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Δλόηεηα 1 Ενύκε καδί  
 

 1  Ση ζα ζνπ έιεηπε πεξηζζόηεξν αλ δνύζαηε, εζύ κε 

ηελ νηθνγέλεηά ζνπ, θάπνπ κόλνη ζαο; 
 

 Έμσ από ηελ θνηλόηεηα.  
 

ζα κνπ έιεηπε: 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

ζα κνπ έιεηπε: 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

ζα κνπ έιεηπε: 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
’ έλα κεγάιν ραξηόλη μαλαγξάθνπκε ν θαζέλαο καο 
απηά πνπ ζπκπιεξώζακε παξαπάλσ θαη  
δηαθνζκνύκε ηελ ηάμε καο κ’ απηό. 
 

 2  πδεηήζακε θαη εξεπλήζακε γηαηί νη άλζξσπνη 

δνύκε ζε θνηλόηεηεο. Μπνξνύκε λα γξάςνπκε δύν 
πξνηάζεηο κε ηε ιέμε θνηλόηεηα; 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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 3  Παηρλίδη ξόισλ 

Εσληαλεύνπκε κε ξόινπο θάπνηεο από ηηο θαζεκεξηλέο 
καο ζρέζεηο κε άιινπο αλζξώπνπο ηεο δηθήο καο 
θνηλόηεηαο. 
 

 4  Όινη καδί θαηεβαίλνπκε ζηελ απιή θαη κε θηκσιίεο 

ζρεδηάδνπκε ηε γεηηνληά καο. Εσγξαθίδνπκε ηα ζπίηηα 
καο, ην ζρνιείν καο, ηνπο δξόκνπο γύξσ από ην 
ζρνιείν. Βαδίδνπκε ζηηο δηαδξνκέο πνπ θάλνπκε θάζε 
κέξα από ην ζπίηη καο ζην ζρνιείν πάλσ ζηνπο 
ζρεδηαζκέλνπο δξόκνπο. 
 

 5  Αο γξάςνπκε κεξηθνύο θαλόλεο πνπ  

 πηζηεύνπκε όηη είλαη απαξαίηεηνη γηα λα  
 ζπλεξγαδόκαζηε ζηηο νκάδεο καο. 
 

Καλόλεο πνπ ζα ηεξνύκε όηαλ εξγαδόκαζηε 
ζηελ νκάδα καο: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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 πδεηάκε ζηελ ηάμε ηνπο θαλόλεο πνπ γξάςακε ζηηο  
νκάδεο καο. 

 Γξάθνπκε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπο θαλόλεο  
κε ηνπο νπνίνπο ζπκθσλνύκε νη πεξηζζόηεξνη. Απηόο  
ν θαηάινγνο κπνξεί λα εκπινπηίδεηαη κε θαηλνύξηνπο  
θαλόλεο, θάζε θνξά πνπ ζα ζπκθσλήζνπκε όηη καο  
ρξεηάδνληαη. 

 

 6  Φηηάρλνπκε ην δηθό καο παξακύζη 

Ζ θάζε νκάδα γξάθεη ην παξακύζη ηεο γηα  
λα ην δηαβάζεη ζηηο άιιεο νκάδεο. 

 

«Κάπνηε ππήξρε έλαο δήκνο πνπ ηνλ έιεγαλ 
……………………… . Καλέλαο πνιίηεο δελ ελδηαθεξόηαλ 
γηα ηίπνηα. Γελ έθαλαλ ηίπνηα νύηε γηα …………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
νύηε γηα  …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… . 
Όινη έιεγαλ …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… . 
Ξαθληθά, κηα κέξα …………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… . 
Σόηε ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
Ύζηεξα από απηό θαηάιαβαλ όηη δελ κπνξνύλ λα δνπλ  
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έηζη θαη άιιαμαλ. Απνθάζηζαλ λα ελδηαθέξνληαη. 
Γνύιεςαλ όινη καδί θη έθηηαμαλ ηόζν σξαία ηελ πόιε 
ηνπο, πνπ ηελ νλόκαζαλ Οκνξθνύπνιε».  

 

 7.       
  

Πώο θαληαδόκαζηε ην δήκν καο κεηά από πνιιά 
ρξόληα, όηαλ ζα είκαζηε θη εκείο κεγάινη; 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 8  Γηαθεκίδνπκε ην δήκν καο 

Ζ ηάμε καο απνθάζηζε λα ζηείιεη έλα  
γξάκκα ζηα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο ελόο ζρνιείνπ από 
άιιν δήκν. Σνπο παξνπζηάδνπκε,  
ινηπόλ, όια απηά πνπ καο θάλνπλ  
λα αγαπνύκε ην δήκν καο. Κάζε  
νκάδα γξάθεη ην δηθό ηεο γξάκκα.  
ηέιλνπκε ην γξάκκα κε ειεθηξν- 
ληθό ηαρπδξνκείν ζην ρνιηθό  
Γίθηπν ή κε ηα Διιεληθά  
Σαρπδξνκεία. 

@      

8 / 7-8  



 

Αγαπεηνί θίινη, 
Δίκαζηε νη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ ….. Γεκνηηθνύ 
ρνιείνπ. 
 
Μέλνπκε ζην δήκν …………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
 

αο πεξηκέλνπκε κε αλππνκνλεζία. 
 

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο 

ηνπ …... Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

………………………………  

 
 

 
Εδώ θνιιάκε κηα 
θσηνγξαθία ηνπ 

ηόπνπ καο 

9 / 8  



 9  Δθινγέο ζηελ ηάμε καο 
 

Ζ ηάμε καο είλαη θη απηή κηα κηθξή θνηλόηεηα. Αο 
κνηξάζνπκε ηηο εξγαζίεο καο. 

 Γύν από εκάο ζα κεηαθέξνπλ ηηο απνθάζεηο καο ζην  
Γηεπζπληή ή ζηε Γηεπζύληξηα ηνπ ρνιείνπ, ζην  
ύιινγν Γνλέσλ θαη όπνπ αιινύ απνθαζίζνπκε. Θα  
ηνπο αλαθνηλώλνπλ ηηο ηδέεο καο, ηα παξάπνλα καο  
θαη ηηο αλάγθεο καο. 

 Κάπνηνο άιινο ζα είλαη ν ηακίαο καο. 
 

Πνηνη ζα είλαη απηνί; Αο απνθαζίζνπλ νη πνιινί. 
Όπνηνο από εκάο ζέιεη, κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο  
γηα κία αξκνδηόηεηα. Γηα παξάδεηγκα, λα κεηαθέξεη ηηο 
απνθάζεηο καο, όπνπ απνθαζίδνπκε. Γηα λα γίλνπλ νη 
εθινγέο καο, ρξεηάδεηαη θάπνηνη από καο λα βνεζή-
ζνπλ. Αο θάλνπκε κηα νκάδα, πνπ ζα είλαη ε εθνξεπηηθή 
επηηξνπή. Απηή νξγαλώλεη ηηο εθινγέο. Φξνληίδεη γηα ηα 
ςεθνδέιηηα. Κάλεη έλαλ θαηάινγν κε ηα νλόκαηα καο. 
Σνπνζεηεί έλα ζξαλίν ζηελ άθξε ηεο ηάμεο γηα λα ςεθί-
δνπκε κπζηηθά θαη θάλεη έλα θνπηί θάιπε. Γίλεη από έλα 
ςεθνδέιηην ζηνλ θαζέλα ηελ ώξα πνπ πεγαίλεη ζηελ 
θάιπε γηα λα ςεθίζεη. ην ηέινο, κεηξά ηηο ςήθνπο θαη 
αλαθνηλώλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ. 
Ο θαζέλαο ή ε θαζεκηά καο ςεθίδεη ηνλ ππνςήθην ή ηελ 
ππνςήθηα πνπ πξνηηκάεη. Αο ςεθίζνπκε! 
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ΦΖΦΟΓΔΙΣΗΟ  
 

ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ΣΖ ΣΑΞΖ 
 

 1.  ………………….……………….…… 

 2. ………………….……………….…… 

 3. ………………….……………….…… 

 4. ………………….……………….…… 

 5. ………………….……………….…… 

 6. ………………….……………….…… 

 7. ………………….……………….…… 

 8. ………………….……………….…… 

 9. ………………….……………….…… 

 10. ………………….……………….…… 

 11. ………………….……………….…… 

 12. ………………….……………….…… 

 13. ………………….……………….…… 

 14. ………………….……………….…… 

 15. ………………….……………….…… 
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Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Αλαζθόπεζεο 
 

 1  πδεηάκε θαη γξάθνπκε ηη ζα ζέιακε αθόκε  

 λα κειεηήζνπκε γηα ην δήκν καο. 
 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 2  α) Όηαλ αθνύκε ηε ιέμε «δήκνο», πνηεο ιέμεηο κάο  

έξρνληαη ζην λνπ; Γξάθνπκε κεξηθέο από απηέο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……......... 
 

δήκνο 

……......... 
 

……......... 
 

……......... 
 

……......... 
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β) Από ηηο ιέμεηο πνπ γξάςακε, δηαιέγνπκε δύν  
ή πεξηζζόηεξεο θαη θηηάρλνπκε κηα πξόηαζε. 
 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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Δλόηεηα 2 Ο ηόπνο καο   
 

 1   «Θαηαζθεπάδνπκε»  

 έλαλ ηόπν κε ραξηόληα 

Γηαιέγνπκε έλαλ ηόπν από απηνύο πνπ ζπδεηήζακε 
ζηελ ηάμε θαη ηνλ θαηαζθεπάδνπκε. 
 

Οδεγίεο: 
 

 Κόβνπκε ραξηόληα ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε, όπσο  
θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. 

 Κνιιάκε ην έλα πάλσ ζην άιιν, μεθηλώληαο από ην  
πην ρακειό επίπεδν (ην κεγαιύηεξν ραξηόλη) θαη  
ηνπνζεηώληαο από πάλσ ηα ππόινηπα, αλάινγα κε  
ην πόζν ςειά από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο  
βξίζθεηαη ν ηόπνο πνπ έρνπκε δηαιέμεη (πςόκεηξν).  
Με ηνλ ηξόπν απηό θηηάρλνπκε έλα «νκνίσκα»  
ηόπνπ (νξεηλνύ, πεδηλνύ ή παξαζαιάζζηνπ). 

