
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ  
ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 
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Παλαγηώηεο Κόθθνηαο 
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Γ΄ Γεκνηηθνύ 
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Γ΄ Γεκνηηθνύ 
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Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία 
Πξάμεσλ 2.2.1.α: «Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ» 

 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

Μηράιεο Αγ. Παπαδόπνπινο , Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ 
Α.Π.Θ Πρόεδρος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 

 
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη 
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ µε 
βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γεµνηηθό θαη ην 
Nεπηαγσγείν» 

 
Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ   
Γεώξγηνο Σύπαο 
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. 

 
Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ 
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ  
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. 

 
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην Δπξσπατθό 
Κνηλσληθό Σακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο. 
 



ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

 
Παλαγηώηεο Κόθθνηαο 

Γεκήηξηνο Αιεμόπνπινο   
Αηθαηεξίλε Μαιακίηζα  

Γεώξγηνο Μαληάο - Μαξία Παιακαξά 
Παλαγηώηα Παλαγησηάθε 
Παλαγηώηεο Πήιηνπξαο 

 
ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ: 

ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΣΑΚΖ 

 
 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο  

Γ΄ Γεκνηηθνύ 
 

Σεηξάδην Δξγαζηώλ 

 
 



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
Παλαγηώηεο Κόθθνηαο, Οµόηηµνο Καζεγεηήο  

ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Αζελώλ 
Γεµήηξηνο Αιεμόπνπινο, Δθπαηδεπηηθόο 
Αηθαηεξίλε Μαιαµίηζα, Δθπαηδεπηηθόο 
Γεώξγηνο Μαληάο, Δθπαηδεπηηθόο 
Mαξία Παιαµαξά, Δθπαηδεπηηθόο 
Παλαγηώηα Παλαγησηάθε, Δθπαηδεπηηθόο 
Παλαγηώηεο Πήιηνπξαο, Δθπαηδεπηηθόο 
 

ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Διέλε Καξαηδηά-ηαπιηώηε, Λέθηνξαο ηνπ Παλ.  Παηξώλ 
Γέζπνηλα Αγγεινπνύινπ, ρνιηθή ύµβνπινο 
νθνθιήο Πιηαθνπάλνο, Δθπαηδεπηηθόο 

 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Γηώξγνο Πηζθνπάλεο, θηηζνγξάθνο - Δηθνλνγξάθνο 

 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 
Υξηζηίλα ππξνπνύινπ, Φηιόινγνο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ 
ΚΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

Αιεμάλδξα X. Κνπινπµπαξίηζε, ύκβνπινο ηνπ Παηδαγ. 
Ηλζηηηνύηνπ 

 

ΔΞΧΦΤΛΛΟ 
Γηώξγνο Kαδάδεο, Δηθαζηηθόο 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 



 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1 

ΔΛΛΑΓΑ – Ζ ΥΧΡΑ ΜΑ 
 

 
Καηαζθεπάδνπκε 

1. 

 
 
Ο «δηθόο καο ράξηεο» ηεο Διιάδαο 
 
Ξεθηλάκε λα δεκηνπξγήζνπκε «ην δηθό καο ράξηε» ηεο 
Διιάδαο. Ο ράξηεο καο ζα ζπκπιεξώλεηαη ζηε 
δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηεο ελόηεηαο κε ζύκβνια, 
εηθόλεο, θείκελα θαη θσηνγξαθίεο γηα όζα κειεηήζακε. 
 

Υιηθά ηες δραζηερηόηεηας 
 

■ κπνγηέο, καξθαδόξνη 
■ ραξηόλη ιεπθό 
■ 9 ραξηόληα ρξσκαηηζηά 
■ ςαιίδηα 
■ θόιια 
■ ζπγθνιιεηηθή ηαηλία (ζεινηέηπ) 
 
Έλα ράξηε ζαλ ηνλ παξαθάησ ζα θσηνηππήζεη ν 
δάζθαιόο καο, ζα ηνλ κεγεζύλεη αξθεηά θαη ζα ηνλ 
θνιιήζνπκε ζε όπνην ζεκείν ηεο ηάμεο καο ζέινπκε. 
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Φάρηες 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Β 

Γ 

Ν 

Α 
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Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη έλα από ηα παξαθάησ: 
 

 Υξσκαηίδνπκε ηε ζάιαζζα ζην ράξηε. 
 

 Βάδνπκε ζην ράξηε ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα. 
 

 Γξάθνπκε ζε θαξηέιεο (από ιεπθό ραξηόλη) ηα 
νλόκαηα ησλ ελλέα γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ. 

 

 Καηαζθεπάδνπκε ην ππόκλεκα ηνπ ράξηε, ην νπνίν 
ζα ζπλερίδνπκε λα ζπκπιεξώλνπκε θαη ζηα επόκελα 
καζήκαηα. 

 

 Κόβνπκε ηα ρξσκαηηζηά ραξηόληα ζε όπνην ζρήκα 
κάο αξέζεη θαη δίλνπκε ζην θαζέλα σο ηίηιν ην όλνκα 
ελόο γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο. Σνπνζεηνύκε ην 
ράξηε καο ζε θαηάιιειν ζεκείν ηεο ηάμεο. Κνιιάκε 
ηηο θαξηέιεο, ην ππόκλεκα θαη ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα 
πάλσ ζην ράξηε ζηελ θαηάιιειε ζέζε. Σνπνζεηνύκε 
ηα ρξσκαηηζηά ραξηόληα, ζηα νπνία ζα πξνζζέηνπκε 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, γύξσ από ην ράξηε. 

Πόζν κεγάιεο πξέπεη λα είλαη νη 
θαξηειίηζεο; Πώο ζα ηηο ηνπνζεηήζνπκε 

ζην ράξηε; 

Πόζν κεγάιν πξέπεη λα είλαη ην 
ππόκλεκα;  

ε πνηα ζέζε ζα ηνπνζεηεζεί; 
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Παξνπζηάδνπκε 

2. 
 
 
 
Δκπινπηίδνπκε «ην δηθό καο ράξηε» κε ηα ζηνηρεία ησλ 
γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ πνπ κειεηήζακε ζηε 
δξαζηεξηόηεηα 4 ηνπ βηβιίνπ καο. Σα γεσκνξθνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηα παξνπζηάδνπκε θαηάιιεια πάλσ 
ζην ράξηε θαη ζπκπιεξώλνπκε ην όλνκά ηνπο. 
 

 

3. 
 
Αλαδεηνύκε ζην θξππηόιεμν πέληε επεηξσηηθά 
δηακεξίζκαηα:  
 

Α Π Δ Λ Ο Π Ο Ν Ν Ζ  Ο  

Μ  Σ Δ Ρ Δ Α Δ Λ Λ Α Γ Α 

Α  Σ Μ Ο Σ Δ Θ Ρ Α Κ Ζ Υ 

Κ Σ Κ Π Δ Ρ Ο Δ Π Ρ Ε Π Α 

Δ Η Ρ Δ Φ Α   Μ Σ Β Δ Ρ 

Γ Λ Ζ Ρ Γ Α Κ  Α Α Χ Η Χ 

Ο Ο Σ Α Ν Ο Η Α Ε Χ Ο Ρ Κ 

Ν Κ Ζ Γ Η Ρ Ν Λ Η Ξ Ν Ο Υ 

Η Ο Κ Δ Ρ Η Χ Η  Η Μ  Μ 

Α Κ Δ Ρ Κ Τ Ρ Α Η Σ Η Α Η 
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Παξνπζηάδνπκε 
4. 

 
 
 

«Ρν δηθό καο γεσγξαθηθό δηακέξηζκα» 
 
 εκεηώλνπκε ζην «δηθό καο ράξηε» ηα ζύλνξα ηνπ 

γεσγξαθηθνύ καο δηακεξίζκαηνο. 
 

 Απνθαζίδνπκε πνηα θείκελα ζα γξάςνπκε θαη ηη ζα 
δσγξαθίζνπκε από όζα κειεηήζακε (π.ρ. ζε πνην 
κέγεζνο, κε πνηα ρξώκαηα, θ.ιπ.) θαη ηα θνιιάκε 
επάλσ ζην «δηθό καο ράξηε». 

 

 εκεηώλνπκε επίζεο ηα νλόκαηα ησλ βνπλώλ, ησλ 
πνηακώλ, ησλ ιηκλώλ ή ησλ λεζηώλ. 
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Γεωγραθηθό Δηακέρηζκα 
Θράθες 

ΓΔΧΦ. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: 
ΟΡΔΗΝΖ ΚΑΗ ΠΔΓΗΝΖ  

ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔ ΘΑΛΑΑ 

ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 
Γ΄ ΣΑΞΖ 

_______ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 

______________
______________ 

 

ΓΔΙΡΗΝ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ 
 

ΓΓ1 
 
 
 

 

ΘΡΑΚΖ 
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Φάρηες 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παξνπζηάδνπκε 

5. 

 
 

● Γξάθνπκε ζην ζσζηό ζεκείν ηνπ ζην ράξηε 5 ηηο 
πξσηεύνπζεο ησλ λνκώλ ηνπ δηθνύ καο γεσγξαθηθνύ 
δηακεξίζκαηνο. 
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● πκπιεξώλνπκε ηελ πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο θαη 
όζεο άιιεο πξσηεύνπζεο λνκώλ γλσξίδνπκε. 
 

● Εσγξαθίδνπκε ζην ππόκλεκα ηα ζύκβνια πνπ 
δειώλνπλ ηα όξηα ησλ λνκώλ, ησλ δηακεξηζκάησλ θαη 
ηηο πξσηεύνπζεο. Γξάθνπκε δίπια ηη ζεκαίλεη ην θάζε 
ζύκβνιν. 
 

Μηα νκάδα αλαιακβάλεη λα ζπκπιεξώζεη ζην «δηθό 
καο ράξηε» ηηο πξσηεύνπζεο ησλ λνκώλ ηνπ δηθνύ καο 
γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο. 
 

6*. 
 
ηνλ πίλαθα ηεο επόκελεο ζειίδαο ζπλδένπκε ηελ θάζε 
πόιε κε ην λνκό θαη ην δηακέξηζκα ζην νπνίν αλήθεη. 
πκβνπιεπόκαζηε ηνλ πνιηηηθό ράξηε ηεο ηάμεο καο. 
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Σξίπνιε ν ν Ννκόο Μαγλεζίαο ν ν Πεινπόλλεζνο 
Μεζνιόγγη ν ν Ννκόο Πηεξίαο ν ν Ήπεηξνο 
Κνκνηελή ν ν Ννκόο Εαθύλζνπ ν ν Κξήηε 
Ζξάθιεην ν ν Ννκόο Κπθιάδσλ ν ν Μαθεδνλία 
Καηεξίλε ν ν Ννκόο Θεζπξσηίαο ν ν Νεζηά Αηγαίνπ 
Βόινο ν ν Ννκόο Αηησιναθαξλαλίαο ν ν Θξάθε 
Εάθπλζνο ν ν Ννκόο Ρνδόπεο ν ν Θεζζαιία 
Δξκνύπνιε ν ν Ννκόο Ζξαθιείνπ ν ν ηεξεά Διιάδα 
Ζγνπκελίηζα ν ν Ννκόο Αξθαδίαο ν ν Νεζηά Ηνλίνπ 

 
Παξνπζηάδνπκε 

7. 

 
 
α) Δκπινπηίδνπκε ην «δηθό καο ράξηε» κε ηα ζηνηρεία ηνπ γεσγξαθηθνύ καο 
δηακεξίζκαηνο πνπ κειεηήζακε ζηε δξαζηεξηόηεηα 4 ηνπ βηβιίνπ καο. ζα ζπλήζσο 
δελ παξνπζηάδνληαη ζε ράξηε (θείκελα, εηθόλεο, θσηνγξαθίεο) ηα ηνπνζεηνύκε ζην 
ραξηόλη ηνπ γεσγξαθηθνύ καο δηακεξίζκαηνο. 
 

β) Δπηιέγνπκε λα εξεπλήζνπκε νξηζκέλα από ηα ζηνηρεία απηά (π.ρ. δώα, θπηά, 
πξντόληα) θαη γηα έλα άιιν γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θαη ζπλερίδνπκε λα 
εκπινπηίδνπκε ην «δηθό καο ράξηε». 
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Ν ΛΝΚΝΠ ΚΑΠ 

 

Παξνπζηάδνπκε 

8*. 
 

 
πιιέγνπκε πιηθό (θσηνγξαθίεο, δσγξαθηέο, εηθόλεο) 
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα πνπ κειεηήζακε θαη 
θηηάρλνπκε έλα θνιάδ κε ηίηιν «Ζ δσή ζηνλ ηόπν καο 
άιινηε θαη ζήκεξα». 
 

9. 
 
Λέμεηο γηα ην λνκό καο 
 

Γξάθνπκε ζηηο θαξηέιεο ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 
λνκό καο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δμεγνύκε γηαηί επηιέμακε απηέο ηηο ιέμεηο. 
 Αλ ζέινπκε, γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό καο έλα 

κηθξό θείκελν γηα ην λνκό καο ρξεζηκνπνηώληαο 
ιέμεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζηελ ηάμε. 

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

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

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

………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
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10. 
 
α) Γξάθνπκε ζε κηα πξόηαζε όζα καο αξέζνπλ ζηνλ 
ηόπν καο. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………….………………… 
 

β) Γξάθνπκε ζε κηα πξόηαζε απηά πνπ αξέζνπλ ζε 
όζνπο επηζθέπηνληαη ηνλ ηόπν καο. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

γ) Γξάθνπκε ζε κηα πξόηαζε αλ ππάξρεη θάηη πνπ ζα 
ζέιακε λα αιιάμεη ζηνλ ηόπν καο. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
Αλαθνηλώλνπκε ηηο πξνηάζεηο καο ζηελ ηάμε θαη ηηο 
ζπγθξίλνπκε. 
 
πδεηνύκε 

11. 
 

 
ην ράξηε 6 (ηεο ζειίδαο 24 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ) 
παξνπζηάδνληαη κεξηθά ζεκαληηθά έξγα πνπ ζα 
ζπλαληήζνπκε ηαμηδεύνληαο ζηα δηάθνξα γεσγξαθηθά 
δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. 

15 / 10  



 

α) ηελ θαηάιιειε ζηήιε ζεκεηώλνπκε ην γεσγξαθηθό 
δηακέξηζκα όπνπ βξίζθεηαη ην θάζε έξγν. 

β) πδεηάκε θαη γηα άιια έξγα πνπ γλσξίδνπκε, όπσο 
γηα έξγα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία, ηνλ 
αζιεηηζκό, ηελ παηδεία θ.ά. Αλ γλσξίδνπκε θάπνηα 
ζπγθεθξηκέλα έξγα, όπσο έλα λνζνθνκείν ζηελ 
πεξηνρή καο, επηιέγνπκε ζύκβνια γηα λα 
εκπινπηίζνπκε ην ράξηε 6. 

 

Γεσγξαθηθό δηακέξηζκα 
όπνπ ππάξρεη εξγνζηάζην 

πνπ παξάγεη  
ειεθηξηθό ξεύκα 

Γεσγξαθηθό δηακέξηζκα 
όπνπ ππάξρεη αξδεπηηθό  

ή πδξεπηηθό έξγν 

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

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………·
………………………………
……………………………… 

 

Γεσγξαθηθό δηακέξηζκα  
όπνπ ππάξρεη απνμεξαληηθό έξγν 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
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Παξνπζηάδνπκε 

12*. 

 
 
Γεκηνπξγνύκε κηα αθίζα κε ηίηιν «Σα ζεκαληηθά έξγα 
ηνπ λνκνύ καο, ζύγρξνλα θαη παιηά». 
 

 πιιέγνπκε θσηνγξαθίεο ησλ έξγσλ ή ηα 
δσγξαθίδνπκε. 
 

 Γηα θάζε θσηνγξαθία ή δσγξαθηά γξάθνπκε κηα 
ιεδάληα ή έλα ζύληνκν θείκελν. 
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Φάρηες 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β 

Γ 

Ν 

Α 

ΞΝΚΛΖΚΑ 
ΤΓΡΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 
 

ΑΓΡΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 
 

ΘΔΡΜΟΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΔΡΓΟ 
 

ΑΠΟΞΖΡΑΝΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 
 

ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΔΡΓΟ 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ηεο ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
ΔΛΛΑΓΑ – Ζ ΥΧΡΑ ΜΑ 

 
 

1. 

