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ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
Παλαγηώηεο Κόθθνηαο Γεµήηξηνο Αιεμόπνπινο,
Αηθαηεξίλε Μαιαµίηζα Γεώξγηνο Μαληάο,
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Μειέηε Πεξηβάιινληνο
Γ΄ Γεκνηηθνύ
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ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Παλαγηώηεο Κόθθνηαο,
Οµόηιμος Καθηγηηής ηοσ Παν/µίοσ Αθηνών
Γεµ. Αιεμόπνπινο, Εκπαιδεσηικός
Αηθαηεξίλε Μαιαµίηζα, Εκπ/κός
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Eπγελία Φινγαΐηε,
Aναπλ. Kαθηγ. ηοσ Πανεπιζηηµίοσ Aθηνών
Eπαγγειία Kαληαξηδή, Στολική Σύµβοσλος
Γέζπνηλα Mνπδαιά, Εκπαιδεσηικός
ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ
Λεµνληά Aµαξαληίδνπ, Σκιηζογράθος – Eικονογράθος
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ
Υξηζηίλα ππξνπνύινπ, Φιλόλογος
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ
ΚΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
Αιεμάλδξα Υ. Κνπινπµπαξίηζε,
Σύµβ. ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ
ΔΞΧΦΤΛΛΟ
Γεµήηξεο Γέξνο, Eικαζηικός Kαλλιηέτνης
ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
ACCESS ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ Α.Δ.
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ
ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΜΔΗΧΜΔΝΖ ΟΡΑΖ
Ομάδα Εργαζίας, Αποθ. 16158/6-11-06
και 75142/Γ6/11-7-07 ΥΠΕΠΘ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
Παλαγηώηεο Κόθθνηαο, Γεµήηξηνο Αιεμόπνπινο
Αηθαηεξίλε Μαιαµίηζα, Γεώξγηνο Μαληάο
Μαξία Παιαµαξά, Παλαγηώηα Παλαγησηάθε
ANAΓOXO YΓΓPAΦH: ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΣΑΚΖ

Μειέηε Πεξηβάιινληνο
Γ΄ Γεκνηηθνύ

Σόκνο 1νο

Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία
Πξάμεσλ 2.2.1.α: «Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ»
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
Μηράιεο Αγ. Παπαδόπνπινο
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πρόεδρος ηοσ
Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ µε
βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γεµνηηθό θαη ην
Nεπηαγσγείν»
Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ
Γεώξγηνο Σύπαο
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη.
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη.
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην Δπξσπατθό
Κνηλσληθό Σακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο.

εκείσκα γηα ζέλα
- Γεηα ζνπ! Με ιέλε Οξθέα. Δζέλα;
- Δκέλα κε ιέλε …………………………………...
- Θα είκαζηε καδί όιε ηε ρξνληά. Με νδεγό ην
βηβιίν πνπ θξαηάο θαη ζπλεξγάηεο ηνπο
ζπκκαζεηέο ζνπ θαη ην δάζθαιν ζνπ ζα
εξεπλήζνπκε ηνλ θόζκν γύξσ καο. ην
«ηαμίδη» καο απηό ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε
έξεπλεο, λα γξάςνπκε θείκελα, λα θηηάμνπκε
ζρέδηα θαη θαηαζθεπέο λα δηαβάζνπκε βηβιία, λα
εξγαζηνύκε ζε ππνινγηζηέο, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
πιηθά, ράξηεο, ιεμηθά, λα κηιήζνπκε κε γλσζηνύο καο, κε
εηδηθνύο, κε επηζηήκνλεο θαη λα επηζθεθζνύκε ηόπνπο.
Σν ηαμίδη, όκσο, ηεο αλζξώπηλεο γλώζεο δελ ηειεηώλεη
πνηέ. Δμαξηάηαη θαη από καο πόζν καθξηά ζα θηάζνπκε.

Λίγα ιόγηα γηα ην βηβιίν
Σν Βηβιίν ζνπ

Έρεη νρηώ ελόηεηεο πνπ είλαη ρσξηζκέλεο ζε θεθάιαηα.
ηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ κπνξνύκε λα δηαβάζνπκε ηνλ
ηίηιν ηνπ θαη αθξηβώο από θάησ κε δπν ιόγηα όζα ζα
κειεηήζνπκε ζ’ απηό.

Κάζε ελόηεηα

Έρεη ην δηθό ηεο ζύκβνιν θαη ρξώκα, γηα λα μερσξίδεη
από ηηο άιιεο. Πεξηέρεη ηε «δσγξαθηά από ιέμεηο», ηα
θεθάιαηα θαη ηελ αλαζθόπεζε.

Κάζε θεθάιαην

Πεξηέρεη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Έηζη,
άιινηε ζα εξγαδόκαζηε κόλνη καο, άιινηε κε ηελ
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νκάδα καο θαη άιινηε όινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο καδί. ηελ
πξνζπάζεηα καο απηή βνεζόο θαη ζπλεξγάηεο ζα είλαη ν
δάζθαιόο καο.

Σν «Αμίδεη λα δηαβάζνπκε»

Δίλαη έλα θείκελν ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ, όπνπ ζα
βξίζθνπκε, ζπλήζσο, ζπγθεληξσκέλα όζα ζπδεηήζακε
ζηελ ηάμε.

ηελ «Αλαζθόπεζε»

Θα ζπγθεληξώλνπκε ηα πην ζεκαληηθά απ’ όζα κειεηήζακε ζε θάζε ελόηεηα. Αθόκε, ππάξρνπλ θάπνηεο
ζεκαληηθέο ιέμεηο, πνπ ηηο ιέκε «βαζηθό ιεμηιόγην» θαη
καο βνεζνύλ λα θαηαλνήζνπκε ηελ ελόηεηα.

Μηα «δσγξαθηά από ιέμεηο»

Δίλαη κηα δσγξαθηά πνπ θηηάρλεηαη κε ιέμεηο πνπ ζα
ζπλαληάκε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα θείκελα ηεο
ελόηεηαο. Πνιιέο απ’ απηέο έρνπλ ζρέζε κεηαμύ ηνπο θαη
απηό θαίλεηαη κε ηα βέιε πνπ ηηο ζπλδένπλ.
Θα ζπκπιεξώλνπκε ηε «δσγξαθηά» πάληα κεηά ηελ
«Αλαζθόπεζε».

ην Σεηξάδην Δξγαζηώλ

Θα βξίζθνπκε θη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (έξεπλεο,
πξνβιήκαηα, παηρλίδηα, θαηαζθεπέο θ.ά.) γηα θάζε
ελόηεηα. Κάπνηεο από απηέο είλαη νκαδηθέο θαη θάπνηεο
άιιεο αηνκηθέο.

Σν γισζζάξην

Βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ θαη πεξηέρεη ζε
αιθαβεηηθή ζεηξά ιέμεηο κε ηελ εμήγεζή ηνπο.
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Μαδί κε ην βηβιίν ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ην
Σεηξάδην Δξγαζηώλ ζα έρνπκε θαη ην ζεκεησκαηάξηό καο.
Δθεί ζα γξάθνπκε ηηο απόςεηο καο, ηηο παξαηεξήζεηο
καο, ηα επηρεηξήκαηά καο, ηα ζπκπεξάζκαηά καο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο θαη νηηδήπνηε άιιν
ζέινπκε λα ζεκεηώζνπκε όηαλ εξγαδόκαζηε αηνκηθά ε
νκαδηθά.

Καζέλα από ηα παξαθάησ ζθίηζα ζεκαίλεη όηη...

Δξγαδόκαζηε κε ηελ νκάδα καο θαη, αλάινγα κε
ηε δξαζηεξηόηεηα, εθθξάδνπκε ηηο απόςεηο καο,
εξεπλνύκε, ζπδεηάκε, ζπγθξίλνπκε, θαηαγξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξην καο θ.ά. ηελ νκάδα, άιινηε ν
θαζέλαο ζα έρεη ηε δηθή ηνπ εξγαζία θαη άιινηε ε εξγαζία
ζα είλαη θνηλή.

« Ζ δηθή καο εξώηεζε»

Αθνύ ζπδεηήζνπκε ζηελ νκάδα καο, δηαηππώ –
λνπκε κηα εξώηεζε ζρεηηθή κε ην ζέκα πνπ κειεηάκε.

Θα αλαθνηλώλνπκε ηηο ηδέεο καο, απηό πνπ
πηζηεύνπκε.

«Έλα βήκα πην πέξα»

Μαο δίλεηαη έλα ζέκα πνπ, γηα λα ην
εξεπλήζνπκε, ρξεηάδεηαη λα ζρεδηάζνπκε πνύ ζα
ςάμνπκε κέζα θαη έμσ από ηελ ηάμε καο.

Τπάξρεη ζην «Σεηξάδην Δξγαζηώλ» δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην θεθάιαην πνπ κειεηήζακε.
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Ενύκε καδί

Δλόηεηα 1

Μηα «δσγξαθηά από ιέμεηο»
Οη άλζξσπνη δνύκε καδί
δεκηνπξγνύκε

θνηλόηεηεο

επεηδή έρνπκε

αλάγθεο

γη’ απηό βάδνπκε
εθιέγνπκε

θαλόλεο

Γεκνηηθό πκβνύιην θαη Γήκαξρν

έρνπκε ζρέζεηο

(π.π. ζοκενβαγόιαζηε, παίγμοιε ιαγί,…)

Καηνηθνύκε ζην Γήκν…………………………….…….
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Κεθάιαην 1 Ενύκε καδί θαη ζπλεξγαδόκαζηε
Υξεηαδόκαζηε ν έλαο ηνλ άιινλ
Γηαηί δνύκε ζε πόιεηο θαη ζε ρσξηά;

1

«…είθνζη έμη άλζξσπνη γηα λα δήζνπλ ζην βνπλό,
πξέπεη όια λα ηα θάκνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο. Να ςήλνπλ
ην ςσκί, λα θνπβαινύλ ην λεξό, λα βξάδνπλ ην θαΐ.
Δίζηε 26 ζπγθάηνηθνη, πνπ πξέπεη λα δήζεηε καδί ζην
ίδην κέξνο. Έρεηε ηηο ίδηεο δπζθνιίεο θαη ηηο ίδηεο
σθέιεηεο. Κάληε ινηπόλ κηα θνηλόηεηα».

Εαραξίαο Παπαλησλίνπ, Σα Φειά Βνπλά
 Γηαβάδνπκε ην παξαπάλσ θείκελν. Ση
πηζηεύνπκε όηη είλαη ε θνηλόηεηα;
 Τπνγξακκίδνπκε ζην παξαπάλσ θείκελν ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη «είθνζη έμη
άλζξσπνη».
 Αλ πεγαίλακε εκείο θαηαζθήλσζε ζην βνπλό, πνηεο
δπζθνιίεο ζα αληηκεησπίδακε; Ση σθέιεηεο ζα είρακε;
 Αλαδεηνύκε ζην ιεμηθό ηεο ηάμεο καο ηη ζεκαίλεη ε
ιέμε θνηλόηεηα.

2

 Πηαλόκαζηε ρέξη ρέξη θαη θάλνπκε έλαλ θύθιν
όπσο ηα παηδηά ηεο εηθόλαο ζηελ επόκελε ζειίδα.
Αο ζπδεηήζνπκε ηη καο ελώλεη.
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1) ινη κνλαδηθνί, όινη ίζνη.
2) Λύλνπκε καδί ηα πξνβιήκαηά καο.
3) Νηώζσ αζθάιεηα θνληά ζαο.
4) πδεηνύκε.
5) Καζέλαο καο είλαη δηαθνξεηηθόο από ηνλ άιιν, είλαη
ν εαπηόο ηνπ.
6) Ζ θνηλόηεηα είλαη θνηλή, αλήθεη ζε όινπο καο.
7) Παίδνπκε καδί.
8) Γε ζπκθσλνύκε πάληα.
9) Υξεηαδόκαζηε ν έλαο ηνλ άιινλ.
10) Καλείο καο δελ κπνξεί λα δήζεη κόλνο.

3

ηελ εηθόλα ηεο επόκελεο ζειίδαο θαίλνληαη
άλζξσπνη κηαο θνηλόηεηαο πνπ έρνπλ ζρέζεηο κεηαμύ
ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά αγνξάδνπλ παγσηά
από ην πεξίπηεξν.
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 Πνηεο άιιεο ζρέζεηο κπνξνύκε λα βξνύκε αλάκεζα
ζηνπο αλζξώπνπο ηεο εηθόλαο;

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ
ΤΝΔΡΓΔΗΟ
ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ

ΦΡΟΤΣΑ
ΛΑΥΑΝΗΚΑ

ΚΑΦΔΝΔΗΟΝ

οκενβαγόιαζηε, επζημζκςκμύιε, δίκμοιε, παίνκμοιε...
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4 Γηαζθεδάδνπκε καδί!

Παναδμζζαημί πμνμί

Θεαηνζηή Πανάζηαζδ

Κανκααάθζ
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8ν Γεκνηηθό ρνιείν
Παιαηνύ Φαιήξνπ

κηα γηνξηή όιν λεξό

ζηελ απιή ηνπ ρνιείνπ

Σεηάξηε 8 Ηνπλίνπ
ζηηο 8 κ.κ.
Με ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε
ηνπ Γήκνπ Π. Φαιήξνπ

Αθίζα από παζδζηή βζμνηή

Ξεπεξλάκε καδί ηηο δπζθνιίεο!

Μεηαθμνά αζεεκμύξ ιε αζεεκμθόνμ
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Δζάκμζλδ δνόιμο

Δζάζςζδ ιεηά από ζεζζιό

 πδεηάκε ηηο ηζηνξίεο πνπ καο «δηεγνύληαη» νη εηθόλεο.
 Γηεγνύκαζηε ζηελ ηάμε ραξνύκελεο θαη δύζθνιεο
ζηηγκέο πνπ πεξάζακε ζηε δηθή καο θνηλόηεηα.
 Μαδεύνπκε θσηνγξαθίεο από ηε δσή ηεο θνηλόηεηαο
καο θαη δεκηνπξγνύκε ηε δηθή καο αθίζα.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
ηα πνιύ παιηά ρξόληα, νη άλζξσπνη είραλ λα
αληηκεησπίζνπλ πνιιέο δπζθνιίεο. Έπξεπε λα βξνπλ
ηξόπνπο λα πξνθπιαρηνύλ από ηα άγξηα δώα, ην θξύν,
ηηο αξξώζηηεο θαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηξνθή κόλνη ηνπο
ζηε θύζε. ηγά ζηγά θαηάιαβαλ όηη πνιινί καδί ήηαλ πην
δπλαηνί. Γεκηνύξγεζαλ, ινηπόλ, νηθηζκνύο ζε κέξε πνπ
ήηαλ θνληά ζε λεξό. Απηέο ήηαλ νη πξώηεο θνηλόηεηεο.
ινη καδί έλησζαλ πεξηζζόηεξν αζθαιείο.
Μπνξνύζαλ λα κνηξάδνληαη κε άιινπο αλζξώπνπο ηε
ραξά ηνπο, ηνπο θόβνπο ηνπο θαη ηηο θαηλνύξηεο ηδέεο
ηνπο. Έηζη έκαζαλ λα ζπλεξγάδνληαη. ηγά ζηγά έθηηαμαλ
ηνλ αλζξώπηλν πνιηηηζκό.
ήκεξα νη άλζξσπνη δνύκε ζε κηθξέο θνηλόηεηεο, πνπ
ηηο ιέκε ρσξηά θαη ζε κεγαιύηεξεο, πνπ ηηο ιέκε πόιεηο.
Ενύκε καδί ζεκαίλεη όηη ζπλεξγαδόκαζηε, εμππεξεηνύκε
θαη ρξεηαδόκαζηε ν έλαο ηνλ άιινλ.

1, 2, 3, 4
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Κεθάιαην 2
Γηα λα δνύκε καδί, ρξεηαδόκαζηε θαλόλεο
 ηαλ παίδνπκε θξπθηό, έρνπκε θαλόλεο.
 ε ηη καο ρξεηάδνληαη νη θαλόλεο;

1 ηε γεηηνληά καο
ήκεξα βξήθα ζην
γξακκαηνθηβώηηό καο απηό ην
θπιιάδην. Αο ην δηαβάζνπκε
θαη αο ζπδεηήζνπκε ηνπο
ιόγνπο πνπ ν Γήκνο Καιιηζέαο
ην κνίξαζε ζηνπο δεκόηεο ηνπ.

ΘΑΝΟΝΔ ΣΖ ΘΑΘΑΡΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ

1. Βάδνπκε ηα ζθνππίδηα κόλν
ζηνπο θάδνπο.
Ο Γήκνο καο έρεη ηνπνζεηήζεη πεξίπνπ
2.500 θάδνπο απνξξηκκάησλ. Γελ ππάξρεη
ιόγνο λα βξίζθνληαη ζθνππίδηα αιινύ εθηόο
από ηνπο θάδνπο.

