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Δλόηεηα 4 Φπηά θαη δώα ηνπ ηόπνπ καο 
 
 

 

 

Κεθάιαην 8        Εώα ηεο ζάιαζζαο 

 

Μαο αξέζεη ην θαινθαίξη λα θάλνπκε βνπηηέο κε κάζθα 
ζηε ζάιαζζα; Ση βιέπνπκε ζην βπζό;  
Πνηα δώα δνπλ ζηελ ζάιαζζα; 

 

 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Παξαηεξνύκε ηελ εηθόλα θαη ζπδεηάκε:  
 Πνηα δώα αλαγλσξίδνπκε: 
 Έρνπκε δεη από θνληά θάπνην από απηά; 
 Πεξηγξάθνπκε έλα από απηά. 
 

 2. 
α) πδεηάκε θαη ζπκπιεξώλνπκε ζηνπο 

θελνύο θύθινπο ηεο εηθόλαο ην ζσζηό αξηζκό: 
 

1. δειθίλη,  2. αζηεξίαο,  3. ρηαπόδη,  4. θαβνύξη, 
5. ρειώλα θαξέηα-θαξέηα,  6. θώθηα κνλάρνπο - κνλάρνπο, 

7. κέδνπζα,  8. αρηλόο. 

Σν ηαμίδη ζηνλ ειιεληθό βπζό 
ζίγνπξα ζα είλαη καγηθό! 
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Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε ηη γλσξίδνπκε γη’ απηά. 
 
 

 
β) Γνθηκάδνπκε λα  
θηηάμνπκε έλα κηθξό  
ελπδξείν ζηελ ηάμε καο.  
Σνπνζεηνύκε ζε κηα γπάια 
κε λεξό κηθξά ςάξηα θαη  
άιια δώα ηεο ζάιαζζαο  
θαη ηα παξαηεξνύκε. 

 
 
 

 
 
 
 

                    γιάξνο            θώθηα 
 
 

 
 

  

       αζηεξίαο                 δειθίλη                   ρειώλα 
 

 3.         Θα ρξεηαζηνύκε εγθπθινπαίδεηα, εηθόλεο, 

βηβιία γηα ηα δώα ηεο ζάιαζζαο θ.ά.  
 

 

α) Δπηιέγνπκε κία από ηηο θαξηέιεο κε δώα ηεο 
ζάιαζζαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ςάξηα αρηλόο 

ζνππηά 

ρηαπόδη 

θάβνπξαο 
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{ 

β) Δξεπλνύκε γηα θαζέλα από ηα δώα πνπ είλαη 
γξακκέλα ζηηο θαξηέιεο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο: 
 

 Πώο πξνζηαηεύεηαη από ηνπο ερζξνύο ηνπ; 
 Ση ηξώεη; Πώο βξίζθεη ηελ ηξνθή ηνπ; 
 Πώο πξνζαξκόδεηαη ζην πεξηβάιινλ όπνπ δεη; 
 

Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
έξεπλάο καο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 
 
 
 

          Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Ζ ζάιαζζα θηινμελεί έλαλ νιόθιεξν θόζκν από 
θπηά θαη δώα, πνπ έρεη κεγάιε πνηθηιία. Απηόο είλαη ν 
θόζκνο ηνπ αικπξνύ λεξνύ. 

ε κηθξό βάζνο θνληά ζηηο αθηέο ηεο Διιάδαο 
ζπλαληνύκε αρηλνύο, ρηαπόδηα, θαβνύξηα, κηθξά ςάξηα, 
θύθηα θαη ηόζα άιια. ηα πειάγε, όπνπ ην βάζνο είλαη 
κεγαιύηεξν, ζπλαληάκε θαη κεγαιύηεξα ςάξηα, όπσο 
ηζηπνύξεο, ζπλαγξίδεο, μηθίεο. 

ια ηα δώα ηεο ζάιαζζαο έρνπλ «όπια» θαη 
ηξόπνπο γηα λα πξνζαξκόδνληαη ζην θπζηθό ηνπο  
πεξηβάιινλ, λα βξίζθνπλ δειαδή ηελ ηξνθή ηνπο θαη 
λα πξνζηαηεύνληαη από ηνπο ερζξνύο ηνπο.  
Γηα παξάδεηγκα, ηα ςάξηα έρνπλ καθξόζηελν ζώκα, 
πηεξύγηα θαη νπξά, γηα λα θνιπκπνύλ γξήγνξα ζην 
λεξό. 

 
14*, 15 
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Κεθάιαην 9     Εώα ηνπ γιπθνύ λεξνύ 
 

 Ση ήρνπο από δώα κπνξνύκε λ’ αθνύζνπκε ζε κηα ιίκλε 
ή ζ’ έλα πνηάκη;  

 Πνηα δώα δνπλ ζε ιίκλεο θαη πνηάκηα; 

 

 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Αο επηιέμνπκε έλα δών ηεο ιίκλεο ή ηνπ πνηακνύ θη 

αο πξνζπαζήζνπκε όινη καδί λα κηκεζνύκε ηε 
θσλή ηνπ. 

 

 2.       Παξαηεξνύκε ηελ εηθόλα θαη ζπδεηάκε: 

 
 Πνηα από ηα δώα ηεο εηθόλαο αλαγλσξίδνπκε; 
 Έρνπκε δεη από θνληά θάπνην από απηά; Σν πεξηγξά -
θνπκε κε ιίγεο πξνηάζεηο ζην ζεκεησκαηάξηό καο. 
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 3. Ο βάηξαρνο, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

βξίζθεηαη, αιιάδεη ρξώκα. Πώο εξκελεύεηαη απηό; 
 

 4.         Μειεηάκε έλα από ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
 

α) Γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό καο ηα δώα ηεο εηθόλαο 
ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο. Σαμηλνκνύκε ηα δώα πνπ 
γξάςακε ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ηνλ 
ηόπν όπνπ δνπλ: 
 Εώα πνπ δνπλ κέζα ζην λεξό ηεο ιίκλεο. 
 Εώα πνπ δνπλ ζην έδαθνο γύξσ από ηε ιίκλε. 
 Εώα πνπ πεηνύλ θνληά θαη πάλσ από ηε ιίκλε. 
 Εώα πνπ δνπλ θαη κέζα ζην λεξό θαη έμσ από απηό 
(ακθίβηα). 
 

Θα ρξεηαζηνύκε εγθπθινπαίδεηα, εηθόλεο, βηβιία γηα ηα 
δώα πνπ δνπλ ζηηο ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα θ.ά. 
 

β) Γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό καο πώο ηξέθνληαη ηα 
παξαπάλσ δώα. 
 

γ) Δπηιέγνπκε έλα δών ηεο ιίκλεο ή ηνπ πνηακνύ θαη 
θηηάρλνπκε ηελ «ηαπηόηεηά» ηνπ: 
 

 

Ολνκαζία δώνπ ………………………………………………….  
 

Μέγεζνο (κηθξό - κεγάιν) ……………………………………….. 
 

Πεξηγξαθή ………………………………………..……………….  
…………………………………………………………..……..…….  
………………………………………………………….……………. 

 

Πεξηβάιινλ όπνπ δεη …………………………………………….  

 

Ση ηξώεη ……………………………………………………………  
………………………………………………………………………….  
 

Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 

9 / 79-80  



[[[ 

 Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

 

ηηο ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα ηνπ ηόπνπ καο δνπλ 
πνιιά θαη δηαθνξεηηθά δώα. Δίλαη ν θόζκνο ηνπ «γιπθνύ» 
λεξνύ. Σέηνηα δώα είλαη ςάξηα όπσο ν θππξίλνο, ν 
θέθαινο, ην ρέιη, ε πέζηξνθα, ε πέξθα, πνπιηά όπσο νη 
πειεθάλνη, νη αγξηόπαπηεο, νη εξσδηνί, νη λεξόθνηεο, νη 
θύθλνη θαη πνιιά αθόκε. 

Ο βάηξαρνο είλαη έλα δών πνπ ζπλαληάκε ζπρλά ζηηο 
ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα. Εεη ζην λεξό αιιά θαη ζηε ζηεξηά. 
Σα δώα πνπ κπνξνύλ λα δνπλ κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν 
ιέγνληαη ακθίβηα. 

ηηο άθξεο ησλ ιηκλώλ θηηάρλνπλ ηηο θσιηέο ηνπο δώα 
όπσο νη βίδξεο, νη θάζηνξεο θαη άιια.  

ηηο ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα δνπλ πάξα πνιιά έληνκα, 
όπσο ηα θνπλνύπηα θαη νη ιηβεινύιεο, κε ηα νπνία 
ηξέθνληαη ηα πνπιηά θαη νη βάηξαρνη. 

Σα δώα ηνπ γιπθνύ λεξνύ έρνπλ ηα δηθά ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηα βνεζνύλ λα επηβηώλνπλ ζην 
πεξηβάιινλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ν πειεθάλνο έρεη 
καθξύ ξάκθνο, γηα λα κπνξεί λα πηάλεη ηα ςάξηα. 

 
 
 

16, 17, 18* 
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Κεθάιαην 10      Έλα δσάθη γελληέηαη 
 

Σελ άλνημε έλα δεπγάξη ρειηδόληα ήξζε θαη έρηηζε ηε 
θσιηά ηνπ ζην κπαιθόλη ηνπ Οξθέα. Όζηεξα από ιίγν 
θαηξό ζηε θσιηά αθνύζηεθαλ ηηηηβίζκαηα από κηθξά 
ρειηδόληα. 
 Πώο γελλήζεθαλ ηα ρειηδόληα; 
 Πώο πνιιαπιαζηάδνληαη άιια δώα; 

 

 1.  

 
 
                             
                          

 
Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο Α, Β, Γ, Γ θαη ζπδεηάκε: 

α) Πώο δεκηνπξγνύληαη ηα θνπλειάθηα ζηελ 
θνηιηά ηεο κακάο ηνπο; 

β) Πώο ηξέθνληαη κέρξη λα γελλεζνύλ; 
γ) Πώο ηξέθνληαη κεηά, κέρξη λα κεγαιώζνπλ; 
δ) Πνύ κνηάδνπλ; 

Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 

 
 2.   

 
 
 

Πνηα δώα 
νλνκάδνπκε 
ζειαζηηθά; 
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1 

2 

3 

 
4 

 

 3 . Αλαδεηνύκε ζην ιεμηθό ηεο ηάμεο ηη 

ζεκαίλεη ε ιέμε ζειαζηηθό θαη απαληάκε 
ζηελ εξώηεζε ηνπ Οξθέα. 

  

 
 
 
 
 

 
Γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό καο νλόκαηα  
ζειαζηηθώλ πνπ δνπλ θνληά ζηνλ άλζξσπν, ζην δάζνο, 
ζηε ζάιαζζα. 

 
 4. 
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α) Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο 1, 2, 3, 4 ζηελ 
πξνεγνύκελε ζειίδα θαη ζπδεηάκε: Πώο 
πνιιαπιαζηάδνληαη ηα πηελά; 
β) Πώο ηξέθνληαη ηα κηθξά ηνπο κέρξη λα 
ζπάζνπλ ην ηζόθιη θαη λα βγνπλ έμσ; 
γ) Πνηα άιια δώα γελλνύλ απγά; 

 

 5.         Δπηιέγνπκε θαη κειεηάκε έλα από ηα 

παξαθάησ δεπγάξηα δώσλ: 
 

αγειάδα - ηαύξνο, θόηα - θόθνξαο, 
αξζεληθή ρειώλα - ζειπθή ρειώλα, 

αξζεληθόο πειαξγόο - ζειπθόο πειαξγόο, γάηνο - γάηα 
 

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

 Πώο γελληνύληαη ηα κηθξά ηνπο;  
 Πώο ηα θξνληίδνπλ νη γνλείο ηνπο; 
Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε. 
 

 6.     Σαμηλνκνύκε ηα δώα πνπ γλσξίδνπκε ζε δύν 

θαηεγνξίεο: ε πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 
δώα πνπ γελλνύλ κηθξά θαη ε δεύηεξε δώα 
πνπ γελλνύλ απγά. 

 

Εώα πνπ γελλνύλ κηθξά Εώα πνπ γελλνύλ απγά 
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         Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

 
 

Έλα αξζεληθό θαη έλα ζειπθό δών δεπγαξώλνπλ. Από 
ην δεπγάξσκα απηό γελληέηαη έλα κηθξό δσάθη. Σν δών απηό 
ζα κνηάδεη θαη ζην αξζεληθό θαη ζην ζειπθό, ζα κνηάδεη 
δειαδή ζηνπο γνλείο ηνπ. 

ια ηα ζειαζηηθά γελλνύλ δσάθηα, πνπ 
ζρεκαηίδνληαη θαη αλαπηύζζνληαη κέζα ζην ζώκα ηεο 
κεηέξαο ηνπο. ηαλ γελληνύληαη ηξέθνληαη από ην γάια 
ηεο (ζειάδνπλ). 

Σα πηελά, ηα ςάξηα, ηα έληνκα, αξθεηά εξπεηά θαη 
άιια δώα γελλνύλ απγά. Σν λέν δσάθη ζρεκαηίδεηαη ζην 
εζσηεξηθό ηνπ απγνύ θη όηαλ αλαπηπρζεί ζπάεη ην ηζόθιη 
θαη βγαίλεη. 

 
 
 

19, 20* 
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Αλαζθόπεζε 
 

 1.          Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… θαη λα 

ζπκπιεξώζνπκε  
 

Σα θπηά πνπ θαιιηεξγνύκε ζηε ρώξα καο είλαη 
πνιιά. Ζ ειηά, ην ακπέιη, ηα δεκεηξηαθά, ηα εζπεξηδν-
εηδή θαη ηα θεπεπηηθά είλαη κεξηθά από απηά. Σα θπηά 
έρνπλ ξίδα, θύιια θαη βιαζηό θαη ηα ρσξίδνπκε ζε 
δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, αλάινγα κε ην 
ύςνο θαη ηε κνξθή ηνπ βιαζηνύ ηα νλνκάδνπκε πόεο, 

ζάκλνπο ή δέληξα. ε πνηεο άιιεο νκάδεο ηα ρσξίδνπκε; 
Σα θπηά πξνζαξκόδνληαη ζην πεξηβάιινλ, ώζηε λα 

κπνξνύλ λα δνπλ αθόκε θαη ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο.  
Σα δώα πνπ δνπλ ζηε ρώξα καο είλαη πνιιά. Σα 

θαηνηθίδηα είλαη ηα δώα πνπ εμεκέξσζε ν άλζξσπνο 
γηα λα παίξλεη ηα πξντόληα ηνπο, λα ηνλ βνεζνύλ ζε 

δηάθνξεο δνπιεηέο ή λα ηα έρεη ζπληξνθηά. Πνηα 

πξντόληα καο δίλνπλ; 
Σα δώα πνπ δνπλ ζην δάζνο πξνζαξκόδνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

θάπνηα απ’ απηά πέθηνπλ ζε ρεηκεξία λάξθε. Πνηα δώα 

είλαη απηά; 
ηηο ζάιαζζεο, ηηο ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα δνπλ ηα 

πδξόβηα δώα. ια πξνζαξκόδνληαη γηα λα δνπλ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ λεξνύ. Πώο πξνζαξκόδνληαη; 
Άιια δώα γελλνύλ απγά, από ηα νπνία αξγόηεξα ζα 

βγνπλ κηθξά δώα, ελώ άιια γελλνύλ κηθξά δώα.  

Πνηα δώα γελλνύλ απγά θαη πνηα γελλνύλ κηθξά δώα; 
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 2.   Βαζηθό ιεμηιόγην 
 

ειαηόιαδν, ακπειώλαο, ηξύγνο, δεκεηξηαθά, 
εζπεξηδνεηδή, ξίδα, βιαζηόο, θύιια, πόεο, ζάκλνη, 
δέληξα, νπσξνθόξα, αξσκαηηθά, θαηνηθίδηα, ρεηκεξία 
λάξθε, πξνζαξκνγή 

 

 3.    Πεγαίλνπκε ζηε «δσγξαθηά από ιέμεηο»  

θαη ζπκπιεξώλνπκε. 
 

 4.      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γξαζηεξηόηεηεο 
ηεο Αλαζθόπεζεο 

Πώο θηάζακε σο εδώ; 

Ση άιιν ζα ζέιακε 

λα κειεηήζνπκε; 

Ση καο 
δπζθόιεςε; 

Ση καο 
άξεζε; 
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Δλόηεηα 5       Σξνθή θαη ελέξγεηα 
 

Μηα «δσγξαθηά από ιέμεηο» 

 
 

 
 

 
ρξεηάδνληαη 

 
 
                               
 

 
 
 

  
ηελ νπνία παίξλνπλ από 

 

 
 
 
 

ελέξγεηα 

ηα δώα θαη ηα θπηά 

ηελ ηξνθή θαη ηνλ ήιην 
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Κεθάιαην 1 Από πνύ παίξλνπκε ελέξγεηα; 
 

Γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε ηξνθή ζηε δσή καο; 

 

 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Σα παηδηά πξηλ θύγνπλ γηα ην ζρνιείν είλαη 
απαξαίηεην λα θάλε ην πξσηλό ηνπο». 

 
α) Ση ρξεηάδνληαη ηα παηδηά γηα κεγαιώζνπλ; 

Γηθαηνινγνύκε ηηο απόςεηο καο  
ρξεζηκνπνηώληαο θαη ηε ιέμε «ελέξγεηα». 

 
 

«Σν απηνθίλεην γηα λα ιεηηνπξγήζεη ρξεηάδεηαη βελδίλε». 
 

β) πκθσλνύκε ή δηαθσλνύκε κε ηηο παξαπάλσ 
θξάζεηο; Γηθαηνινγνύκε ηηο απόςεηο καο 
ρξεζηκνπνηώληαο θαη ηε ιέμε «ελέξγεηα». 
 

Ση δίλεη ε βελδίλε ζην απηνθίλεην; 
 

Ζ βελδίλε δίλεη ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ην 
απηνθίλεην γηα λα ιεηηνπξγεί θαη λα θηλείηαη. 
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 2. 

 
 
 
 
 
 
          

Οη άλζξσπνη παίξλνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ 
ρξεηαδόκαζηε από ηηο ηξνθέο. 
 

Πνύ βξήθαλ όκσο ηελ ελέξγεηα νη ηξνθέο ηεο 
εηθόλαο; Δθθξάδνπκε ηηο απόςεηο καο. 

 
1 

 

 3.  Σν «ηαμίδη» ηεο ελέξγεηαο 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΓΑΛΑ 
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      α) Παξαηεξνύκε ηελ εηθόλα θαη ζπκπιεξώλνπκε 
ην παξαθάησ θείκελν: 

 

Με ηελ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ ην ρνξηάξη 
……………………… .Ζ αγειάδα ηξώεη ……………………  
Ζ αγειάδα παίξλεη από ηελ ηξνθή ηελ …………………… 
πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δεη θαη λα παξάγεη, γάια.  
Σα παηδηά ………………………… ην γάια θαη παίξλνπλ 
ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δνπλ θαη λα 
παίδνπλ. 
 

 

β) Πεξηγξάθνπκε κε δηθά καο ιόγηα «Σν ηαμίδη ηεο 
ελέξγεηαο», δειαδή από πνύ πήξαλ ηειηθά ελέξγεηα ηα 
παηδηά ηεο εηθόλαο ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα θαη πνύ ηε 
ρξεζηκνπνίεζαλ. 
 

 4.           Από ηα παηρλίδηα πνπ έρνπκε ζην ζπίηη καο, 

άιια ηα κεηαθηλνύκε εκείο θαη άιια 
κπνξνύλ λα θηλεζνύλ από κόλα ηνπο. 

