
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ  
ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ  
 

Παλαγηψηεο Κφθθνηαο 
Γεκήηξηνο Αιεμφπνπινο   
Αηθαηεξίλε Μαιακίηζα  

Γεψξγηνο Μαληάο - Μαξία Παιακαξά 
Παλαγηψηα Παλαγησηάθε 
Παλαγηψηεο Πήιηνπξαο 

 
 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο 
Γ΄ Γεκνηηθνχ 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Σφκνο 2νο 
  
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο  

Γ΄ Γεκνηηθνχ 
 
 

 
 

Σφκνο 2νο 
 

 

 
 

 
 



Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία 
Πξάμεσλ 2.2.1.α: «Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ» 

 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

Μηράιεο Αγ. Παπαδφπνπινο 
Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πρόεδρος ηοσ 
Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 

 
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη 
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ µε 
βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γεµνηηθφ θαη ην 
Nεπηαγσγείν» 

 
Δπηζηεµνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ 
Γεψξγηνο Σχπαο 
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. 

 
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεχζ. Έξγνπ 
Γεψξγηνο Οηθνλφµνπ 
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. 

 
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ ην Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακείν θαη 25% απφ εζληθνχο πφξνπο. 



ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

 
Παλαγηψηεο Κφθθνηαο 

Γεκήηξηνο Αιεμφπνπινο   
Αηθαηεξίλε Μαιακίηζα  

Γεψξγηνο Μαληάο - Μαξία Παιακαξά 
Παλαγηψηα Παλαγησηάθε 
Παλαγηψηεο Πήιηνπξαο 

 
ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ: 

ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΣΑΚΖ 

 
 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο  

Γ΄ Γεκνηηθνχ 
 

 
Σφκνο 2νο 

 



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
Παλαγηψηεο Κφθθνηαο, Οµφηηµνο Καζεγεηήο  

ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Αζελψλ 
Γεµήηξηνο Αιεμφπνπινο, Δθπαηδεπηηθφο 
Αηθαηεξίλε Μαιαµίηζα, Δθπαηδεπηηθφο 
Γεψξγηνο Μαληάο, Δθπαηδεπηηθφο 
Mαξία Παιαµαξά, Δθπαηδεπηηθφο 
Παλαγηψηα Παλαγησηάθε, Δθπαηδεπηηθφο 
Παλαγηψηεο Πήιηνπξαο, Δθπαηδεπηηθφο 
 

ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Διέλε Καξαηδηά-ηαπιηψηε, Λέθηνξαο ηνπ Παλ.  Παηξψλ 
Γέζπνηλα Αγγεινπνχινπ, ρνιηθή χµβνπινο 
νθνθιήο Πιηαθνπάλνο, Δθπαηδεπηηθφο 

 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Γηψξγνο Πηζθνπάλεο, θηηζνγξάθνο - Δηθνλνγξάθνο 

 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 
Υξηζηίλα ππξνπνχινπ, Φηιφινγνο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ 
ΚΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

Αιεμάλδξα X. Κνπινπµπαξίηζε, χκβνπινο ηνπ Παηδαγ. 
Ηλζηηηνχηνπ 

 

ΔΞΧΦΤΛΛΟ 
Γηψξγνο Kαδάδεο, Δηθαζηηθφο Καιιηηέρλεο  

 

ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ. 
 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ  
ΜΔ ΜΔΗΧΜΔΝΖ ΟΡΑΖ 

Οκάδα Δξγαζίαο Τπ. Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο  
θαη Θξεζθεπκάησλ 



 

 Κεθάιαην 8.  Σν λεξφ, 
 πνιχηηκεο ζηαγφλεο. 
 

 

 
Γηαηί, άξαγε, νη άλζξσπνη 
ζπγθεληξώλνπλ ην λεξό 
θαηαζθεπάδνληαο θξάγκαηα; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Καξαζώλα, 1928 
 
 
Δθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο 

 1 
 

 

Πνηνο ρξεηάδεηαη ην λεξφ; Δθθξάδνπκε ηηο 
απφςεηο καο ζηελ ηάμε. 

 

 2 
 

 
Πεξηγξάθνπκε κηα κέξα πνπ είρακε δηαθνπή λεξνχ ζην 
ζπίηη καο.  
Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίζακε; 
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Παξνπζηάδνπκε 

 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ίΗ ΑΓΊ0 
 Γ π υ κλ η ηηπ*π#ν 1111* 
 1ΓΓΖΡΞΔ ΕΠΖ ΠΟ* ΠΑ^ΖΖΣΖ 
 
 
 
 
 
 

ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΘΖ ΓΛΩΚΖ 

ΗΠΩΠ ΘΑΞΝΡΔ ΞΖΟΜΔ ΛΔΟΝ ΠΡΝΛ ΑΟΖ! 
Ζ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΔ ΟΓΖΓΔΗ ΣΖΝ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΝΑ 

ΤΠΖΡΞΔ ΕΧΖ ΣΟΝ ΠΛΑΝΖΣΖ 
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Μειεηψληαο ηελ πδξφγεην ζθαίξα 
εληνπίδνπκε πνχ ππάξρεη λεξφ ζε φιε 
ηε γε. πδεηνχκε πνχ βξίζθεηαη  
αικπξφ θαη πνχ γιπθφ λεξφ. Με ηε 
βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ καο δείρλνπκε 
ζε δχν ίδηα δνρεία πφζε είλαη ε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ γιπθνχ λεξνχ ζηε γε ζε ζρέζε 
κε ην αικπξφ. 
 
Τν γιπθό λεξό ζε νιόθιεξε ηε γε απνηειεί κόλν έλα 
κηθξό κέξνο (2,7%) ηνπ ζπλόινπ ηνπ λεξνύ. Δίλαη 
απαξαίηεην γηα ηε δσή ησλ αλζξώπσλ θαη πνιιώλ άιισλ 
δσληαλώλ νξγαληζκώλ. 
 
Καηαγξάθνπκε 

 4 
 

 
 
Α. Πψο ρξεζηκνπνηνχκε ην λεξφ; 

Πην ζπίηη Πε κηα νιόθιεξε πόιε 
Πνηνο 
Γηα πνην ζθνπφ 
Πφζν ζπρλά (πφζεο θνξέο 
ηε κέξα ή ηε βδνκάδα) 

 

Πνηνη 
Πνχ 
Γηα πνην ζθνπφ 
Πφζν ζπρλά 

Πηελ εμνρή 
Πνηνη 
Γηα πνην ζθνπφ 
Γηαθνξέο απφ επνρή ζε επνρή 
Μέξε απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ 
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Β. Ση ζεκαίλεη ε θξάζε «ζπαηάιε ηνπ λεξνχ;» 
πδεηνχκε πφηε ζπαηαιάκε ην λεξφ ζην ζπίηη, ζηελ 
πφιε, ζηελ εμνρή. 
 
πδεηνχκε 

 5 
 

 
Με ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ καο κειεηνχκε θαη 
πξνηείλνπκε ηξφπνπο ψζηε λα ζπαηαιάκε ιηγφηεξν 
λεξφ… 
 

        ζην κπάλην,          ζηελ θνπδίλα, 

 

        ζην πφηηζκα,         ζην πιχζηκν θαη ζην θαζάξηζκα  

 

ηνπ ζπηηηνχ,          ζην ζρνιείν. 

 
 πδεηνχκε ηηο πξνηάζεηο καο θαη εμεηάδνπκε πνηνπο 

απ’ απηνχο ηνπο ηξφπνπο εθαξκφδνπκε ήδε. ην 
ζπίηη, ζπδεηνχκε ην ζέκα κε ηνπο γνλείο καο. 

 
 

« Έλα βήκα πην πέξα » 6 
 

 
Σν πφζηκν λεξφ ζηνλ ηφπν καο, ζηε ρψξα καο θαη ζε 
άιιεο ρψξεο. 
Πνχ ζα ςάμνπκε; Πνηνλ ζα ξσηήζνπκε; 
ρεδηάδνπκε ηα βήκαηά καο. 
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  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 
 

Σν λεξφ είλαη απαξαίηεην ζε φινπο ηνπο δσληαλνχο 
νξγαληζκνχο. πνπ ππάξρεη δσή, ππάξρεη λεξφ θαη 
φπνπ ππάξρεη λεξφ, κπνξεί λα ππάξμεη δσή. Οη 
άλζξσπνη δε ρξεηάδνληαη λεξφ κφλν γηα λα πίλνπλ αιιά 
θαη γηα δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην 
πιχζηκν, ην καγείξεκα θαη ην πφηηζκα. Σν λεξφ 
ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε, ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, θαη ζε 
πνιιά εξγνζηάζηα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ 
θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. 

Δπεηδή ν πιεζπζκφο ηεο γεο θαη νη αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηεο απμάλνληαη ζπλερψο, ρξεζηκνπνηνχκε 
φιν θαη πεξηζζφηεξν γιπθφ λεξφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 
φπσο ππνζηεξίδνπλ νη επηζηήκνλεο, ην γιπθφ λεξφ 
ξππαίλεηαη (π.ρ. φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα 
εξγνζηάζην) θαη κεηψλεηαη ζε ζρέζε κε ην αικπξφ. 
Έηζη, θάζε ζηαγφλα λεξνχ κάο είλαη πνιχηηκε θαη γη' 
απηφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε κφλν φζν λεξφ κάο 
ρξεηάδεηαη θαη λα κελ ην ζπαηαιάκε. 
 
 
 
 
 
 

 

16   17*   18*    » » » 
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 Κεθάιαην 9. Θέινπκε θαζαξέο 
 ζάιαζζεο θαη αθηέο! 
 

 

Ζ Αξηάδλε θέηνο δε ζα πάεη ζηελ παξαιία πνπ 
επηζθεπηόηαλ θάζε ρξόλν. Υπάξρεη πιένλ εθεί ε 
πηλαθίδα: «Ξξνζνρή! Κνιπζκέλα λεξά.» 
Τη κπνξεί λα ζπλέβε κέζα ζ’ έλα ρξόλν; 

 
 

 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
● Θα πεγαίλακε ζ’ απηήλ ηελ παξαιία γηα κπάλην;  

Ναη ή φρη θαη γηα πνηνπο ιφγνπο; 
● Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ ηα δψα θαη ηα θπηά πνπ 

δνπλ ζ’ απηά ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο αθηήο θαη ηεο 
ζάιαζζαο; 
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πδεηνχκε 

 2 
 

 
 
Σα νηθνζπζηήκαηα ηεο αθηήο θαη ηεο ζάιαζζαο 
θηλδπλεχνπλ απφ… 
 

ηελ ππεξβνιηθή αιηεία ηε ξύπαλζε 

Σν εληαηηθφ ςάξεκα 
κεηψλεη ηνπο πιεζπζκνχο 
ησλ ςαξηψλ ζε φιεο ηηο 
ζάιαζζεο ηνπ θφζκνπ. 

Σα εξγνζηάζηα, νη ππφλνκνη 
ησλ πφιεσλ, ηα πινία, ηα 
ιηπάζκαηα γηα ηηο 
θαιιηέξγεηεο, νη απξφζεθηνη 
παξαζεξηζηέο ξππαίλνπλ ηε 
ζάιαζζα θαη ηηο αθηέο. 
 

 

ηελ επέθηαζε ησλ νηθηζκώλ 

Σα ιηκάληα, νη θαηνηθίεο θαη ηα μελνδνρεία δίπια ζηε 
ζάιαζζα γίλνληαη φιν θαη πην πνιιά θαη θαηαζηξέθνπλ 
ηα νηθνζπζηήκαηα. 

 
Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πίλαθα ζπδεηνχκε ζηελ 
νκάδα καο θαη βξίζθνπκε ζην ράξηε ηεο Διιάδαο 
θάπνηεο πεξηνρέο πνπ ε ζάιαζζα θαη νη αθηέο ηνπο 
κπνξεί λα θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν. 
 
 Γηα πνηνπο ιφγνπο επηιέμακε απηέο ηηο πεξηνρέο; 
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πδεηνχκε 
 Πψο δηαιχνληαη ηα δειεηήξηα  

 θαη ηα βξφκηθα λεξά ζηε ζάιαζζα 3 
 

 
Γεκίδνπκε δχν δηαθαλή 
πνηήξηα κε λεξφ.  
Βάδνπκε κία θνπηαιηά 
δάραξε ζην έλα θαη  
κία θνπηαιηά γάια  
ζην άιιν θαη 
αλαθαηεχνπκε. 

 
 Ση άιιαμε ζην θάζε πνηήξη; 
 

 Φαληαδφκαζηε φηη ην λεξφ ζηα πνηήξηα είλαη ην λεξφ 
ηεο ζάιαζζαο θαη ε δάραξε θαη ην γάια πσο είλαη 
βξνκηέο ή δειεηήξηα. Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδνπκε γηα 
ηε ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο; 

 
πδεηνχκε 

 4 
 

 
 

 
Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε εκείο ηα παηδηά γηα λα 
πξνζηαηέςνπκε ηηο αθηέο καο: 
 

 ηαλ είκαζηε ζε κία παξαιία θαη πξηλ θχγνπκε απ’ 
απηήλ; 

 

 ηαλ ηαμηδεχνπκε κε πινίν; 
 

 ηαλ δνχκε θάπνηνλ λα ξίρλεη ζθνππίδηα ζηε 
ζάιαζζα; 

 

 ηαλ δνχκε θειίδα πεηξειαίνπ; 

ΓΑΛΑ 
ΕΑΥΑΡΖ 
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Δξεπλνχκε 
Δξεπλνχκε - Καηαγξάθνπκε  

– Παξνπζηάδνπκε 5 

 
 
Δπηζθεπηφκαζηε κηα παξαιία θαη θάλνπκε ηε δηθή καο 
έξεπλα ζην πεδίν. 
 
 
 Φηηάρλνπκε ζην ζεκεησκαηάξηφ καο έλα ζρέδην ηεο 

παξαιίαο. 
 
 Καηαγξάθνπκε ηα έκβηα θαη άβηα ζηνηρεία ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηεο παξαιίαο. 
 
 Καηαγξάθνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ 

ζηελ παξαιία (θηίξηα, επηζθέπηεο…) 
 
 Δμεηάδνπκε πφζν θαζαξή είλαη ε παξαιία. Υξεηάδεηαη 

λα γίλεη θάηη γη’ απηφ; Καηαγξάθνπκε ζην 
ζεκεησκαηάξηφ καο ηηο πξνηάζεηο καο. 
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  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

 
Ζ Διιάδα έρεη πνιιέο παξαιίεο θαη αθξνγηάιηα, 

πνπ απνηεινχλ νηθνζπζηήκαηα. Πνιιά απφ απηά 
θηλδπλεχνπλ απφ ηε ξχπαλζε, ηελ ππεξβνιηθή αιηεία 
αιιά θαη απφ άιιεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 
γίλνληαη ρσξίο ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. 

Οη άλζξσπνη, ζηελ πξνζπάζεηα καο λα 
πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ 
αθηψλ, είλαη αλάγθε λα αθνινπζνχκε θάπνηνπο 
θαλφλεο. Φαξεχνπκε κε θαηάιιεινπο ηξφπνπο θαη ηφζν 
ψζηε λα κε δηαηαξάζζεηαη ε ηζνξξνπία ηνπ ζαιάζζηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο. Με εηδηθά θίιηξα θαζαξίδνπκε ηα λεξά 
ησλ απνρεηεχζεσλ (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο). 
Υξεζηκνπνηνχκε ζηηο θαιιηέξγεηεο νπζίεο πνπ 
ξππαίλνπλ ιηγφηεξν ηα πνηάκηα θαη ηε ζάιαζζα. 
Υξεζηκνπνηνχκε θαηάιιεια ρξψκαηα γηα ην βάςηκν 
ησλ πινίσλ θαη δε ξίρλνπκε ζθνππίδηα ζηε ζάιαζζα. 
Δίλαη θαη ζην δηθφ καο ρέξη λα δηαηεξήζνπκε ηηο 
ζάιαζζεο θαη ηηο αθηέο φκνξθεο θαη θαζαξέο! 

 
 
 
 
 
 
 

 

19    » » » 
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 Κεθάιαην 10.  Σα δάζε  
 εθπέκπνπλ ζήκα θηλδχλνπ 
 

 
Διάη’ εδώ καδί κνπ κεο ζηα δάζε, 
Διάη’ εδώ ζηελ πξάζηλε ηελ πιάζε, 
Καθξηά απ’ ηνπ θόζκνπ ηελ πνιιή βνή, 
 
Διάη’ εδώ, λα ληώζεηε κηα κέξα 
Ξην θαζαξό ζηα ζηήζηα ηνλ αέξα, 
Ξην δειεπηή λα βξείηε ηε δσή. 
 

Παχινο Νηξβάλαο, Τν πξάζηλν - ην δάζνο 
 

 1 
 

 
Ση ζα ζέιακε λα δηεγεζνχκε απφ κηα επίζθεςή καο ζην 
δάζνο; Μαο έθαλε εληχπσζε ην ρξψκα θάπνηνπ 
ινπινπδηνχ, ην άξσκα θάπνηνπ θπηνχ, θάπνηνο ήρνο; 
Ση ληψζακε ζην δάζνο; 

 
Καηαγξάθνπκε 

 2 
 

 
 

 
Αλαδεηνχκε (ζε βηβιία, ζε πεξηνδηθά, ζην δηαδίθηπν…) 
θπηά θαη δψα ησλ ειιεληθψλ δαζψλ θαη ηα θαηαγξά-
θνπκε ζην ζεκεησκαηάξηφ καο. 
 
 ηε ζπλέρεηα δείρλνπκε ζην γεσκνξθνινγηθφ ράξηε 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπνπ κπνξεί λα δνπλ. 
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 Γεκηνπξγνχκε κε δσγξαθηέο, κε θείκελα ή κε εηθφλεο 
έλα δαζηθφ νηθνζχζηεκα. 
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πδεηνχκε 

 3 
 

 
 
Δπηιέγνπκε απφ ηελ εηθφλα έλα πξντφλ θαη ζπδεηνχκε: 
 απφ πνχ πξνέξρεηαη; 
 πψο ην ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη; 
 ηη αιιαγέο θάλνπκε ζ’ απηφ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

καληηάξηα κέιη 

θάζηαλν 

ραξηί 

μχιν πεχθνπ 

καξκειάδα 

βαηφκνπξν 

θξαζί 

ξεηζίλα 

ξεηζίλη 

Λέλε φηη ην δάζνο πξνζηαηεχεη  
απφ πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο, 
ρηνλνζηηβάδεο θαη δηάβξσζε 

ηνπ εδάθνπο. Με πνηνλ ηξφπν; 
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πδεηνχκε 

 4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεξηθέο απφ ηηο αηηίεο πνπ θηλδπλεχεη ην δάζνο λα 
θαηαζηξαθεί είλαη:  
■ ην θάςηκν ησλ μεξψλ ρφξησλ  
■ ην θάςηκν ησλ ζθνππηδηψλ  
■ ην πέηακα αλακκέλσλ ηζηγάξσλ 
■ ην άλακκα θσηηάο γηα ςήζηκν 
■ ν εκπξεζκφο 
■ νη θεξαπλνί 
■ ε ππεξβνιηθή δέζηε θαη νη ιίγεο βξνρέο 
■ ην θφςηκν πνιιψλ δέληξσλ γηα ηε βηνκεραλία 
■ ην μεξίδσκα δέληξσλ γηα λα γίλνπλ βνζθνηφπηα, 

νηθφπεδα ή ρσξάθηα πνπ ζα θαιιηεξγεζνχλ. 
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 Αθνχ ζπδεηήζνπκε γηα ηηο αηηίεο πνπ θηλδπλεχεη ην 
δάζνο θαη αλαθέξνπκε θη άιιεο, ηηο ηαμηλνκνχκε ζε ηξία 
ζχλνια: 
 

Α. Αλζξψπηλεο ελέξγεηεο απφ ιάζνο, επεηδή δε 
γλσξίδνπκε ή αδηαθνξνχκε. 

Β. Αλζξψπηλεο ελέξγεηεο απφ πξφζεζε, δειαδή 
επίηεδεο. 

Γ. Φπζηθέο αηηίεο. 
 

Νη πξνηάζεηο καο:  Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε λα 
πξνζηαηέςνπκε ην δάζνο απφ ηέηνηνπο θηλδχλνπο; 
 

 5 
 

 
πδεηνχκε ηηο παξαθάησ θξάζεηο: 
 
«…Όηαλ είκαη ζην θακέλν δάζνο, πεξπαηώ ζηα θπζηθά 
κνλνπάηηα γηα λα κελ παηάσ ηα θαηλνύξηα θπηά. Γελ θόβσ 
λεαξά θπηά. Γε ζπξώρλσ ηνπο θνξκνύο θαη δε καδεύσ ηα 
θνκκέλα θιαδηά γηα ην ηδάθη κνπ… Βνεζώ ζηελ 
αλαδάζσζε…» 
 

Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αξγπξνχπνιεο 
 

 « Έλα βήκα πην πέξα » 6 
 

 
 
Πψο θάλνπκε αλαδάζσζε; 
Πνχ ζα ςάμνπκε; Πνηνλ ζα ξσηήζνπκε; ρεδηάδνπκε ηα 
βήκαηά καο 
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ΓΑΠΗΘΝ ΠΚΞΙΔΓΚΑ  

ΞΑΓΓΑΗΝ ΝΟΝΠ 
 
ΔΚΣΑΖ   19985        ηξ 
ΤΦΟΜΔΣΡΟ   Απφ 140      Μέρξη 1956 
ΓΑΟΠΟΝΗΚΑ ΔΗΓΖ   ΟΞΤΑ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΓΡΤ, 
ΔΛΑΣΖ, ΜΑΤΡΖ ΠΔΤΚΖ 
ΓΑΗΚΟΗ ΓΡΟΜΟΗ ΚΑΣΖΓ. Α, Β, Γ, 98 + 650 ρικ 
ΛΤΟΜΔΝΑ ΟΗΚΖΜΑΣΑ         5                        ηεκ. 
ΑΝΑΓΑΧΔΗ       3150                                 ζηξ 
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   Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 

 
 
Σν δάζνο είλαη έλα ζχλνιν απφ δέληξα, ζάκλνπο 

θαη άιια θπηά πνπ δεκηνπξγνχλ έλα μερσξηζηφ πεξη-
βάιινλ φπνπ δνπλ πνιιά δψα. Κάζε δάζνο είλαη έλα 
νηθνζχζηεκα. Σα δέληξα, κε ηηο ξίδεο ηνπο, ζπγθξαηνχλ 
ην έδαθνο θαη ηα λεξά ηεο βξνρήο θη έηζη απνθεχγνληαη 
νη πιεκκχξεο. 

Οη άλζξσπνη παίξλνπκε απφ απηφ πνιιά 
πξντφληα, φπσο ……………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………..….………………………………… 

κσο, νη ππξθαγηέο θαη πνιιέο απφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ θαηαζηξέθνπλ ηα δάζε, 
πνπ φιν θαη ιηγνζηεχνπλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20    » » » 
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 Θεθάιαην 11.  
 Ρν πξάζηλν ζηηο πόιεηο 
 

 

«Σε επαγξύπλεζε βξίζθνληαη νη θάηνηθνη ηεο Άλσ 
Θπςέιεο γηα λα δηαθπιάμνπλ ην κνλαδηθό ειεύζεξν 
ρώξν κε ηα 150 δέληξα πνπ ππάξρεη γύξσ από ηνλ λαό 
ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ…». 

 

Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία, 31 Καξηίνπ 2005 
 
Δίλαη απαξαίηεην ην πξάζηλν ζηα κέξε πνπ θαηνηθνύκε;  

 
 
 

 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Έρνπκε ζηελ πεξηνρή καο δάζνο, άιζε, πάξθα,    

θήπνπο; 
 Πψο είλαη, πνχ βξίζθνληαη, ηη θάλνπκε εθεί; 
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Δθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο 

 2 
 

 
 

 

 
 Γηαηί θάπνηνη ζέινπλ  
πεξηζζφηεξν ηζηκέλην  
θαη θάπνηνη  
πεξηζζφηεξα πάξθα  
ζηηο πφιεηο; 
 
Τπνζηεξίδνπκε  
ηελ άπνςή καο. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πνηα πφιε απφ ηηο δπν 
ζρεδηάζηεθε πην ζσζηά  
θαηά ηε γλψκε ζαο; 
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Δξεπλνχκε 
Δξεπλνχκε - πδεηνχκε –   
Καηαγξάθνπκε 3 

 
 
Δπηιέγνπκε έλα ρψξν πξάζηλνπ θνληά ζην ζρνιείν καο 
θαη εηνηκαδφκαζηε λα εξγαζηνχκε έμσ απφ ηελ ηάμε. 
Κάζε νκάδα κειεηά έλα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
 

 Α.  Δξεπλνχκε θαη θαηαγξάθνπκε ηε ρισξίδα: Πνηα 
θπηά ππάξρνπλ ζην ρψξν πνπ κειεηάκε; 

 

 Β.  Δξεπλνχκε θαη θαηαγξάθνπκε ηελ παλίδα:  
Πνηα δψα δνπλ ζην ρψξν πνπ κειεηάκε; 

 

 Γ.  ρεδηάδνπκε έλα κηθξφ ράξηε ηνπ ρψξνπ θαη 
ζεκεηψλνπκε ηα θπηά κε ζρεδία ή κε ζχκβνια. 

 

 Γ.  Βξίζθνπκε θαη θέξλνπκε: 
 

1. θάπνην παξάμελν θπηφ 

2. δχν δηαθνξεηηθνχο θαξπνχο 

3. θάπνην άλζνο πνπ κπξίδεη σξαία    

4. πέληε δηαθνξεηηθά είδε θχιισλ 
 
 Δ.  Πψο βξέζεθαλ ηα θπηά ζην ρψξν πνπ κειεηάκε; 

Φχηξσζαλ κφλα ηνπο ή ηα θχηεςαλ νη άλζξσπνη; 
 
Αλαθνηλψλνπκε ζηελ ηάμε θαη ζπδεηνχκε γηα ην ρψξν 
πξάζηλνπ πνπ κειεηήζακε. 
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πδεηνχκε 

 4 
 

 

 

Νη πξνηάζεηο καο:  Πψο κπνξνχκε λα 
ζπλεξγαζηνχκε, γηα λα έρεη πεξηζζφηεξν πξάζηλν ν 
ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ καο; 
 

▲ Δλεκεξψλνπκε… ▲ ρεδηάδνπκε… 
▲ πλαληάκε… ▲ Γεκηνπξγνχκε νκάδα  

ζρνιηθνχ θήπνπ… 
 
 

 
   Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 

 

 
Μεξηθέο πφιεηο είλαη ρηηζκέλεο θνληά ζε δάζνο. 

