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Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε 
από ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ςεθηα-
θνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνζβά-
ζηκνπ από ακβιύσπεο καζεηέο, ηνπ 

έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε 
πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη 
επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο κε 
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14. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  
ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

14.1 Σξόπνη επηθνηλσλίαο  
θαη ελεκέξσζεο 

 
 
 Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ αλάγθε 
λα έξρνληαη ζε επαθή κεηαμύ ηνπο. 
Να αληαιιάζζνπλ κελύκαηα, ηδέεο, 
πιεξνθνξίεο θαη λα εθθξάδνπλ  
ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Με απηό  
ηνλ ηξόπν επηθνηλσλνύλ κεηαμύ 
ηνπο θαη ελεκεξώλνληαη. 
 
 
 
 

Κη εκείο ηα δώα 
επηθνηλσλνύκε  

κεηαμύ καο! 

Οη 
άλζ
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Οη άλζξσπνη 

επηθνηλσλνύκε 
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Αλζή, 
Μελ μεράζεηο λα 

ηαΐζεηο ηνλ πίζα! 
ε κακά 

κε ηα γξαπηά καο 

Υώξα 

Chora 

κε ηα ζύκβνια 
κε ηα λνήκαηα 

κε ην ζώκα καο κε ηηο  

εθθξάζεηο καο 



 Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο 

επηθνηλσλίαο είλαη ε νκηιία. Από 
πνιύ κηθξνί καζαίλνπκε λα κηινύκε 
κε επθνιία κηα γιώζζα, πνπ είλαη  
ε κεηξηθή καο γιώζζα. 
 

 ηελ ηάμε έρεηε όινη ηελ ίδηα 
κεηξηθή γιώζζα; 

 Πνηα μέλε γιώζζα ζα ζέιαηε λα  
κάζεηε θαη γηαηί; 
 Πώο εθθξάδεηε ηα ζπλαηζζήκαηά  

ζαο ζηνπο θίινπο ζαο; 
 

Ζ Αλζή θαη ν Κπξηάθνο, καδί κε  
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζα παξνπ-

ζηάζνπλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε 
«Δηξήλε» ηνπ Αξηζηνθάλε. θέθηε-
θαλ δηάθνξνπο ηξόπνπο γηα λα 
επηθνηλσλήζνπλ κε θίινπο, ζπγ-
γελείο θαη γείηνλεο θαη λα ηνπο 
ελεκεξώζνπλ.
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ΠΡΟΚΛΖΖ 
 

Ζ Β΄ ηάμε παξνπζηάδεη  
ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά,  

ηελ Παξαζθεπή 6 Μαΐνπ,  
ζηηο 5 ην απόγεπκα,  

ηελ Δηξήλε ηνπ Αξηζηνθάλε.  
 

ΔΗΣΔ ΟΛΟΗ ΚΑΛΔΜΔΝΟΗ  
Δίζνδνο ειεύζεξε. 

 
 

Γηαγηά, ζα ’ξζεηο  
λα κε δεηο; Παίδσ  

ηνλ Σξπγαίν! 
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 Σν αλαθνίλσζαλ  
 θαη από  
 ηελ ηζηνζειίδα  
 ηνπ ζρνιείνπ. 

 
 

 
 

 
 Πνηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο 
ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο ηεο 

Β΄ ηάμεο, γηα λα θάλνπλ γλσζηή ηελ 
παξάζηαζε πνπ ζα παξνπζηάζνπλ; 

 Πώο λνκίδεηε όηη έζηεηιαλ ηηο 
πξνζθιήζεηο ηνπο; 

 ε πνηνπο ηειεθώλεζαλ; 
 Τπάξρνπλ άιινη ηξόπνη επη-

θνηλσλίαο, πνπ δελ ηνπο ζθέθηεθαλ; 
 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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Γεκνηηθό ρνιείν 
Φηιηαηξώλ Μεζζελίαο 



 

14.2 Σα Μέζα Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο 

 

Γηαβάδω, αθούω, βιέπω… 
 

 Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ ηα λέα 
από όιν ηνλ θόζκν αθνύγνληαο 
ξαδηόθσλν, δηαβάδνληαο εθεκε-
ξίδεο θαη πεξηνδηθά ή βιέπνληαο 
ηειεόξαζε. Σα κέζα απηά ελεκε-
ξώλνπλ θαη ςπραγσγνύλ. Λέγνληαη 
Μέζα  Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.). 
 

 
Ξεθπιιίζηε κηα 
εθεκεξίδα. 

Γξάςηε ηη βξίζθνπκε  
ζηηο ζειίδεο ηεο. 
 

Άξζξα, ….……………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 

 12 / 120  



 

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

Γεκνζηνγξάθνη, θσηνγξάθνη, 
γξαθίζηεο, γεινηνγξάθνη θαη 
ηππνγξάθνη εξγάδνληαη γηα λα 
εηνηκάζνπλ κηα εθεκεξίδα. 
 

 Ση λνκίδεηο όηη θάλεη θαζέλαο  
από απηνύο; 

 Ση ζα ήζειεο λα θάλεηο εζύ ζε κηα 
εθεκεξίδα; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σαμηδεύεηε κε ηνπο γνλείο ζαο κε ην 
απηνθίλεην θαη αθνύηε ξαδηόθσλν. 
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εηδήζεηο ζπλέληεπμε 

κνπζηθή εθπνκπή 



 

Βάιηε  ζηελ εθπνκπή πνπ ζα 
ζαο άξεζε λα αθνύζεηε: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ση γίλεηαη αλ θαζέλαο ζέιεη λα 
αθνύζεη δηαθνξεηηθή εθπνκπή; 

(Μπνξείηε λα νξγαλώζεηε έλα 
ζεαηξηθό παηρλίδη κε απηή ηε 
ζθελή.) 
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εηδήζεηο 

αζιεηηθά 

κνπζηθή 

 

………………… 
(θάηη άιιν) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. θηλνύκελα ζρέδηα 
2. ληνθηκαληέξ 
3. παηδηθό πξόγξακκα 
4. εηδήζεηο 
5. αζιεηηθά 
6. θσκσδία 