 Από πνύ παίξλνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαη; 
 
 

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Οη άλζξσπνη, ηα δώα θαη ηα θπηά ρξεηάδνληαη 
ηξνθή γηα λα παίξλνπλ ελέξγεηα. Σα θπηά γηα λα 
αλαπηπρζνύλ παίξλνπλ ελέξγεηα από ηνλ ήιην. Κάπνηα 
δώα ηξώλε ηα θπηά θαη κεγαιώλνπλ, γελλνύλ ηα κηθξά 
ηνπο θαη παξάγνπλ δηάθνξα πξντόληα, όπσο γάια, απγά, 
θξέαο θ.ά. ια απηά καδί απνηεινύλ ηελ ηξνθή ησλ αλζξώ 
πσλ. Οη άλζξσπνη γηα λα θηλνύληαη, γηα λα εξγάδνληαη, γηα 
λα αλαπηύζζνληαη θαη γηα λα δνπλ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 
ελέξγεηα πνπ παίξλνπλ από ηελ ηξνθή. 
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Κεθάιαην 2      Δλέξγεηα, ηξνθή, δσή 
 

πδεηήζακε όηη νη άλζξσπνη γηα λα δνπλ ρξεηάδνληαη 
ηξνθή. 
 Ση ηξώλε ηα θπηνθάγα δώα θαη ηη ηα ζαξθνθάγα;  
Αο κειεηήζνπκε ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο. 

 

 1.  Πνηνο ηξώεη πνηνλ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

α) Δλώλνπκε κε βέιε ηηο εηθόλεο ησλ δώσλ γηα λα 

δείμνπκε πνηνο ηξώεη πνηνλ, θάλνπκε δειαδή ηξνθηθέο 

αιπζίδεο. 
β) ηηο εηθόλεο θαίλεηαη επίζεο πόζα κηθξά απνθηνύλ 
πεξίπνπ ηα δηάθνξα δώα θάζε ρξόλν. 
πδεηάκε θαη εμεγνύκε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
πηζηεύνπκε όηη κεξηθά δώα απνθηνύλ ηόζα πνιιά κηθξά. 
Δθθξάδνπκε ηηο απόςεηο καο. 
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 2.         α) πδεηάκε από πνύ παίξλεη ηελ ελέξγεηα 

πνπ ρξεηάδεηαη ην θάζε θπηό θαη δών ηεο 
ππξακίδαο.  

β) Φαληαδόκαζηε ηη ζα ζπλέβαηλε αλ έιεηπε κία ζεηξά από 
ηελ ππξακίδα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 

 

Οη δσληαλνί νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ηξνθή γηα λα 
πάξνπλ ελέξγεηα. Κάπνηνη απ’ απηνύο ηνπο νξγαληζκνύο 
απνηεινύλ ηξνθή γηα θάπνηνπο άιινπο. Γη’ απηό όζνη 
ηξώγνληαη, γηα λα κελ εμαθαληζηνύλ, είλαη πεξηζζόηεξνη 
από απηνύο πνπ ηνπο ηξώλε. Αλ ηνπο δσγξαθίδακε κε βά-
ζε «πνηνο ηξώεη πνηνλ», ζα ζρεκαηηδόηαλ κηα ππξακίδα. 
ζν αλεβαίλνπκε ζηελ ππξακίδα, ζε θάζε ζθαιί 
ηεο ζα ηνπνζεηνύζακε ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο πνπ 
γηα λα δήζνπλ ρξεηάδνληαη εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηα 
πξνεγνύκελα ζθαιηά. Απηό είλαη κηα ηξνθηθή ππξακίδα. 

Αλ ιείςεη θάπνην είδνο ζε κηα ηξνθηθή ππξακίδα, ηόηε 
ραιάεη ε ηζνξξνπία ζηε θύζε. Γηα παξάδεηγκα, ηα θίδηα 
ηξώλε ηα πνληίθηα. Αλ ιείςνπλ ηα θίδηα, ηόηε ηα πνληίθηα 
ζα γίλνπλ πάξα πνιιά. Έηζη, ζα θάλνπλ κεγάιεο 
θαηαζηξνθέο ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη κπνξεί λα θέξνπλ 
πνιιέο αξξώζηηεο, επηθίλδπλεο γηα ηνπο  
αλζξώπνπο.             2, 3* 
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Αλαζθόπεζε 
 

 1. Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… θαη λα 

ζπκπιεξώζνπκε 
 

Ζ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα δνπλ νη 
δσληαλνί νξγαληζκνί, δειαδή ηα θπηά θαη ηα δώα. Δπίζεο 
όινη παίξλνπλ ελέξγεηα θαη από ηελ ηξνθή γηα λα  
αλαπηπρζνύλ. Δπεηδή θάζε δσληαλόο νξγαληζκόο 
απνηειεί ηξνθή γηα θάπνηνπο άιινπο, όια ηα είδε θπηώλ 
θαη δώσλ είλαη απαξαίηεηα. 

Έλα παξάδεηγκα ηξνθηθήο ππξακίδαο είλαη: 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 

 2. Βαζηθό ιεμηιόγην 

 

ελέξγεηα, ηξνθή, ηξνθηθέο ππξακίδεο, 
δσληαλνί νξγαληζκνί, ηζνξξνπία ηεο θύζεο 

 
 

 3.          Πεγαίλνπκε ζηε «δσγξαθηά από ιέμεηο» 

θαη ζπκπιεξώλνπκε. 
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 4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γξαζηεξηόηεηεο 

ηεο Αλαζθόπεζεο  
 

Πώο θηάζακε σο εδώ; 

Ση άιιν ζα ζέιακε 

λα κειεηήζνπκε; 

Ση καο 

δπζθόιεςε; 

Ση 
καο άξεζε; 
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Δλόηεηα 6  Ση ρξεηαδόκαζηε γηα λα δήζνπκε 
 

Μηα «δσγξαθηά από ιέμεηο» 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

  
            

 
 

 
 
 
 

…………

………… 

εξγαδόκαζηε ςεθίδνπκε λόκνπο 

Έρνπκε αλάγθεο θαη δηθαηώκαηα 

…………

………… 

 

ηξνθή 

……
……
……
…… 

 

κόξθσζε 
……………

……… 

 

πγεία 

……
……
……
…… 

 

αγαζά 

………
………
…… 

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

γηα 

γηα λα απνθηήζνπκε                                        
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Κεθάιαην 1     Άλζξσπνη θαη αλάγθεο 
 

 Ση θάλνπκε όηαλ πεηλάκε;  
 Γηαηί, άξαγε, ληώζνπκε επράξηζηα όηαλ παίδνπκε κε 

ηνπο θίινπο καο; 
 Πνηεο άιιεο αλάγθεο έρνπκε; 

 

 1.           α) Πεξηγξάθνπκε έλα πξσηλό ζην ζρνιείν ή 

έλα απόγεπκα ζην ζπίηη καο. Ση 
δξαζηεξηόηεηεο θάλνπκε; Πνηεο αλάγθεο 
καο ηθαλνπνηνύκε κε απηέο; 

β) Παξαηεξνύκε ην ζρήκα, ζπδεηάκε θαη ζπκπιεξώλνπκε 
ζηα θελά θαη άιιεο αλάγθεο καο.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

νη αλάγθεο καο 

θαηνηθία 

κόξθσζε 

αγάπε 
 

δηαζθέδαζε 

……………
………… 

…………… πγεία 

…………… 
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 2.        Σαμηλνκνύκε ηηο αλάγθεο ζε δύν θαηεγνξίεο: 

 
αλάγθεο 

πνπ ηθαλνπνηνύκε 
γηα λα δνύκε 

πνπ ηθαλνπνηνύκε  
γηα λα δνύκε θαιά 

  

  

  

  

  
 

 

 
         Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
  

Οη άλζξσπνη έρνπκε αλάγθεο. Τπάξρνπλ αλάγθεο 
πνπ είλαη απαξαίηεην λα ηηο ηθαλνπνηήζνπκε γηα λα 
δήζνπκε, όπσο ε ηξνθή, ε θαηνηθία, ην ληύζηκν θαη ν 
ύπλνο. 

Σηο αλάγθεο καο ηηο ηθαλνπνηνύκε κε δηάθνξα αγαζά. 
Σαμηλνκνύκε ηα αγαζά ζε δύν θαηεγνξίεο: α) απηά πνπ 
παίξλνπκε από ηε θύζε, όπσο ηα θξνύηα, ηα απγά, ηα 
ιαραληθά θαη β) απηά πνπ παξάγνπλ ηα εξγνζηάζηα, όπσο 
ηα παπνύηζηα, ηα πθάζκαηα, ηα παηρλίδηα.  
Γηα λα απνθηήζνπκε αγαζά, εξγαδόκαζηε θαη θεξδίδνπκε 
ρξήκαηα. 

Τπάξρνπλ όκσο θαη άιιεο αλάγθεο, όπσο ε αγάπε, 
ε δηαζθέδαζε, ην παηρλίδη, ε κόξθσζε. Απηέο ηηο αλάγθεο 
ηηο ηθαλνπνηνύκε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλόηεηα 
όπνπ δνύκε. 

 
1 
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Κεθάιαην 2 
Δίκαζηε παηδηά θαη έρνπκε δηθαηώκαηα 

 

Ο ίκνο είλαη 10 ρξνλώλ θαη εξγάδεηαη ζ’ έλα βελδηλάδηθν. 
Ζ Δηξήλε, πνπ είλαη καζήηξηα ηεο πξώηεο δεκνηηθνύ, 
παίδεη ζ’ έλα έξγν ζηελ ηειεόξαζε.  
 Δπηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη ηα παηδηά; 

 

 1.  «…Όηαλ έζησ θαη έλα κόλν παηδί ζηεξείηαη ηα 

δηθαηώκαηά ηνπ, ηόηε αθπξώλεηαη ε έλλνηα ‘δηθαηώκαηα 
ηνπ αλζξώπνπ’. Τα παηδηά ρξεηάδνληαη ηελ αγάπε καο θαη 
ηε θξνληίδα καο όρη κόλν ηελ παγθόζκηα εκέξα ηνπ 
παηδηνύ, ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ, αιιά όιεο ηηο εκέξεο ηνπ 
ρξόλνπ…» 
 

Αληώλεο Σακαξάθεο 

 
 

ΔΗΚΑΣΔ ΠΑΗΓΗΑ ΘΗ ΔΥΟΤΚΔ ΓΗΘΑΗΩΚΑΣΑ… 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΡΖΝΖ 

………… ………… 

………… 
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 [ 

α) Γηαβάδνπκε ην θείκελν θαη ζπδεηάκε γηα ηε 
ιέμε «δηθαηώκαηα». 
β) πκπιεξώλνπκε θαη κε άιια δηθαηώκαηα καο 

ηηο πηλαθίδεο πνπ θξαηνύλ ζηα ρέξηα ηνπο ηα παηδηά ηεο 
εηθόλαο ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα. 
 

Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε όζα ζπδεηήζακε θαη 
ζπκπιεξώζακε. 
 

 2. α) Αλαγλσξίδνπκε ην πξόβιεκα 

 Έρνπκε δεη, ζηε γεηηνληά καο ή θάπνπ αιινύ, θάπνην 
παηδί λα εξγάδεηαη; Ση δνπιεηά θάλεη; Ση λα ην νδήγεζε 
εθεί άξαγε; 
 Έρεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα κε άιια παηδηά ηεο ειηθίαο 
ηνπ; Πνηα δηθαηώκαηα ηνπ ζηεξείηαη; 
 πκβαίλεη απηό θη αιινύ ζηνλ θόζκν; 

 
 

 

 
 
 
β) Δλεκεξσλόκαζηε 
 Δπηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη ηα παηδηά; 
 Τπάξρνπλ λόκνη πνπ ηα πξνζηαηεύνπλ, ώζηε λα κελ 
εξγάδνληαη; 
 Γλσξίδνπκε νξγαλώζεηο πνπ αζρνινύληαη κε ηα 
δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ; 
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 3.   Αλεβαίλνπκε ζην ηξελάθη καο θαη πάκε 

θάπνπ καθξηά, εθεί πνπ νη θπβεξλήηεο ησλ 
θξαηώλ ηνπ θόζκνπ ζπγθεληξώζεθαλ λα 
ζπδεηήζνπλ ην ζέκα:  

«Ζ παηδηθή εξγαζία: έλα δπζάξεζην θαηλόκελν ηεο 
επνρήο καο». 

 

 ηαλ βξεζνύκε θη εκείο εθεί, ηη ζα ζέιακε λα ηνπο 
ξσηήζνπκε; Ση ζα πξνηείλνπκε; 
 Γξάθνπκε ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο  
πξνηάζεηο καο θαη μεθηλάκε! 
 

νη εξσηήζεηο καο 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

 

νη πξνηάζεηο καο 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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1. Παηδί πνπ εξγάδεηαη. Δίλαη ςαξάο ζηε Σελεγάιε. 

2. Παηδηά πνηίδνπλ ρσξάθηα ζηελ Γθάλα. 

 
 

 4.          Έλα βήκα πην πέξα 

 
Δπηθνηλσλνύκε κε κία από ηηο νξγαλώζεηο Πξνζηαζίαο 
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, όπσο είλαη ν πλήγνξνο 
ηνπ Παηδηνύ, θαη δεηνύκε πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα:  

«Ζ εξγαζία ησλ παηδηώλ ζηηο γεηηνληέο ηνπ θόζκνπ». 
ρεδηάδνπκε ηα βήκαηά καο. 

 
 
 

1 

2 
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Δκείο, ηα παηδηά, έρνπκε ηα δηθά καο 
δηθαηώκαηα. Γηα παξάδεηγκα, έρνπκε δηθαίσκα λα 
παίδνπκε, λα κνξθσλόκαζηε, λα έρνπκε ηξνθή, λα ιέκε 
ειεύζεξα ηε γλώκε καο. 

Τπάξρνπλ όκσο θαη παηδηά ηεο ειηθίαο καο ζηε 
γεηηνληά καο, ζηελ πόιε καο, ζηε ρώξα καο ή θαη ζε 
άιιεο ρώξεο, πνπ ζηεξνύληαη θάπνηα από ηα 
δηθαηώκαηα ηνπο. Μία αηηία γη’ απηό είλαη όηη εξγάδνληαη. 
Θα δνύκε παηδηά ζε θαλάξηα ησλ δξόκσλ λα πνπινύλ 
θάηη ή λα δεηηαλεύνπλ, παηδηά λα δνπιεύνπλ ζε 
θαιιηέξγεηεο, ζε βηνηερλίεο θαη αιινύ. Απηό δελ 
επηηξέπεηαη! 

Σα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ πξνζηαηεύνληαη από 
ηε ύκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, πνπ ηζρύεη 
ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. 

 
 
 
 

2 
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Κεθάιαην 3      Άληξεο θαη γπλαίθεο ίζνη  

ζηε δσή θαη ζηελ εξγαζία  
 

 Ση θάλεη ζπλήζσο κηα εξγαδόκελε κεηέξα όηαλ 
επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηεο από ηελ εξγαζία; 

 Πώο νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο κπνξνύλ λα είλαη ίζνη 
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή;  

 

 1.  ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 1985 
 
 

Άξζξν 4 παξάγξαθνο 2:  
«Oη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα θαη 
ππνρξεώζεηο.» 
Άξζξν 22 παξάγξαθνο 1:  
«ινη νη εξγαδόκελνη, αλεμάξηεηα από θύιν ή άιιε 
δηάθξηζε, έρνπλ δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα εξγαζία ίζεο 
αμίαο.» 

 

 
 
 

 
 
 

  «Αηζάιηλνη αεηνί»  
γέλνπο ζειπθνύ 

 
 

Ζ ΑΠΟΦΗ 
Έληεθα γπλαίθεο 

πεξηζζόηεξεο 

ζηε λέα Βνπιή. 

ΖΜΔΡΗΝΖ 
1952: Οη γπλαίθεο 

ςήθηζαλ γηα πξώηε 
θνξά ζε εζληθέο 

εθινγέο. 
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Τώξα κπνξώ λα έρσ άδεηα 
από ηε δνπιεηά κνπ, 

γηα λα θξνληίζσ ην κσξό καο. 

 
 
 

Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο θαη κειεηάκε ηα θείκελα 
πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ. Δπηιέγνπκε έλα από ηα 
παξαθάησ ζέκαηα θαη ζπδεηάκε: 

 Ση πιεξνθνξίεο κπνξνύκε λα πάξνπκε γηα ηα 
δηθαηώκαηα ησλ αλδξώλ θαη ησλ γπλαηθώλ ζηε ρώξα 
καο; Ήηαλ πάληνηε ηα ίδηα; 
 Πνηα επαγγέικαηα είλαη πεξηζζόηεξν ζπλεζηζκέλα γηα 
ηνπο άληξεο θαη ιηγόηεξν γηα ηηο γπλαίθεο; 
 Άξαγε, ζε όια ηα κέξε ηνπ θόζκνπ νη γπλαίθεο έρνπλ 
ίζα δηθαηώκαηα κε ηνπο άληξεο; 
 ην ζπίηη καο πώο κνηξάδνληαη νη δηάθνξεο δνπιεηέο 
αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο, ζε θνξίηζηα θαη αγόξηα; 
 Οξηζκέλεο γπλαίθεο δε δνπιεύνπλ έμσ από ην ζπίηη θαη 
αλαιακβάλνπλ κόλν ηηο δνπιεηέο ηνπ λνηθνθπξηνύ. 
Μπνξεί απηό λα ζεσξεζεί εξγαζία, έζησ θη αλ δελ 
ακείβεηαη; 
 

Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 
 
 

 2. Γηαθνξεηηθνί αιιά κε ίζα δηθαηώκαηα 
 

Ηζόηεηα δε ζεκαίλεη όηη γπλαίθεο θαη άληξεο επηιέγνπλ 
πάληνηε λα θάλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα, αιιά όηη κπνξνύλ 
λα ηα θάλνπλ εάλ ζέινπλ, ρσξίο λα ηνπο εκπνδίδεη θαλείο. 
ήκεξα ππάξρνπλ άληξεο πνπ θάλνπλ επαγγέικαηα ή 
δνπιεηέο πνπ παιηόηεξα ηηο έθαλαλ κόλν γπλαίθεο θαη ην 
αληίζεην. ινη απηνί θαη όιεο απηέο έρνπλ απνδείμεη όηη 
είλαη ην ίδην θαινί ζηηο δνπιεηέο πνπ θάλνπλ. 
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Γηαβάδνπκε ην θείκελν θαη ζπδεηνύκε ηηο 
παξαθάησ θξάζεηο:  

 
 
«Μπνξείηε λα κε βνεζήζεηε λα απιώζσ  
ηα ξνύρα;»    
 
«Σν απόγεπκα ζα πάκε καδί ζην γήπεδν.» 
 
«Αγόξαζα ην δώξν γηα ηα γελέζιηα  
ηνπ ζπκκαζεηή ζνπ.» 
 
«Έθηηαμα ηηο βαιίηζεο όισλ καο  
γηα ην ηαμίδη.» 
 
«Έια λα παίμνπκε κε ηνλ ππνινγηζηή!» 
 
«Σα θνξίηζηα δελ είλαη ηόζν έμππλα  
όζν ηα αγόξηα.» 
 
 
 Πνηνο λνκίδνπκε όηη κπνξεί λα ηηο ιέεη, άληξαο ή 

γπλαίθα, θνξίηζη ή αγόξη ή θαη ηα δύν; 
 Κπθιώλνπκε όπνην ζθίηζν λνκίδνπκε όηη ηαηξηάδεη ζε 

θάζε θξάζε. 
 πδεηάκε γηα ηηο επηινγέο καο. Αλ ππάξρνπλ 

αληίζεηεο απόςεηο, ηηο ζπδεηάκε.  
 

