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έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε 
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Φύιιν εξγαζίαο 1 

 

Τη ππάξρεη γύξσ από  
ην ζρνιείν κνπ 

 
πκπιήξσζε ζηνπο θύθινπο 

ρώξνπο θαη θηίξηα πνπ βξίζθνληαη 
γύξσ από ην ζρνιείν ζνπ. Μπνξείο 
λα γξάςεηο ηα νλόκαηά ηνπο ή λα ηα 
δσγξαθίζεηο. Φξόληηζε λα ηα 
ηνπνζεηήζεηο ζηνλ ζσζηό θύθιν, 
αλάινγα κε ηελ απόζηαζή ηνπο 
από ην ζρνιείν. 
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(Πεδόδξνκνο, ζπίηηα, παηδηθή ραξά, 
εθθιεζία, πάξθν, βηβιηνπσιείν, 
πιαηεία, γήπεδν ή θάηη άιιν πνπ 
ζέιεηο εζύ.) 
 
 

ρνιείν 

Κνληά 

Μαθξηά 

Πνιύ καθξηά 
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Φύιιν εξγαζίαο 2 
 

Όια ηα ινπινύδηα αλζίδνπλ 
 

Γξάςε ην όλνκά ζνπ ζην θέληξν 
ηνπ ινπινπδηνύ θαη θάηη «θαιό» γηα 
ηνλ εαπηό ζνπ ζε έλα πέηαιν. 

Γώζ’ ην ζε ζπκκαζεηέο θαη 
ζπκκαζήηξηέο ζνπ λα γξάςνπλ θάηη 
«θαιό» γηα ζέλα ζηα ππόινηπα 
πέηαια. 
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Φύιιν εξγαζίαο 3 
 

Τη κπνξώ λα θάλσ; 
 
 

πδεηνύκε θαη γξάθνπκε ηη 
κπνξνύκε λα θάλνπκε ν θαζέλαο 
κόλνο ηνπ θαη όινη καδί γηα λα γίλεη 
πην όκνξθε ε ηάμε καο. 
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Φύιιν εξγαζίαο 4 
 

Οη θαλόλεο ηεο ηάμεο 
 

θεθηείηε θαη γξάςηε κε ηνλ 
δηπιαλό ή ηε δηπιαλή ζαο ηέζζεξηο 
θαλόλεο πνπ ζα ζέιαηε λα 
ηεξνύληαη κέζα ζηελ ηάμε ζαο. 
Γηαιέμηε ηνλ θαλόλα πνπ ζεσξείηε 
πην ζεκαληηθό. Αλαθνηλώζηε ηελ 
απόθαζή ζαο ζηνπο ζπκκαζεηέο 
ζαο. 
 

Καλόλεο πνπ πξνηείλνπκε: 
 
1._____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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2._____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
3._____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
4._____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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Φύιιν εξγαζίαο 5 
 

Βιέπσ... Μπξίδσ... Αθνύσ... 
Σπλαληώ... 

 

Εσγξάθηζε ηη βιέπεηο, ηη κπξί-
δεηο, ηη αθνύο θαη πνηνπο ζπλαληάο 
όηαλ πεξπαηάο ζηνπο δξόκνπο ηεο 
γεηηνληάο ζνπ. 
 

Η γεηηνληά κνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΛΔΠΩ                  ΜΤΡΙΕΩ 
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ΑΚΟΤΩ                  ΤΝΑΝΣΩ 
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Φύιιν εξγαζίαο 6 
 

Γλσξίδσ ηνπο γείηνλεο κνπ 
 

Μπνξείο λα επηζθεθηείο πέληε 
νηθνγέλεηεο ηεο γεηηνληάο ζνπ θαη λα 
ζπκπιεξώζεηο ζηνλ πίλαθα ηα 
ζηνηρεία ηνπο. 
 

  

Δπίζεην 
Σόπνο 

θαηαγσγήο 

1 
…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

2 
…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

3 
…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

4 
…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

5 
…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

 

 16 / 10  



Φύιιν εξγαζίαο 7 

 
 Αληηζηνίρηζε: 

Γεκαξρείν  
Ηαηξεία ΗΚΑ  
Παηδηθόο  
ηαζκόο  
Ππξνζβεζηηθή  
Σκήκα 
θαζαξηόηεηαο 
ηνπ Γήκνπ  
Σαρπδξνκείν  
Πλεπκαηηθό  
Κέληξν  

 Πεγαίλνπλ ηα πνιύ κηθξά 
παηδηά, όηαλ νη γνλείο ηνπο 
δνπιεύνπλ. 

 Μαζαίλσ ζθάθη.  
 Κάλσ εκβόιην. 
 Βγάδσ πηζηνπνηεηηθό 

γέλλεζεο. 
 Αγνξάδσ γξακκαηόζεκα. 
 Σειεθσλνύκε, αλ 

μεζπάζεη ππξθαγηά. 
 Μαδεύνπλ ηα ζθνππίδηα 
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Γλσξίδσ ηηο ππεξεζίεο    



 

Φύιιν εξγαζίαο 8 
 

Παξνπζηάδσ ηε ζπλνηθία κνπ 
 

1. Γξάςε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ιόγνπο 
γηα ηνπο νπνίνπο ζνπ αξέζεη λα 
κέλεηο ζε απηή ηε ζπλνηθία. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

2. Τπνγξάκκηζε ζηελ επόκελε 
ζειίδα ηα επίζεηα πνπ 
πεξηγξάθνπλ θαιύηεξα, θαηά ηε 
γλώκε ζνπ, ηε ζπλνηθία ζνπ: 
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όκνξθε, θησρηθή, πινύζηα, παιηά, 
θαηλνύξηα, κνληέξλα, κηθξή, 
κεγάιε, θαζαξή, πεξηπνηεκέλε, 
αθξόληηζηε, αζθαιήο, επηθίλδπλε. 
 