Μέζα ζηηο πφιεηο νη άλζξσπνη θξφληηζαλ λα θηηάμνπλ 
πάξθα θαη θήπνπο ή λα δηαηεξήζνπλ θάπνηα απφ απηά 
πνπ ππήξραλ απφ παιηά. Απηφ ην έθαλαλ γηα πνιινχο 
ιφγνπο. 

Έλαο ιφγνο είλαη φηη ηα θπηά είλαη «εξγνζηάζηα» 
πνπ παξάγνπλ νμπγφλν, ην νπνίν είλαη αλαγθαίν γηα 
ηελ αλαπλνή. Πέληε ή έμη κεγάια δέληξα κπνξνχλ λα 
θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνπ έρεη έλαο άλζξσπνο ζε 
νμπγφλν. Σα θπηά ησλ πφιεσλ γίλνληαη ζχκκαρνη καο 
ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Σα 
πάξθα, ηα άιζε, νη θήπνη, νη πιαηείεο κε πξάζηλν 
νκνξθαίλνπλ ηηο πφιεηο καο θαη είλαη ηφπνη ραξάο θαη 
μεθνχξαζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο. 

Σν πξάζηλν ζηηο πφιεηο είλαη απαξαίηεην. Γη’ απηφ 
θξνληίδνπκε λα δεκηνπξγνχκε πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο 
πξάζηλνπ ζην δήκν καο, ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη καο. 
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 Θεθάιαην 12.  Εώα πνπ  
 θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ 
 

 
 
«Σύκθσλα κε ηελ Θόθθηλε Ιίζηα Απεηινύκελσλ Δηδώλ 
ηνπ 2004, πνπ δεκνζηνπνίεζαλ νη επηζηήκνλεο, 15.589 
γλσζηά είδε δώσλ θαη θπηώλ ηνπ πιαλήηε καο 
απεηινύληαη ζνβαξά κε εμαθάληζε, ζε ζρέζε κε 12.259 
είδε πνπ πεξηιάκβαλε ε αληίζηνηρε ιίζηα ηνπ 2003.» 
 

WWF, Παγθφζκην Σακείν γηα ηε Φχζε 
 
Ξνηνη λνκίδνπκε όηη είλαη νη ιόγνη πνπ θάπνηα είδε δώσλ 
θαη θπηώλ θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ; 

 
 
 

Αληηζηνηρίδνπκε ην θάζε δψν 

κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρειώλα θαξέηα - θαξέηα θαθέ αξθνύδα 

θώθηα 
κνλάρνπο - κνλάρνπο 

 

ρξπζό ηζαθάιη 
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Δπηζηεκνληθή Νλνκαζία 
 

 
 
 

Σεκεξηλόο Ξιεζπζκόο 
 
 
 
 
 

Κήθνο 

 
 

 
 

Βάξνο 
 

 
 

Γελλά 
 
 
 
 
Τξνθή 
 
 
 
 
 

 

Θηλδπλεύεη από… 

από…aaααap;o…απ

1000 πεξίπνπ ζηελ Ζπεηξσηηθή 
Διιάδα θαη ζηε Σάκν 

Canis  aureus 

88 - 96 εθαηνζηά 

 

15 θηιά 

 

3 – 6 κηθξά 

 

Λεθξά δώα, πνληίθηα, βαηξάρηα 
ακθίβηα, θξνύηα, θαξπνί 
 

Ξαξάλνκν θπλήγη, θαηαζηξνθή 
ησλ δαζώλ 
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Δπηζηεκνληθή Νλνκαζία 
 

 
 
 

 

Σεκεξηλόο Ξιεζπζκόο 
 
 

 
 

Κήθνο 
 
 
 

Βάξνο 
 

 
 
 
 

Γελλά 
 
 
 
 
 

Τξνθή 
 
 
 
 

Θηλδπλεύεη από… 

Ιαθσληθόο θόιπνο, Σεθάλα ηεο 
Εαθύλζνπ 

Caretta  caretta 
 

1 κέηξν 

 

90 θηιά 

 

Σε ειηθία 30 εηώλ γελλνύλ θάζε  
δύν ρξόληα ηα απγά ζηηο παξαιίεο  
κέζα ζηελ άκκν. 

 

ζαιάζζηα θπηά θαη αζπόλδπια  
θπξίσο ηζνύρηξεο 
 

Τνπξηζκό, δίρηπα, ζόξπβν, ζθνππίδηα 
(πι. ζαθνύιεο) 
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Δπηζηεκνληθή Νλνκαζία 
 

 
 
 

 

Σεκεξηλόο Ξιεζπζκόο 
 
 
 

 
Κήθνο 
 
 
 
Βάξνο 
 

 
 
 

Γελλά 
 

 
 

Τξνθή 
 
 
 
 
 

Θηλδπλεύεη από… 

500 ζηε Κεζόγεην,  
250 ζηελ Διιάδα 

Monachus monachus 

2,5 - 3 κέηξα 

300 θηιά 

 

1 κηθξό θάζε 2 ρξόληα 

Ψάξηα, ρηαπόδηα 

Έιιεηςε ηξνθήο, ςαξάδεο, 
ξύπαλζε, αλεμέιεγθην ηνπξηζκό 
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Δπηζηεκνληθή Νλνκαζία 
 

 
 
 

Σεκεξηλόο Ξιεζπζκόο 
 

 
 

Κήθνο 
 

 
 
 

Βάξνο 
 
 
 

Γελλά 
 

 
 
Τξνθή 
 
 

 
 
 

Θηλδπλεύεη από... 

1200 ζηελ Δπξώπε,  
120 ζηελ Διιάδα 

Ursus Arctus 

1,70 - 2 κέηξα 

60 - 250 θηιά  
αλάινγα κε ηελ επνρή 

1 - 2 κσξά θάζε 2 - 3 ρξόληα 

Άγξηα θξνύηα, εξπεηά, κέιη,  
έληνκα, ςάξηα 

Ξαξάλνκν θπλήγη, θαηαζηξνθή ησλ 
δαζώλ, αηρκαισζία 
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 2 
 

 
 Απφ πνηεο αηηίεο θηλδπλεχνπλ λα εμαθαληζηνχλ ε 

ρειψλα θαξέηα-θαξέηα, ε θαθέ αξθνχδα, ε θψθηα 
θαη ην ηζαθάιη; 

 Πψο ζα επεξεαζηνχλ ηα νηθνζπζηήκαηα φπνπ δνπλ 
ηα δψα αλ απηά εμαθαληζηνχλ; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχκε λα πξνζηαηέςνπκε ηα 
δψα απηά; 

 
Καηαγξάθνπκε 

 3 
 

 
 

 
Πνιιέο θνξέο νη άλζξσπνη ζεσξνχλ επηθίλδπλα ή 
«άρξεζηα» δηάθνξα δψα, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ 
αξθνχδα ή ην ηζαθάιη. 
 Ση ζα ηνπο ιέγακε γηα λα ηνπο πείζνπκε γηα ηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο; Θα καο βνεζήζνπλ θαη νη 
πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ νη ηαπηφηεηέο ηνπο. 

 
Δξεπλνχκε 

Δξεπλνχκε – πδεηνχκε – 

 Καηαγξάθνπκε 4 
 
 

Τπάξρνπλ θαη άιια δψα ηεο Διιάδαο πνπ απεηινχληαη 
κε εμαθάληζε. Σέηνηα είλαη ν ιχθνο, ν γχπαο, ε βίδξα, ην 
αγξηνθάηζηθν, ην θξη-θξη, ην δαξθάδη θ.ά. 
 ηελ πεξηνρή καο δεη θάπνην δψν πνπ θηλδπλεχεη λα 

εμαθαληζηεί; 
 Γλσξίδνπκε ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ; 
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 Ση κπνξεί λα θάλεη ν θαζέλαο απφ καο; Ση κπνξνχκε 
λα θάλνπκε νκαδηθά, π.ρ. ην ζρνιείν, νη ζχιινγνη, 
νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή ηνπ θξάηνπο; 

 

 5* 
 

 
Κάζε νκάδα «πηνζεηεί» έλα δψν πνπ θηλδπλεχεη λα 
εμαθαληζηεί. Φηηάρλνπκε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαη 
ελεκεξψλνπκε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο καο γη’ 
απηφ. Γηα παξάδεηγκα, γξάθνπκε έλα άξζξν, 
δσγξαθίδνπκε κηα αθίζα, ζπδεηνχκε κε ζπιιφγνπο, 
δηνξγαλψλνπκε θάπνηα εθδήισζε θ.ά. 

 
 
 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

 
Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιά είδε ηεο ειιεληθήο 

παλίδαο έρνπλ εμαθαληζηεί ή θηλδπλεχνπλ λα 
εμαθαληζηνχλ. Οη βηφηνπνη θαηαζηξέθνληαη απφ 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ. Κάζε θνξά πνπ 
αλνίγεηαη έλαο δξφκνο, πνπ ρηίδεηαη έλα μελνδνρείν ζην 
βνπλφ ή ζηελ παξαιία, πνπ θαίγεηαη έλα δάζνο, πνπ 
ξππαίλεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θάπνηα δψα ράλνπλ 
ην «ζπίηη» θαη ηελ ηξνθή ηνπο. 

Ζ εμαθάληζε ελφο είδνπο δψνπ δεκηνπξγεί 
πξφβιεκα ζην νηθνζχζηεκα θαη επεξεάδεη ηε δσή θαη 
άιισλ νξγαληζκψλ πνπ δνπλ ζε απηφ. Γηα ην ιφγν απηφ 
παίξλνπκε δηάθνξα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ.  
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[ 

Γηα παξάδεηγκα, πξνζηαηεχεηαη ην νηθνζχζηεκα 
φπνπ δεη, απαγνξεχεηαη ην θπλήγη ηνπ, ελεκεξψλνληαη 
νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. 

Γηα λα κε βιέπνπκε ζην κέιινλ θάπνηα είδε δψσλ 
θαη θπηψλ κφλν απφ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο, αο θάλνπκε 
θάηη. Αμίδεη λα ελεκεξσλφκαζηε, λα ελδηαθεξφκαζηε θαη 
λα πξνζηαηεχνπκε ηε θχζε, γηαηί ε θχζε είλαη ην ζπίηη 
καο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21*  22    » » » 
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ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
Ζ ΦΤΖ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σα έκβηα θαη ηα άβηα ζηνηρεία ελφο ηφπνπ θαζψο θαη 
νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο απνηεινχλ έλα νηθνζχζηεκα 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

………………………… Ξνηα νηθνζπζηήκαηα γλσξίζακε; 
Σα δψα, ζε φπνην νηθνζχζηεκα θη αλ δνπλ, ηα 

ηαμηλνκνχκε ζε δχν κεγάιεο νκάδεο, ηα ζπνλδπισηά 
θαη ηα αζπφλδπια. Απφ ηα ζπνλδπισηά κειεηήζακε ην 
ιχθν θαη απφ ηα αζπφλδπια ηε κέιηζζα. 

Δάλ ν αξηζκφο ελφο είδνπο δψνπ ή θπηνχ ειαηησζεί 
ή εμαθαληζηεί, θάπνηα άιια είδε πνπ ηξέθνληαη κε απηφ 
δελ κπνξνχλ πηα λα βξνπλ ηξνθή, κε απνηέιεζκα λα 
θαηαζηξέθεηαη ε ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

Σν πεξηβάιινλ καο ζήκεξα αληηκεησπίδεη πνιιά 
πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ε ξχπαλζε ηνπ αέξα θαη ε 
αχμεζε ησλ απνξξηκκάησλ ………………………………… 

……………………………………………………… Ξνηα άιια; 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… 
  θαη λα ζπκπιεξώζνπκε 

1,2,3,4,5,6,... 

34 / 88  



 

Σα πξνβιήκαηα απηά δεκηνπξγνχληαη θπξίσο απφ 
δξαζηεξηφηεηεο αλζξψπσλ πνπ δε ιακβάλνπλ ππφςε 
ηνπο ηηο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ …………………… 
……………………………………………………………………

……………………………………… Ξνηεο δξαζηεξηόηεηεο; 
κσο ππάξρνπλ ιχζεηο ……………………………… 

……………………………………………………………………

…………………………………… Αο πξνηείλνπκε κεξηθέο. 

 
 
 

 Βαζηθό ιεμηιόγην 
 
νηθνζχζηεκα, έκβηα θαη άβηα ζηνηρεία, ηζνξξνπία 
νηθνζπζηήκαηνο, ηξνθηθή αιπζίδα, ζπνλδπισηά θαη 
αζπφλδπια δψα, ιχθνο, αγέιε, βαζίιηζζα, θεθήλαο, 
εξγάηξηα, ζκήλνο, γχξε, ζπφξνο, θαξπφο, θχθινο 
δσήο ηνπ θπηνχ, ξχπαλζε ηνπ αέξα, απνξξίκκαηα, 
αλαθχθισζε, βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, απνζέκαηα 
λεξνχ, αλαδάζσζε, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, 
άιζνο, ρισξίδα, παλίδα 
 

Ο κίηνο ηεο Αξηάδλεο 
 

 
Πάκε ζην «ράξηε» κε ηηο ιέμεηο ζηελ επφκελε ζειίδα θαη 
ζπκπιεξψλνπκε φ,ηη λνκίδνπκε πσο ρξεηάδεηαη. 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ  » » » 

Ση ζέινπκε λα 
θξαηήζνπκε απφ  

φζα κειεηήζακε; 

Πψο θηάζακε  

σο εδψ; 
Ση καο άξεζε; 

Πψο ηα κειεηήζακε; 

Ση καο δπζθφιεςε; 

Πνχ ζα καο ρξεηαζηνχλ  

φζα κειεηήζακε; 

Ση ζα ζέιακε λα  

θάλνπκε αθφκα; 

Πνηεο πεγέο 
ρξεζηκνπνηήζακε θαη  

πψο καο βνήζεζαλ; 

Πψο εξγαζηήθακε  

ζηελ νκάδα καο; 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΑ  
ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΑ 

(Οηθνλνκία θαη Δπαγγέικαηα) 
 

Έλαο «ράξηεο» από ιέμεηο 

 
 
 

 
είλαη 

 

 
 
 πνπ 

 
 

           πνπ 

 
 
 

   είλαη 

 
 
 

Τα επαγγέικαηα έρνπλ ζρέζε κε ην γεσκνξθνινγηθό 
πεξηβάιινλ 

…………………………… 
 

…………………………… 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΑ 

ν αγξφηεο 

καο πξνζθέξνπλ πξντφληα 

καο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

………………………………
……… 

…………………………… ν δάζθαινο 
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[ 

 

 Κεθάιαην 1.  
 Δξγαδφκαζηε φινη! 
 

 
 

Τη δνπιεηέο θάλνπλ νη άλζξσπνη πνπ δνπλ θνληά ζηε 
ζάιαζζα, ζην βνπλό ή ζηελ πόιε; Τη ζρέζε έρεη ν ηόπνο 
πνπ δνύκε κε ηα επαγγέικαηα πνπ θάλνπκε; 

 
 

Δθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο 

 1 
 

 
 

 
Ση επαγγέικαηα κπνξεί λα θάλνπλ νη γνλείο ησλ 
παηδηψλ πνπ δνπλ ζε έλα λεζί ηεο Διιάδαο; Θα είλαη ηα 
ίδηα κε ηα επαγγέικαηα ησλ γνληψλ ησλ παηδηψλ πνπ 
δνπλ ζε έλα νξεηλφ ρσξηφ ηεο Διιάδαο; 
 
πγθξίλνπκε 

 2 
 

 
 

 
Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ζε ηξία δηαθνξεηηθά Γεκνηηθά 
ρνιεία ηεο Διιάδαο θαηέγξαςαλ ηα επαγγέικαηα ησλ 
γνληψλ ηνπο θαη ηα παξνπζίαζαλ ζηα ζρήκαηα (Α, Β, Γ). 

α) πδεηνχκε ζε πνηνλ απφ ηνπο ηξεηο ηφπνπο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο (1, 2, 3) κπνξεί λα 
βξίζθεηαη ην θαζέλα απφ ηα ηξία Γεκνηηθά ρνιεία. 
Γηθαηνινγνχκε ηηο απφςεηο καο. 

β) Γείρλνπκε ζην ράξηε ηεο Διιάδαο πνχ κπνξεί λα 
βξίζθεηαη ην θάζε ζρνιείν. 
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1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

16 
 

 

Δπαγγέικαηα γνληώλ ησλ καζεηώλ - Α 
1. εξγάηεο/εξγάηξηα ηνπ 
γεσξγηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ      2 

8. θηελνηξφθνο                        1 

2. κειηζζνθφκνο                      1 9. δαζνθχιαθαο                      1 

3. νηθνδφκνο                            2 10. γεσπφλνο                           1 

4. ειαηνρξσκαηηζηήο               2 11. παληνπψιεο                      1 

5. θαθεηδήο                               1 12. ςαξάδεο                             4 

6. θξενπψιεο                          1 13. μπινπξγφο………………....1 

7. νηθηαθά                                  2 14. αγξφηεο / αγξφηηζζα       10 

 
 
 

 
Δπαγγέικαηα  
γνληώλ ησλ καζεηώλ  

Α 

0     1    2     3     4     5     6     7     8     9      10 
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0      1     2      3      4      5      6      7      8      9     10 

[ 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
 

 

Δπαγγέικαηα γνληώλ ησλ καζεηώλ- Β 
1. ππάιιεινο ΔΙΤΑ        1  6. ππάιιεινο ηξάπεδαο     2 
2. νδεγφο θνξηεγνχ      1 7.νηθηαθά                              4 

3. λνζνθφκνο /  
λνζνθφκα                       1 

8. ζηξαηησηηθφο                   1 

4. δηθεγφξνο                   1 
9. πξνγξακκαηηζηήο / 

πξνγξακκαηίζηξηα Ζιε-
θηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ  1 

5. θαζαξίζηξηα                1 
10. δηεπζπληήο/ δηεπζχληξηα  

επηρείξεζεο                   1 

Δπαγγέικαηα 

 

Β 
 

γνληώλ ησλ καζεηώλ  
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Δπαγγέικαηα  
γνληώλ ησλ καζεηώλ  

0      1     2      3      4      5      6      7      8      9     10 

 

 

Δπαγγέικαηα γνληώλ ησλ καζεηώλ - Β 
11. θχιαθαο 

εξγνζηαζίνπ                 1 
17. εξγνιάβνο                     1 

12. νδεγφο γεξαλνχ           1 18. ηερληθφο                        3 

13. ρεηξηζηήο 
κεραλεκάησλ               2 

19. ινγηζηήο/ 
ινγίζηξηα                      3 

14. κεραληθφο                    2 20. γξακκαηέαο                  2 

15. γεσιφγνο                     1 
21. βηνκεραληθφο 

εξγάηεο/εξγάηξηα        10 

16. ειεθηξνιφγνο              2 22. κεραλνιφγνο               1 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 

Γ 
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Δπαγγέικαηα γνληώλ ησλ καζεηώλ - Γ 
1. δηθαζηήο                         1 13. πδξαπιηθφο                  3 

2. πσιεηήο/ πσιήηξηα      7 14. αλζνπψιεο                  1 

3. λαπηεξγάηεο 
(άλεξγνο)                        1 

15. κάγεηξαο                       1 

4. ππάιιεινο  
μελνδνρείνπ                    3 

16. εζνπνηφο                     1 

5. ζεξβηηφξνο                     2 17. νηθνδφκνο                    2 

6. αξρηηέθηνλαο                  1 18. θπζηνζεξαπεπηήο        1 

7. νηθηαθά                            5 19. ηξνρνλφκνο                 2 

8. επηπινπνηφο                  1 20. νδεγφο ιεσθνξείνπ    2 

9. βηβιηνπψιεο                  1 21. θηιφινγνο                    2 

10. δεκνζηνγξάθνο           1 22. δαραξνπιάζηεο           2 

11. θνκκσηήο/θνκκψηξηα  2 23. νδεγφο ηαμί                   2 

12. ππάιιεινο  
γξαθείνπ                     11 

 

 
 

γ) Πνηα επαγγέικαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο παξαπάλσ 
πίλαθεο κπνξεί λα θάλεη θαλείο, φπνπ θη αλ θαηνηθεί;  
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Καηαγξάθνπκε 

 3 
 

 
 
ην ζεκεησκαηάξηφ καο θαηαγξάθνπκε ηα επαγγέικαηα 
πνπ θάλνπλ νη γνλείο καο. πδεηνχκε αλ θάπνηα απφ 
απηά έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηφπν πνπ δνχκε. 
 

 Πνην επάγγεικα ζα ζέιακε  

λα θάλνπκε φηαλ κεγαιψζνπκε;    4 
 

 
Αλ θαινχζακε ζηελ ηάμε καο θάπνηνλ πνπ θάλεη απηφ 
ην επάγγεικα, ηη ζα ηνλ ξσηνχζακε; Δηνηκάδνπκε ηελ 
εξψηεζή καο. 

 
 
 

 
 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

 
ινη καο εξγαδφκαζηε. ηαλ είκαζηε παηδηά, ε 

εξγαζία καο είλαη λα πεγαίλνπκε ζην ζρνιείν θαη λα 
κειεηνχκε ηα καζήκαηα καο. ηαλ κεγαιψζνπκε, νη 
πεξηζζφηεξνη αζθνχκε θάπνην επάγγεικα. Άιινη 
εξγαδφκαζηε ζε γξαθεία, άιινη ζε ζρνιεία, ζε καγαδηά, 
ζε ηξάπεδεο, ζε επηρεηξήζεηο, ζε νηθνδνκέο, ζην ζπίηη, 
ζε θηήκαηα, ζηε ζάιαζζα θ.ά. 
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Κάπνηα επαγγέικαηα ηα ζπλαληάκε ζην ρσξηφ θαη 
φρη ζηελ πφιε, άιια ζε λεζί θαη άιια ζε έλαλ νξεηλφ 
ηφπν. ια ηα επαγγέικαηα είλαη απαξαίηεηα. Γηα 
παξάδεηγκα, ν ςαξάο ςαξεχεη ηα θξέζθα ςάξηα ζην 
λεζί, ν νδεγφο ηνπ θνξηεγνχ ςπγείνπ ηα κεηαθέξεη 
ζηελ πφιε κε έλα πινίν, ν ηρζπνπψιεο ηα πνπιάεη 
ζηελ αγνξά θαη εκείο ηα αγνξάδνπκε. 

πνην επάγγεικα θαη αλ δηαιέμνπκε, ην θάλνπκε 
θαιχηεξα φηαλ ην αγαπάκε! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1     2     3   » » » 
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 Κεθάιαην 2.  Δπαγγέικαηα 
 ηεο ζηεξηάο θαη ηεο ζάιαζζαο 
 

 
 

Τη ζρέζε έρνπλ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηα 
επαγγέικαηα ηνπ γεσξγνύ, ηνπ θηελνηξόθνπ θαη ηνπ 
ςαξά; 

 

 

 1 
 

 

 
 
 
 
 
Πνηα επαγγέικαηα παξνπζηάδνπλ νη εηθφλεο 1, 2, 3; 
πδεηνχκε αλ ζηνλ ηφπν καο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 
αζρνινχληαη ή φρη κε ηα επαγγέικαηα απηά θαη γηαηί. 
 
Δξεπλνχκε 

Δξεπλνχκε - πδεηνχκε –  

Καηαγξάθνπκε 2 
 
 
Αο γλσξίζνπκε θαιχηεξα θαζέλα απ’ απηά ηα 
επαγγέικαηα. Κάζε νκάδα επηιέγεη θαη ζπδεηάεη γηα έλα 
απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
 

Α. Πνηα πξντφληα παξάγεη ν θάζε παξαγσγφο; Ση ζα 
ζπλέβαηλε αλ δελ ππήξραλ απηά ηα επαγγέικαηα; 
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Β. Με πνηνπο ηξφπνπο ηα γεσκνξθνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηφπνπ θαη ν θαηξφο επεξεάδνπλ 
θαζέλα απφ ηα επαγγέικαηα πνπ κειεηάκε; 

Γ. πδεηνχκε γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ην θάζε 
επάγγεικα. Πνηεο δπζθνιίεο κπνξεί λα 
αληηκεησπίδνπλ απηνί νη επαγγεικαηίεο; 

Γ. Πψο κπνξεί θαλείο ζήκεξα λα αζρνιεζεί κε ηε 
γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία ή ηελ αιηεία; 

Δ. πγθξίλνπκε πψο γηλφηαλ παιηφηεξα θαη πψο γίλεηαη 
ζήκεξα ην θάζε επάγγεικα πνπ κειεηάκε. 

 

 
 
 
 
 
 
Αλαθνηλψλνπκε απηά πνπ κειεηήζακε. 
 
 

Καηαγξάθνπκε 

 3 
 

 
 
 

Με πνηα άιια επαγγέικαηα ζπλδέεηαη θαζέλα απφ ηα 
επαγγέικαηα πνπ κειεηάκε; Φηηάρλνπκε ηνπο δηθνχο 
καο «ράξηεο» απφ ιέμεηο ζηελ επφκελε ζειίδα. 
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Αλαθνηλψλνπκε 

 4 
 

 
 
Πεξηγξάθνπκε κηα εκέξα εξγαζίαο ελφο αγξφηε, ελφο 
θηελνηξφθνπ ή ελφο ςαξά. 