ή 

ή 

ή 

ή 

ή 

ή 
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

 

Οη άληξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα ζηε 
δσή. Απηό ζεκαίλεη όηη αληηκεησπίδνπλ καδί ηηο δπζθνιίεο 
ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο, είλαη ην ίδην ππεύζπλνη γηα ηα παηδηά 
θαη γηα ην ζπίηη ηνπο, ακείβνληαη κε ηα ίδηα ρξήκαηα όηαλ 
θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά θαη όηη ε γλώκε ηνπο έρεη ηελ ίδηα 
αμία. Έηζη κπνξνύλ όινη λα πξνζθέξνπλ ην ίδην ζηελ 
θνηλόηεηα, ζηελ νηθνγέλεηα ή ζηε ρώξα πνπ δνπλ. ηε 
ρώξα καο έρνπλ γίλεη λόκνη πνπ αλαγλσξίδνπλ όηη νη  
άληξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα. ε θάπνηεο 
άιιεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, όκσο, νη γπλαίθεο δελ έρνπλ 
ηελ ίδηα ειεπζεξία κε ηνπο άληξεο. 

 

3 
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Κεθάιαην 4 
Υξεηαδόκαζηε όια απηά πνπ αγνξάδνπκε; 

 

 Ση έρνπκε ζηηο θαζεηίλεο καο;  
 Πώο ηα απνθηήζακε; Μαο είλαη όια απαξαίηεηα; 
 Πώο γηλόκαζηε πξνζεθηηθνί θαηαλαισηέο; 

 

 1. 

 
 
 
 

 
ΓΑΛΑ             ΟΚΟΛΑΣΑ      ΗΡΟΠΗ 

 

Θα ρξεηαζηνύκε: έλα θύιιν ραξηί γηα θάζε καζεηή θαη 
έλα θνπηί γηα όιε ηελ ηάμε. 

 
α)  ε έλα θύιιν ραξηί γξάθνπκε ν θαζέλαο θάηη πνπ 
ζα ζέιακε λα αγνξάζνπκε. Γε γξάθνπκε ην όλνκά καο. 
 Ρίρλνπκε ζην θνπηί όια ηα ραξηηά πνπ γξάςακε. 

β) Παίξλνπκε από ην θνπηί έλα ραξηί θαη 
ζπδεηάκε: 
 Γηα πνηνπο ιόγνπο λα ζέιεη θάπνηνο λα 

αγνξάζεη απηό πνπ είλαη γξακκέλν ζην ραξηί; 
 Πώο κπνξνύκε λα ην απνθηήζνπκε; 

Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε απηό πνπ γξάθεη ην ραξηί 
πνπ καο έηπρε θαη όζα ζπδεηήζακε. 
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 2. πκπιεξώλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ση αγνξάδνπκε 
ζπλήζσο ηελ 

εκέξα; 

Πόζν 
θνζηίδνπλ 
πεξίπνπ; 

Μπνξνύκε λα ηα 
αληηθαηαζηήζνπκε 

κε… 

   

   

   

   

   

   
 

Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε. 
 

 3.    Γηα πνηνπο ιόγνπο κεξηθέο θνξέο 

αγνξάδνπκε αγαζά πνπ δελ ηα έρνπκε 
πξαγκαηηθά αλάγθε;  

Ση πηζηεύνπκε όηη πξέπεη λα θάλνπκε πξηλ αγνξάζνπκε  
θάηη; Γηθαηνινγνύκε ηηο απόςεηο καο. 

 

Σν θνπηί 

κε ηηο επηζπκίεο 

Ση ζα ζέιακε 

λα αγνξάζνπκε; 
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Αθνύ ρξεηαδόκαζηε     
ιίγα πξάγκαηα...... 

  ……γηαηί αγνξάζακε     
  ηόζα πνιιά; 
 

 4.    Έλα βήκα πην πέξα 
 

Δίκαζηε θαηαλαισηέο θαη έρνπκε δηθαηώκαηα. Πώο ζα 
ελεκεξσζνύκε γη’ απηά; Πνύ ζα ςάμνπκε; Πνηνλ ζα 
ξσηήζνπκε; ρεδηάδνπκε ηα βήκαηά καο. 
 

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Οη άλζξσπνη είκαζηε θαηαλαισηέο. Ξνδεύνπκε 
ρξήκαηα γηα λα απνθηήζνπκε δηάθνξα αγαζά πνπ έρνπκε 
αλάγθε. 

Πνιιέο θνξέο αγνξάδνπκε πεξηζζόηεξα 
πξάγκαηα από όζα ρξεηαδόκαζηε. Κάζε θνξά πνπ 
ζέινπκε λα απνθηήζνπκε θάηη, κπνξνύκε λα 
αλαξσηηόκαζηε: «Μαο ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά; Έρνπκε ήδε 
θάηη παξόκνην πνπ καο εμππεξεηεί»; Έηζη κπνξνύκε λα 
θάλνπκε νηθνλνκία θαη γηλόκαζηε πην πξνζεθηηθνί 
θαηαλαισηέο. 
 

 4 

; 
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ΝΔΟ  
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ!!! 

 

ην πίλεηο 
θαη ζνπ 

δίλεη 

ελέξγεηα 

ΦΡΟΤΣΔΞ 
 

κε πνιιέο βηηακίλεο 

γηα ηα παηδηά 

Γνθίκαζέ ην  
ηώξα 

 

 

Κεθάιαην 5    Γηαθεκίζεηο παληνύ!!! 
 

«Γνθηκάζηε ην λέν καο αλαςπθηηθό θαη ζα αηζζαλζείηε 
ακέζσο δπλαηνί θαη ραξνύκελνη!!!» 
 Γηαηί ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο; 
 Πώο πξνζπαζνύλ λα καο πείζνπλ λα αγνξάζνπκε ην 

πξντόλ πνπ δηαθεκίδνπλ; 

 

 1.  
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Γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό καο δύν 
δηαθεκίζεηο πνπ καο έξρνληαη ζην λνπ.  
πδεηάκε ζηελ ηάμε όζα γξάςακε. 

 

 2. α) Αλαδεηνύκε ηε ιέμε δηαθήκηζε ζην ιεμηθό  

ηεο ηάμεο θαη ζπδεηάκε ηη ζεκαίλεη. 
β) Πνύ ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο; 
γ) Πνηα δηαθήκηζε καο αξέζεη πεξηζζόηεξν; 

Δμεγνύκε ηνπο ιόγνπο. 
 

 

 3. Γξάθνπκε ηξία αγαζά πνπ ζα ζέιακε λα 

αγνξάζνπκε, επεηδή ηα είδακε, ηα αθνύζακε 
ή ηα δηαβάζακε ζε δηαθεκίζεηο. 

 
 
 

Κπθινθόξεζε ΣΟ 

ΣΔΛΔΗΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 
Πξνζθνξά!!! 

ζε 30 δόζεηο 

 

νδήγεζέ 
ην ηώξα 

 

ΑΝΣΟΥΖ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ 
ΑΦΑΛΔΗΑ 
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Ση ζέινπκε λα αγνξάζνπκε 

1. 

2. 

3. 

 

Γηα πνηνπο ιόγνπο 

1. 

 

2. 

 

3. 

 
 

Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε. Μαο είλαη αλαγθαία απηά ηα 
αγαζά; 
 

 4.   

  
 
 
 

…ηόζν γεξό πνπ ζα βαξεζείο 
λα παίδεηο καδί ηνπ! 

 
 

Γηεγνύκαζηε ζηνπο ζπκκαζεηέο καο αλ καο έρεη ζπκβεί 
λα αγνξάζνπκε θάηη επεηδή καο άξεζε όπσο ην 
παξνπζίαδε ε δηαθήκηζε θαη ζην ηέινο λα 
απνγνεηεπηνύκε. 
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 5.  α) Δίκαζηε δηαθεκηζηέο. Τπνγξακκίδνπκε ηε θξάζε 

πνπ ζα επηιέγακε γηα λα δηαθεκίζνπκε έλα παηρλίδη: 
 

…Απηό ην παηρλίδη είλαη σξαίν. 
…Απηό ην παηρλίδη είλαη σξαίν, αιιά θάπνηεο θνξέο ίζσο 
ην βαξεζείο. 
…Αλ παίμεηο κε απηό, δε ζα ζεο λα ην αθήζεηο από ηα 
ρέξηα ζνπ. 
 

β) Δίλαη αλαγθαία θαη ρξήζηκα όζα 
δηαθεκίδνληαη; 

 
 

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

 

Έλαο ηξόπνο γηα λα γίλεη γλσζηό θάπνην πξντόλ 
είλαη ε δηαθήκηζε. Γηαθεκίζεηο ππάξρνπλ ζηελ  
ηειεόξαζε, ζην ξαδηόθσλν, ζην δηαδίθηπν, ζηα πεξηνδηθά, 
ζην δξόκν... παληνύ! 

πλήζσο δηαθεκίδνληαη δηάθνξα πνιηηηζηηθά, 
αζιεηηθά ή άιια επίθαηξα γεγνλόηα όπσο αζιεηηθνί 
αγώλεο, ζπλαπιίεο, θαηλνύξηα αγαζά όπσο ηξόθηκα, 
ξνύρα, παηρλίδηα, απηνθίλεηα. 

Οη άλζξσπνη ελεκεξσλόκαζηε από ηηο δηαθεκίζεηο θαη 
επηιέγνπκε απηά πνπ ρξεηαδόκαζηε, γηαηί δελ είλαη δπλαηό 
λα απνθηήζνπκε όια όζα δηαθεκίδνληαη. 

 
 

5 
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Κεθάιαην 6 
Οη ζπζθεπαζίεο κάο πιεξνθνξνύλ 

 

 Ση δηαβάδνπκε ζην πάλσ κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ 
γάιαθηνο;  

 Ση πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ νη εηηθέηεο  
    θαη νη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντόλησλ; 

 

 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΚΣΟ ΦΤΓΔΗΟΤ: ΒΛΔΠΔ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΝΣΟ ΦΤΓΔΗΟΤ: 10 ΖΜΔΡΔ ΠΛΔΟΝ ΣΖ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΝΣΟ ΚΑΣΑΦΤΞΖ: 30 ΖΜΔΡΔ ΠΛΔΟΝ ΣΖ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
 
 
 
 
 

Α 

44 / 102  



 

ΤΝΣΖΡΖΖ 
 

 ην ςπγείν: 48 ώξεο 
 ηελ θαηάςπμε ή ζηνλ θαηαςύθηε αλάινγα κε ηα 
παξαθάησ: 

*    (-6
ν
 C) 1 εβδνκάδα 

**   (-12
ν
 C) 1 κήλα 

***ή**** (-18
ν
 C) Μέρξη ηελ εκεξνκελία αλάισζεο 

Πξντόλ πνπ έρεη απνςπρζεί δελ πξέπεη λα θαηαςπρζεί 
πάιη θαη πξέπεη λα θαηαλαισζεί ηελ ίδηα κέξα 

 
 

ΤΚΔΤΑΗΑ-ΑΝΑΛΧΖ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ 

 

ΓΗΑΣΖΡΔΗΣΑΗ ΣΟ ΦΤΓΔΗΟ 
KEEP REFRIGERATED 

 

ΜΔ ΣΟ ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΝΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΔΣΑΗ ΔΝΣΟ 3 ΖΜΔΡΧΝ  

CONSUME WITHIN 3 DAYS OF OPENING 

 
Αζθνξβηθό νμύ    Αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ ην 
ηέινο ηεο εκεξνκελίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζην πώκα ηεο 
θηάιεο 
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ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ 
 Φπιάμηε ην πξντόλ καθξηά από παηδηά. 
 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιύλεηέ ηα 
ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
 Αθνινπζείηε πάληα ηηο ζπκβνπιέο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο εηηθέηεο ησλ ξνύρσλ. 
 Γηα πιπληήξηα - ζηεγλσηήξηα αθαηξέζηε ην 
δνζνκεηξηθό κπαιάθη πξηλ ην ζηέγλσκα. Μελ ην 
ηνπνζεηείηε ζηνλ θάδν ζηεγλσηεξίνπ. 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ 210-77.93.777   

 

Υνξεγείηαη κε ηαηξηθή ζπληαγή. 

Φπιάγεηαη ζε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ή ίζε ησλ 25
ν
 C. 

Πξέπεη λα θπιάγεηαη καθξηά από ηα παηδηά. 
 
 

 
 
 
 
 
 

γξακκσηόο θώδηθαο: εμππεξεηεί ζηελ ειεθηξνληθή 
αλαγλώξηζε ησλ πξντόλησλ ζην ηακείν  

Β 

ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ 

ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΟ 

ΔΡΔΘΗΣΗΚΟ 

5 201037 402019 
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ζήκα ηεο αλαθύθισζεο 

ΔΛΛΑ 02.2.935 ΔΟΚ 

  
 
 

ην πξντόλ είλαη  
θαηαζθεπαζκέλν  
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο  
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

8  κέγεζνο 
ΚΧΓ.4302 Δκπνξηθή Α.Δ.  όλνκα θαηαζθεπαζηή 
ΣΕΖΝ 100% Βακβαθεξό  ζύλζεζε πθάζκαηνο 
ΠΛΔΝΔΣΑΗ Δ 40

Ο
 ΣΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΟΥΗ ΗΓΔΡΟ ΣΑ 

ΣΤΠΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΖΜΔΗΑ  νδεγίεο 
πιπζίκαηνο 
MADE IN GREECE  ηόπνο θαηαζθεπήο 

Γ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 
 Πνζόηεηα αλά  
 100 ml ρπκνύ: 

 
 
 ΔΝΔΡΓΔΗΑ 47 Kcal-201 Kj 
 ΠΡΧΣΔΨΝΔ 0.30 g 
 ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ 11.5 g 
 ΛΗΠΑΡΑ 0 g 
 ΦΤΣΗΚΔ ΗΝΔ 0.4 g 
 ΒΗΣΑΜΗΝΖ C 40 mg 
 ΦΤΛΛΗΚΟ ΟΞΤ 12.5 mg 
 ΒΗΣΑΜΗΝΖ Β1 75 mg 
 

Έλα πνηήξη (300 ml) πεξηέρεη από ηε πληζηώκελε 
Ζκεξήζηα Πνζόηεηα ην: 200% ζε ΒΗΣΑΜΗΝΖ C, 
19% ζε ΦΤΛΛΗΚΟ ΟΞΤ, 16% ζε ΒΗΣΑΜΗΝΖ Β1 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΡΔΠΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ 
100 ml πεξηέρνπλ 

Δλέξγεηα      46,7 Kcal 
Πξσηεΐλεο      3,3 gr 
Τδαηάλζξαθεο    4,7 gr 
Ληπαξά       1,5 gr 
Αζβέζηην      122 mg 
Φώζθνξνο     97 mg 
Βηηακίλεο A, C, B1, B2, B12 
 
 
 
 

Γ 
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ΤΣΑΣΗΚΑ: ΑΛΔΤΡΗ ΣΑΡΗΟΤ ΣΤΠΟΤ ‘Π’, ΝΔΡΟ, 
ΑΛΔΤΡΗ ΚΑΛΑ-ΜΠΟΚΗΟΤ, ΠΟΡΟΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΟΤ, 
ΜΑΓΗΑ, ΑΛΑΣΗ, ΦΤΣΗΚΑ ΛΗΠΑΡΑ, ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ: Δ 200 

max 0,2%. 
 

ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ: Δ 200, ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ: Δ 307 
 

από 100% Διιεληθό Βηνινγηθό γάια 
  

 
 
 
 

ΖΛΗΚΗΑ 

 

ΠΑΗΓΗΑ 
1-6 ΥΡΟΝΧΝ 

1 θνπηαιάθη 
ηνπ γιπθνύ, 3-4 θνξέο ηελ εκέξα 

ΒΡΔΦΖ 
3-12 ΜΖΝΧΝ 

1/2 θνπηαιάθη 
ηνπ γιπθνύ, 3-4 θνξέο ηελ εκέξα 

 

ΚΑΘ. ΒΑΡΟ: 
NET WEIGHT: 
HETO TEΓЛΟ: 
PESHA NETO: 

 

ΚΑΘ. ΒΑΡΟ 300 γξ. e  
 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
 

 Πξηλ ην αλνίμεηε, αλαθηλήζηε θαιά.  
 Αξαηώζηε 1 κέξνο γάιαθηνο κε 1 κέξνο λεξνύ, δεζηό ή 

θξύν. Έηζη ζα έρεηε 1 πνηήξη γάια κε 2,8% ιηπαξά. 

 Γηαηεξήζηε ην ζε κέξνο δξνζεξό θαη μεξό. Μεηά ην 
άλνηγκα ηνπνζεηήζηε ην ζην ςπγείν.  

Δ 

70g 
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 Δπηιέγνπκε κία θαξηέια.  
 Παξαηεξνύκε, κειεηάκε θαη αλαθνηλώλνπκε 

ζηελ ηάμε γηα πνηα ζέκαηα καο δίλνπλ 
πιεξνθνξίεο νη ζπζθεπαζίεο ησλ 
πξντόλησλ. 

 

 2.  
 

Θα ρξεηαζηνύκε κηα απόδεημε αγνξάο πξντόλησλ. 
 
 
 

Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ θαη νη 
απνδείμεηο από ηελ αγνξά πξντόλησλ. Πνηεο 
πηζηεύνπκε όηη είλαη απηέο; Δθθξάδνπκε ηηο 
απόςεηο καο. πδεηάκε θαη αλαθνηλώλνπκε 
ζηελ ηάμε. 

 
 

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Από ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ πξντόλησλ κπνξνύκε λα 
πάξνπκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 
εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ θαη άιισλ πξντόλησλ 
δηαβάδνπκε ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο, πώο γίλεηαη ε ζπληήξεζή ηνπο, πνην 
είλαη ην βάξνο ηνπο. Μπνξνύκε αθόκε λα κάζνπκε αλ 
έρνπλ ειεγρζεί, πνηα είλαη ε ρώξα πξνέιεπζεο, ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο, πόζν θνζηίδνπλ θαη άιια. 

ηελ εηηθέηα ελόο ξνύρνπ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 
γηα ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ην κέγεζνο, γηα ην 
πιηθό από ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν, γηα ηε ρώξα 
θαηαζθεπήο.  

 
6 , 7 

 
50 / 103  



 

Αλαζθόπεζε 
 

 1.         Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… θαη λα 

ζπκπιεξώζνπκε 
 

Οη άλζξσπνη έρνπκε αλάγθεο. Δξγαδόκαζηε γηα λα 
απνθηήζνπκε ηα αγαζά πνπ ρξεηαδόκαζηε.  

Πνηα αγαζά ρξεηαδόκαζηε; 
Σα αγαζά δηαθεκίδνληαη γηα λα πιεξνθνξνύκαζηε 

όηη ππάξρνπλ θαη λα ηα αγνξάδνπκε εκείο νη 
θαηαλαισηέο. Καζέλαο όκσο από εκάο, πξηλ αγνξάζεη 
θάηη, αο ζθεθηεί πξώηα αλ ην ρξεηάδεηαη. Αο παξαηε-
ξήζεη πξνζεθηηθά ηηο ζπζθεπαζίεο θαη αο απνθαζίζεη 

κεηά. Αιιηώο «θηλδπλεύεη» λα γίλεη ππεξθαηαλαισηήο. Ση 

πιεξνθνξίεο κάο δίλνπλ νη ζπζθεπαζίεο θαη νη εηηθέηεο; 
Γπλαίθεο θαη άληξεο εξγάδνληαη ζην ζπίηη θαη έμσ από 

απηό θαη παίξλνπλ ίζε ακνηβή γηα ηελ ίδηα εξγαζία. 
Σα παηδηά έρνπκε αλάγθε από κόξθσζε, παηρλίδη θαη 

άιια. Πνηα; 
ζν είκαζηε αθόκε κηθξνί, δελ επηηξέπεηαη λα 

εξγαδόκαζηε, γηαηί ζηεξνύκαζηε θάπνηα δηθαηώκαηά καο. 

Πνηα δηθαηώκαηα; 
 

 2. Βαζηθό ιεμηιόγην 
 

αλάγθεο, εξγαζία, αγαζά, πξντόληα, δηθαηώκαηα, 
θαηαλάισζε - θαηαλαιώλσ, δηαθήκηζε, ζπζθεπαζίεο, 
εηηθέηεο, εκεξνκελία παξαγσγήο, εκεξνκελία ιήμεο, 
ρώξα πξνέιεπζεο, ηηκή  
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 3.             Πεγαίλνπκε ζηε «δσγξαθηά από ιέμεηο»  

θαη ζπκπιεξώλνπκε. 