3. Πνηα κέξε ηεο ζπλνηθίαο ζνπ ζα 
έδεηρλεο ζε έλαλ θίιν ζνπ (πνπ 
κέλεη ζε άιιε πεξηνρή), όηαλ ζε 
επηζθεθηεί; 
 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
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Φύιιν εξγαζίαο 9 
 

Πξνζαλαηνιίδνκαη ζηελ απιή  
ηνπ ζρνιείνπ κνπ 

 

ηάζνπ ζηε κέζε ηεο απιήο ηνπ 
ζρνιείνπ ζνπ λσξίο ην πξσί κηαο 
ειηόινπζηεο κέξαο. Γεο από πνύ 
βγαίλεη ν ήιηνο. Σν ζεκείν απηό 
ιέγεηαη Αλαηνιή. Άπισζε ηα ρέξηα 
ζνπ, έηζη ώζηε ην δεμί ζνπ λα 
δείρλεη ηελ Αλαηνιή. Σν αξηζηεξό 
ζνπ ζα δείρλεη ηώξα ηε Γύζε. 
Μπξνζηά ζνπ ζα είλαη ν Βνξξάο 
θαη πίζσ ζνπ ν Νόηνο.  
εκείσζε ζην παξαθάησ πιαίζην 
κε ιέμεηο ή ζύκβνια όζα βιέπεηο ζε 
θαζεκηά από ηηο ηέζζεξηο 
θαηεπζύλζεηο ησλ ζεκείσλ ηνπ 
νξίδνληα. 
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Φύιιν εξγαζίαο 10 
 

Φηηάρλσ ην δηθό κνπ βηβιίν 
 

1. Γηάιεμε 
θσηνγξαθίεο από 
ηε γέλλεζή ζνπ 
κέρξη ζήκεξα. 

 

2. Κόιιεζε ηελ θαζεκηά  
ζε ρξσκαηηζηό ραξηόλη. 

 

3. Γξάςε ηελ εκεξνκελία θαη  
έλαλ ηαηξηαζηό ηίηιν. 

 

4. Βάιε ηα ραξηόληα κε  
ηηο θσηνγξαθίεο ζε ρξνλνινγηθή 
ζεηξά. 
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5. Φηηάμε  
ηα εμώθπιια: 
 

ε δύν ραξηόληα  
κε ίδην κέγεζνο,  
δσγξάθηζε  

ό,ηη ζνπ αξέζεη γηα εμώθπιιν. 
 

 6. Βάιε  
ηα εμώθπιια 
κπξνζηά θαη πίζσ. 

 

Άλνημε ηξύπεο θαη 
έλσζε ηα ραξηόληα κε θνξδέιεο. 
 

7. Γείμε ην «ιεύθσκα» ζηνπο 
θίινπο ζνπ θαη εμήγεζέ ηνπο 
πώο ην έθηηαμεο. 
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Φύιιν εξγαζίαο 11 
 

Τν αιθαβεηάξη  
ησλ αλαγθώλ κνπ 

 

Γέκηζε ηηο θαξδνύιεο κε όζεο 
ιέμεηο κπνξείο λα βξεηο πνπ λα 
αξρίδνπλ από ηα γξάκκαηα ηνπ 
αιθαβήηνπ. Οη ιέμεηο απηέο πξέπεη 
λα κηινύλ γηα ηηο δηθέο ζνπ αλάγθεο. 
 
 

Α _________ Β _________ 
Γ _________ Γ _________ 

Δ _________ Ε _________ 

Ζ _________ Θ _________ 

Ηζόηεηα   _ Κ ________ 

Λ __________ 

Μ _________ 
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Ν __________ Ξ _________ 

Ο __________ Π _________ 

Ρ __________  _________ 

Σ _________ Τγεία_______ 

Φ _________ Υ_______ 

Φ ___________ 

Ώξα_________ 
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Φύιιν εξγαζίαο 12 
 

Γξάθσ κηα ηζηνξία 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γξάςε κηα δηθή ζνπ ηζηνξία  
κε ηηο ιέμεηο πνπ βξίζθνληαη κέζα 
ζηε θσιηά. 
 
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό…                _ 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

πνπιί 
δάζνο 

απγά θσιηά 

ερζξόο 
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______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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Φύιιν εξγαζίαο 13 
 

Ταΐδσ ηα πνπιηά 
 

Σνλ ρεηκώλα ηα πνπιηά δπζθν-
ιεύνληαη λα βξνπλ ηξνθή, ηδηαίηεξα 
ζηηο πεξηνρέο όπνπ ρηνλίδεη. Αιιά 
αθόκα θη αλ δε ρηνλίδεη, ηα έληνκα, 
νη ζπόξνη θαη νη κηθξνί θαξπνί ηόηε 
ζπαλίδνπλ. Μπνξείο λα εηνηκάζεηο 
ηαΐζηξεο γηα ηα πνπιηά, βνεζώληαο 
ηα έηζη λα πεξάζνπλ ηνλ ρεηκώλα. 
 

Τη ζα ρξεηαζηείο: Ξεξνύο θαξπνύο, 
ςίρνπια, ληθάδεο θαιακπνθηνύ θαη 
βνύηπξν (όρη καιαθό). 
 

Τη ζα θάλεηο: Αλαθαηεύεηο όια  
ηα πιηθά καδί θαη γεκίδεηο κε απηά 
έλα θεζεδάθη από γηανύξηη. ηε 
κέζε ηνπνζεηείο έλα κηθξό θνκκάηη 
μύιν ή έλα θιαδάθη. ηε ζπλέρεηα, 
βάδεηο ην θεζεδάθη ζην ςπγείν 
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γηα λα παγώζεη ην βνύηπξν. Όηαλ 
ην βγάιεηο από ην ςπγείν, αθαηξείο 
ην θεζεδάθη θαη θξεκάο ηελ ηαΐζηξα 
από ην μύιν ζε έλα δέληξν. 
 
 
 
 
 

 

Μηα άιιε ηδέα: Με ην ίδην κείγκα 
κπνξείο λα γεκίζεηο αλνηρηά 
θνπθνπλάξηα θαη λα ηα θξεκάζεηο κε 
έλαλ ζπάγθν ζηα δέληξα. 
 
