1. H ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¿ÏÏÔÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·
Πώς επικοινωνούσαν οι άνθρωποι άλλοτε, δηλαδή τα παλιά χρόνια;
Πώς επικοινωνούµε σήµερα;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
βραχογραφία
αγγελιαφόρος

τηλεόραση

τηλέφωνο

φωτιά
Hλεκτρονικός
υπολογιστής
Eνώνω κάθε λέξη µε την εικόνα που ταιριάζει.
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H ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¿ÏÏÔÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·

Πώς αλλιώς επικοινωνούµε;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

∆ιαλέγω έναν τρόπο επικοινωνίας για να πω στο φίλο µου ή στη φίλη
µου το όνειρό µου.
¶·›˙Ô˘ÌÂ

Tα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι επικοινωνούσαν
µε τη φωτιά, µε τους αγγελιαφόρους και µε άλλα µέσα.
Σήµερα επικοινωνούµε µε ................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

1–2
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2. M¤Û· M·˙ÈÎ‹˜ EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È EÓËÌ¤ÚˆÛË˜
ŒÏ· Ó· ÛÔ˘ ˆ
Ù· Ó¤· ÌÔ˘!

Πόσες ώρες τη µέρα βλέπεις τηλεόραση;
Ποια είναι η αγαπηµένη σου εκποµπή; Γιατί;
§¤ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜

™ˆÛÙﬁ ‹ Ï¿ıÔ˜;
Bάζω X
στις εικόνες
που δείχνουν
το σωστό.

Συζητάµε µε τους γονείς µας ποιες εκποµπές είναι κατάλληλες για
µας.
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
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M¤Û· M·˙ÈÎ‹˜ EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È EÓËÌ¤ÚˆÛË˜

TÚ¤ÍÙÂ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÙÂ!
MÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿!
MËÓ ÙË ¯¿ÛÂÙÂ!

Tι είναι οι διαφηµίσεις;
Eίναι χρήσιµες οι διαφηµίσεις;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

¶·›˙Ô˘ÌÂ

Γινόµαστε δύο οµάδες.
Bρίσκουµε κάτι που θέλουµε να διαφηµίσουµε.
H µία οµάδα ετοιµάζει και παρουσιάζει µία διαφήµιση.
H άλλη οµάδα ετοιµάζει και παρουσιάζει την αντίθετη διαφήµιση.

Tα Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας και
Eνηµέρωσης µεταδίδουν ειδήσεις και
άλλες εκποµπές. Mας ενηµερώνουν και
µας ψυχαγωγούν. Συζητάµε µε τους
γονείς µας όσα βλέπουµε, συµφωνούµε
µαζί τους και ακολουθούµε εβδοµαδιαίο
πρόγραµµα τηλεθέασης.

¶PO™OXH!
H ÙËÏÂﬁÚ·ÛË
ÌÔÚÂ› Ó· ‚Ï¿„ÂÈ
Ù· Ì¿ÙÈ·...

3 – 4 –5
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¶Ò˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ

Nα γράψεις λέξεις και να κολλήσεις εικόνες µε τα µέσα που επικοινωνούµε σήµερα.

Πώς φαντάζεσαι ότι θα επικοινωνούν οι άνθρωποι µετά από 30 χρόνια;
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T∏·Ù¿·ÍËÈ¯ÓÌ›Ô‰˘È· ¿ÏÏÔÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·
Tα παιχνίδια άλλοτε και σήµερα

Σ. Σαββίδης,
Γύρω γύρω όλοι

Πώς λέγεται κάθε παιχνίδι; Nα το γράψεις κάτω από κάθε εικόνα.

Ποια παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά άλλοτε, δηλαδή τα παλιά χρόνια;
Ποια παιχνίδια παίζουµε σήµερα;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
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T1·. ¶
·ÒÈ˜¯ÓÂ››‰ÓÈ·È ¿ËÏÏÙ¿ÔÙÍÂË ÎÌ·ÔÈ˘Û; ‹ÌÂÚ·

Συµπληρώνουµε τον πίνακα µε παιχνίδια...

Ù· ·ÏÈ¿ ¯ÚﬁÓÈ·

Û‹ÌÂÚ·

Ποια σηµερινά παιχνίδια σού θυµίζουν
οι εικόνες;
Πώς άλλαξαν τα παιχνίδια;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

A˘Ù¿ Â›Ó·È
ÌÂÚÈÎ¿ ·ﬁ
Ù· ·ÏÈ¿
·È¯Ó›‰È·!
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T· ·È¯Ó›‰È· ¿ÏÏÔÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·
Περιγράφω το αγαπηµένο µου παιχνίδι. Γιατί µου αρέσει πιο πολύ
από τα άλλα;
§¤ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜

¶·›˙Ô˘ÌÂ:

O ¯ÔÚﬁ˜ ÙˆÓ ·È¯ÓÈ‰ÈÒÓ.
Kάθε παιδί γίνεται
το αγαπηµένο του παιχνίδι.
H µουσική αρχίζει.
Όλοι µαζί παίζουµε
το χορό των παιχνιδιών...

Oι άνθρωποι από παλιά έπαιζαν παιχνίδια, ατοµικά και οµαδικά.

™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ

Nα γράψεις παιχνίδια που παίζεις µε τους
φίλους και τις φίλες σου ... και παιχνίδια
που παίζεις µόνος σου ή µόνη σου.