 
 4.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Γξαζηεξηόηεηεο 
ηεο Αλαζθόπεζεο 

 

Πώο θηάζακε σο εδώ; 

Ση καο άξεζε; 
 

Ση καο δπζθόιεςε; 

 
 

Ση ζέινπκε λα θξαηήζνπκε 
από όζα κειεηήζακε; 

 

 
 

Πώο ηα κειεηήζακε; 
 

 
 

Ση άιιν ζα ζέιακε λα 
κειεηήζνπκε; 
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Δλόηεηα 7              Ο Πνιηηηζκόο καο 
 

Μηα «δσγξαθηά από ιέμεηο» 

 

πνιηηηζκόο 

είλαη 
 
 

 

ε κόξθσζε, ε δεκνθξαηία, ην ζέαηξν, …………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
ηα ζπνπδαία έξγα πνπ θηηάρλνπκε, όπσο: ……………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
ν αζιεηηζκόο, ………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 

πνιηηηζκόο 

είλαη 
 
 
 

ε παξάδνζε, ηα έζηκα, όπσο: ……………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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πνιηηηζκόο 

είλαη 
 

 
 

 ην πώο ζθεθηόκαζηε 
 ην πώο δνύκε 
 ην πώο ζπκπεξηθεξόκαζηε όπσο:  
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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3 4 

 

Κεθάιαην 1  
Ο πνιηηηζκόο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ 

 

Ο Ίσλ είλαη ελληά ρξνλώλ, όπσο θη ν Οξθέαο, θαη δεη 
ζηελ αξραία Αζήλα. Δθηόο από ην ζρνιείν θαη ην 
γπκλαζηήξην, ηνπ αξέζεη πνιύ ην παηρλίδη. Άξαγε, 
πνηεο ζπλήζεηεο έρνπλ απηόο, ε αδεξθή ηνπ θαη νη 
γνλείο ηνπο; 
Διάηε λα κειεηήζνπκε όζα απνηεινύλ ηνλ πνιηηηζκό 
ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη, θπξίσο, ησλ αξραίσλ 
Αζελαίσλ. 

 

.Α. Δλδπκαζία - Παηρλίδη.  

 

 1.  Έηζη θνξνύζαλ ην ρηηώλα ηα παηδηά ζηελ αξραία 

Διιάδα.  

 

 

 

 

 
 
 

        

  
Τπάξρνπλ ζήκεξα ξνύρα πνπ κνηάδνπλ κε 
απηά; 
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 2.   

 

«…ζνπ αγόξαζα ακαμάθη κε ηα πξώηα ιεθηά πνπ σο 
δηθαζηήο είρα θεξδίζεη…» 

 

Αξηζηνθάλε, Νεθέιαη ζηίρνη 1381-1384 

 
Σα παηδηά ζηελ αξραία Διιάδα έπαηδαλ κε κπάιεο, 
ζβνύξεο, θόηζηα, βόινπο, θνπδνπλίζηξεο, θνύθιεο, 
γηνγηό θ.ά. Οη γνλείο ζπρλά ηνπο έθαλαλ δώξα. 

 
 
 
 

Παηρλίδη κε θόηζηα 
 

 
Πόζν κνηάδνπλ, πόζν δηαθέξνπλ νη ζπλήζεηεο 
απηέο από ηηο ζεκεξηλέο;  

 
1 

 
 

.B. Μόξθσζε - ρνιείν.  

 

 3.     ηελ αξραία Αζήλα κόλν ηα αγόξηα πήγαηλαλ ζην 

«ζρνιείν». ην πξόγξακκα ηνπο είραλ γπκλαζηηθή, 
κνπζηθή, αλάγλσζε, γξαθή, καζεκαηηθά θαη θηινζνθία. 
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«...Ο δάζθαινο κόιηο ηα παηδηά κάζνπλ λα δηαβάδνπλ, 
ηα βάδεη λα δηαβάζνπλ δπλαηά ζηελ ηάμε, θαζηζκέλα 
επάλσ ζε ζθακλάθηα, ηνπο ζηίρνπο ησλ κεγάισλ 
πνηεηώλ θαη ηα αλαγθάδεη λα ηνπο απνζηεζίδνπλ… Οη 
θηζαξηζηέο, κε ηε ζεηξά ηνπο, όηαλ ν καζεηήο μέξεη λα 
παίδεη ην όξγαλό ηνπ, ηνλ βάδνπλ λα κάζεη θαη άιια 
έξγα ιπξηθώλ πνηεηώλ… Αξγόηεξα, ζηέιλνπλ ην παηδί 
ζηνλ παηδνηξίβε γηα ηα αζιήκαηα…» 
 

Πιάησλα, Πξσηαγόξαο 325c-e 

 
Αληηζηνηρίδνπκε ηηο ιέμεηο ησλ δύν νκάδσλ. 

 
 
 
 

δάζθαινο    δαζθάια ή 
δάζθαινο 

θηζαξηζηήο   
 

 δαζθάια ή 
δάζθαινο κνπζηθήο 

παηδνηξίβεο   
 

 γπκλάζηξηα ή 
γπκλαζηήο 

 
 

 4. «Πξώην ρξένο ησλ παηδηώλ ε ζησπή, ηζηκνπδηά λα 

κε βγάδνπλ… κε ηάμε λα βαδίδνπλ λα πάλε 
λ’ αθνύζνπλ ηεο θηζάξαο ην κάζεκα…» 

 

Αξηζηνθάλε, Νεθέιαη ζηίρνη 963-965 

 

 
Πόζν κνηάδεη ην ζεκεξηλό ζρνιείν κε ην 
«ζρνιείν» ησλ αξραίσλ ρξόλσλ; 
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.Γ. Κνηλέο απνθάζεηο – Γεκνθξαηία .  
 

 5.   

 
Ο Λόθνο ηεο Πλύθαο 

 

 
 

Οη άληξεο Αζελαίνη ζπδεηνύζαλ θη απνθάζηδαλ όινη 
καδί γηα ηα δεηήκαηα ηεο πόιεο ηνπο.  
Γηα λα ζπδεηήζνπλ, καδεύνληαλ ζην ιόθν ηεο Πλύθαο, 
δίπια ζηελ Αθξόπνιε. Απνθάζηδαλ απηό πνπ ήζειαλ 
νη πεξηζζόηεξνη. 
 Πνην ζέκα πνπ καο απαζρνιεί ζα ζέιακε λα 
ζπδεηήζνπκε ζήκεξα εδώ ζηελ ηάμε καο, γηα λα 
πάξνπκε κηα απόθαζε όινη καδί; 
 Πνύ αιινύ ζην βηβιίν καο ζπδεηήζακε γηα ηηο 
απνθάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο; 
 

.Γ. Γηαζθέδαζε – πκπόζην . 
 

 6.  ηελ αξραία Αζήλα νη άληξεο ζπλαληνύζαλ ζπρλά 

θίινπο θαη γλσζηνύο, ζπδεηνύζαλ, έηξσγαλ θη έπηλαλ 
καδί, δειαδή νξγάλσλαλ ζπκπόζηα. πκπόζηα έθαλαλ 
ζε νηθνγελεηαθέο γηνξηέο, ζε γηνξηέο ηεο πόιεο ή όηαλ 
ζπλέβαηλε θάηη πνπ άμηδε λα ην γηνξηάζνπλ: δηάθνξεο 
επηηπρίεο, ηνλ εξρνκό ή ηελ αλαρώξεζε θίισλ θ.ά. 
 

 ήκεξα ζηνπο Έιιελεο αξέζεη λα 
ζπλαληηνύληαη, λα ζπδεηνύλ θαη λα 
δηαζθεδάδνπλ. Πόηε; 
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 Βγάδνπκε θσηνγξαθίεο από ηέηνηεο γηνξηέο θαη ηηο 
θνιιάκε ζην ζεκεησκαηάξηό καο ή ζ’ έλα ραξηόλη πνπ 
ζα ηνπνζεηήζνπκε ζηελ ηάμε καο. 
 

 7.  Ζ αγνξά ήηαλ ην κέξνο πνπ ζπλαληηόληαλ κόλν νη 

άληξεο, γηα λα ζρνιηάζνπλ όζα ζπλέβαηλαλ ζηελ πόιε 
ηνπο. Φαληαδόκαζηε θαη δσγξαθίδνπκε κία ζθελή ζηελ 
αξραία αγνξά. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 8.    Ση έρεη αιιάμεη από ηόηε κέρξη ζήκεξα; 

Πνηεο ζπλήζεηεο παξακέλνπλ ίδηεο; 
 Πνύ ζπλαληηνύληαη θη αληαιιάζζνπλ ηηο απόςεηο 
ηνπο γπλαίθεο θαη άληξεο ζην δηθό καο ηόπν; 
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.Δ. Σέρλεο .   
 

 9. 

 
 
 
 

 
     λαόο 

 
 
 

 

άγαικα 

 
 
 
 

αγγείν       άγαικα 

     
 

 
 
 

 
 

                  λαόο 
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Νανύο, αγάικαηα, αγγεία, ζπλαληνύκε παληνύ όπνπ 
έδεζαλ νη Έιιελεο. Αγγεία θαηαζθεύαδαλ γηα θαζεκεξη-
λή ρξήζε. Γηα λα ηα νκνξθύλνπλ, δσγξάθηδαλ ζηελ 
επηθάλεηά ηνπο δηάθνξα ζρέδηα θαη εηθόλεο, δειαδή 
παξαζηάζεηο. Μειεηώληαο ηηο παξαζηάζεηο απηέο 
κπνξνύκε λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην πώο 
ληύλνληαλ νη άλζξσπνη, πώο γπκλάδνληαλ, πώο 
πνιεκνύζαλ, πνηεο ήηαλ νη ζπλήζεηέο ηνπο. 
 

 Γηαηί θαηαζθεύαδαλ αγάικαηα θαη λανύο; 
 Τπάξρνπλ ζηνλ ηόπν καο αξραίνη λανί ή 
αγάικαηα; Πνηα είλαη απηά; 
 ήκεξα ηη θηηάρλνπκε γηα ηνλ ίδην ζθνπό; 

 
 

.Σ. Σερλνινγία . 
 

 10.   

 
 
 
 
 
 
 

ζήξαγγα ζηε Σάκν, 6νο αη. π.Χ. (Δππαιίλεην όξπγκα) 
 
 α) Γηα πνηνπο ιόγνπο λνκίδνπκε όηη νη αξραίνη 

Έιιελεο θαηαζθεύαζαλ απηή ηε ζήξαγγα ζηε 
άκν; 

β) Οη αξραίνη θαηαζθεύαδαλ επίζεο δξόκνπο, 
πδξαγσγεία, γέθπξεο, εξγαιεία, κεραλέο, ιηκάληα. 
 

ήκεξα θαηαζθεπάδνπκε παξόκνηα έξγα; 
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 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Αμίδεη λα ζπκπιεξώζνπκε …θαη λα 

δηαβάζνπκε 
 
Γξάθνπκε ηηο ζθέςεηο καο γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο. 
Θα καο βνεζήζνπλ θαη όζα κειεηήζακε. 
 

Οη αξραίνη Έιιελεο …………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

Με εκάο, ηνπο ζύγρξνλνπο Έιιελεο, κνηάδνπλ ………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

Μέρξη ηώξα κειεηήζακε δηάθνξα ζέκαηα από 
ηε δσή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. 
 Πώο έγηλε ε κειέηε καο; 
 Ση θάλακε; 
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Από εκάο δηαθέξνπλ ………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

Θα κπνξνύζακε λα πνύκε σο ζπκπέξαζκα …………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
επεηδή …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

 
 
 

2 
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 Έρνπκε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεαηξηθή 
παξάζηαζε ζην ζρνιείν καο;  
Θέαηξν παξαθνινπζνύζαλ θαη νη αξραίνη 
Έιιελεο...  
Διάηε λα ζαο μελαγήζσ ζην αξραίν ζέαηξν! 
 

 

Κεθάιαην 2    Ζ παξάζηαζε αξρίδεη! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Αξραίν ζέαηξν Γσδώλεο 
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Αξραίν ζέαηξν Δπηδαύξνπ 
 

1. Οξρήζηξα 
2. Δδώιηα (θαζίζκαηα) 
 

Οη αξραίνη Έιιελεο θαηαζθεύαδαλ ηα ζέαηξα κε ηέηνην 
ηξόπν, ώζηε νη ζεαηέο λα κπνξνύλ λα βιέπνπλ θαη λα 
αθνύλ ηα πάληα, όπνπ θαη αλ θάζνληαλ. Αθόκε θαη ν 
παξακηθξόο ήρνο από ηελ νξρήζηξα αθνύγεηαη θαη ζην 
πην ςειό θάζηζκα ηνπ ζεάηξνπ. 
Δίραλ εθεύξεη πνιινύο ηξόπνπο, κεραλήκαηα θαη 
θαηαζθεπέο, γηα λα παξνπζηάδεηαη έλα ζεαηξηθό έξγν 
θαιύηεξα, πην θπζηθό, πην δσληαλό. 
 

Μεξηθά από απηά παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαθάησ 
εηθόλεο. 

Οη εζνπνηνί πνπ ήηαλ όινη άληξεο, 
θνξνύζαλ κάζθεο θαη πνιύ ςειά 
παπνύηζηα. 

 
 

Γνθάξηα όπνπ ζηεξεώλνληαλ ηα  
δσγξαθηζκέλα ζθεληθά. Καζώο  
απηά πεξηζηξέθνληαλ, ην ζθεληθό  
άιιαδε.

1 

2 
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Έλα είδνο γεξαλνύ πνπ  

ρξεζηκνπνηνύζαλ νη εζνπνηνί  
  γηα λα εκθαλίδνληαη μαθληθά 

από ςειά ζηε ζθελή, 
όηαλ έπαηδαλ ηνπο ζενύο. 

 
 
Καηαζθεπή γηα λα παξνπζηάδνληαη 

επάλσ νη εζνπνηνί πνπ έπαηδαλ 
ηνπο «λεθξνύο». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Από εδώ θαηέβαηλαλ νη εζνπνηνί γηα λα δείμνπλ όηη 
πεζαίλνπλ θαη πεγαίλνπλ ζηνλ θάησ θόζκν. 

 
 

Φεζηηβάι Αζελώλ 
Δπηδαύξνπ 2004  

 
 
 
 
 

 
 

ΑΡΥΑΗΟ ΘΔΑΣΡΟ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ  
ΑΒΒΑΣΟ 28 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2004 
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 1 .    πδεηάκε θαη αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε: 

 πνπ νη αξραίνη Έιιελεο έρηηδαλ πόιεηο, 
θαηαζθεύαδαλ θαη λανύο, ζηάδηα θαη ζέαηξα. 
Γηαηί άξαγε; 
 Πώο είλαη ηα ζύγρξνλα ζέαηξα; 
 Έρνπκε παξαθνινπζήζεη ζεαηξηθέο 
παξαζηάζεηο; 

 
 

Τν Δζληθό Θέαηξν 
(Αζήλα) 

 
 
 

47ν Φεζηηβάι Φηιίππσλ  
7 Ηνπιίνπ – 1 επηεκβξίνπ 

 
 
 

 
 
 

 
Αξραίν Θέαηξν  

Φηιίππσλ 

 
 
 
 
ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ 
ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΖΝΖ 

Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά 

67 / 112-113  



 

 2. 

 
 
 
 
          
ΟΤΗΛΗΑΜ ΑΗΞΠΖΡ 
όλεηξν θαινθαηξηλήο λύρηαο 

Κεηάθξαζε – Γηαζθεπή –  
ηίρνη ηξαγνπδηώλ – θελνζεζία: Γηάλλεο Ηνξδαλίδεο 

θεληθά – Θνζηνύκηα: Νίθνο αξηδάθεο 

Κνπζηθή: Kriw Kukol (Κξηο Κνύθνι) 

Υνξνγξαθία: Φσθάο Δπαγγειηλόο 

Φσηηζκνί: Λεπηέξεο Παπιόπνπινο 

Κνπζηθή Γηδαζθαιία: Μειίλα Παηνλίδνπ 

Βνεζόο θελνζέηε: Υάξεο Γεσξγηάδεο 

Βνεζόο Υνξνγξάθνπ: Υξηζηίλα Βαζηινπνύινπ 
 

Μεηαμύ Α΄ θαη Β΄ Μέξνπο δηάιεηκκα 10 ιεπηώλ  

 
Πώο «ζηήλεηαη» κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε 
ζήκεξα; 

 

Δξεπλνύκε θαη αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε: 
 Πνηνο γξάθεη ην θείκελν θαη ηα ηξαγνύδηα ελόο έξγνπ; 
 Πνηνο δίλεη νδεγίεο ζηνπο εζνπνηνύο; 
 Πνηνο θαηαζθεπάδεη ηα ζθεληθά; 
 Πνηνο θαηαζθεπάδεη ηα θνζηνύκηα; 
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Θέαηξν Απόιισλ 
Δξκνύπνιε Σύξνπ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Δζσηεξηθό ηνπ ζεάηξνπ 
Απόιισλ 

Παηδηθή ζθελή  
Ξέληαο Καινγεξνπνύινπ 
 

 3.   Δπηιέγνπκε θαη ζπδεηάκε έλα από ηα 

παξαθάησ ζέκαηα: 
 Έλα ζέαηξν ή έλαο ζίαζνο ζηνλ ηόπν καο. 
 Πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύκε λα πάξνπκε γηα κηα 

ζεαηξηθή παξάζηαζε από κηα εθεκεξίδα ή έλα 
πξόγξακκα ζεάηξνπ. 

 Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζην ζέαηξν θαη ζηελ 
ηειεόξαζε. 

 Ζ ππόζεζε ελόο γλσζηνύ παηδηθνύ ζεαηξηθνύ έξγνπ. 
 

Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε όζα ζπδεηήζακε ζηελ νκάδα 
καο θαη κε πνηνλ ηξόπν αλαδεηήζακε ηηο πιεξνθνξίεο 
καο. 
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε  
 

 
Οη αξραίνη Έιιελεο αγαπνύζαλ ην ζέαηξν θαη ην 

ζεσξνύζαλ ζεκαληηθό γηα ηε κόξθσζή ηνπο. Μάιηζηα, 
ζηελ Αζήλα ππνρξέσλαλ κε λόκνπο ηνπο πινύζηνπο 
πνιίηεο «λα ρνξεγνύλ», δειαδή λα δίλνπλ ρξήκαηα, γηα 
λα νξγαλώλνληαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Απηνί 
νλνκάδνληαλ «ρνξεγνί». ζνη δελ είραλ ρξήκαηα, δελ 
πιήξσλαλ εηζηηήξην. πρλά, έλα ζεαηξηθό έξγν γηλόηαλ 
ζέκα ζπδήηεζεο ζηελ πόιε, θαζώο ε ππόζεζή ηνπ 
κπνξεί λα είρε ζρέζε κε απηνύο πνπ θπβεξλνύζαλ, 
ηνπο πξόζθαηνπο πνιέκνπο ή άιια ζέκαηα πνπ 
ελδηέθεξαλ ηνπο πνιίηεο. 

 
 

3 
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Κεθάιαην 3     «Μαιακαηέληνο αξγαιεηόο  

θη ειεθαληέλην ρηέλη…» 
 

Πξηλ από ιίγν θαηξό ζην ζρνιείν ηνπ Οξθέα έγηλε κηα 
πνιηηηζηηθή εθδήισζε. ην ηέινο νη καζεηέο ρόξεςαλ 
παξαδνζηαθνύο ρνξνύο από όιε ηελ Διιάδα. 
Φνξνύζαλ όινη παξαδνζηαθέο θνξεζηέο. ζνη 
παξαθνινύζεζαλ ηελ εθδήισζε είπαλ πσο ήηαλ 
πεηπρεκέλε. 
 Πώο λνκίδνπκε όηη απηνί νη ρνξνί έθηαζαλ σο ηηο 
κέξεο καο; 

 

 1.     