 
 
 
 
Ζ απιή ηνπ ζπηηηνύ ζνπ ή ηνπ 
ζρνιείνπ ζνπ ζα γεκίζεη πνπιηά! 
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Φύιιν εξγαζίαο 14 
 

Παίδνπκε... θξεκάια; 
 

Θα πξνιάβεηο λα ζπκπιεξώζεηο 
ηηο παξαθάησ ιέμεηο, πξνηνύ ζε… 
θξεκάζεη ν δηπιαλόο ζνπ ή  
ε δηπιαλή ζνπ; 
 

Π _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 

Κ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 

Ρ _ _ _ _ _  
 
 

 

Φ _ _ _ _ _ _ _ 
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Φύιιν εξγαζίαο 15 
 

Πνύ θσιηάδνπλ ηα δώα; 
 

Μπνξείο λα βξεηο, ζηελ επόκελε 
ζειίδα, πνύ θηηάρλεη ηε θσιηά ηνπ 
θάζε δών;  
Βάιε ηνλ ζσζηό αξηζκό  
ζηνπο θύθινπο ηεο εηθόλαο,  
ώζηε θάζε δών λα θσιηάζεη  
ζην πεξηβάιινλ πνπ ηνπ ηαηξηάδεη 
θαιύηεξα. 
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Φύιιν εξγαζίαο 16 
 

Τν δών πνπ κνπ αξέζεη 
 

Κνιιήζηε εδώ ηε θσηνγξαθία 
ηνπ δώνπ πνπ ζαο αξέζεη 
πεξηζζόηεξν. (Αλ δε βξείηε 
θσηνγξαθία ηνπ, δσγξαθίζηε ην.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Πεξηγξάθσ ην δών πνπ δηάιεμα. 

2. Δμεγώ γηαηί κνπ αξέζεη. 

3. Μηκνύκαη ην δών πνπ δηάιεμα. 
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4. Γξάθσ ιίγα ιόγηα γηα ην δών 
πνπ δηάιεμα. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
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Φύιιν εξγαζίαο 17 
 

Τν θσο δίλεη δσή 
 

Πείξακα 
 

Τη ρξεηάδνκαη: 
 Έλα θπηό κε 

κεγάια θύιια 
ζε γιάζηξα 

 Υαξηόλη ή 
εθεκεξίδα 

 εινηέηπ 
 

Οδεγίεο: 
Κάιπςε κε ην ραξηί έλα θύιιν ηνπ 
θπηνύ. Βάιε ηε γιάζηξα θνληά ζην 
παξάζπξν. Βγάιε ην ραξηί κεηά 
από κία βδνκάδα. 
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Ζκεξνκελία πνπ ζθέπαζα  
ην θύιιν: _____________________ 
______________________________ 
 

Ση λνκίδσ όηη ζα ζπκβεί; _________ 
______________________________
______________________________
______________________________ 
 

Ζκεξνκελία πνπ ην μεζθέπαζα: 
______________________________ 
 

Ση ζπλέβε ηειηθά; _______________ 
______________________________
______________________________
______________________________ 
 

Γηαηί; _________________________ 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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Φύιιν εξγαζίαο 18 
 

Τν θπηό πνπ κνπ αξέζεη 
 

Γηάιεμε έλα θπηό, ζπκπιήξσζε 
ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θαη δσγξάθηζέ 
ην. 
 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
Όλνκα:....................………................ 
Σόπνο όπνπ δσ:...…………………… 
…………………………………………… 
Δπνρή πνπ αλζίδσ:.............……....... 
…………………………………………… 
Υξώκα ηνπ άλζνπο:………………..… 
…………………………………………… 
Σα ραξίζκαηά κνπ:………....………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
Σα πξνβιήκαηά κνπ:………………… 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
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Εσγξάθηζέ κε. 



 

Φύιιν εξγαζίαο 19 
 

Η αγαπεκέλε κνπ ζπληαγή 
 

Βξεο θαη γξάςε ηα πιηθά κηαο 
ζπληαγήο θαγεηνύ ή γιπθνύ.  
 
ΣΙΣΛΟ:_______________________ 

______________________________ 
 

ΤΛΙΚΑ:________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
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Μέηξεζε όια ηα πιηθά πνπ 
ρξεηάδνληαη. Βξεο πόζα από απηά 
είλαη θπηηθά, δειαδή πξνέξρνληαη 
από θπηά. Γξάςε ηα παξαθάησ: 
 
 ύλνιν πιηθώλ:  
 
 Φπηηθά πξντόληα:  
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Φύιιν εξγαζίαο 20 
 

Από ην δέληξν ζην ραξηί 
 

Οη εηθόλεο θαη ηα θείκελα 
παξνπζηάδνπλ πώο από ην δέληξν 
γίλεηαη ην ραξηί. 
 

Οη θνξκνί ησλ δέληξσλ 
ζπγθεληξώλνληαη ζε ζηνίβεο  
θαη κεηαθέξνληαη  
κε θνξηεγά ζηηο 
ραξηνβηνκεραλίεο. 
 

πκπιήξσζε ηα θελά  
κε ηηο ιέμεηο ηεο παξέλζεζεο 
 
Σν …………… θόβεηαη  
ζε κηθξά θνκκαηάθηα  
θαη γίλεηαη ……………………………  
 

(ξςλοποληόρ, ξύλο) 
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Ο ………………………… κπαίλεη ζε 
…………………………………………, 
πηέδεηαη θαη γίλεηαη κεγάια 
………………………………………… 
 
(πολά σαπηιού, ξςλοποληόρ, ειδικά 
μησανήμαηα). 
 
 
 
Με ην ραξηί γίλνληαη δηάθνξα 
πξάγκαηα: 
 
ηεηπάδιο,______________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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Φύιιν εξγαζίαο 21 
 

Σηαπξόιεμν 
 

Οξηδόληηα 
1. Δίλαη ε κειηά, ε αριαδηά,  

ε θαζηαληά. 
2. Έρνπλ κέζα νη θαξπνί. 
3. Σα θπηά δίλνπλ ζηνλ αέξα ην … 
4. Κνινθύζηα κε ηε … 
5. Φπηεύνπκε ηνπο ζπόξνπο  

ζην … 
 

Κάζεηα 
1. Οη … έρνπλ πνιινύο 

ζθιεξνύο βιαζηνύο.  
2. Δίλαη ε καξγαξίηα.  
3. Σξώλε ηα δώα ηνπο …  
4. Ο βιαζηόο κεηαθέξεη ην … 

ζε όια ηα κέξε ηνπ θπηνύ.  
5. Δίλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δσή 

ησλ θπηώλ. 
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[ 

Φύιιν εξγαζίαο 22 

 
 
 

Πώο είλαη ν δηθόο ζνπ ηόπνο; 
 
 

Οη παξαθάησ εξσηήζεηο ζα ζε 
βνεζήζνπλ λα ζπκπιεξώζεηο  
ηελ αξάρλε ηνπ ηόπνπ ζνπ κε 
ιέμεηο ή ζθίηζα. 
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Ο  
δηθόο κνπ  

ηόπνο 
 

Πνύ βξίζθεηαη (θνληά 
ζε βνπλό, ζε ζάιαζζα, 

ζε πεδηάδα, 
ζε πνηάκη, ζε ιίκλε); 

Ση δνπιεηέο θάλνπλ  
νη άλζξσπνη; 

Ση θπηά έρεη; Ση δώα έρεη; 
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[ 

Εσγξάθηζε ζε έλα ιεπθό ραξηί κηα 
ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα ηνπ ηόπνπ 
ζνπ. 
 
