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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.
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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»
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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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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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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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Συζητώντας με τη Λίντα

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



H30

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.
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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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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)
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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