 Μπνξνύκε λα βάςνπκε ην θάζε επίπεδν κε δηαθν- 
ξεηηθό ρξώκα ή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ρξσκαηηζηά  
ραξηόληα (πξάζηλν γηα ην πην ρακειό επίπεδν, ιεπθό  
ζηελ θνξπθή, ελδηάκεζα ην θίηξηλν θαη ην θαθέ,  
γαιάδην θαη κπιε γηα ηε ζάιαζζα). 

 Μπνξνύκε, αλ ζέινπκε, λα θηηάμνπκε ηνλ ηόπν καο  
ρξεζηκνπνηώληαο πιαζηειίλεο δηαθνξεηηθώλ  
ρξσκάησλ. 

 

 2  πκπιεξώλνπκε ζηελ θαηαζθεπή ηεο  

 δξαζηεξηόηεηαο 1 ηηο πόιεηο θαη ηα ρσξηά 
πνπ κειεηήζακε. ηνλ ηόπν πνπ θαηαζθεπάζακε 
πξνζζέηνπκε ράξηηλα θνπηηά πνπ ηα βάθνπκε κε θαηάι-
ιεια ρξώκαηα (ζπηξηόθνπηα ζε άζπξν ρξώκα γηα ηα  
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ρακειά ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ, θνπηηά από ζπζθεπαζίεο 
θξέζθνπ γάιαθηνο θνκκέλα ζε δηαθνξεηηθά ύςε ζε 
γθξίδα ρξώκαηα γηα ηηο πνιπθαηνηθίεο ηεο πόιεο θ.ά.). 
 

 3  α) πδεηάκε θαη πξνηείλνπκε έλα έξγν πνπ 

 πηζηεύνπκε όηη ρξεηάδεηαη λα θαηα- 
 ζθεπαζηεί ζηνλ ηόπν καο. 

β) Σν δσγξαθίδνπκε, ην παξνπζηάδνπκε ζηελ  
ηάμε θη εμεγνύκε ηελ πξόηαζή καο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4  Γηα θάζε ξήκα γξάθνπκε πξνηάζεηο πνπ έρνπλ  

ζρέζε κε όζα κειεηήζακε. 
 
 

Φξνληίδσ ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 
 
 

Απνθεύγσ ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
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Πξνζηαηεύσ ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
 
 

 5  Οη κηθξέο εηθόλεο πνπ βιέπνπκε ζε δηάθνξνπο 

ράξηεο είλαη ζρέδηα πνπ καο δείρλνπλ κε απιό ηξόπν ηη 
ππάξρεη ζε θάζε ηόπν. Οη παξαθάησ εηθόλεο ππάξρνπλ 
ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ράξηεο. Βξίζθνπκε ηη ζεκαίλνπλ 
θαη ηηο αληηζηνηρίδνπκε κε ηηο ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ 
δίπια από απηέο.     
 

    
 

• αεξνδξόκην 

 
• ζεκεία ηνπ νξίδνληα  

 (πξνζαλαηνιηζκόο ζην ράξηε) 

 
• ιηκάλη 

 
• ζηδεξνδξνκηθή γξακκή 

 
• νξγαλσκέλε παξαιία 

 
 

 

 6    ρεδηάδσ ην ράξηε ηνπ δσκαηίνπ πνπ  
 

 θνηκάκαη όπσο θαίλεηαη από ςειά. 
 

 Γηα λα κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ θαη νη ζπκκαζεηέο κνπ  
ην ράξηε κνπ, θηηάρλσ θη εγώ έλα ππόκλεκα. 

Ν 

Β 

Γ Α 
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Τπόκλεκα 
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 7    Σνπνζεηνύκε ζην πάησκα ηεο ηάμεο  

 καο ηελ θαηαζθεπή ηεο δξαζηεξηόηεηαο  
 1 ηεο νκάδαο καο. 
 Παξαηεξνύκε ηελ θαηαζθεπή καο πξνζεθηηθά από  

πάλσ. 
 ρεδηάδνπκε απηό πνπ βιέπνπκε ζε έλα θνκκάηη  

ραξηί θαη ην ρξσκαηίδνπκε. 

 
 8   ηελ θαηαζθεπή ηεο δξαζηεξηόηεηαο 1  

 γξάθνπκε ζε θαξηέιεο ηνπο γεσγξαθηθνύο 
όξνπο (από ην θεθάιαην 6) πνπ αλαγλσξίδνπκε. Σηο 
ζηεξεώλνπκε ζε νδνληνγιπθίδεο θαη ηηο ηνπνζεηνύκε 
ζαλ ζεκαηνύιεο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο πάλσ ζηελ 
θαηαζθεπή καο. 

 
 9   Σν ζρήκα πνπ βιέπνπκε ζηελ επόκελε  

 ζειίδα είλαη θνκκάηη ελόο ράξηε, πνπ πα-
ξνπζηάδεη ζηεξηά θαη ζάιαζζα. Γηα λα ην ρξσκαηίζνπκε, 
δηαιέγνπκε ην κπιε θαη ην θαθέ ρξώκα. Απνθαζίδνπκε 
αλ ην δηθό καο ζρέδην ζέινπκε λα δείρλεη έλαλ ηζζκό ή 
έλαλ πνξζκό. Γξάθνπκε πξώηα ην γεσγξαθηθό όξν 
πνπ επηιέμακε ζην θαηάιιειν ζεκείν ηνπ «ράξηε» θαη 
κεηά ηνλ ρξσκαηίδνπκε θαηάιιεια. 
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 10   ηελ θαηαζθεπή ηεο δξαζηεξηόηεηαο 1 

γξάθνπκε ζε θαξηέιεο ηνπο γεσγξα- 
θηθνύο όξνπο (από ην θεθάιαην 7) πνπ αλαγλσξίδνπκε. 
Σηο ζηεξεώλνπκε ζε νδνληνγιπθίδεο θαη ηηο ηνπνζε-
ηνύκε ζαλ ζεκαηνύιεο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο πάλσ 
ζηελ θαηαζθεπή καο. 
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Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Αλαζθόπεζεο 
 

 1   Γξάθνπκε ζε θάζε θνκκάηη ηνπ θύθινπ  

 ιέμεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε ηόπν. 
 

 
παξαζαιάζζηνο  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
πεδηλόο 

νξεηλόο 
 
 
 
 
 
 

 2   Από ηηο παξαθάησ ιέμεηο δηαιέγνπκε ηηο θαηάι- 

ιειεο θαη ζπκπιεξώλνπκε ην θείκελν. 
 

πξνζηαηεύνπκε, δεκηνπξγήκαηα, δείρλεη, 
δεκηνπξγείηαη, θαίλεηαη, θηηάρλνπλ,  

πξνθαιεί, θαηαζηξέθεη 
 

Ο ηόπνο πνπ δνύκε ………………………… από ηε θύζε 
θαη ηνλ άλζξσπν. 
………………………… ηεο θύζεο κπνξεί λα είλαη έλα  
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βνπλό, έλα ζπήιαην, κηα ιίκλε, έλα λεζί. 
Απηά ηα ……………………… έλαο ράξηεο. ην θπζηθό 
πεξηβάιινλ νη άλζξσπνη ……………………… δξόκνπο, 
νηθηζκνύο, ιηκάληα, εξγνζηάζηα θ.ά. Έηζη αιιάδεη ην 
θπζηθό πεξηβάιινλ. Μεξηθέο θνξέο όκσο απηό 
………………………… πξνβιήκαηα. Γη’ απηό είλαη 
απαξαίηεην λα ………………………… ην πεξηβάιινλ καο. 
 

 3  α) Γξάθνπκε ην ρξώκα κε ην νπνίν ζα δσγξαθί- 

δακε ζε έλα γεσκνξθνινγηθό ράξηε: 
 

 ηελ πεδηάδα: κε ..............…… ρξώκα 

 ηε ζάιαζζα: κε ...............…… ρξώκα 

 ην βνπλό: κε ....................…… ρξώκα 

 ην πνηάκη: κε ...................…… ρξώκα 

 ηε ιίκλε: κε .....................…… ρξώκα 

 
β) ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε δύν από ηα  

παξαπάλσ θαη ηα δσγξαθίδνπκε. 
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Δλόηεηα 3  Μέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο 
 

 1  α) ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηαμηλνκνύκε κέζα  

ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο. 
 

 Κέζα ζπγθνηλσλίαο Κέζα κεηαθνξάο 

ζηε 
ζηεξηά 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

ζηε 
ζάιαζζα 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

ζηνλ 
αέξα 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 
β) Εσγξαθίδνπκε κέζα ζπγθνηλσλίαο  

θαη κεηαθνξάο. 
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 2   Έξεπλα κε ζέκα: «Δίκαζηε επραξηζηεκέλνη από ηε  

ζπγθνηλσλία ζηνλ ηόπν καο;» 
 

 Φσηνηππνύκε ην εξσηεκαηνιόγην ώζηε ν θαζέλαο  
καο λα πάξεη από δύν αληίηππα. 

 Ο θαζέλαο θάλεη ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ζε δύν  
αλζξώπνπο πνπ θαηνηθνύλ ζηελ πεξηνρή καο. 

 Βάδνπκε Υ ζηα ηεηξαγσλάθηα αλάινγα κε ηηο  
απαληήζεηο πνπ ζα καο δώζνπλ. 

 

Δξσηεκαηνιόγην 
 

1) Άληξαο    .   Γπλαίθα    .  

2) Καηνηθείηε κόληκα ζηελ πεξηνρή;  λαη    .   όρη    .  

3) Πνηα κέζα ζπγθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηείηε ζηηο 

θαζεκεξηλέο ζαο κεηαθηλήζεηο; 

ιεσθνξείν    .   ηξόιετ    .   κεηξό    .   ηξακ    .   άιιν    .  

Πνην άιιν; ................................. 

4) Πόζν επραξηζηεκέλνη είζηε από ηα κέζα 

ζπγθνηλσλίαο;  

θαζόινπ    .   ιίγν    .   πνιύ    .   πάξα πνιύ    .  

5) Κάζε πόηε πεξλνύλ;  ζπάληα    .   αξθεηά    .    

ζπρλά    .   πνιύ ζπρλά    .   πάξα πνιύ ζπρλά    .   

6) Δίλαη θνληά ζην ζπίηη ζαο νη ζηάζεηο;  Ναη    .   Όρη    .  

7) αο πεγαίλνπλ ζηνλ πξννξηζκό ζαο ………………….. 

αξγά    .   γξήγνξα    .   πνιύ γξήγνξα    .    