θηελίαηξνο 

αγξφηεο 

γεσπφλνο 

θηελνηξφθνο 

ςαξάο 
έκπνξνο 
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« Έλα βήκα πην πέξα »      5 
 

 

Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα - Βηνινγηθά πξντόληα 
 
Ση ζα ζέιακε λα κάζνπκε; Πνχ ζα ςάμνπκε; Πνηνλ ζα 
ξσηήζνπκε; ρεδηάδνπκε ηα βήκαηά καο 

 
 

 

 
 

   Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Ο αγξφηεο, ν θηελνηξφθνο, ν ςαξάο παξάγνπλ 
πξντφληα απαξαίηεηα γηα ηε δηαηξνθή θαη ηε δσή καο. 
Γηα παξάδεηγκα, ν αγξφηεο θαιιηεξγεί ηα ρσξάθηα θαη 
παξάγεη δεκεηξηαθά, βακβάθη, θαιακπφθη θ.ά. Απφ 
απηά ζα γίλνπλ δηάθνξα πξντφληα, φπσο αιεχξη, 
δπκαξηθά, πθάζκαηα, δσνηξνθέο. Ο θηελνηξφθνο 
εθηξέθεη δψα θαη παξάγεη γάια, θξέαο, καιιί, δέξκα θ.ά. 
Ο ςαξάο ςαξεχεη θαη καο πξνκεζεχεη δηάθνξα ςάξηα. 
Σα επαγγέικαηα απηά εμαξηψληαη απφ ηνλ θαηξφ θαη ην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Κάζε επαγγεικαηίαο έρεη αλάγθε απφ ηε βνήζεηα 
θαη ηε ζπλεξγαζία θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ. Γηα 
παξάδεηγκα, ν αγξφηεο ρξεηάδεηαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ 
γεσπφλνπ, ν θηελνηξφθνο ηηο ππεξεζίεο ηνχ 
θηελίαηξνπ, ν ςαξάο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ έκπνξν. ινη 
ηνπο εξγάδνληαη, γηα λα έρνπκε θαιήο πνηφηεηαο 
πξντφληα. 
 

 

4   » » » 
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 Κεθάιαην 3.  Βηνκεραλία 
 θαη επαγγέικαηα 
 

 
 

Ξαιηόηεξα νη άλζξσπνη αγόξαδαλ ην γάια από ηνλ 
παξαγσγό, ηνλ θηελνηξόθν. Σήκεξα αγνξάδνπκε γάια 
ζε θνπηηά πνπ θηηάρλνληαη ζηα εξγνζηάζηα. 
Ξώο ε βηνκεραλία άιιαμε ηε δσή καο; 
Ξνηα επαγγέικαηα έρνπλ ζρέζε κε απηή; 

 

 
πδεηνχκε 

 1 
 

 
 

Βάδνπκε ζηε κέζε ηεο αίζνπζαο έλα θνπηί θαη γξάθνπκε 
απέμσ: «εξγνζηάζην». 
 

          Βήκα 1 : Αλαδεηνχκε ζην ιεμηθφ ηη ζεκαίλνπλ νη 
ιέμεηο: εξγνζηάζην θαη βηνκεραλία. 

 

           Βήκα 2 : Κάζε νκάδα ζπδεηά έλα απφ ηα 
παξαθάησ ζέκαηα: 

Α. Ση είδνπο πξντφληα κπνξεί λα παξάγεη έλα 
εξγνζηάζην; Θα κπνξνχζακε λα ηα ρσξίζνπκε ζε 
νκάδεο; 

Β. Καηαγξάθνπκε αληηθείκελα - πξντφληα ηνπ ζπηηηνχ 
καο πνπ δελ έρνπλ θηηαρηεί ζε εξγνζηάζην. 

Γ. Καηαγξάθνπκε κεξηθά κεραλήκαηα πνπ γλσξίδνπκε 
θαη ζπδεηνχκε πψο ήηαλ ε δσή ησλ αλζξψπσλ, 
φηαλ δελ ππήξραλ απηά (π.ρ. πιπληήξην ξνχρσλ ή 
ηξαθηέξ). 

Γ. Φαληαδφκαζηε ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ζε έλαλ ηφπν 
φπνπ δελ πνπιηνχληαη θαζφινπ πξντφληα ησλ  
εξγνζηαζίσλ. 
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          Βήκα 3 : Γξάθνπκε ζ’ έλα θχιιν ραξηί έλα 
ζχληνκν θείκελν γηα ην ζέκα πνπ 
ζπδεηήζακε θαη ην βάδνπκε  
κέζα ζην θνπηί. 

          Βήκα 4 : Παίξλνπκε απφ ην θνπηί  
ηπραία ην θείκελν κηαο  
άιιεο νκάδαο. πδεηνχκε  
γη’ απηφ, ην ζρνιηάδνπκε, 
ην ζπκπιεξψλνπκε. 

 

Αλαθνηλψλνπκε ζηελ ηάμε. 
 

Ζ βηνκεραλία δελ είλαη κφλν κεραλήκαηα 2 
 

 
Σηε βηνκεραλία  
ζπλαληάκε εξγαδόκελνπο 
πνπ ρεηξίδνληαη 
κεραλήκαηα. 

 
 
 
 
 
 
 
Σηε βηνκεραλία  ρξεζηκνπνηνύληαη νη γλώζεηο πνπ 
απέθηεζαλ νη άλζξσπνη κεηά από αηώλεο έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο. 
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Αηκνθηλεηήξαο.  
Τδέηκο Βαη, 1756 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δμαξηήκαηα κεραλώλ Βηνκεραληθό Κνπζείν Δξκνύπνιεο, 
Σύξνο 
 
Τα εξγνζηάζηα, κε ηα κεραλήκαηα πνπ δηαζέηνπλ, 
κπνξνύλ λα παξάγνπλ πνιιά πξντόληα ζε ιίγν ρξόλν. Γηα 
παξάδεηγκα, γηα λα θαηαζθεπαζηεί έλα απηνθίλεην 
παιηόηεξα ρξεηάδνληαλ πνιινί κήλεο, ελώ ζήκεξα 
παξάγνληαη πνιιά απηνθίλεηα ζε ιηγόηεξν ρξόλν. 

 
 
 
 
 
 
 
Σήκεξα, πνιινί επηζηήκνλεο εξγάδνληαη ζηα εξγνζηάζηα 
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Παξαηεξνχκε ηηο εηθφλεο θαη δηαβάδνπκε ηα θείκελα. 
πδεηνχκε: 

Α. Πψο εξκελεχνπκε φηη νη άλζξσπνη ελδηαθέξνληαη λα 
απμήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηε βηνκεραληθή 
παξαγσγή; Πνηνη σθεινχληαη απφ απηφ; 

Β. Πνηεο εηδηθφηεηεο επηζηεκφλσλ θαη εξγαηψλ κπνξεί 
λα ππάξρνπλ ζε έλα εξγνζηάζην; Πνηνη κπνξεί λα 
ζπλεξγάδνληαη γηα ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαθήκηζε 
ησλ πξντφλησλ; 

 
Δξεπλνχκε 

 3 
 

 
 

 
 Ση είδνπο εξγνζηάζηα ππάξρνπλ ζηνλ ηφπν καο; 
 Ση ρξεηάδεηαη γηα λα ππάξρεη θάπνην εξγνζηάζην ζε 

έλαλ ηφπν; 
 Εσγξαθίδνπκε πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζε 

εξγνζηάζηα ηεο ρψξαο καο. 
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«Ζ δηθή καο εξψηεζε» 4 
 

 
 

Ση ζα ζέιακε λα ξσηήζνπκε γηα ηε βηνκεραλία ή ηα 
επαγγέικαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κ’ απηή; 
 

 
 
 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 
ηα εξγνζηάζηα, κε ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ 

παξάγνληαη πνιιά πξντφληα ζε ιίγν ρξφλν. Γηα 
παξάδεηγκα, έλαο ξάθηεο ήζειε ζρεδφλ κία βδνκάδα 
γηα λα θηηάμεη έλα θνζηνχκη. Έλα εξγνζηάζην ξνχρσλ 
ζήκεξα κπνξεί λα παξάγεη θαη δέθα ρηιηάδεο θνζηνχκηα 
ηελ εκέξα! Έηζη, πνιινί άλζξσπνη ζε φινλ ηνλ θφζκν 
ηθαλνπνηνχλ θαιχηεξα πνιιέο αλάγθεο ηνπο θαη έρνπλ 
ζηε δηάζεζε ηνπο αγαζά πνπ παιηφηεξα ήηαλ δχζθνιν 
ή θαη αδχλαην λα απνθηήζνπλ. Οη πξψηνη ειεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο ήηαλ κεγάινη φζν έλα δσκάηην θαη πάξα 
πνιχ αθξηβνί. ήκεξα παξάγνληαη απφ ηα εξγνζηάζηα 
κηθξφηεξνη θαη θζελφηεξνη ππνινγηζηέο ζε πνιχ 
κεγάιν αξηζκφ θαη γη’ απηφ είλαη εχθνιν λα ηνπο 
απνθηήζνπκε. Δπίζεο, ηα θάξκαθα θαη ηα εκβφιηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε παξάγνληαη απφ ηηο 
θαξκαθνβηνκεραλίεο. 

Σν εξγνζηάζην είλαη έλαο ηφπνο φπνπ εξγάδνληαη 
πάξα πνιινί άλζξσπνη, φπσο, εξγάηεο εηδηθεπκέλνη  
ή φρη, ηερληθνί, νδεγνί, κεραληθνί, εξεπλεηέο  
θαη άιινη. 
 

5     6   » » » 
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 Κεθάιαην 4.  Δπαγγέικαηα 
 πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 
 

 
 

Τν επάγγεικα ηνπ παηδίαηξνπ δε καο πξνζθέξεη θάπνην 
πξντόλ αιιά κηα ππεξεζία, θξνληίδεη γηα ηελ πγεία καο. 
Ξνηα άιια επαγγέικαηα καο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο; 

 

 

  1 
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Α. Πνηνη άιινη επαγγεικαηίεο ζα κπνξνχζαλ λα βάινπλ 
ηελ θάξηα ηνπο ζηηο παξαπάλσ ζήθεο, πνπ ε 
θαζεκία δείρλεη έλαλ ηνκέα εξγαζίαο; Ση καο 
πξνζθέξνπλ φια απηά ηα επαγγέικαηα; 

Β. Πνηεο άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ πνπ 
παξέρνπλ ππεξεζίεο γλσξίδνπκε; 

 
πδεηνχκε 

 2 
 

 
 
 πδεηνχκε γηα ηα επαγγέικαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ πγεία. 
 Σν ίδην θάλνπκε θαη γηα άιιεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικάησλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο. 
 Αλαδεηνχκε ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη ε ιέμε 

«εμεηδίθεπζε». 
 
Δξεπλνχκε 

 3 
 

 
 
Αο γλσξίζνπκε θαιχηεξα ηηο θαηεγνξίεο ησλ 
επαγγεικάησλ πνπ ζπδεηήζακε. Δπηιέγνπκε κία 
θαηεγνξία θαη κειεηάκε έλα επάγγεικα απφ απηήλ. 
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Καηαγξάθνπκε 

 4 
 

 
 
 
Γξάθνπκε ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο ηηο πέληε θαηεγνξίεο 
επαγγεικάησλ πνπ κειεηήζακε θαη θάπνηα 
επαγγέικαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαζεκία. Γείρλνπκε κε 
βέιε ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ ηα επαγγέικαηα απηά 
κεηαμχ ηνπο. 

επάγγεικα 
………………………

……………………… 

γηα λα γίλσ …, 
ρξεηάδεηαη… 

ρψξνο - ηφπνο εξγαζίαο 

ζπλεξγάδεηαη κε… 

πνηεο ππεξεζίεο 

πξνζθέξεη; 

άιιν; 
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πδεηνχκε 

 5 
 

 

 
Γηαιέγνπκε θάπνην απφ ηα επαγγέικαηα πνπ 
ζπδεηήζακε. Βξίζθνπκε ζε πνηνλ απφ εκάο ζα ηαίξηαδε 
πεξηζζφηεξν ην επάγγεικα απηφ θαη γηαηί. 
 

 «Ζ δηθή καο εξψηεζε» 6 
 

 
Πξηλ επηιέμνπκε ην επάγγεικα πνπ ζέινπκε λα 
θάλνπκε, ηη ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε; 

 
 

 
 

 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Σα επαγγέικαηα πνπ εμεηάζακε ζ’ απηφ ην 
θεθάιαην καο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο, φπσο 
πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιέο, εθπαίδεπζε θ.ά. 

Γηα παξάδεηγκα, γηα λα ηαμηδέςεη θαλείο κε ην 
αεξνπιάλν, ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα ν πηιφηνο. Γηα λα 
θαηαζέζεη ρξήκαηα ζηελ ηξάπεδα, ζα ηνλ εμππεξεηήζεη 
ν ηακίαο. Γηα λα θξνληίζεη ηα δφληηα ηνπ, ζα απεπζπλζεί 
ζηελ νδνληίαηξν. Γηα λα αγνξάζεη έλα βηβιίν, ζα ηνλ 
εμππεξεηήζεη ν ππάιιεινο ηνπ βηβιηνπσιείνπ. ηαλ 
ζέιεη λα θάλεη έλα ζπκβφιαην, ζα επηζθεθζεί ην 
ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

   

7   » » » 
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 Κεθάιαην 5.  Πνιιά 
 επαγγέικαηα, έλα πξντφλ 
 

 
 
Ξώο παξάγεηαη έλα πξντόλ; Ξνηνη εξγάδνληαη κέρξη λα 
πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη λα θηάζεη ζε εκάο; 

 
 
Καηαγξάθνπκε 
 

Σν «ηαμίδη» ηεο θαξέθιαο 1 
 

 
 

Α. Παξαηεξνχκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ηηο 
θσηνγξαθίεο θαη πεξηγξάθνπκε ην «ηαμίδη» ηεο 
θαξέθιαο, απφ ηφηε πνπ ήηαλ θνξκφο δέληξνπ 
κέρξη λα θηάζεη ζε καο. πδεηνχκε γηα ηα 
επαγγέικαηα πνπ ζπλεξγάζηεθαλ θαη πξνζζέηνπκε 
θαη άιια. 

Β. Φηηάρλνπκε θη εκείο έλαλ παξφκνην πίλαθα γηα φπνην 
πξντφλ ζέινπκε θαη πεξηγξάθνπκε ην «ηαμίδη» ηνπ. 
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δάζνο θνξκφο δέληξνπ 

ρώξνο επεμεξγαζίαο  
θαη θαηαζθεπήο 

εξγνζηάζην 
 

κεραλήκαηα εξγαιεία 
πιηθά 

θνξδέια 
πξηφλη 
πξφθεο 
θφιια 

ρξψκα θ.ιπ. 

ηειηθό πξντόλ θαξέθια 

 

 
 
 
 
 
 
 

Δπαγγέικαηα: μπινθόπνο, κεηαθνξέαο, ζρεδηαζηήο 
επίπισλ, επηπινπνηόο, πσιεηήο, 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Αλαθνηλψλνπκε 

 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α. Γηαβάδνπκε ηηο παξαθάησ ιέμεηο θαη δηεγνχκαζηε 

πψο κπνξεί λα γηλφηαλ παιηφηεξα απφ έλα 

λνηθνθπξηφ κηα θνπβέξηα: πξόβαην – καιιί – ςαιίδη 

– βνζθόο – ξόθα – αδξάρηη – λήκα – βαθή – 
αξγαιεηόο – πθάληξηα – θνπβέξηα. 

 
Β. Πνηεο ιέμεηο ζα πξνζζέηακε ή ζα αθαηξνχζακε, αλ 

ζέιακε λα πεξηγξάςνπκε πψο γίλεηαη ζήκεξα κηα 
θνπβέξηα; 
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ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΠΗΣΗΑ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΒΑΜΒΑΚΗΟΤ 

 

Καηαγξάθνπκε 

Έλα αηέιεησην «πάξε - δψζε» 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. Γξάθνπκε πξνηάζεηο πνπ κπνξνχκε λα θηηάμνπκε 
παξαηεξψληαο ηελ εηθφλα θαη αθνινπζψληαο ηα βέιε. 

Θα καο βνεζήζνπλ θαη νη ιέμεηο: γεσξγόο, 

θαιιηέξγεηα, κεηαθνξέο, εξγνζηάζην, παξαγσγή 
πξντόλησλ, επηζηήκνλαο, εξγάηεο - ππάιιεινο, 
κηζζόο, δηαθήκηζε, αγνξά πξντόλησλ. 

 
Β. Καηαγξάθνπκε πνηνη επαγγεικαηίεο εξγάδνληαη, γηα 

λα κπνξνχκε εκείο λα αγνξάδνπκε ην πξντφλ πνπ 
παξάγεηαη απφ ην βακβάθη (παληειφλη). 

 

Γ. Υσξίδνπκε ηα επαγγέικαηα απηά ζε αγξνηηθά, 
βηνκεραληθά θαη ζε απηά πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο. 
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Δξεπλνχκε 
Δξεπλνχκε - πδεηνχκε  

– Καηαγξάθνπκε 4 
 
 
ινη νη επαγγεικαηίεο ακείβνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο 
πνπ παξέρνπλ ή θεξδίδνπλ ρξήκαηα γηα ηα πξντφληα 
πνπ παξάγνπλ ή αγνξάδνπλ απφ άιινπο θαη ηα 
μαλαπνπινχλ. Σα ρξήκαηα απηά, ή έλα κέξνο ηνπο, ηα 
μαλαδίλνπλ γηα λα πιεξψζνπλ δηάθνξα πξντφληα πνπ 
ηνπο ρξεηάδνληαη ή γηα ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνπλ 
άιινη επαγγεικαηίεο. 
Έηζη ηα ρξήκαηα αιιάδνπλ ρέξηα ζπλερψο. Σα ρξήκαηα 
πνπ θεξδίδνπκε κε ηελ εξγαζία καο ηα νλνκάδνπκε 

έζνδα θαη εθείλα πνπ πιεξψλνπκε έμνδα. Δπηιέγνπκε 
έλα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα. Καηαγξάθνπκε θαη 
αλαθνηλψλνπκε ζηελ ηάμε. 
 

 πδεηνχκε κε ηνπο γνλείο καο ή θάπνηνλ άιιν 
κεγαιχηεξν γηα ην πφζα ρξήκαηα πιεξψλεη ζηε 
δηάξθεηα ελφο κήλα θαη γηα πνηνπο ζθνπνχο. 

 

 Φαληαδφκαζηε θαη γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξην καο 
κηα κηθξή ηζηνξία φπνπ έλα πνζφ ρξεκάησλ (π.ρ. 
έλα ραξηνλφκηζκα) πεξλά απφ δηάθνξνπο 
επαγγεικαηίεο, κέρξη λα θαηαιήμεη θαη πάιη ζηα 
ρέξηα εθείλνπ πνπ ην πιήξσζε πξψηνο. 

 

 Καηαγξάθνπκε ηηο ηηκέο ζηηο νπνίεο πσινχληαη: 
 ηξία βαζηθά είδε δηαηξνθήο (π.ρ. γάια, ιαραληθά) 
 δχν ζρνιηθά είδε 
 δχν ζπγθεθξηκέλα παηρλίδηα 

 

 Φαληαδφκαζηε φηη παίξλνπκε έλα πνζφ ρξεκάησλ σο 
έπαζιν ζε θάπνην δηαγσληζκφ. ρεδηάδνπκε πψο 
αθξηβψο ζα ην αμηνπνηήζνπκε. 
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  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 
 

Σν «ηαμίδη» ελφο πξντφληνο απφ ηελ παξαγσγή ηνπ 
κέρξη ηελ θαηαλάισζε, δειαδή κέρξη λα θηάζεη ζε καο, 
είλαη ζπλήζσο πνιχ κεγάιν. ’ απηφ ην ηαμίδη, ην 
πξντφλ κπνξεί λα αιιάμεη πνιιέο κνξθέο θαη ζην ηέινο 
λα κε κνηάδεη θαζφινπ κε απηφ πνπ ήηαλ ζηελ αξρή. 
Πνιιά είλαη ηα επαγγέικαηα πνπ ζπλεξγάδνληαη γη’ 
απηφ. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα γίλεη ην ζηηάξη ςσκί, 
ρξεηάδνληαη ν γεσξγφο, ν γεσπφλνο, ν κεηαθνξέαο, ν 
εξγάηεο ηεο αιεπξνβηνκεραλίαο, ν αξηνπνηφο θ.ά. 

Οη άλζξσπνη παξάγνπκε θαη θαηαλαιψλνπκε 
δηάθνξα πξντφληα, γη’ απηφ θαη ρξεηαδφκαζηε φια ηα 
επαγγέικαηα. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

8     9   » » » 
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ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΗ  

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οη άλζξσπνη είλαη απαξαίηεην λα εξγαδφκαζηε  

……………………………………………………………………

…………………………………………… Γηα πνηνπο ιόγνπο; 
Σα επαγγέικαηα πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη ζε έλαλ 

ηφπν έρνπλ ζρέζε κε ηα γεσκνξθνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη γεσξγνί, νη θηελνηξφθνη θαη νη 
ςαξάδεο αμηνπνηνχλ ηνλ «πινχην» ηεο ζηεξηάο θαη ηεο 
ζάιαζζαο θαη έηζη παξάγνπλ βαζηθά πξντφληα ………… 
……………………………………………………………………

……………………………………………… Ξνηα πξντόληα; 
ινη φζνη απαζρνινχληαη ζηε βηνκεραλία 

εξγάδνληαη ζηα εξγνζηάζηα γηα λα θαηαζθεπάζνπλ 
ρξήζηκα πξντφληα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο (καδηθή 
παξαγσγή) …………………………………………………… 

………………………………………… Ξνηνη επαγγεικαηίεο; 
Τπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ καο πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο.  

 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… 
  θαη λα ζπκπιεξώζνπκε 

1,2,3,4,5,,... 
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Οη ππεξεζίεο απηέο έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία θαη 
ηελ εθπαίδεπζε καο, ηελ νηθνλνκία, ηηο ηέρλεο, ην 
εκπφξην, ηηο θαηαζθεπέο ........................................……. 
.....................................…………………………………………

………… Ξνηα επαγγέικαηα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο; 
Ζ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ή ησλ επαγγεικάησλ 

πνπ ζα θάλνπκε ζηε δσή καο είλαη κηα ζεκαληηθή 
απφθαζε. 

ια ηα επαγγέικαηα είλαη ρξήζηκα. Γηα λα θηάζεη 
έλα πξντφλ ζ’ εκάο (π.ρ. έλα ξνχρν) ή γηα λα καο 
πξνζθεξζεί κηα ππεξεζία (π.ρ. έλαο εκβνιηαζκφο) ζα 
πξέπεη λα έρνπλ εξγαζηεί θαη ζπλεξγαζηεί πνιινί θαη 
δηαθνξεηηθνί επαγγεικαηίεο.……………………………… 
……………………………………………………………………

…………………………………………… Γηα παξάδεηγκα… 
 

Βαζηθό ιεμηιόγην 
επάγγεικα - επαγγεικαηίαο, πξντφλ, γεσξγφο - 
γεσξγία, θηελνηξφθνο - θηελνηξνθία, 
ςαξάο - αιηεία, παξαγσγφο - παξαγσγή, βηνκεραλία, 
καδηθή παξαγσγή, εξγνζηάζην, κεράλεκα, ππεξεζία, 
πγεία, εθπαίδεπζε, ηνπξηζκφο, ηέρλεο, εκπφξην 
 
 
 

Ο κίηνο ηεο Αξηάδλεο 
 

 
Πάκε ζην «ράξηε» κε ηηο ιέμεηο ζηελ επφκελε ζειίδα θαη 
ζπκπιεξψλνπκε φ,ηη λνκίδνπκε πσο ρξεηάδεηαη. 
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ΓΡΑΣΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ  » » »

Ση καο δπζθφιεςε; 

Πψο 
θηάζακε  

σο εδψ; 

Ση καο άξεζε; 

Ση ζέινπκε λα 
θξαηήζνπκε απφ  

φζα κειεηήζακε; 

Πψο ηα κειεηήζακε; 
Πνχ ζα καο ρξεηαζηνχλ  

φζα κειεηήζακε; 

Ση ζα ζέιακε  

λα θάλνπκε αθφκα; 

Πνηεο πεγέο 
ρξεζηκνπνηήζακε θαη πψο 

καο βνήζεζαλ; 

Πψο εξγαζηήθακε ζηελ 

νκάδα καο; 
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 ΔΝΟΣΖΣΑ 5 

ΓΝΧΡΗΕΟΤΜΔ ΚΑΗ 
ΠΡΟΔΥΟΤΜΔ ΣΟ ΧΜΑ ΜΑ 

(Άηνκν - Άλζξσπνο) 
 

Έλαο «ράξηεο» από ιέμεηο 

 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

άιια φξγαλα: 
κάηηα, ………………… 
…………………………
…………………………
…………………………
…….……………………

………………………… 

ζθειεηφ αξζξψζεηο 

 

ΡΝ ΠΩΚΑ ΚΑΠ 

κπο 

έρεη 

έρεη 

έρεη 

έρεη 
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θξνληίδνπκε γηα 

 
 
 
 
 
 

πξνζέρνπκε 
 
 
 
 

 
 

αζρνινχκαζηε κε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΝ ΠΩΚΑ ΚΑΠ 

είλαη γεξφ φηαλ 

ηε δηαηξνθή καο 

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

ηνλ αζιεηηζκφ 

………………………………………

……………………………………… 
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 Κεθάιαην 1.  
 Σν ζψκα καο 
 

 

Ξνιιέο θνξέο βιέπνπκε θάπνην ζπκκαζεηή καο λα 
έξρεηαη από καθξηά θαη, ρσξίο λα αθνύκε ηε θσλή ηνπ ή 
λα βιέπνπκε θαζαξά ην πξόζσπό ηνπ, ηνλ 
αλαγλσξίδνπκε. Ξώο γίλεηαη απηό; Ξώο είλαη, πώο 
ζηεξίδεηαη θαη πώο θηλείηαη ην ζώκα καο; 

 
 

Δξεπλνχκε 

 1 
 

 
 
Αγγίδνπκε ζην ζψκα καο: ην θεθάιη καο, ηνλ αγθψλα 
καο, ην γφλαηφ καο, ηελ θνηιηά καο θαη ην κπξάηζν καο. 
Ση παξαηεξνχκε; Πψο εμεγνχκε φηη θάπνηα κέξε ζην 
ζψκα καο είλαη ζθιεξά ελψ θάπνηα άιια είλαη καιαθά; 
 
Καηαζθεπάδνπκε 

Πψο είλαη ηα νζηά καο; 2 
 

 

 
 
Σα νζηά κάο ζηεξίδνπλ θαη δίλνπλ ζην ζψκα καο ηε 
κνξθή ηνπ. ην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο είλαη πνιχ δπλαηά 
θαη ζθιεξά, γηα λα ζηεξίδνπλ ην ζψκα καο. ην 
εζσηεξηθφ ηνπο έρνπλ έλα ζπνγγψδεο πιηθφ, πνπ ηα 
θάλεη ειαθξχηεξα θαη ζρεηηθά επιχγηζηα. 
Σα νζηά ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα ιέγνληαη θαη θφθαια. 
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 Γεκίδνπκε ηνλ έλα ράξηηλν ζσιήλα κε ραιίθηα θαη ηνλ 

άιιν κε θνκκάηηα ζπφγγνπ. 
 Κιείλνπκε ηα αλνίγκαηα ησλ ζσιήλσλ κε θνιιεηηθή 

ηαηλία. 
 Πνηα θαηαζθεπή είλαη πην ειαθξηά; 
 Πνηα ιπγίδεη πην εχθνια; 

 
 Καηαγξάθνπκε: 
 Πνηα απφ ηηο δπν θαηαζθεπέο καο κνηάδεη 

πεξηζζφηεξν κε ηα νζηά καο; Γηαηί; 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 Πψο εξκελεχνπκε φηη ηα νζηά είλαη ειαθξηά θαη 

επιχγηζηα; 
……………………………………………………………………
…………………….………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………….………………………………………………… 

Υιηθά ηεο νκάδαο 
 
• 2 ράξηηλνη ζσιήλεο  

(από ραξηί θνπδίλαο) 
• ραιίθηα 
• θνκκάηηα ζθνπγγαξηνύ 
• θνιιεηηθή ηαηλία 
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Παξαηεξνχκε 

 3 
 

 
 
 
 
 
ηελ εηθφλα παξαηεξνχκε 
πψο αιιάδεη ν κπο ηνπ 
κπξάηζνπ καο φηαλ 
ζεθψλνπκε ην βάξνο. 
 
