
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 

για τη Β΄ Σάξη 

 

Από τθν εκπαιδευτικό:  

Μαριάννα Ιωάννου 

 



ΣΟΧΟΙ 

1. Γενικός κοπός: Σα παιδιά να εξοικειωθούν με κειμενικά είδη, 

γλωσσικές δομές και λεξιλόγιο, σχετικό με το θέμα «Παιχνίδια» και 

να κατανοήσουν πώς τα διάφορα κείμενα μέσα από διάφορες 

γλωσσικές επιλογές προβάλλουν συγκεκριμένες οπτικές για το θέμα.  

 

2. τόχοι: 

Α. Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων 

Οι μαθητές/ -τριες 

 να αρχίσουν να κατακτούν στρατηγικές αναγνώρισης των 

παραμέτρων που συγκροτούν το πλαίσιο των κειμένων (σχέση 

πομπού-αποδέκτη, σκοπού, χώρου, χρόνου) 

 να διατυπώνουν υποθέσεις που αφορούν στο περιεχόμενο των υπό 

επεξεργασία κειμένων 

 να κατακτήσουν ειδικό λεξιλόγιο σε σχέση με το θέμα των υπό 

επεξεργασία κειμένων  

 να εντοπίζουν τα κειμενικά είδη των υπό επεξεργασία κειμένων και 

πώς αυτά λειτουργούν στην οικοδόμηση νοήματος 

 να επισημαίνουν και να κατανοούν τη σημειολογική λειτουργία της 

εικόνας και του ήχου στα πολυτροπικά κείμενα, ως μηχανισμών 

μετάδοσης πληροφοριών για δόμηση συγκεκριμένων τρόπων θέασης 

του υπό διαπραγμάτευση θέματος 

 να αποτιμούν την αποτελεσματικότητα των υπό ανάγνωση κειμένων, 

ανάλογα με το επικοινωνιακό και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό 

πλαίσιό τους 

 να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο και να 

παράγουν γραπτά κείμενα, έχοντας επίγνωση της οπτικής γωνίας που 

υιοθετούν ως συγγραφείς και επιλέγοντας, ανάλογα με την περίσταση 

επικοινωνίας και τις μεταβλητές του κοινωνικοπολιτισμικού 

περιβάλλοντος, τον τρόπο οργάνωσης των υπό δόμηση κειμένων τους, 

το ύφος, την έκταση, τις γραμματικοσυντακτικές δομές και το 

λεξιλόγιο 

 να αξιολογούν κριτικά τα γραπτά τους κείμενα, κάνοντας τόσο 

αυτοαξιολόγηση, όσο και ετεροαξιολόγηση, έτσι ώστε να 

αναθεωρηθούν εάν απαιτείται με στόχο τα τελικά κείμενα να 

απηχούν τα νοήματα που θέλουν να κατασκευάσουν 



 να αντιληφθούν πώς η γλώσσα χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει 

ή να αποκλείσει συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων 

 να αναγνωρίσουν την ποικιλία των κειμένων που υπάρχουν στο 

περιβάλλον μας  τα οποία εξυπηρετούν ποικίλους σκοπούς 

 να διευρύνουν την ενημερότητά τους για γραμματικά –γλωσσικά 

στοιχεία, με σκοπό την κατανόηση και την αξιοποίηση της 

λειτουργικής της αξίας για τη δόμηση νοημάτων και ύφους, όπως 

είναι οι χρόνοι (π.χ. χρήση ενεστώτα στο κείμενο της ύμβασης των 

Δικαιωμάτων του παιδιού στο παιχνίδι, ως μηχανισμός κατασκευής 

επίσημου ύφους) και η κλίση ρημάτων (π.χ. χρήση πρώτου προσώπου 

στην αφίσα για αμεσότητα) 

 να εντοπίζουν τύπους πληροφοριών, ανάλογα με το κειμενικό είδος 

(π.χ. συνοπτική πληροφόρηση σε μια αφίσα, μη συνοπτική στη 

ύμβαση) 

 να εντοπίζουν την κειμενική κοινότητα, εντός της οποίας θα 

λειτουργεί το υπό δόμηση κείμενο 

 να δημιουργούν δραματικά πλαίσια, προεκτείνοντας και 

εμβαθύνοντας στις ιδέες που μελετούν και αναπτύσσουν, 

χρησιμοποιώντας τις συμβάσεις της αφήγησης, της μιμικής, του 

αυτοσχεδιασμού 

Β΄. Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη 

συμπεριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική 

πολιτότητα 

Οι μαθητές/ -τριες: 

 να αναπτύξουν στρατηγικές για τη δημοκρατική συμμετοχή τους 

στη ζωή της σχολικής κοινότητας 

 να κατανοήσουν ότι η μάθηση δεν είναι παθητική, αλλά 

ενεργητική διαδικασία συμμετοχής σε μια κοινότητα 

 να μάθουν να λειτουργούν ως πολίτες του κόσμου που είναι 

ευαισθητοποιημένοι/ -ες στο θέμα της διαφορετικότητας και στο 

θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών για παιχνίδι, αναπτύσσοντας 

συναισθήματα αγάπης και αδελφοσύνης για όλα τα πλάσματα της 

γης 

 να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις χρησιμοποιώντας 

επιχειρήματα 

 



Γ΄. Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που 

απαιτούνται από την κοινωνία του 21ου αι. – ικανότητες 

κλειδιά 

Οι μαθητές/ -τριες: 

 να αναπτύσσουν την ικανότητα συλλογής και αξιοποίησης 

γλωσσικών δεδομένων για το συγκεκριμένο θέμα από 

πολλαπλές πηγές (ψηφιακά και έντυπα κείμενα) 

 να αναπτύξουν την ικανότητα συνεργασίας για υλοποίηση 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, κατανοώντας την αξία της 

ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης 

(δημιουργία δικών τους παιχνιδιών) 

 να αναπτύσσουν την ικανότητα διαπραγμάτευσης των 

διαφορετικών γνώσεων – απόψεων, με σεβασμό στην 

προσωπικότητα των συμμαθητών/-τριών τους 

 να κατανοούν και να αποδέχονται τα ποικίλα νοήματα που 

μεταφέρουν οι συμμαθητές/τριες τους, με βάση την κουλτούρα 

τους και τις τοπικές κοινότητες από τις οποίες προέρχονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αφόρμηση για έναρξη ενότητας με θέμα τα παιχνίδια 

υζητήσαμε με τους μαθητές για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους. Η 

συζήτηση οδηγήθηκε στα δώρα που πήραν οι μαθητές από τον Άγιο Βασίλη. 

Σα πλείστα παιδιά είχαν πάρει ως δώρο παιχνίδια και ηλεκτρονικά. Σα 

παιδιά μίλησαν για τα παιχνίδια τους και η εκπαιδευτικός ρώτησε τα παιδιά 

αν θα τους άρεσε να ασχοληθούν με αυτό το θέμα στο μάθημα των 

Eλληνικών. Σα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον ενώ κάποια από αυτά 

ενθουσιάστηκαν με την ιδέα.  

 

Η εκπαιδευτικός ζήτησε από τα παιδιά να αναφέρουν τι θα τους ενδιέφερε 

να μάθουν για το συγκεκριμένο θέμα. Οι μαθητές ανέφεραν τα ακόλουθα: 

1. Πώς φτιάχνονται τα παιχνίδια; 

2. Σι γίνονται τα σπασμένα/χαλασμένα παιχνίδια; 

3. Πού φτιάχνονται τα παιχνίδια; 

4. Αν τα παιχνίδια έχουν ζωή; 

5. Πώς λειτουργούν τα παιχνίδια; 

6. Να περιγράφουμε παιχνίδια. 

7. Γιατί τα παιχνίδια έχουν οδηγίες; 

8. Γιατί υπάρχουν παιχνίδια; 

9. Σι είδους παιχνίδια υπάρχουν; 

10. Πού φυλάγονται και πώς φυλάγονται; 

11.  Πού φτιάχτηκε και ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι; 

12. Τπήρχαν παιχνίδια στα πολύ παλιά χρόνια; 

 

Σέθηκε ο ακόλουθος προβληματισμός: «Από πού θα μπορούσαμε να βρούμε 

απαντήσεις στα ερωτήματά μας;». Οι μαθητές προβληματίστηκαν και 

ανέφεραν τα ακόλουθα:  

1. Να ψάξουμε στο διαδίκτυο. 

2. Να κάνουμε επίσκεψη σε εργοστάσιο παιχνιδιών. 

3. Να ρωτήσουμε τους κατάλληλους ανθρώπους. 

4. Να φέρουμε τα δικά μας παιχνίδια για να τα μελετήσουμε. 

5. Να στείλουμε γράμμα στον Άη Βασίλη για να τον ρωτήσουμε. 

6. Να ψάξουμε σε εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. 

7. Να δούμε σχετικά τηλεοπτικά προγράμματα. 

8. Να επισκεφτούμε κατάστημα παιχνιδιών. 

9. Να μελετήσουμε κατάλογους παιχνιδιών. 

 



Άξονας 1  Περιγραφή παιχνιδιού - αντικειμένου 

τόχος:  

Οι μαθητές να μπορούν να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού 

χρησιμοποιώντας πλούσιο λεξιλόγιο. 

Να αντιληφθούν πώς τα στερεότυπα των φύλων διαμορφώνουν τις 

αντιλήψεις μας για τον κόσμο που μας περιβάλλει αλλά και τις πράξεις μας.  

 

Μέσα:  

 Ένα αγαπημένο παιχνίδι αντικείμενο που θα φέρει κάθε μαθητής 

στην τάξη. 

 υσκευασίες παιχνιδιών 

 Κείμενο «Η μικρή Λουΐζα» από το βιβλίο Ο μικρός Νικόλας του 

Γκοσινί-ανπέ. 

 Κείμενο «Σο γιο γιο» της Άλκης Ζέη. 

 Κείμενο «Ο παλιάτσος» της Μαρίας Λουκά.  

 Υύλλα εργασίας. 

 Σηλεοπτικές διαφημίσεις: 

http://www.youtube.com/watch?v=lHM5BOnG6W8  

http://www.youtube.com/watch?v=RisMuD4Tl9w 

 

 Διαδραστικά παιχνίδια (βλέπε παράρτημα) 

 

Δραστηριότητες  

1. Σο σενάριο μάθησης ήταν ότι θα δημιουργηθεί ένα μικρό μουσείο στην 

τάξη με τα αγαπημένα παιχνίδια των ίδιων των παιδιών. Οι μαθητές έφεραν 

το αγαπημένο παιχνίδι τους στην τάξη και μετά από προβληματισμό και 

συζήτηση κατέληξαν στο να αντιληφθούν την ανάγκη για ένα κατάλογο που 

θα περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα παιχνίδια της έκθεσής έτσι ώστε 

να γνωρίζουν ποιο παιχνίδι ανήκει σε κάθε παιδί, τι παιχνίδια 

περιλαμβάνει η έκθεση αλλά και κάποιες πληροφορίες για το κάθε παιχνίδι. 

Οι μαθητές εισηγήθηκαν κάποιες πληροφορίες που θα ήταν καλό να 

περιλαμβάνει το φύλλο εργασίας για κάθε παιχνίδι (βλέπε παράρτημα). τη 

συνέχεια οι μαθητές παρουσίασαν τα παιχνίδια τους αναφέροντας τις 

πληροφορίες που κατέγραψαν ενώ τα φύλλα εργασίας συγκεντρώθηκαν και 

ετοιμάστηκε ο κατάλογος που τοποθετήθηκε στην έκθεση παιχνιδιών.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=lHM5BOnG6W8
http://www.youtube.com/watch?v=RisMuD4Tl9w


2. Εξάσκηση στη χρήση επιθέτων: 

Λέμε στα παιδιά ότι σε κάποια άλλη τάξη κάποια άλλα παιδιά έχουν φέρει 

παιχνίδια που έχουν στο σπίτι τους για να τα παρουσιάσουν. Δέστε το 

παιχνίδι τους και μαντέψτε τι λέξεις έχουν χρησιμοποιήσει. 

Φρησιμοποιούμε το διαδραστικό παιχνίδι (βλέπε παράρτημα) όπου οι 

μαθητές επιλέγουν από ένα αριθμό 8 επιθέτων τα 4 κατάλληλα ανάλογα με 

την εικόνα που έχουν μπροστά τους και τα οποία χαρακτηρίζουν το 

συγκεκριμένο παιχνίδι. τη συνέχεια προσπαθούν σε συνεχή λόγο να 

περιγράψουν το παιχνίδι που έχουν μπροστά τους (μπορεί να γίνει 

προφορικά ή γραπτά).   

