίδια σε όλο τον κόσμο.


β. αλλάζει από τόπο σε τόπο.


γ. είναι ίδια μόνο για τις γυναίκες.
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Ο παππούς και η γιαγιά


1.   Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο της εφημερίδας (κείμενο 1) και διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 







2.   Διαβάστε το τελευταίο κομμάτι του άρθρου. Έπειτα ρωτήστε τις γιαγιάδες σας και


       τους παππούδες σας τι τους αρέσει και τι τους ενδιαφέρει να κάνουν. Γράψτε τα σε ένα


       χαρτί και παρουσιάστε τα στην τάξη σας. Ύστερα συγκρίνετέ τα με αυτά των συμμαθητών


       σας. Βρίσκετε διαφορές ή ομοιότητες στους παππούδες και στις γιαγιάδες σας;


       Τέλος, γράψτε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα όπου θα παρουσιάζετε


       τα ενδιαφέροντα, τις ασχολίες και τα όνειρα των παππούδων και των γιαγιάδων.


3.   «Αν μπορούσαν αύριο να κάνουν κάτι τελείως τρελό, τι θα ήταν αυτό;...»


       Ρωτήστε κι εσείς τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας και βοηθήστε τους να κάνουν


       τα όνειρά τους πραγματικότητα!!! 


4.   Διαβάστε το κείμενο και βρείτε τα αντίθετα από τα υπογραμμισμένα επίθετα –


       ξαναγράψτε το με αυτά τα επίθετα που βρήκατε και πείτε τη γνώμη σας, τι παρατηρείτε: 


«Ο παππούς μου ήταν ένας μεγαλόσωμος άντρας, γεμάτος υγεία, παρ’ όλα τα εβδομήντα του


χρόνια. [...] Ωστόσο από τη δύσκολη εκείνη ζωή το μόνο σημάδι που έμεινε ήταν βαθιές


χαρακιές στο πρόσωπό του, τίποτ’ άλλο. Στα γαλανά μάτια του βασίλευε παιδική αγαθότητα


και στα χείλη του, άμα γελούσε, έλαμπε η καλοσύνη του κόσμου. [...] Είχε μια ευαισθησία στο


ντύσιμό του και ποτέ δε θυμάμαι να τον είδα αφρόντιστο όλα τα καλοκαίρια που ζούσαμε κι


εμείς στο κτήμα. [...] Φαίνεται πως όλες οι γιαγιάδες είναι τρυφερά πλάσματα αλλά η δική μου


ήταν το πιο γλυκό και το πιο ήρεμο πρόσωπο μέσα σ’ όλες τις γιαγιάδες του κόσμου. Πέρασε


μαζί με τον παππού όλες τις πίκρες και τις δυσκολίες της ζωής».


«Ο παππούς μου
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2


Tο γράμμα είναι η μεγαλύτερη χαρά του κόσμου. Δεν ξέρεις τι έχει μέσα,


και πεθαίνεις από αγωνία να τ’ ανοίξεις. Kι όταν η μεγάλη μου αδελφή


το διαβάσει, ξέρεις πως η γιαγιά θα ’ρθει από το Λιάσκοβετς στο σπίτι


μας. Kαι αυτό θα πει ένα μεγάλο καλάθι κεράσια, και θα πει φρέσκα


λουκάνικα (α, πώς μ’ αρέσουν τα λουκάνικα!) και θα πει γλυκό με ξερά


δαμάσκηνα. Και αυτό θα πει παραμύθια. A, τα παραμύθια της γιαγιάς!


Περιμένουμε πώς και πώς την ώρα να πάμε να ξαπλώσουμε πιο νωρίς. 


H γιαγιά θα ’ρθει να καθίσει κοντά στα κρεβάτια μας και θ’ αρχίσει τις


ιστορίες. Mα να που ο μικρός μου αδελφός λέει: «αυτό το παραμύθι


το ξέρω» –και τον παίρνει ο ύπνος. Kι εγώ το ξέρω. 


Nα, εκείνο το «Σταρένιο παξιμάδι» το ’χω ακούσει να το λέει η μαμά και


η Tατιάνα. Mα κάθε φορά που η γιαγιά μάς λέει αυτό το παραμύθι


αλλάζει φωνή και είναι σαν να λέει ένα άλλο παραμύθι. Όμως εκείνο που


μου δίνει μεγαλύτερη χαρά είναι όταν κάνει η γιαγιά κανένα λάθος. 


Tότε είναι που εγώ τη διορθώνω. 


Tώρα γράφουμε ένα γράμμα στη γιαγιά για να της πούμε ότι


την περιμένουμε πώς και πώς και ότι το καλοκαίρι θα πάμε εμείς


να το περάσουμε μαζί.


A, πόσο θα ευχαριστηθεί η γιαγιά με αυτό το γράμμα!


Nτόρα Γκαμπέ, «Eγώ, η μητέρα μου κι ο κόσμος»   


(διασκευή), εκδ. Kέδρος, 1988


Ένα γράμμα







Aθήνα, Π¤μπτη 18 Σεπτεμβρίου 1986 


Aγαπημ¤νη μου Kαλυψώ,


Πήρα το γράμμα σου χθες και το διάβασα στο λεωφορείο. Aπό τη


Δευτ¤ρα, που άρχισα πάλι δουλειά, είναι η μόνη ώρα που ¤χω δική


μου. Tα απογεύματα, π¤ρα από τις δουλει¤ς του σπιτιού, ¤χω τώρα


και άλλη απασχόληση: Kάνω το διαιτητή στα καθημερινά «ματς» μεταξύ


Άρη και Φίλιππου. 


Προχθ¤ς παραλίγο να γίνουν δράματα εδώ μ¤σα. Πήρε κρυφά ο μικρός


κάποια κασ¤τα του Φίλιππου, για να την ακούσει, η κασ¤τα


μπερδεύτηκε, κόπηκε, αδύνατον να ξεμπλ¤ξει, ώσπου κομματιάστηκε


ολότελα. O μεγάλος ¤γινε θηρίο! Mίλησε άσχημα στο μικρό, εκείνον τον


πήραν τα δάκρυα, δεν μπορούσε να σταματήσει, κι εγώ δεν ήξερα ποιον να


μαλώσω […]


Σε φιλώ


Άννα


Y.Γ. O Φίλιππος την περασμ¤νη Kυριακή ¤φαγε ψάρι ψητό.


Y.Γ.(2) Mήπως ξ¤ρεις πού μπορώ να βρω αγριογούρουνο; M’ ¤χει


τρελάνει


ο μικρός. Zητάει κάθε μ¤ρα να του μαγειρ¤ψουμε να δει πώς είναι. 


Στείλε μας, αν ¤χεις, και καμιά καλή συνταγή.


Λότη Πέτροβιτς-Aνδρουτσοπούλου, «Σπίτι για πέντε» (διασκευή), εκδ. Πατάκη, 1989
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3
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Γράμμα της Άννας – 2







K


1.   Όταν διαβάσετε το κείμενο 2 προσπαθήστε ν’ απαντήσετε στις ερωτήσεις με προτάσεις


       του κειμένου. 


•  Γιατί το γράμμα είναι η μεγαλύτερη χαρά του κόσμου;


•  Aπό πού έρχεται η γιαγιά και τι φέρνει μαζί της;


•  Aρέσουν στα παιδιά τα παραμύθια της γιαγιάς; 


•  Tι αρέσει περισσότερο από τα παραμύθια της γιαγιάς στο παιδάκι που μας μιλάει;


2.   Mπορείτε να γράψετε εσείς αυτό το γράμμα στη γιαγιά που ζει μόνη της στο χωριό; 


       Θυμηθείτε! Tα παιδιά την περιμένουν να έρθει από το χωριό για να μείνει λίγες μέρες


       στο σπίτι τους!


       Tο κείμενο 3 μπορεί να σας φανεί χρήσιμο! Για ρίξτε μια ματιά! 


3.   Πάλι έκανε λάθος ο βιαστικός μας τυπογράφος!


       Για διαβάστε τις παρακάτω προτάσεις. Σας φαίνεται κάτι περίεργο;


       Σωστά! Μπέρδεψε πάλι τη σωστή σειρά των επιθέτων, και δεν ξέρει ποιο επίθετο


       από αυτά που είναι μέσα στην παρένθεση να χρησιμοποιήσει! Bοηθήστε τον εσείς!


(μεγάλα, εύκολα, καθημερινά, καλά, σωματική, πνευματική, μεγάλο, αμοιβαίο,


πικρή, απότομη).


α. O παππούς είχε ————————— υγεία,  ————————— αντοχή


και ————————— διαύγεια.


β. H Eλευθερία δε μιλούσε στις γειτόνισσες για τα ——————— τους προβλήματα.


Kουβέντιαζε μόνο για τα ————————— , τα ————————— θέματα.


γ. ————————— και ————————— μου φάνηκε η κουνιάδα μου. 


δ. H προκοπή της οικογένειας στηρίζεται, σε ———————— βαθμό,


στην ————————— κατανόηση των μελών της.


(Δυσκολεύεστε; Mπορείτε να συμβουλευτείτε και το λεξικό σας!)
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Ένα γράμμα
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«MISS» 5/1990
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4
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1.   Διαβάστε πρώτα προσεκτικά τα ημερολόγια που έχουν γράψει τα παιδιά (κείμενο 4) και


       υπογραμμίστε έπειτα τις σωστές φράσεις: 


•  Η μητέρα αδιαφορεί για τη συμπεριφορά και τα προβλήματα των παιδιών της.


•  Οι μαμάδες παίζουν πολλές φορές το ρόλο της λογικής και βάζουν περιορισμούς


στα παιδιά τους.


•  Τα παιδιά κρατούν κακία για πάντα όταν τα μαλώνει η μαμά τους.


•  Οι μαμάδες μπορούν να καταλάβουν αμέσως πώς αισθάνονται τα παιδιά τους.


•  Τα παιδιά στην εφηβεία ζητούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία.


2.   Προσπαθήστε κι εσείς να γράψετε ένα κείμενο για ημερολόγιο όπου θα περιγράφετε ένα


       σημαντικό γεγονός που έχετε ζήσει με τη μαμά σας. Μην ξεχάσετε να βάλετε ημερομηνία


       και να γράφετε σαν να μιλούσατε σε ένα φίλο. 


3.   Το τελευταίο κείμενο του ημερολογίου (κείμενο 4) παρουσιάζει κάποιο γεγονός που


       συνέβη σε ένα παιδί, όμως δε δίνεται το τέλος της ιστορίας. Συνεχίστε το εσείς και δώστε


       το δικό σας τέλος. 


4.   Έχετε αισθανθεί κι εσείς την ανάγκη να γράψετε σε ένα ημερολόγιο; Στολίστε ένα


       τετράδιο με κολάζ από φωτογραφίες περιοδικών και ξεκινήστε να γράφετε! Θυμηθείτε


       κάποια διάσημα ημερολόγια, όπως αυτό της Άννας Φρανκ. Μπορεί και το δικό σας να γίνει


       κάποτε παγκόσμια γνωστό! 


5.   Συμπληρώστε στην κατάλληλη πτώση τα επίθετα γκρινιάρης,-α,-ικο και φοβητσιάρης,-α,-ικο: 


Τα ———————————— παιδιά τίποτα δεν τα ικανοποιεί. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα


των ———————————— παιδιών είναι η γκρίνια. Ο Κώστας δεν αγαπάει


τους ———————————— ανθρώπους γιατί παραπονιούνται συνέχεια. Αλλά


διασκεδάζει με τη ———————————— γάτα του που φοβάται το παραμικρό.


Ο αδερφός του όταν θέλει να τον πειράξει του λέει: «Είσαι ———————————— σαν


τη γάτα μας». Ο Κώστας όμως δεν είναι ———————————— παιδί. 


Έχει πάντα θάρρος.
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Η μαμά μου στο ημερολόγιό μου







AIMIΛIOΣ ΛIATΣOΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ


«O Bασίλης είναι κιόλας δεκατεσσάρων χρόνων άντρας... 
Eγώ δεν πολυκαταφέρνω να συνδυάσω τη δουλειά με το μεγάλωμά του,
ευτυχώς κατάφερε να τα συμβιβάσει η Aθηνά (γέλια). Φυσικά, φροντίζω
να τον βλέπω τουλάχιστον κάθε βράδυ και το Σαββατοκύριακο όσο πιο
πολύ μπορώ... H σκέψη μου όμως είναι πάντα εκεί. Aγαπάει και εμένα και
την Aθηνά εξίσου, δεν κάνει διακρίσεις. Mαζί μου συζητάει από ανδρικά
θέματα μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Άλλωστε, εγώ έχω το καλό που
έχουν οι περισσότεροι μπαμπάδες με τα παιδιά τους, είμαι σαφώς πιο
ελαστικός. Δύσκολα του χαλάω χατίρι, προσέχοντας ταυτόχρονα να
διατηρώ τις ισορροπίες με το πρόγραμμά του, το οποίο κατά κοινή
ομολογία είναι υπερφορτωμένο και δεν ξέρω σε τελική ανάλυση αν αξίζει
να είναι τόσο πολύ... Mαζί παίζουμε τένις, αλλά η μεγάλη μας
ευχαρίστηση είναι να παρακολουθούμε τα παιχνίδια της ομάδας μας
(είμαστε Παναθηναϊκοί και οι δύο). Για να καταλάβεις, δεν έχουμε χάσει
ούτε ματς από το Champions League. Tις ωραιότερες στιγμές μας τις
περνάμε στο καταφύγιό μας στην Άνδρο, τρελαινόμαστε και οι δυο για
εκδρομές. 


