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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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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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Γλώσσα της μουσικής



Eπικοινωνία

Kώδικες

Tάξη A΄