1 2 3 

4 5 6 
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Παξαηεξήζηε ηηο δηάθνξεο  
εθπνκπέο ζηελ νζόλε  
ηεο ηειεόξαζεο: 

 
 Πνην είλαη ην πεξηερόκελό ηνπο; 
 ε πνηνπο απεπζύλνληαη; 
 Ση ώξα πξνβάιινληαη, ζπλήζσο; 
 Πνηεο από απηέο ζαο αξέζεη λα  

βιέπεηε θαη γηαηί; 
 

Γηαιέγσ λα δσ εθπνκπέο  
πνπ: 

 

Δίλαη γηα ηελ ειηθία κνπ 
 

Γελ πξνβάιινληαη αξγά ηε λύρηα 
 

Γελ έρνπλ βία 
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 θέςνπ ηη άιια πξάγκαηα 
κπνξείο λα θάλεηο ζηνλ ειεύζεξν 
ρξόλν ζνπ, εθηόο από ην λα 
βιέπεηο ηειεόξαζε. 
 
 

Μέζα Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο 
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14.3 Ση κάζακε γηα  
ηηο κεηαθνξέο θαη  

ηελ επηθνηλσλία-ελεκέξσζε   

 

Οη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε λα επη-

θοηλωλούλ θαη λα ελεκερώλοληαη. 
 

 Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο 
επηθνηλσλίαο είλαη κε ηε γιώζζα 
πνπ κηιάκε ή γξάθνπκε. Άιινη 
ηξόπνη επηθνηλσλίαο είλαη κε ην 
ζώκα καο, κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ 
πξνζώπνπ, κε ηα λνήκαηα θαη κε 
ηα ζύκβνια. 
 

 Οη εθεκεξίδεο, ην ξαδηόθσλν θαη 

ε ηειεόξαζε ιέγνληαη Μέζα 

Μαδηθής Δλεκέρωζες (Μ.Μ.Δ.). 
Βνεζνύλ ηνπο αλζξώπνπο λα 
καζαίλνπλ ηα λέα από όιν ηνλ 
θόζκν θαη λα ςπραγσγνύληαη. 
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 Οη άλζξσπνη επηθνηλσλνύλ θαη 
ελεκεξώλνληαη θαη κέζα από ηα 
ηαμίδηα ηνπο. Γηα λα κεηαθηλεζνύλ 
από ηόπν ζε ηόπν, ρξεζηκνπνηνύλ 

ηα κέζα  κεηαθοράς ζηε ζηεξηά, 
ζηνλ αέξα θαη ζηε ζάιαζζα. 
 

 Σα κέζα κεηαθνξάο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ πνιινί άλζξσπνη 
καδί γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο 

ιέγνληαη κέζα ζσγθοηλωλίας. 
 

 Τπάξρνπλ, αθόκα, κέζα 
κεηαθνξάο πνπ βνεζνύλ ηνπο 
αλζξώπνπο ζηηο δνπιεηέο ηνπο θαη 
ζηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. 
 

 Γηα λα κε γίλνληαη αηπρήκαηα, 
ππάξρνπλ θαλόλεο γηα ηνπο 
νδεγνύο θαη ηνπο πεδνύο.  
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Πνιιέο θνξέο θαηαιαβαίλνπκε έλαλ 
θαλόλα από ηα ζήκαηα 
θπθινθνξίαο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο 
δξόκνπο. 
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15. ΠΟΛΗΣΗΜΟ 
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Αλαξσηεζήθαηε πώο 
δνύζαλ νη άλζξσπνη 

ζηα πνιύ παιηά ρξόληα. 

Ση άιιαμε ζηνλ ηξόπν ηεο δσήο 
ησλ αλζξώπσλ από ηόηε κέρξη 

ζήκεξα; Ση έκεηλε ην ίδην; 



ε απηή ηελ ελόηεηα: 
 
 

Θα ζπγθξίλνπκε  
ηνλ ηξόπν ηεο δσήο  
ηνπο κε ην δηθό καο. 

Θα γλσξίζνπκε  
ηα κλεκεία πνπ άθεζαλ 

ζηνλ ηόπν ηνπο. 

Πώο δνύζαλ  
νη παιηνί; 

Θα κάζνπκε γηα ηηο 
γηνξηέο θαη ηα 

παλεγύξηα ηνπο. 
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Θα παξαηεξήζνπκε  
δηθά ηνπο αληηθείκελα  

ζην Μνπζείν θαη  
ζηα ζπίηηα καο. 



 

15.1 Μλεκεία από παιηά  
 

 

Οη αξραίνη Έιιελεο δηάιεγαλ σξαία 
κέξε γηα λα θηηάρλνπλ ηνπο λανύο 
ηνπο. Έλα ηέηνην κέξνο είλαη θαη  
ην νύλην, ζηελ Αηηηθή. Δθεί ςειά, 
ζ’ έλα βξάρν, νη αξραίνη έρηηζαλ 
έλα λαό αθηεξσκέλν ζηνλ Πνζεη-
δώλα, ην ζεό ηεο ζάιαζζαο. 
 

 
 
Ναόο ηνπ 
Πνζεηδώλα  
ζην νύλην. 

 
 Από ηη πιηθό είλαη  
θηηαγκέλνο ν λαόο; 

 Πνηα κέξε ηνπ λανύ λνκίδεηο όηη 
ιείπνπλ ζήκεξα; 

 

 Τπάξρεη ζηελ πεξηνρή ζαο 
παξόκνηνο λαόο; 
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 36 
 
Σν θάζηξν ηνπ Μόιπβνπ βξίζθεηαη 
ζηε Λέζβν. Υηίζηεθε πξηλ από 
πνιιά ρξόληα, γηα λα πξνζηαηεύεη 
κε ηα γεξά ηνπ ηείρε ηνπο θαηνίθνπο 
ηεο πόιεο από ηηο επηζέζεηο ησλ 
ερζξώλ. Σν βξάδπ, νη πύιεο 
έθιεηλαλ. Άλνηγαλ ην πξσί, γηα λα 
πάλε νη άλζξσπνη ζηηο δνπιεηέο 
ηνπο.  
 
