Τι ξέρω για την Ελλάδα
• Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ;
• Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών;

Η Ελένη, η Ναόκο και οι συμμαθητές τους κάνουν σήμερα το τελευταίο μάθημα της
σχολικής χρονιάς. Την επόμενη βδομάδα θα γράψουν τις εξετάσεις τους, θα πάρουν τους
βαθμούς τους και θα πάνε διακοπές.

168

Τι ξέρουμε για την Ελλάδα
∆ιαβάζω το κείμενο και απαντάω στις ερωτήσεις
Ο καθηγητής των παιδιών μπήκε στην τάξη κρατώντας φωτοτυπίες κι ένα μεγάλο φάκελο. Και…
Καθηγητής: Λοιπόν, παιδιά, τελευταίο μάθημα σήμερα και να τι θέλω από σας: Θα σας
δώσω δυο σελίδες με ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με γραμματική. Είναι
πράγματα που δεν υπάρχουν στο βιβλίο σας αλλά τα είπαμε όλο αυτό τον καιρό
που κάναμε μάθημα και θέλω να δω τι θυμάστε.
Ελένη:

Τίποτε δε θυμόμαστε! Σήμερα είναι το τελευταίο μάθημα!

Καθηγητής: Δεν είναι τεστ! Θα δουλέψετε σε ομάδες. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
βιβλία από τη βιβλιοθήκη. Και στο τέλος υπάρχει μια έκπληξη. Έτοιμοι;
Ξεκινάμε!
α. Τι θα μάθουν σήμερα τα παιδιά;
β. Ποια νομίζεις ότι είναι η έκπληξη;
γ. Οι μαθητές στην Ελλάδα γράφουν S.O.S πάνω στα βιβλία τους, όταν ένα θέμα είναι πολύ
σημαντικό για τις εξετάσεις. Υπάρχουν κάποια παρόμοια σύμβολα που χρησιμοποιούν
οι μαθητές στη χώρα σου;

1.

∆ουλεύουμε όπως τα παιδιά στην τάξη της Ελένης. Απαντάμε στις
ερωτήσεις (Α) και διαλέγουμε το σωστό (Β)
ΟΜΑΔΑ Α / ΟΜΑΔΑ Β
HMΕΡΟΜΗΝΙΑ: _________________

Α.
1. Πού βρίσκεται η Ελλάδα; Με ποιες χώρες συνορεύει;
___________________________________________________________________________________
2. Τι έκταση έχει η Ελλάδα; Πόσους κατοίκους έχει;
___________________________________________________________________________________
3. Ποιο είναι το ψηλότερο ελληνικό βουνό; Ποια είναι τα μεγαλύτερα νησιά;
___________________________________________________________________________________
4. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις;
___________________________________________________________________________________
5. Ποια δέντρα συναντάμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας;
___________________________________________________________________________________
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6. Ποιο είναι το νόμισμα της Ελλάδας;
___________________________________________________________________________________
7. Οι Έλληνες έχουν δύο εθνικές γιορτές: τη μία στις 28 Οκτωβρίου και την άλλη στις 25
Μαρτίου. Τι έγινε τότε; ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Πού βρίσκονται
α) οι Δελφοί; ________________________________________
β) οι Μυκήνες; ____________________________________
γ) ο Λευκός Πύργος; _______________________________
9. Τι ξέρουμε για
α) τον Περικλή; _________________________________________
β) το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη; ________________________________
γ) τον Ελευθέριο Βενιζέλο; _________________________________________
10. Τι ξέρουμε για
α) τον Όμηρο; _____________________________________________________________________
β) τη Μελίνα Μερκούρη; ____________________________________________________________
γ) το Γιώργο Σεφέρη; ______________________________________________________________

Β.
1. Οι Έλληνες γιορτάζουν
α. την ονομαστική τους γιορτή πιο πολύ από τα γενέθλιά τους
β. τα γενέθλιά τους πιο πολύ από την ονομαστική τους γιορτή
γ. μόνο τα γενέθλιά τους
2. Οι άνθρωποι στην Ελλάδα συνηθίζουν
α. να κοιμούνται το μεσημέρι
β. να κοιμούνται νωρίς το βράδυ
γ. να κοιμούνται και το μεσημέρι και νωρίς το βράδυ
3. Στην Ελλάδα συνήθως τρώνε
α. λίγο το πρωί και πολύ το βράδυ
β. πολύ το πρωί και λίγο το βράδυ
γ. λίγο και πολλές φορές
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4. Σε μια ελληνική ταβέρνα μπορούμε να φάμε
α. σολομό, κεφτέδες από σόγια και πατατοσαλάτα
β. χόρτα, καλαμαράκια και κατσίκι στο φούρνο
γ. χάμπουργκερ, τονοσαλάτα και μηλόπιτα
5. Σε μια παρέα που έχει βγει για φαγητό ή ποτό…
α. …πάντα κάποιος πληρώνει για όλους
β. …κάποιος μπορεί να πληρώσει για όλους
γ. …πληρώνει πάντα ο καθένας τα δικά του
6. Στην Ελλάδα …
α. …δεν είναι αγένεια να μιλάς στον άλλο από απόσταση
β. …είναι αγένεια να μιλήσεις σε κάποιο συνομίληκο στον ενικό
γ. …είναι πολύ ευγενικό να βγάλεις τα παπούτσια σου όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι
7. Στην Ελλάδα τα περισσότερα παιδιά φεύγουν από το σπίτι…
α. …όταν σπουδάζουν σε άλλη πόλη ή κάνουν δική τους οικογένεια
β. …όταν βρουν δουλειά
γ. …όταν τελειώσουν το σχολείο
8. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι μιλάνε πολύ συχνά για…
α. …μόδα και τέχνη
β. …οικολογία και υπολογιστές
γ. …πολιτική και ποδόσφαιρο
9. Στην Ελλάδα βρίσκεις εύκολα…
α. …κάδους ανακύκλωσης
β. …χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα
γ. …φρέσκα φρούτα και λαχανικά
10. Πώς μπορούμε να πούμε «όχι» στα ελληνικά χωρίς να μιλήσουμε;
α. Σηκώνουμε τους ώμους
β. Κουνάμε το κεφάλι προς τα κάτω
γ. Κουνάμε το κεφάλι προς τα πάνω και σηκώνουμε τα φρύδια
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• Τι άλλο πρέπει να ξέρει κάποιος που μαθαίνει ελληνικά;
• Τι θα έπρεπε να ξέρει κάποιος για τη δική μας χώρα; Συζητάμε και φτιάχνουμε ένα τεστ
όπως αυτό που κάναμε προηγουμένως