 
πδεηνύκε θαη θαηαγξάθνπκε γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία 
ηνπ γεσγξαθηθνύ καο δηακεξίζκαηνο 
 

 
 
 

Βνπλά: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

Πνηάκηα: ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

Νεζηά: …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………Λ 
 

Λίκλεο: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

2. 
 
 

Γξάθνπκε πόιεηο θαη ρσξηά ηνπ λνκνύ καο. 
 

Πόιεηο: ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
Υσξηά: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

Σν γεσγξαθηθό καο δηακέξηζκα 

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

 
3. 

 
 

Γξάθνπκε ηνπο λνκνύο ηνπ γεσγξαθηθνύ 
δηακεξίζκαηνο πνπ θαηνηθνύκε κε ηηο πξσηεύνπζέο 
ηνπο. Μπνξνύκε, αλ ζέινπκε, λα ζπκβνπιεπηνύκε θαη ην 
ράξηε 5 (ζειίδα 13 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ). 
 

ΛΝΚΝΗ ΞΟΩΡΔΝΠΔΠ 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

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

 

4. 
 
Από ηηο παξαθάησ ιέμεηο δηαγξάθνπκε όζεο δελ είλαη 
νλόκαηα γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ: 
 

Νεζηά Αηγαίοσ, Θεζζαιολίθε, Σηερεά Ειιάδα, Νεζηά 
Ιολίοσ, Θράθε, Ατειώος, Νοκός Μεζζελίας, Κρήηε, 
Ήπεηρος, Μαθεδολία, Πίλδος, Θεζζαιία, Πειοπόλλεζος, 
Σθηάζος, Πρέζπα. 
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5. 
 
Βάδνπκε ζηε ζεηξά ηα παξαθάησ γεσγξαθηθά 
δηακεξίζκαηα μεθηλώληαο από ην πην βόξεην θαη 
θαηαιήγνληαο ζην πην λόηην: 
 

Σηερεά Ειιάδα, Θράθε, Κρήηε, Πειοπόλλεζος 
 

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

6. 
 

πκπιεξώλνπκε: 
 

ε ρώξα καο 

……………………………………………… 
 

ην γεσγξαθηθό καο δηακέξηζκα 

……………………………………………… 
 

ν λνκόο καο 

…………………………………………….… 
 

ε πόιε καο ή ην ρσξηό καο 

………………………………………………… 
 

ε νηθνγέλεηά κνπ 

……………………………………………… 

 
ην όλνκά κνπ 

……………………………………………… 

 
21 / 13  



 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2 

Ο ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ 
ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΛΑΧΝ 

 
πδεηνύκε 

1. 

 
Αληηζηνηρίδνπκε ηα έξγα πνπ δείρλνπλ νη εηθόλεο ζην 
αξηζηεξό κέξνο ηεο ζειίδαο κε ηηο επνρέο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ.   Γελλήζεθα ην ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1821 κ.Υ. 

 
 
 

ATHENS 2004 
2004 κ.Υ. 

ΔΟΩΡΝΘΟΗΡΝΠ 
ΒΗΘΔΛΡΗΝ 
ΘΝΟΛΑΟΝ 
 

1700 – 1800 κ.Υ. 

ΝΓΠΠΔΑ ΔΙΡΖ 
ΡΝ ΑΜΗΝΛ ΔΠΡΗ 
 
 1959 κ.Υ. 

ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ  
ΣΖ  ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ 
 

1453 – 1821 κ.Υ. 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΠΟΥΖ 
 

324 – 1453 κ.Υ. 

 

3200 – 1080 π.Υ.  
 

ΚΡΖΣΖ ΣΟΤ ΜΗΝΧΑ 
ΜΤΚΖΝΔ 

ΚΤΚΛΑΓΔ 
 

ΣΟ ΖΜΔΡΑ….. 

ΚΛΑΗΚΑ  
ΥΡΟΝΗΑ 
 

500 – 400 π.Υ. 
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Δξεπλνύκε 

2*. 
 
 

Δπηιέγνπκε κία δηαθνξεηηθή επνρή, κε ζηόρν κέζα ζε 
κηα εβδνκάδα (εξεπλώληαο ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη ή θαη 
αιινύ) λα έρνπκε ζπγθεληξώζεη εηθόλεο από έξγα ηνπ 
πνιηηηζκνύ (θηίξηα, αγάικαηα, εξγαιεία, ελδπκαζίεο, 
λνκίζκαηα, θνζκήκαηα...) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ 
επνρή απηή. ιεο νη νκάδεο ζπλζέηνπκε ηηο εξγαζίεο 
καο. 
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499 − 450 π.Υ. 

1600 π.Υ. 

2800 – 2300 π.Υ. 

ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ  
ΣΖ  ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ 
 

1453 – 1821 κ.Υ. 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΠΟΥΖ 
 

324 – 1453 κ.Υ. 

 

3200 – 1080 π.Υ.  
 

ΚΡΖΣΖ ΣΟΤ ΜΗΝΧΑ 
ΜΤΚΖΝΔ 

ΚΤΚΛΑΓΔ 
 

ΣΟ ΖΜΔΡΑ….. 

ΚΛΑΗΚΑ  
ΥΡΟΝΗΑ 
 

500 – 400 π.Υ. 



 

3. 

 
Ρα κνηίβα ηεο ιατθήο ηέρλεο 
 
ηα έξγα ηεο ιατθήο ηέρλεο ζπλαληάκε ζπρλά ζρέδηα 
πνπ επαλαιακβάλνληαη, ηα κνηίβα. 
 

 
 
 
 
 
 

 Από ηηο παξαπάλσ εηθόλεο δηαιέγνπκε όζα κνηίβα 
καο αξέζνπλ θαη δηαθνζκνύκε ην δηθό καο ραιί ζην 
κπινθ ηεο δσγξαθηθήο καο. 
 

 Μπνξνύκε, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη άιια 
κνηίβα, αλ γλσξίδνπκε. 
 

 ηε ζπλέρεηα ελώλνπκε όινη καδί ηα έξγα καο θαη 
θηηάρλνπκε ην κεγάιν «ραιί» ηεο παξάδνζεο γηα ηελ 
ηάμε καο. 
 

4*. 

Ξαιηά παηρλίδηα πνπ παίδνληαη κέρξη 
ζήκεξα 

 

Οη παππνύδεο θαη νη γηαγηάδεο καο όηαλ ήηαλ παηδηά 
έπαηδαλ παηρλίδηα όπσο «ε ηπθιόκπγα», «ηα 
πεληόβνια», «πεξλά-πεξλά ε κέιηζζα», «ε θνινθπζηά», 
θ.ά. 
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● πδεηνύκε κε ειηθησκέλνπο πνηα παηρλίδηα έπαηδαλ 
θαη κε πνηνπο θαλόλεο. 
 
● πδεηνύκε ζηελ ηάμε γηα ηα παηρλίδηα απηά θαη 
παίδνπκε εθείλν πνπ καο αξέζεη πεξηζζόηεξν. 
 
 

5*. 
 
Φηηάρλνπκε ζηελ ηάμε ην δηθό καο κηθξό κνπζείν 
 

Γηα λα ηδξπζεί ην κνπζείν καο, πξέπεη πξώηα λα βξεζεί 
ν θαηάιιεινο ρώξνο. ηε ζπλέρεηα… 
 
 
 
 
 

Παζνύκηα από ηε θόπειν 
κε πνιύρξσκα θεληεηά 
ινπινύδηα,  
ηέιε 19νπ – αξρέο 20νύ αη. 

 
 
 

Απνθαζίδνπκε ην ζέκα ηνπ: 
 

Έλα ζέκα πνπ κειεηάκε θέηνο είλαη ε αξραία Διιάδα. 
Σν κνπζείν καο ζα κπνξνύζε, ινηπόλ, λα θηινμελεί 
αληίγξαθα αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ή 
δεκηνύξγεζαλ νη αξραίνη Έιιελεο ή αληηθείκελα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύκε ζήκεξα θαη καο ζπκίδνπλ, κε ηνλ 
ηξόπν ηνπο, ηελ αξραία Διιάδα (όπσο θάπνηεο 
ηειεθάξηεο ή γξακκαηόζεκα). 
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Άιια ζέκαηα πνπ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε είλαη: 

αληηθείκελα ιαϊθής ηέτλες, επαγγέικαηα, θορεζηές, 
ήρωες θηλοσκέλωλ ζτεδίωλ, παητλίδηα, θαράβηα, θοσηηά θαη 
ηόζα άιια. 
 
 Γίλνπκε ζην κνπζείν καο έλα όλνκα. 
 

 Καηαζθεπάδνπκε κηα όκνξθε επηγξαθή κε ην όλνκα 
ηνπ. 
 

 Οξίδνπκε ηνπο αξκόδηνπο γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα: 
 κία κηθξή «επηζηεκνληθή νκάδα» αλαιακβάλεη λα 

ηαμηλνκήζεη ηα εθζέκαηα αλάινγα κε ην ζέκα ηνπο, ην 
πιηθό ηνπο ή ηνλ ηόπν από όπνπ πξνέξρνληαη, 

 έλαο «γξακκαηέαο» ζα δεκηνπξγήζεη ηνλ θαηάινγν 
ηνπ κνπζείνπ, 

 δύν ηξεηο αλαιακβάλνπλ ηε θύιαμε ησλ εθζεκάησλ, 
 έλαο «μελαγόο» ζα μελαγεί ηνπο επηζθέπηεο ζην 

κνπζείν καο. 
 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, όινη καο ζπγθεληξώλνπκε 
εθζέκαηα, γηα λα έρνπκε ζην ηέινο ηεο ρξνληάο έλα 
«πινύζην» κνπζείν. 

 
Αο αξρίζνπκε από ζήκεξα! 

 
Παξνπζηάδνπκε 

6. 
 

Δηνηκάδνπκε έλα ελεκεξσηηθό θπιιάδην γηα έλα 
ζξεζθεπηηθό κλεκείν ηνπ ηόπνπ καο 
 
 Ο ηίηινο ηνπ θπιιαδίνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ην 

όλνκα ηνπ ζξεζθεπηηθνύ κλεκείνπ. 
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 ην θείκελν γξάθνπκε  
ό,ηη ζεσξνύκε πην  
ζεκαληηθό γη’ απηό,  
αιιά θαη ηνπο ιόγνπο  
γηα ηνπο νπνίνπο αμίδεη  
θάπνηνο λα ην επηζθεθζεί. 

 Γηαθνζκνύκε ην  
θπιιάδηό καο κε  
θσηνγξαθίεο ή δσγξαθηέο  
ηνπ ζξεζθεπηηθνύ κλεκείνπ. 

 Μνηξάδνπκε ηα θπιιάδηα πνπ εηνηκάζακε ζηηο άιιεο 
ηάμεηο, ζηνπο δαζθάινπο θαη ζην ζύιινγν γνλέσλ  
ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 

Γηαβάδνπκε 

7. 

 
 

Γηαβάδνπκε ζηελ ηάμε καο  
ην ινγνηερληθό θείκελν 
 

ε ιίγν ε παξέα κεγάισζε. Ήξζαλ 
από ηε γεηηνληά ν Λεσλίδαο κε ηε 
Μπξζίλε, ζπκκαζεηέο ηνπ Νηθόια,  
θαη ε Μαξία, πνπ ήηαλ ζπκκαζήηξηα 
ηνπ αδεξθνύ ηνπ, ηνπ Μηράιε. ινη 
είραλ κάζεη γηα ηνλ Δθξέκ, αθνύ ηα 
λέα ζην ρσξηό από ζηόκα ζε ζηόκα 
καζαίλνληαη γξήγνξα. Έβιεπαλ ηώξα 
κε ηα ίδηα ηνπο ηα κάηηα έλαλ Κνύξδν, 
πνπ δε δηέθεξε ζε ηίπνηα απ’ απηνύο. 
 

Ο Δθξέκ θαηλόηαλ θη απηόο επραξηζηεκέλνο. Γελ 
θαηαιάβαηλε βέβαηα ηε γιώζζα ησλ παηδηώλ, αιιά ήηαλ 
ραξνύκελνο πνπ νη ηζέπεο ηνπ ήηαλ γεκάηεο κε θέηζεο, 
ηνπ Νηθόια. 
 

27 / 17  



Ο κόλνο από ηελ παξέα πνπ απέθεπγε λα ηνλ πιεζηά-
ζεη ήηαλ ν Λεσλίδαο. Δίρε αθνύζεη πνιιά άζρεκα γηα 
ηνπο πξόζθπγεο θαη δελ ήζειε λα έρεη ζρέζεηο κε 
θιέθηεο θαη βξνκηάξεδεο, όπσο ηνπ είραλ πεη από ην 
ζπίηη ηνπ. 
 

Ο Δθξέκ είρε κπεη θη απηόο γηα θαιά ζην παηρλίδη. Σα 
παηδηά ηνπ αξαθήληθνπ ηνλ δέρηεθαλ ζηελ παξέα ηνπο 
ρσξίο πνιιέο εμεγήζεηο θαη δηαηππώζεηο. Μόλν ν 
κηθξόο Λεσλίδαο έκεηλε ιίγν καθξηά, γηαηί θνβόηαλ 
κήπσο θνιιήζεη ςείξεο, όπσο άθνπγε λα ιέλε νη δηθνί 
ηνπ. Βέβαηα, γηα όινπο ην πξόβιεκα ήηαλ ε γιώζζα. 
Καη ν κόλνο πνπ κπνξνύζε λα πεξεθαλεπηεί πσο 
ήμεξε ηνύξθηθα, ήηαλ ν Νηθόιαο, πνπ θάπνπ θάπνπ 
θώλαδε: «Δθξέκ, θαξ! Δθξέκ, θαξ!» 
 

– Απηή ε ηζάληα είλαη γηα ζέλα! Δίπε ζηνλ Δθξέκ. Θα 
ηελ πάξεηο παξακάζραια, γηαηί ην ινπξί ην ’θαγαλ ηα 
πνληίθηα. 
 

Ο Δθξέκ δελ θαηαιάβαηλε αλ γηα ην ινπξί πνπ έιεηπε 
έθηαηγαλ ηα πνληίθηα. Ούηε πνπ λνηάζηεθε γη’ απηό. 
Υαηξόηαλ κόλν θαη κόλν επεηδή θξαηνύζε ζηα ρέξηα ηνπ 
κηα ηζάληα αγνξαζηή κε δπν ζήθεο. 
– Δπραξηζηώ, Νηθόια! είπε ζε ζπαζκέλα ειιεληθά, 
όπσο ηνλ είραλ κάζεη λα ιέεη. 
Ο Νηθόιαο άλνημε ηελ ηζάληα ηνπ θαη άξρηζε λα κνηξάδεη 
ηα πξάγκαηα ηνπ. 
– Πάξε κνιύβη, κπνγηά, κηα ζβήζηξα!... Να θη έλα 
ηεηξάδην!... 
Κνληνζηάζεθε ιίγν θνηηάδνληαο ηελ μύζηξα πνπ 
θξαηνύζε ζην ρέξη ηνπ. 
– Ξύζηξα έρσ κόλν κία, είπε.  
Αλ ηε ρξεηαζηείο, ζα ζνπ ηε δώζσ λα μύζεηο ην κνιύβη 
ζνπ. 
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Ο Δθξέκ δελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηνπ. Δίρε θαη απηόο κηα 
ηζάληα ζαλ ηνπ Νηθόια, κε όια ηα θαιά ηνπ Αιιάρ 
κέζα. Έξημε θαη ηελ θέηζα ηνπ κέζα, λα κε ραζεί από 
ηελ ηζέπε ηνπ, θαη ήηαλ έηνηκνο γηα ην ζρνιείν. 
 

ηξαηήο Σξαγάθεο, Σαραθήληθο (Δθδόζεηο Κέδξνο) 
 

 
πδεηνύκε 

 
 
 
Ο Δθξέκ ήξζε από κηα άιιε ρώξα κε δηαθνξεηηθή 
γιώζζα, ζξεζθεία θαη πνιηηηζκό. πδεηνύκε: 
 
 Σηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ν Δθξέκ θαη ε 

νηθνγέλεηά ηνπ. 
 

 Σηο απόςεηο ηνπ Λεσλίδα θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. 
 