 

 
 Σν θάζηξν  
 ηνπ Μόιπβνπ,  
 ζηε Λέζβν. 
 
Κνίηαμε ηελ εηθόλα θαη ζθέςνπ πνηα 
κπνξεί λα είλαη ε ρξήζε  
ηνπ θάζηξνπ ζήκεξα. 
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Κιείζε ηα κάηηα θαη θαληάζνπ  
όηη βξίζθεζαη κέζα ζ’ έλα  
θάζηξν. 

 Ση βιέπεηο; 
 Ση αθνύο; 
 Πώο αηζζάλεζαη; 
 
 
 
 Αξρνληηθό  
 ζηε Βπδίηζα  
 ηνπ Πειίνπ. 
 
Σν αξρνληηθό απηό ζπίηη αλήθε ζε 
έλαλ πινύζην έκπνξν. Γηα λα  
ην ρηίζεη, δηάιεμε ηνπο θαιύηεξνπο 
καζηόξνπο. Ήζειε λα ’λαη γεξό θαη 
όκνξθν. 

 Ση πιηθά ρξεζηκνπνίεζαλ  
νη καζηόξνη; 

 Θα ζέιαηε λα κέλαηε ζε έλα ηέηνην 
ζπίηη θαη γηαηί; 
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ηα παιηά ρξόληα νη δξόκνη ήηαλ 
ζηξσκέλνη κε πέηξεο. Απηνί  
νη δξόκνη ιέγνληαη θαιληεξίκηα. 
 
 
 

Καιληεξίκη  
ζηε Μνλεκβαζηά  

(θάηω πόιε). 
 
 
 Πώο είλαη θηηαγκέλνη νη δξόκνη  

ζήκεξα θαη γηαηί; 
 

 Οη λνηθνθπξέο  
 έπαηξλαλ λεξό 
 από ηε βξύζε,  
 πνπ βξηζθόηαλ  
 ζηελ πιαηεία  
 ηνπ ρωξηνύ.  Βξύζε 
 
 Γηαηί λνκίδεηο όηη ζπλέβαηλε απηό; 
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 ήκεξα πώο έξρεηαη ην λεξό  
ζηα ζπίηηα καο; 

 
Ση λνκίδεηε όηη ζα αθήζνπκε 
εκείο ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ζα 
δήζνπλ κεηά από εθαηό ρξόληα; 

 
 

λαόο θάζηξν 
αξρνληηθό θαιληεξίκη 

βξύζε 
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15.2 ην Λανγξαθηθό 
Μνπζείν 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ην Λανγξαθηθό Μνπζείν 
βξίζθνληαη ζπιινγέο από 
αληηθείκελα πνπ καο βνεζνύλ λα 
θαηαιάβνπκε πώο δνύζαλ άιινηε 
θάπνηνη άλζξσπνη. 

Πάκε ζην 
Λανγξαθηθό 

Μνπζείν; 

Σέιεηα ηδέα!  
Δθεί ζα δνύκε 
πνιιά παιηά 

αληηθείκελα. 
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Γξάςε ηξία αληηθείκελα πνπ  
ηα έρνπκε θη εκείο ζήκεξα  
ζηελ θνπδίλα καο. 
 

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

Γξάςε ηξία αληηθείκελα πνπ 
έρνπκε ζηελ θνπδίλα καο θαη 

δελ ππάξρνπλ ζηε θσηνγξαθία. 

……………………………………………
…………………………………………… 
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 Όπλε, πνπ παίξλεηο ηα κηθξά,  
 έια, πάξε θαη ηνύην.  
 Μηθξό κηθξό ζνπ ην ’δσζα  
 κεγάιν θέξε κνύ ην… 

 
Γξάςε πέληε ιέμεηο πνπ ζνπ  
έξρνληαη ζην λνπ, όηαλ αθνύο 
ηε ιέμε θνύληα. 

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

Με ηηο ιέμεηο απηέο δηεγήζνπ 
κηα ηζηνξία ζηνπο ζπκκαζεηέο 
ζνπ. 
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Πεξίγξαςε ηε θνξεζηά  
ηεο εηθόλαο. 

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

ην Μνπζείν κηιάκε 
ζηγά θαη είκαζηε 

πξνζεθηηθνί. 
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……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 
 

ε ηη κνηάδεη θαη ζε ηη  
δηαθέξεη ε παξαδνζηαθή 

θνξεζηά από ηα δηθά καο ξνύρα; 
 
ην Λανγξαθηθό Μνπζείν, αλάκεζα 
ζε άιια εθζέκαηα, βιέπνπκε θαη 
δηάθνξεο παξαδνζηαθέο θνξεζηέο. 
Έηζη καζαίλνπκε πώο ληύλνληαλ  
νη άλζξσπνη ηηο θαζεκεξηλέο θαη 
πώο ηηο γηνξηηλέο κέξεο. 
 
 
 

κνπζείν ζπιινγή 
έθζεκα 
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15.3 Σα παιηά αληηθείκελα 
δηεγνύληαη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ μύιηλε απηή  
θαζέια  
είλαη ζθαιηζκέλε  
ζην ρέξη. 

Φάμακε ζηα ζπίηηα καο 
θαη βξήθακε παιηά 

αληηθείκελα. 

Εεηήζακε από ηνπο 
γνλείο καο λα καο πνπλ 

ηελ ηζηνξία ηνπο. 
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Ζ πξνγηαγηά ηελ έθεξε  
ζην θαηλνύξην ηεο ζπίηη, όηαλ 
παληξεύηεθε. 
 

ε ηη λνκίδεηο πώο ρξεζίκεπε  
ε θαζέια; 

 

Βάιε  ζε ό,ηη ηαηξηάδεη: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σα ζθνπιαξίθηα είλαη  
δώξν ηνπ πξνπάππνπ  
ζηε γπλαίθα ηνπ,  
όηαλ γελλήζεθε ην 
ν πξώην ηνπο παηδί.  
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Γηα λα απνζεθεύεη 
θξνύηα. 