 

3. Γίνεται επεξεργασία του κειμένου «Σο γιο γιο» της Άλκης Ζέη όπου οι 

μαθητές εντοπίζουν μια πληθώρα επιθέτων που χρησιμοποιεί η συγγραφέας 

για να παρουσιάσει το παιχνίδι της, ένα γιο γιο (βλέπε παράρτημα). 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

 Σι κείμενο είναι αυτό; 

 Ποιος το έγραψε;  

 Ποιος είναι ο αφηγητής; Από πού το καταλαβαίνετε;  

 Σι μαθαίνουμε για τον αφηγητή; 

 Για ποιο πράγμα μιλάει;  

 Πώς περιγράφει τα γιο γιο που είχε δει μέχρι τότε; 

 Πού βρήκε το καινούριο γιο γιο; 

 Πώς ήταν; Ποιες λέξεις μέσα από το κείμενο χαρακτηρίζουν το γιο 

γιο; 

 Σι λέξεις είναι αυτές;  

 Άρεσε ή όχι το καινούριο γιο γιο που πήρε το κοριτσάκι στο κείμενό 

μας και από πού το καταλαβαίνετε; 

Εντοπισμός και επεξεργασία σύνθετων λέξεων και επιθέτων.  

 

4. Διαβάζουμε το κείμενο «Ο παλιάτσος» (βλέπε παράρτημα). Ακολουθεί 

συζήτηση. Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

 Σι κείμενο είναι αυτό; 

 Ποιος το έγραψε;  

 Από ποιο βιβλίο είναι; 

 Ποιος είναι ο αφηγητής; 

 Για ποιο πράγμα μιλάει;  

 Πώς περιγράφεται ο παλιάτσος;  



 Πώς άραγε νιώθει το κορίτσι για το παιχνίδι του;  

 Από πού το καταλαβαίνετε; 

 Σι μας μαθαίνει η παραπάνω περιγραφή;  Ότι στα λογοτεχνικά 

κείμενα (για παράδειγμα, στα παραμύθια και στις μικρές ιστορίες) η 

περιγραφή ενός αντικειμένου συνοδεύεται συνήθως από την προσωπική 

άποψη του/της συγγραφέα, ή των διάφορων ηρώων τους, σε σχέση με 

αυτό. Άρα πολλές φορές δεν είναι αρκετό να αναφέρουμε λέξεις που 

χαρακτηρίζουν το παιχνίδι αλλά και τα δικά μας συναισθήματα. 

Γίνεται εντοπισμός και επεξεργασία των ακόλουθων γραμματικών 

φαινομένων: αρσενικά ουσιαστικά,  υποκοριστικά- μεγεθυντικά. 

 

5. Αποφασίζουμε με τους μαθητές να ετοιμάσουμε μια εφημεριδούλα στην 

οποία οι μαθητές θα γράψουν για το αγαπημένο τους παιχνίδι. 

Αποφασίζουμε ότι τα ερωτήματα που θέσαμε για να ετοιμάσουμε το φύλλο 

εργασίας μας για τον κατάλογο είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν και 

για την περιγραφή του παιχνιδιού η οποία όμως τώρα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Οι μαθητές 

αναφέρουν ότι θα πρέπει να εμπλουτίσουν την περιγραφή τους με επίθετα 

αλλά και να γράψουν τι νιώθουν για το παιχνίδι τους. Οι μαθητές γράφουν 

κείμενά στα οποία περιγράφουν το αγαπημένο τους παιχνίδι σε συνεχή λόγο 

στο τετράδιό τους.  

 

6. Μελετούμε τις σελίδες 47-49 (Ενότητα 13) του βιβλίου των Ελληνικών Β΄ 

τάξης όπου οι μαθητές βλέπουν ότι τα εκθέματα στα Μουσεία έχουν 

λεζάντες για να παρέχουν στους επισκέπτες κάποιες πληροφορίες όπως τι 

αντικείμενο παρουσιάζεται, ποιος είναι ο δημιουργός, πότε και πού 

δημιουργήθηκε, πού βρίσκεται σήμερα, κ.α. Αντιλαμβάνονται ότι θα ήταν 

χρήσιμο να έχουν και τα δικά τους εκθέματα λεζάντες και τις ετοιμάζουν.  

 

7. Σίθεται ο προβληματισμός: «Από πού μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες 

για κάποιο παιχνίδι που μας ενδιαφέρει». Οι μαθητές αναφέρουν τα 

ακόλουθα:  

1. Από τη συσκευασία 

2. Από το κατάστημα που πωλεί το παιχνίδι 

3. Από τις διαφημίσεις 

4. Από σχετικές ιστοσελίδες 

5. Από τους καταλόγους 



8. Οι μαθητές προβληματίζονται για το τι πληροφορίες μπορεί να πάρει 

κάποιος από τη συσκευασία. Δίνονται διάφορες συσκευασίες παιχνιδιών που 

έχουν φέρει οι ίδιοι οι μαθητές στην τάξη τις οποίες μελετούν. Οι μαθητές 

αναφέρουν ότι από τη συσκευασία μπορούμε να πληροφορηθούμε: 

1. Για τη λειτουργία (π.χ. μπαταρία) 

2. Πόσοι παίκτες μπορούν να παίξουν 

3. Για ποια ηλικία είναι κατάλληλο 

4. Πώς να το θέσουμε σε λειτουργία 

5. Σι παιχνίδι είναι (π.χ. ηλεκτρονικό, επιτραπέζιο) 

6. Σι περιέχει το παιχνίδι 

7. Οδηγίες ασφάλειας 

8. Εικόνα του παιχνιδιού 

9. Οδηγίες χρήσης (πώς να το παίξω) 

10. Διαφημίσεις εξαρτημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

επιπλέον 

11. Όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας 

12. Όνομα του παιχνιδιού  

13. Διαστάσεις του παιχνιδιού 

14. Κωδικός του παιχνιδιού 

 

9. Η εκπαιδευτικός παρουσίασε ένα κουτί στο οποίο περιείχε κουκλοθέατρο 

και τους προβλημάτισε κατά πόσο στο κουτί αυτό περιλαμβάνονταν και 

κούκλες κουκλοθέατρου όπως παρουσιάζει η εικόνα. Κάποια παιδιά 

ανάφεραν ότι μάλλον οι δύο αυτές κούκλες περιλαμβάνονται στο παιχνίδι 

αφού τις δείχνει η εικόνα και το πιο πιθανόν είναι ότι θα πρέπει ο 

αγοραστής να αγοράσει επιπλέον κούκλες αν θέλει να εμπλουτίσει το 

κουκλοθέατρό του, άλλα είπαν ότι μάλλον η εικόνα χρησιμοποιείται για να 

δείξει πώς παίζεται το παιχνίδι κι ότι οι κούκλες δεν θα υπάρχουν μέσα στο 

κουτί, άλλα είπαν ότι αφού γράφει τη λέξη «σετ κουκλοθέατρου» σημαίνει 

ότι θα υπάρχουν και κούκλες. Η εκπαιδευτικός τους ανέφερε ότι στο κουτί 

αυτό υπήρχε μόνο το κουκλοθέατρο χωρίς τις κούκλες ενώ τα παιδιά 

ανέφεραν δικές τους εμπειρίες όπου παραπλανήθηκαν από την εικόνα της 

συσκευασίας του παιχνιδιού. Ακολούθησε συζήτηση γύρω από τα 

δικαιώματα που έχει κάποιος ως καταναλωτής και τρόπους με τους οποίους 

μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του και οι μαθητές ανέφεραν προσωπικές 

τους εμπειρίες.  

 

10. τη συζήτηση για τις πληροφορίες που μας παρέχει ένα κουτί τα παιδιά 

ανάφεραν ότι μπορούμε από το κουτί να μάθουμε «αν το παιχνίδι είναι 



κατάλληλο για κορίτσια και αγόρια». Η εκπαιδευτικός ζήτησε από τα παιδιά 

να βρουν πού το γράφει αυτό. Σα παιδιά είπαν ότι δεν είναι γραμμένο αλλά 

ότι το καταλαβαίνουν από τα χρώματα και από τα σχέδια που έχει πάνω στο 

κουτί. Είπαν ότι χρώματα όπως το ροζ ή το μωβ χρησιμοποιούνται για 

κοριτσίστικα παιχνίδια ενώ χρώματα όπως το μπλε και το μαύρο 

χρησιμοποιούνται σε αγορίστικα παιχνίδια. Επίσης ανάφεραν ότι 

συσκευασίες που έχουν στις εικόνες τους κορίτσια σημαίνουν ότι τα 

παιχνίδια απευθύνονται σε κορίτσια και συσκευασίες που έχουν στην 

εικόνα τους αγόρια σημαίνουν ότι τα παιχνίδια αυτά απευθύνονται σε 

αγόρια. Η δασκάλα τους προβλημάτισε αν  ένα κορίτσι μπορεί να παίξει με 

ένα λεγόμενο «αγορίστικο» παιχνίδι και ένας μαθητής της τάξης είπε ότι 

αυτό θα σήμαινε ότι το κορίτσι είναι gay. Πολλά παιδιά συμφώνησαν μαζί 

του. ε ερώτηση της δασκάλας τι ακριβώς εννοεί με αυτή τη λέξη είπε ότι 

αυτό σημαίνει ότι το κορίτσι είναι αγοροκόριτσο. Κάποιο άλλο παιδί είπε 

ότι τα κορίτσια δεν μπορούν π.χ. να παίζουν με τα όπλα γιατί αυτό είναι 

αγορίστικο παιχνίδι. Η εκπαιδευτικός τους έδειξε εικόνες από γυναίκες 

στρατιώτες που κρατάνε όπλα και πολεμάνε όπως και οι άντρες ενώ τους 

ανέφερε και περιπτώσεις γυναικών που είναι κυνηγοί. Κάποιος μαθητή 

ανέφερε ότι ο πατέρας του είναι στρατιωτικός και στη δουλειά του 

εργάζονται και γυναίκες στρατιωτικοί οι οποίες περνούν από εκπαίδευση 

και κάνουν ότι και οι άντρες. Ένα άλλο παιδί είπε ότι υπάρχουν και 

γυναίκες αστυνομικοί που φέρουν όπλα όπως και οι άντρες συνάδελφοί 

τους. Η συζήτηση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα με κάποια παιδιά να 

ισχυρίζονται ότι κάποια παιχνίδια είναι «αγορίστικα» ή «κοριτσίστικα» 

εξαιτίας κάποιων χαρακτηριστικών τους και άρα κατάλληλα μόνο για το 

φύλο στο οποίο απευθύνονται ενώ κάποια άλλα παιδιά αντέκρουαν με 

παραδείγματα που να το αναιρεί αυτό μέχρι που η συζήτηση διακόπηκε 

γιατί έπαιξε το κουδούνι.  