2. Σα ζθνππίδηα ηα βάδνπκε ζε γεξέο
ζαθνύιεο θαιά δεκέλεο.
Σα ρύκα ζθνππίδηα ιεξώλνπλ ηνλ θάδν θαη
όινη εκείο κπξίδνπκε ηηο δπζάξεζηεο
νζκέο ηνπ θάδνπ.
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3. Γελ αθήλνπκε ζθνππίδηα έμσ από ηνπο θάδνπο.
Οη αδέζπνηνη ζθύινη θαη γάηεο ηα ζθνξπίδνπλ,
ελώ ζκήλε από κύγεο ζα είλαη
θνληά ζην ζπίηη καο. Δάλ ν θάδνο
δελ αξθεί δεηήζηε από ην Γήκν
λα ηνπνζεηήζεη θαη άιινλ.

4. Θαηεβάδνπκε ηα ζθνππίδηα θαηά
πξνηίκεζε ην βξάδπ ή πξηλ από ην
δξνκνιόγην ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ.
Δάλ ηα θαηεβάζεηε κεηά ζα ππάξρνπλ
κπξνζηά ζην ζπίηη ζαο σο ην επόκελν
δξνκνιόγην.

5. Γελ βάδνπκε ζηνπο θάδνπο κπάδα

θαη νηθνδνκηθά πιηθά γηαηί πξνθαινύλ
βιάβε ζηα απνξξηκκαηνθόξα γεγνλόο
πνπ ζπληζηά βιάβε ή θαηαζηξνθή
Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη
ζπλεπάγεηαη αζηηθέο επζύλεο.

 Ση ζπκβαίλεη, ζπλήζσο, όηαλ νη άλζξσπνη κηαο
θνηλόηεηαο δε δείρλνπλ ζεβαζκό ζηνπο θαλόλεο;

2 Τπάξρνπλ όκσο θη άιινη θαλόλεο…
 Αο βξνύκε θαλόλεο πνπ αθνινπζνύκε ηηο ώξεο πνπ
πνιινί άλζξσπνη ζέινπλ λα μεθνπξαζηνύλ.
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3

.

Υαιδθό πεγμδνόιζμ βζα εύημθδ δζάααζδ.
Απαβμνεύεηαζ δ ζηάειεοζδ.

Ο μδδβόξ πανααίαζε ημκ ηακόκα.
Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο θαη ζπδεηνύκε:
 Πνηα αλάγθε, πνηνλ θαλόλα, πνηα παξάβαζε καο
δείρλνπλ;
 Ση κπνξεί λα ληώζεη εθείλνο πνπ κόλν από εθεί κπνξεί
λα πεξάζεη;
 Ση ζα ιέγακε ζηνλ νδεγό;
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4

.
Οη θαλόλεο είλαη κόλν
γηα ηνπο άιινπο.

ρνιηάδνπκε ηελ άπνςε ησλ παηδηώλ ηεο εηθόλαο.

5 ηελ ηάμε καο
ηελ ηάμε καο έρνπκε θαλόλεο.
Αο ρσξηζηνύκε ηπραία ζε νκάδεο, θη αο ζπδεηήζνπκε
ζηελ νκάδα καο:
 Πνηνη θαλόλεο θαίλεηαη λα είλαη πην ζεκαληηθνί
γηα ην δάζθαιν καο;
 Με πνηνλ θαλόλα λνκίδνπκε όηη ζα ζπκθσλνύζαλ όινη
ζηελ ηάμε;

6 ην ζπίηη καο
ην ζπίηη καο θαη ζηελ
νηθνγέλεηά καο έρνπκε
θαλόλεο.
πδεηάκε ζηελ νκάδα καο:
 Πνηα πξάγκαηα ζην
ζπίηη δε καο επηηξέπνπλ
νη γνλείο καο;
18 / 15-16

Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε
όζα ζπδεηήζακε ζηελ νκάδα
καο.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Γηα λα δνύκε νη άλζξσπνη καδί, βάδνπκε θαλόλεο θαη
ηνπο αθνινπζνύκε. Γηα παξάδεηγκα, ζηε γεηηνληά καο πεηάκε ηα ζθνππίδηα ζηνπο θάδνπο. ηελ ηάμε καο αθνύκε κε
πξνζνρή ην ζπκκαζεηή καο πνπ κηιάεη αθόκα θαη αλ
δηαθσλνύκε κε όζα ιέεη, δειαδή ζεβόκαζηε ηε δηθή ηνπ
άπνςε. ηελ νκάδα καο, ελώ επηθξαηεί ε γλώκε ησλ
πεξηζζόηεξσλ, ζπδεηάκε θαη ηελ άπνςε εθείλσλ πνπ
δηαθσλνύλ.
Δίλαη θαιό λα ζπκίδνπκε ζηνπο άιινπο ηνπο θαλόλεο,
αιιά πξώηα ρξεηάδεηαη λα ηνπο ηεξνύκε εκείο νη ίδηνη.
ηελ θνηλόηεηα πνπ δνύκε είκαζηε πνιίηεο, θάηνηθνη
ηεο πόιεο ή ηνπ ρσξηνύ καο. Αθόκα όκσο θη αλ είκαζηε
μέλνη, απνηεινύκε κέιε ηεο θνηλόηεηαο θαη νθείινπκε λα
αθνινπζνύκε ηνπο θαλόλεο ηεο.

5
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Κεθάιαην 3
Δλδηαθεξόκαζηε γηα ηελ θνηλόηεηα
Με πνηνπο ηξόπνπο ελδηαθεξόκαζηε
γηα ηελ θνηλόηεηά καο;

1 .
Ζ ηζνπιήζξα ζηελ παηδηθή ραξά
είλαη ζπαζκέλε από πέξπζη.

Άλλα

Δκέλα κε λνηάδεη!
Γηώξγνο
Γελ ππάξρεη ρώξνο ζην πεδνδξόκην.
Παξθάξνπλ απηνθίλεηα.

Μαλώιεο

Δκέλα κε λνηάδεη!
Γηώηα
Ο ζσιήλαο ηνπ λεξνύ κπξνζηά ζην ζπίηη καο
είλαη ζπαζκέλνο εδώ θαη κηα εβδνκάδα.
Φώηεο
Δκέλα κε λνηάδεη!
Καηεξίλα
Θέισ λα κάζσ κνπζηθή, ρνξό, δσγξαθηθή… αιιά
δελ ππάξρεη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ζην δήκν.
Γεκήηξεο
Δκέλα κε λνηάδεη!
Μάξε
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Ζ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη όιν κπεηόλ.
Ηξίλα
Δκέλα κε λνηάδεη!
Παλαγηώηεο
Ζ παξαιία είλαη γεκάηε πιαζηηθά θαη ηελεθεδάθηα.
Γελ έρσ πνπ λ’ απιώζσ ηελ πεηζέηα κνπ.
Υξηζηίλα
Δκέλα κε λνηάδεη!
Βιαδίκεξνο
Ση λα θάλνπκε
όκσο εκείο γηα
ηα πξνβιήκαηα;

Μ’ απηά αζρνινύληαη
νη κεγάινη.

Γηαθσλώ,
κπνξνύκε θη εκείο
λα θάλνπκε θάηη.
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Δκέλα κε
λνηάδεη. Δζάο
ζαο λνηάδεη;

 Αο πνύκε θη εκείο ηε γλώκε καο γη’ απηά πνπ
ζπδεηνύλ ηα παηδηά ηεο εηθόλαο.

2

α) πσο αλαθαιύςακε, όζα ζπκβαίλνπλ ζε
κηα θνηλόηεηα αθνξνύλ όινπο ηνπο
θαηνίθνπο ηεο.
 Ση κπνξεί λα θάλεη ν θαζέλαο καο;

β) Καζέλαο κόλνο ηνπ δελ έρεη δύλακε, δειαδή δελ
κπνξεί λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα. Αλ όκσο
ελσζνύκε, απνθηνύκε δύλακε. Γη’ απηό, αο
θηηάμνπκε νκάδεο γηα δξάζε. Από εδώ θαη πέξα έηζη
ζα εξγαδόκαζηε!
 Βξίζθνπκε νλόκαηα γηα ηηο νκάδεο καο.

γ) Κάζε νκάδα επηιέγεη έλα από ηα πξνβιήκαηα ηεο
πόιεο ή ηνπ ρσξηνύ καο.
πδεηάκε, πξνηείλνπκε ιύζεηο θαη ηηο αλαθνηλώλνπκε
ζηελ ηάμε.

22 / 17-18

1. πδεηάκε

2. Πξνηεί1. Αλαθνηλώλνπκε
λνπκε ιύζεηο
3. Αλαθνηλώλνπκε

3 .

Aο εξεπλήζνπκε ινηπόλ πνηνη κπνξνύλ λα
καο βνεζήζνπλ λα ιύζνπκε ηα πξνβιήκαηα
πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε κηα θνηλόηεηα.

Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
ΚΑΠΗ

Δδιμηζηή αζαθζμεήηδ
Θεζζαθμκίηδξ
Δδιμηζηή ζοβημζκςκία
23 / 18-19

Κέληξν πξνζηαζίαο Άγξησλ Εώσλ

Σναοιαηζζιέκδ
Γεναηίκα.

Πενίεαθρδ ηαζ
απεθεοεένςζδ
ηδξ βεναηίκαξ.

Δζεινληηζκόο

Πνόζηθδζδ βζα αζιμδμζία.
δίκμοκ αίια.

Οζ δδιόηεξ

Ζ ελνξία καο δηνξγαλώλεη εζεινληηθή αηκνδνζία ηελ
Κπξηαθή 29 Φεβξνπαξίνπ. ην πξνζθιεηήξην απηό ηεο
αγάπεο παξαθαιείζαη λα πξνζέιζεηο.

4

α) Πώο ιύλνπκε έλα πξόβιεκα;

 Απνθαζίδνπκε πνην από ηα πξνβιήκαηα ηεο πόιεο
καο ή ηνπ ρσξηνύ κάο απαζρνιεί πεξηζζόηεξν.
24 / 19-20

 Δξγαδόκαζηε ζε νκάδεο θαη εξεπλνύκε πνηνη
κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ λα ην ιύζνπκε.

*
Πνηνο
άιινο;
Πνηνο
άιινο;

* Γηεπζπληήο, Γάζθαινη, ύιινγνο Γνλέσλ
Σν πξόβιεκα:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

 Πνηνο είλαη αξκόδηνο;
 Πνηνο κπνξεί;
 Πνηνο γλσξίδεη;
 Πνηνο ζέιεη;
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
ηελ θνηλόηεηά καο, κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ
πξνβιήκαηα. Απηά κπνξνύκε λα ηα ιύζνπκε αλ ελδηαθεξζνύκε. ηαλ ζέινπκε λα ιύζνπκε θάπνην πξόβιεκα,
αλαδεηνύκε ηνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη αξκόδηνη γη’
απηό.
Γηα παξάδεηγκα, ηε ζπαζκέλε ηζνπιήζξα ζηελ παηδηθή
ραξά αξκόδηνο λα ηελ επηζθεπάζεη είλαη ν δήκνο κε ηηο
ππεξεζίεο ηνπ. Γη’ απηό, σο ππεύζπλνη πνιίηεο, επηθνηλσλνύκε καδί ηνπο θαη ηνπο ελεκεξώλνπκε. Γε θηάλεη κόλν
λα παξαπνληόκαζηε. Αμίδεη λα ελδηαθεξόκαζηε γηα λ’
αιιάμνπκε θάηη. Δίλαη θαη δηθή καο επζύλε λα θάλνπκε
ηελ θνηλόηεηα έλα θαιύηεξν κέξνο γηα λα δνύκε.

6,7
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Κεθάιαην 4 Δλεκεξσλόκαζηε: πνηνη
απνθαζίδνπλ θαη ηη απνθαζίδνπλ
Με ηη αζρνινύληαη ην Γεκνηηθό
πκβνύιην θαη ν Γήκαξρνο;

1

α) Μηα πόιε απνηειεί έλα δήκν. κσο, κηα
κεγαινύπνιε όπσο ε Αζήλα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
πνιινύο δήκνπο. Πνιιά γεηηνληθά ρσξηά καδί ή κηθξέο
γεηηνληθέο πόιεηο απνηεινύλ θαη απηά έλα δήκν.
 Δκείο ζε πνην δήκν θαηνηθνύκε;
 ην ράξηε ηεο Διιάδαο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ
καο, βξίζθνπκε ην ρσξηό ή ηελ πόιε καο.

ΓΖΜΟ ΝΔΑ
ΜΤΡΝΖ

ΓΖΜΟ
ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΔΗΜΟ
ΕΡΜΟΤΠΟΛΕΩ
ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ
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2

.

3

.

Ση λνκίδνπκε όηη θάλνπλ ν Γήκαξρνο, ην
Γεκνηηθό πκβνύιην θαη όζνη εξγάδνληαη
ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ;
Πάκε ζην Γεκαξρείν.
Πάκε κηα βόιηα εθεί πνπ απνθαζίδνπλ.
ιεο νη νκάδεο αο αλεβνύκε ζην
καγηθό ηξέλν θη αο πεηάμνπκε ςειά.
Τπάξρεη έλα βαγόλη γηα θάζε νκάδα.

Δίκαζηε ηπρεξνί! Απηή
ηελ ώξα ην Γεκνηηθό
πκβνύιην ζπλεδξηάδεη!
Φαίλνληαη πνιύ
ζνβαξνί. Ση λα
ζπδεηνύλ;

Απηνί ζα θηηάμνπλ
ηελ παηδηθή ραξά;

Αθνύζηε πώο θσλάδεη
εθείλνο εθεί! Μάιινλ δε
ζπκθσλεί κε ηνπο άιινπο.
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ΜΟΤΔΗΟ

Κ.Α.Π.Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΑΣΤΝΟΜΗΑ

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ

Κ.Δ.Π.
οκεδνίαζδ δδιμηζημύ
ζοιαμοθίμο
29 / 22-23

ΠΑΡΚΟ

Κη αλ θάπνηνη δε
ζπκθσλνύλ, πώο
απνθαζίδνπλ;

Α! Έρσ αθνύζεη όηη
ςεθίδνπλ θαη απνθαζίδνπλ
νη πεξηζζόηεξνη.

Να δεηήζνπκε λα καο
βνεζήζνπλ λα θηηάμνπκε
ζρνιηθή βηβιηνζήθε;

4

.

Βιέπεηε κε πόζα
δεηήκαηα αζρνιείηαη ην
Γεκνηηθό πκβνύιην;

Δίλαη επθαηξία! ιεο νη νκάδεο αο εηνηκάζνπκε ηε δηθή καο εξώηεζε πξνο ην
Γεκνηηθό πκβνύιην.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Κάζε Γήκνο δηνηθείηαη από ην Γήκαξρν θαη ην
Γεκνηηθό πκβνύιην. Απηνί απνθαζίδνπλ γηα πνιιά
δεηήκαηα ηνπ δήκνπ: πνύ ζα γίλνπλ πιαηείεο, πνύ ζα
θπηεπηνύλ δέληξα θ.ά. Δλδηαθέξνληαη γηα ηνπο δεκόηεο,
όπσο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. Με άιια
ιόγηα θξνληίδνπλ γηα ην θνηλό θαιό.

8
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Κεθάιαην 5

Δθινγέο ζην δήκν

ην δήκν θαηνηθνύκε πνιινί. Γελ κπνξνύκε
λα βξεζνύκε καδί ζηνλ ίδην ρώξν γηα λ’
απνθαζίζνπκε. Γη’ απηό εθιέγνπκε θάπνηνπο
από εκάο, γηα λα απνθαζίδνπλ γηα ηα
δεηήκαηα ηνπ δήκνπ, δειαδή απνθαζίδνπλ
απηνί γηα καο.
 Πώο εθιέγνπκε ην Γεκνηηθό
πκβνύιην θαη ην Γήκαξρν;
 Πώο ζπκκεηέρνπκε ζηε δσή
ηεο θνηλόηεηαο;

1

Φεθνδέιηηα

.