 
 
 
 

 
αξγαιεηόο 

 
 
 
 
 
 

1 2 

3 

4 
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5 6 

7 

 

 
 
 
 
 
 

πηζάξη 

 
 
 
 
 

Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο 1 έσο 7 θαη ηηο 
αληηζηνηρίδνπκε κε ηηο παξαθάησ θξάζεηο 
βάδνληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκό ζηα θνπηάθηα: 
 

…  Τπήξρε ζηα ζπίηηα από ηα παλάξραηα ρξόληα κέρξη 

ζήκεξα, γηα λα απνζεθεύνπλ ηξόθηκα, ιάδη ή θξαζί. 
 

…  Μ’ απηόλ δεκηνπξγνύκε ηα πθαληά. 
 

…  Λέγεηαη ξόπηξν θαη ην βιέπνπκε αθόκε θαη ζήκεξα 

ζηηο πόξηεο θάπνησλ ζπηηηώλ. 
 

…  Με κεγάιν θόπν θαη επηκνλή νη αγξόηεο έρηηδαλ ζηηο 

πιαγηέο ησλ βνπλώλ «πεδνύιεο», γηα λα κπνξνύλ 
λα θαιιηεξγήζνπλ ηα θπηά ηνπο. 

 

…  Σα ζπίηηα «ζθαξθάισλαλ» ζηηο θνξπθέο ησλ 

βνπλώλ, γηα λα πξνθπιάζζνληαη από ηηο ερζξηθέο 
επηδξνκέο. 
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…  ηνπο γάκνπο καδεύνληαλ νη θάηνηθνη ηνπ ηόπνπ θαη 

γιεληνύζαλ ρνξεύνληαο θαη ηξαγνπδώληαο. 
 

…  Με ηηο ίδηεο βεινληέο, κε ηα ίδηα ρξώκαηα, ε θάζε 

θεληήζηξα έθηηαρλε ην δηθό ηεο ζρέδην. 
 

 2.    πδεηάκε γηα ηηο εηθόλεο 1 έσο 7: 

 Πνύ έρνπκε ζπλαληήζεη παξόκνηεο 
εηθόλεο; 

 ήκεξα έρνπκε ηέηνηεο ζπλήζεηεο; 
Δίλαη ζε θάηη δηαθνξεηηθέο; 

 

 3.         Από ηε γηαγηά ζηελ εγγνλή θαη... «πάεη 

ιέγνληαο» 
Σα παιηά ρξόληα ζ’ έλαλ ηόπν:  
 κηα λέα θνπέια παληξεπόηαλ πεξίπνπ όπσο ε κακά 
ηεο, ε γηαγηά, ε πξνγηαγηά θαη ε πξν-πξνγηαγηά ηεο. 
Πνηνο λα ’ηαλ απηόο ν ηξόπνο; 
 ηα ζπίηηα ρηίδνληαλ ζρεδόλ κε ηνλ ίδην ηξόπν γηα 
πνιινύο αηώλεο. Πώο ρηίδνληαλ ζηνλ ηόπν καο; 
 ηξαγνπδνύζαλ ηα ίδηα ηξαγνύδηα γηα πνιινύο 
αηώλεο. Γλσξίδνπκε θάπνηα ηξαγνύδηα ηνπ ηόπνπ καο; 
 

 
 
 
 
 
πδεηάκε, γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό καο πώο απηέο 
νη ζπλήζεηεο «παξαδίλνληαλ» από ηε κηα γεληά ζηελ 
άιιε θαη αλαθνηλώλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 
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πδεηάκε ηη λα ζεκαίλεη ε ιέμε «παξάδνζε». 

 

 4. πδεηάκε ηηο ιέμεηο: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 5.        Έλα βήκα πην πέξα 
 

Παξνπζηάδνπκε έλα έζηκν ηνπ ηόπνπ καο. 
Πνύ ζα ςάμνπκε; Πνηνλ ζα ξσηήζνπκε; Πώο ζα ην 
παξνπζηάζνπκε; ρεδηάδνπκε ηα βήκαηά καο θαη ηα 
γξάθνπκε ζην ζεκεησκαηάξηό καο. 
 
 

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Σα παιηόηεξα ρξόληα, ηόηε πνπ δελ ππήξραλ αθόκα 
εξγνζηάζηα, νη άλζξσπνη αλαγθάδνληαλ λα 
θαηαζθεπάδνπλ κόλνη ηα ξνύρα ηνπο θαη άιια ρξήζηκα 
αληηθείκελα. ηγά ζηγά θάπνηνη έγηλαλ ηερλίηεο. 
Καηαζθεύαδαλ ζπίηηα, δξόκνπο, γεθύξηα,  

δεκνηηθά 

ηξαγνύδηα 

παξαδνζηαθέο 

ζπληαγέο 

έζηκα παξνηκίεο ιατθή ηέρλε 
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θνζκήκαηα θ.ιπ. Γηα λα δηδαρηνύλ δελ πήγαηλαλ ζε 
ζρνιέο, αιιά θνληά ζε παιηόηεξνπο ηερλίηεο. Ο έλαο 
κάζαηλε ζηνλ άιινλ ηα ηξαγνύδηα ηνπ ηόπνπ ηνπ, ηνπο 
ρνξνύο, ηνλ ηξόπν πνπ θαιιηεξγνύζαλ ηα θπηά ηνπο, 
πνύ θαη πώο καγείξεπαλ θαη άιιεο ζπλήζεηέο ηνπο. 
Έηζη, ν ηξόπνο πνπ δνύζαλ, πνπ ληύλνληαλ, πνπ 
ρόξεπαλ, κεηαδηδόηαλ από ζηόκα ζε ζηόκα, από ηνλ 
παππνύ θαη ηε γηαγηά ζηα εγγόληα θαη δελ άιιαδε 
εύθνια. Απηή είλαη ε παξάδνζε. Οη άλζξσπνη ελόο 
ηόπνπ θξαηνύζαλ ηηο παξαδόζεηο ηνπο γηα πνιιά 
ρξόληα. 

Πνιιέο από ηηο παξαδόζεηο, ηηο ζπλήζεηεο δειαδή 
ησλ παιηόηεξσλ, δηαηεξνύκε θη εκείο ζήκεξα,  
παξόιν πνπ ν ηξόπνο δσήο καο έρεη πηα αιιάμεη πνιύ. 
 
 
 
 

4*, 5, 6  
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Κεθάιαην 4  Ο πνιηηηζκόο ζε θάζε βήκα 
 

Πάκε κηα βόιηα ζηνλ ηόπν πνπ δνύκε. Αλ πξνζέμνπκε, 
πνιιέο γσληέο ηνπ δηεγνύληαη κηα δηθή ηνπο ηζηνξία. Ζ 
κία ελώλεηαη κε ηελ άιιε κ’ έλα κίην, θη όιεο καδί νη 
ηζηνξίεο θάλνπλ ηε κεγάιε ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο θαη 
ησλ αλζξώπσλ ηεο, παιηώλ θαη λέσλ. 

 

 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βιέπσ εθθιεζηέο βπδαληηλέο, ρηηζκέλεο ίζσο κε εληνιή 
θάπνηνπ απηνθξάηνξα, όπνπ αθνύγνληαη θαη ζήκεξα νη 
ίδηεο ςαικσδίεο… 

αλ ην Θεζέα πηάλσ ην κίην 
θαη μαλαγπξλώ πίζσ ζην 

ρξόλν. 
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…ςειά ζηνπο ιόθνπο ηα ηείρε, απνκεηλάξηα θάζηξσλ, 
πνπ ζπκίδνπλ πνιέκνπο κε θαηαθηεηέο… 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Γέθα παιηθάξηα ζηήζαλε ρνξό  
ζηνπ Καξατζθάθε ην θνλάθη…» 

θαη ηα πιαθόζηξσηα, 
πνπ πάλσ πεξπαηώ,  

έρνπλ θαη απηά  
ηελ ηζηνξία ηνπο… 
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πην παιηά 

 

ζήκεξα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…θαη ηα θνκκάηηα ηεο ζθακκέλεο γεο, μαλαθέξαλε ζην 
θσο αξραία ζεκέιηα ζπηηηώλ, ινπηξά, λανύο θαη 
αγνξέο… 

 
 

Μλεκείν ησλ  
ρακέλσλ παηξίδσλ 

 

 
 
 
 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΦΔΡΖ 1900-1971 
 

…λεόηεξα κλεκεία θαη αγάικαηα, πνπ θηηάρηεθαλ γηα 
λα ζπκίδνπλ όζα νη άλζξσπνη ηεο πόιεο κνπ δελ 

ζέινπλ λα μεράζνπλ… 
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Δδώ θνιιάκε κηα θσηνγξαθία ηνπ ηόπνπ καο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

…θαη βέβαηα, νη ίδηνη νη άλζξσπνη. Άλζξσπνη απ’ όιε ηε 
γε, παίδνπλ θη αθνύλ ηε δηθή ηνπο κνπζηθή, κηινύλ ηε 
δηθή ηνπο γιώζζα… 
 
 
 
 
 

 
…όκσο κπνξνύκε λα ζπλελλννύκαζηε καδί ηνπο κε 
ρίιηνπο ηξόπνπο. Μαζαίλνπκε ηηο ζπλήζεηέο ηνπο 
ζπλεξγαδόκαζηε, αλαδεηνύκε ιύζεηο γηα ηα 
πξνβιήκαηά καο… 
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Δδώ θνιιάκε κηα θσηνγξαθία κε αλζξώπνπο ηνπ 
ηόπνπ καο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ζπλεζίδνπκε λα ζεβόκαζηε 
ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

δηαθέξνπλ θαη λα βνεζάκε 
όζνπο έρνπλ αλάγθε… 

 
 
 
 

 

ΔΒΑΜΟ ΚΑΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΑ 
ΔΜΠΟΓΗΕΟΜΔΝΑ ΑΣΟΜΑ 

 
…μέξνπκε όηη όια όζα 

έγηλαλ θαη θάλνπλ ζήκεξα  
ην δηθό καο πνιηηηζκό, 
δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε  

ζπλεξγαζία ησλ 
αλζξώπσλ... 
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Ο Γξνκέαο,  
ηνπ Κ. Βαξώηζνπ,  

Έλα έξγν ηέρλεο πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα 

 
 
 
 

…ηα έξγα ηέρλεο, παιηά θαη ζεκεξηλά, πνπ 
νκνξθαίλνπλ ηελ πόιε καο… 

 
όια απηά πνπ θάπνηνη θξόληηζαλ  
λα κε ραζνύλ πεξλώληαο ηα 
ρξόληα ζήκεξα νινδώληαλα 
κηινύλ...» 

 
 
 
 
 
 

 

    
Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ 

 

Μηα θαινθαηξηλή λύρηα ε παξαδνζηαθή κνπζηθή 
ζπλαληά ηε ζπκθσληθή δεκηνπξγία. 

 

ΦΔΣΗΒΑΛ ΑΘΖΝΧΝ 2004 ΧΓΔΗΟ ΖΡΧΓΟΤ ΑΣΣΗΚΟΤ 
 

άββαην 21 Απγνύζηνπ 2004 
Παξαζθεπή 27 Απγνύζηνπ 2004 
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 πδεηάκε ζε πνηεο επνρέο είλαη πηζαλό λα 
θαηαζθεπάζηεθαλ όζα βιέπεη ν Οξθέαο ζηελ 
πόιε ηνπ. πνπ ρξεηάδεηαη, δεηνύκε ηε 
βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ καο. 

 ηνλ ηόπν όπνπ θαηνηθνύκε ππάξρνπλ απνκεηλάξηα 
απηώλ ησλ επνρώλ; Ση γίλεηαη ζήκεξα εθεί; 

 ρεδηάδνπκε κηα κηθξή δηαδξνκή ζε κέξε ηνπ ηόπνπ 
καο πνπ αμίδεη λα γλσξίζνπκε θαιύηεξα. 

 

 2.  ην ζεκεξηλό πνιηηηζκό καο, κε πνηνπο ηξόπνπο 

κπνξνύκε... 
 λα πξνζηαηεύζνπκε ηα παηδηά από ηε βία; 
 λα βνεζήζνπκε θάπνηνλ άξξσζην πνπ δελ έρεη 

ρξήκαηα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ;  
 λα θξνληίζνπκε γηα ηα αδέζπνηα δώα;  
 λα πξνζηαηεπηνύκε από ηνπο θαθνπνηνύο; 
 
 

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε  
 

ηνλ ηόπν καο δνύζαλ άλζξσπνη από πνιύ παιηά. 
Πνιιά από ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο εμαθαλίζηεθαλ. 
Άιια ζώδνληαη κέρξη ζήκεξα. Απηά ηα παιαηόηεξα 
έξγα, καδί κε ηα ζεκεξηλά θαη καδί κε ηε γιώζζα θαη ηηο 
ζπλήζεηεο καο, απνηεινύλ ηνλ πνιηηηζκό καο. Έηζη, 
ζηνλ ηόπν πνπ δνύκε, θαζεκεξηλά ζπλαληάκε έξγα ηνπ 
πνιηηηζκνύ παιηόηεξσλ επνρώλ, αιιά θαη ζεκεξηλά. 
Σνλ πνιηηηζκό καο θαλεξώλεη αθόκε, εθηόο από ηα 
έξγα, θαη ε θαζεκεξηλή καο ζπκπεξηθνξά. 
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Κεθάιαην 5        Ννπο θαη ώκα  
 

Σν 2004 δηνξγαλώζακε κε επηηπρία ζηε ρώξα καο ηνπο 
Οιπκπηαθνύο θαη ηνπο Παξανιπκπηαθνύο αγώλεο. 
 ε ηη κνηάδνπλ θαη ζε ηη δηαθέξνπλ νη ζύγρξνλνη 
Οιπκπηαθνί αγώλεο από ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο 
ζηελ αξραία Διιάδα;  
 Γηαηί, άξαγε, είλαη ζεκαληηθό λα αζινύκαζηε; 

 

.Οιπκπηαθνί αγώλεο ζηα αξραία ρξόληα. 

 

 1. Οη αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ όηη ν άλζξσπνο 

πξέπεη λα αζθεί ην κπαιό θαη ην ζώκα ηνπ. Πώο ην 
πεηύραηλαλ απηό; 
 

 2.  Σν καθξύ ηαμίδη ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ μεθηλά ην 

776 π.Υ. ζηελ Οιπκπία. Οη Οιπκπηαθνί αγώλεο 
γίλνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα θαη δηαξθνύζαλ πέληε 
εκέξεο. ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νη Έιιελεο από όιεο 
ηηο πόιεηο έθαλαλ εθερεηξία: ζηακαηνύζαλ δειαδή ηνπο 
πνιέκνπο θαη βξίζθνληαλ καδί ελσκέλνη. 
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«πσο ηελ εκέξα δελ ππάξρεη πην δεζηό θαη πην 
θσηεηλό αζηέξη ζηνλ νπξαλό από ηνλ ήιην, νκνίσο δελ 

ππάξρεη κεγαιύηεξε αζιεηηθή ζπλάληεζε από απηή ησλ 
Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ» 

 

Πίλδαξνο, 5νοπ.Υ. αηώλαο 
 
Γηαβάδνπκε ηνπο ζηίρνπο ηνπ Πηλδάξνπ. Οη αγώλεο 
βνήζεζαλ ώζηε νη Έιιελεο λα ληώζνπλ ελσκέλνη. Ήηαλ 
πνιύ ζεκαληηθή εθδήισζε. Πώο ην εξκελεύνπκε απηό; 
Δίλαη ην ίδην ζήκεξα; 
 

 3.  Γλσξίδνπκε αγσλίζκαηα πνπ γίλνληαη 

ζηνπο ζύγρξνλνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο;  
Πνην από απηά καο αξέζεη πεξηζζόηεξν; 
 

 4  Οη Οιπκπηνλίθεο έπαηξλαλ σο βξαβείν έλα ζηεθάλη 

αγξηειηάο, ηνλ θόηηλν, θαη γλώξηδαλ πνιιέο ηηκέο. Οη 
ζπκπνιίηεο ηνπο γθξέκηδαλ κέξνο από ηα ηείρε ηεο 
πόιεο ηνπο γηα λα πεξάζνπλ.  
 

 Πώο ηηκάκε ζήκεξα ηνπο νιπκπηνλίθεο; 
 

 5.   

πδεηάκε απηά πνπ ιέλε ν πνιίηεο θαη ν 
αζιεηήο ζηελ επόκελε ζειίδα. Μπνξνύκε λα 
βξνύκε νκνηόηεηεο αλάκεζα ζηελ θαζεκεξηλή 
δσή ησλ πνιηηώλ θαη ζηνλ αζιεηηζκό; 

 

 Αληηζηνηρνύκε ζηνλ πίλαθα ηηο θξάζεηο πνπ 
ηαηξηάδνπλ.  
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Α 
Έλαο πνιίηεο 

ηεο αξραίαο Αζήλαο  
κάο κηιάεη 

 

Β 
Έλαο αζιεηήο 

ηεο αξραίαο Αζήλαο  
κάο κηιάεη 

 

ην ζρνιείν έκαζα  
λα γπκλάδσ  
ην ζώκα κνπ.              
  
 
Πξνζπαζώ ζπλερώο  
λα γίλνκαη  
θαιύηεξνο.                   
 
έβνκαη  
ηνπο θαλόλεο  
ηεο πόιεο κνπ.            

   Καζεκεξηλά 
πξνπνλνύκαη θαη 
βειηηώλνκαη γηα λα 
θεξδίδσ ηνλ αγώλα κόλν 
κε ηηο δηθέο κνπ δπλάκεηο. 

 
   Γελ παξαβαίλσ ηνπο    

θαλνληζκνύο ηνπ αγώλα. 
 
  ηνλ αγώλα είλαη 

απαξαίηεην λα 
ρξεζηκνπνηώ εθηόο από 
ην ζώκα κνπ θαη ην λνπ 
κνπ. 

 

.ύγρξνλνη Οιπκπηαθνί αγώλεο.  

 

 6.  Αθνύ πέξαζαλ 12 πεξίπνπ αηώλεο από ηόηε πνπ 

άξρηζαλ, νη Οιπκπηαθνί αγώλεο θαηαξγήζεθαλ ην 393 
κ.Υ. Σν 1896 νη Οιπκπηαθνί αγώλεο δηνξγαλώζεθαλ 
μαλά ζηελ Αζήλα ύζηεξα από πξνζπάζεηεο ηνπ Γάιινπ 
Πηεξ Νηε Κνπκπεξηέλ θαη ηνπ Γεκήηξε Βηθέια. 
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Σεκαία ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ 

 
 
 

 
 Ση ζπκβνιίδνπλ νη πέληε θύθινη; 
 

 7. 
 
 
 
 πδεηάκε αλ νη ιέμεηο ηεο θαξηέιαο 

ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ζύγρξνλνπο 
Οιπκπηαθνύο αγώλεο.  

 
 

 8.  