 Σε ζπκπεξηθνξά ηνπ Νηθόια θαη ησλ άιισλ παηδηώλ. 
 

 Ση ζα ζέιακε λα γλσξίδνπκε γηα ηε ρώξα θαη ηνλ 
πνιηηηζκό ηνπ Δθξέκ; 
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8. 
 
Πξνζπαζνύκε λα κπνύκε ζηε ζέζε ηνπ Δθξέκ θαη 
γξάθνπκε ζηελ επόκελε ζειίδα έλα γξάκκα ζ’ έλα θίιν 
καο πνπ δεη ζηε ρώξα από ηελ νπνία έθπγε ε 
νηθνγέλεηα ηνπ Δθξέκ. 
 
 
 

  Αγαπεκέλε κνπ θίιε ……………………………… 
 

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

 

Ο θίινο ζνπ 
Δθξέκ 

 

 
 
 Γηαβάδνπκε ην γξάκκα καο ζηελ ηάμε. 
 

 Αλ ζέινπκε, δηαβάδνπκε κε ηελ νηθνγέλεηά καο ην 
ινγνηερληθό θείκελν θαη ην γξάκκα. 
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9*. 
 
Ρα πην αγαπεκέλα αζιήκαηα ηεο ηάμεο 
 
Κάλνπκε κηα κηθξή έξεπλα ζηελ ηάμε καο γηα λα βξνύκε 
ηα αζιήκαηα πνπ καο αξέζνπλ. ηελ πξώηε γξακκή ηνπ 
πίλαθα ηεο επόκελεο ζειίδαο γξάθνπκε ηα αζιήκαηα 
πνπ δειώζακε πσο καο αξέζνπλ ζηε δξαζηεξηόηεηα 1 
ηνπ βηβιίνπ καο. Κάησ από θάζε άζιεκα γξάθνπκε ηνλ 
αξηζκό ησλ παηδηώλ πνπ ην πξνηηκνύλ. 
 
 

 

…………………… ……………………… …………………… 
 

 
  

 
Μειεηάκε ηνλ πίλαθα θαη δηαηππώλνπκε ηα 
ζπκπεξάζκαηά καο. 
 

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

κπάζθεη πνδόζθαηξν ………………… ……………… 
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10*. 
 
Εσγξαθίδνπκε κπάιεο δηαθόξσλ αζιεκάησλ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Καηαζθεπάδνπκε 

11. 
 
 
 

Γεκηνπξγνύκε ηε δηθή καο αθίζα κε ζπλζήκαηα θαηά 
ηεο βίαο ζηνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο. Μπνξνύκε, αλ 
ζέινπκε, λα ηελ ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ καο. 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ηεο ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
Ο ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ 

ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΛΑΧΝ 
 
 

1. 
 
πκπιεξώλνπκε ηηο πξνηάζεηο: 
 

Ο πνιηηηζκόο είλαη δεκηνύξγεκα ηωλ αλζρώπωλ. 
 

Λατθή ηέρλε θαη …………………………… αλήθνπλ ζηελ 
παξάδνζή καο. 
 

Αγγεία θαη άιια εθζέκαηα ζπλαληάκε ζηα ……………… 
………………… . 
 

Ο Παξζελώλαο θαη …………………………… είλαη γλσζηά 
ζύκβνια πνιηηηζκώλ. 
 

Ζ Αγία νθία θαη ……………………… είλαη ζξεζθεπηηθά 
κλεκεία. 
 

Αζρνινύκαζηε κε ηνλ αζιεηηζκό γηα ……………………… 
………………………… . 
 

2. 
 
 
Γξάθνπκε ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα κε 
ηηο ιέμεηο αζιούκαη θαη αγωλίδοκαη. 

 
αζινύκαη αγσλίδνκαη 

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

…………………………………
…………………………………
………………………………… 
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3. 
Γξάθνπκε ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκό: 
 

…………………………… 
 

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

Πνιηηηζκόο  

 
 
………………………………  ………………………… 

 
……………………………… 

 

4. 
 

εκεηώλνπκε ζηα θνπηάθηα Π γηα ηηο πξνηάζεηο κε ηηο 

νπνίεο ζπκθσλνύκε θαη Γ γηα ηηο πξνηάζεηο κε ηηο 
νπνίεο δηαθσλνύκε: 
 
Κάζε ιαόο έρεη ην δηθό ηνπ πνιηηηζκό. 
 
Σα δεκνηηθά ηξαγνύδηα δελ είλαη πνιηηηζκόο. 
 
Σν Μνπζείν είλαη θη απηό ρώξνο πνιηηηζκνύ. 
 
Οη πνιηηηζκνί δελ έρνπλ ζύκβνια. 
 
Δίλαη ζεκαληηθό λα δνύκε καδί, δηαθνξεηηθνί ιανί, 
εηξεληθά. 
 
Ο αζιεηηζκόο είλαη πνιηηηζκόο. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3 

Ζ ΦΤΖ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑ 
 

 
Καηαγξάθνπκε 

1. 
«Ρν Ιεμηθό ηνπ Ξεξηβάιινληνο» 

 
 
Πξνκεζεπόκαζηε έλα ληνζηέ κε 24  
θύιια. ε θάζε θύιιν  
γξάθνπκε έλα από ηα 24  
γξάκκαηα ηνπ αιθάβεηνπ. 
 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο  
ελόηεηαο θαηαγξάθνπκε  
ζην θαηάιιειν θύιιν  
(κε βάζε ην αξρηθό ηνπο  
γξάκκα) ιέμεηο ζρεηηθέο  
κε ην πεξηβάιινλ.  
Γξάθνπκε ηη ζεκαίλεη ε  
θαζεκηά (ηελ εξκελεία ηνπο) 
θαη δίλνπκε παξαδείγκαηα. 

 

 ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ελόηεηαο εκπινπηίδνπκε ην 
ιεμηθό καο κε δηθά καο ή άιια ζθίηζα, θσηνγξαθίεο, 
πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη ό,ηη άιιν ζθεθηνύκε. 

 

ηγά ζηγά ζα θηηάμνπκε ην δηθό καο «Λεμηθό ηνπ 
Πεξηβάιινληνο». 

 
 
 
 

ΟΟΟΗΗΗΚΚΚΟΟΟΤΤΤΣΣΣΖΖΖΜΜΜΑΑΑ   
Έλα δέληξν είλαη  

ν «νίθνο», 
 δειαδή ην ζπίηη 

πνιιώλ δσληαλώλ 
νξγαληζκώλ. 
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πγθξίλνπκε 

2. 
 
 
 
Ζ Λέλα, ν σηήξεο θαη ε Ναηάζα  
κειέηεζαλ έλαλ πέηξηλν ηνίρν  
(έλα κηθξό νηθνζύζηεκα)  
ηεο παηδηθήο ραξάο  
ηεο γεηηνληάο ηνπο.  
Να ηη θαηέγξαςαλ ζηνλ πίλαθα  
πνπ θαηαζθεύαζαλ  
ζην ζεκεησκαηάξηό ηνπο: 
 
 
 

 

Εώα 

Αξηζκόο δώσλ πνπ 
παξαηεξήζεθαλ 

ζπλνιηθά πάλσ ζηνλ 
ηνίρν (πάλσ ζηηο πέηξεο 

θαη ζηηο ζρηζκέο ηνπ) 

Αξηζκόο δώσλ 
πνπ 

παξαηεξήζεθαλ 
πάλσ ζηηο 
πέηξεο ηνπ 

ηνίρνπ 
   
ζθνπιήθηα 8 1 

βξνκνύζεο 6 2 
κπξκήγθηα 31 16 

παζραιίηζεο 1 0 
αξάρλεο 4 0 

ζαιηγθάξηα 6 4 
ζαύξεο 3 1 
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[[[ 

1) α) Πνην δών παξαηήξεζαλ ηα παηδηά ζε κεγαιύηεξν 
αξηζκό πάλσ ζηνλ ηνίρν; …………………………… 

 
β) Πόζεο αξάρλεο παξαηήξεζαλ πάλσ ζηηο πέηξεο ηνπ 

ηνίρνπ; ……………………………………………………… 
 
γ) Πνηα δώα ήηαλ ηα ιηγόηεξα ζε αξηζκό πάλσ ζηνλ 

ηνίρν;…………………………………………………… 
 
δ) Πόζα δηαθνξεηηθά είδε δώσλ παξαηήξεζαλ πάλσ 

ζηνλ ηνίρν;……………………………………………… 
 
ε) Πόζα δηαθνξεηηθά είδε δώσλ παξαηήξεζαλ πάλσ 

ζηηο πέηξεο ηνπ ηνίρνπ; ………………………………… 
 
ζη) Γηαηί, θαηά ηελ άπνςή καο, ππήξραλ ζπλνιηθά 

πεξηζζόηεξα είδε δώσλ πάλσ ζηνλ ηνίρν (πέηξεο – 
ζρηζκέο) από ό,ηη πάλσ ζηηο πέηξεο ηνπ ηνίρνπ;  

……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
δ) Σα πεξηζζόηεξα ζθνπιήθηα παξαηεξήζεθαλ ζηηο 

ζρηζκέο ηνπ ηνίρνπ. Γηαηί, θαηά ηελ άπνςή καο, 
βξίζθνληαλ εθεί; …………………………………………… 

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

 

2) Σα παηδηά απνθάζηζαλ λα πάξνπλ κεξηθά δώα από 
απηά πνπ παξαηήξεζαλ ζηελ ηάμε ηνπο, γηα λα ηα 
κειεηήζνπλ. Γξάθνπκε δύν θαλόλεο πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζήζνπλ ηα παηδηά, όηαλ ζα ζπιιέμνπλ ηα δώα: 
 

α) ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

37 / 21-22  



β) ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 
 
 
Παηρλίδη ξόισλ 

3. 
 

 
Ξαηρλίδη: «Νη αιιειεπηδξάζεηο ζην νηθνζύζηεκα πνπ 
κειεηήζακε» 
 
Έρνπκε ζηε δηάζεζή καο έλα θνπβάξη ζπάγθν. 
 
 ια ηα παηδηά ηεο ηάμεο ζρεκαηίδνπκε έλαλ θύθιν. 
 
 Έλαο από εκάο νλνκάδεη έλα θπηό πνπ δεη θαη 

αλαπηύζζεηαη ζην νηθνζύζηεκα πνπ κειεηήζακε, 
πηάλνληαο ηελ άθξε ηνπ ζπάγθνπ. 

 
 Κάπνηνο άιινο νλνκάδεη έλα δών ή θάπνην άιιν 

ζηνηρείν ηνύ νηθνζπζηήκαηνο πνπ έρεη θάπνηα ζρέζε 
κ’ απηό ην θπηό. Γηαηππώλεη κηα πξόηαζε γηα ηε 
ζρέζε απηή θαη πηάλεη ηε ζπλέρεηα ηνπ ζπάγθνπ. 

 

Ρν παηρλίδη ζπλερίδεηαη... 
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Παξνπζηάδνπκε 
 

4. 
 

Έλα παξακύζη απ’ ηελ... αλάπνδε 
 

 Σν κηθξό ιπθάθη πξέπεη λα πάεη 
 θαγεηό ζηελ άξξσζηε γηαγηά 

 ηνπ. «Πξνζνρή! ην δάζνο  
θπθινθνξνύλ επηθίλδπλεο 

 Κνθθηλνζθνπθίηζεο θαη 
 θπλεγνί», είπε ε κακά  
 ιύθαηλα ζηνλ Άθε, ην  
 κηθξό ιπθάθη. 

«Γηαηί λα ζέινπλ ην θαθό κνπ;» ξώηεζε ν Άθεο. 
 

Ππλερίδνπκε ην παξακύζη… 
 
 
 

5. 
 
Σαμηλνκνύκε ηα παξαθάησ δώα ζε ζπνλδπισηά θαη 
αζπόλδπια: 
 

άιογο, πεηαιούδα, αθρίδα, ιαγός, 
βάηρατος, αράτλε, ζθύιος, θάκπηα. 

 

Ππνλδπισηά Αζπόλδπια 
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6. 
 

Αθξνζηηρίδα ηεο εξγάηξηαο 
 
 

1.  Δ __ __ __ __ __ 
 
2.  Ρ __ __ __ __ __ 
 
3.  Γ __ __ __ 
 
4.  Α __ __ __ __ __ __ __ 
 
5.  Σ __    __ __ __ __ 
 
6.  Ρ __ __ __ 
 

7.  Η __ __ __ __ __ 
 
8.  Α __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

 
1. Σέηνην δών είλαη θαη ε κέιηζζα. 
 

2. Σν ξνπθνύλ νη κέιηζζεο από ηα ινπινύδηα 
(αληίζηξνθα). 

 

3. Σε «καδεύνπλ» νη εξγάηξηεο από ηα ινπινύδηα. 
 

4. Έηζη ιέκε ην κέιη πνπ γίλεηαη από δηάθνξα άλζε. 
 

5. Σν παξάγνπλ νη κέιηζζεο (κε άξζξν). 
 

6. Σν κέξνο ηνπ θπηνύ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην έδαθνο. 
 

7. Μ’ απηό ηζηκπάεη ε κέιηζζα (αληίζηξνθα). 
 

8. Έηζη ιέκε ηα δώα πνπ δελ έρνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε. 
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πδεηνύκε 

7. 

 
 
Άιινη ζπόξνη ηαμηδεύνπλ ιίγν, άιινη πεξηζζόηεξν θη 
άιινη αθόκε πην πνιύ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φαληαδόκαζηε θαη πεξηγξάθνπκε κε πνηνπο ηξόπνπο 
κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ νη ζπόξνη ησλ εηθόλσλ κέρξη 
ην ζεκείν πνπ ζα θπηξώζνπλ. 

ζπόξνη παπαξνύλαο ζπόξνο αγξηνξαδηθηνύ 

ζπόξνη αθαθίαο 
βειαλίδηα 

θεξάζηα 
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Παξνπζηάδνπκε 

8. 

 
 
Γξάθνπκε κηα κηθξή αθήγεζε - ηζηνξία, πνπ 
λα ηαηξηάδεη κε έλαλ από ηνπο παξαθάησ 
ηίηινπο: 
 
 «Ζ θπξία γύξε θαη ην κεγάιν ηαμίδη ηεο» 
 

 «Σν πξσηλό κηαο κέιηζζαο» 
 

 «Σξία θξνύηα ζπδεηνύλ γηα ηνπο ζπόξνπο ηνπο» 
 

 «Έλαο ζπόξνο γαληδσκέλνο ζηα θηεξά ελόο 
πνπιηνύ» 

 

«…………………………………………………» 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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9*. 
 
Γεκηνπξγνύκε έλα θηλνύκελν ζρέδην ζηε γσλία ησλ 
ζειίδσλ ελόο ηεηξαδίνπ: Εσγξαθίδνπκε πώο έλαο 
ζπόξνο γίλεηαη θπηό ή πώο έλα ινπινύδη γίλεηαη 
θαξπόο. 
 
Παηρλίδη ξόισλ 

10*. 

 
 
Κηα ξαδηνθσληθή ζπδήηεζε γηα ην πξόβιεκα ηεο 
ξύπαλζεο ηνπ αέξα 
 
«Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηνπ 
αέξα ζηελ πόιε καο πξνηείλεηαη λα απαγνξεπηεί ε 
θπθινθνξία ησλ Η.Υ. απηνθηλήησλ ζην θέληξν ηεο». Ζ 
είδεζε έρεη πξνθαιέζεη αλαζηάησζε ζηνπο θαηνίθνπο. 
 
 Οξγαλώλνπκε κηα ξαδηνθσληθή ζπδήηεζε ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ: έλαο θάηνρνο απηνθηλήηνπ, έλαο 
εξγαδόκελνο πνπ κεηαθηλείηαη κε ιεσθνξείν, έλαο 
πνιίηεο πνπ θαηνηθεί ζην θέληξν ηεο πόιεο, έλαο 
νδεγόο ηαμί, έλαο εηδηθόο ζηα κέζα κεηαθνξάο 
(ζπγθνηλσληνιόγνο), έλαο γηαηξόο θαη έλαο 
δεκνζηνγξάθνο (πνπ ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε). 

 

 Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη έλαλ από ηνπο παξαπάλσ 
ξόινπο, πξνεηνηκάδεη ηα επηρεηξήκαηά ηεο θαη 
επηιέγεη ηνλ εθπξόζσπό ηεο. 

