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Από ενημερωτικό φυλλάδιο του Μουσείου
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Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου
1.

Διαβάστε το σύντομο κείμενο για τη συλλογή Μπουρουλίτη και απαντήστε
με Σωστό (Σ) ή λάθος (Λ).

α. Το Μουσείο βρίσκεται στην Κομοτηνή
β. Είναι ανοιχτό όλη την ημέρα αλλά πρέπει να πληρώσεις,
αν θέλεις ξενάγηση
γ. Το έφτιαξε μια γνωστή οικογένεια της περιοχής
δ. Στο Μουσείο μπορεί κανείς να δει παλιά αντικείμενα
από την καθημερινή ζωή των κατοίκων
ε. Στο τέλος του φυλλαδίου διαβάζουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν
και άλλα πολλά μουσεία που μπορούμε να επισκεφτούμε

2.
3.

4.

❑
❑
❑
❑
❑

Βρείτε στο χάρτη το Σουφλί και το δάσος της Δαδιάς και υπολογίστε
πόσα χιλιόμετρα απέχουν μεταξύ τους αλλά και από την περιοχή όπου μένετε.
Παρατηρήστε τις φωτογραφίες του διαφημιστικού φυλλαδίου και σημειώστε
σε κατάλογο τα αντικείμενα που βλέπετε. Μιλήστε στην τάξη γι' αυτά.
Το κείμενο μπορεί να σας βοηθήσει, γιατί αναφέρει μερικά.
Χωριστείτε σε τρεις ομάδες και αναζητήστε, στην περιοχή όπου μένετε,
παλιά αντικείμενα, όπως αυτά που διαβάσατε στο κείμενο ή άλλα. Σίγουρα
μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες μεγαλύτεροί σας. Θα είναι πιο εύκολο
να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με τα αντικείμενα που βρήκατε
και τη χρησιμότητά τους. Μερικά από αυτά μπορείτε να τα παρουσιάσετε στην τάξη.
Κερδίζει η ομάδα που θα βρει περισσότερα.

Παλιά αντικείμενα που βρήκατε

Σε τι χρησίμευαν
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5.

Διαλέξτε ένα από τα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν στην τάξη και σας έκανε
εντύπωση και γράψτε μια μικρή παράγραφο 20-30 γραμμών. Μπορείτε να αναφέρετε
πώς είναι, γιατί το ξεχωρίσατε από τα άλλα, ποιοι, πότε και πώς το χρησιμοποιούσαν.

6.

Διαβάζουμε στο λεξικό: Λαογραφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με το λαϊκό
πολιτισμό ενός τόπου, τις παραδόσεις, τα τραγούδια, τον υλικό βίο, τα ήθη και έθιμα,
την τέχνη κτλ.
Ξέροντας ότι η λέξη είναι σύνθετη προσπαθήστε να τη χωρίσετε στα συνθετικά της και
να τα εξηγήσετε με τη βοήθεια του ορισμού που μόλις διαβάσατε.
Μπορείτε να βρείτε πώς λέγεται αυτός που έχει σχέση με τη Λαογραφία και πώς
ο επιστήμονας που ασχολείται με αυτή;

7.

Στο τέλος του φυλλαδίου προτείνονται μερικά μέρη για επίσκεψη. Αλλάξτε τον τίτλο και
συνεχίστε όπως στο παράδειγμα:

Αξίζει η επίσκεψη:
του Μουσείου Μετάξης, του Αρχοντικού Μπρίκα…

Τι παρατηρείτε για την πτώση των λέξεων; Είναι παντού η ίδια ή διαφορετική;
Κοιτάξτε ό,τι γράψατε. Νομίζετε ότι αλλάξατε το νόημα;

8.

Ξαναδιαβάστε το κείμενο από «Με κίνητρο… έως … με μεράκι και γούστο» και
συνεχίστε βάζοντας γενική πτώση, όπως στο παράδειγμα:
Με κίνητρο την αγάπη για τον τόπο και την παράδοσή μας δημιουργήσαμε
το «Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου» όπου εκθέτουμε μια μεγάλη συλλογή

οικιακών σκευών, παραδοσιακών επίπλων…
Νομίζετε ότι τώρα άλλαξε σε κάτι το νόημα;

9.

Βρείτε και κυκλώστε ό,τι δεν ταιριάζει.

νομίσματα

χαρτονομίσματα

γεωργικά εργαλεία

κοσμήματα

οικιακά σκεύη

ζώνες

ξυλόγλυπτο τέμπλο

εκκλησιαστικά είδη

μουσικά όργανα

πολεμικά είδη

παραδοσιακές στολές

πόρπες
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Θεατρικό Μουσείο
1.

Διαβάστε το κείμενο από το ενημερωτικό φυλλάδιο του Θεατρικού Μουσείου
και επιλέξτε τη σωστότερη απάντηση.

Το Θεατρικό Μουσείο ιδρύθηκε
α. το 1938
β. το 1976
γ. το 1996

Το Μουσείο βρίσκεται
α. στο Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη
β. σε ένα πνευματικό κέντρο στην οδό Ακαδημίας 50
γ. στην εταιρία Ergodata

Η μεγάλη αίθουσα αρχείων του θεάτρου είναι αφιερωμένη
α. σε μια αξέχαστη υπάλληλο
β. στο διοικητικό συμβούλιο
γ. σε διάσημους ηθοποιούς

Οι άνθρωποι που διοικούν το Μουσείο
α. δεν έχουν καμία σχέση με το θέατρο
β. είναι όλοι «άνθρωποι του θεάτρου»
γ. μερικοί έχουν σχέση με το θέατρο και άλλοι όχι

Στο μεγάλο διάδρομο της εισόδου του Μουσείου υπάρχουν αφίσες από
α. ελληνικούς θιάσους στην Ελλάδα και το εξωτερικό
β. από ξένους θιάσους στην Ελλάδα
γ. από ελληνικούς θιάσους στην Ελλάδα

Η βιβλιοθήκη του Κέντρου διαθέτει
α. βιβλία και περιοδικά
β. δημοσιεύματα στον Τύπο, προγράμματα και φωτογραφίες
γ. όλα τα παραπάνω, πλούσιο ραδιοφωνικό-τηλεοπτικό υλικό και πολλά άλλα

2.