 
 

Κνιιήζηε ηηο δσγξαθηέο ζαο  
ζε έλα κεγάιν ραξηόλη, ηε κηα 

δίπια ζηελ άιιε, θαη δώζηε έλαλ 
ηαηξηαζηό ηίηιν. 
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Φύιιν εξγαζίαο 23 
 

Σέβνκαη ην δάζνο 
 

πκπιήξσζε ηα θείκελα ή  
ηηο εηθόλεο ζηηο παξαθάησ 
πηλαθίδεο. 
 

Μελ απνκαθξύλεζηε 
από ηνλ δξόκν θαη ηα 
κνλνπάηηα. 

 
 
  

Μελ θόβεηε ινπινύδηα. 
 
 
 

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

  
 
 
 
 
 Μελ πεηάηε ζθνππίδηα. 
 
 
 
 
 
 Απαγνξεύεηαη  
 ην θπλήγη. 
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Φύιιν εξγαζίαο 24 
 

Καηνηθώ ζε κηα ιίκλε 
 

Γξάςε ζηελ επόκελε ζειίδα, δίπια 
ζε θάζε δών θαη θπηό ηνλ αξηζκό 
πνπ έρεη ζηελ εηθόλα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Πειεθάλνο Ννύθαξα 
 
Καιάκηα  Πιάηαλνο 
 
αύξα Πέζηξνθα 
 
Βάηξαρνο Νεξόθηδν 
 
Πάπηα 
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Φύιιν εξγαζίαο 25 
 

Βξίζθσ ηνλ ζεζαπξό 
 

Βνήζεζε ηνλ Κπξηάθν λα βξεη  
ηνλ ζεζαπξό. 
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Γξάςε έλα κήλπκα, θαιώληαο  
ηνπο αλζξώπνπο λα δηαηεξνύλ 

πάληα θαζαξέο ηηο ζάιαζζεο θαη  
ηηο παξαιίεο. 
 
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο 26 
 

Ο θύξηνο Αγθάζεο 
 

Ζ πξώηε αηηία ζαλάηνπ γηα ηνπο 
λεαξνύο ζθαληδόρνηξνπο είλαη ηα 
γεσξγηθά θάξκαθα, πνπ ρξεζηκν-
πνηνύλ νη αγξόηεο θαη νη θεπνπξνί. 
Σα θάξκαθα απηά δειεηεξηάδνπλ 
ηηο θάκπηεο θαη ηα έληνκα. Μαδί, 
όκσο, δειεηεξηάδνπλ θαη ηνπο 
ζθαληδόρνηξνπο πνπ ηα ηξώλε. 

Αιιά θη αλ αθόκα γιηηώζνπλ 
από ηα θπηνθάξκαθα, θηλδπλεύνπλ 
λα ράζνπλ ην ζπίηη ηνπο. Σα δώα 
απηά δνπλ ζηνπο ζάκλνπο πνπ 
ζρεκαηίδνπλ θπζηθνύο θξάρηεο ζηα 
ρσξάθηα. Οη άλζξσπνη μεξηδώλνπλ 
ηνπο ζάκλνπο θη έηζη νη ζθαληδό-
ρνηξνη δελ είλαη πηα αζθαιείο. 

Γηαζθεπή από θείκελν ηεο Μαξηάλ-
λαο Κνπηάινπ Δθ. Οι επεςνηηέρ 

πάνε πανηού, 27 Μαΐνπ 2001 
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Παίξλσ ζπλέληεπμε από  
ηνλ θύξην Αγθάζε. Σνλ ξσηώ  

γηα ηε δσή ηνπ ζηνπο αγξνύο θαη 
γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπ. 
 

 
 

Μαθηηήρ: Καλημέπα ζαρ, 
κ. Αγκάθη. Μποπώ να  
ζαρ πωηήζω πού μένεηε; 

κ. Αγκάθηρ: Μένω ζηοςρ κήποςρ,  
ζηα σωπάθια και ηα δάζη.  

Μαθηηήρ: Σι ηπώηε; 
κ. Αγκάθηρ: Σπώω κάμπιερ, θίδια  

και ένηομα. 
Μαθηηήρ: Από ηι κινδςνεύεηε; 

κ. Αγκάθηρ: ……………………………. 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
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……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο 27 
 

Ηκεξνιόγην κηαο επίζθεςεο 
 

 Πξηλ από ηελ επίζθεςε. 
 

Σόπνο:………………………………… 

Ζκεξνκελία:…………………………… 

Σξόπνο κεηαθίλεζεο (με ηα πόδια, 

με λεωθοπείο...):……………………… 

…………………………………………… 

 

1. Έρνπκε κάζεη όηη ζε θάζε ηόπν 
δνπλ δηαθνξεηηθά είδε θπηώλ θαη 
δώσλ. 
Καηά ηελ επίζθεςή καο, πνηα θπηά 
θαη δώα πηζηεύεηο όηη ζα 
ζπλαληήζνπκε; 
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______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 

2. Καηά ηελ επίζθεςή καο, λνκίδεηο 
όηη ζα ζπλαληήζνπκε αλζξώπνπο;  

 
ΝΑΗ  ΟΥΗ  

 
Αλ λαη, ηη λνκίδεηο όηη ζα θάλνπλ 
εθεί;  
______________________________
______________________________
______________________________ 

 

ΦΤΣΑ 
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ΕΧΑ 

 



3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, 
θάζε κέινο ηεο νκάδαο αλαιακβά-
λεη έλαλ ξόιν: λα δσγξαθίζεη, λα 
θξαηήζεη ζεκεηώζεηο, λα θσηνγξα-
θίζεη, λα πάξεη ζπλέληεπμε, λα 
καδέςεη ραξαθηεξηζηηθά αληηθείκελα 
(πέηξεο, ρώκα, θύιια, θηεξά θηι.).  
 