 
 
 
 
 εθψλνπκε θη εκείο έλα βάξνο (π.ρ. ηε ζάθα καο)  

θαη ςειαθίδνπκε ην κπ ηνπ κπξάηζνπ καο 
α) φηαλ ην ρέξη καο είλαη ηελησκέλν θαη 
β) φηαλ ην ιπγίδνπκε φπσο ζηελ εηθφλα. 

 
 Πεξηγξάθνπκε ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξήζακε ζην 

κπ καο. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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πγθξίλνπκε 
 Μεηξάκε ην κήθνο 

ησλ νζηψλ καο 4 

 
Θα ρξεηαζηνχκε κηα κεηξνηαηλία: 
 Παξαηεξνχκε ζηελ εηθφλα ηνπ  

αλζξψπηλνπ ζθειεηνχ ηεο επφκελεο  
ζειίδαο πνχ βξίζθνληαη: ν βξαρίνλαο,  
ην κεξηαίν νζηφ θαη ε θλήκε. 

 Γείρλνπκε ζην ζψκα καο ηα νζηά απηά. 
 Μεηξάκε ην κήθνο ηνπο θαη ζπκπιεξψλνπκε ηνλ 

πίλαθα: 
 

βξαρίνλαο κεξηαίν θλήκε 

……… εθαηνζηά ……… εθαηνζηά ……… εθαηνζηά 

 
 πγθξίλνπκε ηα κήθε ησλ νζηψλ καο κεηαμχ ηνπο. 
 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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ζπνλδπιηθή ζηήιε 

βξαρίνλαο 

πιεπξέο 

ιεθάλε 

επηγνλαηίδα κεξηαίν νζηφ 

θλήκε 

 

Δξεπλνχκε 
 Δξεπλνχκε – πδεηνχκε – 

 Καηαγξάθνπκε 5 
 

Ν ΑΛΘΟΩΞΗΛΝΠ ΠΘΔΙΔΡΝΠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σα θφθαια ιέγνληαη θαη νζηά. Ο αλζξψπηλνο ζθειεηφο 
έρεη πάλσ απφ 200 νζηά, πνπ είλαη θαιπκκέλα απφ 
ηνπο κπο θαη ην δέξκα. 
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ΝΗ ΑΟΘΟΩΠΔΗΠ 

 
Σα νζηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 
ζηηο αξζξψζεηο. Μεξηθέο απφ 
απηέο βνεζνχλ ζηηο θηλήζεηο 
δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο 
καο. 
Μηα ηέηνηα άξζξσζε είλαη ν ψκνο, 
πνπ καο βνεζά ζηηο θηλήζεηο ησλ  
ρεξηψλ καο. 

 

                      ΝΗ ΚΔΠ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οη εηδηθνί ιέλε φηη νη κχεο κάο βνεζνχλ λα θάλνπκε φιεο 
ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηφο καο. Σν ζψκα καο έρεη πάλσ 
απφ 650 κπο, πνπ δηαθέξνπλ ζην ζρήκα θαη ζην 
κέγεζνο. Γηα λα θάλνπκε έλα βήκα, ζπλεξγάδνληαη 200 
πεξίπνπ κχεο, ελψ γηα λα ρακνγειάζνπκε 15! 

ζσξαθηθνί κχεο 

ηεηξαθέθαινο κπο 

δηθέθαινο κπο 

θνηιηαθνί κχεο 
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Μειεηάκε έλα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα παξαηεξψληαο 
ηαπηφρξνλα θαη ηηο εηθφλεο. 

Α. Ση ζα ζπλέβαηλε αλ ηα πφδηα καο ή ηα ρέξηα καο δελ 
είραλ νζηά; Απφ ηελ Α' Γεκνηηθνχ κέρξη ζήκεξα 
έρνπκε ςειψζεη. Ση λνκίδνπκε φηη άιιαμε ζην ζθειεηφ 
καο; 

 

Β. Μεξηθά φξγαλα ηνπ ζψκαηνο καο, φπσο ηελ θαξδηά, 
ηνπο πλεχκνλεο, ηνλ εγθέθαιν, ηα πξνζηαηεχεη ν 
ζθειεηφο καο, ζρεκαηίδνληαο «θιεηζηνχο ρψξνπο». 
 Ση ζα γηλφηαλ αλ δελ πξνζηαηεχνληαλ ηα φξγαλα 

απηά; 
 

Γ. Κηλψληαο κέξε ηνπ ζψκαηνο καο, φπσο ηα δάρηπια 
ησλ ρεξηψλ καο ή ηα πφδηα καο, δηαπηζηψλνπκε φηη 
ππάξρνπλ θη άιιεο αξζξψζεηο εθηφο απφ ηνλ ψκν 
καο. 
 Καηαγξάθνπκε θάπνηεο απφ απηέο. 

 

 
 
«Γξάθσ ζην ζεκεησκαηάξηφ κνπ» : 
 
 
 

 
 

ζπλεξγάδνληαη νη κχεο θαη ηα νζηά ηνπ ρεξηνχ κνπ 
 
Λέσ «φρη» κε ηα θξχδηα: ζπλεξγάδνληαη νη κχεο ηνπ 
πξνζψπνπ. 
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Γ. Γξάθνπκε θαη άιιεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ δειψλνπλ 
θάπνηα θίλεζε ηνπ ζψκαηφο καο θαη εμεγνχκε πνηνη 
ζπλεξγάδνληαη (νζηά, αξζξψζεηο, κχεο) γηα ηελ θίλεζε 
απηή. 
 

Δ. Βξίζθνπκε θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο ζηηο νπνίεο 
ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε «ζθειεηφο». πγθξίλνπκε ην 
ξφιν ηνπ «ζθειεηνχ» απηνχ κε ην ζθειεηφ ηνπ 
αλζξψπνπ. Πνχ κνηάδνπλ, πνχ δηαθέξνπλ; 
 
Αλαθνηλψλνπκε ζηελ ηάμε ηελ εξγαζία καο. 
 
 
 
 
 

 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Σν ζψκα καο κνηάδεη αιιά θαη δηαθέξεη απφ ην 
ζψκα ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Μνηάδεη γηαηί φιν η καο 
έρνπκε νζηά, κπο, αξζξψζεηο, δέξκα θ.ιπ. Γηαθέξεη 
γηαηί ην χςνο καο, ην βάξνο καο, ην ρξψκα ηνπ 
δέξκαηνο καο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ καο, 
ν ηξφπνο πνπ πεξπαηάκε δελ είλαη ίδηνο γηα φινπο. 

Σα νζηά ηνπ ζψκαηνο καο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 
κε ηηο αξζξψζεηο. ια καδί ηα νζηά απνηεινχλ ην 
ζθειεηφ. Απηά ζηεξίδνπλ ην ζψκα καο θαη 
πξνζηαηεχνπλ ζπνπδαία εζσηεξηθά φξγαλα καο, φπσο 
ηελ θαξδηά, ηνλ εγθέθαιν θαη ηνπο πλεχκνλεο. 
Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 20-25 ρξφλσλ, ν ζθειεηφο καο 
αλαπηχζζεηαη, δειαδή απμάλεη ζε κέγεζνο θαη βάξνο. 
 

77 / 107  



 

ην ζψκα καο ππάξρνπλ κχεο πνπ δηαθέξνπλ 
κεηαμχ ηνπο ζην κέγεζνο θαη ζην ζρήκα. Ο ζθειεηφο, νη 
κχεο θαη νη αξζξψζεηο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 
καο βνεζνχλ λα πεξπαηάκε, λα θάλνπκε δηάθνξεο 
θηλήζεηο αιιά θαη λα ζηεθφκαζηε φξζηνη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1   » » » 
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 Κεθάιαην 2.  
 Φξνληίδσ ην ζψκα κνπ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φξνληίδνπλ ηα παηδηά ζηηο εηθόλεο ην ζώκα ηνπο; 
Δκείο, πώο θξνληίδνπκε ην δηθό καο; 

 
 

 

Ξξνζέρσ ηε 
δηαηξνθή κνπ 

Λα έρεηο ηα κάηηα ζνπ 
δεθαηέζζεξα! 

Λνπο πγηήο ελ 
ζώκαηη πγηεί 

Δίκαη άλζξσπνο 
ελεξγεηηθόο θαη 

δξαζηήξηνο; 
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Ζ δηαηξνθή θαη ην ζώκα καο 
 

πδεηνχκε 

 1 
 

 
 
Παξαηεξνχκε, ζηελ επφκελε ζειίδα, πνχ βξίζθνληαη νη 
δηάθνξεο νκάδεο ηξνθψλ ζηελ ππξακίδα ηεο πγηεηλήο 
δηαηξνθήο. 
 

 Πνηεο απφ απηέο πξέπεη λα ηξψκε θαη ζε πνηεο 
πνζφηεηεο; 

 

Μηα ππξακίδα πγηεηλήο δηαηξνθήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νκάδα θξνύησλ: 
κήια, αθηηλίδηα, 

πνξηνθάιηα 

Νκάδα δεκεηξηαθώλ: 
ςσκί, ξύδη, 

δπκαξηθά, θαιακπόθη 

Νκάδα ιίπνπο: 
βνύηπξν, έιαηα, γιπθά Νκάδα γάιαθηνο: 

γάια, γηανύξηη, ηπξί 

Νκάδα  
ιαραληθώλ: 
καξνύιηα, 
ληνκάηεο,  
πηπεξηέο 

Νκάδα θξέαηνο: 
θξέαο, πνπιεξηθά, 

ςάξηα, απγά 
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Δξεπλνχκε 
 Δξεπλνχκε – πδεηνχκε – 

 Καηαγξάθνπκε 2 
 
 
Παξαηεξνχκε ηηο εηθφλεο ζηελ επφκελε ζειίδα θαη 
ζπδεηνχκε: 
 

 Ση καο πξνζθέξεη ε θάζε νκάδα ηξνθψλ πνπ ππάξρεη 
ζηνλ πίλαθα; 

 Πνηεο άιιεο ηξνθέο ζα κπνξνχζαλ λα αλήθνπλ ζηηο 
νκάδεο απηέο; 

 Σηο γξάθνπκε ή ηηο δσγξαθίδνπκε ζηνλ πίλαθα.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Βνεζνχλ ηνλ 
αλζξψπηλν 
ζθειεηφ λα  
αλαπηπρζεί 

ζσζηά 

Γίλνπλ ηελ 
απαξαίηεηε 
ελέξγεηα ζην 

ζψκα καο 

Βνεζνχλ λα 
δηαηεξνχκαζηε 

πγηείο 
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Ν αζιεηηζκόο θαη ην ζώκα καο 
 

 3 
 

 
πκπιεξψλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Μηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλσ:  
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

Μέξε ηνπ ζψκαηφο κνπ 
πνπ γπκλάδνληαη 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

Γηαηί ηε δηάιεμα -  
Ση κνπ πξνζθέξεη 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………….……
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

 
Αλαθνηλψλνπκε θαη ζπγθξίλνπκε ηηο απαληήζεηο καο. 
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[ 

Θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ή ζπλήζεηεο 
 
Παξνπζηάδνπκε 

 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Πνηα «ιάζε» πηζηεχνπκε φηη θάλνπλ ηα παηδηά ηεο 

εηθφλαο; 
 Γείρλνπκε πψο κπνξνχλ λα γίλνπλ νη ίδηεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζσζηφ ηξφπν. 
 Πνηα άιια παξφκνηα «ιάζε» θάλνπκε ζπλήζσο ζε 

θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο; Ση πξνηείλνπκε; 
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[[ 

Ρα αηπρήκαηα θαη ην ζώκα καο 
 
Δξεπλνχκε 

 5 
 

 
 
 
Αηπρήκαηα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ  
νπνπδήπνηε. Δπηιέγνπκε έλαλ απφ  
ηνπο παξαθάησ ρψξνπο: 
α) ην ζπίηη 
β) ην ζρνιείν (αίζνπζα - πξναχιην) 
γ) ην δξφκν (σο πεδνί, πνδειάηεο ή  

επηβάηεο νρεκάησλ) 
δ) ηελ παηδηθή ραξά. 
 
Δξεπλνχκε θαη θαηαγξάθνπκε ζην  
ζεκεησκαηάξηφ καο: 
 
 Ση αηπρήκαηα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ  

ζην ρψξν πνπ επηιέμακε απφ δηθή  
καο απξνζεμία; 

 
 Πνηα ζεκεία είλαη επηθίλδπλα λα ζπκβεί θάπνην 

αηχρεκα; Δλεκεξψλνπκε ηνπο κεγάινπο γηα ηα ζεκεία 
απηά, π.ρ. ηα θσηνγξαθίδνπκε, ηνπο ηα δείρλνπκε, 
γξάθνπκε κηα επηζηνιή. 

 
 Ση κπνξνχκε λ’ αιιάμνπκε εκείο ζην ρψξν απηφ;  

Ση κπνξνχλ λ’ αιιάμνπλ νη κεγάινη γηα λα γίλεη ν 
ρψξνο πην αζθαιήο; 
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[ 

 « Ζ δηθή καο εξψηεζε »      6 
 

 
 
Πνηνη είλαη νη εηδηθνί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα καο 
κηιήζνπλ: 
 
α) γηα ηε δηαηξνθή καο 
β) γηα ηελ άζιεζή καο 
γ) γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ; 
 
 Ση ζα ζέιακε λα ηνπο ξσηήζνπκε; Δηνηκάδνπκε ηηο 

εξσηήζεηο καο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2    3* » » » 
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ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

ΓΝΧΡΗΕΟΤΜΔ ΚΑΗ 
ΠΡΟΔΥΟΤΜΔ ΣΟ ΧΜΑ ΜΑ 

 

 
 
 

 
 

 
Σν ζψκα καο είλαη κηα «αμηνζαχκαζηε κεραλή». 

Απνηειείηαη απφ εθαηνληάδεο κπο, νζηά θαη πνιιά άιια 
φξγαλα, πνπ ιεηηνπξγνχλ αδηάθνπα κέξα θαη λχρηα. Σα 
νζηά, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηηο αξζξψζεηο, 
απνηεινχλ ην ζθειεηφ καο. Σα νζηά, νη κχεο θαη νη 
αξζξψζεηο ζπλεξγάδνληαη θαη έηζη κπνξνχκε λα 
θηλνχκαζηε …………………………………………………… 

…………………………………………… Ρη άιιν θάλνπκε; 
Καζψο κεγαιψλνπκε, ην ζψκα καο αλαπηχζζεηαη. 

Γηα έλα γεξφ θαη πγηέο ζψκα έρνπκε αλάγθε απφ πγηεηλή 
δηαηξνθή, θαζεκεξηλή άζθεζε θαη αξθεηφ χπλν. 
Μεγάιε ζεκαζία έρνπλ επίζεο νη θαζεκεξηλέο καο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλήζεηεο …………………………… 
……………………………………………………………………

…………………………………………… Αο πνύκε κεξηθέο. 
Αμίδεη λα ελδηαθεξφκαζηε θαη λα ελεκεξσλφκαζηε 

γηα ην ζψκα καο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. ζν πην πνιιά 
γλσξίδνπκε, ηφζν θαιχηεξα κπνξνχκε λα ην 
θξνληίδνπκε θαηλά ην δηαηεξνχκε γεξφ. 

1,2,… 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… 
  θαη λα ζπκπιεξώζνπκε 
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    Βαζηθό ιεμηιόγην 
 

ζθειεηφο, νζηά, ζηήξημε, πξνζηαζία, ζχλδεζε, 
αξζξψζεηο, κχεο, ζπλεξγαζία, θίλεζε, φξγαλα 
ζψκαηνο, αλάπηπμε, πγηέο ζψκα, πγηεηλή δηαηξνθή, 
αζιεηηζκφο, αηπρήκαηα, πξφιεςε 
 
 
 

 Ο κίηνο ηεο Αξηάδλεο 
 
 

Πεγαίλνπκε ηψξα πίζσ ζην «ράξηε» κε ηηο ιέμεηο θαη 
ζπκπιεξψλνπκε φ,ηη λνκίδνπκε πσο ρξεηάδεηαη. 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ  » » » 

Ση ζέινπκε λα 
θξαηήζνπκε απφ φζα 

κειεηήζακε; 

Ση καο δπζθφιεςε; 

Πψο 
θηάζακε  

σο εδψ; 

Ση καο άξεζε; 

Πψο ηα κειεηήζακε; Πνχ ζα καο ρξεηαζηνχλ  

φζα κειεηήζακε; 

Ση ζα ζέιακε  
λα θάλνπκε αθφκα; 

Πνηεο πεγέο 
ρξεζηκνπνηήζακε  

θαη πψο καο βνήζεζαλ; 

Πψο εξγαζηήθακε  

ζηελ νκάδα καο; 
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 ΔΝΟΣΖΣΑ 6 

     ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΚΟΜΟ 
 (Φπζηθέο Δπηζηήκεο) 
 

Έλαο «ράξηεο» από ιέμεηο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πώο δεκηνπξγνύκε 
κείγκαηα 

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

……………………………… 

ΚΔΙΔΡΑΚΔ ΡΝ ΦΠΗΘΝ ΘΝΠΚΝ  
ΘΑΗ ΔΟΔΛΝΚΔ: 

πώο δηαρσξίδνπκε 
κείγκαηα 

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

…………………………… 

πνύ βξίζθεηαη ν αέξαο 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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πώο ηα ζηεξεά, ηα πγξά 
θαη ηα αέξηα αιιάδνπλ 

θαηάζηαζε 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

……………………………… 

ηη ζπκβαίλεη όηαλ ην 
θσο ζπλαληάεη  

ζώκαηα 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

ΚΔΙΔΡΑΚΔ ΡΝ ΦΠΗΘΝ ΘΝΠΚΝ ΘΑΗ 
ΔΟΔΛΝΚΔ: 
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 Κεθάιαην 1. 
 Αλακεηγλχνπκε πιηθά 
 

 
Καηαγξάθνπκε 

 Μεηξάκε θαη 

 θαηαγξάθνπκε ηα πιηθά 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιαραλνθαξνηνζαιάηα! Σηελ θνπδίλα καο δεκηνπξγνύκε 
δηάθνξα κείγκαηα. Κπνξνύκε θαη ζηελ ηάμε; 

 

ιηθά ηεο νκάδαο 
 
 16 δηαθαλή πνηήξηα πιαζηηθά 
 5 πιαζηηθά θνπηαιάθηα θαη 1 ζηαγνλφκεηξν 
 12 ιεπθέο εηηθέηεο 
 7 ιεπθέο θφιιεο ραξηί ή ραξηφλη 
 1 κπνπθάιη λεξφ 
 1 πνηήξη νηλφπλεπκα κπιε 
 5 θνπηαιηέο ιάδη 
 5 θνπηαιηέο μίδη 
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 5 θνπηαιηέο καγεηξηθή ζφδα 
 5 θνπηαιηέο δάραξε 
 5 θνπηαιηέο αιάηη 
 5 θνπηαιηέο αιεχξη 
 ξηλίζκαηα ζηδήξνπ 
 1 πνηήξη ζηκηγδάιη 
 1 πνηήξη ξχδη 
 1 πνηήξη ζηηάξη 
 1 πνηήξη θαθέο 
 1 πνηήξη άκκν 
 
 πγθεληξψλνπκε ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζηελ νκάδα καο. Κάπνηα απφ απηά ζα ρξεηαζηεί λα 
ηα ηνπνζεηήζνπκε ζε πιαζηηθά πνηήξηα. 

 
 Γξάθνπκε ζηηο εηηθέηεο ηα νλφκαηα ησλ πιηθψλ θαη ηηο 

θνιιάκε ζηα δνρεία ηνπο. 
 
● Σαμηλνκνχκε ηα πιηθά ζε ζηεξεά θαη πγξά. 

 

Πηεξεά γξά 
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Δξεπλνχκε 
 Γεκηνπξγνχκε κείγκαηα 

 (ζηεξεφ κε ζηεξεφ) 2 

 
Πεηξακαηηδφκαζηε 
 

Α. Δπηιέγνπκε ηξία απφ ηα ζηεξεά πιηθά πνπ έρνπκε θαη 
ηα θαηαγξάθνπκε: 

............................., ............................., ............................. 
 

Β. Πφζα δηαθνξεηηθά κείγκαηα κπνξνχκε λα 
δεκηνπξγήζνπκε ρξεζηκνπνηψληαο θάζε θνξά δχν 
απφ ηα πιηθά πνπ επηιέμακε; 

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

Γ. Γξάθνπκε ζηα θνπηαιάθηα ηα δεπγάξηα ησλ πιηθψλ 
θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ ζα αλακείμνπκε γηα ην θάζε 
κείγκα. Γηα παξάδεηγκα: ζηα θνπηαιάθηα ηεο εηθφλαο 

γξάθνπκε, ζηηάξη - ξύδη  
θαη ζηελ θελή γξακκή αθξηβψο απφ θάησ γξάθνπκε:  

«κείγκα: 3 θνπηαιηέο ζηηάξη θαη 4 θνπηαιηέο ξύδη». 

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

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

Γ. ην ραξηί ή ζην ραξηφλη πνπ έρνπκε, αλακεηγλχνπκε 
ηα πιηθά θαη δεκηνπξγνχκε ηα κείγκαηα πνπ 
θαηαγξάςακε. 
 
Δθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο 

 3 
 

 
 

Α. Γεκηνπξγήζακε κείγκαηα κε ζηεξεά πιηθά. 
Μπνξνχκε άξαγε λα δεκηνπξγήζνπκε κείγκαηα θαη 
κε ηα άιια πιηθά πνπ έρεη ε νκάδα καο; Αλαθέξνπκε 
κεξηθά παξαδείγκαηα. 

 

Β. Γεκηνπξγήζακε κείγκαηα κε δχν πιηθά. Μήπσο 
κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κείγκαηα κε 
πεξηζζφηεξα πιηθά; Αλαθέξνπκε κεξηθά 
παξαδείγκαηα. 
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[[ 

Δξεπλνχκε 
 Γεκηνπξγνχκε κείγκαηα 

 (πγξφ κε ζηεξεφ) 4 
 
 

Πεηξακαηηδφκαζηε 
 
 Ρίρλνπκε ζε δχν πιαζηηθά δηαθαλή πνηήξηα κε λεξφ 

πεξίπνπ κέρξη ηε κέζε. 
 ην πξψην πνηήξη ξίρλνπκε 1 θνπηαιηά καγεηξηθή 

ζφδα θαη ζην δεχηεξν 1 θνπηαιηά αιεχξη. 
 Γξάθνπκε ζε εηηθέηεο ηα νλφκαηα ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη ηηο θνιιάκε ζηα πνηήξηα. 
 Αλαθαηεχνπκε κε πιαζηηθφ θνπηάιη ηα κείγκαηα ζηα 

δπν πνηήξηα. 
● ηακαηάκε λα αλαθαηεχνπκε θαη πεξηκέλνπκε γηα ιίγν. 

Παξαηεξνχκε ηα κείγκαηα ζηα δχν πνηήξηα θαη 
θαηαγξάθνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο. 

 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………….………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….….. 
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[ 

Δξεπλνχκε 
 Γεκηνπξγνχκε κείγκαηα 

 (πγξφ κε πγξφ) 5 
 
 

Πεηξακαηηδφκαζηε 
 
 Ρίρλνπκε ζε δχν πιαζηηθά δηαθαλή πνηήξηα λεξφ 

πεξίπνπ κέρξη ηε κέζε. 
 ην πξψην πνηήξη ξίρλνπκε 2 θνπηαιηέο ιάδη θαη ζην 

δεχηεξν πνηήξη 2 θνπηαιηέο νηλφπλεπκα. 
 Γξάθνπκε ζε εηηθέηεο ηα νλφκαηα ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη ηηο θνιιάκε ζηα πνηήξηα. 
 Αλαθαηεχνπκε κε πιαζηηθφ θνπηάιη ηα κείγκαηα ζηα 

δπν πνηήξηα. 
● ηακαηάκε λα αλαθαηεχνπκε θαη πεξηκέλνπκε γηα ιίγν. 

Παξαηεξνχκε ηα κείγκαηα ζηα δχν πνηήξηα θαη 
θαηαγξάθνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο. 