1–2–3
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¶Ò˜ ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ÌÔ˘;;
1. Πώς ανακαλύπτω την ιστορία του τόπου µου;

2. 25η Mαρτίου: διπλή γιορτή
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1. ¶Ò˜ ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ÌÔ˘;

Σηµειώνω µε ένα

X σε όσα υπάρχουν και στον τόπο µου.

Πώς µπορώ να ανακαλύψω περισσότερα πράγµατα για τον τόπο µου;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
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¶Ò˜ ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ÌÔ˘;
∂ÚÂ˘ÓÔ‡ÌÂ ¤Íˆ ·ﬁ ÙËÓ Ù¿ÍË
Κάνουµε έναν περίπατο στην περιοχή που ζούµε.
Ανακαλύπτουµε σηµάδια από την ιστορία του τόπου µας.
Κολλάµε µια φωτογραφία, ζωγραφίζουµε ή γράφουµε για κάτι που
µας έκανε εντύπωση.

Αν ερχόταν στον τόπο σου κάποιος τουρίστας,
ποιο µέρος θα του έλεγες να επισκεφθεί
οπωσδήποτε;
§¤ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜
Στο τόπο που ζούµε, δηλαδή στ ...... ....................................
υπάρχουν ...............................................................................
................................................................................................
Όλα αυτά µας βοηθούν να γνωρίσουµε την ιστορία του
τόπου µας.

TÚ·ÁÔ˘‰¿ÌÂ ÙÔÓ «K·Ï·Ì·ÙÈ·Óﬁ»

™·Ó ·˜ ÛÙËÓ K·Ï·Ì¿Ù· Î·È ’ÚıÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ Î·Ïﬁ,
Ê¤ÚÂ ÌÔ˘ ¤Ó· Ì·ÓÙ›ÏÈ Ó· ‰¤Ûˆ ÛÙÔ Ï·ÈÌﬁ....
∆ηµοτικό τραγούδι
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2. 25Ë M·ÚÙ›Ô˘: ‰ÈÏ‹ ÁÈÔÚÙ‹
EÏÂ˘ıÂÚ›· ‹ ı¿Ó·ÙÔ˜!

X·›ÚÂ, M·Ú›·!

Θ. Bρυζάκης,
Πολεµικό Συµβούλιο

∆. Θεοτοκόπουλος,
Eυαγγελισµός

AÚÌ·ÙÔÏÔ› Î·È ÎÏ¤ÊÙÂ˜,
ÓËÛÈÒÙÂ˜, ÛÙÂÚÈ·ÓÔ›
Ì·˙› ÙÔÓ ﬁÚÎÔ ¤‰ˆÛ·Ó
ÎÈ ¤ÓˆÛ·Ó ÙË ÊˆÓ‹.

ÕÁÈ· Ë Ì¤Ú·,
ıÂ›Ô ÙÔ Êˆ˜ ÙË˜
¿ÁÈ· ÌËÙ¤Ú·
ıÂﬁ˜ Ô ÁÈÔ˜ ÙË˜.

Γ. Bρεττός

Γ. Bρεττός

Tι γιορτάζουµε την 25η Mαρτίου;
Πώς ετοιµαζόµαστε για τη γιορτή στο σπίτι και στο σχολείο;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

ŸÏË ‰ﬁÍ· ﬁÏË ¯¿ÚË
¿ÁÈ· Ì¤Ú· ÍËÌÂÚÒÓÂÈ...
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T∏È ÙÂ¿›ÓÍ·ËÈ ÌÔÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜;
1. O πολιτισµός του τόπου µας

2. Mια επίσκεψη στο µουσείο

3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας;

5. Tο βιβλίο
των παροιµιών

6. Aπόκριες

113

4. Kάθε τόπος τα έθιµά του
και ο χρόνος τα δικά του...

7. Πάσχα

1. O ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Ì·˜

∆. Mυταράς

™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Υπάρχουν στην περιοχή σου χώροι µε αντικείµενα
σαν κι αυτούς που δείχνουν οι εικόνες;
Τι γνωρίζεις για αυτούς;
Τους έχεις επισκεφτεί;
Τι θυµάσαι από την επίσκεψή σου;
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O ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Ì·˜
TÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ‰Ô‡ÌÂ ÛÂ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô
‹ ÛÂ ÌÈ· ÈÓ·ÎÔı‹ÎË;

Aρχαιολογικό Mουσείο
Πινακοθήκη

Mουσείο Λαογραφίας

Mουσείο Φυσικής Iστορίας

Θεατρικό Mουσείο

Ενώνουµε κάθε επιγραφή µε την εικόνα που ταιριάζει.

Συζητάµε για κάθε χώρο και για τα αντικείµενα που βρίσκουµε σε
αυτόν. Τι άλλο µπορούµε να συναντήσουµε στα µουσεία και στους
άλλους χώρους;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Στον τόπο µας υπάρχουν πολλά και διαφορετικά µουσεία,
Πινακοθήκες, αρχαιολογικοί χώροι και θέατρα. Εκεί µπορούµε να
δούµε .................................................................................................
............................................................................................................
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2. MÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô
ÕÎÔ˘Û· Î·Ï¿;
MÔ˘ÛÂ›Ô!
™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÎÔÓÙ¿;
∂ÙÔÈÌ·˙ﬁÌ·ÛÙÂ ÚÒÙ· Î·Ï¿
Î·È… Ê‡Á·ÌÂ, ·È‰È¿!

¶·È‰È¿, ˘¿Ú¯ÂÈ
Î¿ÔÈÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÎÔÓÙ¿
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜;

Ψάχνουµε βιβλία και
φυλλάδια για το µουσείο
που πρόκειται να επισκεφτούµε.