Τπνγξάκκηζε έλα από ηα παξαπά-
λσ πνπ ζα ήζειεο λα θάλεηο. 
 
4. Γξάςε ηη ρξεηάδεηαη λα πάξεηο 
καδί ζνπ γηα λα κπνξέζεηο λα 
θάλεηο ηε δνπιεηά ζνπ.  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
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 Καηά ηελ επίζθεςε. 
 
 Παξαηεξώ κε πξνζνρή ην ηνπίν 

γύξσ κνπ. 
 Αθνύσ ηνπο ήρνπο. 
 Βιέπσ ηα ρξώκαηα. 
 Μπξίδσ. 
 Πξνζέρσ πνηα δώα θαη θπηά 

ππάξρνπλ γύξσ κνπ θαη ηα 
νλνκάδσ. 

 Παξαηεξώ ηη θάλνπλ νη άλζξσπνη 
γύξσ κνπ. 

 
 Μεηά ηελ επίζθεςε. 

 

1. Υξσκάηηζε ην θνπηάθη κε  
ην ρξώκα πνπ ππήξρε 
πεξηζζόηεξν γύξσ ζνπ. 
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2. εκείσζε πέληε δώα θαη πέληε 
θπηά πνπ ζπλάληεζεο. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

3. Γξάςε ηη έθαλαλ νη άλζξσπνη 
πνπ ζπλάληεζεο. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, 
ν θαζέλαο καο έθαλε θάηη. 
Γξάςε ηη αθξηβώο έθαλεο εζύ. 
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______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________ 

 

5. Υσξηδόκαζηε ζε νκάδεο. 
 

 Κάζε νκάδα πξνζπαζεί λα 
παξνπζηάζεη έλα ζηηγκηόηππν από 
ηελ επίζθεςε. Μπνξνύκε λα 
γξάςνπκε δηάινγνπο, λα παίμνπκε 
παληνκίκα, λα κηκεζνύκε 
ραξαθηεξηζηηθά θπηά θαη δώα ή 
αζρνιίεο αλζξώπσλ πνπ 
παξαηεξήζακε. 
 Κάζε νκάδα ζπλζέηεη κηα εηθόλα 
γηα ηνλ ηόπν ηεο επίζθεςεο. 
Υξεζηκνπνηνύκε ηα αληηθείκελα 
πνπ καδέςακε, ηηο θσηνγξαθίεο 
πνπ βγάιακε, ηα ζθίηζα θαη ηηο 
δσγξαθηέο πνπ θηηάμακε 
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Φύιιν εξγαζίαο 28 
 

Αθνινπζώ ηε ζηαγόλα... 
 

Έθηηαμεο ηε κεραλή ζνπ; Χξαία! 
Αθνινύζεζε ηώξα ην ηαμίδη ηεο 
ζηαγόλαο. πκπιήξσζε ζην 
θείκελν ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ. 
 

(ζύλλεθα, ρηνληνύ, ζάιαζζα, 
νπξαλό, αέξαο, βξνρήο, 
ρηνλνπόιεκν, ζηαγόλεο) 

 

Σαμηδεύνπκε ζηε ……………………… 

Κάλεη πνιιή δέζηε. Γύξσ καο 

………………………. εμαηκίδνληαη θαη 

αλεβαίλνπλ ζηνλ ..…………………… 

Αλεβαίλνπκε θη εκείο καδί κε απηέο. 

Πεηάκε, πεηάκε!!!  

Μπήθακε κέζα ζηα ………………….. 

ηελ αξρή ήηαλ άζπξα. ηγά ζηγά  
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έγηλαλ ππθλά θαη γθξίδα. Φπζάεη 

…………………… Κάλεη θξύν. 

Αζηξαπέο θαη βξνληέο 

ηαξαθνπλνύλ ηε κεραλή καο. 

Υνληξέο ζηαγόλεο …………………… 

αξρίδνπλ λα πέθηνπλ ζηε γε. Δδώ 

πάλσ θάλεη παγσληά. Γύξσ καο 

ζηξηθνγπξίδνπλ ιεπθέο ληθάδεο 

…………………… θαη πέθηνπλ ζηε 

γε. Καηεβαίλνπκε θη εκείο καδί ηνπο. 

Πξνζγεησλόκαζηε ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη αξρίδνπκε λα 

παίδνπκε. …………………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο 29 
 

Τν λεξό ρσξίο ην ξ 
 

ΒΟΗΘΔΙΑ! 
 

Πνπό! Ση έρεη ζπκβεί; 
Απ’ ην λεξό έρεη θύγεη ην «ξ». 
Φαίλεηαη ζα ’ρεη εμαηκηζηεί. 
Μ’ απηό ην λεό γηα πεο κνπ, 
ηη ζα κπνξνύζε λα θάλεη θαλείο, 
νύηε ην πινίν πιέεη εθεί κέζα 
νύηε κπνξείο λα πιπζείο 
νύηε ν κύινο κπνξεί λα γπξίζεη 
νύηε ηα ςάξηα βξίζθνπλ ηξνθή. 
Κη ππάξρεη αθόκα θαη θάηη  

ζπνπδαίν: 
Απηό ην λεό κπνξείο λα ην πηεηο; 
Γελ είλαη πόζηκν, θαζάξην, 
θξπζηάιιηλν θαη δξνζεξό. 
Θέιεηε λα ζαο πσ ηη είλαη; 
Δίλαη λεξό ζηεγλό, ζηεγλό. 
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Φσλάμηε ηνλ δήκαξρν,  
ηνλ πξόεδξν, ηνλ δηθαζηή. 
Μα ηη ζα θάλνπκ’ επηηέινπο 
ρσξίο λεξό, ρσξίο πεγή; 
Μα ζα ηνπ δώζνπκε ην «ξ» ηνπ 
θη απηό ζα ηξέμεη ζηε ζηηγκή. 
 

Από Σο βιβλίο με ηα λάθη  
ηνπ Σδηάλη Ρνληάξη, 
Δθδόζεηο Σεθκήξην 

 
Πώο είλαη ην πόζηκν λεξό;  

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

 
Γηάβαζε ην θείκελν θαη 
ππνγξάκκηζε ηη κπνξεί λα θάλεη 
θαλείο κε ην λεξό.  
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Φύιιν εξγαζίαο 30 
 

Τα ζπίηηα ζε δηάθνξνπο ηόπνπο 
 

Με ηε βνήζεηα ησλ εηθόλσλ θαη ησλ 

θεηκέλσλ πνπ είλαη ζην βηβιίν ζνπ, 

ζην 2ν ηόκν, ζειίδεο 96-98, βάιε  .   