πάξα πνιύ γξήγνξα    .  
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8) Γξάςηε ζε κηα πξόηαζε ηη ζα πξνηείλαηε γηα ηε 
βειηίσζε ηεο ζπγθνηλσλίαο ζηελ πεξηνρή ζαο. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
   ε πνηα πξώηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνύκε λα  
 θαηαιήμνπκε ζηελ νκάδα καο από ηηο 
απαληήζεηο πνπ πήξακε ζηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ 
κνηξάζακε; 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 
 πγθεληξώλνπκε όια ηα εξσηεκαηνιόγηα ζηελ ηάμε  

καο, ηα επεμεξγαδόκαζηε κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ  
καο θαη βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο  
απόςεηο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηόπνπ καο γηα ηηο ηνπηθέο  
ζπγθνηλσλίεο. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

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

 3    Μαζαίλνπκε παίδνληαο 

(Κάζε νκάδα κπνξεί λα παίμεη ην δηθό ηεο  
παηρλίδη) 

 

 Φσηνηππνύκε θαη θόβνπκε ηηο θαξηέιεο. 
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 Σηο αλαθαηεύνπκε θαη ηηο βάδνπκε αλάπνδα. 

 Κάζε παίθηεο ζα ρξεηαζηεί έλα πηόλη από ζθάθη ή από  
θάπνην άιιν παηρλίδη καο θαη έλα δάξη. 

 ην παηρλίδη κπνξνύλ λα πάξνπλ κέξνο κέρξη  
ηέζζεξηο καζεηέο. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Πέξαζεο κε θόθθηλν 

θαλάξη. 

Πέξαζεο κε θίηξηλν 
ηξέρνληαο. 

Κάζηζεο ζην 
θάζηζκα ηνπ 

ζπλνδεγνύ. 

Φνξάο θξάλνο όηαλ 
νδεγείο ην πνδήιαηό 

ζνπ. 

Κνίηαμεο δεμηά θαη 
αξηζηεξά πξηλ δηα-

ζρίζεηο ην δξόκν. 

Ο δξόκνο είλαη άδεηνο, 
ην θαλάξη θόθθηλν θη 

εζύ πεξηκέλεηο. 

Γηακαξηπξήζεθεο ζηνλ 
νδεγό πνπ πάξθαξε 

ζην πεδνδξόκην. 

Παίδεηο θπλεγεηό ζην 
πεδνδξόκην. 

Με ην παηίλη ζνπ 
ζηακαηάο ζηηο 

δηαζηαπξώζεηο. 

Κάζηζεο ζην 
απηνθίλεην ρσξίο 
λα βάιεηο ηε δώλε 

ζνπ. 
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 Οδεγίεο.   
 

 Σνπνζεηνύκε ην πηόλη καο ζηελ αξρή ηνπ  
«ζαιίγθαξνπ». 

 

 Ρίρλνπκε ην δάξη θαη πξνρσξάκε ηόζα ηεηξάγσλα  
όζα δείρλεη ην δάξη. 

 

 Όπνηε θηάλνπκε ζε ρξσκαηηζκέλν ηεηξάγσλν,  
ηξαβάκε κία θάξηα. 

 αξρή 

   

ηέινο 
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 πδεηάκε ζηελ νκάδα θαη απνθαζίδνπκε: αλ απηό  

πνπ ιέεη ε θάξηα είλαη ζσζηό, πξνρσξάκε δύν  

ηεηξάγσλα κπξνζηά. Αλ είλαη ιάζνο, πάκε δύν  

ηεηξάγσλα πίζσ. 
 

Ληθεηήο ή ληθήηξηα ηνπ παηρληδηνύ είλαη ην παηδί πνπ 
ζα θηάζεη πξώην ζην θέληξν ηνπ «ζαιίγθαξνπ». 
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Γξαζηεξηόηεηεο ηεο αλαζθόπεζεο 
 

 1  πκπιεξώλνπκε ηελ αθξνζηηρίδα ηνπ  

 πνδειάηνπ. 
 

1) Π _ _ _ _ _ 

2) Ο _ _ _ _ _ 

3) Γ _ _ _ _ 

4) Ζ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5) Λ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6) Α _ _ _ _ 

7) Σ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8) Ο _ _ _ _ 
 
1) ’ απηέο ππάξρεη ζπλήζσο θπθινθνξηαθό πξόβιεκα. 

2) Κώδηθαο …………… Κπθινθνξίαο. 

3) Πξνζέρνπκε πάληα όηαλ ηνλ δηαζρίδνπκε. 

4) Ο ζόξπβνο ζηηο πόιεηο είλαη θαη απηόο έλα είδνο  
ξύπαλζεο. 

5) Μέζν ζπγθνηλσλίαο πνπ κεηαθέξεη πνιινύο  
αλζξώπνπο. 

6) Δίλαη από ηα παιαηόηεξα κεηαθνξηθά κέζα (ζειπθό). 

7) Τπάξρεη θαη …. ζρνιηθόο. 

8) «Με κηιάηε ζηνλ ….» 
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 2  πκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα κε δηάθνξα κέζα 

ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο πνπ ζπδεηήζακε 
ζηελ ελόηεηα. 
 

Μέζα ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο 
 

ηε ζηεξηά ηε ζάιαζζα ηνλ αέξα 
 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 

 3   Πνην κέζν ζπγθνηλσλίαο πξνηείλνπκε λα ρξεζηκν- 

πνηνύλ πην ζπρλά νη άλζξσπνη ζηηο πόιεηο;  
Γηθαηνινγνύκε ηελ άπνςή καο. 
 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
 

Επίζθεςε ζην πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο 
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Δλόηεηα 4  Φπηά θαη δώα ηνπ ηόπνπ καο 

 

 1  Καηαζθεπάδνπκε εηηθέηεο γηα έλα κπνπθάιη  

 ιάδη ή θξαζί. 
 

Γξάθνπκε ζηηο εηηθέηεο καο ην όλνκα, ηελ 
πεξηνρή πξνέιεπζεο, ηελ πνηθηιία, ην όλνκα ηνπ 
παξαγσγνύ, ηελ εκεξνκελία εκθηάισζεο θαη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο θαη ηηο δηαθνζκνύκε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2  πδεηάκε ηηο παξαθάησ θξάζεηο: «ε 

 ζάιαζζα είλαη ιάδη», «ρξόληα πνιιά ζαλ 
ηελ ειηά», «ζαλ ην παιηό θαιό θξαζί». Γξάθνπκε θη 
εκείο παξόκνηεο θξάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ειηά 
θαη ην ακπέιη. 
 
 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

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

 

 3  ΛΑΓΗ, ΚΡΑΗ 

Δπηιέγνπκε κία από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο  
θαη θηηάρλνπκε ηε δηθή καο αθξνζηηρίδα. 

 

Οδεγίεο: 
 

 Γξάθνπκε ηε ιέμε πνπ επηιέμακε θάζεηα κε θεθαιαία  
γξάκκαηα. 

 Γηα θάζε γξάκκα ηεο ιέμεο βξίζθνπκε κία άιιε ιέμε  
πνπ αξρίδεη από απηό. Έρνπκε ηώξα ηόζεο ιέμεηο όζα  
γξάκκαηα έρεη ε πξώηε ιέμε πνπ επηιέμακε (ιάδη ή  
θξαζί). 

 Αληηθαζηζηνύκε ηα γξάκκαηα ησλ ιέμεσλ πνπ  
βξήθακε κε παύιεο (εθηόο από ηα αξρηθά!). 

 Γηα λα κπνξέζνπλ νη ζπκκαζεηέο καο λα αλαθα- 
ιύςνπλ ηηο ιέμεηο πνπ «θξύβνληαη» ζηηο παύιεο,  
γξάθνπκε δίπια ζηελ θαζεκηά έλαλ νξηζκό, δειαδή  
κία εμήγεζή ηεο (όπσο ζηα ζηαπξόιεμα). Μπνξνύκε  
επίζεο λα γξάςνπκε κία εξώηεζε, πνπ ε απάληεζε  
ηεο είλαη ε ιέμε πνπ ζα πξέπεη λα βξνπλ νη  
ζπκκαζεηέο καο. Γηα παξάδεηγκα Λ_ _ _ _ _. Από  
πνην κέξνο μεθηλνύλ ηα πινία; (ΛΗΜΑΝΗ). 

 Οη νκάδεο αληαιιάζζνπκε ηηο αθξνζηηρίδεο καο θαη  
ηηο ζπκπιεξώλνπκε. 
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Ι ……………  
 

Α ……………  
 

ΓΧΡΟ Σν ραξίδνπκε ζε θάπνηνλ πνπ γηνξηάδεη 
 

Η ……………..  

 
 
 
 

 
 

ΘΟΤΓΟΤΛΗ Σν αθνύκε ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ  
 δηαιείκκαηνο 

Ρ ……………  
 

Α ……………  
 

 ……………  
 

Η …………….  
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 4  «Σν ρνληξό κπηδέιη ρνξεύεη ηζηθηεηέιη  

 Υνξεύεη ηζηθηεηέιη ζην ρνξό ησλ κπηδειηώλ  

Καη ηα θνινθπζάθηα ρηππάλε παιακάθηα  
Πάλσ ζηελ πξαζηλάδα θαη πάλσ ζην γθαδόλ. 
 

 Μ’ έλα πξάζηλν θαηλνύξην παπηγηόλ  
 Πξνρσξώ γηα ην ρνξό ησλ κπηδειηώλ  
 Ήξζ’ ή ώξα πηα θη εγώ  
 Να ρνξέςσ κε ιαρηάξα  

 Αγθαιηά κε κηα αγθηλάξα  
 Σν πξώην κνπ ηαγθό. 

 

 Βιίηα θαη ζπαλάθη ρνξεύνπλε πξηάθη 
 Υνξεύνπλε ζπξηάθη ζην ρνξό ησλ κπηδειηώλ  

 Κη ε κπάκηα ε κεγάιε ρνξεύεη πεληνδάιε  
 Πάλσ ζηελ πξαζηλάδα θαη πάλσ  

ζην γθαδόλ…» 
 

Ληιηπνύπνιε, Μ. Κξηεδή 
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 Γηαιέγνπκε ξόινπο, δειαδή γηλόκαζηε κπηδέιηα,  
θνινθπζάθηα, αγθηλάξεο…  

 Δηνηκάδνπκε ηα θνζηνύκηα καο θαη παίδνπκε! 