Οιζθία οπμρδθίμο
Δδιάνπμο

Οζ πμθίηεξ
ρδθίγμοκ
31 / 24

Καζ νίπκμοκ ηδκ
ρήθμ ημοξ
ζηδκ ηάθπδ

Α΄ Αληηδήκαξρνο Γήκαξρνο

Β΄ Αληηδήκαξρνο

Σμ κέμ Δδιμηζηό οιαμύθζμ ζοκεδνζάγεζ
Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο, ζπδεηάκε ζηελ νκάδα
καο θαη αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε.
 Πώο γίλνληαη νη εθινγέο;
 Πώο εθιέγεηαη ν Γήκαξρνο;
 Πώο εθιέγεηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην;

2 πκκεηέρνπκε θη αιιηώο

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηεο Οκνξθνύπνιεο απνθάζηζε
λα ρηίζεη έλα σξαίν Γεκαξρείν ζην κεγάιν νηθόπεδν κε ηα
πεύθα. Απηή ε απόθαζε δελ άξεζε ζηνπο δεκόηεο, θαη πην
32 / 24-25

πνιύ ζηα παηδηά. Ήζειαλ εθεί λα γίλεη πάξθν.
 Ση ζα θάλακε εκείο, αλ δνύζακε ζηελ Οκνξθνύπνιε θη αληηκεησπίδακε απηό ην πξόβιεκα;
Ση ζα ιέγακε
ζην Γήκαξρν;

Ση ζα γξάθακε
ζην Γεκνηηθό
πκβνύιην;

Ση άιιν ζα
θάλακε;

Ση ζα δεηνύζακε
από ηνπο
ζπιιόγνπο;

3 .

Οζ ιαεδηέξ ηδξ Γ΄ ηάλδξ ημο 8μο Δδιμηζημύ πμθείμο
Παθαζμύ Φαθήνμο ζογδημύκ ιε ημ Δήιανπμ Παθαζμύ
Φαθήνμο.
Φαληαδόκαζηε κηα κέξα πνπ παηδηθά ζπκβνύιηα ζα ιέλε
ηηο ηδέεο ηνπο κπξνζηά ζην Γήκαξρν ή ζην Γεκνηηθό
πκβνύιην ηεο πόιεο ηνπο.
33 / 25-26

 Δκείο πνηα ζέκαηα ζα ζέιακε λα ζπδεηήζνπκε κε
ην Γήκαξρν ηεο πόιεο καο;
 Ση ζα πξνηείλακε γη’ απηά; πδεηάκε θαη γξάθνπκε ηηο
πξνηάζεηο καο ζην ζεκεησκαηάξηό καο.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
ην δήκν καο είκαζηε πνιινί. Γελ κπνξνύκε όκσο
λα ζπλαληηόκαζηε γηα λ’ απνθαζίδνπκε όινη καδί. Γη’
απηό γίλνληαη εθινγέο. ζνη από ηνπο δεκόηεο ζέινπλ
λα εθιεγνύλ ζην Γεκνηηθό πκβνύιην βάδνπλ
ππνςεθηόηεηα. Φεθίδνπκε ιίγνπο, εθείλνπο πνπ
λνκίδνπκε όηη είλαη νη θαιύηεξνη γηα λα θάλνπλ όια όζα
ζα ζέιακε, ςεθίδνπκε κπζηηθά θάζε ηέζζεξα ρξόληα γηα
λα εθιέμνπκε ην Γήκαξρν θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην.
Γήκαξρνο εθιέγεηαη απηόο πνπ ζα ςεθίζνπλ νη
πεξηζζόηεξνη (ε πιεηνςεθία). Απηέο είλαη νη δεκνηηθέο
εθινγέο.
κσο νη εθινγέο δελ είλαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο
ζπκκεηνρήο γηα λα ιύζνπκε ηα θνηλά πξνβιήκαηα.
Μπνξνύκε λα βνεζήζνπκε θη αιιηώο: Να γίλνπκε κέιε
ζε θάπνην ζύιινγν. Να ιέκε ειεύζεξα ηηο ηδέεο θαη ηηο
πξνηάζεηο καο. Να πεγαίλνπκε ζην Γήκαξρν. Να
παξαθνινπζνύκε ηη απνθαζίδνπλ νη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη θαη λα δηακαξηπξόκαζηε όηαλ δε
ζπκθσλνύκε. Απηό είλαη δεκνθξαηία.

9
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Αλαζθόπεζε
1 .

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… θαη
λα ζπκπιεξώζνπκε

ινη δνύκε ζε κηθξέο ή κεγάιεο θνηλόηεηεο πνπ ηηο ιέκε
δήκνπο. Μέζα ζηελ θνηλόηεηα ηθαλνπνηνύκε ηηο αλάγθεο
καο γηα κόξθσζε, πγεία, επηθνηλσλία, ςπραγσγία.
Αληηκεησπίδνπκε καδί ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο.
Γηα λα δνύκε καδί ρξεηάδεηαη λα βάδνπκε θαλόλεο θαη λα
ηνπο ηεξνύκε όινη. …………………………………… (Πνηνπο
θαλόλεο;)
ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δήκνπ είλαη απαξαίηεην λα
ζπκκεηέρνπκε όινη. Φεθίδνπκε θαη εθιέγνπκε θάζε
ηέζζεξα ρξόληα Γεκνηηθό πκβνύιην θαη Γήκαξρν, γηα λα
απνθαζίδνπλ θαη λα θάλνπλ ό,ηη ρξεηάδεηαη. Κάζε κέξα
όκσο κηθξνί θαη κεγάινη πξνζθέξνπκε ό,ηη θαιύηεξν κπνξνύκε γηα ην θνηλό θαιό. πκκεηέρνπκε ζε ζπιιόγνπο,
βνεζάκε εζεινληηθά θ.ά. Έηζη, όινη καδί ρηίδνπκε έλαλ
θαιύηεξν θόζκν.

2 Βαζηθό ιεμηιόγην
θνηλόηεηα, πνιίηεο, αλάγθεο, θαλόλεο, ρώξνο,
αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ζπλεξγαδόκαζηε, ελδηαθεξόκαζηε,
ελεκεξσλόκαζηε, επηθνηλσλνύκε, ζπκκεηέρνπκε,
ζύιινγνο, κέιε, εζεινληηζκόο, δήκνο, ππεξεζίεο,
εθινγέο, ςεθνδέιηην, Γήκαξρνο, Γεκνηηθό πκβνύιην

3

Πεγαίλνπκε ζηε «δσγξαθηά από ιέμεηο»
θαη ζπκπιεξώλνπκε.
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4

.

Πώο θηάζακε σο εδώ;

Ση
καο άξεζε;
Ση καο
δπζθόιεςε;

Ση άιιν ζα
ζέιακε λα
κειεηήζνπκε;

Γξαζηεξηόηεηεο
ηεο Αλαζθόπεζεο
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Ο Σόπνο καο

Δλόηεηα 2

Μηα «δσγξαθηά από ιέμεηο»

Ο ηόπνο πνπ δνύκε
είλαη

*……………………………
απνηππώλεηαη ζε
ράξηε

βνπλά

πνπ δείρλεη
ζάιαζζα

λεζί

* πκπιεξώλνπκε ό,ηη ηαηξηάδεη ζηνλ ηόπν καο:
νξεηλόο, πεδηλόο, παξαζαιάζζηνο, λεζησηηθόο.
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Ο ηόπνο πνπ δνύκε
δεκηνπξγήζεθε
από

αιιάδεη
από

ηνλ άλζξσπν

ηε θύζε

πνπ θαηαζθεπάδεη

ιηκάληα
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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Κεθάιαην 1 Έλαο ηόπνο κε ρίιηα πξόζσπα
ηε ρώξα καο ππάξρνπλ πνιινί
θαη δηαθνξεηηθνί ηόπνη!
Διάηε λα ηνπο γλσξίζνπκε…

1 .
«…Γελ μέξσ αλ ππάξρεη πην όκνξθε ζάιαζζα ζηνλ
θόζκν. Μηα ηε ζθηάδνπλ ηα πεύθα, πνπ θαηεβαίλνπλ
ζρεδόλ σο η' αθξνγηάιη, θαη ηόηε γίλεηαη πξάζηλε πξάζηλε ζαλ ακπειόθπιιν, θαη κηα γαιάδηα γαιάδηα. ην βπζό
ηεο, αιινύ έρεη ςηιή άκκν θη αιινύ πνιύρξσκα πεηξάδηα, πνπ κέζα ζην λεξό ηα ρξώκαηα ηνπο γίλνληαη ηόζν
θαληαρηεξά, πνπ ζαξξείο θαη κόιηο ηα δσγξάθηζαλ.»

Άθηδ Ζέδ Σμ ηαπθάκζ ηδξ αζηνίκαξ

Έκαξ πεδζκόξ ηόπμξ

Έκαξ μνεζκόξ ηόπμξ
Έκαξ παναεαθάζζζμξ ηόπμξ
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 Πνηα από ηηο εηθόλεο ηαηξηάδεη κε ηνλ ηόπν
πνπ πεξηγξάθεη ην θείκελν;
 πγθξίλνπκε ηνλ ηόπν πνπ κέλνπκε κε ηνλ ηόπν πνπ
πεξηγξάθεη ην θείκελν. πδεηάκε ζε ηη κνηάδνπλ θαη ζε
ηη δηαθέξνπλ νη δύν ηόπνη.

2 . «Μαο θηάλνπλ ηα δπν κάηηα καο

ηα δπν ρέξηα καο θαη ε θαξδηά καο,
γηα λα γεπηνύκε απηόλ ηνλ ηόπν…»

Κςζηήξ Παθαιάξ
Με ηε θαληαζία καο πεγαίλνπκε ζηνλ ηόπν πνπ
καο αξέζεη πεξηζζόηεξν από απηνύο πνπ
θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο. Παξαηεξνύκε, αθνύκε,
κπξίδνπκε θαη αγγίδνπκε.
 πδεηάκε ζηελ νκάδα θαη γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό
καο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλακε κε όιεο καο ηηο
αηζζήζεηο.
 ην θείκελν πνπ γξάςακε βξίζθνπκε ιέμεηο πνπ
δείρλνπλ ηη θάλνπκε εθεί (ξήκαηα) θαη ηη ππάξρεη εθεί
(νπζηαζηηθά) θαη ηηο γξάθνπκε ζηνπο παξαθάησ
πίλαθεο.

ηη θάλνπκε εθεί (ξήκαηα)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ηη ππάξρεη εθεί (νπζηαζηηθά)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Αλαθνηλώλνπκε ηελ εξγαζία καο ζηελ ηάμε.

3

Ο Οξθέαο έζηεζε ηε ζθελή ηνπ
θάπνπ ζηε θύζε. Ση ηόπν
λνκίδνπκε όηη δηάιεμε; Ση πηζηεύνπκε
όηη ζα θάλεη εθεί;

4

πδεηάκε γηα νξεηλνύο, πεδηλνύο θαη παξαζαιάζζηνπο ηόπνπο πνπ έρνπκε επηζθεθηεί.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
ηε ρώξα καο ζπλαληάκε ηόπνπο νξεηλνύο, πεδηλνύο
θαη παξαζαιάζζηνπο.
Έλαο νξεηλόο ηόπνο έρεη βνπλά, βξάρηα, δάζε,
πνηάκηα. Δθεί δνπλ άγξηα δώα θαη πνπιηά. Σα βνπλά ηεο
Διιάδαο είλαη πνιιά. Αιινύ είλαη γπκλά από βιάζηεζε
θαη αιινύ ηα ζθεπάδνπλ δάζε από δέληξα, όπσο πεύθα,
έιαηα, βειαληδηέο, θαζηαληέο. ηηο πιαγηέο ηνπο εθηόο από
δέληξα θπηξώλνπλ ζάκλνη θη αγξηνινύινπδα.
Οη πεδηλέο πεξηνρέο ζηε ρώξα καο είλαη ιηγόηεξεο
από ηηο νξεηλέο. Δίλαη επίπεδεο. πλήζσο έρνπλ
εύθνξε γε. ηηο πεδηάδεο ζπλαληάκε πνιιά θπηά όπσο
ειηέο, πνξηνθαιηέο, αγξηαριαδηέο, ζηηάξηα, βακβάθηα.
Τπάξρνπλ όκσο θαη ηόπνη πνπ έρνπλ πνηάκηα, ιίκλεο
θαη ζάιαζζα. Οη ηόπνη θνληά ζηε ζάιαζζα ιέγνληαη
παξαζαιάζζηνη.
Οη δηαθνξεηηθνί ηόπνη δίλνπλ κηα μερσξηζηή νκνξθηά
ζηε ρώξα καο, δεκηνπξγνύλ έλαλ ηόπν κε ρίιηα
πξόζσπα!

1
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Κεθάιαην 2
Υσξηά θαη πόιεηο ηνπ ηόπνπ καο
Ζ ρώξα καο έρεη νξεηλνύο, πεδηλνύο θαη
παξαζαιάζζηνπο ηόπνπο. Άξαγε, πώο λα
δνπλ νη άλζξσπνη ζε θαζέλαλ απ’ απηνύο
ηνπο ηόπνπο;

1 .

Παξαηεξνύκε ηελ εηθόλα: Πνηνπο ηόπνπο
αλαγλσξίδνπκε;

2 .

 Κάλνπκε θιήξσζε θαη ζε θάζε νκάδα
ηπραίλεη έλαο από ηνπο ηόπνπο ηεο
παξαπάλσ εηθόλαο. Δθεί ζα «ρηίζνπκε» έλαλ νηθηζκό.
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 πδεηάκε, θαηαγξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξην καο θαη
πξνηείλνπκε ηη ζα «ρηίζνπκε» (πόιε ή ρσξηό), πώο
ζα είλαη ηα ζπίηηα, πώο ζα δνπλ νη θάηνηθνη εθεί θ.ά.

3 .

πγθξίλνπκε ηνπο νηθηζκνύο πνπ «έρηηζαλ»
νη νκάδεο ηεο ηάμεο. Βξίζθνπκε ζε ηη
κνηάδνπλ θαη ζε ηη δηαθέξνπλ νη πέληε νηθηζκνί.

4

’ έλαλ ηόπν όπσο απηνί πνπ κειεηήζακε έρεη
ρηηζηεί ην ρσξηό ή ε πόιε όπνπ θαηνηθνύκε.
Διάηε λα θηηάμνπκε ηελ «ηαπηόηεηά ηνπ».

Ζ «ηαπηόηεηα» ηνπ ρσξηνύ ή ηεο πόιεο
όπνπ θαηνηθνύκε
Πόιε …

Υσξηό …

λνκα …………………...…………….
Κνληά ζηε ζάιαζζα … ε λεζί …
Κνληά ζε ιίκλε …
Κνληά ζε πνηάκη …
ε βνπλό …
ε πεδηάδα …
Εώα……………………...…………………………………………
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Φπηά………………………………………………………………
Πώο είλαη ρηηζκέλα ηα ζπίηηα;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Πνηεο είλαη νη αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ;
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

5

ε ηη είδνπο ηόπν ζα ζέιακε λα δνύκε;
Γηθαηνινγνύκε ηελ άπνςή καο.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Οη άλζξσπνη ρηίζακε ρσξηά θαη πόιεηο ζε δηάθνξνπο
ηόπνπο.
ηνπο πεδηλνύο ηόπνπο νη άλζξσπνη θαιιηεξγνύλ ηε
γε, θαηαζθεπάδνπλ κεγάινπο δξόκνπο θαη είλαη εύθνιν
λα επηθνηλσλνύλ κε αλζξώπνπο ζε άιινπο νηθηζκνύο θαη
λα κεηαθέξνπλ ηα πξντόληα ηνπο. Δπίζεο, ζηηο πεδηλέο
πόιεηο ππάξρνπλ πνιιέο βηνκεραλίεο θαη εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο, όπνπ νη θάηνηθνη βξίζθνπλ πην εύθνια
δνπιεηά.
ηνπο παξαζαιάζζηνπο ηόπνπο θαη ζηα λεζηά νη
θάηνηθνη ςαξεύνπλ, αζρνινύληαη κε ην εκπόξην θαη ηνλ
ηνπξηζκό.
ηνπο νξεηλνύο ηόπνπο παιηόηεξα ππήξραλ πνιινί
νηθηζκνί. Από παιηά κέρξη θαη ζήκεξα νη άλζξσπνη πνπ
δνπλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο αζρνινύληαη θπξίσο κε ηελ
θηελνηξνθία.