 
Ζ ξαδηνθσληθή ζπδήηεζε μεθηλά! 
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11. 
 
 
Δξεπλνύκε πόζν θαζαξόο είλαη ν αέξαο ζε δηάθνξνπο 
ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ καο 
 
 Κόβνπκε δύν άζπξα ραξηόληα  

κε κήθνο 20 εθ. θαη πιάηνο 15 εθ. 
 

 Καιύπηνπκε κία γσλία ηεο  
ιεπθήο επηθάλεηαο κε έλα ραξηί,  
πνπ ην ζπγθξαηνύκε κε δύν  
ζπλδεηήξεο. 

 

 Αιείθνπκε ηελ ππόινηπε  
επηθάλεηα ηνπ ραξηνληνύ κε  
βαδειίλε. 

 

 Απνθαζίδνπκε ηα ζεκεία πνπ  
ζα ηνπνζεηήζνπκε ηα ραξηόληα  
ζε δηάθνξνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη κε ηέηνην 
ηξόπν ώζηε λα κείλνπλ ζηε ζέζε απηή. 

 

 ηελ πίζσ επηθάλεηα θάζε ραξηνληνύ γξάθνπκε ην 
όλνκα ηεο νκάδαο θαη ην ζεκείν πνπ ην 
ηνπνζεηήζακε. 

 

 Κάζε ηξεηο κέξεο θαη γηα έλα δηάζηεκα 15 εκεξώλ 
πεξλάκε θαη παξαηεξνύκε πόζν θαζαξά 
δηαηεξνύληαη ηα ραξηόληα. 

 

 Σε 16ε κέξα καδεύνπκε όια ηα ραξηόληα ζηελ ηάμε, 
βγάδνπκε ηα ραξηηά κε ηνπο ζπλδεηήξεο, θάλνπκε 
ζπγθξίζεηο θαη θαηαιήγνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα. 
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12. 
 
Ξώο κεηαθηλνύκαζηε από ην ζπίηη καο ζην ζρνιείν; 

 
α) Πξαγκαηνπνηνύκε έξεπλα ζηελ ηάμε καο γηα λα 
δηαπηζηώζνπκε πώο κεηαθηλνύκαζηε από ην ζπίηη καο 
ζην ζρνιείν. πκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί: 
 

Ξίλαθαο 1 

Από ην ζπίηη καο ζην 
ζρνιείν κεηαθηλνύκαζηε: 

Αξηζκόο καζεηώλ 

κε ηα πόδηα ……………………… 

κε πνδήιαην ……………………… 

κε κεραλάθη ……………………… 

κε απηνθίλεην ……………………… 

κε ιεσθνξείν ……………………… 

κε άιιν κέζν ……………………… 

 

β) Εσγξαθίδνπκε κε ηα κνιύβηα καο ζηνλ πίλαθα 2 
ζηελ επόκελε ζειίδα ηόζα θνπηάθηα πάλσ από ην θάζε 
κέζν κεηαθίλεζεο όζα αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 
πνπ θαηαγξάςακε. 
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Από ην ζπίηη καο ζην ζρνιείν κεηαθηλνύκαζηε... 

 
γ) Κάζε νκάδα κειεηά ηνλ πίλαθα 2 γηα λα απαληήζεη 
ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 
 
 Αλ θαιύςνπκε ηνλ πίλαθα 1, πώο κπνξνύκε λα 
πιεξνθνξεζνύκε από ηνλ πίλαθα 2 πόζνη καζεηέο 
έξρνληαη ζην ζρνιείν κε ην θάζε κέζν; 
 
 Ση καο δείρλεη ε ςειόηεξε ζηήιε ηνπ δεύηεξνπ 
πίλαθα θαη ηη ε ρακειόηεξε; 
 
 Πόζνη από εκάο κεηαθηλνύκαζηε κε ηξόπνπο 
«θηιηθνύο» πξνο ην πεξηβάιινλ; 
 
 

Δξεπλνύκε 
13. 

 
 
 
Εεηάκε από ην δάζθαιό καο έλα ζρεδηάγξακκα ηνπ 
ζρνιείνπ καο ή θηηάρλνπκε έλα δηθό καο. 
 

Βήκα 1ν: Παξαηεξνύκε θαη ζεκεηώλνπκε πάλσ ζην 
ζρεδηάγξακκα ζε πνηα ζεκεία πεηηνύληαη ηα 
πεξηζζόηεξα ζθνππίδηα. εκεηώλνπκε επίζεο ζε πνηα 
ζεκεία ηνπ ζρνιείνπ καο ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζνύλ θάδνη απνξξηκκάησλ, εάλ δελ 
ππάξρνπλ. 
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[ 

Βήκα 2ν: Παξαηεξώληαο ηα ζεκεία πνπ πεηηνύληαη ηα 
πεξηζζόηεξα ζθνππίδηα, κπνξνύκε λα δηαηππώζνπκε 
ππνζέζεηο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ζπκβαίλεη απηό; 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………….……………………………………………………… 
 

Βήκα 3ν: Πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα πξνηείλνπκε 
γηα λα κεησζνύλ ηα ζθνππίδηα πνπ πεηηνύληαη ζηελ 
απιή; 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….… 
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14. 

 
Από ηα «ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ» ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα, πνην ζα ξίμνπκε ζηνλ θαλνληθό ζθνππηδνηελεθέ 
θαη πνην ζηε ζαθνύια αλαθύθισζεο; 
 

 εκεηώλνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ θάζε «ζθνππηδηνύ» 
πάλσ από ηελ θαηάιιειε εηθόλα. 
 
■   1. Πιαζηηθό δνρείν αλαςπθηηθνύ 
■   2. Σελεθεδάθη από αλαςπθηηθό 
■   3. Απνκεηλάξηα θαγεηνύ 
■   4. Δθεκεξίδα 
■   5. Παθέην από αιεύξη 
■   6. Μπνπθάιη θξαζηνύ 
■   7. Φινύδεο παηάηαο 
■   8. Παθέην από καθαξόληα 
■   9. Μπνπθάιη αληειηαθνύ 
■ 10. Υάξηηλε ζπζθεπαζία από  γάια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΚΟΤΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

ΚΟΤΠΗΓΟΣΔΝΔΚΔ 
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15*. 
 
Με εηθόλεο, ιέμεηο, ζύκβνια ή άιινπο ηξόπνπο 
δηεγνύκαζηε ηελ πεξηπέηεηα ελόο παηρληδηνύ από ην 
καγαδί πνπ ην αγόξαζαλ όηαλ ήηαλ θαηλνύξην κέρξη… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παίδνπκε 

16. 

 
ΛΔΟΝ – ΓΝΘΗΚΑΠΗΑ 

 
Πόζν έηνηκε είλαη ε νκάδα καο λα δξάζεη γηα λα 
εκπνδίζεη ηε ζπαηάιε ηνπ λεξνύ; 
 

● Δλώλνπκε ηηο δπλάκεηο καο γηα λα απαληήζνπκε ζηηο 
παξαθάησ εξσηήζεηο. 
 

● Σέινο, ππνινγίδνπκε ηε βαζκνινγία καο (νδεγίεο 
ππάξρνπλ ζηε ζειίδα 53). 
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1. ην δξόκν απ’ ηνλ νπνίν πεξλάκε θαζεκεξηλά, 
βιέπνπκε λεξό λα ηξέρεη. Πνηα είλαη ε πξώηε ζθέςε 
καο; 

 

α. «Κάπνηνο πιέλεη ην απηνθίλεην ηνπ» 
β. «Ίζσο έζπαζε θάπνηνο ζσιήλαο λεξνύ» 
γ. «Χξαία, ζα μεπιπζεί ν δξόκνο» 

 

2. Οη γνλείο καο κάο δεηνύλ λα βάινπκε ηελ άδεηα 
θαηζαξόια ηνπ κεζεκεξηαλνύ θαγεηνύ ζην λεξνρύηε. 
Δκείο… 

 

α. απιώο ηελ αθνπκπάκε ζην λεξνρύηε θαη θεύγνπκε 
β. αθήλνπκε ην λεξό λα ηξέρεη γηα αξθεηή ώξα ώζηε 

λα μεπιπζεί 
γ. ηε γεκίδνπκε κε λεξό κέρξη πάλσ 

 

3. Μεηά ην κπάλην καο... 
 

α. θιείλνπκε ηε βξύζε θαιά 
β. θιείλνπκε ηε βξύζε απαιά γηα λα κε ραιάζεη 
γ. θιείλνπκε ηε βξύζε θαιά θαη παξαθνινπζνύκε γηα 

ιίγν κήπσο ζηάδεη 
 

4. Μεηά ην πιύζηκν θάπνηνπ ξνύρνπ έρεη κείλεη ζηε 
ιεθάλε ζαπνπλόλεξν. Δκείο πξνηείλνπκε... 
 

α. λα ην ξίμνπκε ζηελ κπαληέξα 
β. λα ην ξίμνπκε ζηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο όηαλ 

ρξεηαζηεί 
γ. λα πιύλνπκε κε απηό ηε βεξάληα ή ηελ απιή 

 [ 

 

5. Πξνηηκάκε λα πίλνπκε λεξό πάληα από έλα 
ζπγθεθξηκέλν πνηήξη, γηαηί… 

 

α. έηζη δε ρξεηάδεηαη λα ην πιέλνπκε ζπλέρεηα 
β. δελ θνιιάκε ηα κηθξόβηα ησλ άιισλ 
γ. δελ αλνηγνθιείλνπκε ζπλερώο ην ληνπιάπη 
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17*. 
 

Λεξό – Πειηδνδείθηεο 
 
Γηα λα ζπκόκαζηε πόζν ζεκαληηθό είλαη λα 
ρξεζηκνπνηνύκε ην λεξό ρσξίο ζπαηάιε, 
θαηαζθεπάδνπκε έλα ζειηδνδείθηε γηα ηα βηβιία καο. 
 

● Τπνινγίδνπκε ην κήθνο ηνπ, ηνλ ζρεδηάδνπκε ζε 
ραξηόλη θαη ηνλ θόβνπκε. 

● Σνλ δηαθνζκνύκε κε έλα ζέκα ζρεηηθό κε όζα 
ζπδεηήζακε θαη πξνζζέηνπκε έλα κηθξό ζύλζεκα γηα 
ην λεξό. Σνλ ρξσκαηίδνπκε κε έληνλα ρξώκαηα θη αλ 
ζέινπκε πεξλάκε από κηα ηξύπα ζηελ άθξε ηνπ καιιί 
ή θισζηή. 

 
Καηαζθεπάδνπκε 

18. 
 

Ρν πόγεην λεξό 
 

 
ηαλ ην λεξό πέθηεη ζηε γε, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

εηζρσξεί ζην έδαθνο, πεξλώληαο αλάκεζα από ηα 
δηάθνξα πιηθά ηνπ, όπσο άκκν, πέηξεο ή ραιίθηα. Έηζη, 
ε γε εθηόο από ην λεξό πνπ ππάξρεη ζηελ επηθάλεηα 
ηεο (ζάιαζζεο, ιίκλεο, πνηάκηα) έρεη θαη ζην εζσηεξηθό 
ηεο λεξό. Σν λεξό απηό κπνξνύκε λα ην 
ρξεζηκνπνηήζνπκε, αλεβάδνληάο ην ζηελ επηθάλεηα κε 
εηδηθέο αληιίεο. 

Αλ κπνξνύζακε λα «θόςνπκε» ην έδαθνο θάζεηα, 
ώζηε λα θαίλνληαη νη δηάθνξεο ζηξώζεηο ησλ πιηθώλ 
ηνπ, ζα βιέπακε όηη ζε θάπνηα από απηά βξίζθεηαη ή 
θπιάεη λεξό. 
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Δπεηδή απηό είλαη αδύλαην, θαηαζθεπάδνπκε έλα 
κνληέιν πνπ ζα καο βνεζήζεη λα δηαπηζηώζνπκε πώο 
ζπγθεληξώλεηαη ην λεξό θάησ από ην έδαθνο θαη πώο 
ην αληινύκε. 
 

Υιηθά ηες οκάδας 
 

■ έλα δηάθαλν βάδν 
■ βόηζαια 
■ ραιίθηα 
■ άκκνο 
■ ρώκα 
■ λεξό 
■ κία πιαζηηθή ζύξηγγα 
■ έλαο ιεπηόο δηάθαλνο πιαζηηθόο ζσιήλαο  
 (πνπ λα εθαξκόδεη ζην ζηόκην ηεο ζύξηγγαο) 

■ έλα κηθξό θνκκάηη ύθαζκα 
■ ςεθαζηήξαο (π.ρ. γηα ξάληηζκα θπηώλ) 
■ ζπγθνιιεηηθή ηαηλία 
■ έγρξσκν πγξό (λεξό κε κειάλη ή βπζζηλάδα) 
 

Νδεγίεο γηα ην κνληέιν καο: 
 
 ηεξεώλνπκε θαιά ην πιαζηηθό ζσιελάθη ζηε 
ζύξηγγα. ηελ άιιε άθξε ηνπ ηπιίγνπκε θαη 
ζηεξεώλνπκε κε θνιιεηηθή ηαηλία ην ύθαζκα. 
Πξνζνρή: ε ζύξηγγα ζα πξέπεη λα έρεη ην έκβνιν ηεο 
θαηεβαζκέλν. 

 

 ηεξεώλνπκε (κε θνιιεηηθή ηαηλία) ηελ άθξε ηνπ 
ζσιήλα κε ην ύθαζκα ζην εζσηεξηθό ηνπ βάδνπ, έηζη 
πνπ ζρεδόλ λα αθνπκπά ζηνλ ππζκέλα ηνπ. 

 

 Σνπνζεηνύκε ζην βάδν κία ζηξώζε βόηζαια θαη ζηε  
ζπλέρεηα κηα ζηξώζε ραιίθηα. 
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[ 

 Σνπνζεηνύκε ζην βάδν κία ζηξώζε άκκν θαη επάλσ 
ηεο κία ιεπηή ζηξώζε ρώκα. 

 

 Με ηνλ ςεθαζηήξα ςεθάδνπκε ζπλέρεηα ην ρώκα κε 
λεξό, κέρξη απηό λα πεξάζεη ζηελ άκκν θαη λα θηάζεη 
ζηηο ζηξώζεηο ησλ ραιηθηώλ θαη ησλ βόηζαισλ. 

 

 Αλεβάδνπκε / ηξαβάκε ην έκβνιν ηεο ζύξηγγαο θαη 
παξαηεξνύκε πώο ην λεξό αλεβαίλεη ζην ζσιήλα θαη 
θηάλεη ζηε ζύξηγγα. Αδεηάδνπκε ην λεξό απηό ζε έλα 
δεύηεξν δνρείν. 

 

 Πξνζζέηνπκε ην έγρξσκν πγξό  
ζηνλ ςεθαζηήξα θαη ςεθάδνπκε  
θαη πάιη αξθεηέο θνξέο ηελ 
επάλσ ζηξώζε ηνπ ρώκαηνο. 

 

 Αληινύκε λεξό κε ηε ζύξηγγα  
θαη παξαηεξνύκε ηη ρξώκα έρεη  
ην πγξό απηό. 

 
 
 
 
πδεηνύκε: 
 
● Ση έγηλε ην λεξό πνπ έπεζε  
 ζην ρώκα; 

 

● Με πνηνλ ηξόπν ην αληιήζακε; 
 

● Αλ ην έγρξσκν πγξό είρε βιαβεξέο νπζίεο, απηέο ζα 
έθηαλαλ ζην λεξό πνπ αληιήζακε από ηε γε; 
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Καηαζθεπάδνπκε 
 

19. 
 

Θειίδεο από ιάδη 
 
Θα τρεηαζηούκε : κηα κεγάιε ιεθάλε, πιηθά πνπ 
ππάξρνπλ ζηελ παξαιία όπσο άκκνο, πέηξεο θαη 
θνρύιηα, λεξό, ρξεζηκνπνηεκέλν ιάδη κεραλήο ή ιάδη 
θαγεηνύ, ραξηί θνπδίλαο 
 
Γεκηνπξγνύκε ζηε ιεθάλε κηα «αθηή». 
 

 Πξώηα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ άκκν, ηηο πέηξεο θαη ηα 
θνρύιηα γηα λα θηηάμνπκε ην αθξνγηάιη θαη ην βπζό. 
ην ηέινο πξνζζέηνπκε ην λεξό. 