 

11. Η εκπαιδευτικός θύμισε στα παιδιά ότι είχαν αναφέρει ότι πληροφορίες 

για ένα παιχνίδι παίρνουμε κι από τις διαφημίσεις των παιχνιδιών. Οι 

μαθητές παρακολούθησαν δύο μικρά βίντεο που αποτελούσαν συλλογή από 

τρεις διαφημίσεις το καθένα.  

http://www.youtube.com/watch?v=lHM5BOnG6W8  

http://www.youtube.com/watch?v=RisMuD4Tl9w 

Ενδεικτικές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν: 

1. Σι παιχνίδι διαφημίζεται κάθε φορά; 

2. Ποιοι πρωταγωνιστούν σε κάθε διαφήμιση; 

http://www.youtube.com/watch?v=lHM5BOnG6W8
http://www.youtube.com/watch?v=RisMuD4Tl9w


3. Πώς  παρουσιάζονται τα αγόρια στις διαφημίσεις; (να τρέχουν, να 

πηδούν, να πολεμούν, να υπάρχει δράση, περιπέτεια) 

4. Πώς παρουσιάζονται τα κορίτσια στις διαφημίσεις; (να παίζουν 

ήσυχα, να αγκαλιάζουν, να φιλούν και να αγαπούν τα ζωάκια και τα 

παιχνιδάκια τους – ένα παιδί ανάφερε ότι μοιάζουν σαν μαμάδες) 

5. Σι μουσική ακούγεται κάθε φορά; (δυνατή έντονη στις διαφημίσεις με 

αγόρια, απαλή, ήσυχη στις διαφημίσεις με τα κορίτσια) 

6. Πού βρίσκονται τα αγόρια στις διαφημίσεις; (έξω, σε ανοικτούς 

χώρους) 

7. Πού βρίσκονται τα κορίτσια στις διαφημίσεις (κλειστούς χώρους, 

δωμάτια κλπ) 

8. Σι χρώματα υπάρχουν στο φόντο;  

9. Σι μηνύματα μας μεταδίδουν αυτές οι διαφημίσεις;  

10. Σι νομίζετε μας κάνουν να πιστεύουμε; να συμπεριφερόμαστε; 

11. Πώς νομίζετε θα μπορούσαν οι διαφημιστές να δείξουν ότι ένα 

παιχνίδι είναι καλό και για αγόρια και για κορίτσια; 

12. Μήπως θα μπορούσε να είναι λανθασμένο να πιστεύουμε στα 

στερεότυπα για τα φύλα; Γιατί; 

13. Σι συμβαίνει όταν ένα αγόρι ή ένα κορίτσι ή ένας άντρας ή μιας 

γυναίκα δεν ταιριάζουν με αυτή την εικόνα που δημιουργούν οι 

διαφημίσεις; 

14. Μήπως υπάρχει η περίπτωση οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται 

διαφορετικά ανάλογα με τους γύρω τους; 

15. Γιατί νομίζετε είναι σημαντικό για όλους μας να παίρνουμε τις δικές 

μας αποφάσεις μας αυτά που θέλουμε να κάνουμε; 

Έγινε συζήτηση γύρω από τα θέματα που αναδείχτηκαν μέσα από τις 

ερωτήσεις.  

 

12. Επεξεργασία κειμένου: Διαβάζουμε το κεφάλαιο «Η μικρή Λουΐζα» από το 

βιβλίο «Ο μικρός Νικόλας» (βλέπε παράρτημα).  

1. Σι κείμενο είναι αυτό; 

2. Ποιος είναι ο συγγραφέας; 

3. Ποιος είναι ο αφηγητής; Από πού το καταλαβαίνετε; (πρόσωπο ρημάτων) 

4. Ποιοι είναι οι ήρωες; 

5. Ποια η σχέση μεταξύ τους; 

6. Πού βρίσκονται; Γιατί; 

7. Ποια είναι η άποψη του μικρού Νικόλα για τα κορίτσια;  

8. Ποιες διαφορές αναφέρει ανάμεσα σε κορίτσια και αγόρια; 

9. Ποια η δική σας γνώμη; 

10. Άραγε πώς μπορεί να του δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα για τα κορίτσια; 



11. Σι έγινε στο δωμάτιό του μικρού Νικόλα; 

12. Με ποια δικαιολογία δεν την άφηνε να αγγίξει στα παιχνίδια του; 

13. Άραγε ισχύει αυτό; 

14. Σι έγινε όταν βγήκαν στον κήπο;  

15. Για ποιο πράγμα ανησύχησε ο μικρός Νικόλας;  

16. ε ποιον έριξαν το φταίξιμο για το σπασμένο τζάμι οι μαμάδες; Γιατί; 

17. Ποια νομίζετε είναι η άποψη του συγγραφέα για τα «αγορίστικα» και 

«κοριτσίστικα» παιχνίδια; 

18. Υαίνεται να πιστεύει ο συγγραφέας ότι τα κορίτσια δεν μπορούν να παίξουν 

με «αγορίστικα» παιχνίδια και το αντίθετο;  

Δίνονται οι εικόνες και οι μαθητές τις βάζουν στη σωστή χρονική σειρά. 

Ακολούθως λένε με λίγα λόγια την ιστορία.   

Εντοπισμός και κλίση του ρήματος είμαι.  

 

13. Διακειμενική σύγκριση έντυπου κειμένου ( Ο μικρός Νικόλας) με τις 

διαφημίσεις παιχνιδιών. Πώς παρουσιάζονται τα αγόρια και τα κορίτσια στο 

λογοτεχνικό κείμενο και πώς στις διαφημίσεις. Σι μηνύματα στέλνουν οι 

διαφημίσεις και τι το κείμενο τελικά; Σι μέσα χρησιμοποιούνται στις 

διαφημίσεις και τι στα κείμενα.    

 

14. υζητούμε με τα παιδιά πώς φαντάζονται ένα παιχνίδι ιδανικό για 

αγόρια και κορίτσια και πώς θα μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε σε μια 

διαφήμιση (Αφήνουμε χρόνο στα παιδιά να συζητήσουν στις ομάδες τους το 

θέμα ενώ καλό θα ήταν να τους υπενθυμίσουμε να σκεφτούν και το μέγεθος 

και το χρώμα του κειμένου που θα χρησιμοποιηθεί στην αφίσα τους, αν θα 

υπάρχουν αγόρια ή κορίτσια στην αφίσα, τι θα φορούν, το χρώμα που θα 

χρησιμοποιηθεί στο φόντο της διαφήμισής τους κλπ). τη συνέχεια 

αφήνουμε χρόνο στους μαθητές να αποτυπώσουν τις ιδέες τους στο χαρτί.  

 

15. υζητούμε με τους μαθητές για τη σημασία των παιχνιδιών στη ζωή 

μας και γιατί αρέσουν στους ανθρώπους. Διαβάζουμε ένα άρθρο από 

περιοδικό που αναφέρεται στη σημασία που έχει στην ανάπτυξη του παιδιού 

το παιχνίδι (βλέπε παράρτημα). Καταγράφονται τα κύρια σημεία. Οι 

μαθητές εντοπίζουν τι κείμενο είναι, ποιος το έγραψε, πώς λέγεται αυτός 

που γράφει άρθρα  για περιοδικά ή εφημερίδες, πώς είναι γραμμένο το 

άρθρο – μέγεθος γραμμάτων, στήλες, εικόνες κλπ.  



16.  Οι μαθητές πληροφορούνται ότι η ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι 

έχει θεσπιστεί από τη Διεθνή ύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών.  

Παρουσιάζεται μια αφίσα – έντυπο  για το σχετικό δικαίωμα (βλέπε 

παράρτημα). Γίνεται επεξεργασία του κειμένου αλλά και της μορφής του 

(εικόνα που χρησιμοποιήθηκε και γιατί, χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν 

και γιατί). Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Σι εικόνα έχει;  

2. Πώς είναι γραμμένο;  

3. ε ποιο πρόσωπο είναι γραμμένα τα ρήματα;  

4. Σι χρώματα χρησιμοποιούνται;  

5. Εντοπισμός συγγραφέα. 

6. κοπός για τον οποίο γράφτηκε. 

7. ε ποιον απευθύνεται; 

8. τοιχεία που διακρίνονται.. 

9. Με ποιον τρόπο γίνεται η πληροφόρηση; (επίσημο ύφος) 

Εντοπισμός και κλίση ουδέτερων ουσιαστικών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάθημα Σέχνης 

Μελετούμε έργα τέχνης όπου παρουσιάζονται παιδιά να παίζουν: 

 Γεώργιος Ιακωβίδης «Κρυφτουλάκι ή κούκου» 

 Νίκος  Φατζηκυριάκος- Γκίκας, «Σα λαϊκά παιχνίδια» 

 υμεών αββίδη " Γύρω - γύρω όλοι " . 

 Άλμπερτ Άνκερ «Σο κορίτσι με τα ντόμινο» 

 Άλμπερτ Άνκερ «Ποτρέτο της Marie Anker» 

 Πιέρ Ογκίστ Ρενουάρ «Η Κλοντ Ρενουάρ παίζοντας» 

 Pothast Bernard “Two sisters playing” 

 

Γίνεται επεξεργασία αυτών των έργων τέχνης. Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Ποια χρώματα χρησιμοποίησε ο κάθε ζωγράφος;  

2. Ποια χρώματα κυριαρχούν περισσότερο στα έργα τέχνης ;  

3. Ποια χρώματα χρησιμοποίησε για τα πρόσωπα των έργων και ποια για 

το φόντο ;  

4. Πώς νομίζετε ότι αισθανόταν όταν ζωγράφιζε αυτό τον πίνακα ;  

5. Ποια είναι η έκφραση των προσώπων στους πίνακες ζωγραφικής ;  

6. Πώς πιστεύετε ότι νιώθει το κάθε παιδί σε κάθε πίνακα ;  

7. Ποιος ο ρόλος τους ;  

8. Σι κάνουν ;  

9. Πώς αισθάνεστε εσείς βλέποντας τον κάθε πίνακα ;  

10. Ποιος πίνακας σας αρέσει περισσότερο ;  

11. Με ποια κριτήρια επιλέξατε αυτό τον πίνακα ;  

12. ας άρεσαν τα χρώματα ή κάτι άλλο ;  

13. ε ποιους πίνακες βλέπεις να παίζουν ομαδικά παιχνίδια ;  

14. ε ποιους βλέπεις παιδιά να παίζουν λεκτικά παιχνίδια ;  

15. ε ποιους βλέπεις να παίζουν παιδιά με ένα παιχνίδι που δεν το 

γνωρίζεις ; 

16.  Από πού πιστεύεις ότι είναι αυτά τα παιδιά ;  

17. Σι κάνουν ;  

18. Τπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στα έργα τέχνης ;  

19. Ποιες είναι αυτές ;  

20. Μπορείτε να περιγράψετε με κάθε λεπτομέρεια τους πίνακες ; (‟ 

αυτή την περίπτωση μπορούμε να επιλέξουμε λίγους πίνακες 

ζωγραφικής , όπου η κάθε ομάδα θα παρατηρήσει λεπτομερειακά το 

έργο τέχνης και θα παρουσιάσει το έργο στην υπόλοιπη ομάδα των 

παιδιών ) . 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν να ζωγραφίσουν κι εκείνοι σκηνές από 

αγαπημένα παιχνίδια.  



Άξονας 2: ύγκριση παιχνιδιών – αντικειμένων από 

διαφορετικές εποχές 

τόχος:  

Οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν τις διαφορές παιχνιδιών-

αντικειμένων από διαφορετικές εποχές.  

Να μπορούν να ταξινομούν τα παιχνίδια-αντικείμενα χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά κάθε φορά κριτήρια. 

 

Μέσα:  

 Παλιά παιχνίδια των γονιών ή των παππούδων τους  

 Βιβλίο «Και να μου πεις για τα παιχνίδια σου!» του Φρήστου 

Μπουλώτη 

 Εικόνες με παλιά παιχνίδια 

 Διαδικτυακό κείμενο από τη σελίδα του Μικρού Αναγνώστη 

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-athina-mathekiafto.asp 

Βίντεο http://blogs.sch.gr/21dimath/?p=587 

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

http://www.theteddybearmuseum.com/index.htm 

http://www.woodentoymuseum.com/index.htm 

http://www.123rf.com/stock-photo/toy.html 

 

Διαδικασία:  

1. Σα παιδιά προβληματίζονται κατά πόσο υπήρχαν παιχνίδια σε 

παλαιότερες εποχές, αν έχουν δει κ.λ.π. Οι μαθητές κάνουν υποθέσεις για 

το ποιοι μπορούν να μας μιλήσουν καλύτερα για τα παιχνίδια του 

παρελθόντος και καταλήγουμε ότι θα μπορούσαμε 

1.  να ρωτήσουμε γιαγιάδες και παππούδες 

2. να ρωτήσουμε αρχαιολόγους 

3. να ψάξουμε στο διαδίκτυο 

4. να πάμε στο Μουσείο (Μουσείο Παιχνιδιών, Αρχαιολογικό Μουσείο, 

Λαογραφικό Μουσείο)  

 

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-athina-mathekiafto.asp
http://blogs.sch.gr/21dimath/?p=587
http://www.theteddybearmuseum.com/index.htm
http://www.woodentoymuseum.com/index.htm
http://www.123rf.com/stock-photo/toy.html


2. υγκεκριμενοποιούμε με τους μαθητές την περίοδο για την οποία 

ενδιαφερόμαστε να μάθουμε αν υπήρχαν παιχνίδια και καταλήγουμε ότι για 

να μάθουμε αν υπήρχαν παιχνίδια κάποια χρόνια πριν (μερικές δεκαετίες 

πριν) θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε γιαγιάδες και παππούδες, να ψάξουμε 

στο διαδίκτυο και να επισκεφτούμε ένα λαογραφικό μουσείο.  