ζηελ απάληεζε πνπ πηζηεύεηο όηη 

είλαη ζσζηή, ζηηο δπν επόκελεο 

ζειίδεο. 

 
 
 
 
 

 Σα ζπίηηα είλαη ρηηζκέλα από 
 πέηξα, 
 

 γηαηί ππάξρεη άθζνλε ζε εθείλν  
 ηνλ ηόπν.  
 

 γηαηί είλαη ειαθξηά θαη ρηίδεηαη 
 εύθνια.  

ηελ Ήπεηξν 
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 γηα λα γιηζηξνύλ εύθνια  
 ηα λεξά ηεο βξνρήο.  
  

 Ζ ζηέγε ηνπο δελ είλαη επίπεδε, 
 

 γηα λα γιηζηξά ε ζθόλε  
 πνπ πέθηεη πάλσ.  
 

 γηα λα γιηζηξνύλ ηα λεξά  
 ηεο βξνρήο θαη ηα ρηόληα.  
 

 γηα λα θάλνπλ ηα παηδηά 
 ηζνπιήζξα.  

 

 
 
 
 

Σα ζπίηηα έρνπλ κηθξά παξάζπξα: 
 

 Γηαηί έηζη είλαη πην όκνξθα.  
 

 Γηα λα παξακέλνπλ δξνζεξά,  
 όηαλ έρεη πνιιή δέζηε.  

 

 Γηα λα θξύβνληαη νη άλζξσπνη. 

ηηο Κπθιάδεο 
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Οη ιεπθνί ηνίρνη ησλ ζπηηηώλ ζνύ 
ζπκίδνπλ: 
 

 Έλα κπνπθέην ιεπθά  
 ηξηαληάθπιια.  
 

 Σηο ιεπθέο ληθάδεο ηνπ ρηνληνύ.  
 

 Σνλ ιεπθό αθξό από ην θύκα  
 ηεο ζάιαζζαο.  
 
 (θέςνπ ηη ππάξρεη γύξσ  
 από ηα θπθιαδίηηθα λεζηά.)  
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Φύιιν εξγαζίαο 31 
 

Φηηάρλσ ην δηθό κνπ ιεμηθό 
 

1. Γηάιεμε ιέμεηο  
ζρεηηθέο κε  
ηνλ θαηξό. 

 
 

2. θέςνπ θαη  
απνθάζηζε κε πνην ηξόπν ζα 
εμεγήζεηο θάζε ιέμε (κε άιιεο 
ιέμεηο ή κε εηθόλα). 

 

3. Απνθάζηζε κε  
πνην ηξόπν  
ζα ηνπνζεηήζεηο  
ηηο θαξηέιεο,  
γηα λα θηηάμεηο  
ην ιεμηθό: 

ΖΛΗΟΦΑΝΔΗΑ 

ΒΡΟΥΖ 
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 κε αιθαβεηηθή ζεηξά 
 θαηά ζέκαηα (π.ρ. ιέμεηο πνπ 

αθνξνύλ ηε βξνρή, ηνλ ήιην,  
ηνλ άλεκν). 

 

4. Αξίζκεζε  
ηηο θαξηέιεο. 

 

5. Φηηάμε  
ηα εμώθπιια. 

 

6. Γείμε ην ιεμηθό ζηνπο θίινπο  
ζνπ θαη εμήγεζέ ηνπο πώο  
ην έθηηαμεο.  
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Φύιιν εξγαζίαο 32 
 

Υιηθά ζώκαηα 
Γηα θάζε πιηθό ζώκα, ζεκείσζε από δύν    ζηα 

ζσζηά θνπηάθηα.  

Τιηθά 
ζώκαηα 

ηεξεό Τγξό Αέξην 
Αιιάδεη 
εύθνια 
ζρήκα 

Γελ 
αιιάδεη 
εύθνια 
ζρήκα 

Νεξό 
ηεο 

βξύζεο 
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Τιηθά 
ζώκαηα 

ηεξεό Τγξό Αέξην 
Αιιάδεη 
εύθνια 
ζρήκα 

Γελ 
αιιάδεη 
εύθνια 
ζρήκα 

Φαιίδη 
 
 

     

Αέξαο ζην 
κπαιόλη 

 

     

Πνξηνθαιάδα 
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Φύιιν εξγαζίαο 33 
 

Παίδσ θαη ζπκάκαη 
 

1. πκπιήξσζε ηε κεζνζηηρίδα ηνπ 
ζενύ ησλ αλέκσλ. 
 

α. Φπζάεη ν … 
β. Ζ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ. 
γ. Γπξίδεη ηνπο λεξόκπινπο. 
δ. Φσηίδεη ην δσκάηην. 
ε. Μαο ζεξκαίλεη. 
δ. Σν άιεζαλ παιηά ζηνπο 

λεξόκπινπο. 
 
α.  

β.  

γ. 

δ.  

ε.  

δ.  
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2. Βάιε  γηα ην ζσζηό θαη Λ γηα ην 
ιάζνο. 
 

 Σν βακβάθη είλαη θπζηθό  
 πιηθό. 
 

 Σν λεξό είλαη δσληαλόο  
 νξγαληζκόο. 
 

 Σα πγξά αιιάδνπλ εύθνια  
 ζρήκα. 
 

 Σα αέξηα θπιάλε. 
 

 Σν άδεην κπνπθάιη είλαη  
 γεκάην αέξα. 

  

 Οη πέηξεο αλαπλένπλ. 
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Φύιιν εξγαζίαο 34 
 

Καιό ηαμίδη! 
 
 
 
 
 
 

πκπιήξσζε κε ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ ζα βξεηο ζην εηζηηήξην  
ην θείκελν πνπ αθνινπζεί: 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΗΣΖΡΗΟΤ 
Ζκεξνκελία: 15-03-2006 
Ώξα: 6:30 
Πινίν: Θεόθηινο 
Από – Πξνο: Πεηξαηάο - Μπηηιήλε 
Αξηζκόο Κακπίλαο: 563 
πλνιηθόο λαύινο: 70 € 
Ολνκαηεπώλπκν: Γεκήηξεο  

Βαζώλεο 
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Ο …………………………………… 

ηαμίδεςε ζηηο …………………… 

κε ην πινίν …………………………… 

από ηνλ ………………………………… 

γηα ηε …………………………………… 

Σν πινίν αλαρώξεζε ζηηο …………  

Σν εηζηηήξην θόζηηζε ………… επξώ. 