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

96 / 116  



[ 

 
 
  
  

    Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κείγκαηα, αλακεηγλχνπκε 
δχν ή  πεξηζζφηεξα πιηθά. Σα πιηθά απηά κπνξεί λα 
είλαη πγξά ή ζηεξεά. Τπάξρνπλ κείγκαηα ζηεξεψλ κε 
ζηεξεά, φπσο .…………………………………………………, 
πγξψλ κε ζηεξεά, φπσο ……………………………………… 
…………………………………………..….…………………… 
 θαη πγξψλ κε πγξά, φπσο …………………………………… 
…………………………………………………………………… 

Μεξηθέο θνξέο, φηαλ αλακεηγλχνπκε θάπνηα πιηθά 
κε λεξφ, δεκηνπξγνχληαη κείγκαηα πνπ θαίλνληαη ζαλ 
έλα πιηθφ (δειαδή ζαλ λα είλαη κφλν λεξφ). Σν ίδην 
κπνξεί λα ζπκβεί θαη φηαλ αλακεηγλχνπκε πιηθά θαη κε 
άιια πγξά, φπσο κε νηλφπλεπκα ή κε βελδίλε. Σα 
κείγκαηα απηά ηα ιέκε δηαιχκαηα. Αλ ξίμνπκε ζε έλα 
πνηήξη λεξφ κηα θνπηαιηά δάραξε θαη αλαθαηέςνπκε 
θαιά, χζηεξα απφ ιίγα ιεπηά θαίλεηαη ζαλ λα είλαη 
«θαζαξφ» λεξφ θαη φρη δηάιπκα δάραξεο ζην λεξφ. Αλ 
φκσο δνθηκάζνπκε απηφ ην «λεξφ», έρεη γιπθηά γεχζε. 
Γηα ην ιφγν απηφ δελ πίλνπκε πνηέ απφ κπνπθάιηα ή 
πνηήξηα, φηαλ δελ γλσξίδνπκε ηη πεξηέρνπλ. 
Γηαπηζηψζακε φηη ην λεξφ πνπ θαίλεηαη θαζαξφ κεξηθέο 
θνξέο δελ είλαη, αθνχ είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ κέζα 
ζ’ απηφ δηαιπκέλα πιηθά πνπ δε θαίλνληαη. 
 
 

 

 1   » » » 
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 Κεθάιαην 2.  
 Πψο δηαρσξίδνπκε κείγκαηα; 
 

 
 

Τν θνκπνιόη ηνπ παππνύ έζπαζε θη νη ράληξεο ηνπ 
ζθνξπίζηεθαλ θαη ρώζεθαλ ζηελ άκκν. Ξώο ζα ηνλ 
βνεζήζνπκε λα ηηο βξεη; 

 

 
 

Δθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο 

 1 
 

 
 
Μπνξνχκε, άξαγε, λα μερσξίζνπκε ηα πιηθά ησλ 
κεηγκάησλ πνπ δεκηνπξγήζακε ζην πξνεγνχκελν 
κάζεκα; Με πνηνπο ηξφπνπο; πδεηνχκε ηηο πξνηάζεηο 
καο θαη αλαθνηλψλνπκε ζηελ ηάμε. 
 
Δξεπλνχκε 

 Γηαρσξίδνπκε κείγκαηα 

 2 
 
Πεηξακαηηδφκαζηε 
 
Έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ηα 
παξαθάησ κείγκαηα 
(πνπ δεκηνπξγήζακε  
ζην πξνεγνχκελν κάζεκα): 
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κείγκα Α: 5 θνπηαιηέο ζηηάξη  5 θνπηαιηέο θαθέο 
 

κείγκα Β: 4 θνπηαιηέο άκκν  2 θνπηαιηέο ξηλίζκαηα 
ζηδήξνπ 

 

κείγκα Γ: 6 θνπηαιηέο ξχδη  5 θνπηαιηέο δάραξε 
 

κείγκα Γ: 1 πνηήξη λεξφ  2 θνπηαιηέο ζηκηγδάιη 
 
Δπίζεο έρνπκε ζηε δηάζεζή καο: 
 
 καγλήηε 
 θφζθηλν ή ζνπξσηήξη 
 πιαζηηθά πνηήξηα 
 ραξηί θνπδίλαο ή ράξηηλα θίιηξα θαθεηηέξαο 
 πιαζηηθφ ρσλί 
 

● Μπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηα παξαπάλσ κείγκαηα 
ζηα πιηθά ηνπο; Με πνηνλ ή πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί 
λα γίλεη απηφ γηα ην θάζε κείγκα; 

 

● Πξνηείλνπκε θαη δνθηκάδνπκε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα 
λα δηαρσξίζνπκε, έλα έλα, ηα κείγκαηα. 

 

● Καηαγξάθνπκε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε: 
 

κείγκα Α: …………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

κείγκα Β: ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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κείγκα Γ: …………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
κείγκα Γ: …………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
Γίλνπκε έλα δηθφ καο φλνκα ζηνλ ηξφπν πνπ 
δηαρσξίζακε ην θάζε κείγκα θαη ην γξάθνπκε 
παξαθάησ: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Αλαθνηλψλνπκε ζηελ ηάμε. 

Α. ζηηάξη  θαθέο 

 

………………………………

……………………………… 

 

………………………………

……………………………… 

Β. άκκνο  ζίδεξνο 

Γ. ξχδη  δάραξε 

 

………………………………

……………………………… 

 

………………………………

……………………………… 

Γ. λεξφ  ζηκηγδάιη 
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πδεηνχκε 

 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τξόπνη δηαρσξηζκνύ  
κεηγκάησλ 

 
Οη παξαπάλσ εηθφλεο παξνπζηάδνπλ δηαρσξηζκφ 
κεηγκάησλ. 
● πδεηνχκε πνηα είλαη ή κπνξεί λα είλαη ηα πιηθά ησλ 

κεηγκάησλ θαη κε πνηνλ ηξφπν δηαρσξίδνληαη ζηελ 
θάζε πεξίπησζε. 

● πδεηνχκε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο απφ ηελ 
θαζεκεξηλή καο δσή πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαρσξίζνπκε 
κείγκαηα. Πνηνπο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηνχκε; 
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   Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

 

πσο δηαπηζηψζακε, ππάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη 
γηα λα δηαρσξίδνπκε κείγκαηα.  

Αλ, γηα παξάδεηγκα, κέζα ζε έλα θαιάζη ππάξρνπλ 
αλαθαηεκέλα κήια θαη αριάδηα, κπνξνχκε λα ηα 
μερσξίζνπκε σο εμήο: κε ηα ρέξηα καο δηαιέγνπκε θαη 
βάδνπκε ζ' έλα δνρείν ηα κήια θαη έηζη κέλνπλ κφλν ηα 
αριάδηα ζην θαιάζη. 

ηαλ ζέινπκε λα δηαρσξίζνπκε έλα κείγκα ζηεξεψλ 
ζην νπνίν ην έλα πιηθφ είλαη ζηδεξέλην (π.ρ. θαξθίηζεο, 
πξφθεο) ελψ ην άιιν δελ είλαη, ρξεζηκνπνηνχκε έλα 
καγλήηε. Σα ζηδεξέληα πιηθά ηνχ κείγκαηνο έιθνληαη θαη 
καδεχνληαη πάλσ ζην καγλήηε θαη έηζη μερσξίδνπλ απφ 
ην άιιν πιηθφ ηνπ κείγκαηνο. 

Γηα λα δηαρσξίζνπκε έλα κείγκα ζηεξεψλ ζην 
νπνίν ην έλα πιηθφ είλαη ηφζν κηθξφ πνπ δε γίλεηαη λα 
ην μερσξίζνπκε κε ηα ρέξηα καο, ην θνζθηλίδνπκε, ψζηε 
λα πεξάζεη ην πην κηθξφ πιηθφ θαη λα κείλεη ζην θφζθηλν 
ή ζην ζνπξσηήξη κφλν ην άιιν, εθείλν πνπ δελ κπνξεί 
λα πεξάζεη. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θνζθηλίδνπκε κείγκα 
ξπδηνχ κε αιάηη, ζην ζνπξσηήξη ζα κείλεη κφλν ην ξχδη. 

Σέινο, γηα λα δηαρσξίζνπκε έλα κείγκα πγξνχ κε 
ζηεξεφ ρξεζηκνπνηνχκε δηεζεηηθφ ραξηί (π.ρ. ράξηηλν 
θίιηξν θαθεηηέξαο).  

 
 
 

102 / 118  



Γηα παξάδεηγκα, αλ ξίμνπκε δχν θνπηαιηέο άκκν ζε έλα 
πνηήξη λεξφ θαη πεξάζνπκε ην κείγκα κέζα απφ 
δηεζεηηθφ ραξηί, ηφηε ζα κείλεη πάλσ ζην ραξηί κφλν ε 
άκκνο θαη έηζη ζα μερσξίζεη απφ ην άιιν πιηθφ ηνπ 
κείγκαηνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2   » » » 
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 Κεθάιαην 3.  Πψο κεηξάκε 
 ηε ζεξκνθξαζία ησλ ζσκάησλ; 
 
 

Ζ Αξηάδλε κηα κέξα πίζηεπε πώο έρεη ππξεηό θαη ν 
κπακπάο ηεο, βάδνληαο ην ρέξη ηνπ ζην κέησπν ηεο, 
δηαθώλεζε. Κπνξνύκε λα ηνπο πξνηείλνπκε λα θάλνπλ 
θάηη άιιν, ώζηε λα δηαπηζηώζνπλ αλ ηειηθά ε Αξηάδλε 
έρεη ππξεηό ή όρη; 

 

 
Δξεπλνχκε 

 Μπνξνχκε λα κεηξήζνπκε  κε ηα ρέξηα καο   
 ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ; 

1 
 
Πεηξακαηηδφκαζηε 
 

Υιηθά ηεο νκάδαο 
 

 3 πιαζηηθέο ιεθάλεο θαη 3 ιεπθέο εηηθέηεο 
 ηαηξηθφ ζεξκφκεηξν 
 ζεξκφκεηξν κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ 
 ζεξκφκεηξν εξγαζηεξίνπ 
 ρξνλφκεηξν ή ξνιφη 
 λεξφ θαη βξαζηήξαο 
 νξζνζηάηεο 
 πιαζηηθφ θαιακάθη 
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[ 

 

 Γξάθνπκε ηηο εηηθέηεο θαη ηηο θνιιάκε ζηηο ιεθάλεο. 
 
 Βπζίδνπκε ηαπηφρξνλα ην έλα ρέξη καο ζηε ιεθάλε κε 

ην δεζηφ λεξφ θαη ην άιιν ζηε ιεθάλε κε ην θξχν. Σα 
αθήλνπκε κέζα ζην λεξφ γηα 30 δεπηεξφιεπηα. 
Ακέζσο κεηά βπζίδνπκε θαη ηα δχν ρέξηα ζηε ιεθάλε 
κε ην ριηαξφ λεξφ. ια ηα κέιε ηεο νκάδαο 
επαλαιακβάλνπκε ην πείξακα. 

 
● Ση παξαηεξνχκε; πδεηνχκε γηα ην πείξακα θαη γηα 

άιιεο παξφκνηεο «κεηξήζεηο» πνπ έρνπκε θάλεη ζηε 
δσή καο θαη ζπκπεξαίλνπκε αλ κπνξνχκε λα κεηξάκε 
κε ηα ρέξηα καο ή κε άιιεο αηζζήζεηο ηε ζεξκνθξαζία 
ηνπ λεξνχ αιιά θαη άιισλ ζσκάησλ. 

 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
/
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[ 

Δξεπλνχκε 
 Μεηξάκε κε ζεξκφκεηξα 

 2 
 
 

Πεηξακαηηδφκαζηε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. Έλαο απφ εκάο ηνπνζεηεί κε πξνζνρή ην ηαηξηθφ 
ζεξκφκεηξν ζηε καζράιε ηνπ γηα 2 ιεπηά. Γηαβάδνπκε 
ηελ έλδεημε ηνπ ζεξκφκεηξνπ θαη ηελ θαηαγξάθνπκε ζην 
ζεκεησκαηάξην. Δπαλαιακβάλεη ην ίδην έλαο αθφκε απφ 
ηελ νκάδα θαη ζεκεηψλνπκε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 
ζψκαηνο ηνπ. 
 
● Ση παξαηεξνχκε; Καηαγξάθνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά 

καο. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……..…………………………………………………………… 

ζεξκφκεηξν 

εξγαζηεξίνπ 

ζεξκφκεηξν κέηξεζεο 
ζεξκνθξαζίαο 

δσκαηίνπ 

ηαηξηθφ  

ζεξκφκεηξν 
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Β. Κξεκάκε ην ζεξκφκεηξν εξγαζηεξίνπ απφ ηνλ 
νξζνζηάηε κε κηα θισζηή θαη βπζίδνπκε ην θάησ κέξνο 
ηνπ ζηε ιεθάλε κε ην δεζηφ λεξφ, φπσο θαίλεηαη ζηελ 
εηθφλα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Παξαηεξνχκε ην ζεξκφκεηξν κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί 

ε έλδεημε θαη ηελ θαηαγξάθνπκε ζηνλ πίλαθα. Απφ 
απηή ηε ζηηγκή αξρίδνπκε λα κεηξάκε ην ρξφλν κε ην 
ρξνλφκεηξν: είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή 0 (κεδέλ). 

● ηε ζπλέρεηα, θάζε 3 ιεπηά θαηαγξάθνπκε ζηνλ 
πίλαθα ηηο ελδείμεηο ηνπ ζεξκφκεηξνπ. Κάζε θνξά, 
πξηλ κεηξήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία, αλαδεχνπκε ην 
λεξφ κε πιαζηηθφ θαιακάθη. 

 

 

ρξόλνο ζεξκνθξαζία 
0 …… βαζκνί Κειζίνπ 

3 ιεπηά …… βαζκνί Κειζίνπ 
6 ιεπηά …… βαζκνί Κειζίνπ 
9 ιεπηά …… βαζκνί Κειζίνπ 

12 ιεπηά …… βαζκνί Κειζίνπ 

Σν ζεξκφκεηξν δελ πξέπεη λα 
αθνπκπάεη ζηνλ ππζκέλα  

ηνπ δνρείνπ. 
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Σν ζεξκφκεηξν δείρλεη 
…………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
βαζκνί Κειζίνπ 

 

 
 
 
● Μειεηάκε ηνλ πίλαθα θαη δηαηππψλνπκε ηα 

ζπκπεξάζκαηα καο γηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ 
θαζψο πεξλνχζε ε ψξα. 

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

Γ. ρεδηάδνπκε έλαλ παξφκνην πίλαθα ζην 
ζεκεησκαηάξηφ καο. Κάλνπκε ην ίδην πείξακα, 
αληηθαζηζηψληαο ην δεζηφ λεξφ κε θξχν. 

o
C 
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● πγθξίλνπκε ηηο ζεξκνθξαζίεο ζηνπο δχν πίλαθεο 
πνπ ζπκπιεξψζακε. Καηαγξάθνπκε ηα 
ζπκπεξάζκαηα καο θαη ηα αλαθνηλψλνπκε. 

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

Γ. Μία απφ ηηο νκάδεο ηνπνζεηεί ην ζεξκφκεηξν 
δσκαηίνπ κέζα ζηελ ηάμε, ζε κηα γσληά πνπ ηε 
βιέπεη ν ήιηνο. Μία άιιε νκάδα ηνπνζεηεί ην 
ζεξκφκεηξν δσκαηίνπ κέζα ζηελ ηάμε, ζε κηα γσληά 
πνπ είλαη ζηε ζθηά. Σέινο, κηα ηξίηε νκάδα ηνπνζεηεί 
ην ζεξκφκεηξν δσκαηίνπ έμσ απφ ηελ ηάμε. 

 
● Μεηά απφ 2 ιεπηά νη ηξεηο νκάδεο θαηαγξάθνπλ ηηο 

ελδείμεηο ησλ ζεξκνκέηξσλ ζην ζεκεησκαηάξην. 
 
● πγθξίλνπκε ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ θαηαγξάςακε. 

Γηαηππψλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα καο θαη ηα 
αλαθνηλψλνπκε. 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 
 

Οη άλζξσπνη θαηαζθεπάζακε ην ζεξκφκεηξν γηα λα 
κεηξάκε ηε ζεξκνθξαζία. Με ην ζεξκφκεηξν κεηξάκε 
πφζν ζεξκφ ή πφζν ςπρξφ είλαη έλα ζψκα. ζν πην 
ζεξκφ είλαη έλα ζψκα ηφζν πςειφηεξε είλαη ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ, ελψ φζν πην ςπρξφ είλαη ηφζν 
ρακειφηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ. 

Ο Κέιζηνο (Celcius), έλαο ζνπεδφο επηζηήκνλαο, 
ήηαλ αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο πνπ θαηαζθεχαζε, ην 
1742, έλα ζεξκφκεηξν παξφκνην κε απηά πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζήκεξα. πλεζίδεηαη, φηαλ θάπνηνο 
θάλεη κηα ζεκαληηθή αλαθάιπςε ή εθεχξεζε, λα ηεο 
δίλνπκε ην φλνκα ηνπ. 
Έηζη, απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα κεηξάκε ηε ζεξκνθξαζία 
ζε βαζκνχο Κειζίνπ θαη γξάθνπκε δίπια ζηελ έλδεημε 
ηνπ ζεξκφκεηξνπ 

Ο
C. 
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 Κεθάιαην 4.  
 Πνχ ππάξρεη  αέξαο; 
 

 
 

Τν ζθνπιεθάθηα ζθάβνπλ πάληα κέζα ζην ρώκα.  
Ξνπ βξίζθνπλ αέξα θαη αλαπλένπλ; 

 

 
Δθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο 

 1 
 

 
 
Παξαηεξνχκε ηελ εηθφλα. πδεηάκε θαη ζεκεηψλνπκε 
() φπνπ λνκίδνπκε φηη ππάξρεη αέξαο, ζηα ζεκεία πνπ 
είλαη αξηζκεκέλα κέζα θαη έμσ απφ ην δσκάηην ηεο 
εηθφλαο. Τπνζηεξίδνπκε ηηο απφςεηο καο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. κπξνζηά απφ ην παηδί 

2. ρψκα γιάζηξαο 

3. λεξφ γπάιαο κε ςαξάθη 
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4. βάδν αλνηρηφ 

5. βάδν θιεηζηφ 

6. ληνπιάπη αλνηρηφ 

7. ληνπιάπη θιεηζηφ 

8. κέζα ζην δσκάηην 

9. έμσ απφ ην δσκάηην 

 
 
 
 
 

 
Δξεπλνχκε 

 2 
 

 
 

Πεηξακαηηδφκαζηε 
 
Υιηθά ηεο νκάδαο 
 
 ιεθάλε κε λεξφ 
 ραξηνκάληηιν 
 3 δηαθαλή πιαζηηθά πνηήξηα 
 θνιιεηηθή ηαηλία (ζεινηέηπ) 
 θαξθί 
 2 κηθξά πιαζηηθά κπνπθάιηα λεξνχ 
 ρψκα  
 ζχξηγγα ρσξίο ηε βειφλα  
 ραξηφλη 
 κεγεζπληηθφο θαθφο 
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Με βάζε ηα πιηθά πνπ  
έρνπκε ζηε δηάζεζή  
καο, πξνηείλνπκε  
πεηξάκαηα γηα λα  
εξεπλήζνπκε αλ  
ππάξρεη αέξαο  
γχξσ καο. 
 
 

 
 
 
 
Δξεπλνχκε 

 Τπάξρεη αέξαο ζ’ έλα  «άδεην» πνηήξη  
 ή ζ’ έλα  «άδεην» κπνπθάιη;  

3 
 

 

Πεηξακαηηδφκαζηε 
 

Α. Σνπνζεηνχκε έλα 
ραξηνκάληηιν ζηνλ 
ππζκέλα ελφο πνηεξηνχ.  
Σν ζηεξεψλνπκε θαιά  
κε θνιιεηηθή ηαηλία. 

 
● Ση πηζηεχνπκε φηη ζα ζπκβεί ζην ραξηνκάληηιν εάλ 

βπζίζνπκε ην πνηήξη (κε ην άλνηγκα πξνο ηα θάησ) 
ζηε ιεθάλε κε ην λεξφ, φπσο θάλεη ην παηδί ζηε 
θσηνγξαθία; 

 

● Κάλνπκε ην πείξακα. Βγάδνπκε ην πνηήξη απφ ηε 
ιεθάλε θαη αγγίδνπκε ην ραξηνκάληηιν. 

 

● Πψο είλαη ην ραξηνκάληηιν; πδεηνχκε θαη 
αλαθνηλψλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο ζηελ ηάμε. 
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Β. Αλνίγνπκε πξνζεθηηθά κε  
ην θαξθί κηα ηξχπα ζην  
θάησ κέξνο ηνχ πνηεξηνχ.  
Κιείλνληαο κε ην δάρηπιν  
καο ηελ ηξχπα, βπζίδνπκε  
θαη πάιη ην πνηήξη  
(κε ην άλνηγκα πξνο ηα  
θάησ) ζηε ιεθάλε κε ην  
λεξφ. ηαλ φιν ην πνηήξη είλαη κέζα ζην λεξφ, 
κεηαθηλνχκε ην δάρηπιν καο απφ ηελ ηξχπα. 

 

● Καηαγξάθνπκε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα 
ζπκπεξάζκαηά καο. 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
● Δπηζηξέθνπκε ζην πείξακα κε ην ραξηνκάληηιν θαη 

ζπδεηνχκε ηηο απφςεηο καο. 
 

Γ. πδεηνχκε θαη πξνηείλνπκε πεηξάκαηα πνπ δείρλνπλ 
φηη αθφκα θαη ζε έλα άδεην κπνπθάιη ή ζε κηα ζχξηγγα 
κπνξεί λα ππάξρεη αέξαο. 

 
Δξεπλνχκε 

 Τπάξρεη αέξαο ζην ρψκα; 

 4 
 
 

Πεηξακαηηδφκαζηε 
 

Αλνίγνπκε πξνζεθηηθά κεξηθέο ηξχπεο ζηνλ πάην ελφο 
πιαζηηθνχ πνηεξηνχ. Γεκίδνπκε ην πνηήξη κε ρψκα.  
Παξαηεξνχκε κε ην κεγεζπληηθφ θαθφ ην ρψκα ζην 
πνηήξη. 
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 Σνπνζεηνχκε έλα θνκκάηη  
ραξηφλη ζην ζηφκην ηνπ  
πνηεξηνχ. 

 Βπζίδνπκε αλάπνδα ην  
πνηήξη κε ην ρψκα ζηε  
ιεθάλε κε ην λεξφ,  
φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. 

 ηαλ ην πνηήξη αθνπκπήζεη ζηνλ ππζκέλα ηεο 
ιεθάλεο, ηξαβάκε πξνζεθηηθά ην ραξηφλη, γηα λα κε 
ρπζεί ην ρψκα έμσ απφ ην πνηήξη. 

 

● Καηαγξάθνπκε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα 
ζπκπεξάζκαηά καο. 

 
Δξεπλνχκε 

 Τπάξρεη αέξαο ζην λεξφ; 
 5 

 
 

Πεηξακαηηδφκαζηε 
 

Γεκίδνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ. Σν αθήλνπκε αθίλεην γηα 
κηζή πεξίπνπ ψξα ζε κηα δεζηή γσληά ηεο ηάμεο καο. 
 

● Καηαγξάθνπκε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα 
ζπκπεξάζκαηά καο. 

 

πγθξίλνπκε 

 6 
 

 

 
Δπηζηξέθνπκε ζηελ 1ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ.  
πγθξίλνπκε ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψζακε ζε απηήλ κε 
ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε φηαλ 
πξαγκαηνπνηήζακε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
θεθαιαίνπ. 
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  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

 
Γελ κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ αέξα, αιιά θαλέλα δψν 

ή θπηφ δε ζα κπνξνχζε λα δήζεη θαη λα αλαπηπρζεί 
ρσξίο απηφλ. 

Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο θνξέο λνκίδνπκε φηη έλα 
κπνπθάιη είλαη άδεην, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
πεξηέρεη αέξα πνπ δελ κπνξνχκε λα ηνλ δνχκε. Δπεηδή 
φκσο ν αέξαο θαηαιακβάλεη ρψξν, κπνξνχκε, 
θάλνληαο δηάθνξα πεηξάκαηα, λα δηαπηζηψζνπκε φηη 
ππάξρεη. Γηα ην ιφγν απηφ, φηαλ βπζίδνπκε έλα άδεην 
κπνπθάιη ή έλα άδεην πνηήξη κε ην ζηφκην ηνπ πξνο ηα 
θάησ κέζα ζε κηα ιεθάλε κε λεξφ, βιέπνπκε λα 
βγαίλνπλ θπζαιίδεο αέξα. 

Γηαπηζηψζακε επίζεο φηη κέζα ζην ρψκα ππάξρεη 
αέξαο! Πψο, άιισζηε, ζα κπνξνχζαλ λα δήζνπλ ηφζνη 
κηθξνί νξγαληζκνί, φπσο ηα ζθνπιήθηα θαη ηα 
κπξκήγθηα, κέζα ζ’ απηφ; 

Αιιά θαη κέζα ζην λεξφ ππάξρεη αέξαο. Σα ςάξηα 
αλαπλένπλ κε ηα βξάγρηά ηνπο ηνλ αέξα πνπ ππάξρεη 
ζην λεξφ, φπσο νη άλζξσπνη αλαπλένπλ κε ηνπο 
πλεχκνλεο ηνπο ηνλ αέξα πνπ ππάξρεη ζηελ 
αηκφζθαηξα. 

Ο αέξαο πάλσ ζηε γε βξίζθεηαη ζρεδφλ παληνχ, 
ζην ρψκα, ζην λεξφ, ζηελ αηκφζθαηξα  
γχξσ καο. 
 