 

3. Οι μαθητές αποφασίζουν να ρωτήσουν, για αρχή, τους παππούδες  ή τις 

γιαγιάδες τους και αναφέρονται κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσαμε να 

υποβάλουμε. Οι μαθητές αναφέρουν ότι αυτού του είδους το κείμενο είναι 

συνέντευξη ενώ κάποιοι μαθητές επεσήμαναν την ανάγκη να καταγράψουν 

ενδεικτικές ερωτήσεις στο τετράδιό τους για να θυμούνται τι να ρωτήσουν 

στη συνέντευξη που θα πάρουν. Οι ερωτήσεις που σχηματίστηκαν από τους 

μαθητές είναι οι ακόλουθες: 

1. Όταν ήσασταν μικροί είχατε παιχνίδια- αντικείμενα; 

2. Σι παιχνίδια είχατε στα παλιά χρόνια; 

3. Πώς ήταν φτιαγμένα αυτά τα παιχνίδια; 

4. Περίγραψέ μου μια ….  (π.χ. μπάλα, κούκλα) 

5. Με τι άλλα παιχνίδια παίζατε; 

6. Πώς παιζόταν αυτό το παιχνίδι; 

7. Πώς λεγόταν το παιχνίδι σας; 

8. Πού παίζατε; 

9. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας παιχνίδι; 

10. Υτιάχνατε μόνοι σας τα παιχνίδια σας; 

11. Από πού παίρνατε υλικά; 

12. Από πού παίρνατε τα παιχνίδια σας; 

 

4. Οι μαθητές εισηγούνται να έρθει στην τάξη μας κάποιος παππούς να μας 

μιλήσει και να μας παρουσιάσει παιχνίδια της εποχής του. Μετά από 

συνεννόηση καλούμε στην τάξη μας έναν παππού, πρώην εκπαιδευτικό. Οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται την ανάγκη να ετοιμάσουμε μια πρόσκληση για 

να καλέσουμε το συγκεκριμένο κύριο στην τάξη μας αλλά και μια ευχετήρια 

κάρτα για να τον ευχαριστήσουμε που δέχτηκε να μας επισκεφτεί και να 

μας μιλήσει.  Οι μαθητές συνθέτουν το κείμενο που θα συμπεριληφθεί στην 

πρόσκληση και μέσα από συζήτησή τους καταλήγουν στο ύφος στο οποίο 

πρέπει να γραφτεί το κείμενο, στο πρόσωπο που πρέπει να είναι γραμμένα 

τα ρήματα για να δηλώνουν ευγένεια, τι πληροφορίες πρέπει να 

περιλαμβάνει και πώς θα πρέπει να είναι η προσφώνηση και η υπογραφή. 



Οι μαθητές προχωρούν στη δημιουργία της πρόσκλησης και της 

ευχαριστήριας κάρτας. 

 

5. Οι μαθητές παρουσιάζουν τις συνεντεύξεις που πήραν από τους 

παππούδες και τις γιαγιάδες τους ενώ την επόμενη μέρα επισκέπτεται το 

σχολείο μας ένας παππούς ο οποίος παρουσιάζει στα παιδιά παιχνίδια της 

δικής του εποχής.  

 

6. Γίνεται επεξεργασία των κειμένων  

 «Η νεροσφυρίχτρα» από το βιβλίο των Ελληνικών (β΄ τεύχος, σελ. 50)  

 «Ένας ζωγράφος θυμάται τα παιχνίδια του» (βλέπε παράρτημα) 

 

7. Ολοκλθρϊνουμε τα κζμα που επεξεργαηόμαςταν τισ προθγοφμενεσ μζρεσ και 

απαντοφμε το ερϊτθμά μασ «Υπιρχαν παιχνίδια μερικζσ δεκαετίεσ πριν». Οι 

μακθτζσ απαντοφν δικαιολογϊντασ τθν απάντθςι τουσ με βάςθ τα όςα εντόπιςαν 

ςτθν ζρευνά τουσ.  

Ακολουκεί ο προβλθματιςμόσ «Υπιρχαν παιχνίδια άραγε πιο παλιά, π.χ. ςτθν 

αρχαιότθτα». Αφινουμε τουσ μακθτζσ να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ. Ζθτοφμε 

από τα παιδιά να ειςθγθκοφν τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μποροφςαμε να 

απαντιςουμε το ερϊτθμά μασ (κυμίηουμε ςτα παιδιά ποιεσ μεκόδουσ για ζρευνα 

ειςθγικθκαν ςτθν αρχι τθσ ενότθτασ). Από τισ μεκόδουσ που ειςθγοφνται τα παιδιά 

απομονϊνουμε τισ κατάλλθλεσ. Από αυτζσ επιλζγουμε τθν πιο βολικι για τθ 

δεδομζνθ ςτιγμι που είναι θ αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο ωσ μια εφκολθ, γριγορθ, 

βολικι μζκοδοσ ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν.  

Οι μακθτζσ ενθμερϊνονται ότι ςτόχοσ τθσ αναηιτθςισ τουσ είναι να βρουν μια 

κατάλλθλθ για το κζμα και το θλικιακό τουσ επίπεδο ςελίδα τθν οποία κα 

μποροφςαν να αξιοποιιςουν ςτο μάκθμά τουσ για μελζτθ και για να απαντιςουν το 

ερϊτθμά τουσ. Υπενκυμίηουμε ςτα παιδιά τα κριτιρια που κζςαμε τθν 

προθγοφμενθ μζρα για να αξιολογοφμε τισ διάφορεσ ςελίδεσ τισ οποίεσ καταγράφει 

θ εκπαιδευτικόσ ςτον πίνακα.   

Η εκπαιδευτικόσ ειςθγείται ςτα παιδιά να γίνει αναηιτθςθ με τθ φράςθ κλειδί 

«Ραιχνίδια ςτθν αρχαία Ελλάδα» εξθγϊντασ τουσ ότι κα υπάρχουν περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ για το κζμα αφοφ ζχουν γίνει πάρα πολλζσ ζρευνεσ και αναςκαφζσ 

ςτθν Ελλάδα και κυρίωσ γιατί υπάρχουν και περιςςότερεσ πθγζσ ςτο διαδίκτυο.  



Εμφανίηονται τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςι με τθ φράςθ κλειδί που κζςαμε. Οι 

μακθτζσ επιςκζπτονται τθν πρϊτθ ςελίδα θ οποία εμφανίηεται ςτθν μθχανι 

αναηιτθςθσ κάτω από τθ φράςθ κλειδί που γράψαμε και θ οποία είναι θ ςελίδα τθσ 

θλεκτρονικισ εγκυκλοπαίδειασ Βικιπαίδεια  

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%

CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%

AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1). Οι μακθτζσ 

ςυμπλθρϊνουν το ζντυπο που τουσ δόκθκε και αποφαςίηουν αν θ ςυγκεκριμζνθ 

ςελίδα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ και να 

απαντιςουν το ερϊτθμά τουσ. Οι μακθτζσ παρουςιάηουν τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ςελίδασ και ακολουκεί ςυηιτθςθ.  

Ακολοφκωσ οι μακθτζσ επιςκζπτονται τθ δεφτερθ κατά ςειρά ςελίδα που 

εμφανίηεται ςτθν αναηιτθςι μασ θ οποία είναι μια ςυλλογι από εικόνεσ που 

εμφανίηονται για τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ κλειδί. Οι μακθτζσ αξιολογοφν κατά πόςο 

θ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα μπορεί να αξιοποιθκεί ςτο μάκθμά μασ για να απαντιςουμε 

το ερϊτθμά μασ (βλζπουμε ότι ςτθ ςελίδα περιλαμβάνονται και άςχετεσ με το κζμα 

εικόνεσ ενϊ θ ζλλειψθ κειμζνου δεν βοθκά τα παιδιά να αποκτιςουν μια ςωςτι 

εικόνα ςχετικά με το κζμα τουσ). 

Τζλοσ επιςκεπτόμαςτε τον τρίτο ςφνδεςμο που εμφανίηεται κάτω από τθ φράςθ 

κλειδί ςτθν αναηιτθςι μασ και θ οποία είναι θ ςελίδα του Μικροφ Αναγνϊςτθ 

(http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-athina-mathekiafto.asp). Ακολουκεί θ ίδια 

διαδικαςία για να αποφαςίςουν οι μακθτζσ κατά πόςο θ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το κζμα τουσ. Οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ απόψεισ 

τουσ.  

Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ: 

1. Ρϊσ ςασ φαίνεται θ ςελίδα αυτι για να τθ χρθςιμοποιιςουμε ςτο 

μάκθμά μασ; 

2. Ροιοσ το ζγραψε αυτό το κείμενό;   

3. Μποροφμε να επικοινωνιςουμε μαηί του; 

4. Σε ποιουσ απευκφνεται; Από ποφ το καταλαβαίνετε;  

5. Είναι εκπαιδευτικό το περιεχόμενό του; 

6. Το περιεχόμενο ζχει ςχζςθ με το κζμα μασ; 

7. Μποροφμε να εμπιςτευκοφμε αυτζσ τισ πλθροφορίεσ; Γιατί;  

8. Καταλαβαίνετε αυτά που διαβάηουμε; Γιατί; 

9. Μπορείτε εφκολα να καταλάβετε για τι είδουσ παιχνίδια μιλά; Γιατί;  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-athina-mathekiafto.asp


Ακολουκεί ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ για να καταλιξουμε ποια από τισ 

τρεισ ςελίδεσ που επιςκεφτικαμε πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε ςτο μάκθμά μασ για 

να ςυγκεντρϊςουμε τισ πλθροφορίεσ που χρειαηόμαςτε.  

Αποφαςίηουμε να αξιοποιιςουμε το κείμενο από τθ ςελίδα του Μικροφ Αναγνϊςτθ 

για να ςυγκεντρϊςουμε πλθροφορίεσ γφρω από το κζμα μασ και να απαντιςουμε 

το ερϊτθμά μασ. Στουσ μακθτζσ δίνεται θ ςελίδα τυπωμζνθ τθν οποία κα 

μελετιςουν. Ια υποβλθκοφν ερωτιςεισ κατανόθςθσ ενϊ κα γίνει ςφγκριςθ των 

παιχνιδιϊν τθσ αρχαιότθτασ με τα ςθμερινά παιχνίδια. Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ: 

1. Τι παιχνίδια υπιρχαν ςτθν αρχαιότθτα; 

2. Με ποιο υλικό ιταν καταςκευαςμζνα; 

3. Τι ομοιότθτεσ ι διαφορζσ εντοπίηετε από τα παιχνίδια τθσ δικισ μασ εποχισ; 

(όψθ, υλικό, βάροσ,) 

Ια γίνει επεξεργαςία του γραμματικοφ φαινομζνου: αόριςτο άρκρο 

 

 

 

 

Μάθημα χεδιασμός και Σεχνολογία 

Οι μαθητές φτιάχνουν στο μάθημα του σχεδιασμού και τεχνολογίας ένα 

παιχνίδι από την αρχαία Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άξονας 3: Επαναχρησιμοποίηση παιχνιδιών 

τόχος:  

Οι μαθητές να αντιληφθούν ότι ένας τρόπος αξιοποίησης παλιών παιχνιδιών 

είναι να δοθούν σε άλλα παιδιά.  

 

Μέσα: 

 Παραμύθι «Σο παράπονο των παλιών παιχνιδιών» της Λένα Φρηστίδη 

 Παραμύθι «Σι… τρώνε τα παιχνίδια;» της Ελένης Πιτσιδοπούλου 

 κηνή από την ταινία Toy Story «Όταν με αγαπούσε» 

 Αφίσες (βλέπε παράρτημα) 

 

Διαδικασία 

Παρουσιάζουμε το βιβλίο «Σο παράπονο των παλιών παιχνιδιών». υζητούμε 

γύρω από το εξώφυλλο. Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Σι εικόνες παρουσιάζονται;  

2. Με ποιο τρόπο;  

3. Πως είναι γραμμένα τα γράμματα.   

Οι μαθητές κάνουν υποθέσεις γύρω από τον τίτλο. Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Σι παράπονο θα μπορούσαν να έχουν τα παλιά παιχνίδια;  

2. Σι θα έλεγαν άραγε τα παλιά παιχνίδια;  

Γίνεται δραματοποίηση (θεατρικό παιχνίδι) της συζήτησης των παλιών 

παιχνιδιών. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει και γραπτώς. 