 

 5  λεξαληδηά, πηπεξηά, ζίθαιε, ξεβίζηα,  

 θξηζάξη, θαθέο, ιεκνληά, ληνκάηα  
 

Σαμηλνκνύκε ηηο ιέμεηο ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηνπ 
παξαθάησ πίλαθα. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε θαη 
δηθά καο θπηά. 
 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ΟΠΡΗΑ 
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ ΛΑΥΑΝΗΚΑ 
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

 6  α)  Σα θύιια κπνξνύκε λα πνύκε όηη  

 κνηάδνπλ κε εξγαζηήξην καγεηξηθήο ή  
δαραξνπιαζηηθήο, κηα θαη ζ’ απηά ελώλνληαη δηαθν-
ξεηηθά πιηθά γηα λα παξαζθεπαζηεί ε ηξνθή ηνπ θπηνύ, 
όπσο ζην εξγαζηήξην αλαθαηεύνπκε ηα πιηθά γηα λα 
θηηάμνπκε έλα θαγεηό ή έλα γιπθό. 
 

 Ζ εξγαζία πνπ θάλεη ν βιαζηόο γηα ην θπηό, δειαδή  
λα κεηαθέξεη ηηο νπζίεο από ηε ξίδα πξνο ηα θύιια,  
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  καο ζπκίδεη ηε δνπιεηά ελόο αλζξώπνπ πνπ κεηαθέξεη  
θάηη (κεηαθνξέαο). 

 

 Ζ ξίδα κάο ζπκίδεη ηελ άγθπξα ηνπ πινίνπ: όπσο ε  
άγθπξα πέθηεη ζην βπζό θαη θξαηάεη ζηαζεξό έλα  
πινίν, έηζη θαη ε ξίδα κπαίλεη κέζα ζην ρώκα θαη  
θξαηά ην θπηό ζηαζεξά ζηε ζέζε ηνπ. 

 
Φύιια, βιαζηόο θαη ξίδα ζπλεξγάδνληαη γηα λα δήζεη θαη 
λα αλαπηπρζεί ην θπηό. 
 
 πδεηάκε θαη βξίζθνπκε θαη άιια  

εξγαιεία, αληηθείκελα, επαγγέικαηα ή  
δξαζηεξηόηεηεο αλζξώπσλ πνπ  
θάλνπλ παξόκνηα ή ζρεηηθή δνπιεηά κε  
ηα θύιια, ην βιαζηό, ηε ξίδα ησλ θπηώλ. 

 
 
 
 

Φύιια 
 

εξγαζηήξην 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Βιαζηόο  
 

κεηαθνξέαο  

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Ρίδα 
 

άγθπξα 

…………………. 

…………………. 

…………………. 
   

 
 
 

β) Βξίζθνπκε θαη θαηαγξάθνπκε εξγαζίεο πνπ γίλνληαη  
κόλν κε ηε ζπλεξγαζία πνιιώλ αλζξώπσλ. 

 
 

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

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 7  Σαμηλνκνύκε  
 

Εσγξαθίδνπκε ή θνιιάκε θσηνγξαθίεο από δηαθνξά 
θπηά, αλάινγα κε ην ηη ηξώκε από απηά. 
 

ηξώκε ηα 
θύιια 

ηξώκε ην 
βιαζηό 

ηξώκε ηε 
ξίδα 

ηξώκε ηνλ 
θαξπό 
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ηξώκε ηα 
θύιια 

ηξώκε ην 
βιαζηό 

ηξώκε ηε 
ξίδα 

ηξώκε ηνλ 
θαξπό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 8              Έλα θαληαζηηθό θπηό 

 Απνθαζίδνπκε ζε πνην πεξηβάιινλ ζα δεη ην θπηό. 
 Εσγξαθίδνπκε ηε ξίδα, ην βιαζηό θαη ηα θύιια ηνπ  

θαη εμεγνύκε κε ιίγα ιόγηα γηαηί ηνπ δώζακε απηή ηε  
κνξθή. 
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 9              Γξάθνπκε ιίγα ιόγηα γηα ην πώο θαηνξ- 

ζώλνπλ απηά ηα θπηά λα δνπλ θαη λα αλαπηύζζνληαη 
ζην πεξηβάιινλ ηνπο. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

δέληξν πνπ ξίρλεη  θάθηνο 
 ηα θύιια ηνπ   
 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 10   Καηαζθεπάδνπκε ην ιεύθσκα ησλ θαηνηθίδησλ  

 δσώλ      
 

πγθεληξώλνπκε θσηνγξαθίεο, ζθίηζα, δηθέο καο 
δσγξαθηέο, εηθόλεο από πξντόληα ηνπο, πιεξνθνξίεο, 
κηθξέο ηζηνξίεο θαη παξακύζηα ή κύζνπο. 
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 11   Αο παίδνπκε: «Αξκέγνπκε ηελ αγειάδα» 
 

Υξεηαδόκαζηε έλα πιαζηηθό ειαζηηθό γάληη, θαξθίηζεο, 
λεξό ή αξαησκέλν γάια, έλα θαξδύ ιάζηηρν, έλα δνρείν 
θαη πνιύ θέθη γηα δνπιεηά! 

 

 Γεκίδνπκε ην πιαζηηθό γάληη  
ην λεξό ή ην αξαησκέλν γάια. 

 Γέλνπκε από πάλσ ην γάληη  
κε ην ιάζηηρν. 

 Έλαο ή κία από εκάο θξαηά ην  
«γεκάην γάληη». Με ηελ  
θαξθίηζα αλνίγνπκε ηξύπεο  
ζηα δάρηπια ηνπ γαληηνύ. 

 Σνπνζεηνύκε από θάησ ην  
δνρείν θαη... μεθηλάκε ην  
άξκεγκα. Καιή επηηπρία! 
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 12   πκπιεξώλσ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Εών ηνπ  
δάζνπο 

 

Πώο πξνζηα-
ηεύεηαη από ηνπο 

ερζξνύο ηνπ; 

Ση παξόκνην θάλεη 
ν άλζξσπνο όηαλ 

απεηιείηαη; 

 
ιαγόο 

 
 

 

 
ιύθνο 

 
 

 
ατηόο 

 
 

 
αξθνύδα 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 13    Βξίζθνπκε κύζνπο θαη παξαδόζεηο γηα  

 ηα δώα ηνπ δάζνπο. 
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 14    Δπηιέγνπκε όζα δώα ηεο ζάιαζζαο  

 ζέινπκε, ηα δσγξαθίδνπκε θαη θηηά- 

ρλνπκε έλα θνιάδ κε ηίηιν: «Σα δώα ηεο ζάιαζζαο». 

 
 

 15   Γηαβάδνπκε ην παξακύζη 

(βαζηζκέλν ζην Βηβιίν ηνπ Β. Ηιηόπνπινπ  
Τξηγσλνςαξνύιεο ελαληίνλ Καξραξία, Εθδόζεηο  
Παηάθε) 

 

Από ηε κέξα πνπ ν κηθξόο Γαύξνο κεηαθόκηζε κε 
ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηελ θαηλνύξηα ηνπο γεηηνληά, έρνπλ 
θηόιαο πεξάζεη κήλεο. Όκσο ν κηθξόο Γαύξνο πνηέ δε 
ζα μεράζεη ηηο πξώηεο εθείλεο κέξεο, όηαλ κε ηελ νηθν-
γέλεηα ηνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηε «γεηηνληά ησλ 
κεγάισλ», πνπ ήηαλ ρηηζκέλε ζηα βαζηά λεξά, θάησ απ' 
ην κεγάιν βξάρν. ηελ αξρή ην κηθξό γαπξάθη, πνπ ηόηε 
ήηαλ αθόκε κηθξόηεξν, πίζηεπε όηη ηα πξάγκαηα ζα 
ήηαλ απιά, όπσο θαη ζηελ παιηά ηνπ γεηηνληά. Γξήγνξα 
όκσο έκαζε όηη κηα κεηαθόκηζε δελ είλαη απιό πξάγκα. 

«Ση δνπιεηά έρνπλ απηνί εδώ;» άθνπζε πίζσ ηνπ λα 
ςηζπξίδεη (όρη θαη ηόζν ζηγά) ε γεηηόληζζα ε θπξία Ξηθία 
ζηνλ θύξην Ρνθό, θαζώο ε νηθνγέλεηα ηνπ κηθξνύ 
Γαύξνπ θνιπκπνύζε πεξήθαλα πξνο ην λέν ηεο ζπίηη. 

«Απηνί δελ είλαη λόζηηκνη νύηε λα ηνπο θάκε!», 
απάληεζε ν θύξηνο Ρνθόο. 

«Βξε, θαληάδεζαη ην παηδί ηνπο λα πεγαίλεη ζην 
ίδην ζρνιείν κε ηα δηθά καο;», πεηάρηεθε ε θπξία νπ-
πηά, θαρύπνπηα θαη πνλεξά. 

«Απηό δελ είλαη ζσζηό λα ζπκβεί, έρεηο δίθην», 
αθνύζηεθε ε βξνληεξή θσλή ηνπ θπξίνπ Καξραξία, ην 
ίδην ηξνκαθηηθή κε ηα δόληηα ηνπ. 

Ο κηθξόο Γαύξνο δε κίιεζε ζηνπο γνλείο ηνπ γηα 
όζα άθνπζε, αιιά από ηόηε είρε ηα κάηηα ηνπ θαη η'  
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απηηά ηνπ αλνηρηά, γηα λα κάζεη πεξηζζόηεξα γηα ηνπο 
θαηλνύξηνπο γείηνλεο. 

Έκαζε, ινηπόλ, όηη ε γεηηνληά απηή ήηαλ επηθίλδπλε, 
ηδίσο γηα ηνπο κηθξνύο, πνπ θηλδύλεπαλ αθόκε θαη λα 
θαγσζνύλ απ’ ηνπο κεγάινπο θαη πσο από ηελ αξρή 
δελ είδαλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ κε θαιό κάηη. Πίζηεπαλ 
πσο κηα νηθνγέλεηα ζαλ απηή, πνπ ήξζε από ηόζν 
καθξηά, δελ έρεη ζέζε αλάκεζά ηνπο. 

Οη νηθνγέλεηεο ηνπ Ρνθνύ, ηεο Υειώλαο, ηεο 
Φώθηαο (πνπ όκσο είρε θη άιιν ζπίηη, ςειά ζηα βξάρηα) 
θαη ησλ κεγάισλ ςαξηώλ, πνπ δνύζαλ εθεί από παιηά, 
ήηαλ δπλαηέο θαη δελ άθελαλ εύθνια ηνπο 
«θαηλνύξηνπο» λα πιεζηάζνπλ. 