Ζ θακπίλα ηνπ είρε αξηζκό ………… 

Δθεί θνηκήζεθε θαη μεθνπξάζηεθε. 

 
 

Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο ηεο 
επόκελεο ζειίδαο θαη βάιε ζηηο  

πξνηάζεηο, πνπ αθνινπζνύλ, ηνλ 
αξηζκό πνπ ηαηξηάδεη: 
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Γίλσ γηα έιεγρν ην εηζηηήξηό 
κνπ θαη ηηο απνζθεπέο κνπ.  
 
Βξίζθσ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ρξεηάδνκαη γηα ηελ πηήζε κνπ.  
 
Παίξλσ ηηο απνζθεπέο κνπ.  
 
Κάζνκαη ζηε ζέζε κνπ θαη δέλσ 
ηε δώλε αζθαιείαο.  

1 2 

3 
4 
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Φύιιν εξγαζίαο 35 
 

Σηαπξόιεμν 
Οξηδόληηα 
 

1. Φνξάσ θξάλνο όηαλ νδεγώ ...  
2. Ο πηιόηνο νδεγεί ην ... 
3. Δπηθνηλσλνύκε θαη κε ην ... 
4. Δίλαη θη απηό έλα κέζν  

ζπγθνηλσλίαο. 
5. Όηαλ έρεη θνπξηνύλα, δελ  

ηαμηδεύεη. 
 

Κάζεηα 
 

1. Σα θηλνύκελα ζρέδηα είλαη 
ε αγαπεκέλε κνπ ... 

2. Σξέρεη πάλσ ζηηο ξάγεο. 
3. Γελ αγνξάδσ όια όζα βιέπσ  

ζηηο ...  
4. Απνθεύγσ ηηο εθπνκπέο κε ... 
5. Ο πην ζεκαληηθόο ηξόπνο  

επηθνηλσλίαο είλαη ε… 
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1 

2 3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 
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Φύιιν εξγαζίαο 36 
 

Μάληεςε 
 

Ζ Αλζή θαη ν Κπξηάθνο έθεξαλ 
ζην ζρνιείν θσηνγξαθίεο από 
δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο πνπ 
επηζθέθηεθαλ ζε ηαμίδηα κε ηνπο 
γνλείο ηνπο. 

Μπνξείο λα καληέςεηο από πνύ 
είλαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ δείρλνπλ 
νη θσηνγξαθίεο; 
 
εκείσζε ηηο ζσζηέο ιέμεηο θάησ 
από ηηο θσηνγξαθίεο. 
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(απσαίορ ναόρ, απσονηικό, κάζηπο, 
καλνηεπίμι) 

 
 
 
 
 
 
 
………………… ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
………………… …………………… 
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Φύιιν εξγαζίαο 37 
 

Έλαο πίλαθαο κηιάεη 
 

Ο Νηθεθόξνο Λύηξαο, ζε απηό 
ηνλ πίλαθα, δσγξάθηζε κηα ζθελή 
από ηε δσή ησλ παηδηώλ ζε 
παιηόηεξε επνρή. Εσγξάθηζε κε 
πξνζνρή ηα πξόζσπα, ηα ξνύρα 
πνπ θνξνύλ θαη ηα αληηθείκελα πνπ 
θξαηνύλ ή βξίζθνληαη γύξσ ηνπο. 
 
 
Παξαηεξήζηε  
ηνλ πίλαθα. 
 
 

Πνην έζηκν δείρλεη ν πίλαθαο; 

______________________________

______________________________

______________________________ 
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Ση θνξάλε ηα παηδηά; 
______________________________
______________________________
_____________________________ 
 

Ση κνπζηθά όξγαλα θξαηνύλ; 
______________________________
______________________________
______________________________ 
 

Ση αληηθείκελα βξίζθνληαη γύξσ 
ηνπο; _________________________ 
______________________________
_____________________________ 
 

Σν έζηκν απηό δηαηεξείηαη θαη 
ζήκεξα. Πώο ζα έθηηαρλε έλαο 
δσγξάθνο κηα εηθόλα κε ην ίδην 
ζέκα ζηε ζεκεξηλή επνρή; 
______________________________
______________________________
_____________________________ 
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Φύιιν εξγαζίαο 38 

 

Τη θάλεηο  
ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζνπ; 

 

Εεηώ από ηνλ δηπιαλό ή ηε 
δηπιαλή κνπ λα ζεκεηώζεη κε   
ζην εξσηεκαηνιόγην ηξεηο από ηηο 
παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο 
νπνίεο αζρνιείηαη, όηαλ έρεη 
ειεύζεξν ρξόλν. 
 
 
 
 
 
1. Παίδσ 2. Παίδσ  

κνπζηθή. Ζιεθηξνληθά 
 παηρλίδηα. 
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3. Βιέπσ 4. Εσγξαθίδσ.  
ηειεόξαζε. 

 
 
 
 
 
5. Παίδσ κε ηα 6. Παίδσ  

παηρλίδηα κνπ. κπάια 
 κε θίινπο. 
  
 
 
 
 
7. Κάλσ 8. Κάλσ  

πνδήιαην. πξνπόλεζε. 
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9. Γηαβάδσ  10. Πάσ ζηνλ 

βηβιία.  θηλεκαηνγξάθν 
 ή ζην ζέαηξν. 
 