“Εύχομαι ο γιος μου να είναι ευτυχισμένος και να βοηθά


το διπλανό του”.
»Eκείνο που μ' εντυπωσιάζει στο Bασίλη είναι η στάση ζωής του, βάζει
στόχους, οργανώνεται σωστά κι έπειτα προσπαθεί να τους κατακτήσει. 
Σ' αυτό μου μοιάζει! (Πλατύ χαμόγελο). Όσον αφορά το μέλλον του με
όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν... Eίμαι πολύ αισιόδοξος και δεν
μπορώ να φανταστώ ότι θα επικρατήσει η τρομοκρατία και το κακό. 
Δε φοβάμαι για το μέλλον του γιατί πιστεύω πως είναι πολλοί
περισσότεροι οι άνθρωποι που έχουν αγάπη μέσα τους παρά μίσος. 
Oι τελευταίοι είναι λίγοι και σκόρπιοι. Στη ζωή του, του εύχομαι να είναι
αποτελεσματικός, ευτυχισμένος και να βοηθάει το διπλανό του».


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ


«Έχω το Mανώλη 13 ετών και το Διαμαντή 17 μηνών. Tο Διαμαντή


δεν έχω προλάβει να τον δω σχεδόν καθόλου από τότε που


γεννήθηκε γιατί δουλεύω κυριολεκτικά από το πρωί μέχρι το βράδυ.


Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία ενός γονιού στη σημερινή εποχή


είναι να καταφέρει να συνδυάσει επάγγελμα και οικογενειακές


υποχρεώσεις, ειδικά όταν ο γονιός είναι καλλιτέχνης, που τότε ο


συνδυασμός των δύο αγγίζει τα όρια του άθλου. 


“Μαζί τους ανακαλύπτω τον κόσμο από την αρχή.


Όπως και τα όριά μου”.
O μεγάλος ήρωας είναι η μάνα τους, που ουσιαστικά έχει να
μεγαλώσει τρεις γιους. Παρ' ότι δεν ασχολούμαι πολλές ώρες, 
ο χρόνος που περνάω μαζί τους είναι ποιοτικός. Φυσικά, ανησυχώ
για τις παγκόσμιες εξελίξεις κι εύχομαι στα παιδιά μου να είναι
τυχερά και υγιή».
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5
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Περιοδικό MEN







K


2.   Μήπως ο δάσκαλός σας ή ο διευθυντής σας είναι κι αυτοί μπαμπάδες; 


       Ήρθε η ώρα να τους πάρετε συνέντευξη. Ετοιμάστε το ερωτηματολόγιό σας όπου


       θα ζητάτε να μάθετε πληροφορίες για τη σχέση τους με τα παιδιά τους. 


       Τέλος, ρωτήστε τους τι θα εύχονταν στα παιδιά τους. Θα σας χρειαστούν ένα


       μαγνητόφωνο, φωτογραφική μηχανή, χαρτί και μολύβι για την απομαγνητοφώνηση.


       Μπορείτε να βοηθηθείτε και από τις συνεντεύξεις του κειμένου 5.


1.   Διαβάστε προσεκτικά τις δυο συνεντεύξεις (κείμενο 5) και βρείτε ποιος είπε τα παρακάτω


       λόγια. Αν τα είπε ο Αιμίλιος Λιάτσος βάλτε Α. Λ. και αν τα είπε ο Γιώργος Παρτσαλάκης


       βάλτε Γ. Π.: 
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Συνεντεύξεις με μπαμπάδες


«Δεν πολυκαταφέρνω να συνδυάσω τη δουλειά με το μεγάλωμα του γιου μου, ευτυχώς


τα καταφέρνει η Αθηνά»


«Το γιο μου δεν έχω προλάβει να τον δω σχεδόν καθόλου από τότε που γεννήθηκε


γιατί δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ»


«Το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός γονιού στη σημερινή εποχή είναι να συνδυάσει


επάγγελμα και οικογενειακές υποχρεώσεις»


«Μαζί μου συζητάει από ανδρικά θέματα μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς»


«Δύσκολα του χαλάω χατίρι, προσέχοντας να διατηρώ ισορροπίες με το πρόγραμμά του»


«Του εύχομαι να είναι ευτυχισμένος και να βοηθάει το διπλανό του»


«Τους εύχομαι να είναι τυχερά και υγιή»
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(Χρησιμοποιήστε λεξικό αν δυσκολεύεστε.)


3.   Διαβάστε το κείμενο και έπειτα ξαναγράψτε το αντικαθιστώντας τα υπογραμμισμένα


       επίθετα με τα αντίθετά τους: 


«Ο πατέρας ήπιε το πρωί έναν ελαφρύ καφέ. Έπειτα φεύγοντας πέρασε το μακρύ


διάδρομο της πολυκατοικίας, άνοιξε τη μεγάλη πόρτα και βγήκε στο στενό δρόμο της


γειτονιάς. Είχε στο πρόσωπο ένα πλατύ χαμόγελο, γιατί σκεφτόταν τη βαθιά θάλασσα του


νησιού και ημέρευε. Ο άνεμος φυσούσε το φαρδύ του σακάκι, αν και κρατούσε στον ώμο


τη βαριά τσάντα».


«Ο πατέρας ήπιε το πρωί ένα βαρύ καφέ.







K


Ξέρετε καλά τα ονόματα των προγόνων σας; Θέλετε να προσπαθήσετε να γράψετε


τα ονόματα του οικογενειακού σας δέντρου; Εάν δεν τα καταφέρνετε, ρωτήστε τους γονείς


σας. Προσοχή! Σε κάθε κλαδί πρέπει να γράψετε κάποιο όνομα από τη μεριά της μαμάς σας ή


του μπαμπά σας. Καλή αναζήτηση!


Οικογενειακό δέντρο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7
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Γκοσινί – Σανπέ, «O μικρός Nικόλας έχει προβλήματα», εκδόσεις Σύγχρονοι Oρίζοντες
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ΚΕΙΜΕΝΟ 8







K19


«
S


E
V


E
N


T
E


E
N


»
, 


4
/8


8







K


1.   Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο (κείμενο 7) και βάλτε Σ στις σωστές φράσεις και


       Λ στις λάθος: 


•  Ο Ιωακείμ πηγαίνει συχνά στο σχολείο καθυστερημένος και έχει


προβληματισμένο ύφος. 


•  Ο Ιωακείμ ήρθε εκείνη τη μέρα στενοχωρημένος γιατί θα έγραφε διαγώνισμα


στη γραμματική.


•  Ο Ιωακείμ είναι πολύ χαρούμενος γιατί απόκτησε ένα αδελφάκι.


•  Ο Ιωακείμ είναι προβληματισμένος γιατί όλοι προσέχουν το καινούριο αδελφάκι


και μαλώνουν αυτόν.


•  Όλοι οι συγγενείς συμβουλεύουν τον Ιωακείμ να είναι φρόνιμος, να διαβάζει και


να βοηθάει τη μητέρα του.


•  Οι φίλοι του Ιωακείμ κοροϊδεύουν το όνομα του αδελφού του και αυτός θυμώνει.


2.   Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο του περιοδικού (κείμενο 8) και συμπληρώστε τα κενά


       στις προτάσεις: 


Όπως πιστεύουν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι, οι γονείς δείχνουν πολλές φορές


αδυναμία στα αγόρια για λόγους .......................................  και ................................... 


Οι περισσότεροι πολιτισμοί στην ιστορία της ανθρωπότητας έδιναν μεγαλύτερη σημασία


στους .............................  παρά στις ............................... .


Καλύτερη λύση είναι η ..........................  με τους γονείς για να καταλάβουν την άνιση


............................... .


Όταν δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για σπουδές τότε καλό είναι τα κορίτσια να μη


........................  πίσω, αλλά να φροντίζουν να μάθουν για .................................  και


φοιτητικά ..................................... .


Ο αδελφός είναι θύμα του ................................. .................................... 


Είναι εξαναγκασμένος να ανταποκριθεί στις ........................................  των γονιών του.
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Ο Ιωακείμ έχει προβλήματα / Ωχ, αδερφέ
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3.   Διαβάσατε το άρθρο (κείμενο 8); Πιστεύετε πως ό,τι είναι γραμμένο ισχύει και


       τη σημερινή εποχή; Ποια είναι η δική σας άποψη και ποια των γονιών σας; Γράψτε


       την σε ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σας. 


4.   Διαβάζοντας τα δυο κείμενα συγκρίνετέ τα. Ποιες διαφορές παρατηρείτε;  Ποιο από


       τα δύο μάς δίνει πληροφορίες και ποιο μάς αφηγείται κάποια ιστορία; Ποιες διαφορές


       βλέπετε; Πού πιστεύετε ότι έχει δημοσιευτεί το καθένα; 


5.   Έχετε κι εσείς αδέλφια; Φτιάξτε σε μια σελίδα δυο στήλες όπου στη μία θα γράφετε


       τι σας αρέσει και στην άλλη τι δε σας αρέσει στη σχέση σας με τα αδέλφια σας


       (δείτε τον πίνακα που σας προτείνουμε). Έπειτα διαβάστε αυτά που έχετε γράψει


       στην τάξη σας. Σίγουρα θα βρείτε πολλές ομοιότητες με τους συμμαθητές σας! Κολλήστε


       στον πίνακα ανακοινώσεων τα αποτελέσματα της έρευνάς σας


       (Πάρτε ιδέες και από τα κείμενα 7, 8.)
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Παίρνει το μέρος μου όταν μαλώνω με


τη μαμά μου.


ΤΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ
ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟ/Η ΜΟΥ


Παίρνει τα ρούχα μου και τα φοράει χωρίς


να με ρωτήσει.


ΤΙ ΔE ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ
ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟ/Η ΜΟΥ


5.   Βρείτε τα επίθετα του κειμένου «Ο Ιωακείμ έχει προβλήματα» και βάλτε τα στη σωστή στήλη: 


........................................               ........................................       ........................................


........................................               ........................................       ........................................


........................................               ........................................       ........................................


........................................               ........................................       ........................................


........................................               ........................................       ........................................


ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑΘΗΛΥΚΑ


Προσέξατε πως τα επίθετα έχουν το ίδιο γένος με τα ουσιαστικά που συνοδεύουν;
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1.   Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα οι εκπομπές έχουν μπροστά ένα σύμβολο.


       Παρατηρήστε την εξήγηση των συμβόλων που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. 


       Τι σημαίνει το κάθε σύμβολο; 


2.   Θα θέλατε να βρείτε, αφού κοιτάξετε τα σύμβολα, ποιες είναι οι οικογενειακές εκπομπές;


       Έπειτα πείτε στην τάξη τον τίτλο αυτών των εκπομπών και την ώρα που μπορούμε


       να τις δούμε.


3.   Τώρα, φτιάξτε δύο στήλες και τοποθετήστε στη μία τους τίτλους των οικογενειακών


       εκπομπών και στην άλλη τους τίτλους των παιδικών εκπομπών. Ποιες θα θέλατε να δείτε;


       Ποιες από αυτές θα ήθελαν να δουν οι γονείς σας;
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Τηλεοπτικό πρόγραμμα


      Παιδικές εκπομπές                     Oικογενειακές εκπομπές
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1.   Aφού διαβάσετε το άρθρο της εφημερίδας, (κείμενο 8) σημειώστε ένα Σ δίπλα


       στις σωστές και ένα Λ δίπλα στις λάθος φράσεις που ακολουθούν:


•  O γάμος της Γιούλης με το Διονύση ήταν αποτυχημένος και


αναγκάστηκαν να χωρίσουν.


•  Kαι ο Διονύσης και η Γιούλη είχαν ο καθένας τους από δύο παιδιά


από τον προηγούμενο γάμο τους.


•  Tο δύσκολο, στην περίπτωσή τους, ήταν ότι έπρεπε να ενωθούν


δύο οικογένειες.


•  H Nαταλία και η Nίνα είναι τα παιδιά που έκαναν η Γιούλη και ο Διονύσης


μετά το γάμο τους.


•  O Διονύσης δε χρειάστηκε να προσπαθήσει καθόλου για να κερδίσει


την αγάπη των παιδιών της Γιούλης.


•  H οικογένεια Tσαπατσάρη έχει τώρα έξι παιδιά που έχουν ηλικία


από 14 μηνών έως 20 χρονών.


2.   Tο άρθρο που μόλις διαβάσατε έχει τίτλο «Tρεις οικογένειες σε μία».


       Mπορείτε να καταλάβετε γιατί; Συζητήστε τις απόψεις σας μέσα στην τάξη. 


3.   Eσείς γνωρίζετε μια οικογένεια που να μοιάζει κάπως με την οικογένεια Tσαπατσάρη; 


       Nα υπάρχουν παιδιά από διαφορετικούς γονείς που να ζουν στην ίδια οικογένεια;


       Παιδιά που να μεγαλώνουν μακριά από τους πραγματικούς τους γονείς ή μόνο με


       τον έναν από τους δύο;


26


Tρεις οικογένειες σε μία


�


�


�


�


�


�







K


Mπορείτε να πάρετε μια συνέντευξη από τα παιδιά και από τους γονείς αυτής


της οικογένειας;


•  Yπάρχουν προβλήματα; Πώς τ’ αντιμετωπίζουν.


•  Tι συμβουλές δίνουν αυτοί οι γονείς στους δικούς σας;


•  Tα παιδιά τους μπορούν να σας δώσουν χρήσιμες συμβουλές για τη δική σας


συμπεριφορά;


Tη συνέντευξη μπορείτε να τη δημοσιεύσετε στην εφημερίδα του σχολείου σας.


4.   Πολλές φορές για να εκφράσουμε κάποιες συγγενικές σχέσεις χρησιμοποιούμε κάποια


       συγκεκριμένα επίθετα. Mπορείτε να ψάξετε στο λεξικό και να βρείτε τι σημαίνουν


       τα παρακάτω; 


θετός,-ή,-ό …………………………………………………………………………………………


πολύτεκνος -η, -ο ………………………………………………………………………………...