Γηα λα ηαθηνπνηεί  

ηα καραηξνπίξνπλα. 

Γηα λα βάδεη  
ηα αζπξόξνπρα. 



 

Δίλαη θηηαγκέλα από αζήκη, ρξπζό 
θαη πνιύηηκεο πέηξεο.  
 

Πώο ιέγεηαη ν ηερλίηεο πνπ  
ηα έθηηαμε;  

 

Βάιε  ζηε ζσζηή απάληεζε: 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ γηαγηά ύθαλε  
ην ραιί ζηνλ  

αξγαιεηό ηεο.  
Έβαςε ηα 
λήκαηα κε 
ρξώκαηα  

από θπηά. 
 

Αξγπξνρξπζνρόνο 

Ξπινπξγόο Υηίζηεο 
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Γηάγξαςε ηηο ιέμεηο πνπ δελ  
ηαηξηάδνπλ ζε ραιί: 

 

 ρεηξνπνίεην     κάιιηλν    λόζηηκν. 
 

 βαξύ     εληππσζηαθό    πνλεξό 
 

 παιηό     πνιύηηκν     πιαζηηθό. 
 

 ρξσκαηηζηό. 
 

Υξεζηκνπνίεζε κεξηθέο από  
ηηο ιέμεηο πνπ έκεηλαλ γηα λα  

γξάςεηο έλα θείκελν γηα ην ραιί. 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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Απηή ε θεξακηθή θαλάηα θηηάρηεθε 
πξηλ από εθαηό ρξόληα.  
Ο αγγεηνπιάζηεο πνπ ηελ έθηηαμε  
είρε ην εξγαζηήξηό ηνπ δίπια  
ζην ζπίηη καο ζην ρσξηό. 
 
 
 
 
 
 
 

Από ηη πιηθό είλαη απηή  
ε θαλάηα; Τπάξρνπλ ζήκεξα 
ηέηνηεο θαλάηεο; 

 

Γξάςε ηξία θεξακηθά 
αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην 
ζπίηη ζνπ: 

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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 Δζείο έρεηε παιηά αληηθείκελα 
ζην ζπίηη ζαο; Ξέξεηε ηελ 
ηζηνξία ηνπο;  

 Πνύ λνκίδεηε όηη ζα… πξνηηκνύζε 
λα βξίζθεηαη έλα αληηθείκελν, ζην 
ζπίηη ή ζην κνπζείν; Γηαηί; 

 
 
 

αγγεηνπιάζηεο  
αξγαιεηόο 
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Φέηνο ην θαινθαίξη 
πήγακε ζην παλεγύξη 

ηνπ ρσξηνύ καο.  

Έρεηο θακηά 
θσηνγξαθία;  

 

15.4 Παλεγπξάθη γίλεηαη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δζείο έρεηε πάεη ζε παλεγύξη; 
Πνύ; Πόηε; Ση ζπκάζηε από 
απηό; 

 
Γξάςε κεξηθά πξάγκαηα  
πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη  
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ζηα παλεγύξηα: 
 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 

Οη κνπζηθνί ζηα παλεγύξηα παίδνπλ 
παξαδνζηαθά όξγαλα. 
 

Γξάςε ην ζσζηό όλνκα θάησ  
από θάζε κνπζηθό όξγαλν:  

 

 ληανύιη     ιύξα     θινγέξα. 
 
 
 
 

…………….  …………….  ……………. 
 

παλεγύξη 
παξαδνζηαθά όξγαλα 
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Κάζε ηόπνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ 
γηνξηέο, ηε κνπζηθή ηνπ, ηα ηξαγνύ-
δηα ηνπ, ηνπο ρνξνύο ηνπ, ηα έζηκα 
ηνπ, ηα παλεγύξηα ηνπ. 
 

Γηνξηέο γίλνληαη θαη ζηα ζρνιεία. 
Οη καζεηέο, ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 
ρξνληάο, εηνηκάδνπλ κηα κεγάιε 
εθδήισζε πνπ κνηάδεη κε παλε-
γύξη. Καιεζκέλνη είλαη όινη:  
νη γνλείο, νη ζπγγελείο, νη θίινη θαη 
νη γείηνλεο. 
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 Ση ζα ζέιαηε λα παξνπζηάζεη  
ε ηάμε ζαο ζηελ εθδήισζε 

πνπ γίλεηαη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 
ρξνληάο; 
 Πξνζπαζήζηε λα νξγαλώζεηε  
ηε ζρνιηθή γηνξηή ζαο: 
 

Θέκαηα πνπ πξνηείλακε: 
______________________________ 
______________________________ 
Δπηιέμακε:_____________________ 
______________________________ 
Ηδέεο γηα ηε γηνξηή:______________ 
______________________________ 
______________________________ 
Δγώ αλέιαβα:__________________ 
______________________________
Θα καο βνεζήζεη:_______________ 
______________________________
______________________________ 
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15.5 Ση κάζακε γηα  
ηνλ πνιηηηζκό 

 

 

Ο ηξόπνο πνπ δνύκε, ν ηξόπνο πνπ 
ρηίδνπκε ηηο πόιεηο θαη ηα ζπίηηα 
καο, ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκν-
πνηνύκε θαζεκεξηλά, νη δνπιεηέο 
πνπ θάλνπκε, νη γηνξηέο καο, ε κνπ-
ζηθή πνπ αθνύκε, νη ζπλήζεηεο καο, 
όια δείρλνπλ ηνλ πνιηηηζκό καο. 
● Οη λανί, ηα θάζηξα, ηα αξρνληηθά,  
ηα θαιληεξίκηα, νη βξύζεο πνπ  
ζώδνληαη κέρξη ζήκεξα, καο  
δείρλνπλ πώο ήηαλ νη πόιεηο θαη  
ηα ρσξηά ηα παιηά ρξόληα. 
● Σα παιηά αληηθείκελα πνπ βξίζθν-
ληαη ζηηο ζπιινγέο ησλ κνπζείσλ, 
αιιά θαη ζηα ζπίηηα καο, από ηνπο 
παππνύδεο θαη ηηο γηαγηάδεο, καο 
δείρλνπλ ηη ρξεζηκνπνηνύζαλ 
παιηόηεξα νη άλζξσπνη ζηελ 
θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 
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37 
 