2
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Κεθάιαην 3

Γεκηνπξγήκαηα ηεο θύζεο
θαη έξγα ηνπ αλζξώπνπ

Ζ Δηξήλε κέλεη ζε έλαλ νξεηλό ηόπν. Ο παηέξαο ηεο έρεη
ην θαθελείν ηνπ ρσξηνύ. Παιηόηεξα, γηα λα επηζθεθζεί
θαλείο ην ρσξηό ηνπο, ρξεηαδόηαλ λα ηαμηδέςεη 5 ώξεο,
γηαηί ν δξόκνο ήηαλ ζηελόο θαη είρε απόηνκεο ζηξνθέο.
Σώξα πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζήξαγγα κέζα από ην
βνπλό, θηάλεη γξήγνξα θαη άλεηα.
 Ζ ζήξαγγα άιιαμε ηε δσή ηεο Δηξήλεο θαη ηεο
νηθνγέλεηάο ηεο; Με πνηνλ ηξόπν;
 Μήπσο δεκηνύξγεζε θαη πξνβιήκαηα ζην
πεξηβάιινλ ηνπ νξεηλνύ ηόπνπ; Πνηα λα είλαη
απηά, άξαγε;

1

 Κνηηάδνληαο από ην παξάζπξν ηεο ηάμεο καο ή
βγαίλνληαο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, παξαηεξνύκε ό,ηη ππάξρεη γύξσ καο. Αο ζπδεηήζνπκε: πνηα
απ’ όια απηά έθηηαμε ε θύζε θαη πνηα είλαη θηηαγκέλα
από ηνπο αλζξώπνπο;
 Σα νλνκάδνπκε θαη ηα ηαμηλνκνύκε ζε δύν νκάδεο
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Γεκηνπξγήκαηα ηεο θύζεο

Έξγα ηνπ αλζξώπνπ

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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2

Με ημ ιαβζηό ηνεκάηζ
πεηάιε ζημκ αένα

 Αλεβαίλνπκε ηώξα ζην ηξελάθη καο θαη θάλνπκε ην
γύξν ηεο πόιεο ή ηνπ ρσξηνύ καο. πδεηάκε γηα ηα
δεκηνπξγήκαηα ηεο θύζεο θαη γηα ηα έξγα ηνπ
αλζξώπνπ.
 Σα νλνκάδνπκε θαη ζπκπιεξώλνπκε ηηο δύν νκάδεο
ηνπ πξνεγνύκελνπ πίλαθα.
Πώο βξέζεθαλ ηα
δέληξα ζηνπο
δξόκνπο θαη ζηηο
πιαηείεο καο;

πήθαζμ ημο Δζνμύ: έκα
δδιζμύνβδια ηδξ θύζδξ

3

 Με ην ηξελάθη καο ηαμηδεύνπκε ηώξα ιίγν πην
έμσ από ηελ πόιε ή ην ρσξηό καο. πδεηάκε ηη ππάξρεη
θη εθεί.
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4 .`

Δόεδηε ζηδκ ηοηθμθμνία μ κέμξ δνόιμξ
πμο εα ζοκδέεζ ηδκ
Οιμνθμύπμθδ ιε ηδκ
πνςηεύμοζα ιέζς
ζήναββαξ.

Αολήεδηακ μζ επζζηέπηεξ
ζημ μνεζκό ηαηαθύβζμ ημο
ηόπμο ιαξ.

Η απόθαζδ βζα ηδκ ακέβενζδ ημο ενβμζηαζίμο
ζμημθαημπμζίαξ
πνμαθδιαηίγεζ.

Οθμηθδνώεδηακ
ηα ένβα βζα ημ κέμ
θζιάκζ ημο κδζζμύ ιαξ.

Οζ ηάημζημζ ηδξ Οιμνθμύπμθδξ δζαιανηονήεδηακ
έκημκα βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο ιεβάθμο
λεκμδμπείμο ζηδκ
παναθία ηδξ πόθδξ ημοξ.
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Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο θαη δηαβάδνπκε ηα
θείκελα. Δπηιέγνπκε έλα ζέκα, ζπδεηάκε θαη
γξάθνπκε:
 Ση λα ππήξρε, άξαγε, πξηλ ζηνλ ηόπν απηό;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 Γηα πνην ιόγν έγηλε απηό ην έξγν;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 Πόηε ην ρξεζηκνπνηνύλ νη άλζξσπνη;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 Μήπσο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ
άλζξσπν ή θαη ζηε θύζε;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 Τπάξρεη ζηνλ ηόπν καο θάπνην έξγν ζαλ
απηά πνπ δηαβάζακε ζηηο θαξηέιεο;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
,ηη βιέπνπκε γύξσ καο έρεη δεκηνπξγεζεί από ηε
θύζε θαη από ηνλ άλζξσπν.
Γεκηνπξγήκαηα ηεο θύζεο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηα
ζπήιαηα, νη ζάιαζζεο, …………………………. (Πνηα άιια;)
Κάπνηα είλαη ζπάληα θαη γη’ απηό έρνπλ κεγάιε αμία.
ην θπζηθό πεξηβάιινλ νη άλζξσπνη θαηαζθεπάδνπκε
έξγα γηα λα κπνξνύκε λα ηθαλνπνηνύκε ηηο αλάγθεο καο
θαη λα θάλνπκε ηε δσή καο επθνιόηεξε. Γη’ απηό ρηίδνπκε
νηθηζκνύο, αλνίγνπκε ……………….…… γηα λα κπνξνύκε
λα πεγαίλνπκε αθόκε θαη ζηνπο πην καθξηλνύο ηόπνπο.
Φηηάρλνπκε ………………………… γηα λα ηαμηδεύνπκε κε
κεγάια πινία. Αλνίγνπκε ………………….….… ζηα βνπλά
ή θάησ από ηε ζάιαζζα γηα λα κεηαθηλνύκαζηε πην γξήγνξα, θαηαζθεπάδνπκε γέθπξεο ζε πνηάκηα θαη ζάιαζζεο.
κσο, δε δνύκε κόλνη καο ζηε θύζε. Μαδί καο δνπλ ηα
δώα θαη ηα θπηά. Γη’ απηό, ζε θάζε έξγν πνπ θάλνπκε
θξνληίδνπκε λα πξνζηαηεύνπκε όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν
ηε δσή, ηελ ηξνθή θαη ην ρώξν ηνπο.

3
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Κεθάιαην 4
Δλδηαθεξόκαζηε γηα ην πεξηβάιινλ
 Πνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύκε
ζην πεξηβάιινλ;
 Πώο θξνληίδνπκε ην πεξηβάιινλ πνπ δνύκε;

1

.
Πξνζέρσ
πνύ παηώ!

Μάνζμξ Πνάζζκμξ,«Δάζμξ»
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 πδεηάκε ζηελ ηάμε γηαηί ν Οξθέαο πξνζέρεη
πνύ παηάεη.

2

Γηαβάδνπκε ηα θείκελα ζηηο θαξηέιεο.
Δπηιέγνπκε έλα ζέκα, εξεπλνύκε θαη
αλαθνηλώλνπκε ηηο πξνηάζεηο καο ζηελ ηάμε.
.

Α
 Πώο κπνξνύκε, εκείο ηα παηδηά. λα πξνζηαηέςνπκε
ην δάζνο;
 Ση θάλνπλ νη κεγάινη όηαλ έλα δάζνο έρεη θαεί;
 Πώο ζα κπνξνύζε ε γεηηνληά καο θαη ην ζρνιείν καο
λα έρεη πεξηζζόηεξν πξάζηλν;

Σν λεξό είλαη απαξαίηεην
αιιά είλαη ιηγνζηό!

Σμ κενό ιάξ είκαζ απαναίηδημ αθθά είκαζ θζβμζηό!
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Β
Πώο κπνξνύκε λα θάλνπκε νηθνλνκία ζην λεξό πνπ
ρξεζηκνπνηνύκε;
 ην ζπίηη καο
 ην ζρνιείν καο
 ηνλ θήπν καο

Κάδμξ ακαηύηθςζδξ

Γ
 Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε εκείο ηα παηδηά γηα λα
ππάξρνπλ ιηγόηεξα ζθνππίδηα;
 Έρνπκε αθνύζεη ηε ιέμε αλαθύθισζε; Ση λα ζεκαίλεη
άξαγε; Αο ςάμνπκε θαη ζην ιεμηθό ηεο ηάμεο καο.
 Από πνηα πιηθά είλαη ηα ζθνππίδηα πνπ ξίρλνπκε
ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο;

Γ
 Πώο κπνξεί λα γίλεη ε αηκόζθαηξα ζηηο πόιεηο
πην θαζαξή;
 Ση κπνξνύκε λα πξνηείλνπκε εκείο;
 Αο πεξηγξάςνπκε θάπνηεο θαζεκεξηλέο δηαδξνκέο
πνπ θάλνπκε, νη γνλείο καο θη εκείο, κε ην απηνθίλεην.
Θα κπνξνύζακε λα ηηο θάλνπκε αιιηώο; Πώο;
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Δ
 Γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξην καο ηνπο ήρνπο πνπ
αθνύκε θαζεκεξηλά.
 Πνηνη ήρνη καο αξέζνπλ;
 Πνηνη ήρνη κάο ελνρινύλ;
 Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γη’ απηό;

Πμδδθαημδνόιζμ ζημ Γαθάηζζ

3

λεξό

.

ξύπαλζε
ηνπ αέξα

δάζνο

ζθνππίδηα

ερνξύπαλζε

 Αλαθαιύπηνπκε κε πνηα από ηηο παξαπάλσ
ιέμεηο ηαηξηάδεη ην ζέκα πνπ εξεπλήζακε
ζηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα.
53 / 37-38

 πδεηάκε θαη δείρλνπκε κε βειάθηα κε πνηεο άιιεο
από ηηο δηπιαλέο ιέμεηο ζπλδέεηαη ην ζέκα καο.
Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε ηηο ζρέζεηο πνπ βξήθακε.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Δδώ θαη πνιιά ρξόληα νη άλζξσπνη θαηαζθεπάδνπκε ρξήζηκα έξγα αιιά ηαπηόρξνλα πξνθαινύκε
πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ πνπ δνύκε: ζηε γεηηνληά
καο, ζηε ρώξα καο, ζ’ νιόθιεξε ηε γε.
Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ δαζώλ,
ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε θαζαξνύ λεξνύ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη έιιεηςε, ε ξύπαλζε ηνπ αέξα θαη ηεο
ζάιαζζαο, νη δπλαηνί ζόξπβνη, ηα ζθνππίδηα, πνπ
γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξα.
Γη’ απηό όινη καδί ελδηαθεξόκαζηε, εξεπλνύκε,
βξίζθνπκε θαη πξνηείλνπκε ηξόπνπο γηα λα πξνζηαηεύζνπκε ην πεξηβάιινλ. Οη θπβεξλήζεηο ςεθίδνπλ
λόκνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη κεξηθνί αλζξσπνη
νξγαλώλνληαη ζε ζπιιόγνπο γηα ην πεξηβάιινλ. κσο,
θη εκείο νη κηθξνί θξνληίδνπκε ην πεξηβάιινλ κε απιέο
θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο. Γηα παξάδεηγκα, δε ζπαηαιάκε
ην λεξό, …………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………… (Άιιν;)
Αο δξάζνπκε ινηπόλ! Αγαπάκε ην πεξηβάιινλ θαη
λνηαδόκαζηε γη’ απηό, επεηδή είλαη ην ζπίηη καο.

4
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Κεθάιαην 5
Ο ράξηεο, κηα εηθόλα ηνπ ηόπνπ καο
 Ση είλαη ν ράξηεο;
 Πώο θαηαζθεπάδνπκε έλα ράξηε;

1

.Πνύ κπνξεί λα είλαη ν ζθύινο ηνπ Οξθέα;
Κάλνπκε ππνζέζεηο, θαληαδόκαζηε.
Ο ζθύινο
κνπ κόιηο
κπήθε ζην
πάξθν,
κήπσο ηνλ
είδαηε;

Ννκίδσ όηη
αλ αλεβείο
ζηελ
ηζνπιήζξα
ζα βιέπεηο
καθξύηεξα
θαη ηόηε
ίζσο ηνλ
δεηο.

Σμ πάνημ, όπςξ ημ αθέπμοιε ιπαίκμκηαξ

55 / 39

2

. Ο Οξθέαο αλεβαίλεη ζηελ ηζνπιήζξα. Πώο βιέπεη
ηώξα ην πάξθν; Φαίλεηαη ν ζθύινο ηνπ;

Δκείο, πνπ πεηάκε
ςειά πάλσ από ην
πάξθν, ηνλ
βιέπνπκε.

Η εζηόκα ημο πάνημο από ηδκ ηζμοθήενα.

3

. 3.

α) Με ηε βνήζεηα ησλ παηδηώλ πνπ ήηαλ ζην
ηξελάθη ν Οξθέαο βξήθε ηειηθά ην ζθύιν
ηνπ.

 Γηαηί ζηηο πξνεγνύκελεο εηθόλεο δε θαίλεηαη ν ζθύινο
ηνπ Οξθέα; Κάλνπκε ππνζέζεηο, θαληαδόκαζηε.

56 / 39-40

Να ν ζθύινο ζνπ, Οξθέα.
Από εδώ ςειά θαίλεηαη ηόζν
δα κηθξόο… ζαλ ζεκαδάθη!

Να πώξ αθέπμοκ ηα παζδζά ημ πάνημ από πμθύ ρδθά.
β) Πνύ είλαη ν κύινο; Πνύ είλαη ηα δέληξα; Πνύ είλαη ε
ηζνπιήζξα; Πνύ είλαη ην ζπηηάθη ηνπ θύιαθα;
 Κπθιώλνπκε ηα ζρήκαηα ηνπο ζηελ πξνεγνύκελε
εηθόλα.

4

. Φαληαδόκαζηε όηη πεηάκε κε ην καγηθό ηξελάθη πνιύ
ςειά, αθξηβώο πάλσ απ’ ην ζρνιείν καο. Πώο ζα ην
βιέπακε;
 Σν πεξηγξάθνπκε θαη κεηά ην δσγξαθίδνπκε.

5

 Σνπνζεηνύκε ζηνλ πξνβνιέα δηαθαλεηώλ δηάθνξα αληηθείκελα (π.ρ. θαζεηίλα, θηκσιία, γόκα,
κνιύβη, θιεηδηά, θέξκαηα) θαη ηα πξνβάιινπκε.
57 / 40

Ση παξαηεξνύκε;

6

.α) Σνπνζεηνύκε έλα βηβιίν ζην ζξαλίν θαη ην
θνηηάκε από ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο:

Πξώηα έρνληαο ην
πξόζσπό καο ζην ίδην
ύςνο κε ην ζξαλίν.

Μεηά από ηε ζέζε πνπ
θαζόκαζηε.

Σέινο, ζηεθόκαζηε αθξηβώο
από πάλσ ηνπ.
58 / 40-41

β) Σν ηνπνζεηνύκε ζε έλα
θύιιν ραξηί θαη ζρεδηάδνπκε
ην πεξίγξακκά ηνπ.

7

.

Σν παηρλίδη ηνπ «θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ»
 Κάζε νκάδα θξύβεη έλα
αληηθείκελν ζηελ ηάμε ή ζηελ
απιή. Φηηάρλεη ην ράξηε ηνπ
«θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ». ην
πίζσ κέξνο ηνύ ράξηε
πεξηγξάθεη ην ζεζαπξό.
 Αληαιιάζζνπκε ηνπο ράξηεο
καο θαη ςάρλνπκε ην ζεζαπξό.

8

Ο Οξθέαο ζρεδίαζε ηε γεηηνληά ηνπ θαη ην ζπίηη
ηνπ.

 Παξαηεξνύκε θαη ζπδεηάκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο
δίλεη ε εηθόλα.
59 / 41-42

 Εσγξαθίδνπκε ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο ηε γεηηνληά κε
ην ζρνιείν καο.

9

Ο Οξθέαο βξίζθεηαη κπξνζηά ζηνλ ηόπν
πνπ δείρλεη ν ράξηεο ηνπ.
 Παξαηεξνύκε ην ράξηε θαη
ζπδεηάκε ηη καο δείρλεη γη’
απηόλ ηνλ ηόπν.
 Φηηάρλνπκε ην ππόκλεκα.
Τπόκλεκα
……………………………………
……………………………………
 ……………………………………
……………………………………

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Οη ράξηεο παξνπζηάδνπλ ην ζρήκα ελόο ηόπνπ
όπσο θαίλεηαη από ςειά αιιά πνιύ κηθξόηεξν από ό,ηη
είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.
ε έλα ράξηε κπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε έλα
δξόκν, κηα ιίκλε, έλα βνπλό θαη πνιιέο άιιεο πιεξνθνξίεο. Έηζη βξίζθνπκε πνιιά ζηνηρεία γηα έλαλ ηόπν
ρσξίο λα ηαμηδέςνπκε ζ’ απηόλ. Αιιά θαη όηαλ
ηαμηδεύνπκε, ρξεζηκνπνηνύκε ην ράξηε γηα λα
πξνζαλαηνιηζηνύκε.
60 / 42

Γηα λα ζρεδηάζνπκε έλα ράξηε, έρνπκε απνθαζίζεη
λα ρξεζηκνπνηνύκε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα θαη ζρέ-δηα,
όπσο, γηα παξάδεηγκα, θαθέ ρξώκα γηα ηα βνπλά θαη κηα
θνπθθίδα γηα ηηο πόιεηο. ην θάησ κέξνο ηνπ ράξηε, ε ζε
θάπνηα πιεπξά ηνπ, ππάξρεη έλαο πίλαθαο γηα λα θαηάιαβαίλνπκε ζε ηη αληηζηνηρεί ην θάζε ρξώκα ε ζρέδην. Ο
πίλαθαο απηόο είλαη ην ππόκλεκα ηνπ ράξηε.