ετεροθαλής -ής, -ές ………………………………………………………………………………


5.   Tώρα, αφού ξέρετε τη σημασία αυτών των επιθέτων, μπορείτε να συμπληρώσετε


το παρακάτω κειμενάκι; 


H …………………………………….. οικογένεια Tσαπατσάρη αποτελείται από δύο γονείς και


έξι παιδιά και κανένα από αυτά δεν είναι………………………………… .  H Σοφία και ο


Δημήτρης, τα παιδιά του Διονύση, είναι………………………………. αδέλφια με τη Nαταλία


και τη Nίνα γιατί έχουν τον ίδιο πατέρα αλλά διαφορετική μητέρα.


6.   «O έρωτας με την πρώτη ματιά …. τα δικά μου παιδιά…» Mπορείτε σε αυτό κομμάτι


       του άρθρου να βρείτε τα επίθετα;


       Yπογραμμίστε τα και χωρίστε τα σε αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα.


27


ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑΘΗΛΥΚΑ







K28


ΚΕΙΜΕΝΟ 11


Σπίτι για πέντε


ΦIΛIΠΠOΣ KAI ΦIΛOKTHTHΣ – 1


Tετάρτη απόγευμα 10 Σεπτεμβρίου. Mαγνητοφώνηση αριθμός 1, στο


καινούριο σπίτι. Aρχίζω από σήμερα νέα αρίθμηση στις κασέτες με το προ-


φορικό μου ημερολόγιο.Έχουμε κιόλας δέκα ολόκληρες μέρες που ήρθαμε


εδώ και είναι η πρώτη φορά που καταφέρνω, επιτέλους, να κλειστώ κάπου


μόνος και να μαγνητοφωνήσω τα νέα με τη ησυχία μου. […]


O Φιλοκτήτης είναι ο καλύτερος φίλος μου κι ας κοντεύει να διαλυθεί.


Όσα τέλεια μαγνητόφωνα και να είχα, μόνο με το Φιλοκτήτη θα μπορούσα να γράφω το προφορικό


μου ημερολόγιο. Δεν μπορείς να λες σ’ όποιον να ’ναι ό,τι σου συμβαίνει, παρά μόνο αν είναι φίλος


πραγματικός. […]


Για ημερολόγιο, σαν αυτό που γράφω εγώ, μονάχα ο Φιλοκτήτης μου με βολεύει. Tον κρατάω εύκο-


λα στα χέρια μου, τον βάζω στη σάκα μου, τον παίρνω ακόμα και στο κρεβάτι το βράδυ καμιά φορά


και κάνω «εγγραφή» ξαπλωμένος. Έχω χαράξει πάνω του και τ’ αρχικά μου «Φ.Φ.» μην τύχει ποτέ


και τον χάσω, αν και δεν κινδυνεύει. Έτσι μικρούλης που είναι τον κρύβω εύκολα και δεν μπορεί να


τον ανακαλύψει κανείς. Eυτυχώς, δηλαδή, γιατί σκέψου να έπεφτε στα χέρια του Άρη! Σκέψου να τον


έβρισκε και να τον πασπάτευε αυτό το θηρίο!


«Όχι και θηρίο» σου λέει η μαμά. Δηλαδή πώς να το πω αυτό το κακομαθημένο, που γυρίζει όλη


μέρα σαν σίφουνας μέσα στο σπίτι και δεν αφήνει τίποτα στην ησυχία του; Όλο κάτι πιάνει, όλο κάτι


σκαλίζει, όλο κάποιο συρτάρι τραβάει, κάποιο ντουλάπι ανοίγει, κάποιο έπιπλο ξύνει, ησυχία δεν


έχουν τα χέρια του, εκτός και αν διαβάζει τίποτα κόμικς – Aστερίξ κατά προτίμηση – κι εγώ μέσα μου


βράζω.


«Mην είσαι μαζί του σκληρός» με φωνάζει κάθε τόσο η μαμά στο δωμάτιό της, για να μιλήσει κρυφά.


[…]
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– Tο παιδάκι έχει ανάγκη από στοργή, δεν το βλέπεις; Ξέρεις τι θα πει να έχει χάσει τη μάνα του προ-


τού καλά καλά τη γνωρίσει;


Mου το έχει πει πάνω από τριάντα φορές αυτό η μαμά κι άλλες τόσες έχω πει μέσα μου εγώ πως θα


ήθελα να μην έχω αυτιά να τ’ ακούω. Στενοχωριέμαι πολύ άμα το θυμάμαι, γιατί είναι άσχημο. Tι


άσχημο δηλαδή φοβερό πες καλύτερα. Άλλο να χωρίσουνε οι γονείς σου, σαν τους δικούς μου, κι άλλο


να πεθάνει ο ένας και να ξέρεις πως δε θα τον ξαναδείς.


Θα μου πεις, μήπως εγώ τον βλέπω ποτέ το δικό μου πατέρα; E, δεν είναι το ίδιο! Mπορεί να είναι


μακριά, όμως ξέρω πως, άμα του το ζητήσω, θα μου στείλει αμέσως τα εισιτήρια να πάω στη Γερμανία


όποτε θέλω. […]


Πάντως το καινούριο σπίτι μ’ αρέσει πολύ – δεν μπορώ να πω. Περισσότερο απ’ όλα μ’ αρέσει γιατί


έχει «δώμα» – ένα δωμάτιο μικρό, δηλαδή, στην ταράτσα, που επικοινωνεί με το υπόλοιπο διαμέρισμα


με μια μικρή σκάλα. Σ’ αυτό το δωματιάκι βρίσκομαι τώρα και κάνω την «εγγραφή» μου, κι αυτό


ήθελα εγώ για δική μου κρεβατοκάμαρα. H μητέρα μου έλεγε πως θα είναι το χειμώνα ψυγείο και φούρ-


νος το καλοκαίρι. […] Eγώ είπα πως δε με πειράζει ούτε το κρύο ούτε η ζέστη κι επέμενα πως θέλω να


κοιμάμαι στο δώμα. Eπέμενε όμως και η μαμά. Kαι όταν πει κάτι δεν αλλάζει εύκολα γνώμη. Tελικά,


πάνω που πήγα ν’ απελπιστώ, βρήκε ο Oρέστης τη λύση: Mια που το ήθελα, λέει, το δώμα τόσο πολύ,


καλύτερα να κοιμάμαι εγώ στο μικρότερο δωμάτιο από τα κάτω, και να πάρει ο Άρης το πιο μεγάλο,


για να χωρέσουν και τα παιχνίδια του, κι εγώ να κουβαλήσω εδώ πάνω το γραφείο μου, τα βιβλία μου


και τα πράγματά μου – μαγνητόφωνο, κασέτες, δίσκους, πικάπ, περιοδικά και λοιπά – για να μελετάω


και ν’ ακούω τη μουσική μου, χωρίς να μ’ ενοχλεί ο μικρός. «Mικρό» λένε και οι δυο τους τον Άρη,


όταν δεν είναι μπροστά, γιατί έτσι και τους ακούσει γίνεται θηρίο. Δηλαδή θηρίο είναι έτσι και αλλιώς


ο καινούριος μου αδελφός, αλλά «αυτό είναι μια άλλη ιστορία», όπως λένε.


Eίπα «ο καινούριος μου αδελφός» και τι σόι αδελφός είν’ αυτός δεν μπορώ και πολύ να το κατα-


λάβω. Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις «αδελφό» ένα παιδί που δεν έχει ούτε τον ίδιο πατέρα ούτε την


ίδια μητέρα με σένα. Kι αν πάλι δεν μπορώ να τον πω έτσι, πώς πρέπει να λέω το παιδί του πατριού


μου, δηλαδή του Oρέστη, που τον παντρεύτηκε η μαμά πριν από ένα μήνα και εννέα ημέρες; […]


Tελικά πάντως βολευτήκαμε όλοι και χώρεσαν τα πράγματα όλων, γιατί το διαμέρισμα είναι μεγάλο


– σπίτι για πέντε, που λέει η μαμά μου, και όχι για τέσσερις που είμαστε εμείς.


Λότη Πέτροβιτς-Aνδρουτσοπούλου, «Σπίτι για πέντε», εκδ. Πατάκη, 1989
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1.   Πόσο καλά έχετε καταλάβει την ιστορία που μόλις διαβάσατε (κείμενο 9); 


       Bάλτε ένα σημαδάκι (ν) δίπλα στη σωστή απάντηση:


Ποιος είναι ο Φιλοκτήτης;


α. Tο καινούριο δωμάτιο του Φίλιππου.


β. Tο αγαπημένο μαγνητόφωνο του Φίλιππου.


γ. O μικρός αδελφός του Φίλιππου.


Tι κάνει ο Φίλιππος με το Φιλοκτήτη του;


α. Γυρνάνε μαζί από το σχολείο.


β. Παίζουν στο καινούριο σπίτι μαζί.


γ. Γράφει με αυτόν το προφορικό του ημερολόγιο.


Ποιος είναι ο Άρης;


α. O «καινούριος» αδελφός του Φίλιππου.


β. O νέος συμμαθητής του Φίλιππου στο σχολείο.


γ. O νέος πατέρας του Φίλιππου.


Tι συνέβη στους γονείς του Φίλιππου;


α. Έχουν χωρίσει και ο πατέρας του ζει στη Γερμανία.


β. Zουν μαζί στο καινούριο σπίτι τους.


γ. Έχει πεθάνει ο πατέρας του Φίλιππου και η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε.


Ποιος τελικά πήρε το δώμα στην ταράτσα του σπιτιού;


α. O Άρης.


β. O Oρέστης.


γ. O Φίλιππος.


2.   Έχετε γράψει εσείς ποτέ προφορικό ημερολόγιο; Θέλετε να προσπαθήσετε; Για να γίνει


       αυτό χρειάζεστε ένα μαγνητόφωνο. Δανειστείτε το μαγνητόφωνο του σχολείου σας και


       σε μια κασέτα περιγράψτε κάτι που έγινε στο σπίτι σας και σας έκανε εντύπωση


       (μια φασαρία, ένα ευχάριστο γεγονός, μια οικογενειακή γιορτή κτλ.).


       Προσοχή! H κασέτα τελειώνει γρήγορα αν μιλάμε πολύ. Προσπαθούμε να πούμε όσα


       χρειάζονται για να καταλάβουν οι συμμαθητές μας την ιστορία, ούτε περισσότερα ούτε


       λιγότερα!
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3.   Θέλετε να διηγηθείτε την ιστορία του Φίλιππου σε κάποιον φίλο σας που δεν έχει


       διαβάσει το βιβλίο. Mπορείτε να το κάνετε αυτό με λίγα λόγια;


Για να το κάνετε εύκολα και γρήγορα, προσπαθήστε ν’ απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:


•  Tι ξεκίνησε «επιτέλους» να γράφει ο Φίλιππος;


•  Ποιος είναι ο Φιλοκτήτης;


•  Ποιος είναι ο Άρης; 


•  Tι έχει συμβεί με τους πραγματικούς γονείς του Φίλιππου;


•  Tι έχει συμβεί στους πραγματικούς γονείς του Άρη;


•  Tι σχέση έχουν τελικά ο Φίλιππος και ο Άρης;


•  Aπαντήσατε; Λείπει κάτι που νομίζετε ότι είναι σημαντικό για το φίλο σας για να καταλάβει


την ιστορία; Συμπληρώστε το!


Ένας τρόπος για να μεγαλώνουμε το κείμενο που γράφουμε είναι να χρησιμοποιούμε


επίθετα, λέξεις δηλαδή που πάνε μαζί με τα ουσιαστικά και μας δείχνουν πώς είναι αυτά


τα ουσιαστικά.


Tα επίθετα παίρνουν το γένος των ουσιαστικών που συνοδεύουν. 


Έτσι, έχουν τρία γένη (το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο) 


π.χ.


ο μεγάλος αδελφός η μεγάλη ταράτσα το μεγάλο δωμάτιο


4.   Mπορείτε να μεγαλώσετε τώρα και εσείς το παρακάτω κομμάτι από το ημερολόγιο


       του Φίλιππου. Διαλέξτε κάποιο από τα επίθετα που είναι στην παρένθεση και βάλτε το


       στη θέση που ταιριάζει.


(τσουχτερός -ή, -ό, ευρύχωρος -η, -ο, ανυπόφορος -η, -ο, πολυμήχανος -η, -ο,


τεράστιος -α, -ο, έξυπνος -η, -ο, άπειρος -η, -ο, παλιός -ά, -ό, αγορίστικος -η, -ο,


άγραφος -η, -ο, προσωπικός -ή, -ό)


Yπάρχουν λέξεις που δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνουν; Mπορείτε να ανοίξετε το λεξικό


σας!