 
Παξνπζίαζε ηώξα ζηελ ηάμε πώο 
πξνηηκά λα πεξλά ηνλ ειεύζεξν 
ρξόλν ηνπ ν δηπιαλόο ή ε δηπιαλή 
ζνπ. 
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Φύιιν εξγαζίαο 39 
 

Γηαιέγσ ηη ηξώσ 
 

Πνηεο από ηηο παξαθάησ ηξνθέο ζα 
δηάιεγεο ζηα γεύκαηά ζνπ;  
Κύθισζε ηελ πξνηίκεζή ζνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α Β 

Πξσηλό 

Α Γάια 
Β Αλαςπθηηθό 

Β 

Γεθαηηαλό 

Α 

Α άληνπηηο  
Β Παηαηάθηα 
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Βαζκνιόγεζε ηελ θάζε επηινγή 
ζνπ. εκείσζε 10 αλ δηάιεμεο α θαη 
5 αλ δηάιεμεο β. Μεηά πήγαηλε ζην 
κπινθάθη κε ηε ιέμε ΤΝΟΛΟ θαη 
θάλε ηελ πξόζζεζε. Πόζνπο 
βαζκνύο ζπγθέληξσζεο; 

Α Μνζραξάθη 
θνθθηληζηό 

Β Υάκπνπξγθεξ 

Α 

Β 

Μεζεκεξηαλό 

Α Φξνύην 
 Β Γιπθό 

Α 

Απνγεπκαηηλό 

Β 

Α Γηανύξηη 
Β Μπηζθόηα 

Βξαδηλό 

Α 

Β 
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Ππωινό: …………………………… 

 
Γεκαηιανό: ………………………… 

 
Μεζημεπιανό: …………………… 

 
Απογεςμαηινό: …………………… 

 
+ Βπαδινό: ………………………… 

 

ΤΝΟΛΟ: ………………………… 
 
Αλ ζπγθέληξσζεο 25-30:  
Ζ δηαηξνθή ζνπ πξέπεη λα αιιάμεη 
ξηδηθά! 
 

Αλ ζπγθέληξσζεο 35-40: Υξεηάδεηαη 
λα θάλεηο κεξηθέο αιιαγέο ζηε 
δηαηξνθή ζνπ. 
 

Αλ ζπγθέληξσζεο 45-50: Μπξάβν, 
μέξεηο λα δηαιέγεηο ζσζηά ηη ηξσο. 
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Φύιιν εξγαζίαο 40 
 

Φηηάρλσ έλα παηρλίδη 
 

Τη ρξεηάδνκαη: 
 

Υάξηηλν θνπηί παπνπηζηώλ 
Κνξδέιεο, καιιί 
Παλάθηα 
Κνπκπηά, ράληξεο 
Πιαζηηθά θαπάθηα 
θνπγγαξάθηα 
Τγξή θόιια 
Φαιίδη 
 

Οδεγίεο: 
 

1. Με απηά ηα πιηθά θαη πνιιή 
θαληαζία θηηάμε έλα παηρλίδη.  
2. Γώζε ζην παηρλίδη πνπ 
έθηηαμεο έλα όλνκα. 
……………………………………………
…………………………………………… 
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Εσγξάθηζέ ην. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε πνηνλ ζα ήζειεο λα ην ραξίζεηο 
θαη γηαηί: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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Φύιιν εξγαζίαο 41 
 

Ταθηνπνηώ ηε βηβιηνζήθε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τα βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο 
κπεξδεύηεθαλ. 

 

 ε πνην ξάθη ζα βάιεηο θάζε 
βηβιίν; 
 

 Γξάςε ηίηινπο ζηα θελά βηβιία, 
αξρίδνληαο από απηά πνπ κόιηο 
ηαθηνπνίεζεο. πκπιήξσζε  
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ΒΗΒΛΗΑ ΓΝΧΔΧΝ 

ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ 

ΚΟΝΣΟΡΔΒΤΘΟΤΛΖ 
ΠΗΝΟΚΗΟ 
Σα Φπηά 

ΘΑΛΑΑ 
ΠΟΤΛΗΑ 

ΚΟΚΚΗΝΟΚΟΤΦΗΣΑ 

 



ηα ππόινηπα θελά κε ηίηινπο 
βηβιίσλ πνπ έρεηο δηαβάζεη θαη πνπ 
ηαηξηάδνπλ ζε θάζε ξάθη. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΗΒΛΗΑ ΓΝΧΔΧΝ 

ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ 

Θ
Α

Λ
Α




Α
 

Π
ΗΝ

Ο
Κ

ΗΟ
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Φύιιν εξγαζίαο 42 
 

Δπρέο... 
 

Παξαηήξεζε πξνζερηηθά ηε 
δσγξαθηά θάζε θάξηαο θαη 
ζπκπιήξσζε ζε θαζεκηά ηελ επρή 
πνπ ηαηξηάδεη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ηα γελέζιηά ζνπ 

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………

……… 
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«Υξόληα Πνιιά» 
Δπηπρέο  

ην Νένλ Έηνο 

 

………………………

………………………

………………………
……………………… 

………………………
………………………

…… 

Γηα  
ηε βάπηηζε  
ηνπ κσξνύ 

ζαο… 

………………………

………………………

………………………
……………………… 

………………………
………………………

…… 
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…………………………………………

………………………………………… 
………………………………………… 

πγραξεηήξηα  
γηα ηνλ Γάκν ζαο 
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Φύιιν εξγαζίαο 43 
 

Γελέζιηα 
 

Πνην κήλα έρεηο γελλεζεί εζύ;  
Καη νη ζπκκαζεηέο ζνπ; 
εκείσζε ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ 
πνπ έρνπλ γελλεζεί ζε θάζε κήλα 
ζην αληίζηνηρν θνπηάθη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σνλ ρ _ _ _ _ _ _ έρνπλ γελλεζεί  

……… καζεηέο. 

Γεθέκβξηνο Ηαλνπάξηνο 

Φεβξνπάξηνο 
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 Σελ ά _ _ _ _ _ έρνπλ 

γελλεζεί ……… καζεηέο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σν θ _ _ _ _ _ _ _ _ έρνπλ 

γελλεζεί ……… καζεηέο. 
 

Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο 

Ηνύληνο Αύγνπζηνο

ος 
Ηνύιηνο 
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 Σν θ _ _ _ _ _ _ _ _ έρνπλ 

γελλεζεί ……… καζεηέο. 
 
ε πνηα επνρή έρνπλ γελλεζεί 
πεξηζζόηεξνη καζεηέο θαη ζε πνηα 
ιηγόηεξνη; 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

επηέκβξηνο Οθηώβξηνο 

Ννέκβξηνο 
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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).  
 
 
 

Απαγοπεύεηαι η αναπαπαγωγή 
οποιοςδήποηε ημήμαηορ αςηού ηος 
βιβλίος, πος καλύπηεηαι από δικαιώμαηα 
(copyright), ή η σπήζη ηος ζε οποιαδήποηε 
μοπθή, σωπίρ ηη γπαπηή άδεια ηος 
Τποςπγείος Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων, 
Πολιηιζμος και Αθληηιζμού / ΙΣΤΔ -
ΓΙΟΦΑΝΣΟ. 



 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 