5, 6*, 7
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Κεθάιαην 6
Έλαο ράξηεο κάο πιεξνθνξεί (α)
Πώο ζα δσγξαθίδακε ζ’ έλα ράξηε ηα βνπλά,
ηηο πεδηάδεο, ηα πνηάκηα, ηηο ιίκλεο;

1 .
Πώο είλαη

Πώο ην δσγξάθηζε Πώο ην βιέπνπκε
ε εηθνλνγξάθνο
ζ’ έλα ράξηε

ημνοθή
πθαβζά

αμοκό

πνόπμδεξ
Σαΰβεημξ
πεδζάδα
θίικδ

Λίικδ Κασάθα
όπεεξ
πμηάιζ εηαμθέξ
Πδκεζόξ
62 / 43

«Όιεο νη ιέμεηο ηεο κεζαίαο ζηήιεο ζηελ
πξνεγνύκελε ζειίδα, όπσο πξόπνδεο, όρζε, εθβνιέο
είλαη γεσγξαθηθνί όξνη.»
 Παξαηεξνύκε νξηδόληηα ηηο εηθόλεο (δειαδή
ηε κία δίπια ζηελ άιιε) θαη ζπδεηάκε ζηελ
ηάμε καο ηνπο γεσγξαθηθνύο όξνπο πνπ
βιέπνπκε γηα πξώηε θνξά.
 Αλαδεηνύκε ζην ιεμηθό ηεο ηάμεο καο ηε ζεκαζία ησλ
γεσγξαθηθώλ όξσλ: βνπλό, πξόπνδεο, πιαγηά,
θνξπθή, ιίκλε, πεδηάδα, πνηάκη, όρζεο, εθβνιέο.

2 .

Με ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ καο αλαδεηνύκε θαη βξίζθνπκε ζην ράξηε ηεο ηάμεο καο
ην βνπλό, ηε ιίκλε θαη ην πνηάκη πνπ βιέπνπκε ζηηο
θσηνγξαθίεο ηεο πξώηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα.

3

ην ράξηε ηεο ηάμεο βξίζθνπκε βνπλά,
πεδηάδεο, ιίκλεο, πνηάκηα ηεο Διιάδαο.

4

 πδεηάκε ηη απ’ όια απηά ππάξρεη ζηνλ
ηόπν καο;

 Σα νλνκάδνπκε θαη ηα γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό
καο.
 Πεγαίλνπκε ζην ράξηε ηεο ηάμεο θαη ηα βξίζθνπκε.

63 / 43-44

5

«νξνζεηξά, νξνπέδην,
ιεθαλνπέδην…»
Ση λα ζεκαίλνπλ,
άξαγε, απηέο νη ιέμεηο;

 Πξνζπαζνύκε λα απαληήζνπκε
ζην εξώηεκα ηνπ Οξθέα.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Αλ παξαηεξήζνπκε ην ράξηε ηεο ηάμεο καο, ζα δνύκε
όηη ηα βνπλά ηα ζπκβνιίδνπκε κε θαθέ ρξώκα θαη ηα
νλνκάδνπκε αιιηώο θαη όξε. Πνιιά όξε ζηε ζεηξά
απνηεινύλ κηα νξνζεηξά. Σα ρακειόηεξα βνπλά είλαη νη
ιόθνη θαη ζπλήζσο ηα νλόκαηα ηνπο δελ ηα βξίζθνπκε
ζην ράξηε.
Ζ πεδηάδα είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη ζηεξηάο ρσξίο
ιόθνπο θαη βνπλά. ην ράξηε ηε ζπκβνιίδνπκε κε
πξάζηλν ρξώκα. ηελ πεδηάδα κπνξνύκε λα ζπλαληήζνπκε έλα πνηάκη. Μηθξόηεξα πνηάκηα πνπ ελώλνληαη κε
απηό είλαη νη παξαπόηακνί ηνπ. Σν πνηάκη έρεη ηηο πεγέο
ηνπ ζε βνπλό ή ζε θάπνηα ιίκλε, δηαζρίδεη πεδηάδεο θαη
ρύλεηαη ζηε ζάιαζζα. Δθεί είλαη νη εθβνιέο ηνπ. ην ράξηε
ην ζπκβνιίδνπκε κε κηα κπιε γξακκή.

8
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Κεθάιαην 7
Έλαο ράξηεο κάο πιεξνθνξεί (β)
Πώο ζα δσγξαθίδακε ζ’ έλα ράξηε ηε ζάιαζζα, ηα λεζηά, ηα αθξσηήξηα, ηνπο θόιπνπο;

1 .
Πώο είλαη

Πώο ην δσγξάθηζε Πώο ην βιέπνπκε
ε εηθνλνγξάθνο
ζ’ έλα ράξηε

αηνςηήνζμ
πενζόκδζμξ
Υενζόκδζμξ Ανβμθίδαξ
ηόθπμξ
κδζί
Νδζί ηαζ ηόθπμξ

πμνειόξ
Πμνειόξ Εονίπμο
65 / 45

 Παξαηεξνύκε νξηδόληηα ηηο εηθόλεο θαη
ζπδεηνύκε ζηελ ηάμε καο ηνπο γεσγξαθηθνύο
όξνπο πνπ βιέπνπκε γηα πξώηε θνξά.
 Αλαδεηνύκε ζην ιεμηθό ηεο ηάμεο καο ηε ζεκαζία ησλ
γεσγξαθηθώλ όξσλ: ρεξζόλεζνο, αθξσηήξην, λεζί,
θόιπνο, πνξζκόο.

2 .

Αηνςηήνζμ Σδβάκζ,
Νμιόξ Λαηςκίαξ

α) ην ράξηε ηεο ηάμεο βξίζθνπκε ρεξζνλήζνπο,
αθξσηήξηα, λεζηά, θόιπνπο θαη πνξζκνύο ηεο
Διιάδαο.
β) Έρνπκε επηζθεθηεί θάπνην από απηά;

3

 πδεηάκε πνηα απ’ όια απηά ππάξρνπλ
ζηνλ ηόπν καο.
 Σα νλνκάδνπκε θαη ηα θαηαγξάθνπκε
ζην ζεκεησκαηάξηό καο.
 Πεγαίλνπκε ζην ράξηε ηεο ηάμεο θαη ηα βξίζθνπκε.

66 / 45-46

4 .
Ζ δηώξπγα ηεο Κνξίλζνπ πξηλ
από πνιιά ρξόληα ήηαλ
ηζζκόο, δειαδή έλα ζηελό
θνκκάηη ζηεξηάο πνπ
ρώξηδε δύν ζάιαζζεο.

Δζώνοβα ηδξ Κμνίκεμο

Ση ζεκαίλεη ε
ιέμε δηώξπγα;

 Πξνζπαζνύκε λα απαληήζνπκε
ζην εξώηεκα ηνπ Οξθέα.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
ην κέξνο πνπ ε ζηεξηά βξέρεηαη από ηε ζάιαζζα
δεκηνπξγνύληαη δηάθνξα ζρήκαηα.
Έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο ζηεξηάο πνπ κπαίλεη κέζα
ζηε ζάιαζζα θαη βξέρεηαη από ηα ππόινηπα ηξία κε-ξε
ιέγεηαη ρεξζόλεζνο. Ζ άθξε ηεο ρεξζνλήζνπ είλαη ην
αθξσηήξην.
67 / 46

Αληίζεηα, όηαλ έλα κέξνο ηεο ζάιαζζαο εηζρσξεί
ζηε ζηεξηά, ν ζρεκαηηζκόο πνπ δεκηνπξγείηαη νλνκάδεηαη θόιπνο. Νεζί είλαη έλα κηθξό ή κεγάιν θνκκάηη
ζηεξηάο πνπ βξέρεηαη γύξσ γύξσ από ζάιαζζα. Ζ
Διιάδα έρεη πνιιά λεζηά.
«Ζ Ίνο, ε ίθηλνο, ε έξηθνο, ε Μήινο
Κάζε ιέμε θη από ’λα ρειηδόλη
Γηα λα ζνπ θέξλεη ηελ άλνημε κέζα ζην ζέξνο...»
Οδπζζέαο Διύηεο, Σν Άμηνλ Δζηί

9, 10
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Αλαζθόπεζε
1

.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… θαη λα
ζπκπιεξώζνπκε

ηελ Διιάδα ζπλαληάκε νξεηλνύο, πεδηλνύο, παξαζαιάζζηνπο θαη λεζησηηθνύο ηόπνπο. Δκείο ζε ηη ηόπν
θαηνηθνύκε;
’ απηό ην θπζηθό πεξηβάιινλ ρηίζακε πόιεηο, ρσξηά
θαη θάλακε αιιαγέο, κε ζθνπό λα γίλεη ε δσή καο
θαιύηεξε. Πώο αιιάδνπκε ην θπζηθό πεξηβάιινλ;
κσο, εδώ θαη ρξόληα πξνθαινύκε πξνβιήκαηα ζην
πεξηβάιινλ όπνπ δνύκε: ηα δέληξα θαη ην λεξό
ιηγνζηεύνπλ, ηα ζθνππίδηα γίλνληαη πεξηζζόηεξα. Πνηα
άιια πξνβιήκαηα πξνθαινύκε ζην πεξηβάιινλ; ην δηθό
καο ηόπν ππάξρνπλ παξόκνηα πξνβιήκαηα;
Κάζε ηόπνο παξνπζηάδεηαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηνπο
ράξηεο. Έηζη ηνλ γλσξίδνπκε θαιύηεξα. Οη ράξηεο δείρλνπλ
κε ζύκβνια ηνπο γεσγξαθηθνύο όξνπο, δειαδή ηα βνπλά,
ηηο πεδηάδεο, ηηο ρεξζνλήζνπο, ηα αθξσηήξηα θαη άιια.
Πνηνπο άιινπο γεσγξαθηθνύο όξνπο γλσξίδνπκε;

2 Βαζηθό ιεμηιόγην
νξεηλόο, πεδηλόο, παξαζαιάζζηνο, ράξηεο, ππόκλεκα,
όξνο-όξε, πνηάκη, πεγέο, ιίκλε, πεδηάδα, λεζί, θόιπνο,
ρεξζόλεζνο, αθξσηήξη, ηζζκόο, δηώξπγα, πνξζκόο

3

Πεγαίλνπκε ζηε «δσγξαθηά από ιέμεηο»
θαη ζπκπιεξώλνπκε.
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4

.

Πώο θηάζακε σο εδώ;

Ση
καο άξεζε;
Ση καο
δπζθόιεςε;

Ση άιιν ζα
ζέιακε λα
κειεηήζνπκε;

Γξαζηεξηόηεηεο
ηεο Αλαζθόπεζεο
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Δλόηεηα 3
Μέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο
Μηα «δσγξαθηά από ιέμεηο»

θπθινθνξνύκε ή ηαμηδεύνπκε
κε αζθάιεηα

κε

ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο
θαη κεηαθνξάο
πνπ δηαθξίλνληαη ζε κέζα
ηνπ αέξα

ηεο ζάιαζζαο

ηεο ζηεξηάο

όπσο

όπσο

όπσο

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
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………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

Κεθάιαην 1
Σξέλα, απηνθίλεηα, πινία, αεξνπιάλα
άιινηε θαη ηώξα
 Πώο ηαμηδεύνπκε ζε πόιεηο θαη ρσξηά
ηεο Διιάδαο;
 Πώο κεηαθέξνληαη ηα πξντόληα από ηα ρσξάθηα
θαη ηα εξγνζηάζηα ζηα θαηαζηήκαηα;

1

.
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Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο:
 Πώο κεηαθηλνύληαλ νη άλζξσπνη παιηά θαη πώο
κεηαθηλνύληαη ζήκεξα ζε ζηεξηά, ζάιαζζα θαη
αέξα;
 Πώο κεηέθεξαλ ηα πξντόληα ηνπο νη άλζξσπνη παιηά
θαη πώο ηα κεηαθέξνπλ ζήκεξα;
Γξάθνπκε ηηο απόςεηο καο ζην ζεκεησκαηάξην καο θαη
ηηο ζπδεηάκε ζηελ ηάμε.

2

Ολνκάδνπκε θαη θαηαγξάθνπκε ζε δύν
νκάδεο ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη
κεηαθνξάο άιινηε θαη ζήκεξα.

Άιινηε

ήκεξα

………………………………
………………………………
………………………………

………………………………
………………………………
………………………………

3

α) Πνηα κέζα ζπγθνηλσλίαο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εκείο θαη νη γνλείο καο γηα λα πάκε
ζε θνληηλέο θαη καθξηλέο απνζηάζεηο;
πκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα

Κνληηλέο απνζηάζεηο

Μαθξηλέο απνζηάζεηο

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
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β) Πνην κεηαθνξηθό κέζν κπνξνύκε λα νδεγήζνπκε,
εκείο ηα παηδηά, θαη πνύ πεγαίλνπκε κ’ απηό;

4

Εσγξαθίδνπκε ή πεξηγξάθνπκε έλα κέζν κεηαθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ, ίζσο, νη άλζξσπνη ζην
κέιινλ.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Οη άλζξσπνη κεηαθηλνύκαζηε από ηνλ έλα ηόπν
ζηνλ άιιν κε ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθέξνπκε ηα
πξντόληα καο κε ηα κέζα κεηαθνξάο. Σα κέζα απηά
θηλνύληαη ζηε ζηεξηά, ζηε ζάιαζζα θαη ζηνλ αέξα θαη
είλαη δηαθόξσλ εηδώλ. Έρνπκε, δειαδή, πνιιά θαη
δηαθνξεηηθά είδε ηξέλσλ, ηξνρνθόξσλ, πινίσλ θαη
αεξνπιάλσλ.
Οη άλζξσπνη πξνζπαζνύλ ζπλερώο λα βειηηώλνπλ
ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο θαη λα θαηάζθεπάδνπλ λέα, γηα λα ηαμηδεύνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ηα
πξντόληα ηνπο πην γξήγνξα, πην καθξηά θαη κε
κεγαιύηεξε αζθάιεηα.

1
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Κεθάιαην 2
Μέζα ζπγθνηλσλίαο
θαη κεηαθνξάο ζηε δσή καο
 Πνηεο αλάγθεο εμππεξεηνύλ ηα κέζα
ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο;
 Πνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύλ;

1 .

Ενύκε ζηε Θεζζαινλίθε θαη
ζέινπκε λα επηζθεθηνύκε ηνπο
ζπγγελείο καο ζηελ Αζήλα.
Πώο είλαη πξνηηκόηεξν λα
ηαμηδέςνπκε;

Πνην κέζν ζπγθνηλσλίαο ζα πξνηείλακε ζηνλ
Οξθέα θαη γηα πνηνπο ιόγνπο;

2 .

Δπηιέγνπκε θαη κειεηάκε κία από ηηο
παξαθάησ νκάδεο κέζσλ ζπγθνηλσλίαο θαη
κεηαθνξάο θαη θαηαγξάθνπκε ηηο απόςεηο καο ζην
ζεκεησκαηάξηό καο.
 Γηα πνηνπο ιόγνπο ηα ρξεηαδόκαζηε;
 Πόζν ζπρλά ηα ρξεζηκνπνηνύκε;
 Γεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα; Πνηα;

Α κνηνζηθιέηεο,
πνδήιαηα

Β επηβαηηθά πινία, ηαρύπινα, θξνπαδηεξόπινηα
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Γ θνξηεγά πινία,
θνξηεγά απηνθίλεηα,
εκπνξηθά ηξέλα

Γ ιεσθνξεία, ηξακ,
κεηξό, ηξόιετ, ηαμί,
απηνθίλεηα

Δ αεξνπιάλα,
ειηθόπηεξα
Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε.

3 .

Δπηιέγνπκε έλαλ θεληξηθό δξόκν ζηνλ
ηόπν πνπ δνύκε. πδεηάκε θαη γξάθνπκε
ζην ζεκεησκαηάξηό καο:
 Ση είδνπο νρήκαηα θπθινθνξνύλ πην ζπρλά;
 Πνηεο ώξεο ηεο εκέξαο είλαη πεξηζζόηεξε ε θίλεζε
θαη γηαηί;
 Πνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύληαη (ζην πεξηβάιινλ,
ζηνπο αλζξώπνπο);
 Πνηεο είλαη νη ιύζεηο πνπ πξνηείλνπκε;
Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε.

4

.