«Eγώ είπα πως δε με πειράζει ούτε το ………………………………  κρύο ούτε


η ……………………………  ζέστη κι επέμενα πως θέλω να κοιμάμαι


στο ……………………………  δώμα. Eπέμενε όμως και η μαμά. Kαι όταν πει κάτι


– είπαμε – δεν αλλάζει εύκολα γνώμη. Tελικά, πάνω που πήγα ν’ απελπιστώ, βρήκε


ο ……………………………  Oρέστης την ……………………………  λύση: 


Mια που το ήθελα, λέει, το δώμα τόσο πολύ, καλύτερα να κοιμάμαι εγώ στο μικρότερο


δωμάτιο από τα κάτω, αντί για τον Άρη, να πάρει εκείνος το πιο μεγάλο, για να χωρέσουν


και τα ………………………………  παιχνίδια του, κι εγώ να κουβαλήσω εδώ πάνω το ……


…………………………  γραφείο μου, τα βιβλία μου και


τα ……………………………..  πράγματα μου – το ………………………………


μαγνητόφωνο, τις ………………………………  κασέτες, δίσκους, πικάπ, ……………………


…………  περιοδικά και λοιπά – για να μελετάω και ν’ ακούω


τη μουσική μου, χωρίς να μ’ ενοχλεί ο μικρός».
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Eγώ είμαι ο Άρης και τώρα μιλάω στο Φίφη. O Φίφης είναι το


μαγνητοφωνάκι που μου έφερε σήμερα το μεσημέρι ο μπαμπάς. Tου το


ζήτησα την Παρασκευή και έκανε τρεις ολόκληρες μέρες να μου το


φέρει. Άμα του ζήταγε τίποτα ο Φίλιππος όμως, θα του το έφερνε αμέ-


σως. O Φίλιππος έχει κι αυτός ένα μικρό μαγνητόφωνο και όλη την


ώρα κλείνεται πάνω στο δωματιάκι και κάνει «εγγραφές». Mια μέρα


τον ρώτησε ο μπαμπάς μου τι μαγνητοφωνεί κι εκείνος του είπε το «προφορικό μου ημερολόγιο».


Δηλαδή, κατάλαβα. Aντί να γράφει σ’ ένα τετράδιο τι έγινε κάθε μέρα, το λέει στο Φιλοκτήτη – έτσι το


έχει βγάλει εκείνος το δικό του το μαγνητόφωνο κι έχει χαράξει επάνω και τ’ αρχικά του: «Φ.Φ.»  


Λοιπόν και εγώ το δικό μου το έβγαλα Φίφη, και αυτό το όνομα νομίζω πως είναι πιο εύκολο και


πολύ πιο αστείο. Tου Φίλιππου δεν του αρέσουν τ’ αστεία. Όποτε πάω να του κάνω κανένα αστείο,


φωνάζει και νευριάζει. Nευριάζει όλη την ώρα με το παραμικρό. Mια μέρα που παίζαμε τάβλι θύμωσε


και με είπε ζαβολιάρη και νιάνιαρο, γιατί τον κέρδισα 3 – 0. Tον άκουσε η Άννα – δηλαδή η μαμά του,


που είναι τώρα γυναίκα του δικού μου μπαμπά – , τον φώναξε στο δωμάτιό της και κάτι του είπε, για


να μην το ακούσω εγώ. Όταν τελείωσε αυτό το κάτι, ο Φίλιππος με άφησε ν’ ανέβω στο δωματιάκι που


μελετάει, και που όλοι το λένε δώμα, και με άφησε να δω τους δίσκους και τα βιβλία του. Mου είπε


«πάρε και κανένα βιβλίο να το διαβάσεις, άμα σου αρέσει», ενώ άλλες φορές δε μ’ άφηνε ούτε τη σκάλα


καλά καλά να ανέβω. Kαι ύστερα μου είπε «να δεις που άμα μάθεις να διαβάζεις ωραία βιβλία δε θα


σ’ αρέσουν τα κόμικς πια». Mπορεί να λέει αλήθεια, όμως εμένα ο Aστερίξ τώρα μου αρέσει πολύ. 


Πάντως, αφού μου είπε «πάρε», άρχισα να διαλέγω. Πήρα ένα βιβλίο που έλεγε απ’ έξω «Xαρταετοί


στον ουρανό». Tο διάλεξα, γιατί μου αρέσουν οι χαρταετοί και γιατί δεν ήταν μέσα πολύ γραμμένο,


ποιήματα είχε. Σε λίγη ώρα που ήρθε ο Φίλιππος για να δει αν τελείωσα, νευρίασε πάλι, γιατί του είχα


κάνει, λέει, άνω κάτω τη βιβλιοθήκη.  E, άμα δεν τ’ ανακάτωνα, πώς θα διάλεγα; Έτσι του είπε και η


Άννα – που από προχθές τη λέω μάνα εγώ – και του είπε να μη φωνάζει και να πάει δυο λεπτά στο


δωμάτιό της, για να του μιλήσει. Eκείνος


έκανε μια γκριμάτσα και πήγε. Σε λίγο


που βγήκε φαινόταν ξεθυμωμένος. Mου


είπε «καλά, πάρε όποιο βιβλίο νομίζεις


και θα τα τακτοποιήσω εγώ τα υπόλοι-


πα». E, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τι γίνε-


ται με το Φίλιππο. Mια θυμώνει και μια


ξεθυμώνει. «Eίναι τρελοί αυτοί οι


Pωμαίοι», που λέει και ο Aστερίξ.


Λότη Πέτροβιτς-Aνδρουτσοπούλου,


«Σπίτι για πέντε»,


εκδ. Πατάκη, 1989
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1.   Θυμάστε το προφορικό ημερολόγιο του Φίλιππου; Tώρα είναι η σειρά του Άρη


       (κείμενο 10). Διαβάστε τι λέει στην ιστορία και βάλτε ένα σημαδάκι (ν) στις σωστές προτάσεις:


O Άρης πήρε κρυφά το μαγνητόφωνο του Φίλιππου για να γράψει και αυτός


το δικό του προφορικό ημερολόγιο.


Tο καινούριο του μαγνητόφωνο ο Άρης το ονόμασε Φίφη γιατί είναι εύκολο


και αστείο όνομα.


O Άρης μάλωσε με το Φίλιππο γιατί ο Φίλιππος έκανε ζαβολιές στο τάβλι και


κέρδισε 3 – 0 τον Άρη.


O Φίλιππος δάνεισε στον Άρη το βιβλίο «Xαρταετοί στον ουρανό» που έχει


μέσα οδηγίες για το πώς φτιάχνονται οι χαρταετοί.


Kάθε φορά που μαλώνουν τα δυο αγόρια, η μαμά του Φίλιππου τον φωνάζει


στο δωμάτιό της και προσπαθεί να τον ηρεμήσει.


2.   Έχοντας διαβάσει τώρα το ημερολόγιο του Φίλιππου και το ημερολόγιο του Άρη μπορείτε


       να περιγράψετε το χαρακτήρα των δύο παιδιών; Ίσως να είναι πιο εύκολο αν κάνετε δύο ομάδες


       όπου η μια θα περιγράφει το Φίλιππο και η άλλη τον Άρη.


Oι απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσουν:


•  Ποιος είναι ο μεγαλύτερος;


•  Tι έχει συμβεί στην οικογένεια του Φίλιππου;


•  Πώς νομίζετε ότι νιώθει γι’ αυτό;


•  Tι έχει συμβεί στην οικογένεια του Άρη;


•  Πώς νομίζετε ότι νιώθει γι’ αυτό;


•  Άλλαξε η ζωή του Φίλιππου από τότε που ξαναπαντρεύτηκε η μητέρα του;


•  Σε τι άλλαξε; Πώς λέτε να νιώθει γι’ αυτό;


•  Άλλαξε η ζωή του Άρη από τότε που ξαναπαντρεύτηκε ο πατέρας του;


•  Σε τι άλλαξε; Πώς λέτε να νιώθει γι’ αυτό;
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3.   Aν ήταν φίλοι σας τα δύο παιδιά, τι συμβουλές θα τους δίνατε για να μη μαλώνουν;


Mήπως οι συμβουλές που σκεφτήκατε είναι χρήσιμες για όλους τους συμμαθητές σας που


έχουν αδέλφια;


Συζητήστε τις μέσα στην τάξη και φτιάξτε έναν κατάλογο με αυτές!


Mπορείτε να τις τυπώσετε και να τις κρεμάσετε στον πίνακα ανακοινώσεων!


Mπορείτε ακόμα, αν θέλετε, να δώσετε από ένα αντίγραφο και στις υπόλοιπες τάξεις του


σχολείου σας, ειδικά αν έχετε σε αυτές τα αδέλφια σας! 


Eμείς σας δίνουμε κάποιες λέξεις και κάποιες εκφράσεις που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες. 


Προσπαθήστε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε κάποιες από αυτές για να φτιάξετε τις


συμβουλές σας!


σέβομαι, δείχνω κατανόηση, είμαι πρόθυμος, βοηθάω, ενοχλώ, παίζω δίκαια, επιμένω, 


νευριάζω, στενοχωριέμαι, ζαβολιά, πειράζω


4.   Προσπαθήστε τώρα να ενώσετε με ένα βελάκι τα επίθετα με τα ουσιαστικά που ταιριάζουν:
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βιβλίακαινούριο


ονόματοςπροφορικό


μαγνητόφωνοαστείου


Άνναωραία


ημερολόγιονευρικός


Pωμαίοιολόκληρες


μέρεςμικρού


Φίλιπποςτρελοί


αδελφούγλυκιά
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Ευρωπαϊκό Φόρουμ*


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΕΥΡΩΠΗ - 21ος ΑΙΩΝΑΣ, όραμα και θεσμοί


Πάνω από τρεισήμισι χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν συνολικά τις εργασίες του


τριήμερου ευρωπαϊκού φόρουμ «Οικογένεια-Ευρώπη-21ος Αιώνας, όραμα και θεσμοί»,


που διοργάνωσε το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» στο Μέγαρο Μουσικής


Αθηνών.


Περίπου διακόσιοι σύνεδροι, ξένοι και Έλληνες ειδικοί πάνω στα θέματα της οικογένειας


και του παιδιού, μίλησαν για τα μέτρα και έκαναν προτάσεις για την οικογένεια στο


κατώφλι του 2000. Αξιοσημείωτες ήταν επίσης οι παρατηρήσεις πολλών σημαντικών


προσωπικοτήτων από το χώρο της πολιτικής και της επιστήμης. 


Στην αρχή της ομιλίας της η πρόεδρος του Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια,


αναφερόμενη στο θεσμό της οικογένειας, είπε μεταξύ άλλων:


«Ο πρώτος αυτός πανάρχαιος θεσμός στην ιστορία της ανθρωπότητας, η βασική και


θεμελιακή αυτή δομή της κοινωνίας, είναι και ο πρώτος πανανθρώπινος δεσμός ζωής.


Είσοδος στην ανθρωπιά, πόρτα του σεβασμού για τον άλλο, εστία άσκησης καθημερινής


αρετής, είναι για το άνθρωπο η επιτυχημένη οικογενειακή ζωή. Το μοίρασμα του ψωμιού


στο οικογενειακό τραπέζι είναι το πρώτο μάθημα αλληλεγγύης».


Στην τελετή έναρξης του ευρωπαϊκού φόρουμ μίλησαν οι κ.κ. Υπουργοί Παιδείας, Υγείας


και Πολιτισμού, ο Δήμαρχος Αθηναίων, η Πρώτη Κυρία της Δημοκρατίας της Κολομβίας


κυρία Jacquin Strouss de Samper, η Πρώτη Κυρία της Burkina Faso κυρία Chantal Compaore


και η Πρόεδρος του Ιδρύματος για την Παιδική Ηλικία στη Γαλλία, κυρία Anne-Aymone


Giscard d' Estaing.


Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια, 1997, Hellas Net S.A. (διασκευή)


*συγκέντρωση για συζήτηση θεμάτων, συνέλευση
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1.   Διαβάστε προσεκτικά το δελτίο τύπου που μιλάει για το συνέδριο με θέμα


       «Οικογένεια – Ευρώπη – 21ος Αιώνας» (κείμενο 11) και διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 


Το συνέδριο είχε διάρκεια:


α. τρεις ημέρες.


β. τρεις μήνες.


γ. τρεις εβδομάδες.


Το συνέδριο διοργανώθηκε από:


α. «το Ίδρυμα για τους Γονείς και τα Παιδιά».


β. «το Ίδρυμα για τους Νέους και τους Γονείς».


γ. «το Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια».


Οι περίπου διακόσιοι σύνεδροι, ξένοι και Έλληνες ειδικοί πάνω στα θέματα της


οικογένειας και του παιδιού:


α. μίλησαν για οικονομικά θέματα.


β. έκαναν προτάσεις για την οικογένεια.


γ. έκαναν νόμους για την οικογένεια.


Η πρόεδρος του Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια είπε μεταξύ άλλων:


α. ότι η οικογένεια δεν παίζει σπουδαίο ρόλο στη ζωή του παιδιού.


β. ότι το παιδί πρέπει να είναι μακριά από την οικογένεια.


γ. ότι η οικογένεια είναι είσοδος στην ανθρωπιά και η αρχή για σεβασμό του άλλου.
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2.   Φανταστείτε ότι γίνεται ημερίδα με συζήτηση στο σχολείο με θέμα την οικογένεια. 


       Θα μπορούσατε να γράψετε σε ένα φύλλο χαρτί τα θέματα που θα θέλατε να συζητηθούν. 
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Θέματα που συζητήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ: 


• Γονείς και παιδιά στις ευρωπαϊκές οικογένειες. 


• Οι νέες προκλήσεις για τους γονείς σήμερα. 


• Τα δικαιώματα των παιδιών μέσα στην οικογένεια. 


• Τα παιδιά και η φτώχεια στην Ευρώπη. 


• Παιδιά χωρισμένων γονέων: μια φωνή που πρέπει να ακουστεί. 


• Ο πατέρας και ο ρόλος του στην οικογένεια. 


• Η οικογενειακή ζωή σε μία πολυπολιτισμική Ευρώπη.


• Η εφηβική ηλικία στις οικογένειες.


• Τα δικαιώματα των παιδιών.


• Η οικογένεια στις μεσογειακές χώρες.


• Η οικογένεια στις ανατολικές χώρες.
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ιδυμότειχο 1995. Η «πολιτεία» που είναι


χτισμένη στην περιοχή του βυζαντινού


κάστρου όπου να ‘ναι μεταφέρεται. Το


πρόγραμμα προβλέπει κατασκευή 50


κατοικιών για τους μουσουλμάνους που ζουν στους


«καγιάδες» και στη γύρω περιοχή σε συνθήκες


αυθαίρετης δόμησης. [...]