Διαβάστε με προσοχή τι περιλαμβάνει η καθεμιά αίθουσα του Μουσείου και αποφασίστε
ποια προτιμάτε. Χωριστείτε σε ομάδες ανάλογα με την αίθουσα που προτιμήσατε και
εξηγήστε προφορικά στους υπόλοιπους συμμαθητές σας γιατί διαλέξατε αυτή
και όχι κάποια άλλη.
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3.

4.
5.
6.

Κρατήστε σημειώσεις με τα επιχειρήματα που ακούσατε από μια άλλη ομάδα και γράψτε
μια παράγραφο 10-15 γραμμών εξηγώντας γιατί προτίμησε μια αίθουσα
του Θεατρικού Μουσείου διαφορετική από τη δική σας.
Μήπως σας έπεισε η άλλη ομάδα ή επιμένετε στη δική σας γνώμη; Γιατί;
Μιλήστε μέσα στην τάξη γι’ αυτό.
Στην αίθουσα Δ΄ υπάρχει μια γωνιά αφιερωμένη στο θέατρο σκιών και το κουκλοθέατρο.
Μπορείτε να βρείτε και να γράψετε λίγα λόγια από το λεξικό ή από μια εγκυκλοπαίδεια
γι’ αυτά τα θεατρικά είδη και να τα παρουσιάσετε στην τάξη;
Το Θεατρικό Μουσείο πραγματοποιεί μια σειρά από δραστηριότητες αλλά εσάς
σας ενδιαφέρουν μόνο αυτές που έχουν σχέση με το σχολείο.
Μπορείτε να τις ξεχωρίσετε και να τις σημειώσετε;
Στο ενημερωτικό φυλλάδιο του Θεατρικού Μουσείου βλέπουμε φωτογραφίες από
τα καμαρίνια μερικών παλιών γνωστών ηθοποιών.
Έχετε επισκεφτεί ποτέ το καμαρίνι ενός ηθοποιού; Μπορείτε να το περιγράψετε σε ένα
κείμενο 200 περίπου λέξεων; Μην ξεχάσετε να γράψετε:
Ποιος ήταν ο/η ηθοποιός
Ποια παράσταση είχατε παρακολουθήσει
Τι έπιπλα υπήρχαν στο καμαρίνι
Τι είδατε στους τοίχους
Τι ακριβώς είπατε με τον/την ηθοποιό

7.

Κοιτάξτε ποιοι αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του Θεατρικού Μουσείου και
συμπληρώστε τον πίνακα χωρίζοντας τα πρόσωπα και τα επαγγέλματά τους σε κύρια και
κοινά ουσιαστικά.

Κύρια ουσιαστικά

Κοινά ουσιαστικά

Κώστας Ασημακόπουλος

συγγραφέας-σκηνοθέτης

Θυμηθείτε ότι τα κύρια αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Κατερίνα, Άργος)
Τα κοινά αρχίζουν με μικρό γράμμα
(π.χ. παιδιά, γάτα, μουσείο, παιχνίδι, ησυχία, μαθητής)

8.

Στη συνέχεια χωρίστε τα ίδια ουσιαστικά σε έμψυχα (δηλ. άνθρωποι, ζώα) και άψυχα
(δηλ. πράγματα). Τι παρατηρείτε;
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Mουσείο Kαναδικού Πολιτισμού, Oτάβα-Xουλ, Kαναδάς

16

≠

17

≠

18

≠

19

≠

20

≠

Συλλογή μουσείων
1.

Στα Γεωμνημεία του περιοδικού Γεωτρόπιο έγινε ένα αφιέρωμα στην ιστορία και
στο ρόλο των μουσείων. Από αυτό το αφιέρωμα είναι και οι φωτογραφίες
που βλέπετε.

Βάλτε τις σε αλφαβητική σειρά με βάση τη χώρα για την οποία μιλάνε και
συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί.

2.

Χώρα

Πόλη

Όνομα Μουσείου

Αγγλία

Γκρίνουιτς

«Κάτι Σαρκ»,
Πλοίο-Μουσείο

Στη συνέχεια, βρείτε στο χάρτη αυτές τις χώρες και πόλεις.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4

Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού (www.culture.gr)
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Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών
1.

Διαβάστε το σύντομο κείμενο για το Σπαθάρειο Μουσείο και απαντήστε
με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

α. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1947
β. Το μουσείο ονομάστηκε Σπαθάρειο από τον ιδρυτή του
γ. Σκοπός του μουσείου είναι να εκπαιδεύσει τους νέους
και να τους διδάξει πώς έγινε σιγά σιγά το Θέατρο Σκιών
δ. Η πρώτη έγχρωμη φιγούρα του Καραγκιόζη κατασκευάστηκε το 1860
ε. Το μουσείο έχει τηλέφωνο αλλά δεν έχει φαξ
στ. Το μουσείο τη Δευτέρα και την Τετάρτη είναι ανοιχτό μόνο το απόγευμα
ζ. Η επίσκεψη στο μουσείο είναι δωρεάν

2.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Ξέρετε τι είναι το Θέατρο Σκιών, το Κουκλοθέατρο, οι Μαριονέτες;
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με το σωστό ορισμό;

Κουκλοθέατρο

•

• Είδος θεάτρου, όπου χρησιμοποιούνται επίπεδες
(χάρτινες ή ξύλινες) φιγούρες, τις οποίες κινούν πίσω από ένα
πανί, ώστε οι θεατές να βλέπουν τις σκιές τους
(παράδειγμα: ο Καραγκιόζης)

Θέατρο Σκιών

•

• Ολόσωμη κούκλα που κινείται με ειδικά σύρματα ή σπάγκους.
Χρησιμοποιείται σε παραστάσεις κουκλοθέατρου

Μαριονέτες

•

• Θέατρο με μαριονέτες ή διάφορες άλλες κούκλες
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3.

