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Η τέχνη της υγείας στην αρχαιότητα

Eρευνητές, 1/3/2003
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Η τέχνη της υγείας στην αρχαιότητα
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

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.

Πίνακας άρθρων
Οριστικό άρθρο, απλοί τύποι
Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός
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οι

οι

τα

Γενική

των

των

των

Αιτιατική

τους

τις

τα

Οριστικό άρθρο, σύνθετοι τύποι
Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός
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Γενική

στου

στης

στου

Αιτιατική

στο(ν)

στη(ν)

στο

Γενική

στων

στων

στων

Αιτιατική

στους

στις

στα

Ονομαστική

Aόριστο άρθρο
Ενικός αριθμός

Ονομαστική

ένας

μια

ένα

Γενική

ενός

μιας

ενός

Αιτιατική

ένα(ν)

μια
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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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Τι έπαθα, τι έμαθα
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:
•
•
•
•
•
•
•

πριν από
το ατύχημα:

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

την ώρα που έγινε
το ατύχημα:

αργότερα:

σήμερα:
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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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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

3.

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

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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NEPO: Mην αμελείτε να το πίνετε
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

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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Νερό: μην αμελείτε να το πίνετε (Οδηγίες- συμβουλές)
Θα ξεβουλώνατε ποτ¤ τη μύτη σας όπως το νεροχύτη σας;
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:

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...

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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Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, 22/10/2002
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Το γέλιο προσφέρει ζωή
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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4.

Βρείτε στο κρυπτόλεξο δέκα πράγματα που κάνουν καλό στην υγεία μας.
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Καθημερινά τρέχετε για όλους
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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Eφημ. EΛEYΘEPOTYΠIA, IATPIKA, 18/6/2002

Οδηγίες για την πρόληψη της διάρροιας των ταξιδιωτών
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.
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

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 ———————————

20

h

Eφημ. KAΘHMEPINH, EPEYNHTEΣ, 12/10/2002

ΚΕΙΜΕΝΟ 8
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Έχεις όρεξη; ...έλα στο Ρέντη!
1.

Το κείμενο μας πληροφορεί για μια εκδήλωση. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με
τις βασικές πληροφορίες για την εκδήλωση αυτή:
Τόπος

Χρόνος

Θέμα

Σκοπός

Τιμή εισιτηρίου

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
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Παχυσαρκία, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας
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.
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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 ...

5.

Δεν πρέπει να ...

1. τρώτε 3 γεύματα καθημερινά

1. τρώτε πολλά τηγανητά

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

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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Kάπνισμα
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.

•

5.

Το κάπνισμα είναι —————————— (βλαβερός) για την υγεία.

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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Iατρικά, 9/4/2002, Eφημερίδα Eλευθεροτυπία

ΚΕΙΜΕΝΟ 11

30

h

Kάπνισμα και εφηβεία
Προσωρινή απόλαυση, μόνιμη ζημιά
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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Το κάπνισμα και το σώμα σου
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

Αιτίες

2.

Προβλήματα

Βάλτε τις λέξεις στη στήλη που ταιριάζουν:

κακός, χρήσιμος, βλαπτικός, κόβω, υγιεινός, ανθυγιεινή συνήθεια, αρρώστια, υγεία,
γυμνασμένος, γερός

Κάπνισμα

αθλητισμός

————————————

————————————

————————————

————————————

————————————

————————————

————————————

————————————

————————————

————————————

————————————

————————————
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3.

4.

Δεν είναι καλό να καπνίζεις. Πείτε αλλιώς αυτή την πρόταση:
• Το κάπνισμα

.

• Είναι

.

• Δεν πρέπει

.

• Όποιος καπνίζει

.

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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Προστασία από τους σεισμούς
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

Σ

Λ

• Στους σεισμούς οι περισσότεροι άνθρωποι χτυπάνε μέσα στα σπίτια.

• Πρέπει να στεκόμαστε κοντά σε παράθυρο όταν γίνεται σεισμός για να μπορούμε
να βγούμε γρήγορα.

Σ

Λ

Σ

Λ

• Την ώρα του σεισμού πρέπει να τρέξουμε αμέσως να πάρουμε το ασανσέρ.

• Δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα σε κτίρια αλλά να μένουμε σε ανοιχτούς χώρους όταν
γίνεται σεισμός.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

• Μέσα στο σπίτι μπορεί να μας χτυπήσουν αντικείμενα που πέφτουν.

• Ποτέ δεν πιάνουμε πεσμένα καλώδια.

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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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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Οι ζώνες ασφαλείας έσωσαν τα παιδιά

Ο

ι ζώνες ασφαλείας

Περαστικοί έβγαλαν τα

που φορούσαν τα

παιδιά από το λεωφορείο.

επτά παιδιά στο λεωφορείο

Μεταφέρθηκαν στο

που τα μετέφερε από τον

Ιπποκράτειο νοσοκομείο

παιδικό σταθμό στα σπίτια

και, αφού τους έγιναν

τους τους έσωσαν τη ζωή.

οι απαραίτητες εξετάσεις

Το σχολικό λεωφορείο του

και τους δόθηκαν

παιδικού σταθμού

οι πρώτες βοήθειες,

«Συννεφούλα»

επέστρεψαν στα σπίτια

συγκρούστηκε νωρίς το

τους.

απόγευμα στην οδό
Κηφισίας της Καλαμαριάς

Ελαφρά τραυματίστηκε ο

Θεσσαλονίκης με φορτηγό

οδηγός του σχολικού

αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα

λεωφορείου Παναγιώτης

το σχολικό λεωφορείο να

Βερνάρδος,

ανατραπεί και τα παιδάκια,

36 ετών από τη

ηλικίας τεσσάρων έως

Θεσσαλονίκη, ενώ ο οδηγός

εννέα χρόνων, να

του φορτηγού Στυλιανός

κινδυνέψουν σοβαρά.

Θεοδοσάτος συνελήφθη.
(Διαδίκτυο, 07/2002)
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Οι ζώνες ασφαλείας έσωσαν τα παιδιά
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.

49

h

ΚΕΙΜΕΝΟ 15

h

Η οδική ασφάλεια είναι ανθρώπινο δικαίωμα!
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.

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.

Πεντάλογος της οδικής ασφάλειας

1.

2.

3.

4.

5.

52

h

ΚΕΙΜΕΝΟ 16

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.
5.

Όταν υπάρχουν φανάρια, να περνάτε πάντα με το πράσινο σήμα των πεζών.
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.
11.
12.
13.

Ποτέ μη βγάζετε το κεφάλι σας από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή λεωφορείου όπου βρίσκεστε.
Μην τρέξετε να ανεβείτε στο λεωφορείο όταν έχει ξεκινήσει, γιατί κινδυνεύετε.
Μην παίζετε σε δρόμο όπου περνούν αυτοκίνητα.
Όταν παίζετε στην παιδική χαρά ή αλλού και σας φύγει η μπάλα στο δρόμο, μην τρέξετε
να την πάρετε, γιατί κινδυνεύετε.

14.
15.
16.
17.
18.

Μην οδηγείτε ποδήλατο σε δρόμους με μεγάλη κίνηση.
Στα διαλείμματα και όταν σχολάτε, μη βγαίνετε στο δρόμο τρέχοντας.
Το βράδυ με το σκοτάδι πρέπει να προσέχετε περισσότερο, γιατί δε σας βλέπει ο οδηγός.
Να ακολουθείτε πάντα τα σήματα του τροχονόμου.
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.

Ο ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ ΣΑΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
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Κυκλοφοριακές συμβουλές για μικρούς πεζούς μαθητές
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

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

• Πρέπει να κοιτάμε μόνο από την πλευρά που έρχονται αυτοκίνητα
και όχι και τις δύο πλευρές.
• Πρέπει να περνάμε πάντα μπροστά από σταματημένο
λεωφορείο ή φορτηγό.
• Πρέπει να προσπαθούμε να ανεβούμε στο λεωφορείο ακόμα
και αν έχει ξεκινήσει.
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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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Έντυπο για την Hμέρα Oδικής Aσφάλειας

Ημέρα Οδικής Ασφάλειας
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.
• ———————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————

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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Οδηγώντας με ασφάλεια ποδήλατο
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;

61

h

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.

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.
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Yγεία
ασθένειες
ατυχήματα
Tάξη A΄