Η βόλτα στην «πολιτεία των καγιάδων» είναι


εμπειρία ξεχωριστή. Οι προσόψεις των σπιτιών,


άλλες από τσιμέντο και άλλες πλινθόκτιστες, είναι


φρεσκοβαμμένες με έντονα χρώματα: γαλάζιο,


πράσινο, καφέ. Όταν, όμως, οι φιλόξενες


μουσουλμάνες σού ανοίξουν την πόρτα τους και


περάσεις τις σκουπισμένες αυλές, φτάνεις στα πίσω


«δωμάτια», που είναι οι ίδιες οι σπηλιές του


κάστρου.


Φρεσκοβαμμένες κι αυτές στα εσωτερικά τους


τοιχώματα, έχουν γίνει κρεβατοκάμαρες και


κουζίνες μαζί. Με τη σόμπα να καίει και να ζεσταίνει


κάνοντας υποφερτή την υγρή ατμόσφαιρα, με το


ψυγείο να φαντάζει σαν έπιπλο, με την τηλεόραση


να είναι ανοιχτή όλη μέρα. Γιατί, ναι, σε κάποια από


αυτά τα «σπίτια» υπάρχει και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ


τα άλλα βολεύονται με γεννήτριες.


«Εδώ, σ’ αυτό το δωμάτιο μεγάλωσα» μου λέει ο


Χασάν Μουχαμέρ, ιμάμης (χότζας) του Διδυμοτείχου


και μου δείχνει το πίσω μέρος της μεγάλης σπηλιάς


όπου ζει σήμερα μόνη της η 77χρονη μητέρα του
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Αζμέ (ο πατέρας του πέθανε και τα αδέρφια του


μένουν αλλού). Ο ίδιος ήταν δάσκαλος –πρόκοψε


στη ζωή του– κι έφυγε από τη γειτονιά των


καγιάδων, αγόρασε δικό του σπίτι στην πόλη.


«Γέρασε πια η μάνα μου» λέει ο χότζας. 


«Της ζητάω να ’ρθει να μείνει μαζί μας αλλά εκείνη


αρνείται. Εδώ έζησα 50 χρόνια με τον πατέρα σου,


δεν αφήνω το σπίτι μου, μου απαντά. Άρρωστη είναι


αλλά βλέπετε τι καθαρό που το ’χει;»


Εκεί μέσα στον καγιά έχει ζωντανές τις μνήμες μιας


ολόκληρης ζωής η Αζμέ. Εκεί θέλει να περάσει και


Δ







τα στερνά της. Κι ας τρέχουν νερά


από τις σχισμές της σπηλιάς όταν


βρέχει. Κι ας της λείπουν οι ανέσεις


ενός κανονικού σπιτιού. Μ’ αυτό


είναι δεμένη συναισθηματικά και


ξέρει ότι, όταν φύγει κάποια στιγμή


για να πάει στις καινούριες κατοικίες


που θα γίνουν, θα της στοιχίσει.


Η Ζεϊρά Ζεμπεκί ήρθε νύφη στον


καγιά όπου, επίσης για δεκαετίες,


έμενε η οικογένεια του άντρα της.


Το μπροστινό μέρος του σπιτιού


φαίνεται καινούριο –τα λεφτά ήρθαν


από τη Γερμανία όπου πήγαν να


δουλέψουν κάποιοι από τους άντρες


της οικογένειας. Αυτά τα δωμάτια


όμως, φαίνονται κλειστά. Μέσα στη


σπηλιά ζουν η Ζεϊρά με τα παιδιά


της. «Κάθε εβδομάδα όλο και βάφω


κάτι» λέει και ρίχνει μια ματιά στο


φαγητό που ψήνει στη σόμπα.


«Δύσκολη είναι η ζωή, νερό δεν


έχουμε, το κουβαλάμε απ’ έξω».


Θέλετε να φύγετε από ’δω; τη ρωτώ.


«Ό,τι πει το κράτος» απαντά. 


Σ’ έναν άλλο καγιά ζουν τρεις


οικογένειες μαζί. Η Μπαϊράμ


Μουλφατέ ήρθε νύφη κι αυτή εδώ


και τώρα έχει να φροντίζει, 


εκτός από τα παιδιά της, την


ηλικιωμένη πεθερά της και τον


άρρωστο πατέρα της. Κι αυτή


συνέχεια βάφει, βουλώνει σχισμές


στους βράχους της σπηλιάς για να


μην πέφτει το νερό στα κρεβάτια


τους. Κουράστηκε πια, θέλει να


φύγει, να ζήσει αλλού πιο


ανθρώπινα. [...]


«Ποτέ δεν είχαμε προβλήματα μεταξύ μας. Kαι οι παππούδες των παππούδων μας εδώ γεννήθηκαν».
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«Είμαστε Έλληνες μουσουλμάνοι.


Είμαστε αδέλφια με τους


χριστιανούς...»


«Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα μεταξύ


μας. Και οι παππούδες των


παππούδων μας εδώ γεννήθηκαν.»


Ο ιμάμης Χασάν Μουχαμέρ με τον


πρόεδρο Ντούμπα Αμέτ. «Εδώ


μεγάλωσα», θα μας πει. Πρόκοψε


όμως στη ζωή του και έφυγε από τη


γειτονιά των καγιάδων για την


πόλη. Να ζήσει πιο ανθρώπινα...


«Ε», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία,


17/12/95
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1.   Διαβάστε προσεκτικά το ρεπορτάζ (κείμενο 14) και διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 


Η πολιτεία των καγιάδων ονομάζεται έτσι γιατί:


α.  έχει σπίτια-σπηλιές.


β.  έχει σκουπισμένες αυλές.


γ.  είναι χτισμένη με τούβλα.


Οι σπηλιές του Κάστρου έχουν γίνει:


α.  μουσεία.


β.  δωμάτια σπιτιού.


γ.  σχολεία.


Στα σπίτια-σπηλιές φωτίζονται:


α.  με κεριά.


β.  με ηλεκτρικό ρεύμα ή γεννήτριες.


γ.  με κάρβουνο.


Οι οικογένειες που κατοικούν στους καγιάδες:


α.  πρέπει να φύγουν, γιατί η πολιτεία το ζητάει.


β.  μπορούν να μείνουν για πάντα εκεί.


γ.  μπορούν να φύγουν και να κρατήσουν τα σπίτια-σπηλιές.


Η πολιτεία τούς προσφέρει καινούρια διαμερίσματα και οι οικογένειες:


α.  δε θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους.


β.  θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους.


γ.  άλλες θέλουν κι άλλες δε θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους.


2.   Μήπως κάποιοι από εσάς και η οικογένειά σας αναγκαστήκατε για κάποιο λόγο


       να αφήσετε το σπίτι που μένατε για πολλά χρόνια; Γράψτε σε ένα άρθρο για


       την εφημερίδα του σχολείου:


•  πόσα μέλη έχει η οικογένεια σας,


•  πόσα χρόνια κατοικούσατε στο σπίτι εκείνο,


•  ποιες αναμνήσεις έχετε από το παλιό σπίτι,


•  πόσα και ποια δωμάτια είχε και αν είχε αυλή,


•  αν θυμάστε κάποιο σπουδαίο γεγονός της οικογένειας που έγινε εκεί,


•  αν νιώσατε εσείς και η οικογένειά σας χαρά ή λύπη που το αφήσατε, 


•  για ποιο λόγο φύγατε από το σπίτι και


•  αν θα θέλατε να γυρίσετε εσείς και η οικογένεια σας κάποια μέρα πίσω. 


Συμβουλευτείτε και το κείμενο του ρεπορτάζ (κείμενο 14).
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2.   Να γράψετε μερικά επίθετα που να φανερώνουν: 


..................................................................................................................... 


................................................................................................................................................. 


..................................................................................................................... 


................................................................................................................................................. 


..................................................................................................................... 


................................................................................................................................................. 


..................................................................................................................... 


................................................................................................................................................. 


..................................................................................................................... 
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1.   Tι θα λέγατε αν διοργανώνατε στην τάξη σας μια έκθεση ζωγραφικής με θέμα


       την οικογένεια σε διάφορες εποχές; 


Σας δίνονται κάποιες φωτοτυπίες από γνωστούς πίνακες ζωγραφικής για να ξεκινήσετε.


Eσείς μπορείτε να βρείτε και δικό σας υλικό (άλλους πίνακες, παλιές οικογενειακές


φωτογραφίες). 


Aναρωτιέστε τι θα πρέπει να κάνετε στη συνέχεια;


Eμείς σας δίνουμε μόνο τα ονόματα των ζωγράφων. Eσείς πρέπει να βρείτε: 


Στην ιστορία μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε (περιγραφή του πίνακα, μια μικρή


φανταστική ιστορία των προσώπων που βλέπουμε κτλ.).


Aν συγκεντρώσετε αρκετό υλικό, μπορείτε να τυπώσετε και προσκλήσεις για την έκθεση!


Θα τις μοιράσετε σε όσους θέλετε να την επισκεφτούν! 


(Στο κείμενο 16 εμείς σας κάνουμε μια πρόταση.)


Mπορείτε ακόμα και να τη διαφημίσετε με αφίσα! (Δείτε το κείμενο 17.)


Ξεκινήστε λοιπόν μαζεύοντας όσο περισσότερο υλικό μπορείτε και αφήστε τη φαντασία


σας να σας οδηγήσει!
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Oικογενειακή πινακοθήκη


1) τίτλο για κάθε έργο


2) να γράψετε μια μικρή ιστορία για κάθε πίνακα (3 – 4 γραμμές).







K


Π
ο


λ
ιτ


ισ
τι


κ
ό


K
έν


τρ
ο


Δ
ή
μ


ο
υ


M
ελ


ισ
σ


ίω
ν


Π
P
O
Σ
K
Λ
H
Σ
H


T
ο


Π
ο


λ
ιτ


ισ
τι


κ
ό


K
έν


τρ
ο


το
υ


Δ
ή
μ


ο
υ


M
ελ


ισ
σ


ίω
ν


κ
α


ι
το


«
Ω


δ
εί


ο
Θ


α
λ
ή
ς»


 


σ
α


ς
π


ρ
ο


σ
κ


α
λ
ο


ύ
ν


μ
ικ


ρ
ο


ύ
ς


κ
α


ι
μ


εγ
ά


λ
ο


υ
ς


σ
τη


ν
π


α
ρ


ά
σ


τα
σ


η
το


υ
α


γ
α


π
η
μ


έν
ο


υ
μ


α
ς


π
α


ρ
α


μ
υ


θ
ιο


ύ


η
«
K
ο
κ
κ
ιν
ο
σ
κ
ο
υ
φ
ίτ
σ
α
»


π
ο


υ
θ
α


π
α


ρ
ο


υ
σ


ια
σ


τε
ί


σ
τη


ν
α


ίθ
ο


υ
σ


α
το


υ
Π


ο
λ
ιτ


ισ
τι


κ
ο


ύ
K


έν
τρ


ο
υ


, 


1
7
η


N
ο


έμ
β
ρ


η
κ


α
ι


A
γ
. 


Γ
εω


ρ
γ
ίο


υ
, 


τη
ν


K
υ


ρ
ια


κ
ή


3
0
 M


α
ρ


τί
ο


υ
σ


τι
ς


1
9
.0


0
.


O
 Π


P
O


E
Δ


P
O


Σ
T


O
Y


 Π
.K


.


K
ω


σ
τό


π
ο


υ
λ
ο


ς
B


α
σ


ίλ
η
ς


58


ΚΕΙΜΕΝΟ 16







K59


ΚΕΙΜΕΝΟ 17







K60


Έντγκαρ Nτεγκά


Mουρίλο
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Έντγκαρ Nτεγκά


Έρβιν Σπέκτερ
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Mαξ Λίμπερμαν


Φραντζίσκο ντε Γκόγια
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1


περιοδικό Έψιλον, εφημερίδα Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία







m2


1.   α. Πότε κέρδισε τα πρώτα του χρήματα ο Γιώργος Παπαδάκης και πώς;


       β. Μόνος του αποφάσισε να δουλέψει ή του το είπαν οι γονείς του;


       γ. Πώς έβγαζε λεφτά;


       δ. Ποιες μέρες δούλευε;


       ε. Τι έκανε τα πρώτα του χρήματα;


       στ. Τι δουλειά κάνει τώρα;


2.   Τι σκέφτεστε όταν διαβάζετε «Δεν ήμουν το μοναδικό παιδί της εποχής που δούλευε όχι


       για να εξασφαλίσει το χαρτζιλίκι του αλλά για να συμπληρώσει το οικογενειακό


       εισόδημα»; Μπορείτε να κάνετε μία μικρή έρευνα ανάμεσα στα παιδιά της τάξης σας, για


       να μάθετε πόσα παιδιά δουλεύουν σήμερα και γιατί; Ρωτήστε τους αν ξέρουν παιδιά που


       δουλεύουν ή αν αυτοί οι ίδιοι εργάζονται, πού δουλεύουν, γιατί, πόσο πληρώνονται και


       ό,τι άλλο θέλετε.


       Αν θέλετε, φτιάξτε έναν μικρό πίνακα με τα στοιχεία που μαζέψατε και παρουσιάστε τον


       στην τάξη.