  

 4   » » » 
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 Κεθάιαην 5.  
 Πάγνο, λεξφ, πδξαηκνί:  
 Ση κέλεη ίδην, ηη αιιάδεη; 
 

 

Ν θύξηνο Λίθνο, πνπ δνπιεύεη ζ' έλα εξγνζηάζην 
ζνθνιαηνπνηΐαο, δηεγήζεθε ζηε κηθξή ηνπ θόξε πώο 
δίλνπλ ζηε ζνθνιάηα ηα δηάθνξα ζρήκαηα πνπ μέξνπκε. 
Τη κπνξεί λα ηεο είπε; 

 
 
 

Δθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο 

 1 
 

 
 

Α. Παξαηεξνχκε ηελ εηθφλα ζηελ επφκελε ζειίδα. 
πδεηνχκε θαη γξάθνπκε ζηα αληίζηνηρα θνπηάθηα ζε 
πνηα κνξθή (θαηάζηαζε) εκθαλίδεηαη ην λεξφ ζε 
θαζεκία πεξίπησζε. 
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Β. πδεηνχκε: 
 

 Ση ζα ζπκβεί αλ αθήζνπκε ηα παγάθηα γηα αξθεηφ 
ρξφλν έμσ απφ ηελ θαηάςπμε; Πψο ην εξκελεχνπκε 
απηφ; 

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

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 …………………………… …………………………… 
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 Ση ζα ζπκβεί αλ αθήζνπκε ην λεξφ πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ θαηζαξφια γηα αξθεηφ ρξφλν πάλσ ζην κάηη 
ηεο θνπδίλαο, ελψ είλαη αλακκέλν; Πψο ην 
εξκελεχνπκε απηφ; 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
Δξεπλνχκε 

 Πάγνο: Ση κέλεη ίδην,  ηη αιιάδεη; 2 
 

 
 

Υιηθά ηεο νκάδαο 
 

 πιαζηηθφ πνηήξη 
 ηξηκκέλνο πάγνο 
 ζεξκφκεηξν 
 νξζνζηάηεο 
 ξνιφη 
 αλαδεπηήξαο 
(πιαζηηθφ θαιακάθη 
ή γπάιηλε ξάβδνο) 

 
 
 

Α. Έρνπκε ζηε δηάζεζή καο έλα πνηήξη κε ηξηκκέλν 
πάγν, έλα ξνιφη θη έλα ζεξκφκεηξν. Κξεκάκε ην 
ζεξκφκεηξν ζηνλ νξζνζηάηε. Σνπνζεηνχκε ην 
ζεξκφκεηξν ζην πνηήξη κε ηνλ ηξηκκέλν πάγν, 
φπσο δείρλεη ε εηθφλα. 
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● Κάζε είθνζη ιεπηά παξαηεξνχκε ηε ζεξκνθξαζία πνπ 
δείρλεη ην ζεξκφκεηξν θαη ηελ θαηαγξάθνπκε ζηνλ 
πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Κάζε θνξά, πξηλ κεηξήζνπκε 
ηε ζεξκνθξαζία, αλαδεχνπκε ηνλ ηξηκκέλν πάγν. 

 

 
● Μειεηάκε ηνλ πίλαθα, ζπδεηνχκε θαη αλαθνηλψλνπκε 

ζηελ ηάμε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νκάδαο καο. 
 

Β. Πξνηείλνπκε ζηε ζπλέρεηα ηξφπνπο γηα λα θάλνπκε 
ην αληίζηξνθν: γηα λα κεηαηξέςνπκε, δειαδή, ην 
λεξφ απφ πγξφ ζε ζηεξεφ (ζε πάγν). 

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

Κέηξεζε Σξόλνο 
Θαηάζηαζε 

Λεξνύ 

Θεξκνθξαζία  
πνπ δείρλεη  

ην ζεξκόκεηξν 
 

1ε 0 ιεπηά ζηεξεή … βαζκνί Κειζίνπ 

2ε 20 ιεπηά …………… … βαζκνί Κειζίνπ 

3ε 40 ιεπηά ……………. … βαζκνί Κειζίνπ 

4ε 60 ιεπηά …………… … βαζκνί Κειζίνπ 

5ε 80 ιεπηά …………… … βαζκνί Κειζίνπ 

6ε 100 ιεπηά …………… … βαζκνί Κειζίνπ 

7ε 120 ιεπηά …………… … βαζκνί Κειζίνπ 

……… …………… …………… … βαζκνί Κειζίνπ 
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Δξεπλνχκε 
 Πψο κεξηθά ζψκαηα  κεηαηξέπνληαη  

 απφ ζηεξεά ζε  πγξά; 3 
 

 
Πεηξακαηηδφκαζηε 

 
Υιηθά ηεο νκάδαο 
 

 3 θνξκάθηα αινπκηλίνπ 
 ηαςί αινπκηλίνπ 
 ζνθνιάηα 
 θεξί 
 βνχηπξν 
 1 ζεξκφκεηξν εξγαζηεξίνπ 
 λεξφ 
 βξαζηήξαο 
 

Α. Έρνπκε ζνθνιάηα, θεξί θαη βνχηπξν ζε ζηεξεή 
θαηάζηαζε. πδεηνχκε αλ ηα ζψκαηα απηά 
κπνξνχλ απφ ζηεξεά λα γίλνπλ πγξά. Πψο; 

 

Β. Σνπνζεηνχκε κηθξέο πνζφηεηεο απφ ηα ζψκαηα 
(ζνθνιάηα, θεξί, βνχηπξν) κέζα ζηα 3 θνξκάθηα 
αινπκηλίνπ. 

 Ο δάζθαινο καο ξίρλεη δεζηφ λεξφ (80 βαζκψλ 
Κειζίνπ πεξίπνπ) ζην ηαςί αινπκηλίνπ. 

 Σνπνζεηνχκε πξνζερηηθά κέζα ζην ηαςί ηα 3 
θνξκάθηα αινπκηλίνπ. 

 

● Παξαηεξνχκε θαη θαηαγξάθνπκε ηηο αιιαγέο πνπ 
ζπκβαίλνπλ ζηα ζψκαηα. 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Γ. Πψο κπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε ηα ζψκαηα πνπ 
έγηλαλ πγξά, μαλά ζε ζηεξεά; 

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

 
Δθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο 

 4 
 

 
 

 

Α. Ση ζπκβαίλεη φηαλ ζβήλνπκε ηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο 
καο κ’ έλα βξεγκέλν ζθνπγγάξη; Ση γίλεηαη ην λεξφ 
πνπ κέλεη ζηνλ πίλαθα; Πψο ζπκβαίλεη απηφ; 

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

Β. Έρνπκε ζηε δηάζεζή καο έλα δηαθαλέο πνηήξη 
γεκάην λεξφ θαη παγάθηα. Παξαηεξνχκε γηα ιίγα 
ιεπηά ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ πνηεξηνχ. Πψο 
κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε απηφ πνπ ζπκβαίλεη; 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………….……..…
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….… 
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Δξεπλνχκε 
 Πψο κεξηθά ζψκαηα κεηαηξέπνληαη  

 απφ ζηεξεά ζε πγξά; 5 
 

 
Πεηξακαηηδφκαζηε 

 
 
 
 
 
 
 
Υιηθά ηεο νκάδαο 
 

 ραξηνπεηζέηεο 
 νξζνζηάηεο 
 4 καληαιάθηα 
 λεξφ 
 άξσκα 
 ιάδη 
 κπιε νηλφπλεπκα 
 ζηαγνλφκεηξν 
 

Α. Έρνπκε λεξφ, άξσκα, ιάδη θαη κπιε νηλφπλεπκα. 
πδεηνχκε αλ ηα ζψκαηα απηά κπνξνχλ απφ πγξά 
λα γίλνπλ αέξηα 

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

άξσκα ιάδη λεξό 

νηλόπλεπκα 
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Β. Γξάθνπκε ζηελ άθξε θάζε ραξηνπεηζέηαο ην φλνκα 
θαζελφο απφ ηα παξαπάλσ πγξά. ηεξεψλνπκε κε 
καληαιάθηα ηηο 4 ραξηνπεηζέηεο ζηνλ νξζνζηάηε. 
Βξέρνπκε θάζε ραξηνπεηζέηα κε ην πγξφ πνπ 
έρνπκε γξάςεη. Γηα λα είλαη «δίθαην» ην πείξακα, 
κεηξνχκε ίζεο πνζφηεηεο πγξνχ πνπ ζα ξίμνπκε κε 
ην ζηαγνλφκεηξν. 

 

● Πεξηγξάθνπκε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα πγξά 
κε ηα νπνία βξέρνπκε ηηο ραξηνπεηζέηεο. 

 

● πδεηνχκε θαη αλαθνηλψλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 
 
Δξεπλνχκε 

 Πψο ηα ζψκαηα απφ πγξά  

 κεηαηξέπνληαη ζε αέξηα; 6 
 

 
Πεηξακαηηδφκαζηε 
 

     Υιηθά ηεο νκάδαο 
 

 δνρείν πνπ κεηξάεη λεξφ 
 ειεθηξηθή εζηία 
 λεξφ 
 θαπάθη θαηζαξφιαο ή ηαςί 

αινπκηλίνπ 
 
Α. Με ηελ ειεθηξηθή εζηία ζεξκαίλνπκε ην δνρείν κε ην 

λεξφ. 
 

Β. ηαλ ην λεξφ αξρίδεη λα βξάδεη, ν δάζθαινο καο 
ηνπνζεηεί έλα θαπάθη ή έλα ηαςί αινπκηλίνπ πάλσ 
απφ ην δνρείν, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. Ση 
παξαηεξνχκε; Καηαγξάθνπκε ηηο παξαηεξήζεηο 
καο ζην ζεκεησκαηάξηφ καο. 
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Δξεπλνχκε 
 Δηνηκάδνπκε... ην ιεμηθφ καο 

 7 
 
 
Δξεπλνχκε ζε πεγέο (ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο ή ζην 
δηαδίθηπν). 
 
 Αλαδεηνχκε θαη θαηαγξάθνπκε ηε ζεκαζία ησλ 

ιέμεσλ ηήμε, πήμε, εμάηκηζε, βξαζκόο θαη 

πγξνπνίεζε. 
 Σηο ιέμεηο απηέο ηηο βάδνπκε σο ηίηινπο ζηηο 

αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζακε ζην θεθάιαην απηφ. 

 

 
 

  
  

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

 
Σα ζψκαηα ηα ζπλαληάκε ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: σο 

ζηεξεά, σο πγξά θαη σο αέξηα. Έλα γλψξηκν καο ζψκα 
πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά θαη ζηηο ηξεηο απηέο θαηαζηάζεηο 
είλαη ην λεξφ. 

Ζ θαηάζηαζε ησλ ζσκάησλ αιιάδεη θαζψο απηά 
ζεξκαίλνληαη ή ςχρνληαη. Μηα πνζφηεηα λεξνχ κπνξεί 
λα εκθαληζηεί κε ηε κνξθή ρηνληνχ (ζηεξεφ), πνπ ζα 
πέζεη ζηε γε. Κάπνηα ζηηγκή ην ρηφλη ζα γίλεη λεξφ 
(πγξφ) θαη ζα θπιήζεη ίζσο ζε κηα ιίκλε, φπνπ κπνξεί 
λα εμαηκηζηεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε πδξαηκνχο (αέξην).  
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ηε ζπλέρεηα νη πδξαηκνί ζα μαλαγίλνπλ ζηεξεφ (ρηφλη) ή 
πγξφ (βξνρή)… δειαδή, ν γλσζηφο καο «θχθινο» ηνπ 
λεξνχ. 

Οη επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 
ιέμεηο γη’ απηέο ηηο αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο ησλ 
ζσκάησλ. πρλά, κάιηζηα, παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο 
ηνπο κε ζρήκαηα φπσο ην παξαθάησ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αέξην 

Υγξό 

Σηεξεό 

Υγξνπνίεζε 

Ξήμε 

Δμάηκηζε 
Βξαζκόο 

Τήμε 

Θεξκαίλνληαο  
ηα ζώκαηα 

Ψύρνληαο  
ηα ζώκαηα 
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Ο ίδηνο θχθινο κπνξεί λα γίλεη κε αξθεηά ζψκαηα. 
Μπνξνχκε λα έρνπκε έλα παγάθη νηλνπλεχκαηνο 
(ζηεξεφ), νηλφπλεπκα ζε πγξή θαηάζηαζε αιιά θαη 
νηλφπλεπκα ζε αέξηα θαηάζηαζε. Αθφκα θαη ηα κέηαιια 
αιιάδνπλ θαηάζηαζε. 

Δλψ φκσο ε θαηάζηαζε θάπνησλ ζσκάησλ αιιάδεη 
φηαλ ηα ςχρνπκε ή ηα ζεξκαίλνπκε, ππάξρεη θαη θάηη 
πνπ δελ αιιάδεη. Απηφ είλαη ην ίδην ην πιηθφ: ην λεξφ 
παξακέλεη λεξφ, είηε βξίζθεηαη ζε ζηεξεή (πάγνο) είηε 
ζε πγξή είηε ζε αέξηα (αηκφο) θαηάζηαζε. Σν ίδην 
ζπκβαίλεη κε ην νηλφπλεπκα αιιά θαη κε πνιιά άιια 
ζψκαηα. 
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 Θεθάιαην 6.  Ρν θσο ηαμηδεύεη… 
 θαη «ζπλαληά» ζώκαηα 
 

 

Γηαηί ηα ζπίηηα καο λα έρνπλ παξάζπξα; Γηαηί ηα 
παξάζπξα λα έρνπλ θαη ηδάκηα θαη παληδνύξηα;  
Τη ζπκβαίλεη όηαλ ην θσο «ζπλαληά» δηάθνξα ζώκαηα; 

 

 
 

 1 
 

 
Γλσξίδνπκε φηη ν ήιηνο είλαη πεγή 
θσηφο θαη ζεξκφηεηαο. 
Καηαγξάθνπκε άιιεο πεγέο θσηφο  
πνπ γλσξίδνπκε. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
Δξεπλνχκε 

 2 
 

 
Πεηξακαηηδφκαζηε 
 
Α. Ση ζπκβαίλεη φηαλ ην θσο ζπλαληά θάπνην ζψκα;  

Ση ζα ζπκβεί αλ θσηίζνπκε κε πξνβνιέα ή κε θαλφ 
ηα ζψκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηνλ πίλαθα ηεο 
επφκελεο ζειίδαο; 
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……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………· 
 
Β. Φσηίδνπκε ηα ζψκαηα κε ηνλ  

 πξνβνιέα ή ην θαλφ φπσο ηα  
 παηδηά ζηελ θσηνγξαθία θαη  
 ζεκεηψλνπκε (Υ) ζηελ  
 θαηάιιειε ζηήιε. 

 
 
 
 

ιηθό 
πνπ θσηίδνπκε 

Ξεξλά 
όιν ην 
θσο 

Ξεξλά κόλν 
έλα κέξνο 

από ην θσο 

Γελ πεξλά 
θαζόινπ 

θσο 

Υαξηί 
θσηνηππηθνχ 

   

κεκβξάλε 
πεξηηπιίγκαηνο 
ηξνθίκσλ 

   

ραξηφλη    

αινπκηλφραξην    

πνηήξη 
κε λεξφ 

   

πνηήξη  
κε πνξηνθαιάδα 

   

θαζξέθηεο    

ιαδφθνιια    
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Δξεπλνχκε 
 Οη θσηεηλέο πεγέο  

 εθπέκπνπλ ζεξκφηεηα; 3 
 

Πεηξακαηηδφκαζηε 
 

Πξνεηνηκάδνπκε ζηελ  
ηάμε καο ηα πεηξάκαηα  
ηεο θσηνγξαθίαο. 
 

 εκεηψλνπκε ζηνλ  
παξαθάησ πίλαθα  
ηε ζεξκνθξαζία πνπ  
δείρλνπλ ηα ζεξκφ- 
κεηξα ρσξίο λα είλαη αλακκέλν ην θεξί θαη κε ηε 
ιάκπα ζβεζηή. 

 Αλάβνπκε ην θεξί θαη ζπλδένπκε ην ιακπηήξα ψζηε 
λα θσηίδεη. Παξαηεξνχκε ηηο ελδείμεηο ησλ 
ζεξκνκέηξσλ. Μεηά απφ 3 ιεπηά ζεκεηψλνπκε ηε 
ζεξκνθξαζία πνπ δείρλνπλ ηα ζεξκφκεηξα. 

 

Νδεγίεο 
Ξείξακα κε 

θεξί 
Ξείξακα κε 

ιάκπα 

Κέηξεζε: ζεξκνθξαζία 
πνπ δείρλνπλ ηα 
ζεξκφκεηξα πξηλ 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 
θσηεηλέο πεγέο 

..... βαζκνί 
Κειζίνπ 

..... βαζκνί 
Κειζίνπ 

Κέηξεζε: ζεξκνθξαζία 
πνπ δείρλνπλ ηα 
ζεξκφκεηξα αθνχ 
πεξάζνπλ 3 ιεπηά  
απφ ηε ζηηγκή πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε ηηο 
θσηεηλέο πεγέο 

..... βαζκνί 
Κειζίνπ 

..... βαζκνί 
Κειζίνπ 
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● Μειεηάκε ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ θαηαγξάςακε, 
ζπδεηάκε θαη δηαηππψλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

Ση ζπκβαίλεη φηαλ ην θσο ζπλαληά θάπνην ζψκα;  
Με ηα πεηξάκαηα πνπ θάλακε, δηαπηζηψζακε φηη απφ 
θάπνηα ζψκαηα πεξλάεη ζρεδφλ φιν ην θσο απφ 
κεζάηνπο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, απφ ην ηδάκη θαη απφ 
ηνλ αέξα. Απηά ηα νλνκάδνπκε δηαθαλή ζψκαηα. 
Απφ άιια ζψκαηα πεξλάεη κφλν έλα κέξνο απφ ην θσο, 
φπσο ε ραξηνπεηζέηα, θαη γη' απηφ ηα νλνκάδνπκε 
εκηδηαθαλή ζψκαηα. Σέινο, απφ θάπνηα ζψκαηα δελ 
πεξλάεη θαζφινπ θσο, φπσο απφ ηνπο ηνίρνπο ησλ 
ζπηηηψλ. Απηά ηα νλνκάδνπκε αδηαθαλή ζψκαηα. 

Οη θσηεηλέο πεγέο εθηφο απφ θσο εθπέκπνπλ, 
δειαδή ζηέιλνπλ πξνο ηα «έμσ», θαη ζεξκφηεηα. Γηα 
παξάδεηγκα, ζηα δσκάηηα πνπ ππάξρνπλ πνιιέο 
ιάκπεο ε ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη. 
 
 

 

  7   » » » 
 

 

 Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… 
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ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΚΟΜΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κείγκαηα, αλακεηγλχνπκε 
δχν ή πεξηζζφηεξα ζψκαηα. Σα ζψκαηα απηά κπνξεί 
λα είλαη πγξά ή ζηεξεά .…………………………………… 

Κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε θάπνηα κείγκαηα; 
Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπν γηα λα δηαρσξίδνπκε 

κείγκαηα, φπσο ………………………………………………  
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

Ο αέξαο βξίζθεηαη ζρεδφλ παληνχ, φπσο …………  
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………  

Με ην ζεξκφκεηξν κεηξάκε πφζν ζεξκφ ή ςπρξφ 
είλαη έλα ζψκα. ζν πην ζεξκφ είλαη, ηφζν πςειφηεξε 
είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαη φζν πην ςπρξφ είλαη έλα 
ζψκα, ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ. 

1,2,3,4,5,6,... 

 

 Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… 
θαη λα ζπκπιεξώζνπκε 
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[ 

Σα ζψκαηα ηα ζπλαληάκε ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: 
ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα. Ζ θαηάζηαζε θάπνησλ 
ζσκάησλ αιιάδεη φηαλ ηα ζεξκαίλνπκε ή ηα ςχρνπκε. 
Οη επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο 
γηα ηηο αιιαγέο απηέο ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζσκάησλ: 
ηήμε, πήμε, εμάηκηζε, βξαζκφο, πγξνπνίεζε ………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

Κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε παξαδείγκαηα αιιαγήο 
ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζσκάησλ από ηελ θαζεκεξηλή 
καο δσή; 

Κάπνηα ζψκαηα αθήλνπλ λα πεξάζεη απφ κέζα 
ηνπο φιν ζρεδφλ ην θσο κηαο θσηεηλήο πεγήο πνπ 
πέθηεη επάλσ ηνπο ( …………………… ζψκαηα), θάπνηα 
άιια αθήλνπλ λα πεξάζεη έλα κέξνο απφ απηφ 
(……………………… ζψκαηα) θαη ηέινο θάπνηα άιια δελ 
αθήλνπλ θαζφινπ θσο λα πεξάζεη απφ κέζα ηνπο 
(……………………… ζψκαηα). Οη θσηεηλέο πεγέο εθηφο 
απφ θσο εθπέκπνπλ θαη ……………………………… . 
 
Βαζηθφ ιεμηιφγην 
ζψκα, κείγκα, δηάιπκα, ζηεξεφ, πγξφ, αέξην, δηαινγή 
κε ηα ρέξηα, έιμε κε καγλήηε, θνζθίληζκα, δηήζεζε, 
αέξαο, αηκφζθαηξα, ζεξκνθξαζία, ζεξκφηεηα, βαζκνί 
Κειζίνπ, θαηάζηαζε, ηήμε, πήμε, εμάηκηζε, 
πγξνπνίεζε, βξαζκφο, θσο, θσηεηλή πεγή, δηαθαλή, 
εκηδηαθαλή θαη αδηαθαλή ζψκαηα 
 
 

 Ο κίηνο ηεο Αξηάδλεο 
 

Πεγαίλνπκε ηψξα πίζσ ζην «ράξηε» κε ηηο ιέμεηο θαη 
ζπκπιεξψλνπκε φ,ηη λνκίδνπκε πσο ρξεηάδεηαη. 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ  » » » 
 
 

Ξώο 
θηάζακε  
σο εδώ; 

Ση καο άξεζε; 

Ση ζέινπκε λα 
θξαηήζνπκε απφ φζα 

κειεηήζακε; 

Πψο ηα κειεηήζακε; 

Ση καο δπζθφιεςε; 

Πνχ ζα καο ρξεηαζηνχλ  

φζα κειεηήζακε; 

Ση ζα ζέιακε  

λα θάλνπκε αθφκα; 

Πνηεο πεγέο 
ρξεζηκνπνηήζακε  

θαη πψο καο βνήζεζαλ; 

Πψο εξγαζηήθακε  

ζηελ νκάδα καο; 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 7 

ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΟΤΜΔ ΚΑΗ 
ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΜΑΣΔ 

(Δπηθνηλσλία θαη Δλεκέξσζε) 
 

Έλαο «ράξηεο» από ιέμεηο 
 

 
 

επηθνηλσλνχκε κε 
 
 

 
 

ελεκεξσλφκαζηε απφ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηαζηαπξώλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ 

ΝΗ ΑΛΘΟΩΞΝΗ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΝΚΔ 
ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΟΩΛΝΚΑΠΡΔ 

……………
……………

… 

 

λνήκαηα 
 

……………
……………

… 

ην ξαδηφθσλν 

…………………… 

…………….….……
…………… 

 

…………………… 
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 Κεθάιαην 1.  Γηαθνξεηηθνί ιανί, 
 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο 
 

 
 

Σε κηα εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηνπ ζρνιείνπ ηεο 
Αξηάδλεο νη καζεηέο ζπλαληήζεθαλ κε κηα νκάδα 
παηδηώλ από ηε Φηιαλδία. Θάπνηα ζηηγκή βξέζεθαλ λα 
παίδνπλ καδί. Ξώο θαηάθεξαλ λα επηθνηλσλήζνπλ; 
 

 
Παηρλίδη ξφισλ 

 Δπηθνηλσλνχκε 

 παίδνληαο !  1 
 
 
 Φαληαδφκαζηε φηη βξηζθφκαζηε ζ’ έλαλ θεληξηθφ 

δξφκν ηεο πφιεο καο θαη μεθηλάκε ην παηρλίδη. 
Πεξπαηάκε κφλνη καο ή ζε παξέεο. 
Άιινη πεγαίλνπκε ζηε δνπιεηά καο, άιινη 
θνηηάδνπκε ηηο βηηξίλεο ησλ θαηαζηεκάησλ, άιινη 
πεξηκέλνπκε ζηε ζηάζε ηνπ ιεσθνξείνπ, άιινη 
βξηζθφκαζηε ζε θάπνηα πιαηεία θ.ά. 

Έλαο απφ θάζε νκάδα γίλεηαη «επηζθέπηεο» 
(«ηνπξίζηαο») απφ άιιε ρψξα, γηα παξάδεηγκα απφ 
ηελ Ηζπαλία, ηε Ρσζία, ηε νπεδία ή ηε Γεξκαλία. 
Καλέλαο απφ ηνπο «επηζθέπηεο» δε γλσξίδεη ηελ 
ειιεληθή γιψζζα. Ο θαζέλαο απνθαζίδεη πνην 
κέξνο ζέιεη λα επηζθεθζεί (π.ρ. έλαλ αξραηνινγηθφ 
ρψξν, έλα κνπζείν, κηα εθθιεζία, έλαλ 
παξαζαιάζζην ηφπν), ρσξίο λα ην αλαθνηλψζεη 
ζηνπο ππφινηπνπο. 
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Οη «ηνπξίζηεο» πξνζπαζνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε 
ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλαληνχλ, ψζηε λα βξνπλ 
πψο ζα θηάζνπλ ζην κέξνο πνπ δεηνχλ. 
Πξνζπαζνχλ αθφκε λα επηθνηλσλήζνπλ θαη κεηαμχ 
ηνπο. 

 
πδεηνχκε 

 2 
 

 
 Πφζν εχθνιν ήηαλ λα 

επηθνηλσλήζνπκε; 
 Πνηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο 

επηλνήζακε; 
 Πψο μεπεξάζακε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλαληήζακε; 
 Θα κπνξνχζακε λα επηθνηλσλήζνπκε  

θαη κε άιινπο ηξφπνπο; 
 
 
 
 

πδεηνχκε 

 Μηα ιέμε «ηαμηδεχεη»! 3 
 

 
 
 Πξνζπαζνχκε λα δηαβάζνπκε ηηο ιέμεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο πηλαθίδεο. Δίλαη εχθνιν λα 
ππνζέζνπκε ηη ζεκαίλνπλ. Ση καο βνεζά ζε απηφ; 

 Γλσξίδνπκε άιιεο ιέμεηο πνπ είλαη πεξίπνπ ίδηεο ζε 
θάπνηεο γιψζζεο ηεο Δπξψπεο; 
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 4 
 

 

Κάπνηνη επαγγεικαηίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 
επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ πνπ δε κηινχλ ηελ ίδηα 
γιψζζα είλαη ν δηεξκελέαο, ν κεηαθξαζηήο, ν μελαγφο. 
 
 πδεηνχκε γη’ απηά ηα επαγγέικαηα. 