Έχετε παίξει ποτέ με τέτοιες φιγούρες; Μιλήστε στην τάξη γι’ αυτό.

4.

Στο κείμενο διαβάζουμε: «Μερικά από τα εκθέματα του Μουσείου:
α) Οδύσσεια,

β) Περσέας και Ανδρομέδα,

δ) Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος,

γ) Ηρακλής,

ε) Ο Θησέας και ο Μινώταυρος".

Χωρίζεστε σε πέντε ομάδες και παρουσιάζετε πληροφορίες για τα παραπάνω
που θα βρείτε σε κάποια εγκυκλοπαίδεια ή σε βιβλία μυθολογίας.
Μετά κάνετε τη σωστή αντιστοίχιση:

1. Ο Περσέας και η Ανδρομέδα

α. Ομηρικό έπος για τις περιπέτειες
του Οδυσσέα από την Τροία μέχρι την Ιθάκη

2. Η Οδύσσεια

β. Μυθολογικός ήρωας, γνωστός
για τη σωματική του δύναμη
που πραγματοποίησε 12 άθλους

3. Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος

γ. Γιος της Δανάης και κόρη του βασιλιά
των Αιθιόπων
Την έσωσε από ανθρωποφάγο κήτος

4. Ο Θησέας και ο Μινώταυρος

δ. Ήρωας της Αττικής και τέρας με κεφάλι
ταύρου και ανθρώπινο σώμα

5. Ο Ηρακλής

ε. Πατέρας και γιος που δραπέτευσαν από
την Κρήτη με φτερά από κερί
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Από το περιοδικό Γεωτρόπιο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»
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Το Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης
Εκθεσιακοί χώροι - Μουσεία νομού Ξάνθης
1.

Διαβάστε προσεκτικά και απαντήστε.

α. Τι συναντάει ο επισκέπτης στο ισόγειο του Λαογραφικού Μουσείου Σταυρούπολης;
β. Πώς φτιάχτηκαν τα οικιακά σκεύη (αντικείμενα του σπιτιού κυρίως
για το μαγείρεμα) που βρίσκονται στο Μουσείο;
γ. Πού ακριβώς βρέθηκε η μαρμάρινη πλάκα με αραβική γραφή;
δ. Ποια γωνιά του Μουσείου παρουσιάζει ενδιαφέρον;

2.

Βρείτε στο χάρτη τα τρία κοντινότερα στη Σταυρούπολη χωριά.

3.

Θα θέλατε να επισκεφτείτε ένα ή περισσότερα μουσεία του νομού Ξάνθης;
Κάθε ομάδα ξεχωρίζει ένα μουσείο και τηλεφωνεί. Μπορείτε να ζητήσετε
περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα του κάθε μουσείου, να βεβαιωθείτε για
τον τόπο όπου βρίσκονται, να ρωτήσετε για τις μέρες και ώρες λειτουργίας, την τιμή
του εισιτηρίου, αν γίνεται έκπτωση σε μαθητές σχολείων και ό,τι άλλο θέλετε.
Θα είναι πιο εύκολο αν έχετε σημειώσει τις ερωτήσεις που θα κάνετε.

4.

Χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες και διαλέξτε η καθεμιά ένα από τα παρακάτω θέματα:

ζωγραφική
ήθη και έθιμα
η ζωή στην αρχαιότητα
το περιβάλλον και η εξέλιξη των ειδών
Με τη βοήθεια του καταλόγου «Εκθεσιακοί χώροι – Μουσεία νομού Ξάνθης», μπορείτε
να σημειώσετε τα μουσεία που θα ενδιέφεραν την κάθε ομάδα;
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5.

Στο κείμενο για το Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης κάναμε αρκετές αλλαγές.
Διαβάστε το και προσπαθήστε να συμπληρώσετε τα ουσιαστικά που λείπουν
στη γενική πτώση, όπως στο παράδειγμα.

Στο Λαογραφικό Μουσείο Σταυρούπολης ο επισκέπτης έρχεται αντιμέτωπος στη μία
αίθουσα με την ύπαρξη στολών από διάφορα μέρη της Ελλάδας και στην άλλη αίθουσα
με την αναπαράσταση ενός ξανθιώτικου .............................. .........................
Ανεβαίνοντας τις σκάλες, σταματάμε στη θέα των ……………. που φορούσαν στην
κατοχή του 1940-1944, των .……………..που ζύγιζαν τις οκάδες, των ………………που
είναι φτιαγμένα από καθαρό κεχριμπάρι, των …………….συναγερμού του 1940 που
λειτουργεί ακόμη και σήμερα, του ………………του '30.
Επίσης τραβάει το βλέμμα μας η ύπαρξη μιας………………. …………………., με γραφή
αραβική, που βρέθηκε πάνω σε βρύση, αλλά και ενός……………… παπούτσια του 1905,
οι λεγόμενες κουντούρες.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γωνιά με την εξέλιξη του φωτός, που ξεκινάει με την
έκθεση μερικών δαυλών και …………….. και καταλήγει στο λουξ.
Η έκθεση ……………. ………………. που είναι φτιαγμένα όλα στο χέρι με πολύ μεράκι,
μουσικών …………………. μας φέρνουν στο νου γλέντια και χορούς!

6.

Βρείτε και κυκλώστε ό,τι δεν ταιριάζει:

οικιακά σκεύη

τσαρούχια

παπούτσια

λυχνάρι

δαυλός

κομπολόι

νταούλι

λύρα

γραμμόφωνο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6

Από το «Γενικό Οδηγό» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
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Αντικείμενα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας
1.

Οι φωτογραφίες που βλέπετε δείχνουν αντικείμενα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
της Αθήνας. Όμως ένας υπάλληλος του μουσείου μπέρδεψε τις ταμπελίτσες
με τα σχόλια που ήταν κάτω από αυτές. Αν θέλετε να τον βοηθήσετε,
σημειώστε κάτω από τις φωτογραφίες τα νούμερα που βλέπετε δίπλα στα σχόλια.