3.   «Τα πρώτα λίγα χρήματα τα έδωσα στη μητέρα μου»


       «Εγώ έδωσα τα χρήματα στη μητέρα»


       «Εγώ έδωσα τα χρήματα στη μητέρα και στην αδελφή μου»


       «Τα έδωσα»


       Παρατηρήστε τις διαφορές ανάμεσα στις προτάσεις αυτές. Σε ποιες προτάσεις φαίνεται


       το Υποκείμενο; Ποιες έχουν Αντικείμενο; Ποιες έχουν 2 Αντικείμενα; Είναι ελλειπτικές;


       Τι λείπει σε αυτές;


4.   Μπορείτε να αλλάξετε την πρόταση «εγώ είπα στο αφεντικό την αλήθεια» σε προτάσεις


       όπως οι παραπάνω, συμπληρώνοντας τα κενά;


       – «Εγώ και ο __________________είπαμε στο αφεντικό την αλήθεια» 


       – «Εγώ είπα στο _______________αφεντικό την _____________αλήθεια»


       – «___________είπα»


       


       Τι παρατηρείτε;


Δυο νερά με έναν καφέ¤
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Tο μπαϊράκι της Φλοίας


EλευθερIα PHγου,


ηθοποιός


Tα πρώτα μου χρήματα τα έβγαλα κάνοντας ένα άλλο


επάγγελμα. Eμφανιζόμουν με το συγκρότημα «Tο μπαϊράκι


της Φλοίας», για περίπου ένα χρόνο, σ’ ένα κουτούκι στο


Mαρούσι. Eκεί, μεταξύ άλλων, ερμήνευα ένα λαϊκό τραγούδι


με τους «πονεμένους στίχους» ενός φίλου, του Σωτήρη, που


το απηύθυνε στη γυναίκα της καρδιάς του:


«Δεν θέλουμε λεφτά


δεν θέλουμε παρέα


χρειάζεται μοναχά


μια μεγάλη ιδέα»


Eίχε μεγάλη επιτυχία στους θαμώνες. Ήμουν 17. Oι άλλοι


τρεις ήταν γύρω στα 20. Mουσικοί «εκ του προχείρου», κι


όμως φτάσαμε να βγάζουμε ένα σεβαστό για την εποχή


χαρτζιλίκι. Περίπου 50.000 δραχμές τη βραδιά και με


διαφήμιση στόμα με στόμα. Mε αυτά τα χρήματα, πάντως,


ένιωσα έτοιμη να πραγματοποιήσω την πιο τρελή εφηβική


μου φαντασίωση. Eίχα στα χέρια μου το μέσον. Δεν


εξαρτιόμουν πια άμεσα από το χαρτζιλίκι του μπαμπά.


Aπέκτησα έτσι μια μεταχειρισμένη Suzuki DR 250.


ΚΕΙΜΕΝΟ 2


περιοδικό Έψιλον, εφημερίδα Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία
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1.   α. Ποια ήταν η πρώτη δουλειά της Ελ. Ρήγου;


       β. Πόσοι ήταν στο γκρουπ;


       γ. Πόσα χρήματα κέρδιζε;


       δ. Τι έκανε με τα πρώτα χρήματά της;


       ε. Τι δουλειά κάνει τώρα;


2.   Αφήγηση:


       α. – Ποιες πληροφορίες μάς δίνει το κείμενο για: το χρόνο, τον τόπο και τα πρόσωπα;


       β. – Θα μπορούσατε να ξαναγράψετε το κείμενο αρχίζοντας κάπως έτσι: «Η ηθοποιός


       Ελευθερία Ρήγου έβγαλε, όπως λέει, τα πρώτα της χρήματα…»


       Μην ξεχάσετε να γράψετε πού έπαιζε μουσική, ποιο τραγούδι της είχε μεγάλη επιτυχία,


       πόσοι φίλοι ήταν στο συγκρότημα, τι έκανε με τα πρώτα της χρήματα.


3.   Φανταστείτε τι διαφήμιση έκαναν η Ελευθερία και οι φίλοι της για το συγκρότημά τους.


       Θα θέλατε να φτιάξετε μία αφίσα για αυτούς; Γράψτε το όνομα του συγκροτήματος πού


       τραγουδάνε και ένα διαφημιστικό μήνυμα. Αν μπορείτε, κολλήστε και μία φωτογραφία


       μουσικών.


4.   Τώρα προσπαθήστε να φτιάξετε κι εσείς μία ανακοίνωση σε περιοδικό ή σε εφημερίδα για


       το «Μπαϊράκι της Φλοίας». Μην ξεχάσετε να γράψετε:


       • Πού και πότε εμφανίζεται το συγκρότημα


       • Ποιοι συμμετέχουν σ’ αυτό και ποια όργανα παίζουν


       • Πότε δημιουργήθηκε


       • Τι μουσική παίζει


       • Ένα διαφημιστικό μήνυμα που θα ενθουσιάσει τους αναγνώστες της ανακοίνωσης,


       έτσι ώστε να πάνε στο κέντρο όπου παίζει το συγκρότημα


       • Πρακτικές πληροφορίες όπως: ποιες μέρες εμφανίζεται το συγκρότημα και πόσο


       κοστίζει η είσοδος και το ποτό.


5.   Θέλετε να κάνουμε μία βόλτα στο διαδίκτυο;


       Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.maroussi.gr


       Βρείτε πού είναι η συνοικία Μαρούσι στην Αττική. Με ποιες συνοικίες συνορεύει;


       Μπορείτε να ψάξετε ποιες είναι οι μουσικές εκδηλώσεις που οργανώνονται αυτή την


       εποχή από το Δήμο Μαρουσιού; Καταγράψτε τες και παρουσιάστε τες στην τάξη.


Tο μπαϊράκι της Φλοίας







m5


ΚΕΙΜΕΝΟ 3


1.   Tα παρακάτω κείμενα περιγράφουν την πρώτη δουλειά μερικών ανθρώπων. Mπορείτε


       να τα διαβάσετε και να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις;


Όταν ήμουν ακόμα μαθήτρια 15 χρονών, άρχισα να δουλεύω μερικές ώρες στις διακοπές


σε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, που πουλούσε πολλά και ποικίλα προϊόντα για τα


ζαχαροπλαστεία. Έπρεπε να σηκώνομαι νωρίς, κάθε μέρα στις έξι ακριβώς. ο ένας αδερφός


μου οδηγούσε το αυτοκίνητο και ο άλλος κοιμόταν στην πίσω θέση του αυτοκινήτου.


Φτάναμε στις επτά στη δουλειά.


Τα καθήκοντά μου, κατάλληλα για την ηλικία μου και τα προσόντα μου, δεν ήταν ούτε


υψηλά ούτε πολλά. Το σημαντικό ήταν μόνο να σηκώνω το τηλέφωνο όταν έμενα μόνη μου


στο γραφείο. Έπρεπε να πληροφορούμαι καλά και ακριβώς τι ήθελε κάθε πελάτης και να το


γράφω μαζί με το όνομά του και τη διεύθυνσή του. Πάντα έκανα λάθη, γιατί τα προϊόντα


ήταν πολλά, οι πελάτες δε συνήθιζαν να μιλάνε με ακρίβεια και εγώ ντρεπόμουν να ρωτάω.


Τότε στο γραφείο δεν υπήρχε ακόμα ηλεκτρονικός υπολογιστής. Κάθε πελάτης είχε μια


καρτέλα, πάνω στην οποία γράφονταν τα χρέη και οι πληρωμές του. εγώ έκανα αυτή την


εργασία με λίγο ενθουσιασμό. Η δουλειά μιας μικρής γραμματέα δε μου άρεσε πολύ.


Προτιμούσα να κάνω αυτό που δεν έπρεπε, δηλαδή να φορτώνω και να ξεφορτώνω τα


εμπορεύματα. 


Δε θυμάμαι ακριβώς τον πρώτο μου μισθό. Βέβαια δεν ήταν υψηλός, μα με αυτόν


μπορούσα να αγοράσω μερικά πράγματα που ήθελα, ειδικά βιβλία και υλικά ζωγραφικής.


επίσης, πήγαινα στο θέατρο και το σινεμά και μπορούσα να κερνάω τους φίλους μου. 


Πραγματικά έμαθα πολλά από αυτή την πρώτη μου δουλειά. Κυρίως διδάχτηκα


μεθοδικότητα, υπομονή και πειθαρχία και παράλληλα η σχέση με τους πελάτες μού δίδαξε


ψυχολογία. Τέλος, έμαθα να σέβομαι τη δουλειά των άλλων, αν και ήξερα ότι το εμπόριο δε


θα ήταν το μελλοντικό μου επάγγελμα.


ειρήνη


2.   α. Πού ακριβώς δούλευε η Eιρήνη όταν ήταν 15 χρονών;


       β. Ποια ήταν τα καθήκοντά της;


       γ. Γιατί έκανε λάθη;


       δ. Tης άρεσε η δουλειά;


       ε. Tι έκανε με τα χρήματα από τη δουλειά;


       στ. Tι διδάχτηκε από αυτή τη δουλειά;


Στο γραφείο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4


Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών μου σπουδών, άρχισα να κάνω μικρές καλοκαιρινές


δουλειές, αλλά την πρώτη μου μόνιμη δουλειά την έπιασα το 1978. Είχα διαβάσει στην


εφημερίδα για μια θέση συγγραφέα μεταφράστριας σ’ ένα διαφημιστικό γραφείο. Ήταν μια


προσωρινή δουλειά για έξι μήνες, αφού θα αντικαθιστούσα μια γυναίκα που ήταν έγκυος. Το


γραφείο ήταν πολύ κοντά στο διαμέρισμά μου, και έτσι, το να δουλεύω μόνο μισή μέρα μού


έδινε χρόνο να κάνω και άλλα πράγματα.


Έτσι πήγα στη συνέντευξη, συζήτησα με το μελλοντικό προϊστάμενό μου και με προσέλαβαν


αμέσως. Η διαφήμιση δε μ’ ενδιέφερε καθόλου, αλλά οι συνάδελφοί μου ήταν νέοι και


συμπαθητικοί και το περιβάλλον ευχάριστο. 


Τελικά έμεινα σ’ αυτό το γραφείο πέντε χρόνια. Με τον πρώτο μου μισθό, που δεν ήταν καθόλου


υψηλός, αγόρασα μια λάμπα για το δωμάτιό μου και κέρασα μια πίτσα τις φίλες μου, με τις


οποίες συγκατοικούσα. 


Μαίρη


1.   α. Πότε άρχισε να δουλεύει η Μαίρη;


       β. Πού βρήκε τη δουλειά;


       γ. Τι δουλειά ήταν;


       δ. Τι της άρεσε στη δουλειά;


       ε. Πώς ήταν το περιβάλλον;


       στ. Πόσο καιρό δούλεψε;


       ζ. Τι έκανε με τον πρώτο της μισθό;


2.   Ρωτήστε διάφορους επαγγελματίες για την πρώτη τους δουλειά. Συγκεντρώστε μόνοι σας


       τις ερωτήσεις που πρέπει να τους κάνετε. Μετά γράψτε ένα μικρό κείμενο σαν


       τα παραπάνω, όπου ο άνθρωπος τον οποίο ρωτήσατε περιγράφει την πρώτη του δουλειά.


       Φανταστείτε ότι όλοι τους είναι καλεσμένοι σε μία τηλεοπτική εκπομπή με θέμα


       «Η πρώτη μου δουλειά» και ότι διαβάζει ο καθένας τους το κείμενο με τις αναμνήσεις


       του, πριν συζητήσουν μεταξύ τους.


H μεταφράστρια
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5
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1.   α. Ποια φράση του άρθρου νομίζετε ότι είναι η πιο σημαντική; Γιατί;


       β. Πώς μοιράζει τον καθημερινό χρόνο ενός ανθρώπου ο αρθρογράφος;


       γ. Σε ποιες ασχολίες διαθέτει η γυναίκα τον «ελεύθερο» χρόνο της;


       δ. Πού συμβαίνουν όσα αναφέρει το άρθρο;


2.   Θέλετε να δώσετε έναν άλλο τίτλο στο άρθρο; Χρησιμοποιήστε φράσεις από το άρθρο.


3.   Μελετήστε τον πίνακα των δραστηριοτήτων του εργαζόμενου άντρα και της εργαζόμενης


       γυναίκας. Μετά σκεφτείτε αν ξέρετε γυναίκες και άντρες που περνούν τη μέρα τους


       περίπου όπως περιγράφεται στον πίνακα. Συζητήστε στην τάξη.


4.   Πώς νομίζετε εσείς ότι είναι καλύτερο να περνάμε το χρόνο μας; Αφού σκεφτείτε,


       συζητήστε το θέμα σε ομάδες. Κάθε ομάδα ας παρουσιάσει τις προτάσεις της στην τάξη.


       Ψηφίστε για την καλύτερη πρόταση.


Δουλεύουν περισσότερο, ξεκουράζονται λιγότερο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6
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1.   α. Ποιος είναι ο δρ Σίνζι Ματσουμότο;


       β. Για ποιο θέμα μιλάει;


       γ. Μέχρι πότε λέει ο δρ Ματσουμότο ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα διαστημικό


       ξενοδοχείο;


       δ. Τι σκέφτεστε για το κόστος του εισιτηρίου μεταφοράς στο ξενοδοχείο αυτό;


       (Ο δρ Ματσουμότο λέει ότι πολλοί είναι εκείνοι που θα ενδιαφερθούν.)


2.   Συζητήστε στην τάξη


       α. Σε ποιον νομίζετε εσείς ότι «ανήκει» το διάστημα;


       β. Ποια προβλήματα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με το «διαστημικό τουρισμό».


3.   Φτιάξτε τα αρχιτεκτονικά σχέδια του νέου ξενοδοχείου, όπως το φαντάζεστε εσείς.


4.   Φανταστείτε την εικόνα ή το σκίτσο που θα μπορούσε να συνοδεύει μία διαφήμιση για


       το νέο αυτό ξενοδοχείο. Μπορείτε να κάνετε κολάζ με φωτογραφίες από περιοδικά. 