™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Tο άλογο και ο «τζόκεϊ»
του Aρτεµισίου

Πώς φανταζόµαστε το µουσείο;
Τι µπορούµε να κάνουµε εκεί;
Tι δεν µπορούµε να κάνουµε εκεί;
Φτιάχνουµε µια δική µας ιστορία:

ªÈ· Ì¤Ú· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô

MÂ˜ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô
‹Á· ÌÈ· Ì¤Ú·
ÎÈ ÂÁÒ...
Λιλιπούπολη

Το µουσείο είναι ένας ευχάριστος χώρος όπου
µπορούµε να µάθουµε κάτι καινούριο και να κάνουµε
όµορφα πράγµατα.
1
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3. TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜;
T· Ó¤· ÙÔ˘ §·ÏÂÔ-K·ÌËÏﬁÙÔÔ˘

TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ
ÚÔ

·ÙÚÔ ™ÎÈÒ
£¤

Ô

Ó

ÙÛ›Ú
Î

Î
ŒÎıÂÛË ¶ ‰È Î ‹˜ ZˆÁÚ·ÊÈ
·È
¶·È‰ÈÎ‹
¯

¶Ô‡ ı· ¿ÌÂ
Û‹ÌÂÚ·;

ÔÚ ˆ ‰

‹˜

ÊˆÓ›
K·ÏÔ Í»
«
›·

ŒÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘:
N
« ÂÚ·˚‰ÔÌ¿ÁÈÛÛÂ˜»

¶ ·È‰ÈÎﬁ £ ¤ · Ù Ú Ô

∆ιαλέγω την εκδήλωση που προτιµώ.
∆ικαιολογώ την απάντησή µου.
§¤ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜
Αν ήσουν η δήµαρχος ή ο δήµαρχος και ήθελες
να ετοιµάσεις µια όµορφη εκδήλωση για τα παιδιά,
ποια θα ήταν αυτή;
Πώς θα την οργάνωνες µε τους συνεργάτες σου;
Λυρική Σκηνή

Στον τόπο µας γίνονται διάφορες εκδηλώσεις µε θέατρο,
κινηµατογράφο και µουσική.
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4. K¿ıÂ ÙﬁÔ˜ Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘...

«Ã·ÚÔ‡ÌÂÓË ¯Ú˘Û‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿!»

«ŸÌÔÚÊË, ÙÚÂÏ‹ ·ÔÎÚÈ¿,
Ì·ÛÎ·Ú¿‰Â˜, ÁÏ¤ÓÙÈ Î·È ¯·Ú¿!»

«¶¿Û¯·, ¶¿Û¯·, ¶·Û¯·ÏÈ¿,
ÌÂ Ù· ÎﬁÎÎÈÓ· Ù· ·˘Á¿»
«∞Ú›ÏË˜ ÌÂ Ù· ÏÔ‡ÏÔ˘‰·
Î·È ª¿Ë˜ ÌÂ Ù· Úﬁ‰·»

«£ÂÚÈÛÙ‹, Î·Ï¤ ÌÔ˘ Ì‹Ó·
Ó¿ ’ÛÔ˘Ó ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ»
«∞Ì¤ÏÈ ÌÔ˘ Ï·Ù‡Ê˘ÏÏÔ Î·È Î·ÏÔÎÏ·‰ÂÌ¤ÓÔ
‰ÒÛÂ ÛÙ·Ê‡ÏÈ· ÎﬁÎÎÈÓ· Ó· Ìˆ Ó· ÛÂ ÙÚ˘Á‹Ûˆ»

Θυµάσαι κάποιο έθιµο που έζησες
εσύ;
∆ιηγήσου το στην οµάδα σου.
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

ƒˆÙ¿ÌÂ

Ρώτησε τον παππού και τη γιαγιά
να σου διηγηθούν ένα έθιµο από
την εποχή που εκείνοι ήταν µικρά
παιδιά.
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Παροιµίες και τραγούδια,
ροζ λουλούδια, µοβ λουλούδια.
Κλείδωνας, πρωτοµαγιά,
τρύγος, θερισµός, αποκριά.
Παραµύθια και διηγήσεις,
έθιµα πολλά θα ζήσεις…

2

5. To ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ·ÚÔÈÌÈÒÓ

«TÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÂ ÙÔÓ ÙÚ‡ÁÔ
TÔ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚË ·Ú·Ì‡ıÈ»

Γράφουµε και ζωγραφίζουµε παροιµίες.

∑ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ

Συγκεντρώνουµε όλες
τις παροιµίες µε τις ζωγραφιές
και φτιάχνουµε το βιβλίο
των παροιµιών.
Παίζουµε ή τραγουδάµε µια
παροιµία.

Γράφω µια παροιµία του τόπου µου.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
3
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6. AﬁÎÚÈÂ˜

O ºÏÂ‚¿ÚË˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· K·ÚÓ·‚¿ÏÈ.
KÈ ‡ÛÙÂÚ· ÊˆÓ¿˙ÂÈ: EÌÚﬁ˜, ÙÒÚ· ÁÏ¤ÓÙÈ Î·È ¯ÔÚﬁ˜.

Ποια εποχή γιορτάζουµε τις Aπόκριες;
Πώς γιορτάζουµε τις Aπόκριες στον τόπο µας;
Ποια έθιµα έχουµε;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Kﬁ‚Ô˘ÌÂ/ÎÔÏÏ¿ÌÂ

Σχεδιάζουµε µάσκες και
φτιάχνουµε µουσικά
όργανα µε απλά υλικά.
Μεταµφιεζόµαστε και
τραγουδάµε.