2.

Βρείτε στο χάρτη τις περιοχές όπου βρέθηκαν τα παραπάνω αντικείμενα.

3.

Διαλέξτε ένα από τα παραπάνω αντικείμενα και γράψτε γι’ αυτό μια μικρή περίληψη
10 γραμμών. Μπορείτε να μιλήσετε για το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο,
το μέγεθός του, τι ακριβώς δείχνει, πού χρησίμευε, πού βρέθηκε, αν σας αρέσει και γιατί.

4.

Μελετήστε προσεκτικά τα σχόλια των αντικειμένων (κείμενο 6) και συνεχίστε όπως στο
παράδειγμα ξεκινώντας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο νούμερο:

Το νούμερο 33 είναι η φωτογραφία μιας χρυσής σφραγίδας με θέμα «Πάλη ενός ανδρός
με λιοντάρι».

Το νούμερο 35 είναι η φωτογραφία μιας χρυσής σφραγίδας με σκηνή μονομαχίας.
Το νούμερο 37 είναι η φωτογραφία ...
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Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»

Ανεμόμυλος-Αγροτομουσείο
Συζητήστε στην τάξη:

α. Τι σημαίνει η λέξη αγροτομουσείο, αφού τη χωρίσετε στα συνθετικά της
β. Ποια αντικείμενα θα μπορούσε να δει κανείς μέσα
στον Ανεμόμυλο-Αγροτομουσείο
γ. Αν ήταν έξυπνη η ιδέα των κατοίκων της Μυκόνου να κάνουν έναν ανεμόμυλο
αγροτομουσείο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9

Χάρτης της Ουάσινγκτον
1.

Μελετήστε το χάρτη της πόλης και φτιάξτε έναν κατάλογο με τα μουσεία
που βλέπετε.

2.

Φανταστείτε ότι περπατάτε στους δρόμους που φαίνονται στο χάρτη και κάποιος
περαστικός σάς ζητάει πληροφορίες για τα μουσεία της περιοχής.
Εσείς του δίνετε τις πληροφορίες που θέλει.
Σχηματίστε και γράψτε μικρούς διαλόγους, όπως στο παράδειγμα:

– Συγνώμη, μήπως ξέρετε πού βρίσκεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας;
– Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας βρίσκεται μεταξύ του Εθνικού Μουσείου
Αμερικανικής Ιστορίας και της Εθνικής Πινακοθήκης.

Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10

Από ενημερωτικό φυλλάδιο του Δήμου Αθηναίων
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων δήμου Αθηναίων
1.

Κοιτάξτε προσεκτικά το πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων και απαντήστε.

α. Για ποιους μήνες ισχύει το πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας;
β. Πού πρέπει να πάτε για να μάθετε να φτιάχνετε φιγούρες Καραγκιόζη
και μαριονέτες;
γ. Ποια είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το Παιδικό Μουσείο
και πότε γίνονται;

2.

Φανταστείτε ότι η τάξη σας πρόκειται να παρακολουθήσει ένα από τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του Παιδικού Μουσείου και πρέπει να ψηφίσετε σε ποιο θα θέλατε
να πάτε. Σε ένα κομμάτι χαρτί γράψτε τον τίτλο του προγράμματος που προτιμάτε,
πότε γίνεται καθώς και τρεις τουλάχιστον λόγους που να εξηγούν γιατί διαλέγετε
αυτό το πρόγραμμα. Μετά, μιλάτε στην τάξη για την προτίμησή σας.
Κερδίζει, όπως πάντα, η γνώμη της πλειοψηφίας!

3.

Σε συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας, συμπληρώστε όλοι μαζί τον πίνακα
που ακολουθεί, σημειώνοντας σε στήλες τους τίτλους των προγραμμάτων
του Παιδικού Μουσείου, πότε γίνονται, τους λόγους που εσείς ή άλλοι συμμαθητές
σας ψήφισαν καθένα από αυτά τα προγράμματα.

Τίτλος Προγράμματος

4.

Πότε γίνεται

Πόσοι μαθητές το προτίμησαν

Γιατί το προτίμησαν

Ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πνευματικού Κέντρου στην Αθήνα
έχει τίτλο «Η ιστορία και τεχνική του κινηματογράφου».
Κρατώντας σταθερό το δεύτερο συνθετικό της λέξης «κινηματογράφος» μπορείτε
να βρείτε κι άλλες σύνθετες λέξεις;
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Από το Πρόγραμμα Ξεναγήσεων του Δήμου Αθηναίων

ΚΕΙΜΕΝΟ 11
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Πρόγραμμα ξεναγήσεων δήμου Αθηναίων
1.

Με βάση το πρόγραμμα ξεναγήσεων που έχετε στα χέρια σας απαντήστε
στις παρακάτω ερωτήσεις.
α. Για ποιους μήνες ισχύει το πρόγραμμα;
β. Σε ποια τηλέφωνα μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τη Δημοτική Πινακοθήκη;
γ. Πού είναι τα σημεία συγκέντρωσης για την ξενάγηση στην Εθνική Πινακοθήκη
και το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης;
δ. Ποιοι ξεναγοί θα ξεναγήσουν την Κυριακή 02/03/03; Πού ακριβώς θα γίνουν
οι ξεναγήσεις;

2.

Φτιάξτε έναν αλφαβητικό κατάλογο με τα μουσεία που βλέπετε στα 33 σημεία
συγκέντρωσης για τις ξεναγήσεις.

3.

Ένας φίλος σας θα επισκεφτεί την Αθήνα ένα Σαββατοκύριακο του Μαρτίου.
Γράψτε ένα γράμμα προτείνοντάς του το Σαββατοκύριακο που νομίζετε ότι γίνονται
οι πιο ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις. Μην ξεχάσετε να του πείτε πότε και πού
θα συναντηθούν οι ενδιαφερόμενοι με τους ξεναγούς, τα ονόματα των ξεναγών και,
φυσικά, τους χώρους που θα επισκεφτούν.