 Σα παλεγύξηα, νη γηνξηέο, ε κνπ-
ζηθή, ηα ηξαγνύδηα, νη ρνξνί θαη ηα 
έζηκα ηνπ θάζε ηόπνπ κάο βνεζνύλ 
λα κάζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
δηαζθέδαδαλ νη άλζξσπνη 
παιηόηεξα. 
 Πνιιά πξάγκαηα άιιαμαλ ζηνλ 
ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ από 
ηόηε κέρξη ζήκεξα.  
Κάπνηα άιια, όκσο, έρνπλ κείλεη 
ίδηα, όπσο ……………………………... 
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
(ζπκπιήξσζε εζύ) 
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Αλ πεξάζνπλ ηα ρξόληα, 
ηη ζα κείλεη από καο. 

Ίζσο ην γθέηκ κπόη κνπ 
λα πάεη ζην Μνπζείν. 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 
 

27 



 

16. ΑΘΛΖΣΗΜΟ  
ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ 

16.1 Ο αζιεηηζκόο θαη  
νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο  

 
 Σν 2004 έγηλαλ ζηελ Διιάδα  
νη Οιπκπηαθνί Αγώλεο. Οη θαιύηε-
ξνη αζιεηέο θαη νη θαιύηεξεο 
αζιήηξηεο απ’ όιν ηνλ θόζκν ήξζαλ 
ζηελ Αζήλα, γηα λα πάξνπλ κέξνο 
ζηα δηάθνξα αγσλίζκαηα. 
 Οη Οιπκπηαθνί Αγώλεο μεθίλε-
ζαλ από ηελ αξραία Διιάδα. 
Γίλνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα  
ζηελ αξραία Οιπκπία. ηηο κέξεο 
καο, γίλνληαη θάζε ηέζζεξα ρξόληα 
ζε δηαθνξεηηθή ρώξα. Οη αγώλεο 
απηνί δείρλνπλ ζε όιν ηνλ θόζκν 
ηελ αμία ηνπ αζιεηηζκνύ θαη  
ηεο εηξήλεο. 
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……………………  …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
……………………  …………………… 
 

 Γξάςε θάησ από θάζε  
εηθόλα ην όλνκα ηνπ αζιήκαηνο 
πνπ ηαηξηάδεη. 

 

Πνδόζθαηξν   ππγκαρία   ξπζκηθή 
 

γπκλαζηηθή    ζηίβνο 
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● Πνηα από ηα παξαπάλσ  
αζιήκαηα είλαη νκαδηθά θαη 
πνηα αηνκηθά; 

 Γλσξίδεηο άιια αζιήκαηα; Δίλαη  
νκαδηθά ή αηνκηθά; 

 Έρεηο παξαθνινπζήζεη θάπνηνλ  
αγώλα από θνληά; 

 Πνην άζιεκα πξνηηκάο θαη γηαηί;  
Βάιε  ζην θπθιάθη. 
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16.2  Ση θάλσ  
ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν κνπ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Έρσ αλάγθε  
από ειεύζεξν  
ρξόλν, γηα λα  

θάλσ πξάγκαηα  
πνπ κνπ αξέζνπλ  

θαη ηα αγαπώ. 

Κάζε παηδί έρεη  
δηθαίσκα  

ζην παηρλίδη θαη  

ζηελ ςπραγσγία. 
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Μνπ 
αξέζεη 

Να δηαβάδσ 
βηβιία. 

Να παίδσ ζηνλ 
ππνινγηζηή κνπ. 

Να παίδσ κε  
ηα παηρλίδηα κνπ 

(θνύθιεο, 

επηηξαπέδηα). 
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Μνπ αξέζεη λα 
ηξέρσ ζην βνπλό. 

Μνπ 
αξέζεη 

Να πεγαίλσ  
ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

θαη ζην ζέαηξν. 

Να γπκλάδνκαη ή λα θάλσ 
πξνπόλεζε ζηνλ αζιεηηθό 

ζύιινγν ηεο γεηηνληάο κνπ. 

Να δσγξαθίδσ. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δζύ έρεηο ειεύζεξν ρξόλν; 
 Ση θάλεηο ζ’ απηόλ  
ηηο θαζεκεξηλέο; 

 Ση θάλεηο ηα αββαηνθύξηαθα; 
 Ση άιιν ζα ήζειεο λα θάλεηο; 
 Πώο πεξλάο ηνλ ειεύζεξν  

ρξόλν ζνπ, κόλνο ζνπ ή κε  
ηνπο θίινπο ζνπ; 
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Μνπ 
αξέζεη 

Να παίδσ ζε 
αλνηρηό ρώξν κε 
ηνπο θίινπο κνπ. 

Να παίδσ  
έλα κνπζηθό 

όξγαλν. 



 

17. Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΑ 
 

 
 Οη άλζξσπνη, όπσο όινη  
νη δσληαλνί νξγαληζκνί, γηα λα 
κεγαιώζνπλ θαη λα αλαπηπρζνύλ 
ρξεηάδνληαη ηξνθή θαη λεξό. Γηα λα 
είκαζηε γεξνί θαη δπλαηνί, πξέπεη 
θάζε κέξα λα παίξλνπκε ηξνθέο θαη 
από ηηο πέληε παξαθάησ νκάδεο, 
θαζώο θαη λεξό. 
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Οη 

ηξνθέο 
Σα γαιαθηνθνκηθά  

(γάια, ηπξί, 
βνύηπξν, γηανύξηη) 

Σα ιαραληθά  

θαη ηα θξνύηα 



 

 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πόζεο νκάδεο ηξνθώλ 
θξύβνληαη ζε έλα πηάην  

καθαξόληα κε θηκά θαη ηξηκκέλν 
ηπξί; 
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Σν ςσκί,  
ηα δεκεηξηαθά  

θαη ηα όζπξηα  

Οη 

ηξνθέο 

Σν θξέαο θαη  
ηα ςάξηα Σν ιάδη 

Πόζν λεξό πξέπεη 

λα πίλσ θάζε κέξα; 



 

Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ  
νξγαληζκνύ, είλαη απαξαίηεην  

λα ηξώκε αξθεηέο θνξέο ηε κέξα. 
Γεο ηη έθαγε ν Κπξηάθνο ζηα ηξία 
θύξηα γεύκαηα ηεο κέξαο.  