«¶·ÓÙÚÂ‡Ô˘ÓÂ ÙÔÓ Î¿‚Ô˘Ú·
Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÂÏÒÓ·
ÓÙÚ¿ÁÎ· ÓÙÚÔ‡ÁÎ· Ù· ﬁÚÁ·Ó·».
Mπούλες, Nάουσα

Πώς γιορτάζουν τις Απόκριες
σε διάφορα µέρη της Ελλάδας
και σε άλλα µέρη της γης;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
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7. ¶¿Û¯·

¶¿Û¯·, ¶¿Û¯·, ¶·Û¯·ÏÈ¿,
ÌÂ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ·, ÌÂ ÎÂÚÈ¿,
Î·È ÌÂ ÎﬁÎÎÈÓ· ·˘Á¿.
Λαϊκό

™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Ποια εποχή γιορτάζουµε το Πάσχα;
Τι γιορτάζουµε το Πάσχα;
Ποιες ετοιµασίες κάνουµε για τη γιορτή
του Πάσχα;
Tι θυµάσαι από το Πάσχα που πέρασε;

T· ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·
Στολίζουµε τις λαµπάδες
µε λουλούδια του αγρού…
Kﬁ‚Ô˘ÌÂ/ÎÔÏÏ¿ÌÂ

™ÙËÓ ¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ,
ÙÔ ¶¿Û¯·, ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ¤ıÈÌÔ,
Ù· ·ÂÚﬁÛÙ·Ù· ÙË˜ §·ÌÚ‹˜.
TÔ ‚Ú¿‰˘ ÙË˜ AÓ¿ÛÙ·ÛË˜
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙Ô˘Ó ·ÂÚﬁÛÙ·Ù·
Î·È Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÂ‚Ô‡Ó
„ËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ.

ƒˆÙ¿ÌÂ

Ποια άλλα έθιµα γνωρίζεις για το Πάσχα;
Ρωτάµε τη γιαγιά και τον παππού ή τους µεγαλύτερους
στην οικογένειά µας πώς συνήθιζαν να περνούν το Πάσχα όταν ήταν
παιδιά.
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TÈ Â›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ

Nα ζωγραφίσεις και να γράψεις
λίγα λόγια για ένα µουσείο ή για
ένα µνηµείο του τόπου σου.
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°∏ÓˆÙ¿ÚÍ›˙ËˆÌÔÙ·˘ Ê˘Ù¿ ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ÌÔ˘
1. Ποια φυτά ζουν στον τόπο µου;

2. Ποια είναι τα µέρη των φυτών;

3. Oι εποχές και τα φυτά
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1. ¶ÔÈ· Ê˘Ù¿ ˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙﬁÔ ÌÔ˘;
¶ÔÈ· Ê˘Ù¿ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜;
γεράνι
α

έλατ α

παπαρ
ούνες

ινα
κυκλάµ

νούφα
ρο

νες
ανεµώ

ές
καλαµι

στάχυα

Nα ενώσεις µε µια γραµµή κάθε φυτό µε την καρτέλα που γράφει το
όνοµά του.

Πού συναντάµε ένα φυτό;
Ποια φυτά ζουν στη δική σου περιοχή;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Oνόµατα που... «µυρίζουν»:
Mυρσίνη, Mαργαρίτα, Bάγια, Bιολέτα...
Γνωρίζεις άλλα τέτοια ονόµατα;

124

¶ÔÈ· Ê˘Ù¿ ˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙﬁÔ ÌÔ˘;
Kόβουµε τις εικόνες µε τα φυτά από τη σελίδα 155 του βιβλίου µας και
σχηµατίζουµε οµάδες.
Πού συναντάµε το κάθε φυτό;
Kﬁ‚Ô˘ÌÂ/ÎÔÏÏ¿ÌÂ
στο λιβάδι

στον κήπο

στο δάσος

στο νερό

Ποιες άλλες οµάδες µπορούµε να σχηµατίσουµε;
§¤ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜

Στον τόπο µου ζουν πολλά και διαφορετικά φυτά.
Mερικά από αυτά είναι ....................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
1–2
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2. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Ì¤ÚË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ;

Nα βάλεις σε κάθε κύκλο τον αριθµό που ταιριάζει.

1 ρίζα ― 2 φύλλα ― 3 κορµός ― 4 βλαστός ― 5 άνθη ― 6 καρπός
Ποια είναι τα µέρη των φυτών;
Σε τι µοιάζουν;
Σε τι διαφέρουν;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

K·È ÙÒÚ·, ÂÁÒ ÙÈ ÙÚÒˆ;
K·Úﬁ ‹ Ú›˙·;
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¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Ì¤ÚË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ;
Kάνουµε στην τάξη µια συλλογή από φύλλα...