4.

Κοιτάξτε τις ξεναγήσεις του μήνα Μαρτίου και συμπληρώστε τον πίνακα

Κύρια ουσιαστικά

Κοινά ουσιαστικά

Kυριακή

ξεναγός

Θυμηθείτε ότι τα κύρια αρχίζουν με κεφαλαίο και σημαίνουν ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα
που θέλουμε να το προσωποποιήσουμε ή να το ξεχωρίσουμε από άλλο
(π.χ. Κατερίνα, Άργος, Φιλοσοφία)
Τα κοινά σημαίνουν πρόσωπα, ζώα, πράγματα του ίδιου είδους, ενέργεια, κατάσταση,
ιδιότητα (π.χ. παιδιά, γάτα, μουσείο, παιχνίδι, ησυχία, μαθητής)
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5.

Στη συνέχεια χωρίστε τα ίδια ουσιαστικά σε έμψυχα (δηλ. άνθρωποι, ζώα) και άψυχα
(δηλ. πράγματα) καθώς και σε αριθμητά και μη αριθμητά.

Θυμηθείτε ότι τα αριθμητά μπορούν να είναι και ένα και πολλά, μπορεί να είναι έμψυχα ή
άψυχα που μπορούμε να τα μετρήσουμε (π.χ. το μουσείο, ο ξεναγός, το άγαλμα)
Τα μη αριθμητά δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε και μπορούν να είναι ένα ή πολλά
(π.χ. η γλυπτική, η γεωμετρία, τα χαιρετίσματα).

Έμψυχα ουσιαστικά

Άψυχα ουσιαστικά

Aριθμητά ουσιαστικά

Mη αριθμητά ουσιαστικά
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{

}

Από τους «Ερευνητές» της εφημερίδας «Καθημερινή», 07/12/02
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ΚΕΙΜΕΝΟ 13

{

}

Από την εφημερίδα «Καθημερινή», 14/12/02
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Μουσείααα!
Ερευνητές στα «Μουσεία της Ελλάδας»
1.

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που δίνονται στα δύο άρθρα για τον οδηγό
μουσείων και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
α.

Ο τίτλος του οδηγού είναι "Μουσείαααα" και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
«Ερευνητές»

β.

Τα μουσεία στην Ελλάδα είναι 234

γ.

Στον οδηγό μπορεί να βρει κανείς ακόμα και άγνωστα μουσεία

δ.

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Οίτης θα θαυμάσετε ένα πήλινο

ε.

στ.

2.

αλογάκι με τροχούς

❑
❑
❑
❑

Το ειδώλιο ενός Κινέζου αξιωματούχου βρίσκεται
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσήνης

❑

Στο παράρτημα μπορείτε να βρείτε πίνακα με τους αρχαίους
Έλληνες καλλιτέχνες

ζ.

Στον οδηγό υπάρχουν 234 φωτογραφίες, μία για κάθε μουσείο

η.

Ο οδηγός κοστίζει 22 ευρώ

❑
❑
❑

Κοιτάξτε το σημειωμένο κομμάτι του άρθρου «Ερευνητές στα Μουσεία της Ελλάδας»
και συμπληρώστε το κείμενο που ακολουθεί.

Ο συγγραφέας του τόμου λέγεται............................... και έχει καταγράψει σε όλη
την Ελλάδα εξήντα επτά.............…………., τριάντα τέσσερα…………………….
τριάντα ένα…………………….και πενήντα τέσσερα.................……... μουσεία, καθώς
και έντεκα....................., οκτώ...........….... και άλλα πολλά μουσεία.
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3.

Συμπληρώστε τους πίνακες που ακολουθούν με τα πιο γνωστά και τα λιγότερο
γνωστά μουσεία που διαβάσατε στα κείμενα ή που εσείς γνωρίζετε.
Μπορείτε να βρείτε στο χάρτη πού ακριβώς βρίσκονται;

Περισσότερο γνωστά μουσεία

4.

Λιγότερο γνωστά μουσεία

Σύμφωνα με τα κείμενα, στην Άνω Σύρο υπάρχει το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη.
Βρείτε πληροφορίες για το Μάρκο Βαμβακάρη και γράψτε ένα μικρό
άρθρο-αφιέρωμα γι' αυτόν στην εφημερίδα του σχολείου σας.

5.

Χωριστείτε σε δύο ομάδες και συγκρίνετε τις πληροφορίες που δίνονται σε κάθε
άρθρο για να τις παρουσιάσετε στην τάξη. Η πρώτη ομάδα θα πρέπει να καταγράψει
τις κοινές πληροφορίες που δίνονται στα δύο άρθρα ενώ η δεύτερη
τις διαφορετικές πληροφορίες που μας δίνει το καθένα από αυτά.
Στο τέλος, η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας της
στην άλλη.

6.

Κοιτάξτε πάλι τα δύο άρθρα. Ποιο νομίζετε ότι είναι γραμμένο για παιδιά και
ποιο για μεγάλους; Ποιο σας φαίνεται πιο ευχάριστο και ευκολοδιάβαστο;
Γράψτε μια μικρή παράγραφο 15-20 γραμμών, εξηγώντας με παραδείγματα γιατί
νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό.
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7.

Μπορείτε να σχηματίσετε λέξεις σχετικές με τα μουσεία από τα αρχικά γράμματα
της λέξης «Μουσεία»;

Μ
Ο
Υ
Σ
Ε
Ι
Α

8.

Κοιτάξτε το σημειωμένο κομμάτι στο άρθρο «Ερευνητές» στα «Μουσεία της
Ελλάδας» και προσπαθήστε να δώσετε τη γενική, συνεχίζοντας όπως
στο παράδειγμα.

Από το συγγραφέα του τόμου έγινε καταγραφή σε όλη την Ελλάδα εξήντα επτά
αρχαιολογικών, τριάντα τεσσάρων

9.