Γηα κηα ζηηγκή ην γαπξάθη λνζηάιγεζε ηνπο 
παιηνύο ηνπ γείηνλεο, εθεί ζηα ξερά λεξά ηνπ παιηνύ 
ηνπ ζπηηηνύ: ηνλ αξγνθίλεην Αρηλό, γεκάην αγθάζηα 
αιιά ηόζν ζπκπαζεηηθό, ηελ έμππλε Γαξίδα, ηελ θπξία 
αξδέια κε ηα ζαξδειάθηα ηεο, ην Μπαξκπνύλη θαη ην 
πάξν. Πξηλ όκσο πξνιάβεη λα ζηελνρσξεζεί ζηα 
ζνβαξά, ήξζαλ νη κέξεο πνπ ην ςαξνζρνιείν άλνημε, 
κεηά ηηο δηαθνπέο. 

Έηζη έλα πξσί, θνιπκπώληαο κόλν ηνπ ζηα βαζηά 
λεξά, μεθίλεζε γηα ην ςαξνζρνιείν. Καηάιαβε ηόηε ην 
γαπξάθη όηη πεξηζζόηεξν ραηξόηαλ, παξά θνβόηαλ. 
Μάιηζηα, ζην δξόκν ηξαγνπδνύζε δπλαηά, θη αο κελ 
είρε σξαία θσλή. 

«Μεγάιεο ραξέο βιέπσ ζήκεξα, κηθξέ!», άθνπζε 
πίζσ ηνπ κηα δπλαηή θσλή θαη, πξηλ πξνιάβεη λα 
γπξίζεη, έλα κεγάιν, γξήγνξν Γειθίλη είρε ζηαζεί 
κπξνζηά ηνπ. 

«Γηαηί είζαη ηόζν επηπρηζκέλνο;» ηνλ ξώηεζε. 
Ο κηθξόο Γαύξνο, θαηαπίλνληαο  

ην θόβν ηνπ, απάληεζε κε ζηγαλή αιιά ζηαζεξή θσλή: 
«Γηαηί πεγαίλσ ζην ζρνιείν, ζα κάζσ θαηλνύξηα  
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παηρλίδηα θαη ζα βξσ θαηλνύξηνπο θίινπο». Καη, βιέπν-
ληαο όηη ην Γειθίλη όρη κόλν δελ ηνλ έηξσγε, αιιά ηνλ 
θνίηαδε κε θαινζύλε, ζπλέρηζε: 

«ηε γεηηνληά κνπ, μέξεηε, νη γνλείο ησλ άιισλ 
παηδηώλ δελ ηα αθήλνπλ λα παίδνπλ καδί κνπ...» 

Σν Γειθίλη ηνλ έπηαζε από ην ρέξη θαη έθηαζαλ καδί 
ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Φώλαμε ην μηθηάθη θαη ηνπ 
πξόηεηλε λα πάξεη ζηε κεγάιε παξέα ηνπ ην γαπξάθη 
θαη λα παίμνπλ όινη καδί. Δθείλν ακέζσο... 
 

α) πλερίδνπκε ηελ ηζηνξία.... Γελ παξαιείπνπκε λα  
αλαθέξνπκε ηα νλόκαηα ησλ ππόινηπσλ ςαξηώλ ηνπ  
παξακπζηνύ. 

β) Γίλνπκε ηίηιν ζην παξακύζη καο. 
 
 

 16    πκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα θαη κε άιια  

δώα ησλ ιηκλώλ θαη ησλ πνηακώλ, όπσο  
ζην παξάδεηγκα. 

 

Ζ πξνζαξκνγή ησλ δώσλ ζην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ 

Εών Υαξαθηεξηζηηθό Απνηέιεζκα 

βάηξαρνο 
καθξηά γιώζζα  

πνπ θνιιάεη 
πηάλεη θαη ηξώεη έληνκα 
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 17  Αο παίμνπκε 
 

α) Φαληαδόκαζηε όηη ε ηάμε  
καο είλαη κηα ήζπρε ιίκλε. 
Δκείο κπνξνύκε λα είκαζηε  
όπνηα δώα ηεο ιίκλεο  
ζέινπκε. Μπνξνύκε λα  
θηηάμνπκε ηηο θσιηέο καο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ζάθεο 
καο, ηα ζξαλία καο ή ηηο θαξέθιεο καο.  

Κάπνπ θάπνπ κηκνύκαζηε ηηο θσλέο πνπ βγάδνπλ ηα 
δώα.  

Πξνζπαζνύκε, ώζηε λα είλαη όια ήξεκα θαη λα θάλνπκε 
ό,ηη ζα έθαλαλ θαη ηα δώα κηα κέξα ζηε ιίκλε. 
 

β) Γύν ζπκκαζεηέο καο γίλνληαη θπλεγνί πνπ έξρνληαη 
ζηε ιίκλε γηα θπλήγη θαη κηκνύληαη ηνλ ήρν ησλ όπισλ 
ηνπο.  

Έλαο ζπκκαζεηήο καο θάλεη έλαλ πεξαζηηθό πνπ δελ 
πξνζέρεη θαη ραιάεη θάπνηεο θσιηέο καο. Δπίζεο, 
πεηάεη θαη θάπνηα ζθνππίδηα ζην ρώξν καο.  

Έλαο άιινο ζπκκαζεηήο καο θάλεη ην πνηάκη πνπ 
θνπβαιάεη κε ηα λεξά ηνπ ζθνππίδηα (π.ρ. θύιια, 
κπνπθάιηα, ραξηάθηα θ.ιπ.) θαη ηα ξίρλεη ζηε ιίκλε καο. 

Δκείο, πνπ παξηζηάλνπκε ηα δώα,  
όζν ζα ζπκβαίλνπλ απηά, ζρνιηάδνπκε ηηο πξάμεηο ηνπο, 
ζπδεηάκε πόζν ζα καο βιάςνπλ θαη πώο ληώζνπκε. 
 

γ) πγθξίλνπκε ηε ιίκλε καο όπσο ήηαλ ζηελ αξρή θαη 
όπσο είλαη ηώξα. 

Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδνπκε; 

πδεηάκε όινη καδί ζηελ ηάμε. 
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 18  Βξίζθνπκε ηζηνξίεο ή κύζνπο κε δώα (ησλ ιηκλώλ,  

ησλ πνηακώλ ή ηεο ζάιαζζαο). 
 

 

 19  Μηα νηθνγέλεηα γάησλ 
 

 
γάηνο  
 γάηα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 γαηάθηα 

  
 
 
 
 Υξσκαηίδνπκε ηα γαηάθηα. 
 

 Δμεγνύκε γηαηί ρξεζηκνπνηήζακε απηά ηα ρξώκαηα. 
 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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 20   Αο παίμνπκε 
 

 Υξεηαδόκαζηε κηθξά κπαιόληα, αιεύξη,  
λεξό, ισξίδεο εθεκεξίδαο θαη πνιύ θέθη γηα δνπιεηά! 
 

 Εσγξαθίδνπκε θαη θόβνπκε κηθξά δσάθηα όπσο  
ηνπ ζθίηζνπ. 

 

 Βάδνπκε έλα κέζα ζε θάζε κπαιόλη. Φνπζθώλνπκε  
ηα κπαιόληα ηόζν πνπ λα κνηάδνπλ κε απγά. 

 

 ε κηα κηθξή πιαζηηθή ιεθάλε βάδνπκε αιεύξη,  
πξνζζέηνπκε ριηαξό λεξό θαη αλαθαηεύνπκε, ώζηε λα  
γίλεη αιεπξόθνιια. 

 

 Βνπηάκε ζηελ αιεπξόθνιια κία κία ηηο ισξίδεο ηεο  
εθεκεξίδαο θαη θαιύπηνπκε ηα κπαινλάθηα. 

 

 Σα αθήλνπκε λα μεξαζνύλ (2-3 εκέξεο). Αλ ζέινπκε,  
βάθνπκε ηα «απγά» καο κε άζπξε κπνγηά. 
 

 Κάζε νκάδα απνθαζίδεη πώο ζα ζπάζεη ηα δηθά ηεο  
«απγά» γηα λα «γελλεζνύλ» ηα λέα «δσάθηα». 

 
 
 
 
 

46 / 32  



 

Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Αλαζθόπεζεο 
 

 1  α) Φηηάρλνπκε έλα κηθξό θείκελν κε ζέκα  

 θπηά ή δώα πνπ κειεηήζακε ζηελ 
ελόηεηα. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηηο ιέμεηο 
πνπ ππάξρνπλ ζην βαζηθό ιεμηιόγην. 
 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
 

 2  εκεηώλνπκε Υ όπνπ ηαηξηάδεη ζηνλ  

 παξαθάησ πίλαθα. 
 

 Θάκλνο Γέληξν 
Ρίρλεη ηα 

θύιια ηνπ 
Γε ξίρλεη  

ηα θύιια ηνπ 

ειηά     

πεύθν     

ζπκάξη     

ιεκνληά     

ακπέιη     

βειαληδηά     
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 3  εκεηώλνπκε Υ όπνπ ηαηξηάδεη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 

 Καηνηθίδην 
Εών ηνπ 
δάζνπο 

Εών ηεο 
ζάιαζζαο 

Εών ηεο ιίκλεο  
ή ηνπ πνηακνύ 

Γελλά  
απγά 

Γελλά 
κηθξά 

αγειάδα       

θόηα       

ιαγόο       

ιύθνο       

ζαξδέια       

αζηαθόο       

βάηξαρνο       
 

 4  Αληηζηνηρίδνπκε ηηο ιέμεηο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηηο πξνηάζεηο πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζηε δεμηά ζηήιε. 
 

Εσληαλόο νξγαληζκόο Πώο πξνζαξκόδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

Πιάηαλνο    Αιιάδεη ρξώκα αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ πνπ δεη. 

Αξθνύδα    Σν ρεηκώλα ξίρλεη ηα θύιια ηνπ. 