…………… …………… 

ΠΣΝΙΔΗΝ 
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Οη ιανί ηεο Δπξψπεο κηιάκε δηαθνξεηηθέο 
γιψζζεο. Απηφ κπνξεί λα καο δπζθνιεχεη, αιιά δε καο 
εκπνδίδεη λα επηθνηλσλνχκε κεηαμχ καο. 

ηαλ επηζθεπηφκαζηε κηα άιιε ρψξα θαη δε 
γλσξίδνπκε ηε γιψζζα πνπ κηινχλ εθεί, πξνζπαζνχκε 
λα βξνχκε ηξφπνπο γηα λα επηθνηλσλήζνπκε. 
Δπηθνηλσλνχκε κε λνήκαηα, κε ζχκβνια (π.ρ. 
πηλαθίδεο), πξνκεζεπφκαζηε έλα ιεμηθφ θ.ά. Αλ φκσο 
εγθαηαζηαζνχκε ζε θάπνηα ρψξα γηα πεξηζζφηεξν 
ρξφλν, είλαη αλάγθε λα κάζνπκε θαιχηεξα ηε γιψζζα 
ηεο ρψξαο απηήο, ρσξίο, βέβαηα, λα μεράζνπκε ηε δηθή 
καο. Απηφ ζα καο δηεπθνιχλεη ζηελ θαζεκεξηλή καο 
επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο, ζηηο ζπνπδέο καο, ζηε 
δνπιεηά καο. 

Γηα λα κπνξνχκε λα επηθνηλσλνχκε πην εχθνια κε 
αλζξψπνπο απφ φιν ηνλ θφζκν, γηα παξάδεηγκα λα 
θάλνπκε θίινπο ζε καθξηλέο ρψξεο, λα δηαβάδνπκε ηα 
βηβιία ηνπο, λα δηαζθεδάδνπκε ζηηο γηνξηέο ηνπο, 
καζαίλνπκε απφ κηθξνί θαη άιιεο γιψζζεο. 
 
 
 
 
 

 

1   » » » 
 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… 
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 Κεθάιαην 2. Γηαβάδνπκε 
 εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη βηβιία 

 

 
 

«Τόζεο εθεκεξίδεο κόλν γηα ζήκεξα;» είπε ε Αξηάδλε 
πεξλώληαο από ην πεξίπηεξν. Θαη ξίρλνληαο κηα καηηά 
ζην δηπιαλό βηβιηνπσιείν αλαξσηήζεθε: «Γηαηί θαη γηα 
πνηνλ ηόζα πνιιά βηβιία;» 

 

 

Α. Δθεκεξίδεεεο! 
 
πδεηνχκε 

 1 
 

 
 
Ζ δεκνζηνγξάθνο γξάθεη ην άξζξν. 
Τα άξζξα δηνξζώλνληαη. 

 
 
 
 

Ζ αξρηζπληάθηεο καδί  
κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο  
επηιέγεη ηα άξζξα  
πνπ ζα δεκνζηεπηνύλ. 

 
 

ΑΡΥΗΤΝΣΑΚΣΖ 
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Ν θσηνγξάθνο βγάδεη θσηνγξαθίεο 

 

 
 

Σην ηππνγξαθείν ηππώλνληαη νη 
εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά (ηύπνο). 

 
 
 

Σηνπο ππνινγηζηέο θηηάρλνληαη νη ζειίδεο, 
γξάθνληαη ηα θείκελα ζε ζηήιεο θαη 
κπαίλνπλ νη θσηνγξαθίεο, γίλεηαη δειαδή ε 
ζειηδνπνίεζε. 

 

 
Παξαηεξνχκε ηηο εηθφλεο θαη ζπδεηνχκε πνηνη 
επαγγεικαηίεο ζπλεξγάδνληαη γηα λα γίλεη κηα 
εθεκεξίδα. 
 
πγθξίλνπκε 

 2 
 

 

 
 

Α. ρνιηάδνπκε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.  

εκεηψλνπκε Σ ζε φζεο πξνηάζεηο ηαηξηάδνπλ 
πεξηζζφηεξν ζηηο  εθεκεξίδεο θαη ζηα πεξηνδηθά. Γηα 
ηηο πξνηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ θαη ζηελ ηειεφξαζε θαη 
ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζην ξαδηφθσλν, αθήλνπκε ην 
θνπηάθη θελφ. 
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α) Δίκαζηε αλαγλψζηεο. 

Γηαβάδνπκε φπνηεο εηδήζεηο 
κάο ελδηαθέξνπλ θαη κε ηε 

ζεηξά πνπ εκείο ζέινπκε.  
 

β) Γηαβάδνπκε, μαλά θαη  

μαλά, φ,ηη καο ελδηαθέξεη.  
 
γ) Μειεηάκε έλαλ θαηλνχξην λφκν ή κηα νκηιία ηνπ 

πξσζππνπξγνχ, φπσο αθξηβψο ηελ είπε.  
 

δ) Δλεκεξσλφκαζηε γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζε ρψξεο 

καθξηλέο.  
 

ε) Δλεκεξσλφκαζηε γηα ηα αζιεηηθά γεγνλφηα.  
 

δ) Γηαβάδνπκε φ,ηη ζέινπκε, φζν ζέινπκε  

θαη φπνπ ζέινπκε.  
 

ε) Μπνξνχκε λα θφβνπκε ηα θείκελα (απνθφκκαηα)  
ή ηηο θσηνγξαθίεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ, λα ηα 
ζπγθεληξψλνπκε ζ’ έλα δηθφ καο θάθειν ή λα ηα 

θαξθηηζψλνπκε θάπνπ ζην δσκάηην καο.  
 

ζ) Δλεκεξσλφκαζηε γηα ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο  

ή ηηο ζπλαπιίεο πνπ ζα γίλνπλ.  
 

 
Β. πδεηνχκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο 

πξνηηκά λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ηχπν, δειαδή 
απφ ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά. 
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Β. Βηβιία 
 

Σν αγαπεκέλν κνπ βηβιίν 3 
 

 
 

ΣΟ ΓΗΚΟ ΜΟΤ  
ΑΓΑΠΖΜΔΝΟ ΒΗΒΛΗΟ  
ΔΗΝΑΗ ………………………………· 
………………………………………  
…………………………………….. . 
 
ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΔΥΔΗ ΓΡΑΦΔΗ  
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
Ο ΖΡΧΑ, ΖΡΧΗΓΑ  
ΠΟΤ ΤΜΠΑΘΧ ΔΗΝΑΗ ………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 παιηά ηππνγξαθηθή κεραλή 
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Δξεπλνχκε 
 Δξεπλνχκε - πδεηνχκε –   

 Καηαγξάθνπκε 4 
 
 
Τπάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ βηβιία. Βηβιία κε πεξηπέηεηεο, 
κε πνηήκαηα, κε αζηείεο ηζηνξίεο, κε παξακχζηα, κε 
δηεγήκαηα, κε ηαμίδηα, βηβιία γηα ηε θχζε, γηα ηηο 
εθεπξέζεηο, γηα ην δηάζηεκα, γηα ηνλ αζιεηηζκφ, γηα ηελ 
ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο, ηεο ρψξαο καο ή άιισλ ρσξψλ, 
ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο... 

Α*. Δξεπλνχκε ηη είδε βηβιίσλ ππάξρνπλ ζηε 
βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 

Β. Ση είδνπο βηβιία κάο αξέζεη λα δηαβάδνπκε; Γηα 
πνηνπο ιφγνπο; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δγψ ςάρλσ γηα 
πιεξνθνξίεο ζηελ 

ειεθηξνληθή 
εγθπθινπαίδεηα. 
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« Έλα βήκα πην πέξα » 

 5 
 
πγθξίλνπκε πψο παξνπζηάδεηαη ε ίδηα είδεζε ζε 
δηαθνξεηηθέο εθεκεξίδεο. Πνχ ζα ςάμνπκε; ρεδηάδνπκε 
ηα βήκαηά καο. 

Ζ γηαγηά ιέεη φηη φηαλ δηαβάδνπκε πνιιά 

βηβιία, γξάθνπκε θαη κηιάκε σξαία! 

Δγψ δηαβάδσ γηαηί 
κνπ αξέζεη θαη είλαη 

θαιή ζπληξνθηά 

ρη κφλν απηφ! Γλσξίδνπκε 
πνιηηηζκνχο, δηαβάδνπκε γηα ηε 

δσή ησλ αλζξψπσλ… 

ηαμηδεχνπκε κε ηε θαληαζία καο 
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[ 

 

 
 
 
 

Οη θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο πεξηγξάθνπλ, 
ζρνιηάδνπλ θαη εμεγνχλ ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ 
ζην δήκν καο, ζηε ρψξα καο θαη ζε νιφθιεξν ηνλ 
θφζκν. Γηα λα θηάζεη κηα εθεκεξίδα ζηα ρέξηα καο, είλαη 
απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία πνιιψλ επαγγεικαηηψλ. 

Σα πεξηνδηθά κπνξεί λα είλαη εβδνκαδηαία, κεληαία 
θ.ιπ. Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά κφιηο ηππψλνληαη 
κνηξάδνληαη ζηα ζεκεία πψιεζεο, φπσο ζηα 
πεξίπηεξα, απφ φπνπ ηα αγνξάδνπκε. ζνη είκαζηε 
ζπλδξνκεηέο, έρνπκε δειαδή πιεξψζεη απφ πξηλ ηελ 
αμία ηνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα 
ιακβάλνπκε ηαρπδξνκηθά ζην ζπίηη ή ζην ρψξν ηεο 
εξγαζίαο καο. 

Σα βηβιία ηα αγνξάδνπκε ζπλήζσο απφ ηα 
βηβιηνπσιεία. Γηαβάδνληαο βηβιία κπνξεί θαλείο λα 
ηαμηδέςεη κε ηε θαληαζία ηνπ ζε ρψξεο καθξηλέο, λα 
γλσξίζεη ζπλήζεηεο άιισλ αλζξψπσλ, λα κειεηήζεη 
άγλσζηα δψα...Οδεγνί θαη ζπληαμηδηψηεο ζηηο 
πεξηπιαλήζεηο καο κε ηα βηβιία είλαη νη ζπγγξαθείο. 

 

Κπθινθνξνχλ πάξα πνιιά βηβιία θαη πνιιά απφ 
απηά είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία καο. Βέβαηα, δελ 
είλαη δπλαηφλ λα καο αξέζνπλ φια ηα βηβιία πνπ ζα 
δηαβάζνπκε. κσο δε ζηακαηάκε λα αλαδεηνχκε θάζε 
θνξά ην βηβιίν πνπ καο είλαη απαξαίηεην θαη  
καο αξέζεη. 
 

 

 2    3*  » » » 
 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… 
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  Θεθάιαην 3.  
  Αθνύκε ξαδηόθσλν 
  παξαθνινπζνύκε ηειεόξαζε 
 
 

Τόζνη πνιινί ζηαζκνί, ηόζα θαλάιηα θαη εθπνκπέο! 
Αμίδεη ηνλ θόπν; 

 
Οαδηόθσλν 

 

 1 
 

 

Α. Αλνίγνπκε ην ξαδηφθσλν.  
Βξίζθνπκε έλα ζηαζκφ θαη γηα ιίγα  
ιεπηά αθνχκε κε πξνζνρή ηε  
ξαδηνθσληθή εθπνκπή. Κξαηάκε  
ζεκεηψζεηο γηα φζα αθνχκε.  
Ση είδνπο εθπνκπή αθνχκε;  
Δλεκεξσηηθή ή ςπραγσγηθή; 

Β. Τπάξρνπλ πνιινί ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί. Κάλνπκε 
έλα κηθξφ  «ηαμίδη» ζηηο εθπνκπέο πνπ κεηαδίδνληαη. 
πδεηνχκε ηη είδνπο εθπνκπέο αθνχκε ζην 
ξαδηφθσλν. 

 

 2 
 

 
 Πφηε αθνχκε ζπλήζσο ξαδηφθσλν; 

 ε ηη καο είλαη ρξήζηκν; 
 
 Αλαδεηνχκε ζην ιεμηθφ ηη ζεκαίλεη ε ιέμε αθξναηήο. 
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πδεηνχκε 

Μέξεο ξαδηνθψλνπ 3 
 

 

 
… ηελ επνρή ησλ παππνχδσλ καο θαη πην παιηά 
αθφκα – απφ απηνχο κπνξνχκε λα κάζνπκε πνιιά γηα 
ηφηε – δελ ππήξραλ θηλεηά ηειέθσλα, ππνινγηζηέο θαη 
ηειεφξαζε. Κάζε θνξά πνπ ππήξραλ ζεκαληηθέο 
εηδήζεηο ή φηαλ κεηαδηδφηαλ έλα θαηλνχξην ηξαγνχδη, ην 
ξαδηφθσλν ήηαλ ν «πξσηαγσληζηήο» θαη ε νηθνγέλεηα 
καδεπφηαλ γχξσ ηνπ. 
 

Ν ξαδηνθσληθόο καο δηαγσληζκόο 
 

Σν πεξηνδηθφ καο, Ζ Γηάπιαζηο ησλ 
Παίδσλ, πξνθεξχζζεη απφ ηελ  
Παηδηθή ψξα ηνπ ξαδηνθσληθνχ  
ζηαζκνχ Αζελψλ έλα δηαγσληζκφ  
αηλίγκαηνο. ια ηα Γηαπιαζφπνπια 
πνπ δίρσο άιιν ζα παξαθνινπζνχλ  
ηελ ηφζν ελδηαθέξνπζα Παηδηθή  
ψξα ηνπ ζηαζκνχ καο ζα ιάβνπλ  
κέξνο… Σηο απαληήζεηο ζαο ζα  
ζηείιεηε ζην Δζληθφ Ίδξπκα  
Ραδηνθσλίαο… 

 

Ξεξηνδηθό «Ζ Γηάπιαζηο ησλ Ξαίδσλ»  
Ξεξίνδνο Γ', Αξ. 3, Ηαλνπάξηνο 1947, ζει. 34 

 
 Δίκαζηε παηδηά 10 εηψλ, δηαβάδνπκε ην πεξηνδηθφ «Ζ 

Γηάπιαζηο ησλ Παίδσλ» θαη ζέινπκε λα ιάβνπκε 
κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Ση ζα πνχκε γηα λα 
ελεκεξψζνπκε ηνπο γνλείο καο; 
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 Φαληαδφκαζηε ηελ ε κέξα κηαο νηθνγέλεηαο πξηλ απφ 
κεξηθέο δεθαεηίεο, φηαλ θχξην κέζν ελεκέξσζεο 
ήηαλ νη εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά θαη ην ξαδηφθσλν. 

 

πδεηνχκε 

 4 
 

 

 

Ση άιιν κπνξνχκε λα θάλνπκε αθνχγνληαο ξαδηφθσλν; 
 

Ρειεόξαζε 
 

Δθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο 

 5 
 

 
 

Έηζη απάληεζαλ θάπνηνη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κνπ αξέζεη λα βιέπσ ηειεόξαζε γηαηί 
έρεη εθπνκπέο γηα ηε θύζε θαη ηα δώα. 

Κνπ αξέζεη λα βιέπσ ηειεόξαζε  
γηα ηηο αγαπεκέλεο κνπ ζεηξέο 

Κνπ αξέζεη λα βιέπσ ηειεόξαζε  
γηα ηα αζιεηηθά 

Κνπ αξέζεη λα βιέπσ ηειεόξαζε 
γηα ηηο δηαθεκίζεηο 

Κνπ αξέζεη λα βιέπσ ηειεόξαζε  
γηαηί κνπ θηηάρλεη ην θέθη  
θη επεηδή δελ έρσ ηη άιιν λα θάλσ. 
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Δκείο, γηα πνηνπο ινγνύο παξαθνινπζνύκε ηειεόξαζε; 
 
Δξεπλνύκε 

 Δξεπλνχκε - πδεηνχκε –   

 Καηαγξάθνπκε 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπηιέγνπκε έλα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα, ζπδεηνχκε 
θαη θαηαγξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηφ καο: 
 

Α. Πνηνη ζπλεξγάδνληαη γηα λα γίλεη κηα ηειενπηηθή 
εθπνκπή; 

Β. Πφηε είκαζηε «θαινί» ηειεζεαηέο; Πψο κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηνχκε πην ζσζηά ηελ ηειεφξαζε; 

Γ. ε ηη κνηάδεη θαη ζε ηη δηαθέξεη ε ηειεφξαζε απφ ηα 
άιια κέζα ελεκέξσζεο; 

Γ. Αλ ήκαζηαλ εκείο γνλείο, πφζε ψξα ζα επηηξέπακε 
ζην παηδί καο λα παξαθνινπζεί ηειεφξαζε; Πψο ζα 
πξνζπαζνχζακε λα ην πείζνπκε λα κελ «θνιιάεη» 
ζηελ ηειεφξαζε; Ση άιιν ζα ηνπ πξνηείλακε λα θάλεη 
εθείλε ηελ ψξα; 
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πδεηνχκε 

 7 
 

 
 

Υσξηδφκαζηε ζε δχν νκάδεο κε ζθνπφ λα πάξνπκε 
κέξνο ζε κηα ζπδήηεζε κε ζέκα ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο 
ηειεφξαζεο. 
 

 Α 
 

Ζ πξψηε νκάδα ζα ππνζηεξίμεη ηελ άπνςε:  
«Ζ ηειεφξαζε σθειεί». 
 

 

 Β 
 

Ζ δεχηεξε νκάδα ζα ππνζηεξίμεη ηελ άπνςε:  
«Ζ ηειεφξαζε βιάπηεη». 
 

 
Κάζε νκάδα θαηαγξάθεη ηα επηρεηξήκαηά ηεο θαη ηα 
ππνζηεξίδεη ζηε ζπδήηεζε. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σν ξαδηφθσλν είλαη έλα κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο 

πνπ γηα πνιιέο δεθαεηίεο «κάγεςε» ην θνηλφ. Μαο 
ελεκεξψλεη, καο ςπραγσγεί, καο θξαηά ζπληξνθηά. 
Μπνξνχκε λα αθνχκε ξαδηφθσλν αθφκε θαη φηαλ 
παίδνπκε, φηαλ δσγξαθίδνπκε, φηαλ δηαβάδνπκε έλα 
βηβιίν. 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… 
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[ 

Ζ ηειεφξαζε είλαη έλα άιιν κέζν ελεκέξσζεο, πνπ 
κπήθε ζηε δσή καο πην πξφζθαηα, θαη έθεξε κεγάιεο 
αιιαγέο. Μαο πιεξνθνξεί, καο ςπραγσγεί θαη καο 
ελεκεξψλεη γξήγνξα θαη παξαζηαηηθά κε εηθφλεο, 
ζπλεληεχμεηο, ηαηλίεο θαη ζρφιηα γηα φζα ζπκβαίλνπλ 
ζηνλ θφζκν. Έρεη ηεξάζηηα δχλακε. Γηα παξάδεηγκα, 
θάπνηνλ ππνςήθην ζηηο εθινγέο, πνπ είλαη γλσζηφο 
απφ ηελ ηειεφξαζε, κπνξεί λα ηνλ ςεθίζνπλ 
πεξηζζφηεξνη απφ θάπνηνλ άιιν, πνπ είλαη ιηγφηεξν 
γλσζηφο. 

Υξεζηκνπνηνχκε θαιχηεξα ηελ ηειεφξαζε, φηαλ 
δηαιέγνπκε ηηο εθπνκπέο, ηηο θξίλνπκε θαη ηηο 
ζπδεηνχκε κε ηνπο γνλείο καο. Δπίζεο, φηαλ 
ζπγθξίλνπκε πψο παξνπζηάδεηαη κηα είδεζε ζε έλα 
θαλάιη θαη πψο ζε έλα άιιν, φηαλ δελ παξαθνινπζνχκε 
ζθελέο βίαο, φηαλ θξίλνπκε ηηο δηαθεκίζεηο θαη 
ειέγρνπκε αλ είλαη ζσζηέο ή παξαπιαλεηηθέο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4*  » » » 
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 Θεθάιαην 4. Λένη «δξόκνη» 
 επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο 

 
 

 
 

Ξην παιηά, όηαλ ν κπακπάο ήηαλ παηδί, δελ κπνξνύζε λα 
κηιά κε έλα θίιν ηνπ πνπ ήηαλ καθξηά θαη ηαπηόρξνλα 
λα ηνλ βιέπεη… Δγώ όκσο κπνξώ! Ξώο γίλεηαη απηό; 

 
 

Δθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο 

 1 
 

 
ήκεξα νη εηδήζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο 
«ηαμηδεχνπλ» αζηξαπηαία ζε φιν ηνλ θφζκν. 
Μπνξνχκε φιν θαη πην εχθνια λα 
αλαδεηνχκε θαη λα βξίζθνπκε πιεξνθνξίεο. 

 
 Πψο βνήζεζαλ ζ’ απηφ 
εθεπξέζεηο φπσο ν ειεθηξνληθφο 
ππνινγηζηήο θαη ν δνξπθφξνο; 

 

 
Γηαδίθηπν: Έλαο απέξαληνο «θόζκνο» 

 

Δξεπλνχκε 
 Δξεπλνχκε - πδεηνχκε –   

 Καηαγξάθνπκε 2 
 
 
πδεηνχκε γηα ην δηαδίθηπν. Φηηάρλνπκε ζην 
ζεκεησκαηάξηφ καο έλαλ πίλαθα ζαλ ηνλ παξαθάησ θαη 
ηνλ ζπκπιεξψλνπκε κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ καο: 
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Ρη κπνξνύκε λα θάλνπκε 
ζην δηαδίθηπν 

Ρη θίλδπλνπο θξύβεη 
ην δηαδίθηπν 

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

  

 

 3 
 

 

Ο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη 
αλαγθαίνπο θαλφλεο ψζηε λα  
ρξεζηκνπνηνχκε κε αζθάιεηα ην  
δηαδίθηπν. πδεηνχκε γηα απηνχο  
θαη, αλ ζέινπκε, ηνλ ζπκπιεξψλνπκε 
θαη κε δηθνχο καο. 
 
 

Γηα λα ρξεζηκνπνηψ κε αζθάιεηα ην δηαδίθηπν 
 

α) πδεηψ κε ηνπο γνλείο κνπ (ζην ζπίηη) ή κε ην 
δάζθαιφ κνπ (ζην ζρνιείν) θαη απνθαζίδνπκε καδί: 
πνηεο ηζηνζειίδεο επηηξέπεηαη λα επηζθέπηνκαη θαη 
πφζε ψξα ζα ρξεζηκνπνηψ ην δηαδίθηπν. 

 

β) Γε δίλσ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν 
(νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε ηνπ ζπηηηνχ ή ηνπ 
ζρνιείνπ κνπ, φλνκα ζρνιείνπ, θ.ιπ.). 

 

γ) Λέσ ζηνπο γνλείο κνπ πιεξνθνξίεο πνπ ζπλάληεζα 
θαη λνκίδσ φηη είλαη χπνπηεο. 

 

δ) Γε ζπκθσλψ λα ζπλαληεζψ κε θάπνηνλ, νχηε θαη 
ζηέιλσ ηε θσηνγξαθία κνπ αλ κνπ δεηεζεί, ρσξίο 
πξψηα λα ην ζπδεηήζσ κε ηνπο γνλείο κνπ. 

…………………………………………………………………… 
 Σνλ θαηάινγν απηφλ κπνξνχκε λα ηνλ έρνπκε ζην 

ζρνιείν αιιά θαη ζην ζπίηη. 
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πγθξίλνπκε 

 4 
 

 
 
Με ην δηαδίθηπν δχν άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπλνκηινχλ 
κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηνπο, φζν καθξηά θη αλ 
βξίζθνληαη, θαη ηαπηφρξνλα λα βιέπεη ν έλαο ηνλ άιιν. 
 

 πγθξίλνπκε απηφλ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε 
άιινπο ηξφπνπο πνπ γλσξίδνπκε. 

 
Δξεπλνχκε 

 Δξεπλνχκε - πδεηνχκε –   

 Καηαγξάθνπκε 5 
 
 
Με ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ καο κπαίλνπκε ζην 
δηαδίθηπν θαη επηιέγνπκε λα αλαδεηήζνπκε θαη λα 
βξνχκε έλα απφ ηα παξαθάησ: 
 

 έλα ράξηε θάπνηνπ λνκνχ πνπ καο ελδηαθέξεη 
 

 δχν θσηνγξαθίεο παξαζαιάζζησλ ή νξεηλψλ 
πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο 

 

 ηε θσηνγξαθία ελφο ζξεζθεπηηθνχ κλεκείνπ ηεο  
ρψξαο καο 

 

 πιεξνθνξίεο γηα θάπνην δψν ή θπηφ ηνπ ηφπνπ καο 
 

 πξντφληα ηνπ ηφπνπ καο. 
 
πδεηνχκε ηψξα θαη ζεκεηψλνπκε ζην ζεκεησκαηάξηφ 
καο ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε ζηε δηάξθεηα ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο. 
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Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έθεξε λέα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο (δνξπθνξηθή ηειεφξαζε, 
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, δηαδίθηπν). Έηζη, ζήκεξα 
ελεκεξσλφκαζηε γξήγνξα, βξίζθνπκε εχθνια θαη 
γξήγνξα πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχκε θαη καζαίλνπκε 
εηδήζεηο απφ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά κέζα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 
είλαη έλα κέζν πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη. Μία απφ ηηο 
δπλαηφηεηεο πνπ καο πξνζθέξεη είλαη λα ζπλδεφκαζηε 
ζην δηαδίθηπν. Υξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν 
κπνξνχκε λα εξεπλνχκε θαηλά καζαίλνπκε, λα 
αληαιιάζζνπκε απφςεηο, λα επηθνηλσλνχκε κε 
αλζξψπνπο φζν καθξηά θη αλ βξίζθνληαη, λα βιέπνπκε 
ηφπνπο θαη ρψξνπο πνπ δελ κπνξνχκε λα 
επηζθεθζνχκε, λ’ αθνχκε κνπζηθή, λα βξίζθνπκε θαη λα 
παίδνπκε παηρλίδηα κε καθξηλνχο ζπκπαίθηεο θ.ά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5*  » » » 
 

 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… 
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 Θεθάιαην 5. Δλεκεξσλόκαζηε 
 κε πνιινύο ηξόπνπο 

 

 
 

– Αξηάδλε, ηειηθά ζα πάκε αύξην εθδξνκή κε ην ζρνιείν! 
Σηελ εθεκεξίδα γξάθεη πσο ν θαηξόο ζα είλαη θαιόο. 