Αο παίμνπκε
Οξγαλώλνπκε κηα ηειενπηηθή ζπδήηεζε κε
ζέκα:

«Πνην κέζν ζπγθνηλσλίαο είλαη θαηαιιειόηεξν
γηα ηηο κεηαθηλήζεηο καο ζηελ πόιε ή ζην ρσξηό»
α) Κάζε νκάδα επηιέγεη λα αλήθεη ζε κία από ηηο
παξαθάησ θαηεγνξίεο:
76 / 51-52

νδεγνί απηνθηλήησλ
ηδησηηθήο ρξήζεο (Η.Υ.)

νδεγνί ιεσθνξείσλ ή
ηξόιετ

κνηνζηθιεηηζηέο

πνδειάηεο

νδεγνί ηαμί

άλζξσπνη πνπ δε ρξεζηκνπνηνύλ θάπνην κέζν
ζπγθνηλσλίαο, αιιά πξνηηκνύλ ην πεξπάηεκα
β)  πδεηάκε ζηελ νκάδα καο.
 Γξάθνπκε ηα επηρεηξήκαηά καο ζην ζεκεησκαηάξηό
καο.
 ηέιλνπκε ηνλ εθπξόζσπό καο ζηε ζπδήηεζε πνπ
ζα γίλεη.
γ) Έλαο καζεηήο νξίδεηαη σο ν δεκνζηνγξάθνο πνπ ζα
ζπληνλίζεη ηε ζπδήηεζε.
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Σα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο είλαη απαξαίηεηα, γηαηί θάλνπλ ηε δσή καο πην εύθνιε.
Γεκηνπξγνύλ, σζηόζν, θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα.
Πνιιέο θνξέο γίλνληαη αηπρήκαηα, είηε επεηδή νη
άλζξσπνη είλαη απξόζεθηνη είηε επεηδή δελ αθνινπζνύλ
ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Δπίζεο,
ηα πεξηζζόηεξα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο
ξππαίλνπλ ηνλ αέξα κε θαπζαέξηα θαη ηε ζάιαζζα κε
πεηξέιαην ή κε ιάδηα. ηηο κεγάιεο πόιεηο, επεηδή
ππάξρνπλ πνιιά απηνθίλεηα, ε θίλεζε ζηνπο δξόκνπο
γίλεηαη κε δπζθνιία, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη
ζνβαξά θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα.
ινη όζνη δνύκε ζηηο πόιεηο κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε
λα θαιπηεξέςεη ε δσή καο. Ο θαζέλαο από καο ζηηο
θαζεκεξηλέο ηνπ κεηαθηλήζεηο θαιό ζα είλαη λα
ρξεζηκνπνηεί ιηγόηεξν ην απηνθίλεην ηνπ θαη
πεξηζζόηεξν ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο.

2
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Κεθάιαην 3

Κπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα

Ο νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ πέξαζε ηε δηαζηαύξσζε θαη παξέζπξε ηνλ πνδειάηε πνπ πεξλνύζε
από εθεί κε ην πνδήιαην ηνπ. Δπηπρώο θαλείο δελ
έπαζε ηίπνηα ζνβαξό. Κάπνηνη πεξαζηηθνί είπαλ
πσο έθηαηγε ν νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ.
 Ση δελ πξόζεμε ν νδεγόο;

1 . ήκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο
1. Απαβμνεύεηαζ δ ανζζηενή ζηνμθή

2. Υώνμξ όπμο επζηνέπεηαζ ζηάειεοζδ

3. Αδζέλμδμ

4. Μμκόδνμιμξ
5. Επζηίκδοκδ ζηέκςζδ μδμζηνώιαημξ

6. Κίκδοκμξ θόβς ζοπκήξ δζέθεοζδξ παζδζώκ
79 / 53

7. Απαβμνεύεηαζ δ ζηάειεοζδ

8. Τπμπνεςηζηή δζαημπή πμνείαξ

9. Απαβμνεύεηαζ δ είζμδμξ ζημοξ πεγμύξ

10. Απαβμνεύεηαζ δ δελζά ζηνμθή

11. Οδόξ απμηθεζζηζηήξ δζέθεοζδξ
πμδδθάηςκ (απαβμνεύμκηαζ άθθα μπήιαηα)

12. Μέβζζηδ ηαπύηδηα
13. Οδόξ απμηθεζζηζηήξ δζέθεοζδξ πεγώκ
(πεγόδνμιμξ, απαβμνεύμκηαζ ηα
ηνμπμθόνα)
14. Απαβμνεύεηαζ δ είζμδμξ ζηα πμδήθαηα

15. Απαβμνεύεηαζ δ είζμδμξ ζε όθα
ηα μπήιαηα
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Γηαβάδνπκε θαη ζπδεηάκε όζα καο «ιέλε» ηα ζήκαηα
νδηθήο θπθινθνξίαο.

2 .
5
1

4

15
10
6

7

9
8 14
11

12

Εζηόκα 1
 Πνηα ζήκαηα ησλ ζειίδσλ 79-80 κπνξνύκε λα
ηνπνζεηήζνπκε ζηηο θελέο ηακπέιεο ηεο
εηθόλαο 1; Γξάθνπκε ηνπο αληίζηνηρνπο
αξηζκνύο.

81 / 53-54

3 .

 ε ηη καο βνεζάεη ε ρνιηθή Σξνρνλόκνο;

4 .

Παξαηεξνύκε ηελ θίλεζε ησλ ηξνρνθόξσλ
ζ’ έλα δξόκν θνληά ζην ζρνιείν καο.

α) Θα ρξεηαζηνύκε: έλα κνιύβη, έλα ξνιόη
θαη ην βηβιίν καο.
 Δξγαδόκαζηε έμσ από ηελ ηάμε.
 Δπηιέγνπκε θαη πεγαίλνπκε ζε έλα δξόκν θνληά ζην
ζρνιείν.
 Μειεηάκε θαη γξάθνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
ηελ θίλεζε ησλ ηξνρνθόξσλ.
 Με βάζε ηνλ αξηζκό ησλ νρεκάησλ πνπ πέξαζαλ,
ραξαθηεξίδνπκε ην δξόκν: κεγάιεο, κέηξηαο, ε
κηθξήο θπθινθνξίαο.
Παξνπζηάδνπκε ηελ έξεπλά καο ζηελ ηάμε.
β) Αλ ν δξόκνο πνπ παξαηεξήζακε είλαη κεγάιεο ή
κέηξηαο θπθινθνξίαο ηη αιιαγέο πξνηείλνπκε λα
γίλνπλ ζ’ απηόλ γηα λα θπθινθνξνύκε κε κεγαιύηεξε
αζθάιεηα;
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ΠΗΝΑΘΑ
Όλνκα ηνπ δξόκνπ:…………………………………………..
Ζκεξνκελία: ………………………….………………………..
Υξόλνο παξαηήξεζεο: ……… ιεπηά
Δίδνο ηξνρνθόξνπ

Αξηζκόο ηξνρνθόξσλ πνπ
πέξαζαλ

Πνδήιαην
Μνηνζηθιέηα
Απηνθίλεηα κε έλαλ
επηβάηε
Απηνθίλεηα κε
πεξηζζόηεξνπο επηβάηεο
Φνξηεγό
Λεσθνξείν
Άιιν όρεκα
ΤΝΟΛΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ
ΠΟΤ ΠΔΡΑΑΝ

Αλαθνηλώλνπκε ζηελ
ηάμε ηηο πξνηάζεηο καο.
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5 .

Πνιινί άλζξσπνη δπζθνιεύνληαη λα
κεηαθηλεζνύλ ζηνπο δξόκνπο (ειηθησκέλνη,
άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, άλζξσπνη κε
πξνβιήκαηα ζηελ όξαζε...).
 πδεηάκε ζηηο νκάδεο καο πώο ζα κπνξνύζαλ λα
θπθινθνξνύλ κε πεξηζζόηεξε αζθάιεηα όζνη
δπζθνιεύνληαη ζηηο κεηαθηλήζεηο.
Αλαθνηλώλνπκε ηηο πξνηάζεηο καο ζηελ ηάμε.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
πνπ θαη αλ δνύκε, γύξσ καο θπθινθνξνύλ
νρήκαηα. Γηα λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα, αθνινπζνύκε θάπνηνπο θαλόλεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηακαηάκε
όηαλ ην θαλάξη δείρλεη θόθθηλν. Καη νη νδεγνί επίζεο
είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνύλ θαλόλεο. Γηα
παξάδεηγκα, δελ παξαβηάδνπλ ηα ζήκαηα ηεο νδηθήο
θπθινθνξίαο.

3
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Αλαζθόπεζε
1 .

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε…
θαη λα ζπκπιεξώζνπκε

Σα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο είλαη
απαξαίηεηα ζηε δσή καο, γηαηί ηθαλνπνηνύλ βαζηθέο καο
αλάγθεο, όπσο λα πεγαίλνπκε ζηε δνπιεηά καο, λα
ηαμηδεύνπκε, λα κεηαθέξνπκε ηα πξντόληα καο πην
γξήγνξα, πην καθξηά θαη κε κεγαιύηεξε αζθάιεηα.
Από παιηά κέρξη ζήκεξα νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύκε
ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο, ηα βειηηώλνπκε θαη
δεκηνπξγνύκε άιια, πην ζύγρξνλα. Αλάινγα κε ηνλ ηόπν
πνπ ζέινπκε λα πάκε, ρξεζηκνπνηνύκε ην κέζν πνπ καο
εμππεξεηεί θαιύηεξα.
Έηζη έρνπκε κέζα κεηαθνξάο πνπ ηαμηδεύνπλ:
 ζηε ζηεξηά, όπσο ……………………………………………
……………………………………………………. Πνηα είλαη;
 ζηε ζάιαζζα, όπσο ………….……………………………...
……………………………………………………. Πνηα είλαη;
 ζηνλ αέξα, όπσο ……………………………………………..
……………………………………………………. Πνηα είλαη;
Γηα λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα, πξνζέρνπκε ηα
ζήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δξόκνπο θαη αθνινπζνύκε
ηνπο θαλόλεο ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.
Σα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο, παξόιν πνπ καο
πξνζθέξνπλ πνιιά, καο δεκηνπξγνύλ σζηόζν θαη
πξνβιήκαηα………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………….. Πνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύλ;
Κάπνηα από ηα πξνβιήκαηα απηά κπνξνύλ λα ιπζνύλ
……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………
……………………………………………………………… Πώο;
Έηζη ζα κπνξνύκε όινη καο λα θπθινθνξνύκε κε
άλεζε θαη αζθάιεηα!

2 Βαζηθό ιεμηιόγην
κέζα ζπγθνηλσλίαο, κέζα κεηαθνξάο, ηξνρνθόξα,
δίηξνρα, ηξέλν, κεηξό, ηξακ, ηξόιετ, βπηηνθόξν, πινίν,
ηαρύπινν, αεξνπιάλν, ειηθόπηεξν, πνδήιαην,
πεδόο, νδεγόο, Κώδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.),
αηπρήκαηα, θπθινθνξηαθή αγσγή, ηξνρνλόκνο, ζρνιηθόο
ηξνρνλόκνο, δηάβαζε πεδώλ
Πεγαίλνπκε ζηε «δσγξαθηά από ιέμεηο»
θαη ζπκπιεξώλνπκε.

3
4

.

Πώο θηάζακε σο εδώ;

Ση
καο άξεζε;
Ση καο
δπζθόιεςε;

Ση άιιν ζα
ζέιακε λα
κειεηήζνπκε;

Γξαζηεξηόηεηεο
ηεο Αλαζθόπεζεο
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Δλόηεηα 4

Φπηά θαη δώα ηνπ ηόπνπ καο
Μηα «δσγξαθηά από ιέμεηο»

ξίδα
ε ειηά
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

είλαη
δώα ηεο
ζάιαζζαο

έρνπλ
είλαη

………
.

………
.

έρνπλ

έρνπλ

θπηά ηνπ ηόπνπ καο
θαη

δώα ηνπ ηόπνπ καο
είλαη

είλαη

δώα ηνπ
δάζνπο

δώα ηνπ γιπθνύ λεξνύ

όπσο

όπσο

όπσο

…………..
…

…………..
…

…………..
…

είλαη
θαηνηθίδηα
δώα

όπσο
…………..
…

Σα θπηά θαη ηα δώα πξνζαξκόδνληαη
ζην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ.
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Κεθάιαην 1

Φπηά ηνπ ηόπνπ καο (α)

Ζ ειηά
Πώο είλαη ην δέληξν ηεο ειηάο;
Πώο από ηηο ειηέο παξάγεηαη ην ιάδη;

1

α) Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο Α θαη Β θαη
ζπδεηάκε: Πώο είλαη ην θπηό ηεο ειηάο;

β) Θα ρξεηαζηνύκε:
θιαδηά θαη θαξπνύο ειηάο, γάληηα,
έλα πιαζηηθό
καραίξη θαη έλα
κεγεζπληηθό θαθό.
 Με ην κεγεζπληηθό θαθό
παξαηεξνύκε ηα θύιια
ηεο ειηάο.
 Με ην πιαζηηθό καραίξη
θόβνπκε ηνλ θαξπό,
ηνλ αλνίγνπκε
θαη ηνλ
παξαηεξνύκε.
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 Γξάθνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο ζην ζεκεησκαηάξηό καο θαη ηηο αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε.
γ) Τπάξρνπλ ειαηώλεο ζηνλ ηόπν καο;
δ) Πνηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θεκίδνληαη γηα ηηο ειηέο θαη
ην ιάδη πνπ παξάγνπλ; Με ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ
καο βξίζθνπκε ζην ράξηε ηηο πεξηνρέο απηέο. Δίλαη
νξεηλέο ή πεδηλέο; Ση ζπκπεξαίλνπκε γηα ηνλ θαηξό ζηηο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ θαιιηεξγνύληαη ειηέο;

2

,

Θα ρξεηαζηνύκε εγθπθινπαίδεηα θαη βηβιία γηα
ηελ ειηά.
89 / 58-59

Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο Γ, Γ, Δ, Σ, Ε, Ζ θαη Θ.
Δπηιέγνπκε θαη κειεηάκε έλα από ηα παξαθάησ ζέκαηα:
α) Πώο γίλεηαη ε ζπγθνκηδή ηνπ θαξπνύ ηεο ειηάο,
δειαδή ην κάδεκα ηεο ειηάο;
β) Πνηα είλαη ηα πξντόληα πνπ παίξλνπκε από ηελ ειηά;
γ) Ζ ζεά Αζελά έδσζε ην όλνκά ηεο ζηελ πόιε ηεο
Αζήλαο, επεηδή απηή πξόζθεξε ην θαιύηεξν δώξν.
Γηαβάδνπκε ην κύζν θαη ηνλ παξνπζηάδνπκε ζηελ
ηάμε κε όπνηνλ ηξόπν ζέινπκε.
δ) ηακηήθζ, αάπηζζδ, εοπέθαζμ: Ση ζρέζε έρνπλ νη ιέμεηο
απηέο κε ην θπηό ηεο ειηάο;
Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε ηελ εξγαζία καο.

3

Έλα βήκα πην πέξα.
Δξεπλνύκε γηαηί ην ιάδη νλνκάδεηαη «πγξό
ρξπζάθη».

 Πνύ ζα ςάμνπκε;
 Πνηνλ ζα ξσηήζνπκε;
 ρεδηάδνπκε ηα βήκαηά καο.

Σν ακπέιη
Πώο είλαη ην ακπέιη;
Πώο παξάγεηαη ην θξαζί;

4

α) Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο Α θαη Β ζηελ
επόκελε ζειίδα θαη ζπδεηάκε: Πώο είλαη ην
ακπέιη;
90 / 59-60

β) Θα ρξεηαζηνύκε: ζηαθύιηα θαη θύιια ακπειηνύ, γάληηα, έλα πιαζηηθό καραίξη θαη έλα κεγεζπληηθό θαθό.
 Με ην κεγεζπληηθό θαθό
παξαηεξνύκε ηα ζηαθύιηα θαη
ηα θύιια ηνπ ακπειηνύ.
 Με ην πιαζηηθό καραίξη
θόβνπκε ηηο ξώγεο ηνπ ζηαθπιηνύ θαη ηηο αλνίγνπκε.
 Γξάθνπκε ηηο παξαηεξήζεηο ζην ζεκεησκαηάξηό καο θαη ηηο
αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε.
γ) Τπάξρνπλ ακπειώλεο ζηνλ ηόπν καο;
δ) Πνηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θεκίδνληαη γηα ηα ζηαθύιηα θαη ην θξαζί πνπ παξάγνπλ; Με ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ καο βξίζθνπκε ζην ράξηε ηηο πεξηνρέο απηέο.
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Δίλαη νξεηλέο ε πεδηλέο; Ση ζπκπεξαίλνπκε γηα ηνλ θαηξό
ζηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ θαιιηεξγνύληαη ακπέιηα;

5 .