 

Διαβάζουμε το παραμύθι «Σο παράπονο των παλιών παιχνιδιών». Ακολουθεί 

συζήτηση. Τποβάλλονται ερωτήσεις κατανόησης. Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

1. Σι κείμενο είναι αυτό; 

2. Ποιος το έγραψε;  

3. Ποιος είναι ο αφηγητής; 

4. Ποιοι είναι οι ήρωες; 

5. Πού βρίσκονται; 

6. Σι τους συνέβηκε; Γιατί; 

7. Σι τους είπε ο αρκούδος και τι έκανε; 

8. Ποιος τους καθησύχασε; Σι τους είπε; 



9. υμφωνείτε εσείς με τα λόγια του υπολογιστή; 

10. Σι έγινε στο τέλος; 

11. Σι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν τα παιδιά της ιστορίας μας με τα 

παλιά παιχνίδια τους; (να τα χαρίσουν σε άλλα παιδιά) 

 

υζητούμε με τα παιδιά αν έχουν παλιά παιχνίδια και τι τα κάνουν. Γίνεται 

συζήτηση γύρω από την επαναχρησιμοποίηση παιχνιδιών. Ενδεικτικές 

ερωτήσεις: 

1. Σι πετυχαίνουμε με αυτό τον τρόπο;  

2. Εσείς έχετε χαρίσει παιχνίδια σας;  

3. Σι παιχνίδια έχετε χαρίσει; 

4. Πού τα έχετε χαρίσει;  

 

Διαβάζουμε το παραμύθι «Σι… τρώνε τα παιχνίδια;». Τποβάλλονται 

ερωτήσεις. 

1. Σι κείμενο είναι αυτό; 

2. Ποιος είναι ο συγγραφέας; 

3. Ποιος είναι ο αφηγητής; 

4. Ποιοι είναι οι ήρωες; 

5. Σι έκαναν τα δύο αγόρια; 

6. Σι τους έλεγε η μαμά τους; 

7. Σι συζητούσαν τα παιχνίδια; 

8. Σι αποφάσισαν να κάνουν τα παιχνίδια; 

9. Σο κατάφεραν; 

10. Γιατί η κυρία οφία επέστρεψε τα παιχνίδια; 

11. Γιατί η κόρη της χάρηκε τόσο πολύ με τα παιχνίδια; 

12. Σι έγινε στο τέλος; 

13. Ποιοι χάρηκαν από την κατάληξη αυτή και γιατί; 

14.  Ποια η δική σας άποψη για το τέλος του παραμυθιού; 

15. Πώς είναι γραμμένος ο τίτλος και γιατί; 

16. Σι εικόνα παρουσιάζεται στο εξώφυλλο; 

17. Σι σχέση έχει με την ιστορία η εικόνα του εξώφυλλου; 

 

Βλέπουμε τη σκηνή από την ταινία Toy Story και συζητούμε τα 

συναισθήματα της κούκλας όταν το παιδάκι σταμάτησε να παίζει μαζί της 

και τι έκανε το κορίτσι στο τέλος την κούκλα του. Καταλήγουμε ότι τα 

παλιά παιχνίδια μπορούν να δοθούν για επαναχρησιμοποίηση.  



1. Άραγε τι λέει το κορίτσι όταν τραγουδά;  

2. Μήπως θα μπορούσαμε να γράψουμε εμείς τα λόγια του τραγούδι που 

θα μπορούσε να λέει αυτή η κούκλα στα ελληνικά; 

 

Μελετούμε τις αφίσες όπου καλούνται τα παιδιά να πάρουν παλιά παιχνίδια 

για να δοθούν σε άλλα παιδάκια. Γίνεται επεξεργασία των αφισών.  

1. ε ποιους απευθύνονται αυτές οι αφίσες; Από πού το καταλάβατε; ε 

ποιο πρόσωπο είναι γραμμένα τα ρήματα; 

2. Για ποιο σκοπό; Από πού το καταλαβαίνετε; 

3. Σι χρώματα χρησιμοποιούνται; Γιατί χρησιμοποιείται πολύ το 

πράσινο; 

4. Πώς είναι γραμμένα τα γράμματα; (μπορούν να αλλάξουν το πρόσωπο 

για να δουν εάν αλλάζει και το μήνυμα που θέλει να δώσει) 

5. ε ποια γλώσσα είναι γραμμένες οι αφίσες;  

6. Γιατί αυτή η αφίσα έχει γράμματα και σε άλλες γλώσσες; ε ποιους 

απευθύνεται; Πώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι από άλλες χώρες στην 

Ελλάδα; (θυμίζουμε τη οφία και την κόρη της Ελπίδα από το βιβλίο 

«Σι τρώνε τα παραμύθια;» που είναι μετανάστες) 

7. Σι άλλο υπάρχει στην αφίσα; 

8. Σι μορφή έχει το σχήμα στην πρώτη αφίσα; Σι μήνυμα περνά η αφίσα 

με αυτό το σχέδιο; 

9. Σι εικόνες υπάρχουν στην αφίσα;  

10. Γιατί τα παιδάκια χαμογελούν; 

11. Σι λέει στην τελευταία αφίσα ότι κάνουν αυτοί που συγκεντρώνουν 

τα παιχνίδια πριν δοθούν στα παιδιά; 

12. Ποια αφίσα σας άρεσε; Γιατί; 

13. Ποια αφίσα σας φαίνεται πιο πειστική;  

14. Σι είναι αυτό που την κάνει πιο πειστική; 

15. Ποιος έγραψε τις αφίσες; 

16. Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό των αφισών;(κοινή θεματική 

επαναχρησιμοποίησης παιχνιδιών) 

17. Κατάφερε ο δημιουργός της αφίσας να μεταφέρει το μήνυμά του; Με 

ποιον τρόπο το πέτυχε; 

 

 

Οι μαθητές αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν κι αυτοί ένα παζαράκι με 

παλιά παιχνίδια. Αποφασίζουν να ετοιμάσουν μια αφίσα που θα δοθεί στα 

τμήματα του σχολείου. Προφορικός λόγος 



1. Ποιες πληροφορίες θα συμπεριληφθούν για να επιτευχθεί ο στόχος; 

(θέμα, ημερομηνία, ώρα, τοποθεσία) 

2. υμβάσεις αφίσας (σλόγκαν, μικρό κείμενο, μεγάλα γράμματα για να 

φαίνονται, ισορροπία κειμένου-εικόνας, αντίθεση στα χρώματα του 

φόντου-γραμμάτων) 

 

Γραπτός λόγος:  

Ετοιμάζουν τις δικές τους αφίσες για το παζαράκι που θα πραγματοποιηθεί 

στο σχολείο όπου τα παιδιά του σχολείου θα φέρουν τα παλιά αλλά γερά 

τους παιχνίδια για να πωληθούν και τα έσοδα θα δοθούν στο ταμείο 

ευημερίας του σχολείου.   

 ύγκριση αφισών που έφτιαξαν, με αυτές που επεξεργάστηκαν (ως 

προς την έκταση του κειμένου, την πυκνότητα του λόγου, ρόλος 

εικόνας στην κατασκευή νοήματος) 

 Παρουσίαση αφισών στην ολομέλεια της τάξης. Κριτική τοποθέτηση 

με βάση τα κριτήρια που συναποφασίστηκαν. 

 

Γραμματικό φαινόμενο 

Καταλήξεις ρημάτων σε –ίζω, - ώνω και –εύω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άξονας 4: ύγκριση παιχνιδιών από διαφορετικές χώρες 

 

τόχος:  

Οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν παιχνίδια-αντικείμενα που 

προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα.  

Να μπορούν να ταξινομούν τα παιχνίδια αντικείμενα με κριτήριο την 

προέλευσή τους. 

 

Μέσα:  

 παιχνίδια από διάφορες χώρες του κόσμου που θα φέρουν οι ίδιοι οι 

μαθητές  

 φωτογραφίες παιχνιδιών που θα βρουν στο διαδίκτυο ή σε βιβλία. 

 

Διαδικασία:  

Παρατηρούμε εικόνες που παρουσιάζουν παιδιά από διάφορες χώρες να 

παίζουν και ακολουθεί συζήτηση. τοιχεία που πρέπει να αναδειχτούν μέσα 

από τη συζήτηση: 

 Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι 

 Για να παίξουμε μαζί δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε την ίδια 

γλώσσα.  

 Σο παιχνίδι μας βοηθά να γίνουμε δημιουργικοί και να εξερευνούμε 

τον κόσμο.  

 Τπάρχουν παιδιά που στερούνται το παιχνίδι είτε γιατί είναι 

αναγκασμένα  να εργάζονται πολλές ώρες την ημέρα είτε γιατί στη 

χώρα τους γίνεται πόλεμος. 

 Για να παίξουμε δεν χρειάζονται ακριβά παιχνίδια, αλλά χρόνος και 

διάθεση να είμαστε επινοητικοί και να είμαστε με τους φίλους μας.  

 Τπάρχουν παιχνίδια ατομικά και ομαδικά, που μπορούμε να 

παίξουμε στην αυλή, στο πάρκο ή σε κλειστό χώρο. 

 ε πολύ φτωχές χώρες τα παιδιά, ακόμα και σήμερα, φτιάχνουν τα 

παιχνίδια μόνα τους, από πρώτες ύλες (ξύλο, νερό, χώμα, άχυρο) και 

από υλικά του σπιτιού όπως κουρέλια, ψωμί, λάσπη, χαρτί, ξύλο, ενώ 

πολλά παιχνίδια κατασκευάζονται από καλάμι, καρύδες, καλαμπόκια 

και βρύα.  

 



Οι αλλοδαποί μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν τα παραδοσιακά παιχνίδια 

της πατρίδας τους. Υωτογραφίες και πληροφορίες για παιχνίδια-

αντικείμενα από άλλες χώρες μπορούν να αναζητήσουν οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί από το διαδίκτυο.  

 

Οι μαθητές συγκεντρώνουν παιχνίδια – αντικείμενα από διάφορες χώρες. 

Παρωθούμε τους μαθητές να συγκεντρώσουν παιχνίδια που ανήκουν στην 

ίδια κατηγορία, για παράδειγμα κούκλες, καθώς θα τους είναι πιο εύκολο 

στη συνέχεια να κάνουν συγκρίσεις και παρατηρήσεις. Παρατηρούμε τη 

μορφή, το υλικό κατασκευής και την ενδυμασία τους. Ενδεικτικές 

ερωτήσεις: 

1. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές που έχουν οι κούκλες από τα διάφορα 

μέρη του κόσμου; 

2. Σι παραμένει κοινό στις κούκλες από τις διάφορες χώρες του κόσμου; 

3. Έχεις παίξει ποτέ με μια παραδοσιακή κούκλα από άλλη χώρα; 

4. Ποια κούκλα θα χάριζες σ‟ ένα φίλο σου από άλλη χώρα και γιατί; 

Μπορούμε να τις συγκρίνουμε με τις κούκλες (Μπάρμπι) που τα παιδιά 

παίζουν σήμερα, προσπαθώντας να ανακαλύψουμε ομοιότητες και διαφορές. 

 

Παρατηρούμε τον πίνακα του Πήτερ Μπρύγκελ «Σα παιχνίδια των παιδιών» 

στον οποίο απεικονίζεται μια μεγάλη πλατεία, όπου μικρά παιδιά και 

ενήλικοι παίζουν διάφορα παιχνίδια. Πολλά από τα παιχνίδια παίζονται σε 

διάφορες χώρες του κόσμου ακόμα και σήμερα. Προσπαθούμε με τα παιδιά 

να αναγνωρίσουμε μερικά από αυτά (στεφάνι, σβούρα, αλογάκι, μπίλιες, 

μπιζ, ξυλοπόδαρα, βαρελάκια, κολοκυθιά, αμπάρες, κότσια, μακριά 

γαϊδούρα, τυφλόμυγα κλπ) και επιλέγουμε να παίξουμε κάποιο. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 

για τη Β΄ Σάξη 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ………………………………….. 