 
πκπιήξσζε ηε ιέμε πνπ  
ηαηξηάδεη ζε θάζε γεύκα. 

 
 πξσηλό     κεζεκεξηαλό     βξαδηλό. 
 
 
 
 
 

……………………  …………………… 
 
 
 
 

 

…………………… 

Γάια κε 

δεκεηξηαθά 

Ρύδη κε 

γηανύξηη 

αιάηα, ςάξη, 
καύξν ςσκί  

θαη θξνύην 
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πκπιήξσζε ηη ηξσο γηα  
δεθαηηαλό θαη ηη γηα 

απνγεπκαηηλό: 
 

δεθαηηαλό  απνγεπκαηηλό 
 

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

Παξνηκία 
 

Πξέπεη λα ηξώκε: 
 

  Σν πξσί ζαλ βαζηιηάδεο.  
 

  Σν κεζεκέξη ζαλ άξρνληεο. 
 

  Σν βξάδπ ζαλ θησρνί. 
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πδεηήζηε ζηελ ηάμε γηα ηηο 
δηθέο ζαο δηαηξνθηθέο 
ζπλήζεηεο: 

 Σξώηε όινη πξσηλό πξνηνύ  
μεθηλήζεηε γηα ην ζρνιείν; 

 Ση ηξώηε γηα δεθαηηαλό  
ζην δηάιεηκκα; 

 Γηαηί πξέπεη λα απνθεύγνπκε  
ηα αλαςπθηηθά θαη ηηο έηνηκεο 
ιηρνπδηέο (γαξηδάθηα, παηαηάθηα, 
θξνπαζάλ…); 

Δθηόο από  
ηε ζσζηή 
δηαηξνθή, 

ρξεηάδεηαη θαη  
άζθεζε. 
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18. ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ 
  
 Εσγξάθηζε ην αγαπεκέλν 
ζνπ παηρλίδη κέζα ζην  
παξαθάησ πιαίζην. 
 Γώζε έλαλ ηίηιν ζηε 
δσγξαθηά ζνπ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σίηινο: ………………………………….  
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40 
 
 Μίιεζε ζην δηπιαλό ή  
ζηε δηπιαλή ζνπ γη’ απηό. 
 Γξάςε ηέζζεξηο ιέμεηο πνπ λα 
ην πεξηγξάθνπλ: 

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

Κνίηαμε ηώξα πξνζερηηθά  
ηηο παξαθάησ εηθόλεο: 

 
 
 
 
 

 Με ηη πιηθά είλαη θηηαγκέλα  
απηά ηα παηρλίδηα; 

 ε ηη κνηάδνπλ θαη ζε ηη  
δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο; 
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 Δζύ πνην παηρλίδη ζνπ ζα 
δηάιεγεο γηα λα κπεη ζε έλα 
Μνπζείν Παηρληδηώλ θαη γηαηί; 

 
Ση πξνζέρεηο λα 
δεηο πάλσ ζην 
θνπηί, πξνηνύ 
αγνξάζεηο έλα 
παηρλίδη; 

 

 Σν ζήκα CΔ, πνπ δείρλεη όηη  
ην παηρλίδη είλαη αζθαιέο. 

 

 Σελ ειηθία ησλ παηδηώλ πνπ  
κπνξνύλ λα ην παίμνπλ. 

 

 Σελ ηηκή, γηα λα δσ αλ κπνξώ λα  
ην αγνξάζσ. 

 
Ση άιιν ζε ελδηαθέξεη, όηαλ  
ζέιεηο λα αγνξάζεηο έλα 
παηρλίδη; 
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______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
 
 
 
 

(Βάιε  ζηελ απάληεζε  
πνπ ζέιεηο.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δζύ πώο δηαιέγεηο 

έλα παηρλίδη; 
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Σν είδα ζην ζπίηη  
ελόο θίινπ κνπ. 

Γηαθεκίδεηαη ζηελ ηειεόξαζε. 

Σν βιέπσ ζην ξάθη ελόο 
καγαδηνύ κε παηρλίδηα. 



 

πδεηήζηε: 
 νπ αξέζεη λα κνηξάδεζαη  

ηα παηρλίδηα ζνπ κε άιινπο θαη  
γηαηί; 
 Πώο ηαθηνπνηείο ηα παηρλίδηα  

ζνπ; 
 Δζύ θηηάρλεηο δηθά ζνπ  

παηρλίδηα; 
 Ση θάλεηο όηαλ ραιάεη έλα παηρλίδη  

ζνπ; 
 Ση θάλεηο ηα παιηά παηρλίδηα ζνπ; 
 
 
 
 
 
 

Παηρλίδη από άρξεζηα πιηθά 
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19. ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ 

 

 Γηα λα δνύκε πώο θηηάρηεθε  
ην βηβιίν πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα 
ζνπ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο εηθνλνγξάθνο 
δσγξάθηζε εηθόλεο 
πνπ ηαηξηάδνπλ κε  

ην θείκελν. 

Ο ζθηηζνγξάθνο  
έθηηαμε ηα ζθίηζα  

ησλ εξώσλ: ηεο Αλζήο,  
ηνπ Κπξηάθνπ θαη  

ηνπ πίζα. 

Οη ζπγγξαθείο 
έγξαςαλ ηηο 

ηδέεο ηνπο. 
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Ο γξαθίζηαο ηαίξηαμε  
ηα θείκελα κε  
ηηο εηθόλεο θαη  

ηα ζθίηζα θαη έθηηαμε  
ην βηβιίν  

ζηνλ ππνινγηζηή. 