Θα ρξεηαζηνύκε εγθπθινπαίδεηα θαη βηβιία γηα
ην ακπέιη.
Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο Γ, Γ θαη Δ
Δπηιέγνπκε θαη κειεηάκε έλα από ηα παξαθάησ ζέκαηα:
α) Πώο γίλεηαη ν ηξύγνο;
β) Γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό καο πξντόληα ηνπ
ακπειηνύ. Πώο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε καγεηξηθή
θαη ζηε δαραξνπιαζηηθή;
γ) Καηαζθεπάδνπκε κηα αθίζα όπνπ δηαθεκίδνπκε έλα
πξντόλ ηνπ ακπειηνύ.
δ) Θεία Κνηλσλία, γάκνο, γηνξηή θξαζηνύ, παηεηήξη: Ση
ζρέζε έρνπλ νη ιέμεηο απηέο κε ην ακπέιη; πδεηάκε
ζπλήζεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ακπέιη θαη ηα
πξντόληα ηνπ.
Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε ηελ εξγαζία καο.

6

Ζ δηθή καο εξώηεζε

Ση ζα ζέιακε λα ξσηήζνπκε έλαλ ειαηνπαξαγσγό ή
έλαλ ακπεινπξγό; Δηνηκάδνπκε ηελ εξώηεζή καο.
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Ζ ειηά θαη ην ακπέιη θαιιηεξγνύληαη ζηε ρώξα καο
από ηα αξραία ρξόληα. Διαηώλεο ππάξρνπλ θπξίσο ζηα
παξαζαιάζζηα κέξε θαη ζηα λεζηά. Ζ Κξήηε, ε Μπηηιήλε, ε Καιακάηα, ε Άκθηζζα θαη άιιεο πεξηνρέο
θεκίδνληαη γηα ηνπο ειαηώλεο ηνπο. Ακπειώλεο ζα
βξνύκε ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο, αθνύ ην ακπέιη δεη
ζε νξεηλνύο, πεδηλνύο θαη παξαζαιάζζηνπο ηόπνπο.
Ο θαξπόο ηεο ειηάο σξηκάδεη ην Ννέκβξην ε ην
Γεθέκβξην. Σόηε αξρίδεη ε ζπγθνκηδή ηνπ. Οη θαιιηεξγεηέο απιώλνπλ δίρηπα ε παληά θάησ από ηα δέληξα
θαη ρηππνύλ κε ξαβδηά ηα θιαδηά (ξάβδηζκα), γηα λα
πέζνπλ νη θαξπνί. ε θάπνηεο πεξηνρέο αθήλνπλ ηνπο
θαξπνύο ζηα δέληξα κέρξη λα σξηκάζνπλ θαη λα
πέζνπλ κόλνη ηνπο. Οη θαξπνί ηνπνζεηνύληαη ζε
ηζνπβάιηα πνπ κεηαθέξνληαη ζην ειαηνηξηβείν, όπνπ
βγαίλεη ην ειαηόιαδν, ην πην πγηεηλό ιάδη.
Σα πξντόληα ηνπ ακπειηνύ, ηα ζηαθύιηα, σξηκάδνπλ
ην επηέκβξε θαη ηόηε αξρίδεη ε ζπγθνκηδή, ν ηξύγνο.
Σα ζηαθύιηα πνπ ζα γίλνπλ θξαζί, καδεύνληαη κε
πξνζνρή ζε θνθίληα πνπ κεηαθέξνληαη ζην νηλνπνηείν.
Δθεί βγαίλεη ν κνύζηνο. Από ην κνύζην παξάγεηαη ην
θξαζί θαη ην ηζίπνπξν. Τπάξρνπλ δηάθνξεο πνηθηιίεο
ζηαθπιηώλ: άιια γίλνληαη θξαζί, άιια ηα ηξώκε θη άιια
γίλνληαη ζηαθίδεο, όπσο ε θνξηλζηαθή ζηαθίδα.

1, 2, 3*

93 / 61

Κεθάιαην 2

Φπηά ηνπ ηόπνπ καο (β)

 Σξώκε ζαιάηεο;
 Μαο αξέζνπλ νη θαθέο;
 Πνηα θξνύηα πξνηηκάκε;
Γηαηί, άξαγε, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ζηε
δηαηξνθή καο ηα δεκεηξηαθά, ηα εζπεξηδνεηδή, ηα
όζπξηα, ηα ιαραληθά;

1

ηε ρώξα καο, εθηόο από ηελ ειηά θαη ην ακπέιη,
θαιιηεξγνύκε θη άιια θπηά. Διάηε λα γλσξίζνπκε
θάπνηα από απηά:

Α
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θόθθηλν
ΚΡΔΑ
ΓΛΤΚΑ
ΑΤΓΑ
ΟΠΡΗΑ, ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ
ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ

Β

ΦΑΡΗΑ
ΓΑΛΑ, ΣΤΡΗ, ΓΗΑΟΤΡΣΗ
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ
ΦΡΟΤΣΑ

ΛΑΥΑΝΗΚΑ

ΦΧΜΗ, ΕΤΜΑΡΗΚΑ, ΡΤΕΗ,
ΑΛΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ, ΠΑΣΑΣΔ

Ποναιίδα Δζαηνμθήξ
ΠΗΝΟΤΜΔ ΠΟΛΤ ΝΔΡΟ, ΑΠΟΦΔΤΓΟΤΜΔ ΣΟ ΑΛΑΣΗ
Δίλαη απαξαίηεην λα ηξώκε από όιεο ηηο
νκάδεο ησλ ηξνθώλ. Σξώκε πεξηζζόηεξεο από
ηηο ηξνθέο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο
ππξακίδαο ηεο δηαηξνθήο θαη ιηγόηεξεο από
όζεο βξίζθνληαη ζην πάλσ κέξνο.

Δπηιέγνπκε έλα θπηό από ηελ εηθόλα Α:
αλαδεηνύκε επηρεηξήκαηα γηα λα παξνπζηάζνπκε ζηελ ηάμε πόζν ζεκαληηθό
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είλαη απηό θαη ηα πξντόληα ηνπ γηα ηε δσή θαη ηε δηαηξνθή
καο. Θα καο βνεζήζνπλ νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύκε
λα πάξνπκε από ηελ εηθόλα Β θαη απηά πνπ καο ιέεη ε
επηζηήκνλαο.
Θα ρξεηαζηνύκε αθόκε εγθπθινπαίδεηα
θαη ζρεηηθά βηβιία.
Αο εηνηκάζνπκε ην κεζεκεξηαλό καο
ηξαπέδη

2

 Δηνηκάδνπκε έλαλ θαηάινγν κε θαγεηά πνπ είλαη
θηηαγκέλα κε πξντόληα από ηα θπηά πνπ γλσξίζακε
ζηα δύν ηειεπηαία θεθάιαηα. Σν γεύκα καο κπνξεί
επίζεο λα πεξηέρεη θξνύηα ή γιπθά.
 Παξνπζηάδνπκε ηνλ θαηάινγν καο ζηελ ηάμε.
Καηάινγνο

3

4

Βξίζθνπκε θξάζεηο, ζηίρνπο από ηξαγνύδηα ή
πνηήκαηα, κύζνπο θαη παξακύζηα πνπ έρνπλ
ζρέζε κε θάπνην από ηα θπηά πνπ γλσξίζακε.
 Γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό καο
κηα ηζηνξία κε ζέκα:

«Από ην ζηηάξη... ζην ςσκί παιηά θαη ζήκεξα».
Υξεζηκνπνηνύκε αλ ζέινπκε θαη ηηο ιέμεηο:
ζπνξά, ζεξηζκόο, δξεπάλη, αιώληζκα, κύινο, αιεύξη,
πξνδύκη, δπκάξη, πηλαθσηή, θνύξλνο.
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 Αλαθνηλώλνπκε ηελ εξγαζία
καο ζηελ ηάμε.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Σα ιαραληθά, ηα θξνύηα θη νη θπζηθνί ρπκνί, ηα
όζπξηα, ην ειαηόιαδν θαη ην ςσκί (από ζηηάξη, ζίθαιε ή
άιια δεκεηξηαθά) είλαη πγηεηλέο ηξνθέο γηα ηνλ
νξγαληζκό καο.
ια απηά ηα πξντόληα ηα παίξλνπκε από θπηά πνπ
θαιιηεξγνύκε ζηε ρώξα καο.

4,5
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Κεθάιαην 3
Ο βιαζηόο, ηα θύιια θαη νη ξίδεο ησλ θπηώλ
 Πώο ζηεξίδεηαη έλα θπηό;
 Ση ρξεηάδνληαη ηα θύιια ηνπ;
 Πώο θηάλεη ην λεξό από ην ρώκα ζε όιν
ην θπηό;

1

.

ηηο εηθόλεο είλαη δσγξαθηζκέλα ηα
κέξε δύν θπηώλ. Δγώ, ζαλ θαιόο
θεπνπξόο, γλσξίδσ πνιύ θαιά ηα
θπηά κνπ! Δζείο, όκσο, ζα ηα δείηε
νιόθιεξα, αλ ελώζεηε κε γξακκέο ηα
κέξε ηνπο.

Δλώλνπκε ηα κέξε ησλ δύν θπηώλ

Α

Γ

Β

Γ

Δ
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Ε

2

.

Ολνκάδνπκε ηα κέξε ηνπ θπηνύ ζηηο εηηθέηεο θαη ηα
ρξσκαηίδνπκε.

3

Αλ κηινύζαλ ηα κέξε ησλ θπηώλ, λα ηη ζα καο
έιεγαλ:
Εσ θάησ από ην ρώκα. Κξαηάσ ην
θπηό ζηαζεξά ζηε ζέζε ηνπ, όπσο
ηα ζεκέιηα θξαηνύλ ην θηίξην.
πγρξόλσο, ηνπ δίλσ λεξό θαη ηηο
ρξήζηκεο νπζίεο πνπ είλαη
δηαιπκέλεο ζ’ απηό.
Δίκαη ζηελόο ζπλεξγάηεο ηεο ξίδαο.
ηεξίδσ ην θπηό, όζν κεγάιν θη αλ
είλαη, έηζη ώζηε λα ζηέθεηαη όξζην θαη
ηα θύιια ηνπ λα έξρνληαη ζε επαθή κε
ην θσο. Βνεζώ ην λεξό θαη ηηο
ρξήζηκεο νπζίεο πνπ πεξηέρεη λ’
αλέβνπλ πξνο ηα θύιια.
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Ζ δηθή κνπ δνπιεηά είλαη πην
δύζθνιε, λνκίδσ. Δίκαη ην
εξγαζηήξην όπνπ εηνηκάδεηαη
ε ηξνθή όινπ ηνπ θπηνύ κε ηε
βνήζεηα ηνπ ήιηνπ.

Αο παίμνπκε
Σξεηο από εκάο γηλόκαζηε «ξίδα, βιαζηόο, θύιιν» θαη
παξνπζηάδνπκε κε όπνηνλ ηξόπν ζέινπκε ηη αθξηβώο
θάλνπκε γηα ην θπηό.

4

Θα ρξεηαζηνύκε: θύιια, βιαζηνύο θαη ξίδεο
θπηώλ, δύν θιαδηά δηαθνξεηηθώλ θπηώλ, π.ρ. έλα
θιαδί δάθλεο θαη έλα θιαδί πεύθνπ, έλα θπηό
θαζνιηάο, έλα κεγεζπληηθό θαθό θαη κηα
κεηξνηαηλία.

 Με έλα κεγεζπληηθό θαθό εμεηάδνπκε ηε ξίδα, ην βιαζηό
θαη ηα θύιια ηνπ θπηνύ ηεο θαζνιηάο. Γξάθνπκε ηηο
παξαηεξήζεηο καο ζην ζεκεησκαηάξηό καο.
 Δπηιέγνπκε δύν θιαδηά από δηαθνξεηηθά θπηά.
πκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα 1 ζηελ επόκελε ζειίδα
γηα ην έλα θπηό. Καηαζθεπάδνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό
καο έλαλ όκνην πίλαθα θαη θάλνπκε ην ίδην θαη γηα ην
δεύηεξν θπηό πνπ επηιέμακε. Βιέπε επόκελε ζειίδα.
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ΠΗΝΑΚΑ 1

ΦΤΣΟ:
θύιιν

βιαζηόο

1. Υξώκα ζην
πάλσ κέξνο

1. Υξώκα

2. Υξώκα ζην
θάησ κέξνο

2. Λείνο ή όρη

3. Με ηη κνηάδεη
ην ζρήκα ηνπ

3. πάεη εύθνια ή ιπγίδεη

4. Μήθνο ηνπ
θύιινπ ζε εθαη.

4. Πάρνο ζε εθ.

5. Πιάηνο ηνπ
θύιινπ ζε εθαη.

 Μειεηάκε θαη ζπδεηνύκε απηά πνπ ζπκπιεξώζακε
ζηνπο δύν πίλαθεο. Βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηα
θύιια θαη ηνπο βιαζηνύο ησλ δύν θπηώλ από ηηο
παξαηεξήζεηο θαη ηηο κεηξήζεηο καο.
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Σα θπηά έρνπλ ξίδα, θύιια θαη βιαζηό. Ζ ξίδα ζηεξίδεη
ην θπηό θαη απνξξνθά λεξό θαη ρξήζηκεο νπζίεο πνπ
είλαη δηαιπκέλεο ζ’ απηό. ηε ζπλέρεηα ν βιαζηόο ην
αλεβάδεη κε κηθξνύο «ζσιήλεο» κέρξη ηα θύιια. Απηά, κε
ηε ζεηξά ηνπο, ην ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα εηνηκάζνπλ ηελ
ηξνθή ηνπ θπηνύ, κε ηε βνήζεηα ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ αέξα.
Τπάξρνπλ πνιιά είδε ξηδώλ θαη βιαζηώλ. Σα θπηά πνπ
έρνπλ ρακειό ύςνο θαη ζπλήζσο καιαθό βιαζηό
νλνκάδνληαη πόεο θαη ηα ςειόηεξα κε ζθιεξό βιαζηό
νλνκάδνληαη ζάκλνη ή δέληξα. Ο βιαζηόο, ζηελ
πεξίπησζε απηή, νλνκάδεηαη θνξκόο.

6
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Κεθάιαην 4

Καηεγνξίεο θπηώλ

Ο θαζεγεηήο Βνηάλνγινπ κάο μελαγεί ζηνλ
θήπν ηνπ Οξθέα. Πξνρσξάκε όιν θαη πην καθξηά
ζηα κνλνπάηηα ηνπ θήπνπ ηεο εηθόλαο,
δηαβάδνληαο ηελ νλνκαζία ηνπ θάζε θπηνύ
ζηελ εηθόλα ηεο επόκελεο ζειίδαο.

1

.

Ο θήπνο ηνπ Οξθέα
1. βειαληδηά
2. πεύθν
3. καληαξηληά
4. θηζζόο
5. θάθηνο
6. δάθλε

1

7. γαξίθαιν
8. θαξόην
9. παηάηα
10. ξίγαλε
11. ρακνκήιη
12. κπηδειηά

3

2

4
10

6
8
5

9

7
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11

12

Πνηα από απηά ηα θπηά ππάξρνπλ ζηνλ ηόπν πνπ
δνύκε;

2

Φηηάρλνπκε κηα νκάδα από θπηά πνπ λα
έρνπλ θάηη θνηλό κεηαμύ ηνπο.

3

Υσξίδνπκε ζε θαηεγνξίεο δηάθνξα θπηά,
αλάινγα κε ην ηη ηξώκε από απηά.