Πνομα: _________________________________________ Τάξθ: _________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ονομασία παιχνιδιού: ________________________________________ 

Τλικά κατασκευής: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Χώρα κατασκευής: ____________________________________________ 

Πώς το απέκτησα:  ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Πώς είναι: ( σχήμα, μέγεθος, χρώμα, υλικό, σχέδια) __________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Πώς παίζεται: _________________________________________________ 

Γιατί μου αρέσει: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Μαριάννα Ιωάννου 

©Μαριάννα Ιωάννου 

 



____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Κοίταξε τισ μαυριςμζνεσ λζξεισ ςτο κείμενο.  Σι παρατθρείσ;          

              Μπορείσ να χωρίςεισ αυτζσ τισ λζξεισ ςε δφο κομμάτια; 

                ___________________     _____________________ 

                ___________________     _____________________ 

                       ___________________     _____________________ 

                       ___________________     _____________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                               τθσ Άλκθσ Ζζθ  

Τα πρϊτα γιο-γιο που κυμάμαι ιτανε από μζταλλο, βαμμζνα ςτο χρϊμα του χαλκοφ, κι φςτερα 

βγικαν τα μοντζρνα, ξφλινα, χρωματιςτά, άλλα μονόχρωμα κι άλλα πολφχρωμα. Η ευτυχία μου 

ιτανε μεγάλθ όταν ζνασ κείοσ μου που μασ ζκανε πλοφςια δϊρα μοφ χάριςε ζνα γιο-γιο 

αςθμζνιο από του Νθςιϊτθ, δεν είχε ςπάγκο για να ανεβοκατεβαίνει μα ζνα λεπτό κορδόνι από 

βυςςινιά μεταξωτι  κλωςτι. Στα ακλθτικά δεν τα κατάφερνα, οφτε ςτο βόλεϊ, οφτε καν ςτο πιγκ-

πογκ, ςτο γιο-γιο όμωσ διακρίκθκα γριγορα και μπορϊ να πω πωσ ζγινα πρωτακλιτρια. Αν ςτουσ 

Ολυμπιακοφσ του 2004 υπιρχε αυτό το άκλθμα, ςίγουρα κα ζπαιρνα μζροσ. Μποροφςα όχι μόνο 

να το ανεβοκατεβάηω χωρίσ να μπερδεφεται ποτζ το κορδόνι του, αλλά και να το φζρνω τοφμπα 

γφρω ςτθν παλάμθ μου, να το πετάω ψθλά κι αμζςωσ μόλισ ζπεφτε να το ανεβοκατεβάηω 

αςταμάτθτα. Στθν αυλι του ςχολείου, ςτα διαλείμματα, δεν υπιρχε παιδί που να μθν  παίηει το 

γιο-γιο του. Ράνε πια οι βόλτεσ δυο-δυο, τρεισ-τρεισ οι φιλενάδεσ, να λζνε τα μυςτικά τουσ, πάει 

το βιαςτικό ξεφφλλιςμα του βιβλίου για το επόμενο μάκθμα – ακόμα και για τθν καντίνα 

αποξεχνιόμαςταν και δεν πθγαίναμε ν’ αγοράςουμε κουλοφρι με τυρί. 

1. Χωρίηω  τισ πιο κάτω λζξεισ ςε δφο κομμάτια; 

χιονοκφελλα =_______________ + ________________ 

τρεμοφζγγω=________________  +  _______________ 

χιονοςτιβάδα= _______________ + ________________ 

χιονοπζδιλο= ________________  + _______________ 

κοντόχοντροσ= _______________  + _______________ 

 

Ενϊνω τισ λζξεισ που ακολουκοφν για να 

φτιάξω μια ςφνκετθ λζξθ:  

άνκοσ + κιποσ____________________ 

άςτρο + ναφτθσ ___________________ 

ςπίτι + νοικοκφρθσ ________________ 

λάχανα + κιποσ __________________ 

 



2. Εντοπίηω ςτο κείμενο και υπογραμμίηω τα επίκετα. τθ ςυνζχεια γράφω τα 

επίκετα που εντόπιςα μαηί με το ουςιαςτικό που χαρακτθρίηουν.  

επίθετο ουσιαστικό 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. υμπλθρϊνω τισ παρακάτω προτάςεισ γράφοντασ κατάλλθλα επίκετα: 

Έχω ζνα ……..………….………… ςκυλάκι και μια …………………………. γάτα. 

Αγόραςα …………..……………… φράουλεσ και  …………………………. κεράςια. 

Στθ …………..…….…… λίμνθ κολυμπάει ζνασ …………….……………. κφκνοσ. 

Ο Σπφροσ ζχει ………………….….……… μαλλιά, ……….……………………. μάτια και 

…………..…………………… μάγουλα. 

 

 
Πμηα επίθετα μπμνεί κα ιείπμοκ; 



Ο παλιάτςοσ 

την περιγραφή του παλιάτσου που ακολουθεί η συγγραφέας Μαρία Λουκά 

βάζει την πρωταγωνίστρια του βιβλίου, τη μικρή Φιλιώ, να περιγράφει τον 

παλιάτσο της αλλά και να εκφράζει πόσο ξεχωριστός είναι ο παλιάτσος γι’ 

αυτή. Μπορείς να υπογραμμίσεις τι λέει ακριβώς η Φιλιώ για να εκφράσει τα 

συναισθήματά της σε σχέση με τον παλιάτσο της; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Παρατήρησε τη μαυρισμένη λέξη. Σι κατάληξη έχει και τι δείχνει 

αυτή η κατάληξη:    

κάμαρα – καμαρούλα 

 

 

 

τρωνόμαστε τότε στο παιχνίδι κι απλώνουμε του κόσμου τα πράγματα στο χαλί 

της καμαρούλας μου κι όλο θυμόμαστε κι άλλα κι όλο πληθαίνουν τριγύρω τ‟ 

απλωμένα παιχνίδια. Ο Λουκάς είναι τότε ο χαϊδεμένος μου, και το ξέρει. Δεν 

μπορώ να του πω όχι. Ακόμα και τον παλιάτσο που μου ΄στειλε η θεία μου η Μίνα 

τού δίνω. Σον αφήνω, να σκεφτείτε, και το φιόγκο να του λύνει του παλιάτσου 

μου του Μίνου με το μεγάλο κόκκινο χαμόγελο και το καρό φουσκωτό παντελόνι. 

Ο παλιάτσος μου δεν είναι σαν όλα τ‟  άλλα μου παιχνίδια. Μου τον έστειλε, 

βλέπετε, η θεία μου η Μίνα, που δεν είναι κι αυτή μια θεία σαν όλες τις άλλες. 

Είναι πολύ ξεχωριστή. Αν το φέρει ο λόγος και η ώρα, θα σας πω γι‟ αυτή, για να 

καταλάβετε.  

Μαρία Λουκά, 

Ιστορίες της μικρής Φιλιώς, 

Κυπριακός ύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, 

Πολιτιστικό  Ίδρυμα Σραπέζης Κύπρου 

 

 

Ποιες άλλες καταλήξεις άραγε 

χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να 

παρουσιάσουμε ένα ουσιαστικό ως μικρό; 

 

Ποιες καταλήξεις χρησιμοποιούμε 

όταν θέλουμε να το παρουσιάσουμε 

ένα ουσιαστικό ως μεγάλο;  

 

 



1. υμπλιρωςε τϊρα τον πίνακα που ακολουκεί: 

ΤΠΟΚΟΡΙΣΙΚΑ 
ΛΕΞΗ 

ΜΕΓΕΘΤΝΣΙΚΑ 

 
ρολόι 

 

 πισίνα  

 αυτοκίνητο  

 γάτα  

 βάρκα  

 σπίτι  

 κουτάλι  

 

2. Κλίνω τα αρςενικά ουςιαςτικά: ο λόγοσ,    ο κόςμοσ,       ο φιόγκοσ  

ΕΝΚΚΟΣ 
Ονομαςτικι ο λόγοσ κόςμοσ φιόγκοσ 

Γενικι του    

Αιτιατικι το(ν)    

Κλθτικι -    

ΡΛΗΙΥΝΤΚΚΟΣ 

Ονομαςτικι οι    

Γενικι των    

Αιτιατικι τουσ    

Κλθτικι _    

 

4. Να ςυμπλθρϊςεισ τα κενά των παρακάτω προτάςεων με το ςωςτό τφπο 

των λζξεων που βρίςκονται ςτο κουτάκι. 

Έχω δυο  ……………………………… να τον δω.   Από ……………………….……… του Νϊε. 

Ράνω απ’ όλα βάηω  ……………………………………. . 

Έχει ………………………………… γυρίςματα.  

Ο χρόνοσ είναι ο καλφτεροσ ……………………………………… .  

 …………………………………… είναι πονθροί. 

καιρός 

χρόνος 

άνθρωπος 

γιατρός 

 

 



Η μικρι Λουίηα 

1. Ξαναγράφω τα λόγια τθσ μαμάσ όταν ςυμβουλεφει  το μικρό Νικόλα πϊσ να 

ςυμπεριφζρεται απζναντι ςτθ μικρι Λουίηα.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Κλίνω το ριμα είμαι  

ΕΝΚΚΟΣ 

εγώ  

εσφ   

αυτός/αυτή/αυτό  

ΡΛΗΙΥΝΤΚΚΟΣ 

εμείς  

εσείς  

αυτοί/αυτές/αυτά  

 

υμπλθρϊνω τισ προτάςεισ που ακολουκοφν με το ςωςτό πρόςωπο του ριματοσ 

είμαι: 

Ια κοιμθκϊ νωρίσ απόψε, γιατί _________________  πολφ κουραςμζνοσ. 

Πλα τα αδζρφια του _________________ γιατροί. Μόνο θ Ελζνθ 

_________________ δαςκάλα. 

Πλοι μασ _________________ πολφ χαροφμενοι, γιατί θ ομάδα μασ 

_________________ θ καλφτερθ. 

Γιάννθ, _________________ ςίγουροσ πωσ τα παιδιά _________________ καλά; 

Επειδι εςείσ _________________ καλά παιδιά, κα ςασ πάρουμε εκδρομι. 

Ροφ _________________, παιδί μου; Γιατί αργείσ; Εμείσ _________________ ςτο 

ςπίτι και ςε περιμζνουμε. 

Η Αργυρϊ _________________  δζκα χρονϊν. 

Εγϊ _________________ εφτά χρονϊν. Εςφ πόςων χρονϊν _________________ ; 

 



Ο μικρόσ Νικόλασ 

1. Βάηω τουσ αρικμοφσ 1-  6 ςτισ εικόνεσ για να δείξω τθ ςειρά με τθν οποία ζγιναν 

τα γεγονότα. τθ ςυνζχεια γράφω με λίγα λόγια τθν ιςτορία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρίςκω λζξεισ που ανικουν ςτθν ίδια οικογζνεια με τθ λζξθ «παιδί».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εντοπίζω τα ουσιαστικά στο κείμενο και τα χωρίζω: 

                                                           

 

 

 

 

 ______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

 

Και να μου πεις για τα παιχνίδια σου! 

Φρήστος Μπουλώτης 

(απόσπασμα) 

καλίζοντας άπληστα ξεχασμένους θησαυρούς, σε παλιές κούτες, από χρόνια σε 

υπόγειο ή στο πατάρι, θα σε μάθω να διακρίνεις του κουβαριού την άκρη και πώς να 

την κρατάς γερά. Σο μαγικό πολύχρωμο κουβάρι που μας πισωγυρίζει ολόισια, 

νοσταλγικά στην πιο ακριβή πατρίδα, στα χλωρά μας χρόνια. 

Κάποιο απόβραδο, στο πορσελάνινο σπίτι της γιαγιάς μου, μπροστά σ‟ ένα παλιό 

κουτί με μικροπαιχνίδια, ανακάλυψα στα πέντε μου κι απόρησα, απόρησα πολύ που 

κι ο σοβαρός κύριος πατέρας μου, ο αυστηρός και λιγομίλητος, πριν γίνει μπαμπάς 

ήταν – άκου να δεις!- παιδί κι αυτός. 

Αρσενικά 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Θηλυκά 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

Ουδέτερα 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Να υπογραμμίσεις τα ουδέτερα ουσιαστικά στον τίτλο. 

2. Σώρα συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα: 

ΕΝΙΚΟ 

Ονομαστική το παιδί παιχνίδι 

Γενική του   

Αιτιατική το   

Κλητική -   

ΠΛΗΘΤΝΣΙΚΟ 

Ονομαστική τα   

Γενική των   

Αιτιατική τα   

Κλητική _   

 

 

 

 

 

Σα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε –ι, γράφονται με ι (γιώτα). 

π.χ. το μολύβι, το κατσίκι, το παιδί 

Σα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε –ο, γράφονται με ο (όμικρον). 