 
 
 
 
 
 
 ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ηνπ 2004 πέξαζε ε 

νιπκπηαθή θιόγα από ηνλ ηόπν καο; 
 Ση ζα έλησζεο αλ ήζνπλ εζύ ν ιακπαδεδξόκνο; 

ζπκκεηνρή, πξνζπάζεηα, εηξήλε, ηίκηνο 

ζπλαγσληζκόο, ζπλαδέιθσζε, θηιία, γηνξηή 
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 9.  Από ην 1896 νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο 

δηνξγαλώζεθαλ ζηηο παξαθάησ πόιεηο: 
 

Αζήλα (Διιάδα) 1896 
Παξίζη (Γαιιία) 1900 
αηλη Λνύηο (ΖΠΑ) 1904 
Λνλδίλν (Μεγάιε Βξεηαλία) 1908 
ηνθρόικε (νπεδία) 1912 
Ακβέξζα (Βέιγην) 1920 
Παξίζη (Γαιιία) 1924 
Άκζηεξληακ (Οιιαλδία) 1928 
Λνο Άληδειεο (ΖΠΑ) 1932 
Βεξνιίλν (Γεξκαλία) 1936 
Λνλδίλν (Μεγάιε Βξεηαλία) 1948 
Διζίλθη (Φηιαλδία) 1952  
Μειβνύξλε (Απζηξαιία) 1956 
Ρώκε (Ηηαιία) 1960 
Σόθην (Ηαπσλία) 1964 
Πόιε ηνπ Μεμηθνύ (Μεμηθό) 1968 
Μόλαρν (Γεξκαλία) 1972 
Μόληξεαι (Καλαδάο) 1976 
Μόζρα (Ρσζία) 1980 
Λνο Άληδειεο (ΖΠΑ) 1984 
ενύι (Κνξέα) 1988 
Βαξθειώλε (Ηζπαλία) 1992 
Αηιάληα (ΖΠΑ) 1996 
ίδλετ (Απζηξαιία) 2000 
Αζήλα (Διιάδα) 2004 
Πεθίλν (Κίλα) 2008 
Λνλδίλν (Μεγάιε Βξεηαλία) 2012 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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α) Με ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ καο, βξίζθνπκε ηηο 
παξαπάλσ πόιεηο θαη ρώξεο ζηνλ παγθόζκην ράξηε. 
β) Πνηεο ρξνληέο δελ έγηλαλ Οιπκπηαθνί αγώλεο; 
Δξεπλνύκε γηα πνηνπο ιόγνπο ζπλέβε απηό. 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
25 Απγνύζηνπ 2004 

August 2004 
 

19:00 
609 ηίβνο  
  Οιπκπηαθό ηάδην 
  Οιπκπηαθό Αζιεηηθό Κέληξν Αζήλαο  
  Athletics 
  Olympic Stadium 
  Athens Olympic Sports Complex 
 

Θύξα  Γηάδξνκνο  εηξά  Θέζε 
Gate  Aisle    Row  Seat 
24   224    9   27 
 

 

 10.   

 
 
2004 π. Λνύεο  

€ 0,03 

Σπύξνο Λνύεο,  
νιπκπηνλίθεο ζην καξαζώλην ην 1896,  

ζηελ Αζήλα 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

HELLAS 

88 / 125-126  



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ση ρξεηάδεηαη γηα λα θεξδίζεη θαλείο ην ρξπζό κεηάιιην; 
 

…Απηνζπγθέληξσζε, πνιιή πξνπόλεζε, ζθιεξή 
δνπιεηά, απνκόλσζε… θαη δηάβαζκα, πνιύ 
δηάβαζκα… 

 

Αζαλαζία Σδνπκειέθα, 
ρξπζή Οιπκπηνλίθεο ζην βάδελ, 2004.  

(πλέληεπμε ζην πεξηνδηθό Σαρπδξόκνο, 28/8/2004) 

 
α) Αζιήηξηεο θαη αζιεηέο ηεο ρώξαο καο 
ζεκείσζαλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο θαη 
θαηέθηεζαλ αξθεηά νιπκπηαθά κεηάιιηα. 
Γλσξίδνπκε θάπνηνπο από απηνύο; 

β) Πνην λα είλαη, άξαγε, ην θαζεκεξηλό πξόγξακκα ελόο 
νιπκπηνλίθε;  

γ) Ση ζα ιέγακε ζ’ έλαλ 
αζιεηή πνπ αγσλίζηεθε, 

αιιά ηεξκάηηζε ηειεπηαίνο; 
 

 
ATHENS 2004 

 
  8 

 

89 / 126  



 

.Παξανιπκπηαθνί αγώλεο.  

 

 11.   Παξανιπκπηαθνί αγώλεο: Παξά (καδί, θνληά 

δίπια) + Οιπκπηαθνί, δειαδή ηεινύληαη καδί κε ηνπο 
Οιπκπηαθνύο αγώλεο θη έρνπλ ηελ ίδηα αμία. 
Οη Παξανιπκπηαθνί αγώλεο είλαη ε κεγαιύηεξε 
αζιεηηθή δηνξγάλσζε ζηνλ θόζκν κεηά ηνπο 
Οιπκπηαθνύο. πκκεηέρνπλ αζιεηέο κε αλαπεξίεο. 
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηελ Αγγιία ην 
1948. 
 

Σήκα ηεο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

α) Ση ζα γξάθακε ζε έλα ζπγραξεηήξην 
ηειεγξάθεκα πξνο θάπνηα αζιήηξηα ή θάπνηνλ 
αζιεηή πνπ ζπκκεηείρε ζηνπο 
Παξανιπκπηαθνύο αγώλεο; 

β) Πνιιά από ηα αγσλίζκαηα είλαη ίδηα κε απηά ησλ 
Οιπκπηαθώλ αγώλσλ. Τπάξρνπλ όκσο θαη κεξηθά πνπ 
γίλνληαη κόλν ζηνπο Παξανιπκπηαθνύο αγώλεο. Έλα 

από απηά είλαη ην άζιεκα «κπόηζηα». Ση γλσξίδνπκε 
γηα ην άζιεκα απηό; 

Υαξαθηεξίδνπλ ηνπο 
Παξανιπκπηαθνύο αγώλεο 

δύλακε, πξνζπάζεηα, ζέιεζε, 
επηκνλή, αμηνπξέπεηα, 

αγάπε γηα ηε δσή 
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Ζκεξήζην 
Δηζηηήξην 

9 
 

12.  

 

Μνηξαδόκαζηε ην παηρλίδη, δηαζθεδάδνπκε,  
γπκλάδνπκε ην ζώκα καο, πξνζπαζνύκε 

 
€ 5,00 

 
 

 
 
 
 

 
2004 

€ 0,05 

 
 
HELLAS ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

2004 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

HELLAS 
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πδεηάκε γηα ηα αηνκηθά αζιήκαηα πνπ γλσξίδνπκε. 
Υξεηάδεηαη λα πηζηεύνπκε όηη ζα γίλνπκε πξσηαζιεηέο 
γηα λα αζρνιεζνύκε κε θάπνην άζιεκα; 

 
 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 

’ έλα νκαδηθό άζιεκα ζπλεξγάδνληαη πνιινί αζιεηέο 
θαη κνηξάδνληαη ηελ πξνζπάζεηα. πδεηάκε γηα νκαδηθά 
αζιήκαηα πνπ γλσξίδνπκε. 
 

 Ση ληώζνπκε όηαλ παίδνπκε έλα νκαδηθό παηρλίδη; 
 
 

 14.   Οξηζκέλνη αζιεηέο θαη αζιήηξηεο γηα λα 

ληθήζνπλ παίξλνπλ απαγνξεπκέλεο 
νπζίεο. Κάλνπλ θαιό ζηελ πγεία ηνπο; 

 

 Πόζν ηαηξηάδεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε όζα 
ραξαθηεξίδνπλ ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ζηελ 
αξραία Διιάδα θαη ηνλ πνιηηηζκό καο; 
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 15.         Έλα βήκα πην πέξα 
 

ηελ αξραία Διιάδα ζηνπο Γειθνύο, ζηελ Αζήλα θαη 
αιινύ, εθηόο από ηνπο αζιεηηθνύο αγώλεο δηεμάγνληαλ 
θαη κνπζηθνί, πνηεηηθνί θαη ζεαηξηθνί αγώλεο. Πνύ ζα 
ςάμνπκε;  
Πνηνλ ζα ξσηήζνπκε; ρεδηάδνπκε ηα βήκαηά καο. 
 

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Οη αξραίνη Έιιελεο κνξθώλνληαλ γηα λα 
αζθνύλ ην λνπ ηνπο θαη γπκλάδνληαλ γηα λα αζθνύλ ην 
ζώκα ηνπο. Έπαηξλαλ κέξνο ζε πνιινύο αζιεηηθνύο 
αγώλεο. Πην ζεκαληηθνί ήηαλ νη Οιπκπηαθνί αγώλεο, 
πνπ γίλνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα ζηελ Οιπκπία. Δθεί, 
Έιιελεο από όιεο ηηο πόιεηο άθελαλ ηα όπια θαη 
εηξεληθά, κε ζεβαζκό ζηνπο θαλόλεο, ζπκκεηείραλ θαη 
ζπλαγσλίδνληαλ ζε δηάθνξα αζιήκαηα κε βξαβείν έλα 
ζηεθάλη από αγξηειηά, ηνλ θόηηλν. 

ήκεξα, αζιήηξηεο θαη αζιεηέο από όιν ηνλ θόζκν 
ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Οιπκπηαθνύο θαη Παξανιπκπηα- 
θνύο αγώλεο, πνπ δηνξγαλώλνληαη θάζε ηέζζεξα 
ρξόληα ζε δηαθνξεηηθέο πόιεηο θαη ρώξεο ηεο γεο. 
Άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθή γιώζζα, δηαθνξεηηθέο 
ζπλήζεηεο, δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο θαη από δηαθνξε -
ηηθνύο πνιηηηζκνύο ζπκκεηέρνπλ εηξεληθά 
ζε κηα κεγάιε γηνξηή.          10 

Μήπσο ζα έπξεπε, ηειηθά, όινη 
όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο 
λα παίξλνπλ βξαβείν;  
Δζείο ηη ιέηε; 
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Αλαζθόπεζε 
 

 1. Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… θαη λα 

ζπκπιεξώζνπκε 
 

Πνιηηηζκόο είλαη όια απηά πνπ δεκηνύξγεζαλ νη 
άλζξσπνη πνπ έδεζαλ ζηνλ ηόπν καο από ηα αξραία 
ρξόληα, αιιά θαη απηά πνπ ζα αθήζνπκε εκείο ζηηο 
επόκελεο γεληέο, όπσο ε γιώζζα πνπ κηιάκε, νη 
ζπλήζεηεο καο θ.ά. Οη Έιιελεο αλέπηπμαλ ζπνπδαίν 
πνιηηηζκό από ηελ αξραηόηεηα. 

Οη αξραίνη Έιιελεο ζπκκεηείραλ ζε ζπγθεληξώζεηο 
θαη ζπδεηήζεηο ζηελ αγνξά. 

Σνπο ελδηέθεξε ε κόξθσζε ησλ παηδηώλ. Πήγαηλαλ 
ζην ζέαηξν γηα λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα κνξθσζνύλ. 

Πώο ήηαλ ην ζέαηξν; 
Οη Οιπκπηαθνί αγώλεο ήηαλ έλα κεγάιν αζιεηηθό 

γεγνλόο ηεο αξραίαο Διιάδαο πνπ έλσλε όινπο ηνπο 

Έιιελεο. Ήηαλ θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο. Πνύ 

γίλνληαλ, πόηε θαη πνην ήηαλ ην έπαζιν; 
ήκεξα νη Οιπκπηαθνί θαη νη Παξανιπκπηαθνί 

αγώλεο είλαη ην κεγαιύηεξν παγθόζκην αζιεηηθό 
γεγνλόο. Αζιεηέο απ’ όιν ηνλ θόζκν βξίζθνληαη καδί 
θαη αγσλίδνληαη. Δίλαη ηηκή γηα έλαλ αζιεηή λα 
ζπκκεηέρεη ζ’ απηνύο. Δίλαη κηα κεγάιε γηνξηή ηνπ 
αζιεηηζκνύ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. 

Παξάδνζε είλαη νη ζπλήζεηεο, ηα έζηκα, ηα 
ηξαγνύδηα, νη ρνξνί θαη άιια πνπ παξαδίδνληαη 
πξνθνξηθά από γεληά ζε γεληά. ήκεξα ν ηξόπνο δσήο 
έρεη αιιάμεη, ζπλερίδνπκε όκσο λα έρνπκε πνιιά έζηκα 

πνπ ππάξρνπλ από παιηά. Πνηα έζηκα; 
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 2. Βαζηθό ιεμηιόγην 

 

πνιηηηζκόο, εθπαίδεπζε, ζπκπόζηα, ηέρλεο, ζέαηξν, 
Οιπκπηαθνί αγώλεο, θόηηλνο, αγσλίζκαηα, νιπκπηαθή 
θιόγα, ιακπαδεδξόκνο, κεηάιιηα, νιπκπηνλίθεο, 
Παξανιπκπηαθνί αγώλεο, παξάδνζε, ζπλήζεηεο, έζηκα, 
ηξαγνύδηα, ρνξνί, ηξόπνο δσήο, ζπκπεξηθνξά  

 

 3.   Πεγαίλνπκε ζηε «δσγξαθηά από ιέμεηο» 

θαη ζπκπιεξώλνπκε. 

 

 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γξαζηεξηόηεηεο 
ηεο Αλαζθόπεζεο 

Πώο θηάζακε σο εδώ; 

Ση καο άξεζε; 
 

 Ση καο δπζθόιεςε; 
 

Πώο ηα κειεηήζακε; 

 
 

Ση ζέινπκε λα θξαηήζνπκε από όζα 
κειεηήζακε; 

 

 
 

Ση άιιν ζα ζέιακε λα κειεηήζνπκε; 
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Δλόηεηα 8             

Δπηθνηλσλνύκε θαη ελεκεξσλόκαζηε 
 

Μηα «δσγξαθηά από ιέμεηο» 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

είλαη 

Οη άλζξσπνη θαζεκεξηλά 

ηα Μ. Μ. Δ. 
 

ην ξαδηόθσλν 
 

ελεκεξσλόκαζηε από 

νη εθεκεξίδεο 

θαη ηα πεξηνδηθά 

 

………………… 

ιέμεηο 

 
 

επηθνηλσλνύκε κε 

ηηο θηλήζεηο  

ηνπ ζώκαηνο 
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Κεθάιαην 1  
Δπηθνηλσλνύκε θαη ελεκεξσλόκαζηε 

 

- Να ηειεθσλήζνπκε ζην ζείν Γηώξγν γηα ρξόληα 
πνιιά. 
- Μήπσο λα ηνπ ζηείινπκε επρέο κε ην ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν; 
- Καη γηαηί δελ πάκε ζπίηη ηνπ, λα ηνπ επρεζνύκε από 
θνληά;  
 

 Γηαηί είλαη αλάγθε λα επηθνηλσλνύκε;  
 Με πνηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλνύκε; 

 
Δπηθνηλσλνύκε έηζη… 
 

 1.   
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 Οη άλζξσπνη επηθνηλσλνύκε κε δηάθνξνπο 
ηξόπνπο. 

 
 Πνηνπο ηξόπνπο παξνπζηάδνπλ νη εηθόλεο ηεο 
πξνεγνύκελεο ζειίδαο; 
 Λέκε θη άιινπο ηξόπνπο πνπ γλσξίδνπκε. 
 

 2. α) Ο Οξθέαο κάο έζηεηιε έλα κήλπκα γξακκέλν ζε 

«κπζηηθό θώδηθα». 
 

.Δνηπκκαε ηλρναοξ .  
 

 Δίλαη εύθνιν λα θαηαιάβνπκε ηη καο ιέεη ζην κήλπκα 
ηνπ ν Οξθέαο; Γηαηί; 
 
 

 Γηα λα δηαβάζνπκε ην κπζηηθό κήλπκα, αξθεί λα 
βάινπκε θάησ από θάζε γξάκκα έλαλ αξηζκό από ην 1 
έσο ην 15. 
 Γξάθνπκε πξώηα ηα γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ 
ζηνπο κνλνύο αξηζκνύο ζηε γξακκή ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα πνπ έρεη ηίηιν «Ζ ιύζε ηνπ θώδηθα». 
πλερίδνπκε γξάθνληαο ηα γξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ 
ζηνπο δπγνύο αξηζκνύο. 
 

Γξάκκαηα: Δ  ν  η  π  κ     κ  α  ε   η   λ   ρ   ν   α   ο   ξ  
 

Αξηζκνί: 1  2                6                                    15  
 

Ζ ιύζε ηνπ θώδηθα:         κ          ρ                                 ο 
 

 
 Πνην είλαη ην κήλπκα πνπ καο έζηεηιε ν Οξθέαο; 
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…κπνξνύλ λα ηα δηαβάζνπλ  
όζνη μέξνπλ θηλέδηθα. 

Όζα είλαη γξακκέλα  
ζ’ απηνύο ηνπο δίζθνπο  
θαλέλαο δελ θαηάθεξε  
λα ηα δηαβάζεη κέρξη ζήκεξα… 
 
β) Έλαο άιινο θώδηθαο είλαη ηα ζύκβνια ησλ 
Μαζεκαηηθώλ (π.ρ. =, +, -, <, >, θ.ιπ.) 
 

 3. «Σα ιόγηα μερληνύληαη, ηα γξαπηά κέλνπλ» 
 

α) Γύν από καο ζπδεηνύλ γηα θάπνην βηβιίν ή πεξηνδηθό 
πνπ δηάβαζε ν έλαο θαη πξνηείλεη ζηνλ άιινλ λα ην 
δηαβάζεη θη απηόο. Ο άιινο ξσηά γηα ην ζέκα ηνπ, ηνπο 
ήξσεο, ηηο εηθόλεο ηνπ θ.ιπ.  
Οη ππόινηπνη παξαθνινπζνύκε ην δηάινγν. 
 

β) Απνθαζίδνπκε λα ζηείινπκε γξάκκα κε ην ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν (e-mail) ζ’ έλα θίιν καο, γηα λα ηνπ 
πξνηείλνπκε λα δηαβάζεη θη εθείλνο ην ζπγθεθξηκέλν 
βηβιίν ή πεξηνδηθό. 
Γξάθνπκε ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο καο ηελ επηζηνιή καο. 
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 4.     Θαλόλεο επηθνηλσλίαο 

 
ηαλ επηθνηλσλνύκε, αθνινπζνύκε θαλόλεο. Βξίζθνπκε 
κεξηθνύο θαλόλεο πνπ είλαη αλάγθε λα αθνινπζνύκε 
όηαλ: 
 κηιάκε ζε θάπνηνλ  

π.ρ. όηαλ δηεγνύκαζηε ζηε γηαγηά καο ηελ επίζθεςε 
καο ζε έλα κνπζείν  

 αθνύκε θάπνηνλ λα κηιάεη   
π.ρ. όηαλ κηα ζπκκαζήηξηά καο δηεγείηαη κηα ηζηνξία. 

 
 

1 
 

…επηθνηλσλνύκε θη αιιηώο 
 

 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Μηιάκε» θαη κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ 
καο. 

 Γξάθνπκε θάησ από θάζε εηθόλα ηε ιέμε πνπ ηαηξηάδεη:  
 

νξγή        ιύπε        αγάπε 
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 6.  Φαληαδόκαζηε όηη δελ κπνξνύκε λα κηιήζνπκε. 

Δπηιέγνπκε έλα από ηα παξαθάησ ζπλαηζζήκαηα 
θαη βξίζθνπκε όζνπο ηξόπνπο κπνξνύκε γηα λα 
ην παξνπζηάζνπκε ζηηο άιιεο νκάδεο. 

 

 Υξεζηκνπνηνύκε ην ζώκα καο, ηα ρέξηα καο, ην 
πξόζσπό καο θ.ιπ. Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη: 

 

ραξά, ληξνπή, πόλνο, ιύπε, ηξόκνο 
 
 

 7.     Ση καο «ιέλε» ηα παξαθάησ ζύκβνια ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 

 

Καζεκεξηλά εξρόκαζηε ζε επαθή κε άιινπο 
αλζξώπνπο, αληαιιάζζνπκε απόςεηο, πιεξνθνξίεο θαη 
κελύκαηα, ζπκθσλνύκε, δηαθσλνύκε, εμεγνύκε, 
ζπλεξγαδόκαζηε, ιέκε αζηεία. Γηα λα κπνξνύκε λα επηθνη-
λσλνύκε, ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο ίδηνπο θώδηθεο, π.ρ. κηιάκε 
ηελ ίδηα γιώζζα. Αθόκε, αθνινπζνύκε θάπνηνπο θαλόλεο. 
Γηα παξάδεηγκα, όηαλ δηεγνύκαζηε έλα γεγνλόο ζηνπο 
θίινπο καο, πεξηγξάθνπκε κε αθξίβεηα όια όζα 
ζπλέβεζαλ, ρξεζηκνπνηνύκε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο, 
αιιάδνπκε ηνλ ηόλν ηεο θσλήο καο όπνπ ρξεηάδεηαη, 
ρξεζηκνπνηνύκε ηα ρέξηα καο ή ην ζώκα καο. 
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Δπηθνηλσλνύκε, ινηπόλ, κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Με 
ιέμεηο, όηαλ κηιάκε, γξάθνπκε, ηξαγνπδάκε, δηαβάδνπκε. 
Υσξίο ιέμεηο, κε ηα κάηηα καο, κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ 
πξνζώπνπ καο, κε ηα ρέξηα καο, κε όιν καο ην ζώκα, 
αθόκε θαη κε ζύκβνια. 