Ο ηππνγξάθνο 
ηύπσζε ην βηβιίν  

ζε πνιιά αληίηππα. 

Οη άλζξσπνη  
ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ  
θξόληηζαλ ην βηβιίν  

ζε θάζε ηνπ βήκα  
θαη βνήζεζαλ λα  
δώζνπλ όινη ηνλ  

θαιύηεξό ηνπο εαπηό. 
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Με παξόκνην ηξόπν θηηάρλνληαη 
όια ηα βηβιία, εθηόο από ηα ζρνιη-
θά, πνπ ηα παξαθνινπζνύλ θαη 
εηδηθνί επηζηήκνλεο ηνπ Παηδαγσ-
γηθνύ Ηλζηηηνύηνπ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δζείο πώο 
δηαιέγεηε  

έλα βηβιίν; 
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Σν παίξλσ ζηα ρέξηα κνπ 

θαη θνηηάδσ ην εμώθπιιν. 

Γηαβάδσ ηελ πεξίιεςε  
ζην νπηζζόθπιιν. 

Σν μεθπιιίδσ, ην δηαβάδσ 
ιίγν θαη θνηηάδσ  

ηηο δσγξαθηέο ηνπ. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 Φέξε ην αγαπεκέλν ζνπ  
παξακύζη ζηελ ηάμε θαη  

παξνπζίαζέ ην (ήξσεο, ηζηνξία κε 
ιίγα ιόγηα). 
 Γξάςε ηελ ηαπηόηεηά ηνπ: 
 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 
πγγξαθέαο: 
……………………………………………
…………………………………………… 
Δηθνλνγξάθνο: 
……………………………………………
…………………………………………… 

Κάηη άιιν; 
 

…………………………………………
…………………………………………

………………………………………… 
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Δθδνηηθόο νίθνο: 
……………………………………………
…………………………………………… 
Υξόλνο έθδνζεο: 
……………………………………………
…………………………………………… 

 
Εσγξάθηζε θάηη από απηό: 
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Αλαθαηέςηε ηνπο ήξσεο  
ησλ αγαπεκέλσλ ζαο 

παξακπζηώλ θαη θηηάμηε έλα δηθό 
ζαο παξακύζη. 
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20. Α ΓΗΟΡΣΑΟΤΜΔ  

 
Κάπνηεο κέξεο ην ρξόλν είλαη 

κέξεο ραξάο θαη γηνξηήο. ηνιί-
δνπκε ην ζπίηη θαη ε κακά εηνηκάδεη 
θαγεηά θαη γιπθά. ην ζπίηη έξρν-
ληαη θίινη θαη ζπγγελείο καο. 
Αληαιιάζζνπκε δώξα θαη 
δηαζθεδάδνπκε. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Να πσο ηηο παξνπζηάζακε  
ζηελ ηάμε. 

 
 
 

Φάμακε θαη βξήθακε 
θσηνγξαθίεο από γηνξηέο  

θαη κέξεο ραξάο.  

Κάληε θη εζείο ην ίδην. 
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 Μέξεο γηνξηήο. 
 

 

 
 
 
   
   
 
 

 
 
      
 

 
 Πνηεο άιιεο γηνξηέο  
γλσξίδεηε;  
 Πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ  
γηνξηή; Γηαηί; 
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Γελέζιηα 

Πάζρα 

Γιέληη γάκνπ 

Πξσηνρξνληά 



 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γξάςε εδώ όια όζα πξέπεη λα  
ζθεθηείο: 



ε ιίγεο κέξεο είλαη  
ηα γελέζιηά κνπ.  
Έρσ έλα ζσξό  
πξάγκαηα λα  

ζθεθηώ… 
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Πνύ ζα γηνξηάζω (ζην ζπίηη, 
ζηνλ παηδόηνπν, ζην πάξθν) 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 

 
Γξάςε θαη δσγξάθηζε κηα  
πξόζθιεζε γηα ηα γελέζιηά  
ζνπ. 
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ΠΡΟΚΛΗΗ 

 
Γηα ηνλ/ηελ 
……………………………………….… 
ε πξνζθαιώ 
……………………………………….… 
(εκεξνκελία) 
…………………………………………… 
(ώξα) …………………………………… 

(ηόπνο) ………………………………… 
γηα λα γηνξηάζνπκε καδί ηα γελέζιηά 
κνπ. 

 
 

 Πώο γηνξηάδεηε ηα γελέζιηά  
ζαο; 

 Πεξηγξάςηε θάπνηα γελέζιηα  
πνπ πεξάζαηε πνιύ όκνξθα. 

 Ση ζπκάζηε από απηά; 
 Τπήξμε θάπνηα έθπιεμε; 
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21. ΟΗ ΣΔΔΡΗ ΔΠΟΥΔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καηεξίλα: Ζ Θεζζαινλίθε, όπνπ 
κέλσ, είλαη πνιύ όκνξθε  
ην θζηλόπσξν. Σόηε έρεη θαη  
ηε γηνξηή ηεο, ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, 
θαη... θνξάεη ηα θαιά ηεο. Δκέλα 
κνπ αξέζεη ην θζηλόπσξν, γηαηί 
αλνίγνπλ ηα ζρνιεία. Έηζη ζπλα-
ληάσ μαλά ηνπο θίινπο κνπ, 
αγνξάδσ θαηλνύξηα ηζάληα θαη 
παίξλσ ηεηξάδηα, κνιύβηα θαη 
απηνθόιιεηα. Δπίζεο, αγνξάδσ θαη  

ΜΖΝΔ 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

ΖΜΑΝΣΗΚΔ 
ΓΗΟΡΣΔ: 

25ε Οθησβξίνπ 
17ε Ννεκβξίνπ 
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θαηλνύξηα ξνύρα: κπνπθάλ, 
κπόηεο, πνπιόβεξ... 
Γη’ απηό αγαπώ ην θζηλόπσξν.  
 