Κοιτάξτε το σημειωμένο κομμάτι στο άρθρο «Μουσείααα» και συμπληρώστε
τον πίνακα που ακολουθεί με τα κύρια και κοινά ουσιαστικά.

Kύρια ουσιαστικά

Kοινά ουσιαστικά

Θυμηθείτε ότι τα κύρια αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα.
Τα κοινά αρχίζουν με μικρό γράμμα.

48

≠

ΚΕΙΜΕΝΟ 14

❑
3

❑

❑

2

1

❑
4

❑
6

❑
5

❑
7

❑
8

Από οδηγό για το Μουσείο του Λούβρου
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Το Λούβρο
1.

Παρατηρήστε τις φωτογραφίες μερικών αντικειμένων και αιθουσών του Λούβρου και
ταιριάξτε τις με τα αντίστοιχα σχόλια.

2.

Παρατηρήστε το εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιάγραμμα για το Μουσείο του Λούβρου που
μας προσφέρει ο οδηγός του Παρισιού (κείμενο 16) και απαντήστε στις ερωτήσεις
που ακολουθούν.
α. Με βάση τα διαφορετικά χρώματα των ορόφων στο σχεδιάγραμμα του Λούβρου,
τι μπορεί να δει κανείς σε καθέναν από αυτούς;
β. Από πού μπορεί να μπει ο επισκέπτης στο μουσείο;
γ. Πόσες αυλές βλέπετε στο σχεδιάγραμμα του Λούβρου;
δ. Πού είναι στα σχεδιαγράμματα η Αψίδα του Θριάμβου του Καρουζέλ, η Πυραμίδα,
το Μουσείο Διαφήμισης, το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών και ο ποταμός Σηκουάνας;

3.

Κοιτάξτε το σχεδιάγραμμα του Λούβρου (κείμενο 16) και συμπληρώστε όπως
στο παράδειγμα:

Η αίθουσα ζωγραφικής έχει κόκκινο χρώμα
Η αίθουσα ——————————— έχει ——————————— .
Η αίθουσα ——————————— έχει ——————————— .
Η αίθουσα ——————————— έχει ——————————— .
Η αίθουσα ——————————— έχει ——————————— .
Η αίθουσα ——————————— έχει ——————————— .
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Από το «Ελληνικό Πανόραμα» της Ευγ. Φακίνου, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ
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Το Μουσείο της Κορίνθου
1.

Διαβάστε το κείμενο για το Μουσείο της Κορίνθου και μιλήστε στην τάξη για τα παρακάτω:
α. Ποια είναι τα σημαντικότερα αντικείμενα που βλέπετε στο μουσείο
β. Από τι υλικό είναι φτιαγμένα και τι χρώμα έχουν τα κορινθιακά αγγεία
γ. Τι σχέδια έχουν επάνω τους

2.

Στην τάξη σας γίνεται Διαγωνισμός Προσωπογραφίας και πρέπει να ζωγραφίσετε
τους τρεις ομηρικούς ήρωες για τους οποίους μιλάει το κείμενο που διαβάσατε.
Χωρίζεστε σε τρεις ομάδες και ετοιμάζετε σημειώματα με πληροφορίες για τον Αχιλλέα,
τον Αίαντα και τον Αινεία. Μπορείτε να κρεμάσετε τις προσωπογραφίες σας σε κάποιο σημείο
της τάξης και να βάλετε δίπλα τα σημειώματα που ετοιμάσατε.

3.

Στο κείμενο για το Μουσείο της Κορίνθου αλλάξαμε μερικές λέξεις χωρίς να αλλάξει
το νόημα. Μπορείτε να συμπληρώσετε ό,τι λείπει;

Το Μουσείο στην ——————————— συνδέεται με την ύπαρξη εργαλείων ιατρικής,
όπλων, ————————— , ————————— , ————————— και
————————— από όλες ————————— καθώς και μιας —————————
από τα περίφημα κορινθιακά αγγεία. Συχνή ήταν η χάραξη από τον καλλιτέχνη φυτών,
———————— και ———————— που τα χρωμάτιζε με μαύρο και κόκκινο χρώμα.
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4

Μπορείτε να συμπληρώσετε τους πίνακες που ακολουθούν με τα έμψυχα
(άνθρωποι, ζώα) – άψυχα (πράγματα) και αριθμητά – μη αριθμητά ουσιαστικά του κειμένου;

Έμψυχα ουσιαστικά

Άψυχα ουσιαστικά

Aριθμητά ουσιαστικά

Mη αριθμητά ουσιαστικά

Θυμηθείτε ότι τα αριθμητά μπορούν να είναι και ένα και πολλά, μπορεί να είναι
έμψυχα ή άψυχα που μπορούμε να τα μετρήσουμε
(π.χ. το μουσείο, ο ξεναγός, το άγαλμα)
Τα μη αριθμητά δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε και μπορούν να είναι ένα ή πολλά
(π.χ. η γλυπτική, η γεωμετρία, τα χαιρετίσματα).
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Aπό ενημερωτικό φυλλάδιο του Μουσείου
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Το νεολιθικό Μουσείο του Διρού
1.

Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο του μουσείου και απαντήστε με Σωστό (Σ) ή
Λάθος (Λ).

α. Μια ομάδα ναυτικών κατοίκησε το σπήλαιο γιατί είχε άφθονο πόσιμο νερό
β. Από τα ευρήματα του σπηλαίου μαθαίνουμε για τις δραστηριότητες και
τις συνήθειες των ανθρώπων της Παλαιολιθικής εποχής

❑
❑

γ. Στην πολυάνθρωπη κοινωνία του Διρού ασχολούνταν με τη γεωργία,
την κτηνοτροφία, το εμπόριο και τη ναυτιλία
δ. Η ζωή της κοινότητας διακόπηκε απότομα το 3200 π.Χ. από δυνατές πλημμύρες

❑
❑

ε. Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του φυλλαδίου του μουσείου, στην προθήκη 2
βλέπουμε μια σειρά από λίθινα εργαλεία

2.

Μπορείτε να βρείτε στο χάρτη της Ελλάδας πού ακριβώς βρίσκεται ο Διρός;

3.