Συζητάµε για το χρώµα των φύλλων.
Τοποθετούµε

σε

. Αρχίζουµε από το

φύλλο µε το πιο ανοιχτό πράσινο…. Τι σχήµα έχει κάθε φύλλο;

Πώς είναι το κάθε φύλλο από τη µία πλευρά και πώς από την
άλλη;

Πώς µυρίζει το κάθε φύλλο;

Kινούµαστε όπως ένα φύλλο
σε δυνατό άνεµο ή στο
απαλό αεράκι.
¶·›˙Ô˘ÌÂ

TÈ ¿ÏÏÂ˜
Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ
Ó· Î¿ÓÂÙÂ;

XÚ˘ÛÔÚ¿ÛÈÓÔ
Ê‡ÏÏÔ...
Oδ. Eλύτης

Όλα τα φυτά έχουν ρίζα, βλαστό, φύλλα και
άνθη. Πολλά φυτά έχουν και καρπό.
3

127

3. OÈ ÂÔ¯¤˜ Î·È Ù· Ê˘Ù¿
¶ÔÈÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ıÂ Ê˘Ùﬁ;

Πώς φροντίζουµε τα φυτά;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

¶Ò˜ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘˜
Ù· Ê˘Ù¿ ÛÙ· ÏÈ‚¿‰È· Î·È ÛÙ· ‰¿ÛË;

«Η Περπερούνα»
Το έθιµο της Περπερούνας υπάρχει σε πολλά µέρη της Ελλάδας.
Τα παιδιά διαλέγουν ένα κορίτσι και το στολίζουν µε πρασινάδες και
λουλούδια. Όλα µαζί γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν,
παρακαλώντας τη βροχή να έρθει:

¶ÂÚÂÚÔ‡Ó· ÂÚ·ÙÂ›, ÙÔ £Âﬁ ·Ú·Î·ÏÂ›,
ÁÈ· Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÌÈ· ‚ÚÔ¯‹, ÌÈ· ‚ÚÔ¯‹ ÌÈ· ÛÈÁ·Ó‹,
Ó· ÁÂÓÓÔ‡Ó Ù· ÛÙ¿ÚÈ· Ì·˜ Î·È Ù· Î·Ï·ÌﬁÎÈ· Ì·˜…
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OÈ ÂÔ¯¤˜ Î·È Ù· Ê˘Ù¿
ÕÓÔÈÍË

K·ÏÔÎ·›ÚÈ

2

1

ºıÈÓﬁˆÚÔ

XÂÈÌÒÓ·˜

4

3
Tι αλλάζει στα φυτά κάθε εποχή;
Παρατηρούµε τις αλλαγές των φυτών
και µιλάµε για αυτές.
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

¶ÔÈ· Ê˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
Á‡Úˆ ÛÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹;

Κάθε φυτό είναι προσαρµοσµένο
στον τόπο που ζει. Άλλα φυτά
ρίχνουν τα φύλλα τους, άλλα
ανθίζουν και άλλα βγάζουν καρπούς.

4
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T∏·Ù˙¿ÒÍË· ÌÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ÌÔ˘
1. Ποια ζώα ζουν στον τόπο µου;

2. Ποια είναι τα µέρη ενός ζώου;

4. Tα ζώα και το περιβάλλον

3. Oι οικογένειες των ζώων

5. Πώς φροντίζουµε τα φυτά και τα ζώα;
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1. ¶ÔÈ· ˙Ò· ˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙﬁÔ ÌÔ˘;
MÂ˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ·Ó ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ˜, ˙Ò·
ÔÏÏ¿ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜: Á¿ÙÂ˜ ÛÎ‡ÏÔ˘˜, ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·,
Ì¤ÏÈÛÛÂ˜ Î·È ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, ¯ÂÏˆÓ›ÙÛÂ˜, ·Û¯·Ï›ÙÛÂ˜
ÌÂ Ì·˘ÚÔÎﬁÎÎÈÓÂ˜ ‚Ô˘Ï›ÙÛÂ˜...

K·È ÛÙÔ
ÏÈ‚¿‰È, ·È‰È¿,
ÔÈ· ˙Ò· ı·
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ;
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¶ÔÈ· ˙Ò· ˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙﬁÔ ÌÔ˘;
EÌ¿˜, Ù· „¿ÚÈ·,
Ô‡ ı· Ì·˜
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜;

EÌÂ›˜ Ô‡ ˙Ô‡ÌÂ;

Ποια ζώα ζουν στην περιοχή σου;
Ποια άλλα ζώα γνωρίζουµε;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Στον τόπο µου ζουν πολλά και διαφορετικά ζώα.
Mερικά από αυτά είναι .........................................
...............................................................................
...............................................................................
1–2
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2. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Ì¤ÚË ÂÓﬁ˜ ˙ÒÔ˘;
Kόκκινο το

της

η

της φουντωτή

το
η
τα

της µικρό
µακριά
της µυτερά

τα τέσσερα

της κοντά.

Ποια είναι τα µέρη του ζώου που
βλέπουµε στην εικόνα;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
Όνοµα ζώου:
Mέρη ζώου

Περιγραφή

«TÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ»
Kάθε παιδί κινείται όπως το αγαπηµένο του ζώο. H µουσική αρχίζει.
Όλοι µαζί παίζουµε το καρναβάλι των ζώων.
¶·›˙Ô˘ÌÂ
Tο σώµα των ζώων αποτελείται από διαφορετικά
µέρη. Aυτά είναι ........................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
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3–4–5–6

3. OÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ
Φτιάχνουµε οµάδες και σχηµατίζουµε οικογένειες ζώων.

Aπό τη σελίδα 155 του βιβλίου µας κόβουµε τις εικόνες µε τα ζώα.
Kάνουµε οµάδες µε ζώα. Kολλάµε τις εικόνες στον πίνακα.
Kﬁ‚Ô˘ÌÂ/ÎÔÏÏ¿ÌÂ

Πώς σκεφτήκαµε για να κάνουµε τις οµάδες;
Ποιες άλλες οµάδες µπορούµε να σχηµατίσουµε;
§¤ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜

134

OÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ
Xωριζόµαστε σε 5 οµάδες.
Kάθε οµάδα διαλέγει ένα ζώο από τον πίνακα
της διπλανής σελίδας και συζητάει για αυτό.
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
Όνοµα
Xαρακτηριστικά
Πού ζει;
Πώς κινείται;
Tι γεννάει;

™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Σε τι µοιάζουν και σε τι διαφέρουν τα ζώα;
Bρίσκουµε κι άλλα ζώα που ανήκουν στις ίδιες οικογένειες.
Συζητάµε µε ποιον τρόπο σκεφτόµαστε και βρίσκουµε σε ποια
οικογένεια ανήκει κάθε ζώο.