5.   Διαβάζετε στην εφημερίδα ότι το νέο ξενοδοχείο άνοιξε. Θα θέλατε να γράψετε ένα


       γράμμα στο διευθυντή του ξενοδοχείου, όπου θα του εκφράζετε το ενδιαφέρον σας να


       δουλέψετε σ’ αυτό ως υπάλληλος στη ρεσεψιόν ή ως υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων;


       Φανταστείτε ότι έχετε βέβαια τα απαιτούμενα προσόντα (ξένες γλώσσες, πτυχίο


       Πανεπιστημίου, γνώση χειρισμού νέων τεχνολογιών, μικρή σχετική εργασιακή εμπειρία).


       Προσπαθήστε να τον πείσετε ότι εσείς είστε το κατάλληλο άτομο γι’ αυτή τη θέση,


       κυρίως λόγω της αγάπης σας για κάθε νέο προϊόν της υψηλής τεχνολογίας. 


Tο πρώτο διαστημικό ξενοδοχείο θα είναι δικό μας
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Ξάνθη, 5.3.2003


Αγαπητέ κύριε ……………,


Σας γράφω αυτό το γράμμα για να


Με εκτίμηση,
(υπογραφή)


Η επιστολή αυτή θα συνοδεύεται από το βιογραφικό σας σημείωμα. (Δε χρειάζεται να το


γράψετε, αλλά μπορείτε να αναφέρετε στοιχεία από αυτό στο γράμμα σας.)


Δείτε το παρακάτω γράμμα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7
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1.   α. Πού μπορεί να διαβάσετε αυτές τις μικρές αγγελίες;


       β. Ποιοι είναι αυτοί που ζητούν εργαζομένους;


       γ. Ποιες θέσεις εργασίας υπάρχουν;


2.   Σε ποια αγγελία θα διαλέγατε να απαντήσετε εσείς; Γιατί θα επιλέγατε αυτή


       την απασχόληση;


3.   Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένες οι αγγελίες αυτές. 


       • Βρείτε τις συντομογραφίες, π.χ. Τ.Θ., Η/Υ.


       • Με ποιον τρόπο ζητούν να επικοινωνήσει μαζί τους ο εργαζόμενος:


       Τι γράφουν για το μισθό; 


       Ποια επαγγέλματα ζητούνται;


4.   Τι συμπεράσματα βγάζετε; Συζητήστε τα στην τάξη.


Mικρές αγγελίες I







m14


5.   Είστε ιδιοκτήτες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και ζητάτε καθηγητές ιταλικών.


       Ετοιμάστε μία μικρή αγγελία, όπου θα γράφετε:


       •  ποια θέση εργασίας προσφέρετε


       •  ποια είναι τα προσόντα των υποψηφίων


       •  ποια αμοιβή δίνετε


       •  πώς θέλετε να επικοινωνήσουν μαζί σας οι υποψήφιοι


6.   Απαντήστε με ένα γράμμα σε μία από τις μικρές αγγελίες. Δώστε πληροφορίες για


       τα προσόντα και την προϋπηρεσία σας. Μην ξεχάσετε να ζητήσετε ραντεβού και να


       γράψετε πώς μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί σας. 


Δείτε το παρακάτω γράμμα.


Kομοτηνή, ..........................
Αγαπητέ κύριε ……….............……,


Σας γράφω αυτό το γράμμα για να


Με εκτίμηση,
(υπογραφή)







1.   Τι σκέφτεστε και τι αισθάνεστε βλέποντας τις φωτογραφίες παιδιών που εργάζονται για


       να ζήσουν; Υπάρχουν τέτοια παιδιά στην πόλη ή στο χωριό σας; Τι δουλειές κάνουν;


       Πόσο πληρώνονται; Συζητήστε στην τάξη.


ΚΕΙΜΕΝΟ 8
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Παιδική εργασία


(σειρά φωτογραφιών: «LA GRECE DES ANNES ’50» εκδ. fistiki)
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9


εφημερίδα EPEYNHTEΣ (ένθετο στην εφημερίδα H KAΘHMEPINH)


2.   Διαβάστε τις παραπάνω ειδήσεις για την παιδική εργασία, που δημοσιεύτηκαν


       στην εφημερίδα «Ερευνητές»
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10


εφημερίδα EPEYNHTEΣ (ένθετο στην εφημερίδα H KAΘHMEPINH)


Αφού πάρετε πληροφορίες από τα δύο αυτά άρθρα, θα μπορούσατε να γράψετε γράμμα


διαμαρτυρίας προς τους πολιτικούς που συνεδριάζουν στα Ηνωμένα Έθνη με θέμα


«Η παιδική εργασία και η αντιμετώπιση του προβλήματος»; Μην ξεχάσετε να αναφέρετε


τις χώρες που εκμεταλλεύονται παιδιά, το μισθό αυτών των παιδιών καθώς και


τις δουλειές που αναγκάζονται να κάνουν. 


Στείλτε το γράμμα σας στη διεύθυνση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αρχίστε:


«Αγαπητοί κύριοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εμείς οι μαθητές


του …… Γυμνασίου, θέλουμε να σας πληροφορήσουμε για όσα διαβάσαμε για την παιδική


εργασία στην εφημερίδα «Ερευνητές».







1.   Πότε ήταν η τελευταία φορά που συζητήσατε με κάποιον για τα παρακάτω θέματα:


•  Τι δουλειά θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω.


•  Ποιες είναι εύκολες και ποιες είναι δύσκολες δουλειές, κατά τη γνώμη σου.


•  Υπάρχουν αντρικά και γυναικεία επαγγέλματα;


•  Γιατί θα ήθελα να κάνω ένα επάγγελμα.


•  Ποιο επάγγελμα δεν θα μου άρεσε καθόλου να κάνω.


       Συγκρίνετε τις απαντήσεις σας σε μικρές ομάδες. Μετά παρουσιάστε στην τάξη τα


       επαγγέλματα που σας αρέσουν πιο πολύ.


ΚΕΙΜΕΝΟ 11
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Eργασίες – Δραστηριότητες


Σκίτσο του B. Mητρόπουλου


Σκίτσο του B. Mητρόπουλου
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12


(HURRIYET International Cartoon Competition 1998)


2.   Bάλτε ένα τίτλο στα σκίτσα και μιλήστε λίγο γι’ αυτά.







m21


3.   Πάρτε συνέντευξη από έναν γνωστό σας που έχει δική του επιχείρηση. Ρωτήστε τον για


       τα υπέρ και τα κατά της αυτοαπασχόλησης, π.χ. από πότε έχει την επιχείρηση, γιατί


       αποφάσισε να ανοίξει τη δική του επιχείρηση, αν ήταν ποτέ υπάλληλος, και ό,τι άλλο


       θέλετε. Κρατήστε σημειώσεις και μετά συζητήστε σε ομάδες τα υπέρ και τα κατά του να


       έχει κανείς δική του επιχείρηση και του να είναι υπάλληλος.


4.   Πάρτε συνέντευξη από έναν επαγγελματία για τη δουλειά του. Προετοιμαστείτε


       γράφοντας τις ερωτήσεις που θα του κάνετε. Ρωτήστε τον:


•  τι ωράριο έχει;


•  ποια ακριβώς εργασία κάνει;


•  πόσα χρήματα κερδίζει;


•  είναι υπάλληλος ή όχι;


•  είναι ευχαριστημένος με τη δουλειά του;


Μετά παρουσιάστε στην τάξη όσα μάθατε.







1.   Διαβάστε τον τίτλο του άρθρου και δείτε τις φωτογραφίες. Για τι μιλάει το άρθρο;


ΚΕΙΜΕΝΟ 13
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περιοδικό «EΨIΛON» της εφημερίδας «Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία»


Mεγάλες ψαριές
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ύσκολο επάγγελμα η ψαρική. O


άνεμος παίρνει μαζί του κάθε


ποιητική διάθεση. Tο κύμα


ξεπλένει κάθε ρομαντισμό. Όταν το


καΐκι σκαμπανεβάζει στα έξι και τα επτά


μποφόρ. O άνθρωπος της πόλης θέλει


να πιαστεί από κάπου και να κλείσει τα


μάτια του, μέχρι να περάσει το κακό.


O ψαράς, όμως, πρέπει να βγάλει το


ψωμί του. Mες στη θαλασσοταραχή


πρέπει να κουμαντάρει το καΐκι του, να


δολώσει προσεκτικά τα παραγάδια του,


να τα ρίξει με τάξη στο νερό και μετά να


κάνει υπομονή. Kαι υπομονή ως το άλλο


πρωί που θα τα μαζέψει. Tο μεροκάματο;


Άγνωστο. Tα κέρδη; Aπρόβλεπτα. Πότε


μηδαμινά, πότε αξιοπρεπή, αλλά πάντα


πληρωμένα με αλμυρό ιδρώτα. 


Tα ταξίδια του καπετάν Mανούσου


Kαλανδράνη με το σκάφος «Mανου-


σάκια», με μονομελές πλήρωμα, τον


Mιχάλη, διαρκούν από 1 έως και 20


μέρες. Oι δύο ναυτικοί φιλοξένησαν τον


Γιάννη Mπουράκη, που, εκτός από


φωτογράφος, δοκίμασε και τη ναυτική


του τέχνη. Ξεκίνησαν μια Kυριακή, στα


τέλη Mαΐου, από το Παντέλι της Λέρου,


ένα κλασικό ψαροχώρι.


(...) Πίσω, στο «Mανουσάκια», ο καπετάν


Mανούσος απορεί με την αφελή


ερώτηση για τα μυστικά του ψαρέματος


του ξιφία. «Tι μυστικά; ο ξιφίας θέλει


κουράγιο και γνώση, να ρίχνεις καλά


εργαλεία και να’χεις καλό άνθρωπο που


να ξέρει τη θάλασσα». Aκόμα και το να


ανεβάσει κανείς αυτό το τέρας των 100


κιλών στο κατάστρωμα αποτελεί ένα


μικρό άθλο. Για την προστασία του ξιφία


και ύστερα από σχετικό αίτημα των


ψαράδων, έχει απαγορευτεί η αλιεία του


από 1η Oκτωβρίου μέχρι 31 Iανουαρίου.


Tο ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος είναι


120 εκατοστά, χωρίς το χαρακτηριστικό


του ξιφοειδές ρύγχος.


(...) O ανταγωνισμός για το μεροκάματο


εξαντλεί τα αποθέματα ακόμη


περισσότερο. Παρά την εποχιακή


απαγόρευση, ο ξιφίας εμφανίζεται όλο


το χρόνο στις ψαραγορές, μερικές


φορές μάλιστα σε πολύ μικρότερα


μεγέθη από το επιτρεπόμενο. Kι όταν


κάποιοι στριμωγμένοι ψαράδες πουλάνε


ανήλικους ξιφίες, ξέρουν ότι σύντομα


δεν θα ’χουν ούτε κι αυτούς, αφού δεν


προλαβαίνουν να μεγαλώσουν και να


αναπαραχθούν.


Mεγάλες ψαριές


Δ
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2.   Αφήγηση:


       Μελετήστε τα στοιχεία που δίνονται για το ψάρεμα και γράψτε μία ιστορία ψαρέματος,


       αρχίζοντας με τη φράση: «Ξεκινήσαμε μια Κυριακή πρωί, στα τέλη Μαΐου, από το Παντέλι


       της Λέρου, ένα κλασικό ψαροχώρι». Ήρωες της ιστορίας σας ας είναι ο καπετάν


       Μανούσος, ο Μιχάλης και ο Γιάννης Μπουράκης, αλλά μπορείτε να έχετε και άλλους,


       δικούς σας ήρωες. 


       Μιλήστε και για έναν κίνδυνο που αντιμετώπισαν οι ήρωες!


       •  Πότε και πού παρουσιάστηκε ο κίνδυνος;


       •  Πώς τον αντιμετώπισε κάθε ήρωας;


       •  Ποιο ήταν το τέλος;


       •  Τι σκέφτηκαν και πώς αισθάνθηκαν οι ήρωες για ό,τι συνέβη;


       Το κείμενό σας θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα για παιδιά και νέους, η οποία κάνει


       διαγωνισμό για νέους συγγραφείς. Φροντίστε να κερδίσετε το πρώτο βραβείο!


       (Μπορείτε να οργανώσετε στο τέλος το διαγωνισμό αυτό στην τάξη σας και να δώσετε


       τρία βραβεία στις τρεις καλύτερες ιστορίες για το ψάρεμα.)


3.   Βρείτε στο χάρτη το νησί Λέρος. Σε ποια γεωγραφική περιοχή βρίσκεται; Με ποια χωριά


       συνορεύει το Παντέλι;


       Πηγαίνετε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.diakopes.gr ή σε ταξιδιωτικούς οδηγούς ή


       σε εγκυκλοπαίδειες. Από εκεί βρείτε τη Λέρο και μάθετε πώς μπορεί κανείς να πάει


       σ’ αυτό το νησί. Διαβάστε για τα προϊόντα του νησιού. Ποια επαγγέλματα νομίζετε ότι


       κάνουν οι κάτοικοι της Λέρου; Μαζέψτε τις πληροφορίες, γράψτε τες και


       παρουσιάστε τες στους συμμαθητές σας.
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κ. Μακρής:    Και δε μου λες, βρε Στέλιο, τι νομίζεις πως μπορείς να κάνεις στη σημερινή εποχή


                      χωρίς ένα δίπλωμα;


Στέλιος:        Γιατί, βρε πατέρα; Εσύ τι έκανες με το δίπλωμά σου; Χτες καθόμουν και


                      σκεφτόμουν, την ώρα που σε περιμέναμε πάλι για φαγητό, πως δουλεύεις όλα


                      τα χρόνια από το πρωί ως το βράδυ – και τι έκανες;


κ. Μακρής:    Έκανα ένα όνομα και μια οικογένεια. Σας μεγάλωσα με την εξοχή σας, τους γιατρούς


                      σας, τα καλύτερα σχολεία για την αδερφή σου και για σένα – γιατί εγώ πιστεύω


                      στη μόρφωση – με τα γαλλικά σας, τα αγγλικά σας, το πιάνο σας, τα φροντιστήριά σας.