 

 Υύλνπκε ιίγν ιάδη ζηελ αθηή θαη παξαηεξνύκε πόζν 
«ξππαίλεηαη». 

 

 Πξνζπαζνύκε λα θαζαξίζνπκε ηελ αθηή από ηε 
ξύπαλζε. 

 
 
 
 
 
 

20. 
 

 
ε κηα έθηαζε 800 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ γεκάηε πεύθα, 
πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί έλαο δξόκνο κε κήθνο 30 
κέηξα θαη πιάηνο 5 κέηξα. 
 

 Πόζε έθηαζε ζα κείλεη θαιπκκέλε κε πεύθα αθνύ 
θηηαρηεί ν δξόκνο; 
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[ 

 Αλ ζε θάζε 10 ηεηξαγσληθά κέηξα ππάξρνπλ πεξίπνπ 
2 πεύθα, πόζα πεύθα ζα θνπνύλ γηα λα γίλεη ν 
δξόκνο; 

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

21*. 
 
Φηηάρλνπκε γξακκαηόζεκα γηα δώα ηεο ρώξαο καο πνπ 
θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καηαγξάθνπκε 

22. 
 
 
 
Ο παξαθάησ «ράξηεο από ιέμεηο» παξνπζηάδεη δύν δώα 
ηεο Διιάδαο πνπ θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ. 
Δπηιέγνπκε θη έλα ηξίην δών πνπ θηλδπλεύεη θαη 
ζπκπιεξώλνπκε ην ράξηε. 

Monachus 
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[[[[ 

Εώα πνπ θηλδπλεύνπλ  
λα εμαθαληζηνύλ 

 
 

θώθηα κνλάρνπο κνλάρνπο 

 

δεη 

 

 

θηλδπλεύεη από 

 

 

γελλά 

 

 

θαθέ αξθνύδα 

 
δεη 

 

 
θηλδπλεύεη από 

 

 
γελλά 
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……………………………………………………
………………………………………………….. 

 

δεη 

 

 

θηλδπλεύεη από 

 

 

γελλά 

 

 

Βαζκνινγία γηα ηε δξαζηεξηόηεηα 16 
(ΛΔΟΝ – ΓΝΘΗΚΑΠΗΑ) 

 

1. α: 5     2. α: 2      3. α: 5      4. α: 2       5. α: 10 

1. β: 10   2. β: 5      3. β: 2      4. β: 10     5. β 5 

1. γ: 2     2. γ: 10    3. γ: 10    4. γ: 5       5. γ: 2 
 

Αλ ζπγθεληξώζαηε 10-20 βαζκνύο: Απηή ε νκάδα έρεη 
αθόκε αξθεηή δνπιεηά λα θάλεη πάλσ ζηνπο ηξόπνπο 
εμνηθνλόκεζεο λεξνύ. Μήπσο, όκσο, βηαζηήθαηε λα 
απαληήζεηε, πξηλ ζπδεηήζεηε αξθεηά; Δπηπρώο, 
πάλησο, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε από ζήκεξα θηόιαο λα 
ζώδεηε κεξηθέο πνιύηηκεο ζηαγόλεο! 
 

Αλ ζπγθεληξώζαηε 21-40 βαζκνύο: Σα πήγαηε πνιύ 
θαιά, αλ θαη ν θόζκνο ηνπ λεξνύ έρεη αθόκε αξθεηά 
ζεκεία άγλσζηα γηα ζαο. πλερίζηε λα ελεκεξώλεζηε 
γηα ηα «όπια» πνπ έρεη ν θαζέλαο καο γηα λα ζώζεη ην 
πνιύηηκν λεξό. Οη εθεκεξίδεο, ε ηειεόξαζε θαη νη 
κεγαιύηεξνη ζα είλαη πνιύηηκνη βνεζνί ζαο. 
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Αλ ζπγθεληξώζαηε 41-50 βαζκνύο: Δίζηε πνιύ 
ελεκεξσκέλνη γηα ην πόζν πνιύηηκν είλαη ην λεξό ζηε 
Γε θαη μέξεηε θαιά ηη κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα ην 
πξνζηαηεύζεηε! πλερίζηε ηελ πξνζπάζεηά ζαο θαη κελ 
παξαιείπεηε λα κνηξάδεζηε ηηο γλώζεηο ζαο κε ηελ 
νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ζαο. 
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ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ηεο ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖΠ 
Ζ ΦΠΖ ΔΗΛΑΗ ΡΝ ΠΞΗΡΗ ΚΑΠ 

 
 

1. 
 
πκπιεξώλνπκε ηηο πξνηάζεηο κε ηηο ιέμεηο πνπ 
ηαηξηάδνπλ: 
 
Έλαο ηόπνο κε όια ηα δώα θαη ηα θπηά πνπ δνπλ ζ’ 
απηόλ, θαζώο θαη νη ζρέζεηο όισλ απηώλ κεηαμύ ηνπο, 
απνηεινύλ έλα ……………………………………………… 
 

Αλ θάπνην δών ή θάπνην θπηό ελόο νηθνζπζηήκαηνο 
εμαθαληζηεί ή ν πιεζπζκόο ηνπ ειαηησζεί, ιέκε πσο 
δηαηαξάρηεθε ε …………………… ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 
 

Σα δώα ηαμηλνκνύληαη ζε δύν κεγάιεο νκάδεο, ζηα 
……………………………… θαη ζηα ………………………… 
 

ε κηα θπςέιε αξρεγόο είλαη ε …………………………… 
Δθεί δνπλ αθόκε νη ………………… θαη νη ……………… 
 

ηα θπηά ζπλήζσο ην άλζνο κεηαηξέπεηαη ζε ………… 
……………… ν νπνίνο πεξηέρεη ηνπο ζπόξνπο. 
 

Μεξηθά από ηα δώα πνπ θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ 
είλαη: ………………………………………, ………………… 
……………………… θαη ……………………………………… 
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2. 
 

Ππκπιεξώλνπκε ηελ αθξνζηηρίδα ηεο ζηαγόλαο 
 
 

 1   __ __ __ __ __ 
 

 2  Σ __   __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

 3  Α __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

 4  Γ __ __ __ 
 

 5  Ο __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

 6  Ν __ __ __ 
 

 7  Α __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

 

 1  Πέθηεη θαη θπηξώλεη ζην ρώκα. 
 

 2  ηαλ ην ρξεζηκνπνηνύκε ζηηο κεηαθηλήζεηο καο, δε 

ξππαίλνπκε ηνλ αέξα (κε άξζξν). 
 

 3  Λέγνληαη έηζη ηα δώα πνπ δελ έρνπλ ζπνλδπιηθή 

ζηήιε. 
 

 4  Μεηαθέξεηαη κε ηνλ αέξα ή ηα έληνκα από άλζνο ζε 

άλζνο. 
 

 5  Μηα ιαθθνύβα κε λεξό, κηα θνπθάια ελόο δέληξνπ, 

είλαη θη απηά κηθξά …………… 
 

 6  πνπ ππάξρεη δσή, ππάξρεη θαη απηό. 
 

 7  πλώλπκν κε ηα ζθνππίδηα. 
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[ 

3. 
 
Γξάθνπκε Σ όπνπ ζπκθσλνύκε θαη Δ όπνπ 
δηαθσλνύκε. 
 
α) Ζ ξύπαλζε ηνπ αέξα ιέγεηαη θαη αηκνζθαηξηθή 

ξύπαλζε. 
 

β) ηαλ έρνπκε πνιιά ζθνππίδηα, απηό ιέγεηαη 
αλαθύθισζε. 

 

γ) Ζ ζπαηάιε ηνπ λεξνύ δεκηνπξγεί πξόβιεκα 
ζην πεξηβάιινλ. 

 

δ) ηαλ νη ππόλνκνη ησλ πόιεσλ θαηαιήγνπλ 
ζηε Θάιαζζα, ιέκε όηη νη πόιεηο έρνπλ 
βηνινγηθό θαζαξηζκό. 

 

ε) Σν «πξάζηλν» ζηηο πόιεηο δελ σθειεί ην 
πεξηβάιινλ. 

 

4. 
 

Δπηιέγνπκε κία από ηηο ιέμεηο αλαδάζσζε, 
αλαθπθιώλσ, πεξηβάιινλ θαη γξάθνπκε κηα κηθξή 
ηζηνξία γη’ απηή ηε ιέμε. 
 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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5. 
 
Γηαβάδνπκε ηηο ιέμεηο θαη ηηο γξάθνπκε ζην 
παξαιιειόγξακκν πνπ ηαηξηάδνπλ 
 

Πηνηρεία δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο: έδαθος, ζθίοσρος, 
πέηρα, πεύθο, λερό, θσθιάκηλο, γεράθη, ζαύρα, αέρας, 
θωιηά ποσιηού, αθρίδα 

 
 έκβηα ζηνηρεία                άβηα ζηνηρεία.           

 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
Οη άλζξσπνη κπνξνύλ λα βιάςνπλ ην πεξηβάιινλ 
ξππαίλνληάο ην. Αληηζηνηρίδνπκε ελώλνληαο κε γξακκέο 
απηά πνπ ηαηξηάδνπλ. 
 

Σν λεξό  
ξππαίλεηαη 
 

 από ηνλ θαπλό 
εξγνζηαζίσλ 

 
Ο αέξαο  
ξππαίλεηαη 
 

 από αγσγνύο κε 
βξόκηθα λεξά 

 
Ζ γε  
ξππαίλεηαη 

 από επηθίλδπλεο 
ρεκηθέο νπζίεο 
(ιηπάζκαηα, 
εληνκνθηόλα θ.ά.) 

 

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

……………………… 

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

……………………… 
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7. 
 

πάξρνπλ πνιιέο κέιηζζεο θαη άιια έληνκα 
ζ’ έλαλ θήπν ηνπο κήλεο πνπ έρεη ήιην θαη 
δέζηε. 

 

α) Κπθιώλνπκε ηελ θαηαιιειόηεξε ώξα ηεο εκέξαο γηα 
λα παξαηεξήζνπκε κέιηζζεο ζηνλ θήπν. 
 

01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 

κεζάλπρηα 
 

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 

πξσί 
 

13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 

κεζεκέξη 
 

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 

βξάδπ 
 
 

β) Κπθιώλνπκε ηηο θαηαιιειόηεξεο επνρέο γηα λα 
παξαηεξήζνπκε κέιηζζεο ζηνλ θήπν. 
 

Γεθέκβξηνο Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο ρεηκώλαο 
    

Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο άλνημε 
    

Ηνύληνο Ηνύιηνο Αύγνπζηνο θαινθαίξη 
    

επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο θζηλόπσξν 
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γ) Δμεγνύκε γηαηί είλαη πην εύθνιν λα παξαηεξήζνπκε 
κέιηζζεο νξηζκέλεο ώξεο ηεο εκέξαο θαη νξηζκέλνπο 
κήλεο ηνπ ρξόλνπ. 
 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………..………………………………………………………… 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΗ  ΠΡΟΨΟΝΣΑ 
ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΑ 

 

1. 

 
Παξαηεξνύκε από ην παξάζπξν ηεο ηάμεο καο. 
 
 Πνηα επαγγέικαηα θάλνπλ νη άλζξσπνη πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή γύξσ από ην ζρνιείν καο; 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
 Πνηα απ’ απηά ηα επαγγέικαηα ηα ζπλαληάκε 

νπνπδήπνηε (ζε όινπο ηνπο ηόπνπο) θαη πνηα κόλν 
ζε ηόπνπο ζαλ ην δηθό καο; 

 
2. 

 
ε ηη ρώξν εξγάδνληαη νη άλζξσπνη πνπ αζθνύλ ηα 
παξαθάησ επαγγέικαηα θαη ζπλήζσο ζε ηη ηόπν ηα 
ζπλαληάκε; 

 

ιηκεληθόο λαπαγνζώζηεο θηελνηξόθνο 

πηιόηνο ρεηξνπξγόο ςαξάο 

γεσπόλνο 
βηνκεραληθόο 

εξγάηεο 
αλζξαθσξύρνο 
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θαζεγεηήο ζεηζκνιόγνο 

μελαγόο αξραηνιόγνο 

πσιεηήο ηνπξηζηηθώλ 
εηδώλ 

εθθσλεηήο εηδήζεσλ 

 
Γηαηππώλνπκε πξνθνξηθά πξνηάζεηο, όπσο: 
 
Ο ιηκεληθός εργάδεηαη ζε ιηκάλη. Ληκάληα σπάρτοσλ ζε 
λεζηά ή άιιοσς παραζαιάζζηοσς ηόποσς. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Δθθξάδνπκε ηηο απόςεηο καο 

 3. 
 

Πεξηγξάθνπκε: 
 

 Μηα θαζεκεξηλή κέξα ελόο ππάιιεινπ γξαθείνπ πνπ 
δεη θαη εξγάδεηαη ζε κηα πόιε 

 Μηα θαζεκεξηλή κέξα ελόο αγξόηε πνπ δεη θαη 
εξγάδεηαη ζε έλα ρσξηό (ρώξνο εξγαζίαο, ώξεο 
εξγαζίαο, εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηε δνπιεηά 
ηνπ, ειεύζεξνο ρξόλνο, θ.ιπ.) 
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Καηαγξάθνπκε 

 4. 
 
 
πκπιεξώλνπκε κε πξνηάζεηο ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Παιηόηεξα… ήκεξα ζπλήζσο… 

Οη αγξόηεο όξγσλαλ 
ηα ρσξάθηα κε δώα. 

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

Οη θηελνηξόθνη έθηηαρλαλ 
νη ίδηνη ην ηπξί 

θαη ην πνπινύζαλ. 

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

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

Οη ςαξάδεο δίλνπλ ηα 
ςάξηα θαη ζε βηνκεραλίεο, 
γηα λα θαηαςπρζνύλ, λα 
γίλνπλ θνλζέξβεο θ.ιπ. 

 
 

Δξεπλνύκε 

5. 

 
 
ε παιηόηεξεο επνρέο, θάπνηνη επαγγεικαηίεο 
θαηαζθεύαδαλ αληηθείκελα ηα νπνία ζήκεξα 
παξάγνληαη από ηε βηνκεραλία. 
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 Γλσξίδνπκε ηέηνηνπο 
επαγγεικαηίεο; 

 

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

 
 Αλ ζέινπκε, ζπλερίδνπκε ηελ έξεπλα καο (ξσηώληαο 

κεγαιύηεξνπο, αλαδεηώληαο ζην δηαδίθηπν, ζε βηβιία, 
ζε πεξηνδηθά θ.ιπ.) θαη θηηάρλνπκε κε ηα ζηνηρεία καο 
έλα βηβιίν κε ηίηιν: 

« …………………………………………………………» 
 

Καηαζθεπάδνπκε 

6. 
 
 
 

Πρεδηάδνπκε ην δηθό καο «εξγνζηάζην» 
 
Απνθαζίδνπκε: 
 πνην πξντόλ ζα παξάγεη 
 ηη πιηθά ρξεηάδνληαη γηα λα γίλεη ην πξντόλ 
 πώο ζα είλαη ε ζπζθεπαζία ηνπ 
 ηη είδνπο κεραλήκαηα ζα ρξεηαζηνύλ 
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Εσγξαθίδνπκε κε ηε ζεηξά ηηο δηάθνξεο κνξθέο πνπ 
παίξλεη ην πξντόλ καο, θαζώο ην επεμεξγάδνληαη ηα 
δηθά καο θαληαζηηθά «κεραλήκαηα». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
1 

3
1 

4
1 

5
1 

6
1 

1 
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Καηαγξάθνπκε 

 7. 
 

Ξνηα επαγγέικαηα ρξεηαδόκαζηε εκείο θαη ε 
νηθνγέλεηά καο: 

 

όηαλ αξξσζηήζεη 
θάπνηνο από εκάο 

όηαλ πεγαίλνπκε 
έλα ηαμίδη ζην εμσηεξηθό 

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

όηαλ ςσλίδνπκε ξνύρα θαη ηξόθηκα 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 
 

πδεηνύκε 

8. 
 

Ξνηνη εξγάδνληαη γηα λα γίλεη: 
 

έλα βηβιίν κηα εθεκεξίδα 
κηα εθπνκπή 

ζηελ ηειεόξαζε 
……………………… ……………………… ……………………… 
……………………… ……………………… ……………………… 
……………………… ……………………… ……………………… 
……………………… ……………………… ……………………… 
……………………… ……………………… ……………………… 
……………………… ……………………… ……………………… 
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9. 
 
