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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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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 ———————————————————————————

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

5

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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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. 

7

Σκίτσο του 1984
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Eφημερίδα EPEYNHTEΣ (ένθετο στην εφημ. H KAΘHMEPINH, 14/3/1999)

εις το δάσος



J

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. 

9

Περπατώ εις το δάσος

Αυτές οι ομάδες λέξεων που αρχίζουν με πρόθεση λέγονται προθετικά σύνολα (ΠΣ).
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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;

11

Tο πολυτιμότερο δώρο
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Aπό το διαδίκτυο: www.valentine.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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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

16

H γλώσσα των λουλουδιών
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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;

18

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. 
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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) 

19
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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. 

21

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;

23

O λαχανόκηπος



J

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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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

27
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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;

30
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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. 

32

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;

34
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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
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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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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.
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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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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
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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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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;

53
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΄Aνθη – Kήποι