Φξαγθνζπθηά    Απιώλεη βαζηά ηηο ξίδεο ηνπ γηα λα βξεη λεξό. 
Βάηξαρνο    Σα θύιια ηνπ είλαη ζθιεξά ζαλ βειόλεο. 
Διηά    Πέθηεη ζε ρεηκεξία λάξθε. 
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Δλόηεηα 5 Σξνθή θαη ελέξγεηα 

  

 1  Από ηηο ηξνθέο παίξλνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ 

ρξεηαδόκαζηε γηα ηελ αλάπηπμε καο θαη ηηο θαζεκεξηλέο 
καο δξαζηεξηόηεηεο. Με βάζε όζα ζπδεηήζακε, 
ζπκπιεξώλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Δηθνζη- 
ηεηξάσξν 

Ση θάλσ ζπλήζσο Ση ηξώσ 

Πξσί ζην 
ζπίηη 

 

 
 

Πξσί ζην 
ζρνιείν 

 

 
 

Κεζεκέξη 
 

 
 

Απόγεπκα 
 

 
 

Βξάδπ   

 

 2  Καηαζθεπάδνπκε ηξνθηθέο ππξακίδεο 

 
 
 
 

 
ζπόξνη - γάηα - πνληηθνί  θνπληνύθηα - θνπθνπβάγηα 
 - ζθηνπξάθηα 
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γεξάθη - θνπλνύπηα - θίδηα  θαξραξίαο - ηόλνο - ξέγγα 
 - βαηξάρηα    - γαξίδεο 

 
 Γηαβάδνπκε ηηο ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ θάησ από θάζε  

ππξακίδα θαη ζπδεηάκε πνηνο ηξώεη πνηνλ. 
 

 Καηαζθεπάδνπκε ηξνθηθέο ππξακίδεο γξάθνληαο ηηο  
παξαπάλσ ιέμεηο ζηε ζσζηή ζέζε. 

 

 3   Φηηάρλνπκε έλα «αησξνύκελν παηρλίδη», θξεκαζηό  

δηαθνζκεηηθό, γηα ην δσκάηην ή γηα ηελ ηάμε καο. 
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Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: 
 

 καξθαδόξνη 

 4 θνκκάηηα ζπάγγνπ (15 εθαηνζηά ην θαζέλα) πνπ ζα  
θξέκνληαη ζην γεξάθη 

 8 θνκκάηηα ζπάγγνπ (9 εθαηνζηά ην θαζέλα) πνπ  
ζα θξέκνληαη ζηα πνληίθηα 

 ζπάγγνο γηα λα θξεκάζνπκε ην «αησξνύκελν  
παηρλίδη»  

 ραξηόλη  

 ςαιίδη 

 

α) ρεδηάδνπκε ζην ραξηόλη έλα γεξάθη, ηέζζεξα  
πνληίθηα, ηέζζεξα θνπληνύθηα θαη ηέζζεξα θαξύδηα  
θαη ηα θόβνπκε. 

 

β) Υξσκαηίδνπκε ηα ζρήκαηα πνπ θόςακε θαη από ηηο  
δύν πιεπξέο ηνπ ραξηνληνύ. 

 

γ) Εεηάκε από θάπνηνλ κεγαιύηεξν λα καο βνεζήζεη  
ώζηε λα θάλνπκε κηθξέο ηξύπεο ζε θαζέλα από ηα  
ζρήκαηα πνπ θόςακε. ηηο ηξύπεο απηέο ζα  
πεξάζνπκε ην ζπάγγν. 

 

δ) πλαξκνινγνύκε ην θξεκαζηό δηαθνζκεηηθό αλά- 
ινγα κε ην πνηνο ηξώεη πνηνλ. Φξνληίδνπκε λα κε καο  
πεξηζζέςεη θαλέλα από ηα ζρήκαηα πνπ θόςακε θαη  
ρξσκαηίζακε. 

 

Θαιή δηαζθέδαζε! 
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Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Αλαζθόπεζεο 
 

 1  Γξάθνπκε έλα ζύληνκν θείκελν, πνπ λα έρεη ζρέζε 

κε απηά πνπ κειεηήζακε ζηελ ελόηεηα. 
Υξεζηκνπνηνύκε θαη ιέμεηο ηνπ βαζηθνύ ιεμηινγίνπ. 
 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 2  Γξάθνπκε κηα ηξνθηθή αιπζίδα. 
 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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Δλόηεηα 6  Ση ρξεηαδόκαζηε γηα λα δνύκε 
 

 1  Υσξίδνπκε ηα παξαθάησ αγαζά ζε δύν 

θαηεγνξίεο: 
α) ζε απηά πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύκε όπσο ηα παίξλνπκε  
από ηε θύζε θαη  β) ζε απηά πνπ ηα επεμεξγαδόκαζηε 
ζηα εξγνζηάζηα. 
 

θξνύηα, απγά, παγσηό, καθαξόληα, βακβαθεξό 
πνπθάκηζν, γάια, κάιιηλν παληειόλη, δεξκάηηλα 
παπνύηζηα, θξεβάηη, ςάξηα, ειεθηξνληθόο 
ππνινγηζηήο, θξέαο, ιαραληθά, ζηξόπη γηα ην βήρα, 
κνιύβη, ηεηξάδην, ζρνιηθή ηζάληα 
 
 
 
 
 

 

θύζε 
 

εξγνζηάζην 
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 
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 2   Γξάθνπκε όπνην δηθαίσκά καο ζέινπκε θαη  

 δσγξαθίδνπκε θάηη πνπ λα έρεη ζρέζε κε  
 απηό. Δλώλνπκε ηηο δσγξαθηέο όισλ ησλ  
 νκάδσλ ζε έλα ραξηόλη θαη θηηάρλνπκε 
έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο κε ζέκα: «Δίκαη Παηδί θαη έρσ 
Γηθαηώκαηα». ηηο 11 Γεθεκβξίνπ (Παγθόζκηα Ζκέξα 
ηνπ Παηδηνύ) δηαθνζκνύκε ην ζρνιείν κε ην έξγν καο. 
 
 

 3   Παηρλίδη ξόισλ 
 

Βξηζθόκαζηε ζηελ Διιάδα πξηλ από εμήληα ρξόληα. 
Μηα γπλαίθα πξόθεηηαη λα ςεθίζεη γηα πξώηε θνξά. 
Όκσο ν άληξαο ηεο δηαθσλεί. Ση λα ιέλε κεηαμύ ηνπο; 
Παίδνπκε ην δηάινγν. 
 
 

 4   Καηαλαιώλνπκε ή ππεξθαηαλαιώλνπκε; 
 

Γηα θάζε εξώηεζε, ζην  
εξσηεκαηνιόγην πνπ  
αθνινπζεί, επηιέγνπκε κία  
απάληεζε. ην ηέινο  
βξίζθνπκε ην βαζκό πνπ  
αλαινγεί γηα θαζεκία  
απάληεζε, θαζώο θαη ηε  

ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώζακε. Μπνξνύκε 
λα δώζνπκε λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην θαη 
άιια άηνκα. 
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Δξσηεκαηνιόγην 
 
1) πλήζσο γηα θνιαηζηό πξνηηκώ: 
 

α) λα αγνξάζσ θάηη από ην θπιηθείν ή ην πεξίπηεξν __ 

β) λα εηνηκάζσ έλα ζάληνπηηο από ην ζπίηη __ 

γ) λα πάξσ έλα ηππνπνηεκέλν πξντόλ πνπ έρσ  

ζην ζπίηη κνπ __ 

 
2) Όηαλ δηςάσ, πξνηηκώ:  
 

α) λα πίλσ λεξό __ 

β) λα πίλσ αλαςπθηηθό __ 

γ) λα πίλσ θξέζθν ρπκό __ 

 
3) Γηαιέγσ έλα πξντόλ επεηδή:  
 

α) κνπ αξέζεη ε δηαθήκηζε __ 

β) ην έρεη θαη έλαο θίινο κνπ __ 

γ) ην ρξεηάδνκαη __ 

 
4) Αλ αγνξάζσ έλα πξντόλ θαη απνδεηρζεί όηη είλαη 
ραιαζκέλν:  
 

α) ην πεηάσ ζηα ζθνππίδηα __ 

β) ην επηζηξέθσ εθεί πνπ ην αγόξαζα θαη δεηώ λα κνπ  

επηζηξέςνπλ ηα ρξήκαηα πνπ έδσζα __ 

γ) ελεκεξώλσ ηηο ππεύζπλεο ππεξεζίεο __ 

 
5) Όηαλ βιέπσ θάπνηνλ λα έρεη έλα πξντόλ πνπ εγώ 
δελ ην έρσ:  
 

α) δεηώ λα ην απνθηήζσ ακέζσο θη εγώ __ 
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β) αλαξσηηέκαη αλ είλαη απαξαίηεην λα ην απνθηήζσ __  

γ) θάλσ νηθνλνκία, γηα λα ην απνθηήζσ  

κόιηο κπνξέζσ __ 

 

Βαζκνινγία 
 

1. α:15 β:5  γ:10 

2. α:5 β:15 γ:10 

3. α:15 β:10 γ:5 

4. α:15 β:10 γ:5 

5. α:15 β:5  γ:10 
 

 Αλ έρσ ζπγθεληξώζεη από 25 - 30 βαζκνύο: 
Δίκαη έλαο πξνζεθηηθόο θαηαλαισηήο. 
 

 Αλ έρσ ζπγθεληξώζεη από 30 - 60 βαζκνύο: 
Υξεηάδεηαη λα είκαη πην πξνζεθηηθόο όηαλ αγνξάδσ 
πξάγκαηα θαη λα κελ παξαζύξνκαη. 
 

 Αλ έρσ ζπγθεληξώζεη από 60 - 75 βαζκνύο: 
Κίλδπλνο, ππεξθαηαλάισζε!!! 

 

 5  Παξαθνινπζώληαο κηα δηαθήκηζε 
 

α) Παξαθνινπζνύκε ζηελ ηειεόξαζε, επηιέγνπκε κία 
δηαθήκηζε θαη θαηαγξάθνπκε: 
 

• Ση δηαθεκίδεηαη;………………………………………………. 
• Ση ώξα είλαη αθξηβώο; ………………………………………. 
• Πνηα εθπνκπή δηέθνςε ε δηαθήκηζε;  
…………………………………………………………………… 

• Αθνύγεηαη κνπζηθή ή όρη κε ηε δηαθήκηζε; …………….. 
• Αιιάδνπλ γξήγνξα νη εηθόλεο ηεο; ……………………….. 
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• Πνηα είλαη ε θύξηα θξάζε ηεο;  
……………………………………………………………………..  
• ε πνηνπο απεπζύλεηαη; (ζηα παηδηά ή ζηνπο  
κεγάινπο) ……………………………………………………… 

• Πνηα ζεκεία ζα πξνζέμεη ζίγνπξα θάπνηνο όηαλ ηε δεη;  
(πξάγκαηα, πξόζσπα, θξάζεηο) ………………………….. 

• Αθνύγνληαη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντόλ πνπ  
δηαθεκίδεηαη; ………………………………………………….. 