                      Και έχω όνειρα για σας. 


Στέλιος:        Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Και ποιο είναι το όνειρό σου, βρε πατέρα;


                      Μια καρέκλα κι ένα γραφείο σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο, σε μια σκοτεινή πολυκατοικία


                      στη λεωφόρο Κηφισίας, με μια ταμπέλα στην πόρτα με τ’ όνομά μου;


κ. Μακρής:    Είσαι αχάριστος και τεμπέλης! Εσύ κοιμόσουν ως το μεσημέρι κι εγώ δούλευα! Και


                      λες ό,τι θέλεις. Σου μιλήσαμε για μια δουλειά με ευθύνες. Και πρώτα απ’ όλα,


                      το γραφείο στην εταιρεία του θείου σου δεν είναι σκοτεινό.


Στέλιος:        Αυτό ήταν, βρε πατέρα; Εκεί σταματάς; Αυτό βρήκες να πεις; Γιατί ξέρεις πως έχω


                      δίκιο, δεν το ξέρεις; Η ζωή είναι πολύ μικρή και…


κ. Μακρής:    ….και θα την περάσεις σ’ ένα μπακάλικο.


Στέλιος:        Ναι, αν εγώ το θέλω. Και το θέλω. Και είναι δική μου ζωή.


κ. Μακρής:    Είσαι πεισματάρης. Και δε μου λες, βρε Στέλιο, με τι λεφτά θ’ ανοίξεις το μπακάλικο;


Στέλιος:        Με τα δικά σου λεφτά. Είμαι γιος σου. Δε θα με βοηθήσεις;


κ. Μακρής:    Μπράβο, παιδί μου. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Άννα, έλα δω ν’ ακούσεις το γιο σου!


Δ. Δημητρά, Μ. Παπαχειμώνα, «Ελληνικά Τώρα 1+1», Εκδ. Νόστος


ΚΕΙΜΕΝΟ 14


«Aυτό είναι δικό σου πρόβλημα»
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1.   Διαβάστε το διάλογο μεταξύ πατέρα και γιου για το επάγγελμα που πρόκειται να


       ακολουθήσει ο νεαρός. Απαντήστε στις ερωτήσεις.:


       •  τι θέλει ο πατέρας από το γιο του;


       •  ποιο είναι το παράπονο του πατέρα;


       •  τι θέλει ο γιος;


       •  γιατί ο πατέρας αποκαλεί το γιο «πεισματάρη»;


2.   Τώρα μπορείτε να γράψετε τα παρακάτω κείμενα:


       α. O γιος γράφει στο ημερολόγιο του τι έγινε και πώς αισθάνθηκε μετά από αυτήν


       τη συζήτηση με τον πατέρα του. 


       β. Η μητέρα συμφωνεί με το γιο της και όχι με τον πατέρα. Αργότερα η μητέρα μιλάει με


       τον πατέρα για το ίδιο θέμα. Θα μπορούσατε να γράψετε το διάλογο της μητέρας και


       του πατέρα; Αρχίστε:


       


       «– Μητέρα: Πολύ απότομα του μίλησες του παιδιού χτες το βράδυ, νομίζω.


       – Πατέρας: —————————————————————————————————


       – Μητέρα: ————————————————————————————————— »


       


       γ. Mια «μικρή αγγελία» για εύρεση εργασίας που ο γιος θα μπορούσε να έχει διαβάσει


       σε εφημερίδα και θα του φαινόταν ενδιαφέρουσα. Σίγουρα η αγγελία που θα γράψετε


       πρέπει να μιλάει για μία ενδιαφέρουσα εργασία για το Στέλιο, που δεν του αρέσουν


       οι δουλειές γραφείου. 







1.   Δείτε τις φωτογραφίες για τα επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια ή που χάνονται


       σιγά σιγά. Ποιοι από αυτούς τους επαγγελματίες υπάρχουν ακόμα στην περιοχή σας;


       Συζητήστε σε ομάδες:


       •  γιατί δεν υπάρχει πια δουλειά γι’ αυτούς τους επαγγελματίες;


       •  ποια ακριβώς εργασία έκαναν;


       •  ποιους πελάτες είχαν; Πόσους;


       •  πόσα χρήματα κέρδιζαν;


       •  πώς γίνεται τώρα αυτή η δουλειά;
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Eπαγγέλματα που χάνονται


Aπό το φωτογραφικό ημερολόγιο 1994, επιμ. Θ. Mαρινάκη


Σαλεπιτζής Aμαξάς


λατερνατζής Bαρελάς


λούστρος Kαστανάς
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Πλανόδιοι μπαρμπέρηδες σε πλατεία στα τέλη του 19ου αιώνα.


Kαρτ ποστάλ. (αρχείο Aκύλα Mήλλα)







Δείτε τη φωτογραφία. Ποια επαγγέλματα νομίζετε ότι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; 


Από πού το καταλαβαίνετε;
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Ποιους κινδύνους νομίζετε ότι κρύβει το επάγγελμα του αστροναύτη; Ποιες χαρές


προσφέρει; Θα θέλατε να γίνετε κι εσείς αστροναύτης; Θα θέλατε να εξηγήσετε γιατί ναι


ή γιατί όχι;
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εφημερίδα «Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία», 29/8/1999







Διαβάζετε στη στήλη «χωρίς διαβατήριο» του περιοδικού Έψιλον της Κυριακάτικης


Ελευθεροτυπίας αυτό το σχόλιο που συνοδεύει τη φωτογραφία. Θέλετε να γράψετε εσείς


έναν άλλο τίτλο και υπότιτλο για τη φωτογραφία; Γιατί νομίζετε ότι το έσκασε


ο εργαζόμενος σε αυτό το γραφείο;
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Xωρίς διαβατήριο


περιοδικό «Έψιλον» της εφημ. «Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία»







Βλέπετε συχνά στα περιοδικά φωτογραφίες όπως αυτές που ακολουθούν.


Ποιο επάγγελμα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και από πού το καταλαβαίνετε;


Σκεφτείτε και συζητήστε ποια προσόντα (γνώσεις, ικανότητες κ.ά.) είναι απαραίτητο να


έχει κάποιος για να κάνει αυτά τα επαγγέλματα.
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περιοδικό «Έψιλον» της εφημ. «Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία»
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1.   Γιατί στο πρώτο σκίτσο οι εργαζόμενοι είναι θυμωμένοι με τον άνεργο;


2.   Συζητήστε γιατί η μικρή μπορεί να έβαλε το παιχνίδι μέσα στο πορτοφόλι του υποψηφίου.
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Kόμικ μόνο για σοβαρούς


ENΩ KAΠOIOI TPEXOYN OΛH TH MEPA, MEPIKOI
MEPIKOI TEMΠEΛIAZOYN KAI ZOYN ΣAN ΠAPAΣITA ΣE


BAPOΣ TΩN AΛΛΩN! ONOMATA ΔE ΛEME!..


Σχολή Kαλών Tεχνών
ζητεί μοντέλο για γυμνή
πόζα. Πείρα απαραίτητη.


Tο κομμωτήριο Zαν Λουί
ζητεί μαθητευόμενο.


Eταιρία Φύλαξης ζητεί
σωματοφύλακες.


Eλάχιστο ύψος: 1.80 μ.
Eργαστήριο ζητεί


ανθρώπινα πειραματόζωα.
Στείλτε βιογραφικό.


Πιτσαρία ζητεί
σερβιτόρο.
Nα γνωρίζει


γαλλικά.


NA TO! AYTO
EINAI ΓIA MENA! ΘAYMAΣIA! KAΛYΠTETE OΛEΣ TIΣ


ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ. EXETE KAΠOIO BIOΓPAΦIKO 
MAZI ΣAΣ;


BIOΓPAΦIKO
ΣHMEIΩMA. BEBAIΩΣ


KYPIA MOY!


ΠAIZEIΣ.


H εταιρία ταχυαποστολών
BHL ζητεί οδηγό με επαγγελμα-


τικό δίπλωμα B. Πρόσληψη
άμεση. Mόνο σοβαρούς


επαγγελματίες.


MΠIIIΠ.


EEE;


Tο καμπαρέ
MΠPAZIΛ ζητεί μπάρ-
μαν. Ωράριο μεσάνυ-


χτα - 6 π.μ.


MONO ΓIA ΣOBAPOYΣ







ΝΤΟΜΙΝΟ:      Kόψτε και ανακατέψτε τις κάρτες. Χωριστείτε σε ομάδες και κρατήστε χρόνο: 


                        3 λεπτά! Κάθε ομάδα πρέπει να βρει το συνώνυμο της λέξης ή φράσης που έχει


                        σχέση με την εργασία και να σχηματίσει ντόμινο.


                        Προσοχή: επειδή ο χώρος στο θρανίου σας ίσως δεν είναι αρκετός, καλό είναι


                        να συνδέσετε τις κάρτες μεταξύ τους φτιάχνοντας το σχήμα της πυραμίδας.


ΤΑΜΠΟΥ:        Κόψτε τις κάρτες και χωριστείτε σε δύο ομάδες. Ένας μαθητής εναλλάξ από


                        κάθε ομάδα παίρνει κάθε φορά μία κάρτα και προσπαθεί να περιγράψει


                        στην ομάδα του τη λέξη που υπάρχει πάνω πάνω, με φράσεις όμως που ΔΕΝ


                        θα χρησιμοποιεί τις άλλες λέξεις που δίνονται. Αν κάποιος από την ομάδα του


                        βρει τη λέξη (σε χρόνο που εσείς θα καθορίσετε), η ομάδα του κερδίζει έναν


                        πόντο. Αν δεν τη βρει, τον πόντο κερδίζει η αντίπαλη ομάδα. Αυτός που


                        περιγράφει την πάνω λέξη μπορεί και να πει τι μέρος του λόγου είναι


                        (ουσιαστικό, ρήμα, επίθετο κτλ.).
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Γλωσσικά παιχνίδια για το λεξιλόγιο
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Yπηρεσία


επί 24 ώρες για


ν’ αντιμετωπιστούν


έκτακτα περιστατικά


Yποαπασχόληση


Tο να εργάζεται


κανείς


λιγότερες ώρες


Kαταμερισμός


εργασίας


Πώς μοιράζεται


η εργασία σε


πολλά άτομα


Aναδουλειά


H οικονομική


δυσκολία ή


η ανεργία


Συνεργείο


Oμάδα ανθρώπων


που κάνουν


ένα έργο


Eργοτάξιο


O χώρος όπου


γίνονται


προσωρινά διάφορα


τεχνικά έργα


Kατάρτιση


Aυτός που δεν


του αρέσει να


δουλεύει πολύ


Πολυάσχολος


Aυτός που


ασχολείται με


πολλά πράγματα


Προσοδοφόρος


Aυτός που φέρνει


(αποδίδει) πολλά


κέρδη


Bιοποριστικός


Που εξασφαλίζει


τα απαραίτητα


για τη ζωή


Φορτοεκφορτωτής


Aυτός που φορτώνει


και ξεφορτώνει


εμπορεύματα


Eλάχιστη αμοιβή Eλάχιστα χρήματα Eξαντλητικός


Πολύ κουραστικός Σύμβαση (εργασίας) Συμβόλαιο Eφημερία


H εκπαίδευση


ενός εργαζόμενου


σε ορισμένο τομέα


Eργολήπτης


Aυτός που


αναλαμβάνει


να εκτελέσει


ένα τεχνικό έργο


Άεργος


NTOMINO
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         Ωράριο                      Επάγγελμα             Προϊστάμενος                 Υπερωρία


  ώρες εργασίας                  εργασία                    αφεντικό                       ωράριο


     κουραστικό                     δουλειά                     γραφείο                  ώρες δουλειάς


       υπερωρία                      αφεντικό                  διευθυντής                 περισσότερο


     καθημερινό                      μισθός                 επιχειρηματίας               κουραστικό


   Ανταγωνιστής              Σταδιοδρομία            Ηλεκτρονικός                Απαιτήσεις


                                                                           υπολογιστής


     συνεργάτης                     καριέρα                   κομπιούτερ                   χρειάζομαι


      επιθετικός                      δρόμος             υψηλή τεχνολογία                πρέπει


        εταιρεία                         στάδιο                     μηχάνημα                     εργασίες


                                             εξέλιξη                     εύκολος                     καθήκοντα


       Καθήκον                    Επιχείρηση                Υπεύθυνος                   Υπηρεσία


      απαιτήσεις                     εταιρεία                        θέση                         δημόσιος


       εργασίες                       δουλειά                     εργασία                       υπηρετώ


         πρέπει                    προϊστάμενος               δύσκολος                   οργανισμός


      χρειάζομαι                   απαιτήσεις                  σοβαρός                    υπάλληλος


    Αντικαθιστώ               Σταδιοδρομία                 Μισθός                        Ανεργία


          βάζω                          καριέρα                     χρήματα                       υπάρχω


          άλλος                       επάγγελμα                    μήνας                         δουλειά


           θέση                           εξέλιξη                      εργασία                          θέση


       παρελθόν                       χρόνος                   επάγγελμα                      μισθός


TAMΠOY







Tάξη A΄


Eργασία – EπάγγελμαEργασία – Eπάγγελμα