 

– Μέραζέ ην! Κόιηο αθνύζακε ζηηο εηδήζεηο όηη ν θαηξόο 
άιιαμε θαη ζα ραιάζεη από αύξην. 

 

Δκείο ηη λνκίδνπκε; Θα πάλε ηα παηδηά αύξην εθδξνκή; 
Γηαηί; 

 

 
Δθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο 

 1 
 

 
 
ηαλ ζέινπκε λα ελεκεξσζνχκε γηα έλα ζέκα, πνην 
κέζν ελεκέξσζεο πξνηηκνχκε ζπλήζσο; Γηα πνηνπο 
ιφγνπο; 

 
πδεηνχκε  

 Πψο καζαίλνπκε γηα έλα ζέκα  

 πνπ καο ελδηαθέξεη; 2 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

Αθνχκε ζπρλά φηη «είλαη ζεκαληηθό 
λα ελεκεξσλόκαζηε» θαη φηη πνιιέο 
θνξέο ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν 

θαη νη εθεκεξίδεο δε «ιέλε» φιε 

ηελ αιήζεηα. 
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 Βήκα 1ν: 
 

πδεηνχκε ζηελ νκάδα καο θαη επηιέγνπκε απφ ηελ 
επηθαηξφηεηα έλα ζέκα πνπ καο ελδηαθέξεη θαη ζα 
ζέιακε λα ελεκεξσζνχκε γη’ απηφ. Σν γξάθνπκε ζην 
θέληξν ηνπ ζρήκαηνο. 
 

 Βήκα 2ν: 
 

Γηαβάδνπκε θαη ζπδεηνχκε απηά πνπ ππνζηεξίδνπλ 
ηα παηδηά. εκεηψλνπκε δίπια ζε θάζε πξφηαζε  
αλ ζπκθσλνχκε κε φζα ιέλε ή Γ αλ δηαθσλνχκε, 
θαη εμεγνχκε γηα πνηνπο ιφγνπο. 
 

 Βήκα 3ν: 
 

Πψο κπνξνχκε λα ελεκεξσλφκαζηε πνιχπιεπξα 
γηα ην ζέκα πνπ καο ελδηαθέξεη; Γξάθνπκε θη εκείο 
ηηο δηθέο καο πξνηάζεηο θαη ζρνιηάδνπκε φζα ιέεη ε 
Αξηάδλε. 
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Γηαβάδσ  
κόλν κηα εθεκεξίδα 

Γηαβάδσ  
κόλν κηα εθεκεξίδα 

Κειεηώ πξνζεθηηθά ηηο 
δηαθνξεηηθέο απόςεηο αθόκα θη 

αλ δηαθσλώ κε απηέο. 

Δλεκεξώλνκαη κόλν 
από ηελ ηειεόξαζε 

Γηαβάδσ ζε εθεκεξίδεο θαη 
πεξηνδηθά ηηο ζπλεληεύμεηο 
ή ηηο δειώζεηο εηδηθώλ πνπ 
αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα 
θαη ην γλσξίδνπλ θαιά. 

Τν ζέκα πνπ επηιέμακε: 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 
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Δξεπλνχκε 
 Δξεπλνχκε - πδεηνχκε –   

 Καηαγξάθνπκε 3 
 
 
Δπηιέγνπκε ηξία Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη 
θαηαγξάθνπκε απφ ηηο εηδήζεηο κίαο εκέξαο θάπνηεο 
πνπ αθνξνχλ θη εκάο ηα παηδηά (γηα παξάδεηγκα, κηα 
είδεζε γηα έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβε ζηε γεηηνληά καο ή 
ζηνλ ηφπν καο). 
 
Ήηαλ, θαηά ηελ άπνςε καο, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο 

θαηάιιεινο; 
 Θα κπνξνχζακε ηελ ίδηα είδεζε λα ηελ πνχκε ή λα 

ηε γξάςνπκε κε πην απιφ ηξφπν; 
 
πδεηνχκε ηηο παξαηεξήζεηο καο θαη, αλ ζέινπκε, 
γξάθνπκε έλα γξάκκα ή ζηέιλνπκε έλα κήλπκα κε ην 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ζε θάπνην Μέζν 
Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο κε ηηο πξνηάζεηο καο γηα 
ελεκέξσζε πνπ ζα αθνξά κφλν εκάο ηα παηδηά. 

Νη πξνηάζεηο καο 
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  Κεθάιαην 6.  
 Γηλφκαζηε κηθξνί εξεπλεηέο 

 
 

 

Από ην ζπίηη ζην ζρνιείν θαη απ' ην ζρνιείν ζην ζπίηη: 
Ιίγνο ειεύζεξνο ρξόλνο… θαη πνιιέο ηδέεο γηα ην πώο ζα 
«γεκίζεη». Δγώ, όκσο, κπνξώ λα πάξσ ηελ ηειηθή 
απόθαζε; 

 

 
πδεηνχκε 

 Πψο καζαίλνπκε γηα έλα ζέκα 

 πνπ καο ελδηαθέξεη; 1 
 
Αο ππνζέζνπκε φηη καο απαζρνιεί ην εξψηεκα: 
«Με πνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχκε λα αζρνινχκαζηε 
ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν καο;» 
Οη γνλείο καο κάο πξνηείλνπλ λα εξεπλήζνπκε κφλνη 

καο ην εξψηεκα. Αο μεθηλήζνπκε! 

 

ΔΡΔΤΝΟΤΜΔ: Ση ζα θάλνπκε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν καο 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

πγθεληξψλνπκε πιεξνθνξίεο απφ πεγέο 1 

Οκαδνπνηνχκε φζα θαηαγξάςακε 2 

Βάδνπκε θξηηήξηα  Δπηιέγνπκε 
3 

Πξνγξακκαηίδνπκε κε βάζε φ,ηη επηιέμακε 4 
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Θάιαζζα 

Βηβιηνζήθε 

Αζιεηηζκφο 
Χδείν 

Θέαηξν 

Ξέλεο 

Γιψζζεο 

ηλεκά 

2 

1 

3 

4 

ΔΡΔΤΝΟΤΜΔ: Ση ζα θάλνπκε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν καο;  
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Αλαδεηνύκε ζε πεγέο κε ηη είδνπο 
 δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί θάπνηνο λα αζρνιεζεί 
 ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ: 

 

 ε πνηεο πεγέο κπνξνχκε λα ςάμνπκε; 
 Γηαιέγνπκε φζεο δξαζηεξηφηεηεο καο ελδηαθέξνπλ. 
 Μαζαίλνπκε πεξηζζφηεξα γη’ απηέο. Με πνηνλ ηξφπν; 
 Σψξα ζπκπιεξψλνπκε έλαλ θαηάινγν κε πηζαλέο  

πξνηάζεηο γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

 

Υσξίδνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
θαηαγξάςακε ζε κηθξφηεξεο νκάδεο, αθνχ 
απνθαζίζνπκε θάπνηα θξηηήξηα, π.ρ. 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη ζε εζσηεξηθφ ή ζε 
εμσηεξηθφ ρψξν, αζιεηηθέο ή φρη. 
 

 Μπνξνχκε λα βξνχκε θαη άιια θξηηήξηα γηα λα 
ρσξίζνπκε νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ; 

 

 Απνθιείνπκε – πδεηνχκε – Δπηιέγνπκε 
 Απνθιείνπκε απφ ηνλ θαηάινγν καο φζεο 
δξαζηεξηφηεηεο δε ζέινπκε ή δελ κπνξνχκε λα 

αζρνιεζνχκε κ’ απηέο, γηα παξάδεηγκα: «κε εμππεξεηεί 
λα πεγαίλσ απηέο ηηο κέξεο;», «πφζν ρξφλν ζα κνπ 
παίξλεη θάζε εβδνκάδα;». Πνηα άιια θξηηήξηα ζα 
βάινπκε; 
 

 πδεηνχκε κε ηνπο γνλείο καο: Παίξλνπκε ππφςε ηηο 
πξνζσπηθέο καο πξνηηκήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο 
πνπ ππάξρνπλ 

 (π.ρ. ην θφζηνο, ηελ απφζηαζε, ηηο ππνρξεψζεηο 
ησλ γνληψλ καο θαη ηε γλψκε ηνπο). 

 

 Δπηιέγνπκε απφ ηνλ θαηάινγν καο ηε δξαζηεξηφηεηα 
εθείλε πνπ καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν. 

1 

3 

2 
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 Νξγαλώλνπκε ην πξόγξακκά καο ζχκθσλα κε ηε 
 δξαζηεξηφηεηα πνπ επηιέμακε: επηθνηλσλνχκε κε 
 ηνπο αξκφδηνπο, καζαίλνπκε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα θαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ 
πνπ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηνο. Γξαθφκαζηε, 
ελεκεξψλνπκε ηνπο θίινπο καο πνπ κπνξεί λα 
ελδηαθέξνληαη θαη… μεθηλάκε! 

 

 
 

 
 
 
 
Απηφ πνπ ζα θάλνπκε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν καο ζα είλαη 
γηα καο πην δηαζθεδαζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ αλ ην έρνπκε 
επηιέμεη κφλνη καο, αθνχ εξεπλήζνπκε θαη κειεηήζνπκε 
απφ πξηλ πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ππάξρνπλ θαη πνηεο 
είλαη νη θαιχηεξεο γηα καο. Ζ πνξεία πνπ αθνινπζήζακε 
απφ ην πξψην καο εξψηεκα κέρξη ηελ απφθαζή καο 
ήηαλ ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………..………………………………………………………… 

4 

  Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… 
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 Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… 
 θαη λα ζπκπιεξώζνπκε 

 

 ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ 
 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΟΤΜΔ ΚΑΗ 
 ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΜΑΣΔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Οη άλζξσπνη, αλ θαη κηιάκε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, 

θαηαθέξλνπκε λα επηθνηλσλνχκε κεηαμχ καο 
……………………………………………………………………
………………………………………… Με πνηνπο ηξφπνπο; 

Με ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ελεκεξσλφκαζηε 
γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηνλ θφζκν. Έλα απφ ηα 
παιαηφηεξα κέζα ελεκέξσζεο είλαη νη εθεκεξίδεο. Γηα 
λα θηάζνπλ ζηα ρέξηα καο, ρξεηάδεηαη ε ζπλεξγαζία 
πνιιψλ επαγγεικαηηψλ. 

ηαλ δηαβάδνπκε βηβιία, ελεκεξσλφκαζηε, 
«ηαμηδεχνπκε», γλσξίδνπκε θαιχηεξα ηνλ εαπηφ καο, 
καζαίλνπκε .…………………………………………………… 
………………………………… Ση είδνπο βηβιία ππάξρνπλ; 

Σν ξαδηφθσλν, γηα πνιιέο δεθαεηίεο, ήηαλ ην θχξην 
κέζν ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο ηνπ θνηλνχ ………… 
……………………………………………………………………
………………………… Πφηε αθνχκε ξαδηφθσλν ζήκεξα; 

1,2,3,4,5,6,... 
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Ζ ηειεφξαζε καο ελεκεξψλεη γξήγνξα, 
παξαζηαηηθά θαη καο ςπραγσγεί …………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………… Πψο ρξεζηκνπνηνχκε ζσζηά ηελ ηειεφξαζε; 

Μία απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο πξνζθέξεη ν 
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο είλαη λα ζπλδεφκαζηε ζην 
δηαδίθηπν, λα βξίζθνπκε πιεξνθνξίεο, λα 
αληαιιάζζνπκε απφςεηο …………………………………… 
………………………………………………………… Ση άιιν; 

Διέγρνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε απφ ηα 
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη εξεπλνχκε πψο ζα 
βξίζθνπκε φζα ελδηαθέξνπλ εκάο ηα παηδηά …………… 
………………………………… Πνηα βήκαηα αθνινπζνχκε; 
 

Βαζηθό ιεμηιόγην 
 

επηθνηλσλία – επηθνηλσλνχκε, γιψζζα, 
ελεκέξσζε – ελεκεξσλφκαζηε, Μέζα Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.), ξαδηφθσλν, αθξναηήο, 
ηειεφξαζε, ηειεζεαηήο, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, 
βηβιία, αλαγλψζηεο, ζπλδξνκεηήο, δηαδίθηπν, 
εθπνκπέο, εηδήζεηο, πιεξνθνξίεο, 
πξνγξακκαηίδνπκε, επηιέγνπκε 

 
 

 Ο κίηνο ηεο Αξηάδλεο 
 
 
Πάκε ζηελ επφκελε ζειίδα ζην «ράξηε» κε ηηο ιέμεηο θαη 
ζπκπιεξψλνπκε φ,ηη λνκίδνπκε πσο ρξεηάδεηαη 
.
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ  » » » 

Ση καο δπζθφιεςε; 

Πψο 
θηάζακε  

σο εδψ; 

Ση καο άξεζε; 

Ση ζέινπκε  
λα θξαηήζνπκε  

απφ φζα κειεηήζακε; 

Πψο ηα κειεηήζακε; 
Πνχ ζα καο ρξεηαζηνχλ  

φζα κειεηήζακε; 

Ση ζα ζέιακε  

λα θάλνπκε αθφκα; 

Πνηεο πεγέο 
ρξεζηκνπνηήζακε  

θαη πψο καο βνήζεζαλ; 

Πψο εξγαζηήθακε  

ζηελ νκάδα καο; 
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ΓΛΧΑΡΗΟ 
 

Αδξάρηη: Μαθξφζηελν θπιηλδξηθφ μχιν ζην νπνίν 
ηπιίγνπκε ηελ θισζηή πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ 
γλέζνπκε (θάλνπκε λήκα) ην καιιί ή ην βακβάθη. 
 

Αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο: Μεγάιεο ή κηθξφηεξεο 
ζπλαληήζεηο αζιεηψλ ή νκάδσλ (αζιεηηθνί αγψλεο) 
πνπ γίλνληαη θάζε ρξφλν, θάζε δχν ρξφληα ή θάζε 
ηέζζεξα ρξφληα. Γηα παξάδεηγκα Παλειιήληνη αγψλεο 
ζηίβνπ, Παλεπξσπατθνί αγψλεο, Οιπκπηαθνί αγψλεο, 
Παγθφζκην πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ, θ.ά. 
 

Άιζνο: Μηθξφ δάζνο, ζπλήζσο ηερλεηφ. 
 

Αλαδάζσζε: Σν θχηεκα δέληξσλ απφ ηνπο 
αλζξψπνπο εθεί φπνπ ππήξρε έλα δάζνο ην νπνίν 
θαηαζηξάθεθε. 
 

Αλαδεχσ: Αλαθαηεχσ, αλαηαξάζζσ (π.ρ. κε έλα 
θνπηάιη αλαδεχσ ην πγξφ πνπ πεξηέρεηαη ζε έλα 
δνρείν). 
 

Αμηνζέαηα: Σα κέξε πνπ αμίδεη λα δεη θάπνηνο φηαλ 
πεγαίλεη ζε κηα μέλε πφιε, ρψξα θ.ιπ. 
 

Απεπζχλνκαη: Μηιάσ ή γξάθσ ζε θάπνηνλ άλζξσπν ή 
ζ' έλα ζχλνιν αλζξψπσλ (π.ρ. ζ’ έλα ζχιινγν) γηα 
θάπνην ζέκα πνπ κε απαζρνιεί. 
 

Απνζχλζεζε: Δίλαη ε δηαδηθαζία φπνπ έλαο λεθξφο 
νξγαληζκφο (δψν ή θπηφ) «δηαιχεηαη» απφ άιινπο 
κηθξννξγαληζκνχο ζε πνιχ κηθξά κέξε. ην ηέινο απηά 
θαηαιήγνπλ ζην έδαθνο, ζηνλ αέξα ή ζην λεξφ. 
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Αζρνιίεο: Οη δνπιεηέο πνπ θάλεη θάπνηνο είηε επεηδή 
ηνλ επραξηζηνχλ είηε επεηδή είλαη ην επάγγεικα ηνπ. 
 

Βειηηψλσ: Κάλσ θάηη θαιχηεξν. 
 

Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο ησλ ιπκάησλ: Μέζα ζε 
εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζαλ εξγνζηάζηα, νη άλζξσπνη κε 
θαηάιιεια κεραλήκαηα επεμεξγάδνληαη ηα πγξά 
απνξξίκκαηα ψζηε λα γίλνπλ αθίλδπλα γηα ην 
πεξηβάιινλ. 
 

Βηφηνπνο: Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ φπνπ κπνξνχλ λα 
δήζνπλ νξηζκέλα θπηά θαη δψα. 
 

Βιάζηεζε: ια ηα θπηά, κηθξά ή κεγάια, πνπ 
θπηξψλνπλ ζ’ έλαλ ηφπν. 
 

Γεκηνχξγεκα: Απηφ πνπ θηηάρλεη ε θχζε ή ν 
άλζξσπνο. 
 

Γεκνθξαηία: Δίλαη ην πνιίηεπκα ζην νπνίν ν ιαφο 
ςεθίδεη ειεχζεξα ζηηο εθινγέο θαη απνθαζίδνπλ πάληα 
νη πεξηζζφηεξνη. ηε δεκνθξαηία φινη είλαη ίζνη 
απέλαληη ζην λφκν. 
 

Γηάβξσζε ηνπ εδάθνπο: Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ 
ζηγά ζηγά ζην έδαθνο εμαηηίαο ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα. 
Έηζη ην έδαθνο παχεη λα είλαη ζηαζεξφ. 
 

Γηάλνημε: Σν άλνηγκα ή ε θαηαζθεπή, γηα παξάδεηγκα 
ελφο δξφκνπ ή κηαο ζήξαγγαο. 
 

Δγθξίλσ: Βξίζθσ φηη θάηη είλαη θαιφ, θαηάιιειν ή 
ζσζηφ θαη ην απνδέρνκαη. 
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Έζηκν: Μηα παιηά ζπλήζεηα ελφο ιανχ ή ησλ θαηνίθσλ 
ελφο ηφπνπ, πνπ έρεη ζπλήζσο ζρέζε κε γηνξηέο ή 
νξηζκέλα γεγνλφηα ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ κηαο  
θνηλφηεηαο, φπσο ν γάκνο. Σε ζπλήζεηα απηή ηε 
ζπλερίδνπλ νη επφκελεο γεληέο. 
 

Δηδηθεπκέλνο εξγάηεο: Ο εξγάηεο πνπ έρεη 
εθπαηδεπηεί λα θάλεη κηα νξηζκέλε εξγαζία. 
 

Δθζέκαηα κνπζείσλ: Γηάθνξα αληηθείκελα πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηα κνπζεία γηα λα ηα γλσξίζεη ν 
θφζκνο θαη έρνπλ θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 
 

Δθπξνζσπψ: πκκεηέρσ θάπνπ ή θάλσ θάηη γηα 
ινγαξηαζκφ θάπνηνπ ή θάπνησλ. Γηα παξάδεηγκα, ν 
αζιεηήο ζηνπο κεγάινπο αγψλεο εθπξνζσπεί ηε ρψξα 
ηνπ ή ηελ νκάδα ηνπ. 
 

Δκπξεζκφο: Σν λα πξνθαιεί θάπνηνο θσηηά θάπνπ 
επίηεδεο, παξαδείγκαηνο ράξε ζ’ έλα δάζνο. 
 

Έλδεημε: Απηφ πνπ δείρλεη ην ζεξκφκεηξν θάζε θνξά 
θαη γεληθά απηφ πνπ δείρλεη θάζε φξγαλν. 
 

Δμαληινχκαη: Σειεηψλσ, δελ ππάξρσ πηα. 
 

Δμνηθνλνκψ: Κάλσ νηθνλνκία ζε θάηη, απνηακηεχσ 
θάηη γηα λα κελ ηειεηψζεη, γηα λα έρσ αξθεηή πνζφηεηα 
απ' απηφ. 
 

Δπηβιέπσ: Παξαθνινπζψ θαη ειέγρσ αλ κηα εξγαζία 
πξνρσξάεη κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηεο. 
 

Δξγνδεγφο: Ο επαγγεικαηίαο πνπ θαζνδεγεί, 
επηβιέπεη θαη εξγάηεο πνπ δνπιεχνπλ ζε έλα 
εξγνζηάζην ή εθηεινχλ θάπνην έξγν. 
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Δθαξκφδσ: Κάλσ πξάμε κηα ηδέα κε δηάθνξνπο 
ηξφπνπο. 
 

Έρσ ζηε δηάζεζε κνπ: Έρσ ζηα ρέξηα κνπ θαη 
κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ θάηη. 
 

Θξχινο: Γηήγεζε γηα κπζηθά ή πξαγκαηηθά γεγνλφηα 
πνπ έγηλαλ παιηά θαη δηαδφζεθαλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα. 
Μεξηθέο θνξέο ζέκα ηνπ είλαη θάπνην πξφζσπν κε 
κεγάιε θήκε, πνπ έθαλε ζπνπδαία θαηνξζψκαηα. 
 

Καηαγσγή: Ο ηφπνο φπνπ γελλήζεθαλ νη πξφγνλνί 
καο (νη γνλείο, νη παππνχδεο, νη γηαγηάδεο, νη 
πξνπαππνχδεο…) 
 

Καηνιίζζεζε: Σν ζπάζηκν θαη ην θχιεκα βξάρσλ ή 
θαη ρψκαηνο απφ έλα βνπλφ ή κηα πιαγηά. 
 

Μλεκείν: Έξγν ηνπ πνιηηηζκνχ, ζπρλά κε κεγάιε αμία, 
πνπ ραξαθηεξίδεη κηα επνρή θαη καο ζπκίδεη ζεκαληηθά 
γεγνλφηα ή πξφζσπα. 
 

Μνηξνιφη: Λππεηεξφ ηξαγνχδη πνπ ην ηξαγνπδνχζαλ 
παιηφηεξα φηαλ πέζαηλε θάπνηνο. 
 

Μχζνο: Φαληαζηηθή ηζηνξία πνπ είλαη γλσζηή ζε 
πνιινχο θαη ζπλήζσο κηιάεη γηα ηε δσή θαη ηηο πξάμεηο 
ζεψλ θαη εξψσλ. 
 

Ξελαγφο: Απηφο πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα δείρλεη ηα 
εθζέκαηα ελφο κνπζείνπ, έλαλ αξραηνινγηθφ ρψξν θ.ιπ. 
ζηνπο επηζθέπηεο θαη λα ηνπο δίλεη πιεξνθνξίεο γη’ 
απηά. 
 

Ξεληηεχνκαη: Πεγαίλσ λα δήζσ θαη λα δνπιέςσ ζε 
μέλν ηφπν. 
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Πεξηθεξεηαθφο απηνθηλεηφδξνκνο: Ο κεγάινο 
δξφκνο πνπ πεξλάεη γχξσ γχξσ απφ κηα πφιε 
(πεξηθεξεηαθά), δειαδή δελ ηε δηαζρίδεη. 
 

Πξνκεζεχσ: Φξνληίδσ λα θηάζνπλ ζε θάπνηνλ 
νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη ή πνπ έρεη 
παξαγγείιεη. 
 

Ρφθα: μχιηλν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 
παιηφηεξα γηα λα θάλνπλ λήκα ην καιιί ή ην βακβάθη. 
 

πκβφιαην: Μία γξαπηή ζπκθσλία αλάκεζα ζε δχν ή 
πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, πνπ ζην θείκελν ηεο 
θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα δηθαηψκαηα θαη νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ θαζελφο. 
 

χκβνιν: εκάδη, εηθφλα ή θάηη άιιν πνπ εθθξάδεη κηα 
έλλνηα, κηα ηδέα, έλαλ πνιηηηζκφ. 
 

πζηεκαηηθά: πρλά θαη πξνγξακκαηηζκέλα, π.ρ. νη 
αζιεηέο γπκλάδνληαη θαζεκεξηλά κε ζπγθεθξηκέλν 
πξφγξακκα. 
 

Σερληθφο: Απηφο πνπ θξνληίδεη λα γίλεηαη ε παξαγσγή 
ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, π.ρ. λα ιεηηνπξγνχλ 
θαιά ηα κεραλήκαηα, λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο ηα 
πξντφληα θ.ιπ. 
 

Σερλνινγία: ια φζα θαηνξζψλνπλ λα εθεπξίζθνπλ ή 
λα θαηαζθεπάδνπλ νη άλζξσπνη εθαξκφδνληαο ηηο 
γλψζεηο πνπ απνθηνχλ. Έηζη πεηπραίλνπλ θάπνηνπο 
πξαθηηθνχο ζθνπνχο ηνπο, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε δσή 
ηνπο. 
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Τγεηνλνκηθή ηαθή ησλ ζθνππηδηψλ: Σν ζθέπαζκα ή 
ην ζάςηκν ησλ ζθνππηδηψλ ζε εηδηθά κέξε πνπ είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε ηα ζθνππίδηα λα κε 
κνιχλνπλ ην γχξσ πεξηβάιινλ. 
 

Φαλαηηθφο: Απηφο πνπ ππνζηεξίδεη κε ππεξβνιηθφ 
ηξφπν θάπνηνλ ή θάηη, έηζη ψζηε λα γίλεηαη πνιχ 
ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο αληηπάινπο ηνπ. 
 

Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά: Σα βνπλά, ηα πνηάκηα, νη 
ζάιαζζεο, νη ιίκλεο θ.ιπ. είλαη ηα θπζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηφπνπ πνπ ηνλ θάλνπλ λα 
μερσξίδεη απφ άιινπο. 
 

Φξάγκα: Σείρνο πνπ ρηίδνπκε γηα λα εκπνδίζνπκε ην 
λεξφ κηαο ιίκλεο ή ελφο πνηακνχ λα πεξάζεη ζε κηα 
πεξηνρή ή γηα λα ην ζπγθεληξψζνπκε θαη λα ην 
αμηνπνηήζνπκε. 
 

Υξεκαηνδνηψ: Γίλσ ηα απαξαίηεηα ρξήκαηα γηα λα 
θαηαζθεπαζηεί έλα έξγν. 
 

Φπραγσγία: Γηαζθέδαζε. 
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