• Γηαθεκίδεηαη απηό ην πξντόλ θαη θάπνπ αιινύ; Πνύ;  
…………………………………………………………………… 

 
ηε δξαζηεξηόηεηα απηή κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ 
θαη νη γνλείο καο. Δπίζεο, θαιό είλαη λα έρνπκε δηα-
βάζεη ηη καο δεηάεη ε δξαζηεξηόηεηα, ώζηε λα είκαζηε 
πξνεηνηκαζκέλνη, πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ θαηαγξαθή. 
 
β) Αλαθνηλώλνπκε θαη ζπδεηάκε ζηελ ηάμε όια όζα  

θαηαγξάςακε. 
 

 6  . 
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πγθεληξώλνπκε 5 δηαθνξεηηθά πξντόληα πνπ 
ππάξρνπλ ζην ζπίηη καο. Παξαηεξνύκε ηηο ζπζθεπαζίεο 
θαη ηηο εηηθέηεο ηνπο. Καηαγξάθνπκε πνηα παξάγνληαη 
ζηελ Διιάδα, πνηα ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, πνηα αιινύ. 
 

 7   Δηνηκάδνπκε εηηθέηεο γηα θάπνην πξντόλ  

 πνπ παξάγνπκε ζηε ρώξα καο. 
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Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Αλαζθόπεζεο 
 

 1    Πνηεο πιεξνθνξίεο καο δίλεη ε εηηθέηα- 

 ζπζθεπαζία ελόο πξντόληνο; 

 Ση είδνπο πιεξνθνξίεο κάο δίλεη ε δηαθήκηζή ηνπ;  
πδεηάκε θαη γξάθνπκε ζε ηη δηαθέξνπλ νη  
πιεξνθνξίεο απηέο. 

 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 2  Γξάθνπκε ηνπιάρηζηνλ δύν δηθαηώκαηα πνπ  

έρνπκε, εκείο ηα παηδηά. 
 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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 3  Αλάγθεο θαη αγαζά 
 

πκπιεξώλνπκε ζηε δεύηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα ηα 
αγαζά πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο πνπ είλαη γξακ- 
κέλεο ζηελ πξώηε ζηήιε ηνπ: 
 

Έρσ αλάγθε… Υξεηάδνκαη αγαζά 

από ηξνθή 
 
 
 

από πγεία 
 
 
 

από κόξθσζε 
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Δλόηεηα 7  Ο πνιηηηζκόο καο 
 

 1   Αο παίμνπκε όπσο ηα παηδηά ζηελ αξραία  

 Διιάδα 
 

α) Υξπζόκπγα* (ηπθιόκπγα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ 
 

Παίδεηαη κε ηξεηο ή πεξηζζόηεξνπο παίθηεο. 
 

 Γέλνπκε κε έλα καληίιη ηα κάηηα ελόο παηδηνύ θαη νη  
άιινη θάλνπκε έλαλ θύθιν θξαηώληαο ζην ρέξη καο 
έλα ξαβδάθη. 

 Απηόο πνπ έρεη δεκέλα ηα κάηηα ηνπ είλαη κέζα ζηνλ  
θύθιν. Γπξίδεη γύξσ γύξσ θαη ιέεη: «ρξπζόκπγα ζα  
θπλεγήζσ». 

 Οη άιινη απαληάκε: «ζα θπλεγήζεηο κα δε ζα ηελ  
πηάζεηο» θαη ηνλ ρηππάκε κε ηα ξαβδάθηα. 

 Ο παίθηεο κε ηα δεκέλα κάηηα πξνζπαζεί λα πηάζεη  
έλαλ από εκάο. Μόιηο ηνλ πηάζεη, πξνζπαζεί λα  
θαηαιάβεη πνηνο είλαη. Όηαλ ηνλ αλαγλσξίζεη, ηνπ  
δίλεη ηε ζέζε ηνπ. 

 

*Σα παηδηά ζηελ αξραία Διιάδα ην παηρλίδη απηό ην 
νλόκαδαλ «ραιθή κπία» 
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β) Αγαικαηάθηα** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ 
 

Παίδεηαη κε ηξεηο ή πεξηζζόηεξνπο παίθηεο. 
 

 Έλαο ηα... θπιάεη. 

 Μόιηο απηόο πνπ ηα θπιάεη δώζεη ην ζύλζεκα, νη  
ππόινηπνη παίθηεο ζηεθόκαζηε αθίλεηνη, ζε όπνηα  
ζηάζε βξηζθόκαζηε, ρσξίο λα γειάκε. 

 Σν παηδί πνπ ηα θπιάεη πξέπεη λα θαηαθέξεη λα καο  
θάλεη λα θνπλεζνύκε ή λα γειάζνπκε, ρσξίο λα καο  
αθνπκπήζεη. 

 Απηόο πνπ ζα θνπλεζεί, βγαίλεη από ην παηρλίδη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Σα παηδηά ζηελ αξραία Διιάδα ην παηρλίδη απηό ην 
νλόκαδαλ «αθηλεηίλδα» 
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 2   Μπνξνύκε θη εκείο λα δηαθνζκήζνπκε ην 

αγγείν ηεο επόκελεο ζειίδαο. ρεδηάδνπκε κηα ζθελή 
από ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. 
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 3   Αληηζηνηρίδνπκε απηά πνπ ηαηξηάδνπλ: 

 
ζίαζνο   ηακείν 

θνηλό   εζνπνηνί 

παξαζθήληα   ζεκαληηθόο ξόινο 

πξσηαγσληζηήο   ππόζεζε 

εηζηηήξηα   ζεαηέο 

ζεαηξηθόο  θνζηνύκηα, βάςηκν θ.ά. 
ζπγγξαθέαο   
 
 
 
 

 

 4   Παξαηεξνύκε ηε δηαθόζκεζε ησλ αληη- 

 θεηκέλσλ ζηηο εηθόλεο ή θαη άιισλ πνπ ζα 
βξνύκε ζε βηβιία ή ζε παιηά παξαδνζηαθά ζθεύε. 
Καηαζθεπάδνπκε θη εκείο κε ραξηόλη, πειό, πιαζηειίλε 
ή θάπνην άιιν πιηθό έλα αληηθείκελν θαζεκεξηλήο 
ρξήζεο θαη ην δηαθνζκνύκε κε παξόκνην ηξόπν. 
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 5   Γξαθνύκε πνηα αληηθείκελα ρξεζηκν- 

 πνηνύκε ζήκεξα αληί γη’ απηά πνπ  
 βιέπνπκε ζηηο εηθόλεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ζίδεξν κε θάξβνπλα  ειεθηξηθό ζίδεξν 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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 6  Ζ θπξά – αξαθνζηή 
 

Κόβνπκε ηελ «θπξά-αξαθνζηή» θαη ηελ θνιιάκε ζ’ έλα 
ραξηόλη. 
Γελ μερλάκε, από ηελ Καζαξή Γεπηέξα θαη κεηά, λα 
θόβνπκε έλα πόδη θάζε βδνκάδα.  
Σν ηειεπηαίν πόδη ζα ην θόςνπκε ην Μεγάιν άββαην. 
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 7   πδεηάκε θαη γξάθνπκε: 

 
 

Μηθξέο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο πνπ ζα ζέιακε λα 
αλήθνπλ ζην δηθό καο ζεκεξηλό πνιηηηζκό. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

Μηθξέο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο πνπ ζπρλά παξαηεξνύκε 
θαη ζα πξνηηκνύζακε λα ιείπνπλ από ην δηθό καο 
ζεκεξηλό πνιηηηζκό. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
Αλαθνηλώλνπκε ζηελ ηάμε ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 
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 8   Αο παίμνπκε 

α) Υξεηαδόκαζηε ραξηόληα, ςαιίδηα θαη  
κνιύβηα. 

 

Οδεγίεο 
 

 Κάζε νκάδα θόβεη 10 θάξηεο θαη γξάθεη από κία  
εξώηεζε ζηελ θαζεκηά. Οη απαληήζεηο ζα πξέπεη λα  
βξίζθνληαη ζην θεθάιαην 5. 

 Κάζε νκάδα δηαιέγεη ζηελ ηύρε πέληε θάξηεο κηαο  
άιιεο νκάδαο θαη είλαη ππνρξεσκέλε λα απαληήζεη  
ζηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηέρνπλ, ζε θαζνξηζκέλν  
ρξόλν. 

 Όιεο νη νκάδεο πξέπεη λα θηηάμνπκε εξσηήζεηο θαη  
λα απαληήζνπκε ζηηο εξσηήζεηο ησλ άιισλ. Νηθήηξηα  
είλαη ε νκάδα πνπ ζα απαληήζεη ζσζηά ζε όιεο ηηο  
θάξηεο πνπ δηάιεμε. 

 

Αο δνθηκάζνπκε!!! 

 
β) Γηαθνξεηηθά, κπνξεί ε θάζε νκάδα λα θηηάμεη ην δηθό 

ηεο Οιπκπηαθό Παηρλίδη θαη λα νξίζεη απηή ηνπο 

θαλόλεο θαη ην ζελάξην. Θαιή επηηπρία! 
 

 9  Παίδνπκε «Μπόηζηα» 
 

Υξεηαδόκαζηε κηα άζπξε κπάια γηα ζηόρν, κπάιεο ηνπ 
ηέληο θαη ζπγθνιιεηηθή ηαηλία. 
 
 
 

 
 
 

ζθίηζν ηνπ Γ. Καηζαξά, 
καζεηή Γ΄ ηάμεο 
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Οδεγίεο 
 

 Υσξηδόκαζηε ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο. 

 Οξίδνπκε ην ρώξν ηνπ παηρληδηνύ κε ζπγθνιιεηηθή  
ηαηλία θαη ηηο δώλεο βαζκνινγίαο κε ρξσκαηηζηέο  
θηκσιίεο. Σνπνζεηνύκε ζην θέληξν κηα κηθξή άζπξε  
κπάια. 

 Δπεηδή ην παηρλίδη παίδεηαη από αζιεηέο ζε  
αλαπεξηθό θαξνηζάθη, ζα παίμνπκε θαζηζκέλνη ζηηο  
θαξέθιεο καο, πνπ ζα ηηο ηνπνζεηήζνπκε αλά δύν  
κπξνζηά ζηε ζπγθνιιεηηθή ηαηλία. 

 Κάζε παίθηεο παίξλεη 3 κπαιάθηα ηνπ ηέληο θαη ηα  
ξίρλεη όζν πην θνληά κπνξεί ζηελ άζπξε κπάια –  
ζηόρν. 