Ψάξτε στο βιβλίο της Ιστορίας πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η Νεολιθική εποχή.

❑

Χωριστείτε σε τρεις ομάδες για να σημειώσετε και να παρουσιάσετε στην τάξη
περισσότερες πληροφορίες για τη Νεολιθική και τις εποχές πριν και μετά από αυτή.

4.

Το Νεολιθικό Μουσείο του Διρού ανανεώνει το φυλλάδιό του και ζητάει μια παιδική
ζωγραφιά με θέμα «Σκηνές από την καθημερινή ζωή των κατοίκων του σπηλαίου».
Εσείς ζωγραφίζετε κάτι και, στη συνέχεια, γράφετε ένα γράμμα προς τον υπεύθυνο
του μουσείου, όπου περιγράφετε το θέμα σας και εξηγείτε πώς και γιατί ζωγραφίσατε
το συγκεκριμένο θέμα.

58

≠

5.

Οι λέξεις νεολιθικός και πολυάνθρωπος είναι σύνθετες. Χωριστείτε σε δύο ομάδες και,
αφού τις χωρίσετε στα συνθετικά τους, βρείτε κι άλλες σύνθετες λέξεις, κρατώντας
σταθερό το πρώτο συνθετικό. Κερδίζει η ομάδα που θα βρει τις περισσότερες λέξεις.

6.

Κοιτάξτε τα σημειωμένα κομμάτια του φυλλαδίου και συμπληρώστε τον πίνακα που
ακολουθεί με τα συγκεκριμένα και αφηρημένα ουσιαστικά.

Συγκεκριμένα ουσιαστικά

Aφηρημένα ουσιαστικά

Θυμηθείτε ότι συγκεκριμένα είναι όσα φανερώνουν πρόσωπο (κάτοικος),

ζώο (κατσίκι) ή πράγμα (εργαλείο) ενώ αφηρημένα όσα φανερώνουν ενέργεια

(ξενάγηση), κατάσταση (γαλήνη) ή ιδιότητα (κομψότητα).
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7.

Mπορείτε να λύσετε το κρυπτόλεξο; Oι λέξεις που πρέπει να βρείτε είναι 5.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 19

Ξεκινάτε
από εδώ

Από οδηγό για τα Μουσεία της Θεσσαλονίκης
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ΚΕΙΜΕΝΟ 20
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ΚΕΙΜΕΝΟ 21
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ΚΕΙΜΕΝΟ 22
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Οδηγός για τα μουσεία της Θεσσαλονίκης
1.

Σας δίνονται ανακατεμένα τα ονόματα μερικών από τα πιο σημαντικά μουσεία
της Θεσσαλονίκης (κείμενο 22) και τα κείμενα που τα περιγράφουν (κείμενο 21).
Μπορείτε να τα ταιριάξετε;

2.

Στη συνέχεια, κοιτάξτε τον αρχικό κατάλογο με τα μουσεία (11 μουσεία) και
τις πινακοθήκες (5 πινακοθήκες) -κείμενο 19- και σημειώστε για ποια από αυτά βρήκατε
κείμενο που τα περιγράφει αναλυτικότερα και για ποια όχι.

3.

Για ποια μουσεία από τον κατάλογο έχουμε φωτογραφίες;

4.

Φανταστείτε ότι με μερικούς συμμαθητές σας ξεκινάτε από το σημείο που είναι
σημειωμένο στο χάρτη της Θεσσαλονίκης (κείμενο 19) και αποφασίζετε να βρείτε
τα μουσεία που εμφανίζονται με ένα νούμερο πάνω σ’ αυτόν. Για να θυμάστε από πού
περάσατε, κρατάτε σύντομες σημειώσεις στη διαδρομή. Μπορείτε να συνεχίσετε όπως
στο παράδειγμα:

«Παίρνουμε την οδό Σόλωνος, προχωράμε ευθεία και στρίβουμε αριστερά στην οδό
Μ. Μπότσαρη. Στη λεωφόρο Βασ. Όλγας στρίβουμε πάλι αριστερά και στο δεξί μας χέρι
συναντάμε το Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και
τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης…»

5.

Την άλλη μέρα πληροφορείτε τους υπόλοιπους συμμαθητές σας για τη διαδρομή που
κάνατε. Κοιτάζετε τις σημειώσεις που κρατήσατε και συνεχίζετε όπως στο παράδειγμα:

«Πήραμε την οδό Σόλωνος, προχωρήσαμε ευθεία και στρίψαμε αριστερά στην οδό
Μ. Μπότσαρη. Στη λεωφόρο Βασ. Όλγας στρίψαμε πάλι αριστερά και στο δεξί μας χέρι
συναντήσαμε το Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος
και τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης…

6.

Κατά τη διαδρομή κάνετε ένα διάλειμμα για να ξεκουραστείτε. Ένας συμμαθητής σας
έχει μια ιδέα για να διασκεδάσετε. Σας προτείνει να παίξετε με τα ονόματα των οδών και
λεωφόρων που βλέπετε στο χάρτη αλλάζοντας την πτώση τους. Παρατηρείτε ότι
τα ονόματα αυτά είναι σε γενική και αρχίζετε το παιχνίδι, ακολουθώντας το παράδειγμα:

οδός Σόλωνος

ο Σόλωνας

οδός Δελφών

οι Δελφοί
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7.

Οι λέξεις ξυλοτεχνία, οικοδομή και αρχιτέκτονας είναι σύνθετες.
Χωρίζεστε σε τρεις ομάδες, κρατάτε ένα από τα συνθετικά τους σταθερό
(όποιο εσείς θέλετε) και βρίσκετε κι άλλες σύνθετες λέξεις.

8.