Με ηελ επηθνηλσλία νη άλζξσπνη αληαιιάζζνπκε 
ηδέεο, κνξθσλόκαζηε, εξρόκαζηε πην θνληά, έρνπκε 
θαιύηεξεο ζρέζεηο. Γηα λα επηθνηλσλνύκε θαιύηεξα, 
απνθαζίζακε λα εξγαδόκαζηε ζε νκάδεο ζηελ ηάμε καο. 

 
 
 

2 
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Κεθάιαην 2  
Ξεπεξλάκε ηηο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία 

 

Με ηνλ αδεξθό ηεο Μαξίλαο πνπ γελλήζεθε κε 
πξνβιήκαηα ζηελ αθνή, είκαζηε θίινη θαη παίδνπκε 
ζπρλά όινη καδί. 
 Πώο επηθνηλσλνύκε κε θάπνηνλ πνπ δελ κπνξεί λα 
δεη, λα αθνύζεη ή λα κηιήζεη; 

 

 1.  Γπζθνιεπηήθακε πνηέ λα επηθνηλσλήζνπκε; Γηα 

πνηνπο ιόγνπο; Γηεγνύκαζηε ηελ ηζηνξία. 

 
 
 
 
 
 
ΑΣΔnet 24 ώξεο εμππεξέηεζε 

 
 
 
 
 
 

Πώο ζα θάλσ 
αλάιεςε από απηό 
ην κεράλεκα; 

 

Πξέπεη λα πάξσ ηα 
e-mail κνπ... 

 
 

Γελ θαηαιαβαίλσ 
ηη ιεο. 
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 2.   Ση πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη όηαλ 

πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη: 
 έλαο ειηθησκέλνο άλζξσπνο κε έλα λεαξό; 
 έλα κσξό κε ηε κεηέξα ηνπ; 
 έλαο άλζξσπνο πνπ δελ κπνξεί λα δεη, λα αθνύζεη ή 

λα κηιήζεη κε όινπο εκάο; 
 έλαο άλζξσπνο πνπ δε γλσξίδεη λα γξάθεη θαη λα 

δηαβάδεη; 
 έλαο άλζξσπνο πνπ δε γλσξίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερλνινγία, δειαδή ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ην 
θηλεηό ηειέθσλν, ηα απηόκαηα κεραλήκαηα έθδνζεο 
εηζηηεξίσλ, ηα απηόκαηα κεραλήκαηα ησλ ηξαπεδώλ 
θ.ιπ.; 

 έλαο άλζξσπνο πνπ δε γλσξίδεη μέλεο γιώζζεο θαη 
ζέιεη λα επηζθεθζεί κία άιιε ρώξα; 

 

Δπηιέγνπκε έλα από ηα παξαπάλσ ζέκαηα. πδεηάκε 
πώο κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ ηα πξνβιήκαηα απηά. 
 

 3.  Οη άλζξσπνη πνπ δε βιέπνπλ, δελ κπνξνύλ λα 

δηαβάζνπλ έλα βηβιίν ή έλα πεξηνδηθό από απηά πνπ 
δηαβάδνπκε εκείο. Πώο πξέπεη, ινηπόλ, λα ηππσζνύλ 
γηα λα κπνξνύλ λα ηα δηαβάζνπλ απηνί; 
 

4.   Σα άηνκα πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αθνή 

θαη ζηελ νκηιία επηθνηλσλνύλ καδί καο κε ηε 
λνεκαηηθή γιώζζα θαη δηαβάδνληαο ηα ρείιε 
καο. 

α) Κιείλνπκε θαιά η’ απηηά καο θαη πξνζπαζνύκε λα 
θαηαιάβνπκε κία πξόηαζε πνπ ζα καο πεη έλαο  
ζπκκαζεηήο καο δηαβάδνληαο ηα ρείιε ηνπ. Πόζν εύθνιν 
είλαη; 
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Τν δαθηπιηθό αιθάβεην πξνέξρεηαη από ην έξγν ΣΔΠΠΔ 
ηνπ Π. Ι. « Νόεκα ζηελ Δθπαίδεπζε» 

 

β) Παξνπζηάδνπκε ζηε λνεκαηηθή γιώζζα κε ην 
δαθηπιηθό αιθάβεην κία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: 

 

 
 ΚΖΙΟ 

ΓΑΙΑ 

ΠΑΗΓΗ 

ΦΗΙΟ 
 

ΓΙΤΘΟ 

  
 

Α Β Γ Γ 

Ε Ζ Ζ Θ 

Η Κ Λ Μ 

Ν Ξ Ο Π 

Ρ  Σ 

Φ Υ Φ Χ 

Τ 
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 5 .  Κάπνηνη ζπκκαζεηέο καο δπζθνιεύνληαη, όηαλ 

πξνζπαζνύλ λα δηαβάζνπλ ή λα γξάςνπλ. Απηό 
ζπκβαίλεη, επεηδή κπεξδεύνπλ γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ 
ζην άθνπζκά ηνπο. Aο κπνύκε γηα ιίγν ζηε ζέζε ηνπο: 
 

 Ξαλαγξάθνπκε ηελ παξαθάησ θξάζε, γξάθνληαο αληί 
γηα «ε» ηνλ αξηζκό 3, αληί γηα «ζ» ην γξάκκα «θ» θαη 
αληί γηα «λ» ην γξάκκα «κ». 

 

 «Οη άλζξσπνη επηθνηλσλνύκε θαζεκεξηλά» 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

 
 Πξνζπαζνύκε λα δηαβάζνπκε ηελ παξαπάλσ 
πξόηαζε. Πόζν εύθνιν είλαη; 
 

 
 
 
 
 
 
 

Αλάγλσζε κε ην ζύζηεκα «Μπξάηγ» 

106 / 138  



 

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

 
ηαλ θάπνηνη από εκάο έρνπκε πξνβιήκαηα ζηελ 

όξαζε, ηελ αθνή ή ηελ νκηιία, δπζθνιεπόκαζηε ζηελ 
επηθνηλσλία. Άλζξσπνη ζε κεγάιε ειηθία, αξθεηέο θνξέο, 
δελ κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ ηε γιώζζα πνπ κηινύλ νη 
λένη. 

Βξίζθνπκε δηάθνξνπο ηξόπνπο γηα λα μεπεξλάκε ηηο 
δπζθνιίεο απηέο. Μαζαίλνπκε ηε λνεκαηηθή γιώζζα θαη 
επηθνηλσλνύκε κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα 
αθνύζνπλ ή λα κηιήζνπλ. Γξάθνπκε βηβιία κε θαηάιιειν 
ηξόπν, όπσο κε ην ζύζηεκα «Μπξάηγ», ώζηε λα κπνξνύλ 
λα ηα δηαβάδνπλ νη ηπθινί. 

 
3 
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Κεθάιαην 3  Δλεκέξσζε κε ρίιηνπο ηξόπνπο 
 

Πώο πιεξνθνξνύκαζηε ακέζσο ην απνηέιεζκα ηνπ 
αγώλα ηεο εζληθήο καο νκάδαο πνδνζθαίξνπ, όηαλ 
αγσλίδεηαη ζε κηα άιιε ρώξα; Πώο ελεκεξσλόκαζηε 
ζήκεξα;  
 Πώο ελεκεξώλνληαλ νη άλζξσπνη παιηόηεξα γηα όζα 
ζπλέβαηλαλ; 

 

Ζ ελεκέξσζε ζήκεξα 
 

 1.  α) Γηαβάδνπκε ην θείκελν. Πώο άξαγε ε πεξηπέηεηα 

ησλ παηδηώλ καζεύηεθε ζε όιε ηε ρώξα, θαη κάιηζηα 
ηόζν γξήγνξα;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) πδεηάκε γηα έλα γεγνλόο πνπ ζπλέβε θάπνπ καθξηά 
θαη εκείο ην κάζακε ζρεδόλ ακέζσο.  
Πώο ελεκεξσζήθακε; 
 

Ζ  Α Π Ο Φ Η  
 

… Ζ πεξηπέηεηα ησλ παηδηώλ έιαβε ηέινο. Μέρξη ην 
βξάδπ όια είραλ γπξίζεη ζηα ζπίηηα ηνπο. Οη γνλείο 
ηνπο ηα ππνδέρηεθαλ µε αγθαιηέο θαη θηιηά. Γελ 
ήηαλ όκσο µόλν νη γνλείο πνπ αλεζύρεζαλ, αιιά 
θαη όινη ζρεδόλ νη Έιιελεο, αθνύ ε είδεζε είρε 

δηαδνζεί ζηε ρώξα ζαλ αζηξαπή. 
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1 

3 
4 

5 

 

 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σήκεξα ηα λέα κεηαδίδνληαη πνιύ γξήγνξα ζαλ λα είλαη ν 
θόζκνο κηα γεηηνληά. 
 

Παξαηεξνύκε ηελ εηθόλα θαη ζπδεηάκε πώο ηα 
παηδηά ελεκεξώλνληαη γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο 
αγώλεο, πνπ γίλνληαη ηόζν καθξηά από ηε ρώξα 
ηνπο. 

Κάζε πξόηαζε αληηζηνηρεί ζε κία από ηηο παξαπάλσ 
εηθόλεο. Γξάθνπκε ζηα ηεηξάγσλα ηνπο αληίζηνηρνπο 
αξηζκνύο: 
 

…  Ο δνξπθόξνο ζηέιλεη ην ζήκα ζηελ θεξαία ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ. 

…  Ο εηθνλνιήπηεο θαηαγξάθεη ην γεγνλόο, κε ηελ 

ηειενπηηθή θάκεξα. 

…  Ζ εηθόλα από ην θνξηεγάθη ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ ζηέιλεηαη ζην δνξπθόξν. 

…  Ζ θεξαία καο ιακβάλεη ην ζήκα θη έηζη 

παξαθνινπζνύκε ην γεγνλόο από ηελ ηειεόξαζε. 

…  Ζ εηθόλα από ηελ ηειενπηηθή θάκεξα πεγαίλεη ζην 

θνξηεγάθη ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ. 
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 3.  Δθηόο από ηελ ηειεόξαζε, κε πνηνπο άιινπο 

ηξόπνπο κπνξνύκε λα ελεκεξσζνύκε γηα ην  
απνηέιεζκα ηνπ αγσλίζκαηνο πνπ καο αξέζεη; 
 

 4.   πδεηάκε πνηα είλαη ζπλήζσο ηα ζέκαηα ησλ 

εηδήζεσλ πνπ δηαβάδνπλ, αθνύλ ή 
παξαθνινπζνύλ νη κεγάινη. 

 
Ζ ελεκέξσζε ηελ επνρή ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο 
 

 5.   Παξαηεξνύκε ηηο εηθόλεο. πγθξίλνπκε ηα 

ζεκεξηλά κέζα ελεκέξσζεο κε απηά πνπ 
ππήξραλ ηελ επνρή ηνπ παππνύ θαη ηεο 
γηαγηάο. 

 
αζύξκαηνο 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΝ ΒΖΜΑ      ΑΘΖΝΑΨΚΑ ΝΔΑ 
 

 

 
Ο παππνύο ηνπ Οξθέα  
όηαλ ήηαλ παηδί 
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Ζ ελεκέξσζε άιινηε θαη ζήκεξα 
 

 6.     πκπιεξώλνπκε ηηο παξαθάησ θαξηέιεο. 
 

 

Παιηόηεξα, νη άλζξσπνη ελεκεξώλνληαλ κε ηηο 
εθεκεξίδεο, …………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 
 

ήκεξα ελεκεξσλόκαζηε κε ηηο εθεκεξίδεο,  
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

 
 

 7.     Βξίζθνπκε ην κέζν ελεκέξσζεο πνπ ... 

 
 ζέιεη θαη ην «πνληίθη» ηνπ... 
 καο ζέιεη απέλαληί ηνπ λα παξαθνινπζνύκε... 
 ζέιεη «ηα απηηά καο αλνηρηά»... 
 θπθινθνξεί θαζεκεξηλά θαη δηαβάδεηαη... 
 θπθινθνξεί θάζε βδνκάδα ή θάζε κήλα... 
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

ηηο κέξεο καο ελεκεξσλόκαζηε γξήγνξα, 
όπνπ θαη αλ δνύκε, κε ηηο εθεκεξίδεο, ην ξαδηόθσλν, 
ηελ ηειεόξαζε, ηα πεξηνδηθά θαη ην δηαδίθηπν. ια 
απηά ηα ιέκε Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.). 

 

Σα Μ.Μ.Δ. κάο πιεξνθνξνύλ γηα όζα ζπκβαίλνπλ 
ζηνλ θόζκν, ζηε ρώξα καο, ζηνλ ηόπν καο.  
Σα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά Μ.Μ.Δ. κάο βνεζνύλ λα 
ελεκεξσλόκαζηε γηα ηα γεγνλόηα πνπ καο 
ελδηαθέξνπλ, κε όπνηνλ ηξόπν κάο εμππεξεηεί. 

 
 

4 
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Κεθάιαην 4  Μπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε... 
 

Αλ θαη ήηαλ άββαην, ν Οξθέαο θαη ε αδεξθή ηνπ 
μύπλεζαλ λσξίο λσξίο θαη ζηήζεθαλ κπξνζηά ζηελ 
ηειεόξαζε γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ αγαπεκέλε 
ηνπο εθπνκπή. 
 Άξαγε ηη πξνζέρνπκε όηαλ παξαθνινπζνύκε 
ηειεόξαζε; 

 

 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α) Παξαηεξνύκε ηελ εηθόλα θαη επηιέγνπκε 
θάπνηνλ από ηνπο αλζξώπνπο πνπ παξαθνινπζνύλ 
ηειεόξαζε.  
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πκπιεξώλνπκε ηελ πξόηαζε: 
 
 

……………………………………………βιέπεη ηειεόξαζε, 
επεηδή …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

 
β) Αλαθνηλώλνπκε απηά πνπ γξάςακε ζηελ ηάμε θαη 
ζπδεηάκε: 
 
 Γηα πνηνπο ιόγνπο παξαθνινπζνύλ ηειεόξαζε νη 

κηθξνί θαη γηα πνηνπο νη κεγάινη; 
 Πνηνη ιόγνη είλαη θνηλνί ζε όιεο ηηο ειηθίεο; 
 

 2.  Σόζα πνιιά... πνιιά θαλάιηα θαη εθπνκπέο! 

πδεηάκε ηα παξαθάησ ζέκαηα θαη γξάθνπκε: 
 
 

α) ηελ ηειεόξαζε παξαθνινπζνύκε πνιιέο 
εθπνκπέο κε δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Πνηα είδε εθπνκπώλ 
γλσξίδνπκε ή έρνπκε δεη ζηελ ηειεόξαζε;  
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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β) Γξάθνπκε γηα ηελ αγαπεκέλε καο εθπνκπή. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

 

γ) Απαληάκε ζηηο εξσηήζεηο - ρνιηάδνπκε ηηο 
απαληήζεηο 
 Δλεκεξώλνληαη νη γνλείο καο γηα ηηο ώξεο πνπ 
παξαθνινπζνύκε ηειεόξαζε; ……………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 Πόζεο ηειενξάζεηο έρνπκε ζην ζπίηη καο; …………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 Πξνγξακκαηίδνπκε κε ηνπο γνλείο καο από πξηλ πνηα 
εθπνκπή ζα παξαθνινπζήζνπκε θαη γηα πόζε ώξα;  
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 πδεηάκε κε ηνπο γνλείο καο απηά πνπ 
παξαθνινπζνύκε; …………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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 3. 

 
 
 
  θαηάιιειν γηα όινπο         θαηάιιειν κόλν γηα ελειίθνπο 
 

 
 
 
 
θαηάιιειν – επηζπκεηή  

ε γνληθή ζπλαίλεζε   θαηάιιειν γηα αλειίθνπο  
άλσ ησλ 15 εηώλ 

 
 
 

 
 

θαηάιιειν -  απαξαίηεηε ε γνληθή ζπλαίλεζε 

 
α) πδεηάκε ηη ζεκαίλνπλ ηα παξαπάλσ ζήκαηα. 
β) πλαληάκε ζθελέο αθαηάιιειεο ζε εθπνκπέο πνπ 

επηηξέπεηαη λα παξαθνινπζνύκε εκείο ηα παηδηά; 
 Ση ζα ζέιακε λα πνύκε γη’ απηό; 
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Κάζε κέξα εθαηνκκύξηα άλζξσπνη, κηθξνί θαη 
κεγάινη, βιέπνπκε ηειεόξαζε. Έηζη ελεκεξσλόκαζηε 
γηα πνιιά πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θόζκν, 
κνξθσλόκαζηε θαη δηαζθεδάδνπκε. 

Οη εθπνκπέο πνπ πξνβάιινληαη είλαη πνιιέο θαη 
έρνπλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Γελ είλαη όκσο όιεο  
θαηάιιειεο λα ηηο παξαθνινπζνύκε εκείο ηα παηδηά. Γηα 
παξάδεηγκα, θάπνηεο πξνβάιινληαη αξγά ην βξάδπ, 
ελώ άιιεο έρνπλ ζθελέο βίαο. Τπάξρνπλ αθόκα θαη 
εθπνκπέο πνπ δελ αμίδεη λα ηηο παξαθνινπζήζεη θαλείο, 
κηθξόο ή κεγάινο. 

ηαλ απνθαζίδνπκε λα δνύκε ηειεόξαζε, θαιό 
είλαη λα ζπδεηάκε από πξηλ κε ηνπο γνλείο καο γηα ηελ 
ώξα θαη ηελ εθπνκπή πνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε. Αλ 
κπνξνύκε, ηελ παξαθνινπζνύκε καδί ηνπο θαη ηε 
ζρνιηάδνπκε. 

 
 
 

5* 
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Κεθάιαην 5   
Σν δηαδίθηπν, έλαο πνιύπινθνο θόζκνο! 

 

Ζ ηάμε ηνπ Οξθέα ελεκεξώζεθε από ην δηαδίθηπν γηα ηα 
λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Μνπζείνπ 
Κπθιαδηθήο Σέρλεο.  
 Ση είλαη ην δηαδίθηπν; 

 

 1.  Αο παίμνπκε 
 

Θα ρξεηαζηνύκε: 
έλα βηβιίν, δύν ιεπθά θύιια ραξηί θαη έλα λήκα κε 

κήθνο έλα κέηξν γηα θάζε καζεηή 
έλα κηθξό ραξηόλη θαη έλα λήκα κε κήθνο δύν κέηξα γηα 

θάζε νκάδα 

 
Αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 
 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 

 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
ΟΝΟΜΑ: 
ΣΗΣΛΟ: 
ΤΓΓΡΑΦΔΗ: 
 

ΑΛΛΟ: 
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1ν Βήκα 
 

α) ινη καο γξάθνπκε ζην έλα θύιιν ραξηί κε θεθαιαία 
γξάκκαηα ηε ιέμε «ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ» θαη ην 
θαξθηηζώλνπκε ζηελ κπινύδα καο. Ο θαζέλαο από καο 
έγηλε… «ππνινγηζηήο». Σν βηβιίν πνπ επηιέμακε ζα 
είλαη ην «πξόγξακκά» καο... 
β) Γξάθνπκε ζην άιιν θύιιν ηε ιέμε «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ» 
θαη από θάησ ζπκπιεξώλνπκε: 
 ην όλνκά καο 
 ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ 
 

 ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ 
νηηδήπνηε άιιν ζέινπκε ζρεηηθά κε ην βηβιίν 
 

γ) Καξθηηζώλνπκε ζηελ κπινύδα καο ηηο 
«ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ» καο θαη θξαηάκε ην βηβιίν ζην ρέξη 
καο. 
 