 Σν κπαιάθη πνπ πιεζηάδεη πην θνληά ζην ζηόρν  
παίξλεη 5 βαζκνύο, ην ακέζσο επόκελν 4 βαζκνύο θαη  
ην ηξίην 3 βαζκνύο. 

 Αλ ην κπαιάθη βγεη έμσ από ην ρώξν, ν παίθηεο  
θεύγεη από ην παηρλίδη. 

 ην ηέινο πξνζζέηνπκε ηνπο βαζκνύο πνπ ζπγθέ- 
ληξσζαλ νη παίθηεο θάζε νκάδαο. Νηθήηξηα είλαη ε  
νκάδα πνπ ζπγθέληξσζε ηελ πην ςειή βαζκνινγία. 
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 10   Αο παίμνπκε 

Παίξλνπκε ηελ κπάια καο. Βγαίλνπκε έμσ  
από ηελ ηάμε. Φεθίδνπκε πνην νκαδηθό άζιεκα ζέινπκε 
λα παίμνπκε. Εεηάκε ηε βνήζεηα ηνπ γπκλαζηή καο, 
ζρεηηθά κε ηνπο θαλνληζκνύο. Υσξηδόκαζηε ζε νκάδεο. 
Αλ ζέιεη, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη ν δάζθαιόο καο.  

Ξεθηλάκε. Θαιή δηαζθέδαζε! 
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Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Αλαζθόπεζεο 
 

 1  Με βάζε όζα κειεηήζακε γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο  

αγώλεο, γξάθνπκε κεξηθέο πξνηάζεηο θάησ από θάζε 
ηίηιν: 
 

Οη Οιπκπηαθνί αγώλεο ζηελ αξραία επνρή. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

Οη Οιπκπηαθνί αγώλεο ζήκεξα. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
 

 

 2  ηελ επόκελε ζειίδα, αληηζηνηρίδνπκε ηηο θξάζεηο  

ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ηηο θξάζεηο ηεο δεύηεξεο: 

71 / 48  



  

Παξαδνζηαθά    Ζ ζπγθέληξσζε ησλ 
ηξαγνύδηα  πνιηηώλ ηεο αξραίαο  
 Αζήλαο. 
Δθθιεζία ηνπ δήκνπ  
   Υαξαθηεξίδνπλ ηνπο Πα- 
Γύλακε, πξνζπάζεηα, ξανιπκπηαθνύο αγώλεο. 
ζέιεζε, αμηνπξέπεηα 

  Μεηαδίδνληαη από ζηόκα 
Γιώζζα, ζπλήζεηεο,    ζε ζηόκα. 
ηξόπνο δσήο,  
δεκηνπξγήκαηα  Δίλαη ν πνιηηηζκόο καο. 
  

 3  Βξίζθνπκε ηηο ιέμεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε 

πξόηαζε θαη ηηο γξάθνπκε ζηελ θαηάιιειε ζέζε ζην 
αξραίν ζέαηξν ηεο εηθόλαο: 
 

1. Έηζη νλνκάδνληαη όζνη παξαθνινπζνύλ κηα ζεαηξηθή  
παξάζηαζε. 

2. Σηο θνξνύζαλ νη εζνπνηνί ζηα αξραία ρξόληα, όηαλ  
έπαηδαλ έλα ξόιν. 

3. ήκεξα πιεξώλνπκε όινη γηα λα δνύκε κηα  
παξάζηαζε. 

4. Υώξνο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, πνπ ζήκεξα ζεκαίλεη  
ζύλνιν νξγάλσλ θαη κνπζηθώλ (κε άξζξν). 

 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 
4 

72 / 48  



 

Δλόηεηα 8  

Δπηθνηλσλνύκε θαη ελεκεξσλόκαζηε 
 

 1   Μπζηηθόο θώδηθαο 

α) Γεκηνπξγνύκε θη εκείο ην δηθό καο  
«κπζηηθό θώδηθα». 

Μπνξνύκε λα θάλνπκε κηα δηθή καο «κπζηηθή γιώζ- 
ζα» πνπ ζα ηελ θαηαιαβαίλεη κόλν ε νκάδα καο. Μηα  
ηδέα ζα ήηαλ αλάκεζα ζηηο ζπιιαβέο κηαο ιέμεο λα  
βάδνπκε ηε ζπιιαβή «βα». 

β) Γξάθνπκε έλα κήλπκα ζηνλ θώδηθα πνπ δεκηνπξ- 
γήζακε θαη ην αληαιιάζζνπκε κε κηα άιιε νκάδα. 

γ) Πξνζπαζνύκε λα «ζπάζνπκε» ηνλ θώδηθα θαη λα  
δηαβάζνπκε ην κήλπκα ηεο νκάδαο κε ηελ νπνία  
αληαιιάμακε κελύκαηα. 

 

 2  πδεηνύκε θαη απνθαζίδνπκε κε πνηνλ ηξόπν ζα  

ζπκβνιίζνπκε ηηο ιέμεηο: «θηιία» θαη «δήησ».  
Εσγξαθίδνπκε ηα ζύκβνιά καο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

θηιία             δήησ! 
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α) ζηελ ηειεόξαζε  
ή ην ξαδηόθσλν 

β) ζηελ 
εθεκεξίδα 

γ) κε αθίζα ή κε  

εθεκεξίδα ηνίρνπ. 

 3  Παξνπζηάδνπκε ην όλνκά καο ζηε λνεκαηηθή  

γιώζζα ή κε ην δαθηπιηθό αιθάβεην. 
 

 4   Γηαδώζηε ην! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αο ππνζέζνπκε όηη ζην ηέινο ηνπ κήλα ζα πξαγκαην-
πνηεζνύλ ηξηήκεξνη ζρνιηθνί αγώλεο ζην δήκν καο. 
Όζνη καζεηέο ελδηαθέξνληαη, κπνξνύλ λα δειώζνπλ 
ζπκκεηνρή κέρξη ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο. Σα ζρνιεία 
ζα παξακείλνπλ θιεηζηά ηηο εκέξεο πνπ ζα γίλνληαη νη 
αγώλεο. 
 

Πώο ζα παξνπζηάδακε απηή ηελ είδεζε: 
 

Δπηιέγνπκε έλα από ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ζπκπιε-
ξώλνπκε ηελ είδεζε κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο, π.ρ. πνύ ζα γίλνπλ νη αγώλεο, πνηα είλαη 
ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππεύζπλνπο θ.ά. 

 

 5  Δπηιέγνπκε θαη παξαθνινπζνύκε καδί κε ηνπο 

γνλείο καο κηα εθπνκπή. ην ηέινο ζπδεηάκε: 
 

 ηη καο άξεζε θαη ηη όρη 
 πεξηγξάθνπκε ηνπο ήξσεο 
 ηη άιιν ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε κε ηνπο γνλείο  

καο, αλ δε βιέπακε ηειεόξαζε. 
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 6   «εξθάξνπκε» ζην δηαδίθηπν 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπηιέγνπκε έλα ζέκα πνπ καο ελδηαθέξεη θαη κε ηε 
βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ καο αλαδεηνύκε ζην δηαδίθηπν 
πιεξνθνξίεο γη’ απηό. 
 

 7    Βγάδνπκε «είδεζε» από ηηο εηδήζεηο! 

 α) Κόβνπκε από ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα  
πεξηνδηθά πνπ έρνπκε ζηελ ηάμε κεξηθνύο ηίηινπο,  
ιέμεηο ή θξάζεηο. Πξνζπαζνύκε κε απηά λα θηηάμνπκε  
έλα κηθξό θείκελν. Σν θείκελν απηό κπνξεί λα είλαη  
θαληαζηηθό, αζηείν ή ζνβαξό. Σν θνιιάκε ζ’ έλα  
θύιιν ραξηί θαη ε είδεζε καο είλαη έηνηκε! Αλ  
ζέινπκε, κπνξνύκε λα δσγξαθίζνπκε θαη κηα εηθόλα  
πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηελ είδεζή καο. 

β) Πνηνπο λνκίδνπκε όηη ζα ελδηέθεξε λα δηαβάζνπλ ηελ  
είδεζε πνπ κόιηο ζπληάμακε; 

γ) Πνηα εθεκεξίδα ή πεξηνδηθό ζα επηιέγακε γηα λα ηε  
δεκνζηεύζνπκε; 
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Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Αλαζθόπεζεο 
 

 1    Δπηιέγνπκε έλα από ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

α) «Οη άλζξσπνη επηθνηλσλνύκε»  

β) «Οη άλζξσπνη ελεκεξσλόκαζηε» θαη γξάθνπκε έλα  
κηθξό θείκελν. Θα καο βνεζήζνπλ θαη νη ιέμεηο ηνπ  
βαζηθνύ ιεμηινγίνπ. 

 
 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 2  πκπιεξώλνπκε ηηο ιέμεηο ζηελ θαηάιιειε ζηήιε  

ηνπ παξαθάησ πίλαθα:  

γξάκκα, ρνξόο, δσγξαθηά, ηειέθσλν, ρακόγειν, 
ηξαγνύδη, λνήκαηα, βηβιίν 
 

Δπηθνηλσλνύκε κε ιέμεηο 
Δπηθνηλσλνύκε ρσξίο 

ιέμεηο 
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 3  πκπιεξώλνπκε ηελ αθξνζηηρίδα ησλ πεξηνδηθώλ: 

 

1) Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2) Δ _ _ _ _ _ _ _ 

3) Ρ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4) Η _ _ _ _ _ _ 

5) Ο _ _ _ _ 

6) Γ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7) Η _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8) Κ _ _ _ _ _ _ _ 

9) Α _ _ _ 
 
1) Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά πεξηέρνπλ αξθεηέο … 

2) Σηο δηαβάδνπκε ζηηο εθεκεξίδεο ή ηηο αθνύκε ζηελ  
ηειεόξαζε. 

3) Δίλαη θαη απηό Μέζν Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 

4) Ο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ζέιεη θαη ην  
«π………….…» ηνπ (αληίζηξνθα). 

5) Οη ηπθινί έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ …………………… 

6) «εξθάξνπκε» ζ’ απηό κε ηνλ ειεθηξνληθό  
ππνινγηζηή. 

7) Ο πξώηνο κήλαο ηνπ θαινθαηξηνύ. 

8) Δπηθνηλσλνύκε θαη κε ……………. ηνπ ζώκαηνο. 
9) Όζνη έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ …………….. θαη ζηελ  

νκηιία, επηθνηλσλνύλ κε ηε λνεκαηηθή γιώζζα. 
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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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