Αλ ην θζηλόπσξν ήηαλ ρξώκα, 
εζύ πνην ρξώκα λνκίδεηο όηη ζα 
ήηαλ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κώζηαο: Δγώ δσ ζηελ Αξάρνβα, 
κηα κηθξή νξεηλή πόιε, πνπ είλαη 
πνιύ όκνξθε ην ρεηκώλα. Κάζε 

ΜΖΝΔ 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

ΖΜΑΝΣΗΚΔ  
ΓΗΟΡΣΔ: 

……………………… 
…………………… 
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θνξά πνπ ρηνλίδεη, ηξειαίλνκαη λα 
παίδσ ρηνλνπόιεκν κε ηνπο θίινπο 
κνπ. Σα θαηλνύξηα κνπ γάληηα δε 
κνπζθεύνπλ από ηα ρηόληα. Μνπ ηα 
έθεξε ν Ατ – Βαζίιεο. Σα Υξηζηνύ-
γελλα θαη ηελ Πξσηνρξνληά έξρεηαη 
πνιύο θόζκνο ζην ζπίηη καο.  
Ζ κακά κνπ θάλεη κηα λόζηηκε 
βαζηιόπηηα θαη πνιιά άιια γιπθά. 
 

Δζύ πώο πεξλάο ζηνλ ηόπν 
ζνπ ην ρεηκώλα; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΖΝΔ 
……………………
…………………… 
…………………… 

ΖΜΑΝΣΗΚΔ  
ΓΗΟΡΣΔ: 

…………………… 

…………………… 
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Μαξηάλλα: Ζ Αζήλα λνκίδσ πσο 
όιεο ηηο επνρέο είλαη ίδηα. Δκέλα 
όκσο κνπ αξέζεη ε άλνημε, γηαηί 
θηηάρλεη ν θαηξόο, ε κέξα κεγαιώ-
λεη θαη πάσ πην ζπρλά ζην πάξθν 
γηα λα παίμσ κε ηνπο θίινπο κνπ. Κη 
αθόκα πην πνιύ κνπ αξέζεη, γηαηί 
ην Πάζρα πεγαίλνπκε ζην ρσξηό 
ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο θαη 
ςήλνπκε ζηελ απιή ην αξλί. Σόηε 
βξίζθνκαη ζπλέρεηα έμσ από  
ην ζπίηη. Γη’ απηό θη αγαπώ ηόζν 
απηή ηελ επνρή! 
 

 
Θπκήζνπ θαη γξάςε κε κηα ιέμε 
ηη αηζζάλεζαη όηαλ έξρεηαη  
ε άλνημε. 

 
 

……………………… 
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Παλαγηώηεο: Σν λεζί κνπ, ε Πάξνο, 
ην θαινθαίξη γεκίδεη ηνπξίζηεο. Μνπ 
αξέζεη λα βιέπσ ηα θαξάβηα  
ζην ιηκάλη λα πεγαηλνέξρνληαη. 
Μόιηο θιείζνπλ ηα ζρνιεία, έξρν-
ληαη θαη ηα μαδέξθηα κνπ από  
ηελ Αζήλα. ρεδόλ θάζε κέξα 
θάλνπκε κπάλην. Ο ήιηνο θαίεη 
πνιύ, αιιά θακηά θνξά θπζάεη θαη 
ιίγν αεξάθη. Σα απνγεύκαηα, γηα λα 
δξνζηζηνύκε, ηξώκε παγσηό.  
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ΜΖΝΔ 
……………………
…………………… 
…………………… 

ΖΜΑΝΣΗΚΔ  
ΓΗΟΡΣΔ: 

……………………
…………………… 
……………………

… 



 

Ζ κεηέξα κνπ όκσο ιέεη πσο 
πξέπεη λα ηξώκε δνπκεξά 
θαινθαηξηλά θξνύηα, όπσο 
θαξπνύδη, πεπόλη, ξνδάθηλα, 
βεξίθνθα... 
 
 

Πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ 
θαινθαηξηλή γεύζε; 
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Γιωζζάρηο 
 

Αρηζηοθάλες: Αζελαίνο θσκηθόο 
πνηεηήο πνπ έδεζε ηα πνιύ παιηά 
ρξόληα. 

Έζηκα: πλήζεηεο πνπ έρνπλ  

νη άλζξσπνη ζε θάζε ηόπν θαη  

νη νπνίεο κεηαθέξνληαη από  

ηνπο γνλείο ζηα παηδηά. 

Έθζεκα: Αληηθείκελν ζε αλνηρηό ή 
θιεηζηό ρώξν κε ζθνπό λα ην δνπλ 
επηζθέπηεο. 

Καλόλας: Καζεηί πνπ καο ιέεη ηη 
πξέπεη ή ηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε. 

Λαογραθηθό Μοσζείο: Σν κνπζείν 
πνπ έρεη ζπιινγέο από αληηθείκελα 
(θνξεζηέο, έπηπια, εξγαιεία, θεληή-
καηα θ.ά.) ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 
ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δνύζαλ  
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νη άλζξσπνη ελόο ηόπνπ (ν ιαόο) 
ηελ παιηά επνρή. 
 

Οκάδα: Πνιινί άλζξσπνη καδί, πνπ 
θάλνπλ θάηη βνεζώληαο ν έλαο  
ηνλ άιιν. 

σιιογή: Πνιιά πξάγκαηα κε 
παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. 
ζπιινγή γξακκαηνζήκσλ, θύιισλ 
θ.ά.). 

Τπόλοκος: Μεγάινη ζσιήλεο  
ηεο απνρέηεπζεο. 
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Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά 
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ 
Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ.. 
ηππώλνληαη από ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ 
θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκόζηα 
ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη 
πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ ζηε δεμηά 
θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζόθπιινπ έλδεημε 
«ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ». Κάζε 
αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε 
θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ έλδεημε 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηώθεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α).  
 
 
 

Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγωγή 
νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο απηνύ ηνπ 
βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα 
(copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε 
κνξθή, ρωξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ, 
Πνιηηηζκνπ θαη Αζιεηηζκνύ / ΙΣΤΔ -
ΓΙΟΦΑΝΣΟ. 





 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 