2. ∆ιαβάζω το παρακάτω κείμενο και αντιστοιχίζω τις συντομογραφίες
στη στήλη α με τις λέξεις ή τις φράσεις στη στήλη β
Η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική πόλη, έχει πληθυσμό σχεδόν 1 εκατ. κατοίκους
και απέχει περίπου 500 χλμ. από την Αθήνα. Η πόλη, που πήρε το όνομά της από την αδελφή
του Μεγάλου Αλεξάνδρου
(356-323 π.Χ.), κατοικήθηκε
για πρώτη φορά γύρω στο
315 π.Χ. και ποτέ δεν έπαψε
να αποτελεί ένα σημαντικό
οικονομικό και πολιτιστικό
κέντρο.
Στη σημερινή Θεσσαλονίκη
συνδυάζεται θαυμάσια το
παρελθόν με το παρόν: ο
επισκέπτης μπορεί να δει
το Λευκό Πύργο (βλ. φωτ.),
το

Βυζαντινό

πάρα

πολλές

Μουσείο,
εκκλησίες,

την Αγορά, το Χαμάμ, να διασκεδάσει στα Λαδάδικα ή στο Μύλο και να δοκιμάσει τις νοστιμιές
της ντόπιας κουζίνας (μυδοπίλαφο, γαρίδες σαγανάκι κτλ.). Ακόμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη
Θεσσαλονίκη σαν βάση για να επισκεφθεί διάφορους χώρους με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, όπως
π..χ. η Πέλλα, το Δίον κ.ά.

α
π.χ.
κ.τ.λ.
βλ.
χλμ.
κ.ά.
εκατ.

β
χιλιόμετρα
παραδείγματος χάριν
εκατομμύρια
και τα λοιπά
βλέπε
και άλλα
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π.Χ. προ Χριστού (πριν από το Χριστό)
μ.Χ. μετά Χριστόν (μετά το Χριστό)

3.

Τι έγινε στον κόσμο; Αντιστοιχίζω όπως στο παράδειγμα
το 776 π.Χ.

Άρχισε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

το 323 π.Χ.

Ο Μωάμεθ πήγε στη Μέκκα (Εγίρα)

το 622 μ.Χ.

Έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες

το 1914

Έληξε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος

το 1945

Πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος

Πότε;
την 1η Μαΐου / την πρώτη Μαΐου
την 1η Απριλίου / την πρώτη Απριλίου
στις 28 Οκτωβρίου / στις είκοσι οκτώ Οκτωβρίου (την εικοστή ογδόη Οκτωβρίου)
στις 15 Μαρτίου / στις δεκαπέντε Μαρτίου (την δεκάτη πέμπτη Μαρτίου)
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4. Τι έγινε στην Ελλάδα; Ρωτάω τον καθηγητή μου / την καθηγήτριά μου
και συμπληρώνω
το 1821

_____________________________________

το 1922

_____________________________________

το 1940

_____________________________________

το 1967

_____________________________________

το 1974

_____________________________________

το 1981

_____________________________________

Τι έγραψαν τα παιδιά στο τεστ;
Ελένη:

Είκοσι στα είκοσι! Σκίσαμε στο τεστ!

Ναόκο:

Σιγά! Κι εμείς είκοσι πήραμε, αλλά δεν κάνουμε έτσι.

Καθηγητής: Η τάξη πετάει. Νομίζω ότι θα τα πάτε πολύ καλά, όταν πάτε στην Ελλάδα.
Ελένη:

Και η έκπληξη που μας λέγατε;

Καθηγητής: Να και η έκπληξή σας! Σιντί και κόμικς από την Ελλάδα! Διαλέξτε!
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5.

Σκέφτομαι...
ένα περιστατικό

ένα βιβλίο

μια γεύση

ένα τραγούδι

ένα χρώμα

μια μελωδία

μια μυρωδιά

...που έχω συνδέσει με την Ελλάδα. Λέω τις σκέψεις μου στην τάξη
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