Πξνζνρή! ζα γξάςακε ζην δεύηεξν θύιιν ραξηί είλαη 
νη «πιεξνθνξίεο» καο. Πξνο ην παξόλ δελ κπνξνύκε 
λα κηιάκε γη' απηέο κε θαλέλαλ ζηελ ηάμε! 

 

2ν Βήκα 
 

α) Κόβνπκε από ην ραξηόλη ηεο νκάδαο κία ηαηλία. 
Γξάθνπκε ηε θξάζε «ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ», ηε 
δηπιώλνπκε θαη θνιιάκε ηηο άθξεο ηεο. Έλαο από καο 
ηε βάδεη ζην θεθάιη ηνπ ζαλ ζηεθάλη θαη γίλεηαη ν 
«ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ». 
 

β) Καζέλαο καο παίξλεη ην λήκα ηνύ ελόο κέηξνπ θαη ην 
δίλεη ζηνλ «ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ» ηεο νκάδαο ηνπ. 
Ο «ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ» θξαηάεη ηε κία άθξε 
ηνπ θη εκείο θξαηάκε ηελ άιιε.  
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Σώξα «ζπλδεζήθακε», θαη όινη ζηελ νκάδα καο 
κπνξνύκε λα κηιάκε, λα ζπδεηάκε κεηαμύ καο, λα 
αληαιιάζζνπκε ηηο «πιεξνθνξίεο» καο, λα θάλνπκε 
εξσηήζεηο, λα επηθνηλσλνύκε, γίλακε δειαδή έλα 
«δίθηπν» ππνινγηζηώλ. 
 

Πξνζνρή! Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη κόλν ζηελ νκάδα καο 
θαη κόλν κε όζνπο θξαηάλε ην λήκα ζην ρέξη ηνπο. 

 
 
 
 
 
 

3ν Βήκα 
 

Ο θάζε «ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ» δίλεη έλα από ηα 
κεγάια θνκκάηηα ηνπ λήκαηνο ζηνπο άιινπο 
«ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ» κέρξηο όηνπ λα ζπλδε- 
ζνύλ κεηαμύ ηνπο όινη νη ΚΔΝΣΡΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ. 
Σώξα όινη νη «ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ» ηνπ θόζκνπ, δειαδή ηεο 
ηάμεο, ζπλδεζήθακε θαη γίλακε ην «ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ»! 
 

Έηζη, όινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο κπνξνύκε λα κηιάκε, λα 
ξσηάκε θαη λα αληαιιάζζνπκε ηηο «πιεξνθνξίεο» καο.  
 

Πξνζνρή! Γελ μερλάκε πσο όζν κηιάκε, πξέπεη λα 
θξαηάκε ην λήκα ζην ρέξη καο. Αλ θάπνηνο όκσο ζέιεη 
λα ζηακαηήζεη λα κηιά θαη λα ηνπ κηιάλε, αξθεί λα 
αθήζεη ην λήκα ηνπ, δειαδή λα «απνζπλδεζεί» από ην 
«δηαδίθηπν». 
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 2      Ση λνκίδνπκε όηη είλαη ην δηαδίθηπν;  
 

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

Φαληαζηείηε λα ζπλδεζνύλ όια ηα ζρνιεία 
ηνπ θόζκνπ! 
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Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 

 
ινη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζηνλ θόζκν 

κπνξνύλ λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη λα απνηεινύλ 
ην δηαδίθηπν. Γηα λα ζπλδεζνύλ, ρξεηάδνληαη εηδηθά 
θαιώδηα, ηειεθσληθέο γξακκέο θαη δνξπθόξνη. 

ηαλ ζπλδένληαη ιηγόηεξνη ειεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο, ηόηε ζρεκαηίδεηαη έλα κηθξόηεξν δίθηπν. 
Γηα παξάδεηγκα, νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ησλ 
ζρνιείσλ ηεο Διιάδαο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη 
απνηεινύλ ην ρνιηθό Γίθηπν. 

Υξεζηκνπνηνύκε ην δηαδίθηπν γηα λα 
επηθνηλσλήζνπκε, λα ελεκεξσζνύκε, λα βξνύκε 
πιεξνθνξίεο, λα δνύκε εηθόλεο, λα παίμνπκε. 

ηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ην δηαδίθηπν, είλαη αλαγθαίν 
λα γλσξίδνπκε θαη λα ηεξνύκε θάπνηνπο θαλόλεο. Γηα 
παξάδεηγκα, ηα παηδηά έρνπκε πάληα δίπια καο ηνπο 
γνλείο καο ή ηνπο δαζθάινπο καο, όηαλ ζπλδεόκαζηε κε 
ηνλ ππνινγηζηή καο ζην δηαδίθηπν.  

 
 

6* 
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Κεθάιαην 6   Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά  

κάο ελεκεξώλνπλ… 
 

 Πώο είλαη κία εθεκεξίδα; 
 Ση ζέκαηα πεξηέρνπλ νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά 

πνπ δηαβάδνπκε; 

 

 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) Πνηεο εθεκεξίδεο 
θαη πεξηνδηθά γλσξίδνπκε; 
β) Πώο εμεγνύκε όηη θπθινθνξνύλ ηόζα πνιιά; 
 

 2.     Θα ρξεηαζηνύκε κία εθεκεξίδα γηα θάζε νκάδα.  

 
 
 
α) Παξαηεξνύκε ηελ εθεκεξίδα 
θαη ζπδεηάκε γηα ηε κνξθή ηεο: 
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 Πώο είλαη γξακκέλα ηα θείκελα ζε θάζε ζειίδα; 
 Πώο εμεγνύκε όηη όινη νη ηίηινη δελ έρνπλ ην ίδην 
κέγεζνο; 
 πγθξίλνπκε ηελ πξώηε ζειίδα κε θάπνηα άιιε. ε ηη 
κνηάδνπλ, ζε ηη δηαθέξνπλ; 
 

β) Ξεθπιιίδνπκε ηελ εθεκεξίδα θαη ζπδεηάκε γηα ην 
πεξηερόκελό ηεο: 
 Γηα πνηα ζέκαηα καο ελεκεξώλεη; 
 Δπηιέγνπκε κία είδεζε θαη ηε ζπδεηάκε. 
 

 3.   Ση όλνκα ζα δίλακε ζε κία εθεκεξίδα ή 

έλα πεξηνδηθό: 
 

 πνπ πεξηέρεη εηδήζεηο θαη πιεξνθνξίεο απνθιεηζηηθά 
από ηνλ ηόπν καο (ηνπηθή εθεκεξίδα) 
 πνπ πεξηέρεη εηδήζεηο, παηρλίδηα θαη ζθίηζα γηα 
παηδηά 
 πνπ πεξηέρεη κόλν αζιεηηθέο εηδήζεηο 
 πνπ παξνπζηάδεη βηβιία πνπ θπθινθνξνύλ, 
ινγνηερληθά θείκελα, πνηήκαηα θαη ζπλεληεύμεηο 
ζπγγξαθέσλ 
 πνπ πεξηέρεη εηδήζεηο γηα ηελ νηθνλνκία, ηηο ηηκέο ησλ 
πξντόλησλ, ην ρξεκαηηζηήξην θαη ηηο επηρεηξήζεηο 
 πνπ πεξηέρεη εηδήζεηο γηα πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο 
(π.ρ. ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο, 
ζπλαπιίεο θ.ά.) 
 πνπ πεξηέρεη εηδήζεηο ελόο ζρνιείνπ (ζρνιηθή 
εθεκεξίδα) 
 
 Δπηιέγνπκε θαη ζπδεηάκε δύν από ηα παξαπάλσ 
ζέκαηα. 
 Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε ηα νλόκαηα πνπ δώζακε. 
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ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΔΣΔΗΝΟ 
Ο Άγηνο Βαζίιεο ζηελ πόιε καο!!! 
 
 

Αμίδεη λα δηαβάζνπκε 
 

Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά είλαη θαη απηά Μέζα 
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Μαο ελεκεξώλνπλ γηα πνιιά θαη 
δηαθνξεηηθά ζέκαηα, κεηαθέξνπλ εηδήζεηο από ηελ 
Διιάδα θαη ηνλ θόζκν θαη καο δίλνπλ ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ελεκεξσλόκαζηε γηα ηα 
λέα κέηξα πνπ αλαθνίλσζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, 
δηαβάδνπκε γηα ηελ έθξεμε ελόο εθαηζηείνπ, γηα ηνλ 
πνδνζθαηξηθό αγώλα ηεο Δζληθήο καο νκάδαο ή γηα ηα 
θαξκαθεία πνπ είλαη αλνηρηά ηελ Κπξηαθή. 

Οη εθεκεξίδεο αζρνινύληαη κε ζέκαηα πνπ 
ελδηαθέξνπλ όιε ηελ νηθνγέλεηα. Γηα καο ηα παηδηά 
ππάξρνπλ εηδηθέο ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ζηαπξόιεμα, 
ζθίηζα, παηρλίδηα θ.ά. 
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Κπθινθνξνύλ αθόκε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, 
πνπ άιια δηαβάδνληαη από παηδηά θαη άιια από κεγά-
ινπο. Τπάξρνπλ επίζεο πεξηνδηθά πνπ ηα ζέκαηα ηνπο 
ελδηαθέξνπλ πεξηζζόηεξν θάπνηα νκάδα εξγαδνκέλσλ, 
γηα παξάδεηγκα ηνπο κεραληθνύο. Μπνξνύκε λα βξνύκε 
αθόκε πεξηνδηθά γηα δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο 
γηα ηε δηαθόζκεζε ή γηα ηελ θεπνπξηθή. 

 
 
 

7 
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Αλαζθόπεζε 
 

 1.    Αμίδεη λα δηαβάζνπκε… θαη 

λα ζπκπιεξώζνπκε 
 

Οη άλζξσπνη εξρόκαζηε θαζεκεξηλά ζε επαθή 
κεηαμύ καο, αληαιιάζζνπκε απόςεηο, κελύκαηα, 
πιεξνθνξίεο. Δπηθνηλσλνύκε κε πνιινύο ηξόπνπο. 
Έλαο απ’ απηνύο είλαη κε ιέμεηο πνπ ιέκε ή γξάθνπκε. 

Κε πνηνπο άιινπο ηξόπνπο επηθνηλσλνύκε; 
πνπ θαη λα δνύκε ζήκεξα, ελεκεξσλόκαζηε γηα 

όζα ζπκβαίλνπλ ζηνλ θόζκν κε ηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο. Πνηα είλαη ηα Κ.Κ.Δ.; 
Ζ ηειεόξαζε είλαη έλα δεκνθηιέο κέζν 

ελεκέξσζεο. Τπάξρνπλ πνιιά θαλάιηα θαη πνιιέο 
εθπνκπέο. Δίλαη ρξήζηκν λα πξνγξακκαηίδνπκε θαη λα 
επηιέγνπκε κε ηνπο γνλείο καο πνηεο εθπνκπέο ζα 
παξαθνινπζήζνπκε. 

Έλα ζύγρξνλν κέζν ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο 
είλαη ην δηαδίθηπν. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ηνπ 
θόζκνπ κπνξνύλ λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Σόηε 
απνηεινύλ ην δηαδίθηπν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύκε γηα 

δηάθνξνπο ιόγνπο. Πνηνπο; 
Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά κάο ελεκεξώλνπλ 

γηα δηάθνξα ζέκαηα. Ση είδνπο ζέκαηα πεξηέρνπλ; 
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 2.  Βαζηθό ιεμηιόγην 
 

επηθνηλσλία – επηθνηλσλνύκε, γιώζζα, θαλόλεο, 
θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο, ζύκβνια, λνεκαηηθή γιώζζα, 
ζύζηεκα «Μπξάηγ», ελεκέξσζε – ελεκεξσλόκαζηε, 
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.), ξαδηόθσλν, 
ηειεόξαζε, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ειεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο, δίθηπν, δηαδίθηπν, εθπνκπέο, εηδήζεηο, 
πιεξνθνξίεο, πξνγξακκαηίδνπκε, επηιέγνπκε 

 

 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γξαζηεξηόηεηεο 
ηεο Αλαζθόπεζεο 

 

Πώο θηάζακε σο εδώ; 

Ση καο άξεζε; 
 

 Ση καο δπζθόιεςε; 
 

Πώο ηα κειεηήζακε; 

Ση ζέινπκε λα θξαηήζνπκε  

από όζα κειεηήζακε; 

Ση άιιν ζα ζέιακε λα κειεηήζνπκε; 
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Γισζζάξην 
 

Ακείβνκαη: παίξλσ ρξήκαηα γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλσ. 

Αλάγθε: θαζεηί πνπ ρξεηαδόκαζηε, πνπ καο είλαη 
απαξαίηεην γηα λα δήζνπκε,  
π.ρ. ηθαλνπνηώ ηελ αλάγθε κνπ γηα θαγεηό. 

Αξκόδηνο: ν θαηάιιεινο άλζξσπνο ζηνλ νπνίν ζα 
απεπζπλζνύκε γηα λα δώζεη ιύζε ζε θάπνην δήηεκα 
πνπ καο απαζρνιεί. 

Γεκνθξαηία: δεκνθξαηία έρνπκε όηαλ ν ιαόο ςεθίδεη 
ειεύζεξα ζηηο εθινγέο θαη απνθαζίδεη πνηνη ζα 
θπβεξλήζνπλ. 

Δζεινληήο (εζεινληηζκόο): είκαζηε εζεινληέο όηαλ 
θάλνπκε κηα πξάμε κε ηε ζέιεζή καο γηα ην θνηλό θαιό 
ρσξίο λα ακεηβόκαζηε. 

Δηζρσξώ: κπαίλσ, π.ρ. ε ρεξζόλεζνο είλαη έλα θνκκάηη 
ζηεξηάο πνπ εηζρσξεί ζηε ζάιαζζα. 

Δθηξέθσ: παξέρσ ηξνθή θαη θαηνηθία ζε δώα, θπξίσο 
θαηνηθίδηα, κε ζθνπό λα πάξσ ηα πξντόληα ηνπο. 

Δπηβηώλσ: θαηαθέξλσ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο λα δσ ζε 
θάπνην πεξηβάιινλ. 

Δπίθαηξν γεγνλόο: θάπνην γεγνλόο πνπ ζπκβαίλεη 
ηώξα ή έγηλε ηνλ ηειεπηαίν θαηξό θαη ζπγθεληξώλεη ην 
ελδηαθέξνλ ηνπ θόζκνπ. 

Δπηθνηλσλνύκε (επηθνηλσλία): κηιάκε, γξάθνπκε, 
ζπλελλννύκαζηε κεηαμύ καο, π.ρ. ηειεθσληθή 
επηθνηλσλία. 

Δπηλνώ: ζθέθηνκαη κηα ηδέα πνπ θαλέλαο άιινο δελ 
είρε ζθεθηεί πξηλ από κέλα. 

Εσληαλνί νξγαληζκνί: όινη όζνη έρνπλ δσή, δειαδή 
άλζξσπνη, δώα θαη θπηά. 
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Θαλόλεο: ηξόπνη ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζνύκε όινη, όηαλ δνύκε καδί, π.ρ. νη θαλόλεο 
ελόο παηρληδηνύ, νη θαλόλεο ηεο ηάμεο. 

Καζεηεύσ: εθπαηδεύνκαη, είκαη καζεηήο. 

Κέινο-κέιε: είλαη θαζέλαο πνπ αλήθεη ζε κηα νκάδα, 
έλα ζύιινγν ή κηα θνηλόηεηα, π.ρ. εζύ, νη ζπκκαζεηέο 
ζνπ, νη γνλείο ζαο, νη γείηνλέο ζαο είζηε κέιε ηεο 
θνηλόηεηαο όπνπ δείηε. 

Οηθηζκόο: ζύλνιν από ιίγα ζπίηηα, ην έλα θνληά ζην 
άιιν. 

Όρεκα: θάζε κεηαθνξηθό κέζν πνπ θηλείηαη, ζπλήζσο, 
κε ηξνρνύο. 

Παξάβαζε (παξαβαίλσ): θάζε πξάμε πνπ είλαη 
αληίζεηε κε έλαλ θαλόλα, π.ρ. είλαη παξάβαζε λα 
πεξλάκε όηαλ ην θαλάξη είλαη θόθθηλν. 

Παξαζθεπή: ε δεκηνπξγία ελόο θαγεηνύ, ελόο 
θαξκάθνπ θ.ιπ. κε ηε βνήζεηα κηαο ζπληαγήο. 

Πνιίηεο: θάζε θάηνηθνο ελόο δήκνπ ή ελόο ρσξηνύ πνπ 
πιεξώλεη θόξνπο θαη έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. 

Πιεηνςεθία: νη πεξηζζόηεξνη από έλα ζύλνιν αηόκσλ. 

Ρππαίλσ: ιεξώλσ, βξνκίδσ. 

ύιινγνο: κηα νκάδα αλζξώπσλ πνπ έρνπλ ίδηα 
ελδηαθέξνληα θαη θνηλνύο ζθνπνύο, π.ρ. ν ύιινγνο 
Γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

ύκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ: ζπκθσλία 
πνπ έρεη ππνγξαθεί από όιεο ζρεδόλ ηηο ρώξεο ηνπ 
θόζκνπ γηα λα πξνζηαηεύνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ 
παηδηώλ. 

πκβνύιην: νκάδα αλζξώπσλ πνπ έρνπλ εθιεγεί θαη 
απνθαζίδνπλ γηα δηάθνξα ζέκαηα, π.ρ. ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ. 

πλεδξηάδνπκε: καδεπόκαζηε, ζπδεηάκε θαη 
απνθαζίδνπκε γηα έλα δήηεκα. 
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[[  

ύληαγκα: ν βαζηθόο λόκνο κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη ε 
ρώξα θαη πξνζηαηεύνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ. 
ινη νη λόκνη πνπ γξάθνληαη ζηεξίδνληαη ζην 
ύληαγκα. 

πληήξεζε: ν ηξόπνο λα δηαηεξνύκε θάηη γηα αξθεηό 
θαηξό ρσξίο λα ραιάεη. 

Σερλνινγία: όια όζα λα εθεπξίζθνπλ ή θαηαζθεπάδνπλ 
νη άλζξσπνη, εθαξκόδνληαο ηηο γλώζεηο πνπ έρνπλ 
απνθηήζεη γηα λα πεηύρνπλ θάπνηνπο πξαθηηθνύο 
ζθνπνύο ηνπο θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηε δσή ηνπο. 

Σνπίν: θαζεηί πνπ βιέπεη θάπνηνο όηαλ θνηηάδεη έλα 
ρώξν, ζπλήζσο από καθξηά ή από ςειά, κηα έθηαζε 
γεο. 

Σξνρνθόξν: θαζεηί πνπ θηλείηαη κε ξόδεο. 

Φξάγκαηα: ηνίρνη πνπ ρηίδνπκε γηα λα εκπνδίζνπκε ην 
λεξό ελόο πνηακνύ λα πεξάζεη ζε κηα πεξηνρή ή γηα λα 
ην ζπγθεληξώζνπκε γηα θάπνην ζθνπό, π.ρ. γηα ην 
πόηηζκα ρσξαθηώλ, θξάγκα Μαξαζώλα θ.ά. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Με απόθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ηα δηδαθηηθά 
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ 
ηππώλνληαη από ηνλ Οξγαληζκό Δθδόζεσο Γηδαθηη-
θώλ 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, 108, A΄). 
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