Πνηνη εξγάδνληαη γηα λα κπνξέζεη ε Αξηάδλε λα θάεη 
κνπζαθά ζε έλα εζηηαηόξην; Καηαγξάθνπκε ηα 
επαγγέικαηα ζηηο παξαθάησ θαξηέιεο. 

 
 
 
 
 

 
ηες γες 

 
ηες βηοκεταλίας 

 

 
 

ποσ παρέτοσλ σπερεζίες 
 
 
 
  
 
 

Σν αγαπεκέλν κνπ θαγεηό 

είλαη ν κνπζαθάο! 

επαγγέικαηα επαγγέικαηα 

επαγγέικαηα 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ηεο ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΑ 
 
 

1. 

 
πκπιεξώλνπκε ηελ αθξνζηηρίδα ηνπ επαγγέικαηνο 
 
1. Δ __ __ __ __ __ __ 
2. Π __ __ __ __ __  
3. Α __ __ __ __ __  
4. Γ __ __ __ __ __ __ 
5. Γ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
6. Δ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
7. Λ __ __ __  
8. Μ __ __ __ __ __ 
9. Α __ __ __ __ __ __ Τ 
 
1. Μ’ απηήλ εμαζθαιίδνπκε ηα απαξαίηεηα γηα λα 

δήζνπκε αιιά θαη πξνζθέξνπκε ζηελ θνηλσλία. 
2. Σν απηνθίλεην είλαη βηνκεραληθό … 
3. Μ’ απηήλ αζρνινύληαη νη ςαξάδεο. 
4. Ο επαγγεικαηίαο απηόο παξάγεη αγξνηηθά πξντόληα. 
5. Σέηνηα πξντόληα είλαη ην γάια, ην βνύηπξν, ην ηπξί. 
6. ’ απηό εξγάδνληαη πνιινί επαγγεικαηίεο γηα ηελ 

παξαγσγή θάπνηνπ βηνκεραληθνύ πξντόληνο. 
7. Υαξαθηεξηζηηθό ειιεληθό αγξνηηθό πξντόλ πνπ είλαη 

βαζηθό ζηε δηαηξνθή καο. 
8. Ζ παξαγσγή κεγάιεο πνζόηεηαο πξντόλησλ ζηε 

βηνκεραλία νλνκάδεηαη θαη... παξαγσγή. 
9. Ο γηαηξόο, ν ινγηζηήο, ν ππάιιεινο ηεο ηξάπεδαο, 

καο πξνζθέξνπλ ν θαζέλαο κία... (αληίζηξνθα). 
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2. 
 

Γξάθνπκε ηελ «ηζηνξία» ελόο θνπηηνύ ηνκαηνπνιηνύ 
 

ηελ πεξηγξαθή καο θξνληίδνπκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε όζεο πεξηζζόηεξεο ιέμεηο 
κπνξνύκε από ηηο παξαθάησ: αγρόηες, παράγω, προϊόλ, 
βηοκεταλία, εργοζηάζηο, καδηθή παραγωγή, κεηαθέρω, 
έκπορος, επάγγεικα, σπερεζία. 
 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

3. 

 
Ραμηλνκνύκε ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζηε ζηήιε πνπ 
ηαηξηάδνπλ: 
δίτησα, ηραθηέρ, ζπορά, ητζσοηροθείο, ηράηα, 
γαιαθηοθοκηθά προϊόληα, καιιί, ζσγθοκηδή θαρπώλ, 
ζηάλε. πκπιεξώλνπκε αλ ζέινπκε θαη άιιεο ζρεηηθέο 
ιέμεηο. 
 

γεσξγόο θηελνηξόθνο ςαξάο 

…………………
…………………
…………………
………………… 

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

……………………
……………………
……………………
…………………… 
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4. 

 
Ππκπιεξώλνπκε κε επαγγέικαηα ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα 
 

Δπαγγέικαηα  
πνπ ππήξραλ  

θαη δελ ππάξρνπλ πηα 

Δπαγγέικαηα πνπ 
ππήξραλ θαη ππάξρνπλ 

 

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

 

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

 

Νέα επαγγέικαηα  
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο κέξεο καο 

 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
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5. 
 
 

Σα Εαγνξνρώξηα απνηεινύληαη από 46 ρσξηά θαη 
βξίζθνληαη ζθαξθαισκέλα ζηα βνπλά ηεο Ζπείξνπ. 
Δίλαη από ηα νκνξθόηεξα νξεηλά ρσξηά ηεο ρώξαο καο. 
Γη’ απηό, ηα ηειεπηαία ρξόληα ηα επηζθέπηνληαη πνιινί 
ηνπξίζηεο. ρεδόλ ζε θάζε ρσξηό ππάξρεη έλα 
ηνπιάρηζηνλ μελνδνρείν ή θάπνηνο μελώλαο. 
 Ση επαγγέικαηα κπνξεί λα θάλνπλ νη θάηνηθνί ηνπο 

ζήκεξα θαη ηη λα έθαλαλ παιηόηεξα, πξηλ ηα 
Εαγνξνρώξηα γίλνπλ ηνπξηζηηθή πεξηνρή; 

 

 
 
 
 
 
 

Δπαγγέικαηα 
πνπ έθαλαλ παιηά 

Δπαγγέικαηα 
πνπ θάλνπλ ζήκεξα 

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

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

 

76 / 39  



[ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 5 

ΓΝΧΡΗΕΟΤΜΔ ΚΑΗ  
ΠΡΟΔΥΟΤΜΔ ΣΟ ΧΜΑ ΜΑ 

 

1. 

 
Φηηάρλνπκε ην κηθξό βηβιίν ηνπ ζώκαηόο καο 
 
Κόβνπκε ηηο εηθόλεο θαηά κήθνο ηεο παρηάο καύξεο 
γξακκήο θαη δηπιώλνπκε ζηηο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο, 
έηζη ώζηε ε εηθόλα 1 λα έρεη πίζσ ηεο ηελ εηθόλα 2, κεηά 
ηελ εηθόλα 3, ηελ 4, ηελ 5 θαη ηέινο ηελ 6. 
 

 Μειεηάκε «Σν κηθξό βηβιίν» πνπ θηηάμακε. 
 

 Παίδνπκε ην παηρλίδη ησλ εξσηήζεσλ. Καζέλαο καο 
εηνηκάδεη θαη δηαηππώλεη εξσηήζεηο, όπσο: 

- Πνηα όξγαλα πξνζηαηεύνληαη από ηηο πιεπξέο καο; 
- ε ηη ρξεζηκεύνπλ νη κύεο; 
Οη ππόινηπνη πξνζπαζνύκε λα απαληήζνπκε ζηηο 
εξσηήζεηο.
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[ 

 2  Σν δέξκα καο, ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ ζώκαηόο καο, 
πξνζηαηεύεη ηα εζσηεξηθά καο όξγαλα. Μαο βνεζά λα 
αηζζαλόκαζηε ην δεζηό, ην θξύν, ηνλ πόλν. 
 

 3  Κάησ από ην δέξκα καο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη 
από 600 κύεο. ε ζπλεξγαζία κε ηα νζηά βνεζνύλ ζε 
θάζε θίλεζε πνπ θάλνπκε. ινη νη κύεο καδί απνηεινύλ 
ην κπτθό καο ζύζηεκα. 
 

 4  Κάησ από ηνπο κπο βξίζθνληαη ηα νζηά (θόθαια). 
ηεξίδνπλ ην ζώκα καο, ηνπ δίλνπλ ην ζρήκα ηνπ θαη 
πξνζηαηεύνπλ ζεκαληηθά εζσηεξηθά όξγαλα. ια καδί, 
ηα νζηά, απνηεινύλ ην ζθειεηηθό καο ζύζηεκα. 
 

 5  Ο εγθέθαινο, ε θαξδηά, νη πλεύκνλεο, ην ζηνκάρη 
θαη άιια όξγαλα πξνζηαηεύνληαη από ηα νζηά. Σν θάζε 
όξγαλν έρεη θαη κηα μερσξηζηή ιεηηνπξγία. 
 

 6  Μπνξνύκε λα βξνύκε θαη λα δείμνπκε ην θαζέλα από 
απηά ζηηο εηθόλεο 3 ή 5; 
 

2. 
 

Έξεπλα: «Ξόζν πξνζέρνπκε, γηα λα έρνπκε γεξό 
ζώκα» 
 
Κάλνπκε κηα έξεπλα ζηελ ηάμε καο ή θαη ζε άιινπο 
καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο. 
 

● Απαληάκε ζην εξσηεκαηνιόγην βάδνληαο Υ ζην 
θαηάιιειν ηεηξαγσλάθη ή γξάθνπκε ηελ απάληεζή 
καο ζηηο θελέο γξακκέο. 

● ηε ζπλέρεηα ζπγθεληξώλνπκε ηα εξσηεκαηνιόγηα, 
κειεηάκε ηηο απαληήζεηο θαη δηαηππώλνπκε ηα 
ζπκπεξάζκαηά καο. 
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ΔΟΔΛΑ ΡΖΠ Γ΄ ΡΑΜΖΠ ΡΝ ................. ΓΖΚΝΡΗΘΝ 
ΠΣΝΙΔΗΝ ............................................................. 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
 

αγόξη        θνξίηζη                 ειηθία: …… εηώλ 
 

1. Ση ηξσο ζπλήζσο: 
 

 γηα πξσηλό ………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

 ζηα δηαιείκκαηα …………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

 γηα κεζεκεξηαλό …………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

 γηα βξαδηλό ………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 

2. Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξσο: 
 

 

Δίδνο ηξνθήο Φνξέο ηελ εβδνκάδα 

■ ιαραληθά  

■ όζπξηα  

■ θξνύηα  

■ ξύδη  

■ απγά  

■ θξέαο  

■ γαιαθηνθνκηθά (ηπξί, γηανύξηη,.)  

■ γιπθό (ζνθνιάηα, γθνθξέηα, 
πάζηα,...) 

 

■ ςάξηα  

■ έηνηκν θαγεηό (ζνπβιάθηα, 
πίηζεο,…) 

 

■ άιιν  

80 / 41  



 

3. Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα πίλεηο: 
 

γάια ……     αλαςπθηηθό ……      θπζηθό ρπκό …… 
 
4. α) Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα αζιείζαη; 

  

β) Πόζε ώξα θάζε θνξά; ……………………………… 

 
5. ηηο θνληηλέο δηαδξνκέο ρξεζηκνπνηείηε κε ηελ 
νηθνγέλεηα ζνπ απηνθίλεην 
 

λαη      όρη      . 
 
6. Θεσξείο βαξηά ηε ζρνιηθή ζνπ ηζάληα; 
  

Ναη       ρη      . 
 
7. Πώο θνπβαιάο ηε ζρνιηθή ζνπ ηζάληα ζην ζρνιείν; 
 
ζηνλ ώκν         .κε ην έλα ρέξη         κε άιιν ηξόπν      . 
 
8. νπ ζπλέβε θάπνην αηύρεκα ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα; 
 
λαη      όρη       . 
 

(Αλ εδώ απαληήζεης Ότη, ηόηε δελ απαληάς ζηελ επόκελε 
ερώηεζε) 
 
9. Πνηνο επζπλόηαλ θπξίσο; 
 

εγώ      θάπνηνο άιινο      . 
 

81 / 42  



 

3*. 

 
 
ιεο νη νκάδεο ζπλεξγαδόκαζηε θαη θηηάρλνπκε έλα 

θνιάδ κε ηίηιν «Έλα γεξό ζώκα». 
Θα ρξεηαζηνύκε έλα ηεηξάγσλν ραξηόλη κε πιεπξά 1 
κέηξνπ. 
 
 Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θσηνγξαθίεο από 

δηάθνξα αζιήκαηα, λα γξάςνπκε ζπκβνπιέο γηα 
ζσζηέο ζηάζεηο ηνπ ζώκαηνο καο ή γηα ό,ηη άιιν 
ζέινπκε. 

 
 Δπίζεο, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηξία 

ράξηηλα πηάηα, κέζα ζηα νπνία ζα θνιιήζνπκε 
θσηνγξαθίεο ή ζα δσγξαθίζνπκε δηάθνξεο ηξνθέο. 
Σν θάζε πηάην ζα αληηζηνηρεί ζε έλα από ηα γεύκαηα 
καο: πξσηλό, κεζεκεξηαλό θαη βξαδηλό. 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ηεο ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
ΓΝΧΡΗΕΟΤΜΔ ΚΑΗ ΠΡΟΔΥΟΤΜΔ 

ΣΟ ΧΜΑ ΜΑ 

 
 

1. 
 

 
Αληηζηνηρίδνπκε ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο κε ηηο ιέμεηο 
ηεο δεμηάο ζηήιεο πνπ έρνπλ παξόκνηα ιεηηνπξγία ή 
θίλεζε. 
 

ζθειεηόο ● 
 
ώκνο  ● 
 
αγθώλαο  ● 
 
πιεπξέο  ● 

●  ρεηξηζηήξην ππνινγηζηή (ηδόηζηηθ) 
 
● πεξίθξαμε απιήο 
 
● θνξκόο δέληξνπ 
 
● κεληεζέο πόξηαο 
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2. 
 

Ππκπιεξώλνπκε ηελ αθξνζηηρίδα ηνπ γεξνύ 
ζώκαηνο: 
 
 

1. Γ __ __ __ 
 

2. Δ __ __ __ __  
 

3. Ρ __ __ __  
 

4. Ο __ __ __ 
 

5.  __ __ __ __ __ __ __ 
 

6. Χ __ __ __ 
 

7. Μ __ __ __  
 

8. Α __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
1. Πξσηλό πγηεηλό ξόθεκα. 
 

2. «Να.....ηα κάηηα ζνπ δεθαηέζζεξα». 
 

3. Γεκεηξηαθό πινύζην ζε πδαηάλζξαθεο. 
 

4. Λέγνληαη θη έηζη ηα θόθαια. 
 

5. Σνλ απνηεινύλ όια καδί ηα νζηά. 
 

6. Δίλαη θη απηόο κηα άξζξσζε. 
 

7. Καιύπηνπλ ηα θόθαιά καο. 
 

8. Μ’ απηέο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο ηα νζηά. 
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3. 

 
Βάδνπκε  Σ  δίπια ζηηο πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο 
ζπκθσλνύκε θαη   Δ  ζ’ απηέο κε ηηο νπνίεο 

δηαθσλνύκε: 

 
■ Σα ιαραληθά θαη ηα θξνύηα πεξηέρνπλ βηηακίλεο. 
 

■ Σα νζηά, νη κύεο θαη νη αξζξώζεηο 
ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηόο καο. 
 

■ Γηα λα έρνπκε γεξό ζώκα, δε ρξεηάδεηαη λα 
αζινύκαζηε. 
 

■ Οη αξζξώζεηο ζπλδένπλ όινπο ηνπο κπο ηνπ 
ζώκαηόο καο. 

 

4. 
 
Ξαξαηεξνύκε ηα γεύκαηα πνπ ζα κπνξνύζε λα θάεη 
ε Αξηάδλε. Ξνην από απηά, θαηά ηελ άπνςε καο, ζα 
πξέπεη λα επηιέμεη; Ξνην είλαη πην πγηεηλό; 
πνζηεξίδνπκε ηελ επηινγή καο κε επηρεηξήκαηα. 

 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 6 

ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΚΟΜΟ 
 

Δξεπλνύκε 
 

1. 
 

 

Πεηξακαηηδόκαζηε 
 

Γεκηνπξγνύκε κείγκαηα 
 
Γεκηνπξγνύκε ηα κείγκαηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ  
πίλαθα. Γηα ηα ηξία  
ηειεπηαία κείγκαηα  
απνθαζίδνπκε πνηα από ηα πιηθά πνπ έρνπκε ζηελ 
νκάδα καο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ζπκπιεξώλνπκε 
ηνλ πίλαθα. 
 Υξεζηκνπνηνύκε θόιιεο ραξηί, ραξηόλη ή πνηήξη γηα  

λα ηα ηνπνζεηήζνπκε. 