Στο κείμενο που περιγράφει το Μουσείο ιστορικής διαδρομής του Εβραϊσμού

της Θεσσαλονίκης (κείμενο 21, νούμερο 3) μπορείτε να ξεχωρίσετε τα ουσιαστικά σε
κύρια – κοινά και σε αριθμητά – μη αριθμητά;

Θυμηθείτε ότι τα κύρια αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα.
Τα κοινά αρχίζουν με μικρό γράμμα.
Θυμηθείτε ακόμη ότι τα αριθμητά μπορούν να είναι και ένα και πολλά, μπορεί να είναι
έμψυχα ή άψυχα που μπορούμε να τα μετρήσουμε
(π.χ. το μουσείο, ο ξεναγός, το άγαλμα)
Τα μη αριθμητά δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε και μπορούν να είναι ένα ή πολλά
(π.χ. η γλυπτική, η γεωμετρία, τα χαιρετίσματα).

Kύρια ουσιαστικά

Kοινά ουσιαστικά

Aριθμητά ουσιαστικά

Mη αριθμητά ουσιαστικά
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ΚΕΙΜΕΝΟ 23

Από τους «Ερευνητές» της εφημερίδας «Καθημερινή»
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ΚΕΙΜΕΝΟ 24

Από την εφημερίδα «Τα ΝΕΑ», 07/11/99

Από ενημερωτικό φυλλάδιο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
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Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
1.

Διαβάστε τα τρία κείμενα που ακολουθούν και συζητήστε στην τάξη με τη βοήθεια
των παρακάτω ερωτήσεων.

«Μαθαίνω παίζοντας» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
α. Πότε μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα;
β. Ποιες δραστηριότητες περιλαμβάνει;
γ. Σε ποιο τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνήσετε με το μουσείο;

Η ιστορία ενός αντιγράφου
α. Ποια έκθεση φιλοξενεί το μουσείο, σύμφωνα με το άρθρο;
β. Πόσα άτομα και ποιας ηλικίας κυρίως είδαν την έκθεση τον πρώτο μήνα;
γ. Τι άλλο μπορούν να δουν οι επισκέπτες στην τιμή του ενός εισιτηρίου;

Τα νέα του Μουσείου
α. Πού βρίσκεται το μουσείο;
β. Ποιοι είναι ειδικοί συνδρομητές και πόσο πληρώνουν;
γ. Τι σημαίνει "Η πληρωμή της συνδρομής μπορεί να γίνει τοις μετρητοίς";

2.

Μπορείτε να βρείτε ποιο από τα κείμενα είναι γραμμένο σε εφημερίδα για μεγάλους,
ποιο σε παιδική εφημερίδα και ποιο στο περιοδικό που εκδίδει ένα μουσείο;

3.

Βλέπετε κάτι περίεργο στα τηλέφωνα και στις τιμές που φαίνονται στα κείμενα;
Μπορείτε να βάλετε τους σωστούς κωδικούς στα τηλέφωνα και να αλλάξετε
τις δραχμές σε ευρώ;
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4.

Η τάξη σας πρόκειται να παρακολουθήσει μια από τις δραστηριότητες του προγράμματος
«Μαθαίνω παίζοντας». Προτείνετε μια δραστηριότητα και γράφετε ένα σύντομο γράμμα
(15 γραμμές περίπου) στο διευθυντή του σχολείου σας, εξηγώντας τους λόγους
που προτιμήσατε αυτή και όχι μια άλλη δραστηριότητα.
Μην ξεχνάτε ότι το γράμμα στο διευθυντή του σχολείου πρέπει να είναι τυπικό, να έχει
ημερομηνία και να αρχίζει και να τελειώνει κάπως έτσι:

15-02-2004

Αγαπητέ κύριε διευθυντή,

Με εκτίμηση
Η τάξη Α΄2
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5.

Σας ζητούν να γράψετε δύο άρθρα για τη σχολική σας εφημερίδα, ένα για τον Πικάσο και
τη Γκερνίκα και ένα άλλο για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Η πρώτη μπορεί να πάρει πληροφορίες για τον Πικάσο και
τη Γκερνίκα από την εγκυκλοπαίδεια.
Μπορείτε να σημειώσετε:
Πού γεννήθηκε και πού έζησε ο Πικάσο, πώς ήταν η ζωγραφική του, ποιο ιστορικό
γεγονός δείχνει η Γκερνίκα και ό,τι άλλο θέλετε.
Η δεύτερη ομάδα μπορεί να συμβουλευτεί τα κείμενα που ήδη μελετήσαμε.
Μπορείτε να σημειώσετε:
Τη διεύθυνση του μουσείου, τα τηλέφωνα, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας, μερικά από
τα αντικείμενα και τις δραστηριότητες του μουσείου.

6.

Συζητήστε μέσα στην τάξη ποια ουσιαστικά είναι αριθμητά και ποια μη αριθμητά
στο σημειωμένο κομμάτι του κειμένου «Μαθαίνω παίζοντας».
Μετά βάλτε τα στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα που ακολουθεί.

Θυμηθείτε ότι τα αριθμητά μπορούν να είναι και ένα και πολλά, μπορεί να είναι έμψυχα ή
άψυχα που μπορούμε να τα μετρήσουμε (π.χ. το μουσείο, ο ξεναγός, το άγαλμα)
Τα μη αριθμητά δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε και μπορούν να είναι ένα ή πολλά
(π.χ. η γλυπτική, η γεωμετρία, τα χαιρετίσματα).

Aριθμητά ουσιαστικά

Mη αριθμητά ουσιαστικά

το παιχνίδι, τα παιχνίδια

η μυθολογία
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7.

Μπορείτε να λύσετε το σταυρόλεξο που ακολουθεί;
Θα σας βοηθήσει πολύ να ξαναδιαβάσετε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα
«Μαθαίνω παίζοντας» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.
1. Επιστήμη που μελετά τους μύθους
2. Ήχοι οργανωμένοι που δίνουν ρυθμό, αρμονία, μελωδία
3. Η τέχνη του να πλάθει κανείς αντικείμενα από πηλό
4. Η επίδειξη σε ξένους των αξιοθέατων ενός τόπου
5. Η παραγωγή έργων ποίησης και πεζογραφίας
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Mουσεία
Tάξη A΄