EÁÒ, ÛÂ ÔÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·Ó‹Îˆ;
Tα ζώα µπορούµε να τα χωρίσουµε σε διαφορετικές οικογένειες
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους. Oι οικογένειες αυτές είναι
τα θηλαστικά, τα πουλιά, τα ερπετά, τα ψάρια, και τα έντοµα.
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7–8

4. Ta ˙Ò· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜.
Πώς τα ζώα βρίσκουν την τροφή τους; Πώς προφυλάσσονται από τους
εχθρούς τους; Πώς είναι προσαρµοσµένα στο περιβάλλον που ζουν;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

EÁÒ ¤¯ˆ
ÙÔ Î·‚Ô‡ÎÈ ÌÔ˘.
Tα ζώα είναι προσαρµοσµένα
στο περιβάλλον που ζουν και
προστατεύονται από τους
εχθρούς τους µε διάφορους
τρόπους.

Na ‹ÍÂÚ·, ÂÚ‰ÈÎÔ‡Ï· ÌÔ˘, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô‡ ÎÔÈÌ¿Û·È;
BÚ¤¯ÂÈ Ô £Âﬁ˜, ‰Â ‚Ú¤¯ÂÛ·È;
XÈÔÓ›˙ÂÈ, ‰ÂÓ ·ÁÒÓÂÈ˜;
KÚÂ‚¿ÙÈ ¤¯ˆ Ù· ¤Ï·Ù· Î·È ÌﬁÛÎÔ ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ.
Œ¯ˆ ÙËÓ Ô‡ÏÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, Ù’ ·ÛÙÚ› Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ.
∆ηµοτικό τραγούδι
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EÁÒ, ﬁÙ·Ó
Î¿ÓÂÈ ÎÚ‡Ô Â‰Ò, ËÁ·›Óˆ
ÛÂ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Ô˘
Î¿ÓÂÈ ˙¤ÛÙË.

5. ¶Ò˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ Ù· Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ˙Ò·;

Ποιες ανάγκες έχουν τα φυτά; Ποιες ανάγκες έχουν και τα ζώα;
Έχουν όλα τα φυτά και τα ζώα τις ίδιες ανάγκες;
Πώς µπορούµε να φροντίσουµε τα φυτά και τα ζώα;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
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¶Ò˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ Ù· Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ˙Ò·;

Σηµειώνουµε µε X
τις εικόνες που
δείχνουν φροντίδα.
∆ικαιολογούµε την
απάντησή µας.

Πώς αλλιώς µπορούµε να φροντίσουµε τα φυτά και τα ζώα;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Στο Eλληνικό Kέντρο
Περίθαλψης Άγριων
Zώων οι άνθρωποι
εργάζονται εθελοντικά:
Φροντίζουν τα τραυµατισµένα
ζώα κι έπειτα τα αφήνουν να
ζήσουν ελεύθερα στο φυσικό
τους περιβάλλον.

EKΠAZ

138

¶Ò˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ Ù· Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ˙Ò·;

H ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË

MOm

O ∆ηµήτρης ήταν µόλις τριών εβδοµάδων όταν βρέθηκε στην Kάρπαθο.
Φιλοξενήθηκε για πέντε µήνες στο κέντρο περίθαλψης στην Aλόννησο.
Eκεί οι άνθρωποι του έδωσαν τις κατάλληλες φροντίδες.
Tώρα ο ∆ηµήτρης κολυµπάει και πάλι ελεύθερος και υγιής στην ανοιχτή θάλασσα.

Kάνουµε οµάδες και συνεχίζουµε την ιστορία του ∆ηµήτρη.
Tι θα είχε συµβεί στη µικρή φώκια, αν οι άνθρωποι
δεν τη φρόντιζαν µε το σωστό τρόπο;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

∂ÚÂ˘ÓÔ‡ÌÂ ¤Íˆ ·ﬁ ÙËÓ Ù¿ÍË
Yπάρχουν στην περιοχή µας ζώα
ή φυτά που κινδυνεύουν; Γιατί;
Tι µπορούµε να κάνουµε
για αυτά;
Tα ζώα, όπως και τα φυτά, χρειάζονται τη φροντίδα,
την προσοχή και την προστασία µας. Φροντίζουµε τα ζώα
και τα φυτά, όταν .........................................................................
.......................................................................................................
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9 – 10

T· ˙Ò· ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ÌÔ˘
™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ
˙Ò· Î·È Ê˘Ù¿ ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Ì·˜

TÔ˘Ï›·

XÂÏÒÓ·
Î·Ú¤Ù·-Î·Ú¤Ù·

¢ÂÏÊ›ÓÈ

Mπορούµε να κολλήσουµε και εικόνες µε ζώα και φυτά
του τόπου µας που κινδυνεύουν.
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AÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ·ﬁ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÔ˘
1. Aπό τι είναι φτιαγµένα τα αντικείµενα στην τάξη µου;

2. Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω µου;
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1. Aﬁ ÙÈ Â›Ó·È ÊÙÈ·ÁÌ¤Ó· Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔ˘;
Aδειάζουµε όλα τα αντικείµενα της

πάνω στο

.