π.χ. το μήλο, το τρένο, το άλογο  

Εξαιρούνται και δεν γράφονται με ι (γιώτα) τα : το δάκρυ, το δίχτυ,  το βράδυ, το 

στάχυ, το δόρυ, το οξύ.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΤ 

ΚΡΥΦΤΟ 

1. _________________ (βρίσκω) τουλάχιστον τέσσερα παιδιά που θέλουν να παίξουν 

κρυφτό.  

2. ___________________ (συζητώ) με τα παιδιά ποιο από αυτά θα τα φυλάει. 

3. Αν είμαστε εμείς αυτός/αυτή που θα τα φυλάει _______________ (κλείνω) τα μάτια 

και ______________ (αρχίζω) να ψάχνω τα παιδιά που κρύφτηκαν. _____________ 

(πηγαίνω) γρήγορα πίσω στο χώρο όπου τα φυλάμε και __________________ 

(φωνάζω) δυνατά το όνομα κάθε παιδιού που ανακαλύπτουμε.  

4. Αν είμαστε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά _____________ (βρίσκω) μια καλή κρυψώνα, 

όχι πολύ μακριά από το παιδί που τα φυλάει. _______________ (κρύβομαι) εκεί και 

___________________ (περιμένω) μέχρι που να μπορέσουμε, χωρίς να μας δει το 

παιδί που μας ψάχνει, να τρέξουμε στο χώρο όπου τα φυλάει και να φωνάξουμε 

δυνατά το όνομά του. _______________ (προσέχω) να μην είμαστε οι τελευταίοι/ 

τελευταίες που θα ανακαλύψει το παιδί που τα φυλάει, γιατί τότε θα είναι η δική 

μας σειρά να τα φυλάξουμε.  

ΟΔΗΓΙΕ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΤ 

ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ 

1. _________________ (βάζω) κλήρο για να βρείτε ποιο παιδί θα παίξει το πρώτο ρόλο 

της «τυφλόμυγας». 

2. _________________ (δένω) τα μάτια του παιδιού που κληρώθηκε με άσπρο καθαρό 

μαντίλι.  

3. _________________ (γυρίζω) το παιδί προς τα πίσω, δεξιά αριστερά, ώστε να χάσει τον 

προσανατολισμό του.  

4. _________________ (αφήνω) το στη μέση του χώρου όπου παίζεται το παιχνίδι.  

5. _________________ (αρχίζω) να χτυπάτε την «τυφλόμυγα»  στην πλάτη με το χέρι σας 

ή με το δικό σας μαντήλι. 

6. _________________ (προσπαθώ) να μη σας πιάσει η «τυφλόμυγα», γιατί τότε θα μπείτε 

στη θέση της.  

7. _________________ (αρχίζω) το παιχνίδι από την αρχή μόλις αλλάξει το παιδί που 

παίζει το ρόλο της «τυφλόμυγας». 



Είχα μαλακά παιχνίδια, σκυλάκια από καουτσούκ 

κόκκινο μ‟ ένα  κουμπί σκληρό από κάτω, στην κοιλιά, 

που άμα το ζουλούσες φώναζαν ι, ι, μπάλες άσπρες και 

χρωματιστές, άλλες γερές που πηδούσαν ψηλά, άλλες 

ξεφούσκωτες και κουρασμένες, παιχνίδια τριχωτά, 

γατάκια μαύρα με μια κορδέλα στο λαιμό, ζώα διάφορα. 

Άλλα παιχνίδια ξύλινα, τενεκεδένια, λογιών λογιών 

σβούρες μικρές και μαύρες, σβούρες μεγάλες με τρύπες 

γύρω- γύρω στο λαιμό που σφύριζαν αρμονικά 

γυρίζοντας, σφυρίχτρες (αργότερα απόκτησα μια 

«καλή», κρεμασμένη σ‟ ένα μακρύ  κορδόνι για να την περνάς στο λαιμό).  

Είχα και μολυβένια και εκείνα ήταν τα αγαπημένα μου, άλλα μαύριζαν τα 

χέρια: στρατιωτάκια, καθένα με τη στολή του, με τ‟ όπλο στον ώμο, έτοιμα 

για έφοδο, καβαλάρηδες, κανόνια, πύργοι μικροσκοπικοί, ως και δεντράκια 

με πράσινα φύλλα για να κάνουν το πεδίο της μάχης πιο ζωντανό. Είχα 

παλιάτσους κωμικούς, πάνινους και κούκλες 

ντυμένες πότε με τσίτι και πότε με μεταξωτά, με 

αληθινά μαλλιά στο κεφάλι και μάτια γαλανά που τα 

βλέφαρά τους άνοιγαν κι έκλειναν χάρις σ‟ ένα βαρίδι 

που ήταν από μέσα, καθώς το είδα μια μέρα που μου 

„σπασε το κεφάλι της κούκλας μου.  

Περισσότερο όμως απ‟  όλα μου τα παιχνίδια μ‟ 

άρεσαν, μου φαίνεται, οι ωραίοι καβαλάρηδες, με το 

γυμνό ασημένιο σπαθί και τα περήφανα άλογα με το 

μπροστινό πόδι σηκωμένο και τεντωμένους τους μυς 

του λαιμού και με τα καμπυλωτά γκέμια… 

Νίκος Χ. Γκίκας: Σο χαλί όπου παίζαμε ήτανε κόκκινο 

 

1. Εντοπίζω στο κείμενο τις λέξεις που έχουν απόστροφο και 

τις υπογραμμίζω. τη συνέχεια τις γράφω εδώ. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



2. Ξαναγράφω τις προτάσεις βάζοντας απόστροφο ( ’ ) 

Περπάτησα δίπλα σε ένα ποτάμι.  

_____________________________________________________________________ 

Ο Αντώνης μου έδωσε τη μπάλα του. 

_____________________________________________________________________ 

Η Γεωργία μου είπε πως αύριο θα πάμε στο θέατρο.  

_____________________________________________________________________ 

Είπα στη μαμά μου το όνειρό μου.  

_____________________________________________________________________ 

Αύριο θα πάω σε ένα πάρτι γενεθλίων.  

_____________________________________________________________________ 

Έφυγα από το σπίτι και πάω σε ένα συμμαθητή μου.  

_____________________________________________________________________ 

Σου έδωσα πολλές ευχές για γρήγορη ανάρρωση. 

 ____________________________________________________________________ 

- Πού είναι πιο καλά ;   

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ξαναγράψε τις παρακάτω προτάσεις αλλιώς, χωρίς την  

απόστροφο. ( ’ ) 

Αυτό το μπουφάν μου το  ‟δωσε η μεγάλη μου αδερφή. 

_____________________________________________________________________ 

Ο Φάρης μου  ‟φερε το τετράδιό μου. 

_____________________________________________________________________ 

Αύριο θα ‟ ρθω στο σπίτι σου να παίξουμε. 

_____________________________________________________________________ 

Βιάζομαι γιατί θ‟  αργήσω να φτάσω.  

_____________________________________________________________________ 

Δε μου αρέσει ν‟  απαντώ στο τηλέφωνο. 

__________________________________________________________________ 



Τα παλιά παιχνίδια 

Πώξ πενκμύζακ ημκ ειεύζενμ πνόκμ ημοξ ηα παηδηά ζηεκ Ανπαία Ειιάδα;  

Τη παηπκίδηα έπαηδακ; Δεξ μενηθά από ηα δεμμθηιέζηενα παηπκίδηα ηεξ 

ανπαηόηεηαξ γηα κα ακαθαιύρεηξ όηη μενηθά πνάγμαηα μέκμοκ ίδηα… ζημοξ 

αηώκεξ! 

 
Σηε βνεθηθή ειηθία δεμμθηιέζηαηε ήηακ ε πιαηαγή, μηα πήιηκε 

θμοδμοκίζηνα πμο ηεκ έβαδακ ζημ πένη ημο μςνμύ γηα κα ηεκ 

θμοκάεη θαη κα λεπκηέηαη με ημκ ήπμ πμο έθακακ ηα πεηναδάθηα πμο 

είπε μέζα θαη κα ζηαμαηάεη ηα θιάμαηα. Με αοηή πίζηεοακ όηη 

λεγειμύζακ θαη ηα θαθά πκεύμαηα πμο παναμόκεοακ γύνς από ηεκ 

θμύκηα ημο μςνμύ. 

  

Λίγμ μεγαιύηενα ζε ειηθία βνέθε έπαηδακ με ηα αζύνμαηα, 

αιμγάθηα ή άιια δώα πάκς ζε νόδεξ πμο έζενκακ ζε όιμ ημ ζπίηη. 

  

Τα θμνίηζηα ζοκήζηδακ κα παίδμοκ με πιαγγώκεξ, δειαδή θμύθιεξ 

πήιηκεξ ηςκ μπμίςκ ηα πένηα θαη ηα πόδηα ζηενεώκμκηακ ζημ ζώμα 

με ζύνμα έηζη ώζηε κα θμοκημύκηαη θαη κα μμηάδμοκ δςκηακέξ. 

Μάιηζηα ηηξ έκηοκακ με νμοπαιάθηα πμο έναβακ μη γοκαίθεξ ημο 

ζπηηημύ εηδηθά γηα αοηή ηε δμοιεηά. Τμοξ θμνμύζακ παπμοηζάθηα 

θαη ηηξ έβαδακ κα πενπαηήζμοκ, κα πμνέρμοκ, κα θμημεζμύκ. 

Έπιαζακ μιόθιενμ κμηθμθονηό με αοηέξ, πνεζημμπμηώκηαξ 

μηθνμζθμπηθά πήιηκα αγγεία ζακ θαη αοηά πμο πνεζημμπμημύζακ 

θαζεμενηκά ζημ ζπίηη ημοξ, εκώ έζηεκακ θαη μηθνά ζπηηάθηα 

επηπιςμέκα με θανέθιεξ, ηναπεδάθηα θαη θνεβάηηα. 
 

 
Αγόνηα θαη θμνίηζηα έπαηδακ βέβαηα θαη με ηε ζθαίνα, δειαδή ηεκ 

μπάια. Οη μπάιεξ ήηακ θηηαγμέκεξ από πμιύπνςμα θμμμάηηα 

ύθαζμα ναμμέκα μεηαλύ ημοξ θαη παναγεμηζμέκεξ με αιμγόηνηπεξ ή 

άμμμ. Λέκε πςξ ε Ναοζηθά, ε θόνε ημο βαζηιηά ηςκ Φαηάθςκ 

Αιθίκμμο, πνώηε ζθέθηεθε ηα παηπκίδηα με ηεκ μπάια. Ο Όμενμξ 

μάιηζηα πενηγνάθεη πςξ μ Οδοζζέαξ θηάκμκηαξ ζηε πώνα ηςκ 



Φαηάθςκ, βνήθε ηε Ναοζηθά θαη ηηξ θίιεξ ηεξ κα παίδμοκ μπάια 

ζηεκ αθνμπμηαμηά. 

  

Από ηα πημ αγαπεμέκα παηπκίδηα ηςκ μεγαιύηενςκ παηδηώκ ήηακ μη 

αζηνάγαιμη. Τμοξ αζηναγάιμοξ ημοξ μάδεοακ από ηα πίζς πόδηα 

ηςκ θαηζηθηώκ θαη ηςκ ανκηώκ. Καμηά θμνά, όμςξ, ακηί γηα 

αζηναγάιμοξ πνεζημμπμημύζακ πεηνμύιεξ ή θανύδηα θαη αμύγδαια 

ηα μπμία μόιηξ ημ παηπκίδη έιεγε, ηα έηνςγακ θηόιαξ!  

  

Άιιμ πμιύ γκςζηό παηπκίδη ήηακ ε ζθαπένδα, ε ζεμενηκή 

δηειθοζηίκδα. Οη παίθηεξ θανθώκμοκ ζημ πώμα έκα δμθάνη πμο ζημ 

μέζμ ημο έπεη μηα ηνύπα από όπμο πενκμύκ έκα ζθμηκί. Σηηξ δύμ 

άθνεξ ημο δέκεηαη από έκαξ παίθηεξ, έηζη ώζηε μ έκαξ κα μεκ 

θμηηά ημκ άιιμκ, θαη πνμζπαζμύκ, ηναβώκηαξ με δύκαμε, κα 

θένμοκ μ έκαξ ημκ άιιμκ θμκηά ζηε δμθό. Τμ παηπκίδη αοηό 

παίδεηαη θαη με ηζάνηζμμοξ από θάζε πιεονά παίθηεξ. 
  