 

κείγκα πιηθό θαη πνζόηεηα 

ζηεξεά κε ζηεξεά 
5 θνπηαιηέο ζηηάξη θαη  
5 θνπηαιηέο θαθέο 

ζηεξεά κε ζηεξεά 
4 θνπηαιηέο άκκν θαη 2 θνπηαιηέο 
ξηλίζκαηα ζηδήξνπ 

ζηεξεά κε ζηεξεά 
6 θνπηαιηέο ξύδη θαη 5 θνπηαιηέο 
δάραξε 

πγξά κε ζηεξεά 
1 πνηήξη λεξό θαη 2 θνπηαιηέο 
ζηκηγδάιη 
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κείγκα πιηθό θαη πνζόηεηα 

ζηεξεά κε 
…………………… 

3 θνπηαιηέο ………………, κε 5 
θνπηαιηέο ………………… κε 2 
θνπηαιηέο …………………………… θαη 
2 θνπηαιηέο 
………………………………… 

πγξά κε 
……………………
… 

κηζό πνηήξη μίδη, κε 3 θνπηαιηέο 
…………………………… θαη κε 2 
θνπηαιηέο 
…………………………………………… 

πγξά κε πγξά ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
… 

 
Ξξνζνρή! Τα ηέζζερα πρώηα κείγκαηα ζα κας 

τρεηαζηούλ θαη ζηο επόκελο κάζεκα. 
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Δξεπλνύκε 

2. 
 

 
Πεηξακαηηδόκαζηε 

Γηαρσξίδνπκε κείγκαηα 
 

Υιηθά ηες οκάδας 
 

■ ζπλδεηήξεο ■ άκκνο 
■ ζπίξηα ■ καγλήηεο 
■ θαξθίηζεο ■ ζνπξσηήξη 
■ πιαζηηθά θνπκπηά 
 

 πδεηνύκε θαη απνθαζίδνπκε κε ηελ νκάδα καο πνηα 
από ηα ζηεξεά πιηθά πνπ έρνπκε ζα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ζε πνηεο πνζόηεηεο, γηα λα 
δεκηνπξγήζνπκε δηάθνξα κείγκαηα. ηε ζπλέρεηα 
επηιέγνπκε κε πνηνλ ηξόπν ζα ηα δηαρσξίζνπκε. 

 
 Σα θαηαγξάθνπκε ζηνλ πίλαθα. 
 

κείγκα (πιηθό θαη πνζόηεηα) ηξόπνο δηαρσξηζκνύ 

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

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

 
 Γεκηνπξγνύκε ηα κείγκαηα πνπ θαηαγξάςακε θαη 

πξνζπαζνύκε λα ηα δηαρσξίζνπκε. 
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Δξεπλνύκε 

3. 

 
 
Πεηξακαηηδόκαζηε 
 
Καηαζθεπάδνπκε έλα δηθό καο «ζεξκόκεηξν» 
 

Υιηθά ηες οκάδας 
 

■ κπιε νηλόπλεπκα 
■ κηθξό πιαζηηθό κπνπθάιη 
■ πιαζηηθό θαιακάθη (δηαθαλέο) 
■ πιαζηειίλε 
 

Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ην ζεξκόκεηξν ηεο 
θσηνγξαθίαο αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 
 

 Γεκίδνπκε κε νηλόπλεπκα κέρξη πάλσ ην άδεην 
πιαζηηθό κπνπθάιη (κέρξη λα μερεηιίζεη ην 
νηλόπλεπκα από ην ζηόκην ηνπ κπνπθαιηνύ). 

 

 Βάδνπκε ην πιαζηηθό θαιακάθη κέζα ζην κπνπθάιη. 
(Πξνζνρή! Γε ξνπθάκε ην νηλόπλεπκα γηαηί είλαη 
επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία καο). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Υξεζηκνπνηνύκε έλα θνκκάηη πιαζηειίλε γηα λα 
ζθξαγίζνπκε θαιά ην ζηόκην ηνπ κπνπθαιηνύ 
ζηεξεώλνληαο θαη ην θαιακάθη, ώζηε λα κελ 
αθνπκπάεη ζηνλ ππζκέλα. 
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 Κξαηάκε γηα ιίγα ιεπηά ζηηο παιάκεο καο ην 
κπνπθάιη. Ση παξαηεξνύκε; 

 

 εκεηώλνπκε ζην θαιακάθη κ’ έλα καξθαδόξν πνύ 
έθηαζε ην νηλόπλεπκα. Μόιηο «κεηξήζακε» ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπο ζώκαηνο καο κε ην δηθό καο 
ζεξκόκεηξν. 

 

 Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζεξκόκεηξν πνπ 
θαηαζθεπάζακε γηα λα «κεηξήζνπκε» ηε ζεξκνθξαζία 
ζε κηα ζθηεξή γσληά ηεο ηάμεο καο ή ζε έλα δνρείν 
πνπ πεξηέρεη δεζηό λεξό θαη λα ηε ζπγθξίλνπκε κε ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο καο. 

 

Δξεπλνύκε 
  

4. 

 
 

Πεηξακαηηδόκαζηε 

 
Γεκίδνπκε έλα πνηήξη κε αέξα! 

 

Υιηθά ηες οκάδας 
 

■ 2 πιαζηηθά πνηήξηα 
■ κεγάιε πιαζηηθή ιεθάλε γεκάηε λεξό 
 

α) Βπζίδνπκε θαηαθόξπθα κέζα ζηε ιεθάλε κε ην λεξό 
έλα πνηήξη κε ην ζηόκην ηνπ πξνο ηα θάησ. 

 

β) ζν θξαηάκε ην πξώην πνηήξη θάησ από ην λεξό,   
βπζίδνπκε κε ηνλ ίδην ηξόπν θη έλα δεύηεξν πνηήξη.  
Γπξίδνπκε ην δεύηεξν πνηήξη ζηγά ζηγά πιάγηα, έηζη 
ώζηε λα θύγεη ν αέξαο θαη λα γεκίζεη κε λεξό. 
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[ 

γ) Φέξλνπκε θνληά ηα ζηόκηα ησλ δύν πνηεξηώλ θαη 
κεηαθέξνπκε αέξα από ην πξώην πνηήξη ζην 
δεύηεξν. Καηαγξάθνπκε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα 
ζπκπεξάζκαηά καο. 

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

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

Δξεπλνύκε 
 

5*. 

 
 
Πεηξακαηηδόκαζηε 

 

Πόζνο ρξόλνο ρξεηάδεηαη γηα λα κεηαηξαπεί κηα 
πνζόηεηα πάγνπ ζε λεξό ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 
ζπηηηνύ καο; 
 

Υιηθά ηες οκάδας 
 

■ 4 πιαζηηθά πνηήξηα 
■ παγάθηα 
■ ξνιόη 
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 Βάδνπκε όκνηα παγάθηα ζηα ηέζζεξα πνηήξηα. Πόζα 
παγάθηα ζα βάινπκε ζε θάζε πνηήξη γηα λα θάλνπκε 
έλα «δίθαην» πείξακα; 

 
 εκεηώλνπκε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

Μέξνο πνπ ηνπνζεηήζακε 
ην πνηήξη 

Υξόλνο ηεο κεηαηξνπήο 
ηνπ λεξνύ από ζηεξεή 

(πάγνο) ζε πγξή 
θαηάζηαζε 

Σξαπέδη .......... ιεπηά 

Παξάζπξν, όπνπ πέθηνπλ 
νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ 

.......... ιεπηά 

Νηνπιάπη .......... ιεπηά 

Φύμε ςπγείνπ .......... ιεπηά 

 
 Μειεηάκε ην ζπκπιεξσκέλν πίλαθα θαη 
θαηαγξάθνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο: 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Δξεπλνύκε 

6*. 
Πεηξακαηηδόκαζηε 

 
 
Υιηθά ηες οκάδας 
 

■ 4 πιαζηηθά πνηήξηα 
■ παγάθηα  
■ ξνιόη 
 
Δξεπλνύκε πώο δηαθνξεηηθά πγξά κεηαηξέπνληαη ζε 
αέξηα όηαλ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 
 

 Βάδνπκε ζε ηέζζεξα ίδηα πνηήξηα λεξό, νηλόπλεπκα, 
ιάδη θαη πγξό πηάησλ αληίζηνηρα. Πόζε πνζόηεηα 
πγξνύ ζα βάινπκε ζην θαζέλα; 

 

 Σα ηνπνζεηνύκε θνληά ζε έλα παξάζπξν ηεο ηάμεο. 
 

 Καηαγξάθνπκε θαζεκεξηλά ηηο παξαηεξήζεηο καο,   
ζεκεηώλνληαο πάλσ ζην δνρείν κε καξθαδόξν ην 
ύςνο πνπ θηάλεη ην πγξό. 

 

 ηαλ ζεσξήζνπκε όηη ην πείξακά καο 
νινθιεξώζεθε, ζπδεηνύκε ηηο παξαηεξήζεηο καο θαη 
δηαηππώλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 

 

 Καηαγξάθνπκε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν 
θαηαιήμακε όιεο νη νκάδεο. 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….…. 
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7. 
 
Δληνπίδνπκε ζην ζπίηη καο θαη θαηαγξάθνπκε δηαθαλή, 
εκηδηαθαλή θαη αδηαθαλή ζώκαηα. Δμεγνύκε γηα πνηα 
ρξήζε επηιέρζεθε ην θάζε ζώκα θαη γηαηί. ηηο 
πξνηάζεηο πνπ ζα γξάςνπκε, ρξεζηκνπνηνύκε πάληα 

ηε ιέμε θσο. π.ρ. μύιηλε πόξηα ππλνδσκαηίνπ: 

επηιέμακε ην μύιν πνπ είλαη αδηαθαλέο ζώκα, επεηδή 
ζπλήζσο επηζπκνύκε ζηα ππλνδσκάηηα λα κελ πεξλά 

θαζόινπ θσο. 
 

Αδηαθαλή ζώκαηα: 

● ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

Ζκηδηαθαλή ζώκαηα: 

● ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Γηαθαλή ζώκαηα: 

● ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
● ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 

 

95 / 47  



[ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ηεο ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
ΜΔΛΔΣΟΤΜΔ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΚΟΜΟ 

 
 
 

1. 
 

Αληηζηνηρίδνπκε ην θάζε κείγκα κε ην αληηθείκελν 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα ην δηαρσξίζνπκε. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρεβίζηα θαη λερό 
 

θοσκπηά θαη 
ζσλδεηήρες 

 

αιεύρη θαη ρύδη 
 

καγλήηες 
 

ζοσρωηήρη  
κε κηθρές ηρύπες 

 

δηεζεηηθό ταρηί 
 

ζοσρωηήρη κε 
κεγάιες ηρύπες 

 

άκκος θαη λερό 
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[ 

2. 
 
Παξαηεξνύκε ηηο θσηνγξαθίεο θαη πεξηγξάθνπκε πώο 
έρεη κεηαηξαπεί ή κεηαηξέπεηαη ην λεξό από ηε κηα 
θαηάζηαζε ζηελ άιιε. 
 
 
 
 
 

Από …………………… Από ……………………… 
ζε ……………………… ζε ………………………… 
 

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

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

 
 

 
 
 
 

Από ………………… 
ζε …………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
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[ 

3. 
 
Αληηζηνηρίδνπκε απηά πνπ ηαηξηάδνπλ: 
 

Βξίζθεηαη ζρεδόλ παληνύ, ζην 
ρώκα, ζην λεξό, ζηελ 

αηκόζθαηξα γύξσ καο            ● 
 

 
 

●     θσο 
 

ώκαηα πνπ αθήλνπλ λα 
πεξάζεη από κέζα ηνπο όιν 
ζρεδόλ ην θσο  
κηαο θσηεηλήο πεγήο              ● 

                                

 
 
 

●     αδηαθαλή 

 

ώκαηα πνπ δελ αθήλνπλ  
λα πεξάζεη από κέζα ηνπο 
θαζόινπ θσο                           ● 
 

 
 
 

●     θσηεηλέο 
πεγέο 

 

Γηαδίδεηαη επζύγξακκα           ● 
 

●     δηαθαλή 

 

ώκαηα πνπ αθήλνπλ λα 
πεξάζεη από κέζα ηνπο  
κόλν έλα κέξνο  
από ην θσο                              ● 

 

 
 
 
●     αέξαο 

 

Δθπέκπνπλ θσο θαη 
ζεξκόηεηα                                ● 
 

 

●     εκηδηαθαλή 
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4. 

 
Ρα ηγθινύ ησλ Δζθηκώσλ, αλ θαη είλαη θηηαγκέλα από 
πάγν, δε ιηώλνπλ. 
 
 Πώο κπνξνύκε λα ην εμεγήζνπκε; 
 

 Σα δηθά καο ζπίηηα ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θηηαγκέλα 
από πάγν; 

 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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ΣΟ ΜΗΚΡΟ 
ΛΔΞΗΚΟ 

ΣΖ ΣΑΞΖ 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 7 

ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΟΤΜΔ 
ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΜΑΣΔ 

 
1. 

 
Αο ππνζέζνπκε όηη ήξζε ζηελ ηάμε  
καο κηα καζήηξηα από θάπνηα ρώξα  
ηεο Δπξώπεο θαη δε γλσξίδεη ηελ  
ειιεληθή γιώζζα. Γεκηνπξγνύκε έλα 
κηθξό «ιεμηθό» γηα λα ηεο ην ραξίζνπκε.  
Σν ιεμηθό καο κπνξεί λα πεξηέρεη ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ 
πηζηεύνπκε όηη είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη γηα λα 
επηθνηλσλεί καδί καο. 
 

 Με πνηνλ ηξόπν ζα εμεγήζνπκε ηηο ιέμεηο; 
 

 Πνηεο ιέμεηο ηεο δηθήο ηεο γιώζζαο ζα δεηήζνπκε λα 
καο κάζεη; 

 
Παξνπζηάδνπκε 

3. 
 
 

 
α) Γηαβάδνπκε ην απόζπαζκα από ην βηβιίν Η Αργσρώ 
ηεο Νίηζαο Σδώξηδνγινπ. 
 

«…Ζ Αξγπξώ κε ην ινπξί ηεο ζάθαο πεξαζκέλν ζηνλ 
ώκν, είρε ινγαξηάζεη θαιά ην πώο ζα ηα θαηάθεξλε κε 
ηα βηβιία θαη ηα ηεηξάδηα. Με ηνπο θόκπνπο ησλ 
κπξάηζσλ ηεο ζα ηα ’βγαδε πάλσ ζην ζξαλίν θαη ηα 
ξέζηα ζα ήηαλε παηρλίδη. Σελ νξζνγξαθία απέμσ, 
πξνβιήκαηα θη  έθζεζε πξνθνξηθά.  
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ηεθόηαλ αλέκειε θαη θνπβέληηαδε κε ηελ παξέα ηεο 
ρσξίο λα πξνζέρεη ηηο καηηέο πνπ ηεο ξίρλαλε η’ άιια 
παηδηά. 
 [ 

…………………………………………………………………… 
 

- Σα ζπγραξεηήξηά κνπ, 
 δεζπνηλίο Λέθθα, γηα ηελ 
 θαηαπιεθηηθή ζνπ επίδνζε. Μηα 
 δσγξάθν ζαλ εζέλα δελ ηε 
 ζπλαληά θαλείο θάζε κέξα, 
 γη’ απηό ζα ήζεια λα κνπ 
 ραξίζεηο έλα απηόγξαθν. Έηζη 
 γηα λα ζε ζπκάκαη… θαη ηεο 
 άπισζε θάπνην κπινθ.  
Ζ θπξία Ναπζηθά ηελ θαηάιαβε 
 ηελ  παγίδα ηνπ, όπσο θη ν 
 Γηάλλνο κε ην Εήζε θαη πνιινί 
 ζεαηέο. Ήζειε θαη κε ην δίθην 
 ηνπ  λα ζηγνπξεπηεί. Ζ Αξγπξώ 
 όκσο βξηζθόηαλ καθξηά από 
 ηελ αιήζεηα. Απηή δελ πίζηεπε  
ζη’ απηηά ηεο. Σεο γπξεύαλε 

απηόγξαθν! Απηελήο! Θεέ κνπ, ηη ηηκή, ηη επηηπρία! 
Μ’ αθέιεηα πέηαμε ην άζπξν κνθαζίλη ηεο, ζήθσζε ην 
πόδη, πήξε ην κπινθ, ην ζηήξημε ζηνλ ηνίρν, θάζηζε 
ζηαπξνπόδη ζηα πόδηα ηεο έδξαο θαη δήηεζε: 
Μνιύβη, παξαθαιώ! 
ηελ αίζνπζα ζ’ αθνπγόηαλε θαη πέηαγκα κύγαο, θαζώο 
ν πξόεδξνο ηεο άπισζε ην θόθθηλν κνιύβη ηνπ. Μηα 
ηδέα πέξαζε από ην κπαιό ηεο Αξγπξώο. Μηα θαιή ηδέα. 
Μηαο θη ν Πξόεδξνο ηεο δεηνύζε απηόγξαθν, ζα ηνπ 
πξόζθεξε θάηη θαιύηεξν από κηα ζθέηε ππνγξαθή. 
Πήξε ην κνιύβη θαη κε ηελ πιάηε γπξηζκέλε ζηνλ θόζκν 
βάιζεθε λα δσγξαθίδεη.  