Συµπληρώνουµε τον πίνακα:

✔
Eίναι φτιαγµένο από

¯·ÚÙ›.

Eίναι φτιαγµένα από....................................................
......................................................................................
......................................................................................
Eίναι φτιαγµένη από....................................................
......................................................................................
......................................................................................
Eίναι φτιαγµένο από....................................................
......................................................................................
......................................................................................
Eίναι φτιαγµένο από....................................................
......................................................................................
Έχει µέσα ....................................................................

Aπό τι είναι φτιαγµένες οι
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
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µας;

Aﬁ ÙÈ Â›Ó·È ÊÙÈ·ÁÌ¤Ó· Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔ˘;
Í‡ÏÔ βρίσκω στην τάξη µου;
Ποια αντικείµενα από Ì¤Ù·ÏÏÔ βρίσκω στην τάξη µου;

Ποια αντικείµενα από

™˘˙ËÙ¿ÌÂ

‡Ê·ÛÌ·

Ποια αντικείµενα από
βρίσκω στην τάξη µου;

Tα τζάµια, από τι είναι φτιαγµένα;

Στην τάξη µας υπάρχουν πολλά αντικείµενα. Άλλα είναι φτιαγµένα
από χαρτί, άλλα από ξύλο, άλλα από γυαλί, άλλα από µέταλλο και
άλλα από πλαστικό. Παντού γύρω µας υπάρχουν παρόµοια υλικά.

Pωτάµε τον παππού ποια αντικείµενα είχε η δική του τάξη όταν
πήγαινε στην Πρώτη ∆ηµοτικού. Aπό τι υλικά ήταν φτιαγµένα;
ƒˆÙ¿ÌÂ

∆εν τον βλέπουµε και όµως υπάρχει.
Tι είναι;
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2. ¶ﬁÛ· Â›‰Ë ˘ÏÈÎÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÌÔ˘;
Tο

έχει πάντα το ίδιο σχήµα;

Πιάνει πάντα τον ίδιο χώρο;

Tο

παίρνει πάντα το ίδιο σχήµα;
Πιάνει πάντα τον ίδιο χώρο;

O

έχει σχήµα;

Πιάνει πάντα τον ίδιο χώρο;

Tα υλικά γύρω µας µπορεί
να είναι στερεά, υγρά, αέρια.

1–2
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AÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ·ﬁ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÔ˘
™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ

Ù·
ÌÈÛÎﬁ

TË ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ˜
·È¯Ó›‰È· ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ˜
Î·È Î·ÏÔ‡‰È· ı· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ˜.
Tι χρειαζόµαστε για να κάνουµε µια γιορτή
στο σχολείο;
Tι θα αγοράσουµε;
Tι θα φτιάξουµε;

ÔÚ
ÙÔÎ
·Ï¿
‰Â˜

Ì·ÏﬁÓÈ·
ÌÂ ·¤ÚÈÔ
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H ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜
1. H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή µας

2. Kάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια
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1. H ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜
¶·È‰È¿, ¤Ó·˜ ÂÊÂ˘Ú¤ÙË˜, Ô £ˆÌ¿˜ ŒÓÙÈÛÔÓ, ¤ÊÙÈ·ÍÂ
ÙËÓ ÚÒÙË Ï¿Ì·. Aﬁ ÙﬁÙÂ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÂ›
ÔÏÏ¤˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Ï¿ÌÂ˜.
Zωγραφίζω τη δικιά µου λάµπα.

Πώς είναι οι λάµπες που φωτίζουν το
δρόµο, το σχολείο, το θέατρο, το πλοίο;
™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Πώς διάβαζαν τα παιδιά όταν δεν υπήρχαν
ηλεκτρικές λάµπες;
§¤ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜
Ποιες ηλεκτρικές συσκευές έχει η κουζίνα του σπιτιού µας; (Bάλε

Ποιες άλλες ηλεκτρικές συσκευές έχουµε στο σπίτι µας;

™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Yπήρχαν ηλεκτρικές συσκευές στην
κουζίνα της προγιαγιάς µας;
Πώς άλλαξε η ζωή των ανθρώπων µε
την ηλεκτρική ενέργεια;
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X στα κουτάκια)

H ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜
Tι νοµίζουµε ότι χρειάζεται για να ανάψει µια λάµπα;
Eνώνουµε µε γραµµές.

§¤ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜

Καλούµε έναν ηλεκτρολόγο στο σχολείο.
Ετοιµάζουµε τις ερωτήσεις που θα του κάνουµε.
Tι πρέπει να κάνει σε ένα καινούριο σπίτι για να ανάβουν
οι λάµπες;

ƒˆÙ¿ÌÂ

Τι νοµίζουµε ότι υπάρχει πίσω από την πρίζα;
∆είχνουµε πώς
µεταφέρεται η
ηλεκτρική ενέργεια από
το εργοστάσιο µέχρι το
σπίτι µας.

Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε ειδικά εργοστάσια. Από εκεί
µεταφέρεται µε καλώδια µέχρι τα σπίτια µας. Από τις πρίζες
µεταφέρεται µε καλώδια στις λάµπες και στις άλλες ηλεκτρικές
συσκευές. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύτιµη για τη ζωή µας.

➣ Ένα χειµωνιάτικο βράδυ χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.
➣ Ένα καλοκαιρινό µεσηµέρι χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.
¶·›˙Ô˘ÌÂ

1–2–3
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2. K¿ÓÔ˘ÌÂ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
ŸÙ·Ó ÊÂ‡Áˆ ·ﬁ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ
Û‚‹Óˆ ÙÔ Êˆ˜.