Σηε παιθή μοία ( πνοζόμογα) ηε ζεμενηκή ηοθιόμογα δειαδή, ηα 

παηδηά δέκμοκ με μακηήιη ηα μάηηα εκόξ παίθηε πμο θςκάδεη: «πάς 

κα θοκεγήζς ηε πνοζόμογα». Οη άιιμη ημο απακημύκ: «Θα ηεκ 

θοκεγήζεηξ αιιά δεκ ζα ηεκ πηάζεηξ» θαη ημκ θηοπμύκ με ναβδάθηα. 

Ο παίθηεξ με ηα δεμέκα μάηηα πνμζπαζεί κα πηάζεη έκακ από 

αοημύξ θαη μόιηξ ημ πεηύπεη παίνκεη ηε ζέζε ημο. 

 

 
Η αθηκεηίδα πάιη, δεκ είκαη άιιε από ημ γκςζηό παηπκίδη 

«αγαιμαηάθηα αθμύκεηα, αμίιεηα αγέιαζηα..». Οη παίθηεξ μόιηξ 

δμζεί ημ ζύκζεμα πνέπεη κα μείκμοκ αθίκεημη ζε όπμηα ζηάζε 

βνίζθμκηαη. Εθείκμξ πμο ζα θμοκεζεί βγαίκεη από ημ παηπκίδη. 

 

 
Τμ θμιιαβίδεηκ ζήμενα μη πενηζζόηενμη ημ μκμμάδμοκ «μπηδ»: 

Έκαξ παίθηεξ ζηέθεηαη όνζημξ θαη με ημ πένη ημο ζθεπάδεη ηα 

μάηηα ημο. Έκαξ άιιμξ ημκ θηοπά θαη ζογπνόκςξ ημκ νςηά με πμημ 

πένη ημκ θηύπεζε.  



 
Σηεκ απμδηδναζθίκδα, έκαξ παίθηεξ θιείκεη ηα μάηηα ημο θαη μη 

άιιμη ηνέπμοκ κα θνοθημύκ ζε μνηζμέκμ πνόκμ. Ο παίθηεξ ακμίγεη 

ηα μάηηα ημο θαη ράπκεη κα ημοξ βνεη. Κάζε θμνά πμο βνίζθεη έκακ, 

πνέπεη κα πνμιάβεη κα ηνέλεη πνώημξ πίζς ζηε ζέζε ημο, αιιηώξ 

πάκεη. Ναη, καη, ζςζηά μάκηερεξ, είκαη ημ θνοθηό! 

 

  Ρθγι:  http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-athina-mathekiafto.asp 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώνω οριςτικό ή αόριςτο άρθρο, ανάλογα τι πρζπει, όπωσ ςτο 

παράδειγμα. 

Η μαμά ςιδζρωςε το πουκάμιςο του μπαμπά.  

Η μαμά ςιδζρωςε ζνα πουκάμιςο. 

Είδα το μπαμπά μου να  οδθγεί  ............   αυτοκίνθτό μασ. 

Είδα το μπαμπά μου να οδθγεί   ............. αυτοκίνθτο. 

Ρζραςε ...........  γάτα κρατϊντασ ζνα ποντίκι ςτο ςτόμα. 

Ρζραςε ........ γάτα τθσ Εφθσ κρατϊντασ ζνα ποντίκι ςτο ςτόμα. 

Αυτό το βιβλίο είναι ........... Μίμθ του ςυμμακθτι μου. 

Αυτό το βιβλίο είναι ............ μακθτι από το 4ο Σχολείο. 

Η μαμά μου είναι πολιτικόσ μθχανικόσ και ζχτιςε .......... διϊροφο ςπίτι. 

Η μαμά μου είναι πολιτικόσ μθχανικόσ και ζχτιςε ........ ςπίτι του δθμάρχου. 

 

 

Ακοφςτε τι ζμακα χτεσ ςτο μάκθμα που κάναμε με τθν κυρία Γραμματικι: Μασ είπε, ότι 

εκτόσ από το οριςτικό άρκρο (ο, θ, το) που το χρθςιμοποιοφμε για κάτι ςυγκεκριμζνο, 

ζχουμε και το αόριςτο άρκρο (ζνασ, μία, ζνα) και το χρθςιμοποιοφμε για ζνα 

ουςιαςτικό που δεν είναι ςυγκεκριμζνο.  

Ρρόςεξε τα παραδείγματα και κα καταλάβεισ. 

Θρκε ο κφριοσ Γεράςιμοσ ςτο ςχολείο μασ. (ςυγκεκριμζνοσ – γνωςτόσ) 

Θρκε ζνασ κφριοσ ςτο ςχολείο μασ.  (όχι ςυγκεκριμζνοσ – άγνωςτοσ) 

 

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-athina-mathekiafto.asp


Κλίση αόριστοσ άρθροσ 

 ΑΡΕΝΙΚΟ ΘΗΛΤΚΟ ΟΤΔΕΣΕΡΟ 

Ονομαςτικι    

Γενικι    

Αιτιατικι    

Κλθτικι    

 

το παρακάτω παραμφκι ξζχαςαν να γράψουν τα αόριςτα άρκρα. Προςπάκθςε 

να τα ςυμπλθρϊςεισ για να … απολαφςεισ κι εςφ ζνα ξεχωριςτό μζγαρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………...   μέγαρο από παγωτό 

………….  θνξά θη …………. θαηξό, ζηελ Μπνιόληα, έθηηαμαλ  ……………. κέγαξν 

από παγσηό, πάλσ αθξηβώο ζηε Μεγάιε Πιαηεία, θη έξρνληαλ από πνιύ 

καθξηά λα γιείςνπλ ιηγάθη.  

Η ζηέγε ήηαλ από ζαληηγί, ν θαπλόο πνπ έβγαηλε από ηηο θακηλάδεο από 

καιιί ηεο γξηάο, νη ίδηεο νη θακηλάδεο από δαραξσκέλα θξνύηα. […] 

………. πνιύ κηθξό παηδάθη είρε αγθηζηξσζεί ζ’ ………… ηξαπέδη θαη ηνπ 

έγιεηθε έλα έλα ηα πόδηα.  

……………….. θύιαθαο ηνπ δήκνπ θάπνηα ζηηγκή πήξε είδεζε πσο ……………… 

παξάζπξν θόληεπε λα ιηώζεη. 

Γξήγνξα! Φώλαμε ν θύιαθαο, πην γξήγνξα αθόκα! 

Καη δώζ’ ηνπ θη έγιεηθαλ όινη πην γξήγνξα, όιν θαη πην γξήγνξα, γηα λα 

κελ πάεη ρακέλε νύηε κηα ζηαγόλα από εθείλν ην έξγν ηέρλεο.  

-  ………. πνιπζξόλα! Ιθέηεπε  ……………. γξηνύια, πνπ δελ θαηόξζσλε λ’ 

αλνίμεη δξόκν αλάκεζα ζην πιήζνο.  

………….  θαιόθαξδνο ππξνζβέζηεο έηξεμε λα ηεο θέξεη  …………… πνιπζξόλα 

από παγσηό θξέκα θηζηίθη, θη ε θαεκέλε ε γηαγηά, ηξηζεπηπρηζκέλε, 

βάιζεθε λα ηε γιείθεη, αξρίδνληαο βέβαηα από ηα κπξάηζα. 

Ήηαλ …………. κέξα αμέραζηε θαη κε δηαηαγή ηνπ γηαηξνύ θαλέλαο δελ 

βαξπζηνκάρηαζε. 

Τδάλη Ρνληάξη, Παραμύθια από το τηλέφωνο, 

Εθδ. Μεηαίρκην (δηαζθεπή) 



Σο παράπονο των παλιών παιχνιδιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υνεχίζω όπως το παράδειγμα: 

τα δικαίωμα – τα παιδιά                   τα δικαιώματα των παιδιών 

τα παράπονα – τα παιχνίδια       _____________________________________________________ 

τα βιβλία – τα αγόρια                  _____________________________________________________ 

τα φώτα – τα λεωφορεία              _____________________________________________________ 

οι άκρες – τα μαντίλια               _____________________________________________________ 



Σι …  τρώνε τα παιχνίδια; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Β 

Γ 



Ξαναγράφω τθ δεφτερθ παράγραφο με τα μαφρα γράμματα ςτον αϋ πρόςωπο  

ενικοφ αρικμοφ (εγϊ). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Σι καταλιξεισ ζχουν τα ριματα που ζγραψεσ πιο πάνω: 

  

 

 

Φτιάξε κι εςφ ριματα ςε  -ϊνω από λζξεισ, όπωσ το παράδειγμα: 

καπζλο     καπελϊνω                          

καρφί       _______________________       ηευγάρι   _____________________         

μεγάλοσ ________________________      ςταυρόσ   _____________________         

ιμεροσ _________________________      κφκλοσ _______________________         

φάρμακο _______________________       ίςοσ  _________________________ 

 

Ο πομτικός και το τσρί 

Ο πμκηηθόξ ηνοπ______ ζηεκ απμζήθε θαη όιμ θάηη 

λεηνοπ______ γηα κα θάεη. Αοηή ηε θμνά ακηαμ______ έκακ ηεκεθέ με ηονί 

θέηα. Μεηά από πμιιή πνμζπάζεηα θαημνζ______ θαη λεθαπαθ______ ημκ 

ηεκεθέ. Χ______ ηε μμοζμύδα ημο θαη δαγθ_____ έκα ιαπηανηζηό θμμμάηη 

ηονί. Αοηό ζοκεπίδεηαη ανθεηέξ μένεξ, ώζπμο ηειεη______ ημ ηονί. Ο θον 

Θακάζεξ λαπι______ ζημ θνεβάηη ημο ήζοπμξ όηη ζηγμύνερε ημ ηονί ημο. 

Κάπμηε θαηεβαίκεη ζημ οπόγεημ γηα κα πάνεη ημ ηονί, θαη ηη κα δεη; Έιεηπε 

όιμ. Τόηε ανπίδεη κα μαι_______ ηε γάηα, πμο δεκ έθακε ζςζηά ηε δμοιεηά 

ηεξ.  

-  - - - 

Θυμάμαι: τα 

ριματα με 

κατάλθξθ –ϊνω   

γράφονται με  

–ω. 



Γράυε τα ρήματα ποσ είμαι στις παρεμθέσεις έτσι ποσ μα ταιριάζοσμ στημ 

πρόταση: 

Τα πμοιηά (δεογανώκς) _________________ ηεκ άκμηλε. (Σηνώκς) 

________________ ζηε θςιηά ημο λενά πόνηα θαη μεηά ημ ζειοθό γεκκάεη αογά. 

Σε ιίγεξ μένεξ βγαίκμοκ ηα κέα πμοιηά θαη ζε πέκηε έλη εβδμμάδεξ (μεγαιώκς) 

________________θαη (θαημνζώκς) ________________ κα πεημύκ.   

 

1. Τι κάμει η μαμά της Λοσκίας όταμ κρατάει στο τέρι της… 

έκα πμηηζηήνη   _____________________________ 

έκα ζθαιηζηήνη   ____________________________  

μηα πηέκα _________________________________ 

μηα ζθονίπηνα _____________________________ 

μηα ζθμύπα _______________________________ 

μηα ζθμογγανίζηνα  __________________________ 

μηα βμύνηζα  _____________________________ 

έκα λεζθμκόπακμ ___________________________ 

 

2. Να σσμπληρώσεις ότι λείπει από τα παρακάτφ ρήματα: 

Με ζθμνπ______ ηα πνάγμαηά ζμο δεληά θαη ανηζηενά. 

Τα μαζήμαηα ανπ______ θάζε πνόκμ ημ Σεπηέμβνε. 

Ο ζείμξ Σηναηήξ μάξ παν________ βηβιία θαη μπμγηέξ. 

Ο καύηε θαη μ γιάνμξ ανμεκ_______ ζηε ζάιαζζα. 

Τμ Πάζπα ηζμογθν______ αογά θαη ιέμε «Χνηζηόξ Ακέζηε». 

Τμκ άιιμ μήκα μεηαθμμ_____ ζημ θαηκμύνημ μαξ ζπίηη. 

Εζείξ ηη ώνα γον_______ ζημ ζπίηη από ημ ζπμιείμ; 

Από πηεξ ημ βνάδο πημκ______ ζημ πςνηό. 

 

Θυμάμαι: τα 

ριματα με 

κατάλθξθ –ίηω   

γράφονται με  

–ι. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