Νίηζαο Σδώξηδνγινπ 

ΑΡΓΤΡΧ 

ΔΚΓΟΔΗ ΚΔΓΡΟ 
ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΣΟΝ 

ΚΟΜΟ 
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Ο Πξόεδξνο έζθπςε λα θνηηάμεη, ηελ ώξα πνπ ε θπξία 
Ναπζηθά ρακνγειώληαο γύξηδε ζηε ζέζε ηεο. Ζ 
παξνπζία ηεο ηώξα πηα ήηαλ άρξεζηε. 
 

Σελ απόδεημε ηελ έδηλε ε καζήηξηα από κόλε ηεο. 
Οη γξακκέο πνπ ηξαβνύζε ε Αξγπξώ, ήηαλε άλεηεο, ην 
ζρέδηό ηεο έπαηξλε κνξθή. Ο Πξόεδξνο ιίγν 
ζαζηηζκέλνο από απηό πνπ αληίθξηδε ζαύκαζε σζηόζν 
ηελ επρέξεηά ηεο. Μπξάβν θνπέια κνπ! Σώξα θαλέλαο 
δε ζ’ ακθηζβεηνύζε ηελ εγθπξόηεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. Ζ 
απόδεημε δηλόηαλε κπξνζηά ζε όινπο. Γηα λα θαιύςεη 
ην θελό πνπ δεκηνπξγήζεθε, λα εζπράζεη ηνπο ζεαηέο 
κηζνζεθσκέλνπο γηα λα παξαθνινπζνύλ, πξόζζεζε 
αθόκα δπν ιόγηα ζηελ νκηιία ηνπ. Ζ Αξγπξώ ζην κεηαμύ 
είρε ηειεηώζεη θαη κε ην κπινθ αλάκεζα ζηα δάρηπια 
ηνπ πνδηνύ, πεξίκελε. Ο Πξόεδξνο βηάζηεθε λα θιείζεη 
ην ιόγν ηνπ. Ζ Αξγπξώ ζήθσζε ην πόδη θη απίζσζε ην 
κπινθ πάλσ ζηελ έδξα. Πεξλώληαο ην παπνύηζη ηεο, 
έθαλε κε ύθνο ζηαξ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ κνηξάδεη 
απηόγξαθα: 
- Απηή είλαη ε Παξδαιή ε γάηα καο. Τπόγξαςα θηόιαο. 
Ο Πξόεδξνο θνίηαμε ην θαηαθόθθηλν ζθίηζν ηεο Παξδα-
ιήο, έθαλε κηα θίλεζε ζαπκαζηηθήο επηδνθηκαζίαο θαη 
ην έδεημε ζηνλ θόζκν ιέγνληαο: 
- Σν απηόγξαθν πνπ κνπ ράξηζε ε βξαβεπκέλε καο: Ζ 
δεζπνηλίο Αξγπξώ Λέθθα από ην Σζεπέινβν. 
Γίλνληάο ηεο ην θάθειν ηε θίιεζε ζην κέησπν. 
- Καη εηο αλώηεξα, παηδί κνπ. Καη λα μέξεηο! Δίκαζηε 
έηνηκνη λα ζνπ παξαζηαζνύκε, αλ απνθαζίζεηο λα 
ζπνπδάζεηο θαιέο ηέρλεο. Θα θάλνπκε ην θαζεηί λα ζε 
πξνσζήζνπκε. Σν αμίδεηο!…» 
 

Λίηζα Ρδώξηδνγινπ, Η Αργσρώ 
(Δθδόζεηο Κέδξνο) 
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[ 

β) Γηλόκαζηε δεκνζηνγξάθνη 
 
Γξάθνπκε έλα άξζξν ζρεηηθό κε ηε βξάβεπζε ηεο 
Αξγπξώο ζην δηαγσληζκό δσγξαθηθήο, γηα λα ην 
δεκνζηεύζνπκε ζηε ζηήιε ησλ Πνιηηηζηηθώλ Νέσλ κηαο 
εθεκεξίδαο.  
 
Δξεπλνύκε - ζπδεηνύκε - παξνπζηάδνπκε 

3*. 

 
 
α) Πεγαίλνπκε ζην πεξίπηεξν θαη θαηαγξάθνπκε από 
ηηο εθεκεξίδεο ηνπο ηίηινπο ησλ πξσηνζέιηδσλ. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
 

Ππδεηνύκε: πνηα είλαη ηα θύξηα ζέκαηα ηεο εκέξαο. 
 

Ππγθξίλνπκε: πώο απηά παξνπζηάδνληαη κέζα από 
ηνπο ηίηινπο ησλ εθεκεξίδσλ. 

 
β) Φαληαδόκαζηε έλα ζεκαληηθό γεγνλόο θαη ε θάζε 
νκάδα δεκηνπξγεί γη’ απηό ην δηθό ηεο πξσηνζέιηδν. 
Φηηάρλνπκε ην «πεξίπηεξν» ηεο ηάμεο καο κε ηνπο 
ηίηινπο πνπ θάζε νκάδα επέιεμε. 
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ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΓΝΧΜΖ 

 

   

 

 
 

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΝΔΑ 

 

   

 

 
 

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΒΖΜΑ 

 

   

 

 
 

ΜΗΚΡΟΗ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟΗ 
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ΜΗΚΡΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΔ 

 

   

 

 

 

4*. 
 

Δίκαζηε ζηνλ ...αέξα! 
 

Οξγαλώλνπκε κία παηδηθή ξαδηνθσληθή εθπνκπή. 
 
 Δπηιέγνπκε ην ζέκα ηεο. 
 

 Γξάθνπκε ηα θείκελα, επηιέγνπκε  ηε κνπζηθή πνπ ζα 
αθνπζηεί. 

 

 Οξίδνπκε πνηνη από ηελ ηάμε ζα είλαη νη εθθσλεηέο 
θαη ... εθπέκπνπκε, δειαδή, όπσο ιέλε ζηε γιώζζα 
ηνπ ξαδηνθώλνπ, «είκαζηε ζηνλ αέξα». 

 [ 

 

 Αλ κπνξνύκε, ερνγξαθνύκε ηε ξαδηνθσληθή 
εθπνκπή καο θαη ηελ αθνύκε ζε επαλάιεςε 
καγλεηνθσλεκέλε. 

 

 Αλ μαλαθάλακε ηώξα ηελ ίδηα εθπνκπή, ηη ζα  
αιιάδακε, ηη ζα βειηηώλακε; 
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Δξεπλνύκε - ζπδεηνύκε - θαηαγξάθνπκε 

5*. 

 
 
Αλαδεηνύκε πιεξνθνξίεο ζην  
δηαδίθηπν θαη αμηνινγνύκε ηηο  
ηζηνζειίδεο πνπ  
επηζθεθζήθακε. 
 

α) ινη καδί επηιέγνπκε έλα  
ζέκα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ καο αλαδεηνύκε 
ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε απηό. 

 

 Δπηζθεπηόκαζηε δύν ηζηνζειίδεο πνπ αλαθέξνληαη   
ζην ζέκα καο. 

 

 Απαληνύκε ζε όζεο εξσηήζεηο κπνξνύκε από ην 
παξαθάησ Φύιιν Αμηνιόγεζεο Ηζηνζειίδαο. 

 

ΦΙΙΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ 
 
Γηεύζπλζε ηζηνζειίδαο: 
............................................................. 
 

Α. ΔΗΛΑΗ ΘΑΙΝΠ Ν ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΡΖΠ;  

- Ζ εκθάληζε θαη ηα ρξώκαηά ηεο καο 
αξέζνπλ; 

 

- Τπάξρνπλ πνιιέο ή ιίγεο εηθόλεο; 
 

- Σα γξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί 
δηαβάδνληαη εύθνια; 

 

………………… 
 
………………… 
 
………………… 
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Β. ΡΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΚΑΠ ΓΗΛΔΗ;  
 

- Μαο είλαη θαηαλνεηέο νη πιεξνθνξίεο 
ηεο; 

 

- Πεξηέρεη κόλν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
δεηήζακε ή θαη άιια ζέκαηα; 

 

- Φαίλεηαη εύθνια πνηνο είλαη ν 
δεκηνπξγόο ηεο; 

 

- Αλαλεώζεθε πξόζθαηα; 
 

- Αλαθέξεη πεγέο γηα ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ δεηήζακε; 

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

 

Γ. ΞΝΠΝ ΔΣΟΖΠΡΖ ΔΗΛΑΗ;  
 

- Τπάξρεη «ππεξεζία αλαδήηεζεο», 
δειαδή ηξόπνο γηα λα βξίζθνπκε 
πιεξνθνξίεο κέζα ζ’ απηή; 

 

- Τπάξρεη θαηάινγνο κε ηα 
πεξηερόκελά ηεο; 

 

- πλδέεηαη κε άιιεο ηζηνζειίδεο; 
 

- Δπηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε απηνύο 
πνπ ηε δεκηνύξγεζαλ; 

 
………………… 
 
 
………………… 
 
 

………………… 
 
………………… 

 
β) πδεηνύκε ηηο απαληήζεηο καο θαη κε βάζε απηέο 

ραξαθηεξίδνπκε ηελ ηζηνζειίδα πνπ επηζθεθζήθακε 
κε ηηο θξάζεηο: «θαθή - κέηξηα- θαιή - πνιύ θαιή». 
Αλ ηε ραξαθηεξίζνπκε «θαιή» ή «πνιύ θαιή», 
ζεκεηώλνπκε θάπνπ ηε δηεύζπλζή ηεο, γηαηί ίζσο 
ρξεηαζηεί λα ηελ επηζθεθηνύκε μαλά ή λα ηελ 
πξνηείλνπκε θαη ζε άιινπο. 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ηεο ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ  

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΟΤΜΔ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΜΑΣΔ 
 
 

 1. 

 
Ζ θξπκκέλε ιέμε 
 
 

 
Γηα λα αλαθαιύςνπκε ηε ιέμε πνπ θξύβεηαη, 
αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 
 

1ν βήκα: πκπιεξώλνπκε ηα παξαθάησ ηεηξάγσλα κε 
ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο: 
 

   Σα αξρηθά ησλ ιέμεσλ: 
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 

 

    Μέζν ελεκέξσζεο πνπ όζν ην 
παξαθνινπζνύκε είκαζηε αθξναηέο. 

 
 
 
 
 
   Μαο ελεκεξώλεη, αιιά «ηξώεη» θαη ηνλ ειεύζεξν 

ρξόλν καο. 
 

 
 
 
 

   
Λέγνληαη όζνη δηαβάδνπλ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. 

         

2 10 12 1 2 3 9 14 12 

   

1 1 2 

         

3 4 5 6 7 8 9 10 7 

         

11 12 13 2 7 3 4 14 12 
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2ν βήκα: ε θάζε ηεηξάγσλν ππάξρεη έλαο αξηζκόο. Ο 
αξηζκόο απηόο αληηζηνηρεί ζε έλα γξάκκα. 
Δπηζηξέθνπκε ζηελ θξπκκέλε ιέμε θαη γξάθνπκε πάλσ 
από θάζε αξηζκό ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί. 
 

2. 
 

Γξάθνπκε Σ γηα ηηο θξάζεηο πνπ ζπκθσλνύκε θαη είλαη 
θαλόλεο αζθαινύο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ: 
 

 Γε δίλνπκε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο  
ζην δηαδίθηπν.  

 

 Αλ βξνύκε θάπνηα πιεξνθνξία πνπ ηε  
ζεσξνύκε «ύπνπηε», δελ ηελ αλαθέξνπκε  
ζηνπο γνλείο καο. 

 

 Δλεκεξώλνπκε ηνπο γνλείο καο γηα ηηο ηζηνζειίδεο 
πνπ ζα επηζθεθηνύκε ζην δηαδίθηπν θαη γηα ηηο  
ώξεο πνπ ζα κείλνπκε ζπλδεδεκέλνη ζ’ απηό. 

 

 Υξεζηκνπνηνύκε ην δηαδίθηπν ρσξίο λα 
ζπκβνπιεπόκαζηε ηνπο γνλείο καο.  

 

 Γε ζπλαληηόκαζηε κε άγλσζηνπο πνπ  
γλσξίζακε ηπραία ζην δηαδίθηπν.  

 

 Γε ζηέιλνπκε κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν  
ηε θσηνγξαθία καο. ζε θάπνηνλ πνπ  
δε γλσξίδνπκε.  

          

4 10 4 15 10 9 14 11 2 14 
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 3. 

 
Ππδεηνύκε, δηαηππώλνπκε απόςεηο θαη επηρεηξήκαηα 
θαη γξάθνπκε έλα πιενλέθηεκα θαη έλα κεηνλέθηεκα 
γηα θάζε κέζν ελεκέξσζεο: 
 

Ξιενλέθηεκα …………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 

Κεηνλέθηεκα …………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
 

 Ξιενλέθηεκα …………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 

Κεηνλέθηεκα …………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Ξιενλέθηεκα …………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 

Κεηνλέθηεκα …………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

Ξιενλέθηεκα …………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 

Κεηνλέθηεκα …………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Θαηάινγνο Κνπζείσλ όπνπ εθηίζεληαη ηα παξαθάησ: 
ζει. 12: Πξνζσπίδα ηνπ Αγακέκλνλα ζην Δζληθό 

Αξραηνινγηθό Κνπζείν 
ζει. 12: Αξπηζηήο , εηδώιην, ζην Δζληθό Αξραηνινγηθό 

Κνπζείν 
ζει. 14: Παζνύκηα από ηε θόπειν κε πνιύρξσκα 
θεληεηά ινπινύδηα, ηέιε 19νπ

 
– αξρέο 20νπ αη., ζην 

Κνπζείν Διιεληθήο Ιατθήο Ρέρλεο 
 
πξνέιεπζε θσηνγξαθηώλ*  

« ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ», ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Ηλζηηηνύηνπ ,ΟΔΓΒ [ζει.14 (7)], ΔΓΘΘΙΝΞΑΗΓΔΗΑ 
ΞΑΡΑΘΖ, Oxford [ζει.14 (3), (6) ],Τπνπξγείν 
Πνιηηηζκνύ, Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο, 
εκεξνιόγην [ζει.16: (1) ]. 
 

* Οη πεξηζζόηεξεο θσηνγξαθίεο πξνέξρνληαη από ην 
αξρείν ησλ κειώλ ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο. Οη αξηζκνί 
ζηηο παξελζέζεηο αλαθέξνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο θάζε 
ζειίδαο. Ζ αξίζκεζε έγηλε κε βάζε ηε ζέζε ηνπο 
( από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη από πάλσ πξνο ηα 
θάησ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Με απόθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ηα 
δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ 
θαη ηνπ Λπθείνπ ηππώλνληαη από ηνλ Οξγαληζκό 
Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη 
δσξεάλ ζηα Γεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί 
λα δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ 
βηβιηόζεκν πξνο απόδεημε ηεο γλεζηόηεηάο ηνπο. 
Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε θαη 
δε θέξεη βηβιηόζεκν, ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν 
παξαβάηεο δηώθεηαη ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 
(ΦEK 1946, 1Ο8, A΄). 

 
 
 
 
 
 

 
Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγσγή νπνηνπδήπνηε 
ηκήκαηνο απηνύ ηνπ βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από 
δηθαηώκαηα (copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε 
νπνηαδήπνηε κνξθή, ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ 
Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ. 



 



 

 
 
 
 
 
 