Πόσα χρήµατα περίπου πληρώνει κάθε µήνα µια οικογένεια
για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει;
Pωτάµε και τους γονείς µας για αυτό.
™˘˙ËÙ¿ÌÂ
Γιατί χρειάζεται να κάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια;
Γράφουµε NAI όπου κάνουµε οικονοµία στην ενέργεια.
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K¿ÓÔ˘ÌÂ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
Πώς µπορούµε, εµείς τα παιδιά, να κάνουµε οικονοµία στην
ηλεκτρική ενέργεια; Για να το δείξουµε, φτιάχνουµε όλοι µαζί
µια αφίσα και την κολλάµε στην τάξη µας.
K·Ù·ÛÎÂ˘¿˙Ô˘ÌÂ

Κάνουµε οικονοµία
στην ηλεκτρική ενέργεια.

Ποιες λάµπες µάς βοηθούν να κάνουµε οικονοµία στην ενέργεια;
Oργανώνουµε µια επίσκεψη σε ένα κατάστηµα που πουλάει λάµπες
και ρωτάµε για αυτές.
ƒˆÙ¿ÌÂ

§¤ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜

Στο εργοστάσιο «Λάµπω» ένα βράδυ συναντήθηκαν… η λάµπα ενός
αυτοκινήτου, η λάµπα µιας πλατείας, ο προβολέας ενός θεάτρου,
η λάµπα ενός ψυγείου και η λάµπα ενός πλοίου.
Όλες τους έλεγαν ότι είναι σπουδαίες. Γιατί άραγε;

™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ

Nα γράψεις λέξεις
που ταιριάζουν µε
την ηλεκτρική ενέργεια.
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To Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ‹¯Ô˘

«Μια φορά και ένα καιρό ήταν µια τόση δα µικρή νότα, η λα

Ήταν περίεργη και ήθελε να γνωρίσει τον κόσµο

µακριά. Συνάντησε στην αρχή το

. Έφτασε στο

που έφερνε ο αέρας από µακριά

τρόµαξε και έπεσε κάτω

στη

. Έτσι, µια µέρα έφυγε

. H νότα λα τρόµαξε και έβγαλε µια φωνή

. Ο Λαλέων έβγαλε ένα βρυχηθµό

ψηλά στο λαιµό της

.

. Mετά η νότα σκαρφάλωσε

και άκουγε

τους ήχους

. Όµως, από τον ήχο του

. Παρασύρθηκε από τα νερά της

και έπεσε

. Κάτω από το νερό άκουσε τον ήχο της βάρκας

Τινάχτηκε έξω

άκουσε τον ήχο του

Kαι το ταξίδι της νότας λα

και κρύφτηκε στην κουφάλα ενός

και το θόρυβο που έκανε ένα

συνεχίστηκε στον κόσµο των ήχων!
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To Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
H¯Ô-·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜
¶·›˙Ô˘ÌÂ

Kλείνουµε τα µάτια και
ακούµε ήχους µέσα και
έξω από την τάξη µας.

Mιλάµε στο διπλανό µας
και ακούµε ο ένας τη φωνή
του άλλου. O ένας µιµείται
τη φωνή του άλλου.

Xτυπάµε µε ρυθµό
τα χέρια, τα γόνατα,
τα µπράτσα µας.
Oι άλλοι µας µιµούνται.

Ψιθυρίζουµε κάτι ο ένας
στο αυτί του άλλου.

Kάνουµε τα αντικείµενα
της τάξης να βγάλουν ήχο.

Bάζουµε ποτήρια στον
τοίχο και ακούµε ήχους.

K¿ÓÔ˘ÌÂ ÌÈ· Ë¯Ô-ÔÚ¯‹ÛÙÚ·
Aκούµε µε προσοχή τους ήχους της τάξης µας που
έχουµε καταγράψει.
➣ Ποιους ήχους αναγνωρίζουµε;
➣ Ποιοι ήχοι ήταν δυνατοί και ποιοι όχι;
➣ Ποιοι ήχοι ήταν ψηλοί και ποιοι όχι;

™˘˙ËÙ¿ÌÂ

Προσπαθούµε να τραγουδήσουµε όπως
ο κύριος και η κυρία στη φωτογραφία.
Σε τι µπορεί να διαφέρουν οι φωνές µας
από τις δικές τους;
Λυρική Σκηνή
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To Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ‹¯Ô˘

∆οκιµάζουµε να παίξουµε µουσικά όργανα
όπως τα παιδιά στις εικόνες.

Αν ακούσουµε µε προσοχή, θα παρατηρήσουµε ότι παντού γύρω
µας παράγονται ήχοι. Άλλοι ήχοι είναι δυνατοί και άλλοι σιγανοί.
Άλλοι ήχοι είναι ψηλοί και άλλοι όχι.

™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘ÌÂ

➣ Αν οι ήχοι γύρω µας είχαν χρώµα, τι χρώµα θα
είχαν;
➣ Αν οι ήχοι γύρω µας είχαν σχήµα, τι σχήµα θα
είχαν;
➣ Αν οι ήχοι γύρω µας είχαν µυρωδιά, πώς θα
µύριζαν;

Γ. Iακωβίδης,
Παιδική συναυλία (λεπτοµέρεια)

1–2–3–4
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¶›Ó·Î·˜

✄

✄
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Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του
∆ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον
Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται
δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία µπορεί να διατίθενται
προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδειξη της
γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και
δε φέρει βιβλιόσηµο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης
διώκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, του Νόµου
1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄).
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