ηξώκε ηα
θύιια

ηξώκε ην
βιαζηό

ηξώκε ηνλ
θαξπό

ηξώκε ηε
ξίδα

……………… ……………… ……………… ………………
……………… ……………… ……………… ………………
……………… ……………… ……………… ………………

4

Έλα βήκα πην πέξα

Δξεπλνύκε κία από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θπηώλ (π.ρ. πνηα είλαη, πνύ θπηξώλνπλ, ζε ηη
ρξεζηκεύνπλ).
 Αγξηνινύινπδα ηνπ ηόπνπ καο
 Αξσκαηηθά θπηά
 Βόηαλα
Πνύ ζα ςάμνπκε; Πνηνλ ζα ξσηήζνπκε; ρεδηάδνπκε ηα
βήκαηά καο.
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
ηα θπηά ππάξρεη πνιύ κεγάιε πνηθηιία. Γηα ην ιόγν
απηό νη βνηαληθνί, δειαδή νη εηδηθνί πνπ ηα κειεηνύλ, ηα
ρσξίδνπλ ε ηα ηαμηλνκνύλ ζε κεγάιεο νκάδεο. Καζεκηά
πεξηιακβάλεη κηθξόηεξεο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ηα
κειεηνύλ θαιύηεξα. Σα θπηά πνπ αλήθνπλ ζε θάζε νκάδα
έρνπλ θάηη θνηλό, γηα παξάδεηγκα:
 Σν ρξόλν πνπ δνπλ: ηα κνλνεηή θαη ηα δηεηή θπηά (π.ρ. ε
παπαξνύλα) πνπ δνπλ έλα ε δύν ρξόληα θαη ηα πνιπεηή
θπηά (π.ρ. ην πεύθν) πνπ δνπλ πνιιά ρξόληα. Μεξηθά από
απηά κπνξνύλ λα δήζνπλ εθαηνληάδεο ρξόληα (π.ρ. ε
ειηά), γη’ απηό νλνκάδνληαη αησλόβηα.
 Σν είδνο ηνπ βιαζηνύ: ηα δέληξα (π.ρ. ν πιάηαλνο), νη
ζάκλνη (π.ρ. ην ζπκάξη) θαη ηα θπηά πνπ δελ έρνπλ
ζθιεξό βιαζηό (π.ρ. ην ρακνκήιη).
 Σν αλ ξίρλνπλ ή όρη ην θύιισκά ηνπο ην ρεηκώλα: ζηα
πξώηα αλήθεη ε κνπξηά θαη ζηα δεύηεξα ην έιαην θαη ε
ιεκνληά.
 Σνλ ηξόπν πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύκε: γηα παξάδεηγκα,
θάπνηα θπηά ηα θαιιηεξγνύκε, επεηδή νη θαξπνί ηνπο
ηξώγνληαη. Άιια θπηά ηα ιέκε αξσκαηηθά, επεηδή
παξάγνπλ νπζίεο πνπ έρνπλ έληνλν άξσκα.
Κάζε θπηό κπνξεί λα αλήθεη ζπγρξόλσο ζε πνιιέο
θαηεγνξίεο (π.ρ. ε πνξηνθαιηά είλαη δέληξν, πνιπεηέο θαη
νη θαξπνί ηεο ηξώγνληαη).

7
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Κεθάιαην 5
Σα θπηά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο
Σα θπηά πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν καο,
ζηε γεηηνληά καο ή ζηελ πιαηεία αιιάδνπλ
από επνρή ζε επνρή; Πώο πξνζαξκόδνληαη
ηα θπηά ζην πεξηβάιινλ όπνπ δνπλ;

1 Ζ επίζθεςε ζηνλ θαζεγεηή Βνηάλνγινπ
ζπλερίδεηαη…

Σα θπηά απνβάιινπλ, δειαδή δηώρλνπλ, από ηα
θύιια ηνπο έλα κέξνο από ην λεξό πνπ απνξξνθνύλ κε ηηο ξίδεο ηνπο. Παξαηεξνύκε πόζν
δηαθνξεηηθά είλαη κεηαμύ ηνπο ηα θύιια ησλ
θπηώλ ζηελ παξαπάλσ εηθόλα. Μπνξνύκε λα
ππνζέζνπκε πώο εξκελεύεηαη απηό;

106 / 69

πδεηάκε ην εξώηεκα ηνπ θαζεγεηή
Βνηάλνγινπ.
Γξαζηεξηόηεηα πνπ ζέιεη ην ρξόλν ηεο!

2

Θα ρξεηαζηνύκε: κηα δηάθαλε πιαζηηθή
ζαθνύια ηξνθίκσλ θαη καξνύιηα.
 ηε δηάθαλε πιαζηηθή ζαθνύια
ηξνθίκσλ ηνπνζεηνύκε θξέζθα
θύιια καξνπιηνύ.
 Κιείλνπκε ηε ζαθνύια θαιά θαη ηε
δέλνπκε κε ζρνηλί.
Παξαηεξνύκε ηε ζαθνύια κεηά από
ιίγεο ώξεο θαη ζπδεηάκε απηά πνπ
παξαηεξήζακε.

3 .

...ηδκ ένδιμ

Αλεβαίλνπκε ηώξα
ζην ηξελάθη θαη
θεύγνπκε γηα…

...βζα ηδ γμύβηθα ...ηαζ βζα ημοξ
παβςιέκμοξ
107 / 69-70

πόθμοξ ηδξ βδξ

ένδιμξ

γμύβηθα

πμθζηή αθάζηδζδ

Παξαηεξνύκε πόζν δηαθνξεηηθό είλαη ην πεξηβάιινλ ζηελ έξεκν, ζηε δνύγθια θαη ζηνπο
παγσκέλνπο πόινπο ηεο γεο θαη πόζν δηαθνξεηηθά είλαη ηα θπηά ηνπο. Γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό
καο ζε ηη δηαθέξνπλ.
ηαλ νη άλζξσπνη δελ κπνξνύκε λα δήζνπκε ζε έλα
κέξνο, απνθαζίδνπκε λα θύγνπκε. κσο ηα θπηά,
πνπ δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ θάηη ηέηνην, θαηνξζώλνπλ κε άιινπο ηξόπνπο λα πξνζαξκόδνληαη ζην
πεξηβάιινλ ώζηε λα θαηαθέξλνπλ λα δνπλ. Γη’ απηό
παληνύ πάλσ ζηε γε ππάξρνπλ θπηά.

4

Γξαζηεξηόηεηα πνπ ζέιεη ην ρξόλν ηεο!

Υξεηαδόκαζηε δύν όκνηα θπηά.
108 / 70-71

 Σνπνζεηνύκε ην έλα θπηό θνληά ζε έλα παξάζπξν ηεο
ηάμεο ώζηε λα κεγαιώλεη ζε κέξνο κε πινύζην θσο.
 Σνπνζεηνύκε ην άιιν θπηό ζε κέξνο κε πνιύ ιίγν
θσο (ληνπιάπη, ζθνηεηλή γσληά ηεο ηάμεο).
 Πνηίδνπκε θαη ηα δύν θπηά ην
ίδην. Θεσξνύκε όηη ε ζεξκνθξαζία παληνύ κέζα ζηελ
ηάμε είλαη ίδηα.
 Όζηεξα από κία εβδνκάδα γξάθνπκε
ζην ζεκεησκαηάξηό καο ηηο
παξαηεξήζεηο καο.

5

πδεηάκε θαη αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε:
 Σηο δηαθνξέο ζηε κνξθή ησλ θπηώλ

πγθξίλνπκε ηα θύιια ηνπ πιάηαλνπ, ελόο δέληξνπ πνπ
δεη ζε πγξά κέξε κε ηα θύιια ηνπ πεύθνπ, ελόο δέληξνπ
πνπ δεη ζε μεξά κέξε.

θύθθα
πθάηακμο
 Σηο δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν
πξνζαξκνγήο ησλ θπηώλ.

πεοημαεθόκεξ
πγθξίλνπκε ηε κνξθή ηνπ πιάηαλνπ θαη ηνπ πεύθνπ
από επνρή ζε επνρή.
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Γλσξίδνπκε άιια θπηά πνπ αιιάδνπλ κνξθή θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ;
 Πώο νη άλζξσπνη πξνζαξκνδόκαζηε ζην θξύν ηνπ
ρεηκώλα θαη ζηε δέζηε ηνπ θαινθαηξηνύ;

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Σα θπηά, όπνπ θαη λα θπηξώλνπλ, ρξεηάδνληαη
πάληνηε αέξα, λεξό θαη ήιην γηα λα αλαπηπρζνύλ. Έηζη,
θάζε θπηό έρεη δηάθνξνπο ηξόπνπο ή ιεηηνπξγίεο γηα λα
παίξλεη ό,ηη ρξεηάδεηαη θαη λα κπνξεί λα επηβηώλεη θαη
λα κεγαιώλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ κνξθή ησλ θύιισλ, ηεο ξίδαο θαη ηνπ βιαζηνύ ηνπ θάζε θπηνύ κάο
πιεξνθνξεί γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην
θπηό επηβηώλεη. Σν πεύθν, ην έιαην θαη ν θέδξνο έρνπλ
κηθξά θαη ζθιεξά θύιια πνπ κνηάδνπλ κε βειόλεο, γηα
λα κε ράλνπλ πνιύ λεξό.
Ζ δηαθνξεηηθή κνξθή πνπ έρνπλ ηα θπηά αλάινγα
κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ν ηξόπνο πνπ ιεηηνπξγνύλ
ηα δηάθνξα κέξε ηνπο, ώζηε λα επηβηώλνπλ, νλνκάδεηαη
πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ.

8*, 9
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Κεθάιαην 6
Καηνηθίδηα δώα
Πνηα δώα θξνληίδεη ν άλζξσπνο; Γηαηί άξαγε;
Ση ηνπ πξνζθέξνπλ;

1

.

Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο. Πνηα από απηά ηα δώα έρνπκε
γλσξίζεη από θνληά;

2
3

Δπηιέγνπκε από ηηο εηθόλεο έλα δηαθνξεηηθό θαηνηθίδην δών θαη ην πεξηγξάθνπκε.
Ση καο πξνζθέξνπλ ηα δώα ηνπ
αγξνθηήκαηνο;

Δπηιέγνπκε κηα θαηεγνξία δώσλ από ηηο παξαθάησ:
α) Σα πνπιεξηθά
β) Σν πξόβαην, ηελ θαηζίθα, ηελ αγειάδα
111 / 72

γ) Σν άινγν, ην γάηδαξν
δ) Σν θνπλέιη
ε) Σν γνπξνύλη
Εών

Ση καο πξνζθέξεη

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

…………………….……………………
…………………….……………………
…………………….……………………
…………………….……………………

4

πδεηάκε ηα παξαθάησ ζέκαηα:
Τπάξρνπλ δώα πνπ δνπλ καδί καο
ζην ζπίηη;
 Πνηα είλαη;
 Ση καο πξνζθέξνπλ;
 Με πνηνπο ηξόπνπο ηα θξνληίδνπκε;
 Φαληαδόκαζηε ηη δπζθνιίεο
αληηκεησπίδνπλ όηαλ δελ
ηα θξνληίδνπκε ή όηαλ
θάπνηνη ηα εγθαηαιείπνπλ.

5
6

Πώο εξκελεύνπκε όηη παιηόηεξα νη άλζξσπνη είραλ
πεξηζζόηεξα δώα ζηελ απιή ηνπο;
Έλα βήκα πην πέξα

 Πώο από ην πξόβαην «θηάλνπκε» ζην κάιιηλν
ζθνύθν;
112 / 72-73

 Πώο από ηελ αγειάδα «θηάλνπκε» ζην δεξκάηηλν
παπνύηζη;
Πνύ ζα ςάμνπκε; Πνηνλ ζα ξσηήζνπκε; ρεδηάδνπκε ηα
βήκαηά καο.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
Οη άλζξσπνη εμεκέξσζαλ πνιιά δώα, επεηδή ηα
ρξεηάδνληαλ. Σα δώα απηά ιέγνληαη θαηνηθίδηα. Σν
άινγν, ε αγειάδα, ην πξόβαην, ε θαηζίθα, ην θνπλέιη,
ην γνπξνύλη, ε θόηα είλαη κεξηθά απ’ απηά.
Οη άλζξσπνη εθηξέθνπλ θαηνηθίδηα δώα γηα λα
παίξλνπλ ηα πξντόληα ηνπο, δειαδή ην γάια, ην θξέαο,
ηα απγά, ην καιιί, ην δέξκα, ή γηα λα ηνπο βνεζνύλ ζηηο
αγξνηηθέο δνπιεηέο.
ηελ επνρή καο όιν θαη ιηγόηεξα δώα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο. Σα αγξνηηθά
απηνθίλεηα, ηα ηξαθηέξ θαη άιια κεραλήκαηα
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο δνπιεηέο απηέο.
κσο ππάξρνπλ θαη δώα όπσο, ν ζθύινο θαη ε γάηα,
πνπ δνπλ καδί καο ζην ζπίηη, επεηδή καο πξνζθέξνπλ
αζθάιεηα θαη ζπληξνθηά.
πκπιεξώλνπκε: ια ηα θαηνηθίδηα δώα έρνπλ αλάγθε
από ηε θξνληίδα καο, δειαδή ………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

10, 11
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Κεθάιαην 7
Αγξίκηα θαη πνπιηά ηνπ βνπλνύ
θαη ηνπ δάζνπο
Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Οξθέα πήγε εθδξνκή ζην
Πεξηβαιινληηθό Κέληξν Αξθηνύξνπ ζην
Νπκθαίν θαη είδαλ θαθέ αξθνύδεο. Τπάξρνπλ
όκσο θη άιια δώα πνπ δνπλ ζην δάζνο. Διάηε
λα γλσξίζνπκε θάπνηα από απηά!

1

Παξαηεξνύκε ηελ εηθόλα θαη ζπδεηάκε γηα ηα
δώα ηνπ δάζνπο. Βιέπε επόκελε ζειίδα.
Παλίδα νλνκάδεηαη
ην ζύλνιν ησλ
δώσλ ελόο ηόπνπ.

1

5

2
3

4

7

11
12

8
6

9

13
10

1. θνπθνπβάγηα
2. αξθνύδα
3. αιεπνύ
4. θίδη
5. ιύθνο
6. αγξηνγνύξνπλν
7. ζθίνπξνο

8. ειάθη
9. ηζαθάιη
10. ζθαληδόρνηξνο
11. ατηόο
12. αγξηνθάηζηθν
13. ιαγόο
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2

.

θαβόξ
ζηίμονμξ
ημοημοαάβζα

ανημύδα

θύημξ

αβνζμηάηζζημ

αβνζμβμύνμοκα

ζηακηγόπμζνμξ
ασηόξ
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εθάθζα

Δπηιέγνπκε από ηηο παξαπάλσ εηθόλεο έλα δηαθνξεηηθό δών ηνπ δάζνπο θαη ην πεξηγξάθνπκε.

3

Θα ρξεηαζηνύκε εγθπθινπαίδεηα, εηθόλεο,
βηβιία γηα ηα δώα ηνπ δάζνπο θ.ά.

α) Δπηιέγνπκε κία από ηηο θαξηέιεο κε δώα ηνπ δάζνπο.
Βιέπε επόκελε ζειίδα.
αξθνύδα
ζθίνπξνο

ατηόο

αγξηνθάηζηθν
θνπλάβη

ζθαληδόρνηξνο
αγξηνγνύξνπλν

ιαγόο

β) Δξεπλνύκε γηα θαζέλα από ηα παξαπάλσ δώα:
 Πώο πξνζηαηεύεηαη από ηνπο ερζξνύο ηνπ;
 Ση ηξώεη; Πώο βξίζθεη ηελ ηξνθή ηνπ;
 Πώο πξνζαξκόδεηαη ζην πεξηβάιινλ όπνπ δεη;
γ) Πεξηγξάθνπκε κηα κέξα από ηε δσή θαζελόο από
ηα παξαπάλσ δώα ζην δάζνο. Αλαθνηλώλνπκε ζηελ
ηάμε ηελ εξγαζία καο.

4

Πώο

Ο ιύθνο, πνπ
είλαη έλα άγξην
δών, θηλδπλεύεη λα εμαθαληζηεί. Μήπσο πξέπεη λα ην
πξνζηαηέςνπκε;
116 / 75-76

 Δθθξάδνπκε ηηο απόςεηο καο θαη ζπδεηάκε.

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε
ηα ειιεληθά δάζε δνπλ πνιιά δώα. Σν ειάθη, ην
δαξθάδη, ε θαθέ αξθνύδα, ε αιεπνύ, ν αγξηόρνηξνο,
ν ιύθνο, ν ατηόο, ην αγξηνθάηζηθν είλαη κεξηθά από
απηά.
Καζέλα πξνζαξκόδεηαη ζην πεξηβάιινλ, δειαδή
έρεη βξεη ηε δηθή ηνπ «ιύζε» γηα λα δεη ζ’ απηό. Ζ αξθνύδα, ν ζθαληδόρνηξνο θαη ηα θίδηα πέθηνπλ ζε ρεηκεξία
λάξθε, γηαηί δελ αληέρνπλ ην θξύν θαη είλαη δύζθνιν λα
βξνπλ ηξνθή ην ρεηκώλα. Σν αγξηνθάηζηθν θη ν ιαγόο
ηξέρνπλ γξήγνξα ή θξύβνληαη, γηα λα απνθύγνπλ ηνπο
ερζξνύο ηνπο. Ο ατηόο πεηά γξήγνξα θαη κε ηα δπλαηά
λύρηα ηνπ αξπάδεη ηελ ηξνθή ηνπ.

12, 13*
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