^

Βήματα ιπον κόσμο

||

Επικιιινωνώ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Άξονας Προτεραιότητας 1:

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση II.
Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης
στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα
για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα
ατόμων ειδικών κατηγοριών.
Προγράμματα ένταξης παιδιών με πολιτισμικές και
γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Ένταξη παιδιών των ομάδων - στόχων: μουσουλμάνων,
τσιγγάνων, παλιννοστούντων, αλλοδαπών, ομογενών στο σχολείο.
Ένταξη των παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο
για την Α/θμια εκπαίδευση.
Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΚΤ
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΥΠΕΠΘ Ειδική Γραμματεία Π.Ο.Δ.Ε.
Ειδική Γραμματέας: Ισμήνη Κριάρη
Διεύθυνση Γ ΚΠΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιτροπή Ερευνών
Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Ιλίσια 15784
Τηλ.: 210-7277522
E-mail: information@keda.gr
Καθ. Ιωάννης Κ.Καράκωστας

Επιστημονικός σχεδιασμός:

Αφροδίτη Βάσσου

Υπεύθυνη δράσης:

Αφροδίτη Βάσσου

Ομάδα συγγραφής:

Σοφία Αποστολοπούλου
Αφροδίτη Βάσσου
Χρυσαυγή Γλενη
Εύη Γεωργιάδου
Ευάγγελος Μακρής
Σοφία Παλιούρα
Ιωάννης Ντελής-Σμυρίλιος

Εικονογράφηση:

Λιάνα Μερτζάνη

Γλωσσική και Φιλολογική Επιμέλεια

Τζένη Πανταζή

Μέτρο 1. 1:
Ενεργεία 1. 1.1.:
Κατηγορία πράξεων 1.2.1α:
Πράξη:
Χρηματοδότηση:
Φορέας παρακολούθησης:

Φορέας υλοποίησης:

1η έκδοση
Το 6ι6λίο δημιουργήθηκε στο ατελιέ MULTIMEDIA ΑΕ
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΠΕΕ
11

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθήνα 2007

^ 1 1. Συζητάμε και σημειώνουμε τι μπορεί να σημαίνει η λέξη

αποκάλυψη.

Τη φανέρωση ενός μυστικού.

Την εύρεση ενός θησαυρού.

Την εμφάνιση ενός ανθρώπου.

Κάτι άλλο, όπως

(2.
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Σκεφτόμαστε και γράφουμε τι μπορεί να είναι ο Ιβανόης.

IBávonr ε/να,

f:3. Από τα παρακάτω κτίρια που βλέπουμε στα σκίτσα, μόνο ένα είναι
μουσείο. Βρίσκουμε ποιο είναι, ενώ γράφουμε και τι είναι καθένα
από τα υπόλοιπα κτίρια.
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4. Τα τρία παιδιά στο σκίτσο μάς λένε τι πιστεύουν πως είναι ένα
μουσείο. Συζητάμε και αποφασίζουμε ποιο από τα παιδιά έχει
δίκιο.

Μουσείο είναι
,ένας χώρος που
μας βοηθά να
αποκτήσουμε
γνώσειςϊ
ι***'

•Μουσείο είναι
ένα μέρος με
παλιά πράγματα! '

Γιώργος

Συμφωνούμε με τον/ την

/

^Α

Πάολα

^-Ινίουσείο είν<
f
ένα μεγάλο κτίριο
t
με πολλά όμορφα
πράγματα!

Αλεξάνδρα

w5m

\

Γράφουμε τι πιστεύουμε πως είναι ένα μουσείο.

με προσοχή τις οδηγίες που ακούγονται από τα
C^" C^*Ακούμε
μεγάφωνα και γράφουμε αυτές που ακούγονται σε ένα
μουσείο.

/

Η αποκάλυψη του ίβανόη

Αγαπητοί μου Ερευνητές,
Θέλω τελικά να αποκαλυφθώ. Με λένε Γιώργο Παναγόπουλο και είμαι από
την Πάτρα. Με γράψατε (αυτό που με οδήγησε περισσότερο στο να
φανερωθώ) Ιβανό, ενώ το ψευδώνυμο μου ήταν Ιβανόης. Δεν σας κατηγορώ.
Ξέρω ότι όλοι κάνουμε λάθη.
Την Τρίτη 1η του μηνός πήγαμε εκδρομή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Γουλανδρή, στη Μονή Πεντέλης και στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Το μουσείο-βίλα ήταν τεράστιο, με ζώα, φυτά και πουλιά απ' όλον τον
κόσμο. Είχε και έναν

δεινόσαυρο, είδους Τρικεράτοπα, που ήταν πιστό αντίγραφο από έναν άλλο
δεινόσαυρο του ίδιους είδους από το Βρετανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Είχε χελώνες, πεταλούδες, ακρίδες, κάτι τεράστια έντομα απ' όλον τον κόσμο,
ανάμεσα τους και το σκαθάρι Γολιάθ. Είχε γυπαετούς, γεράκια, αετούς,
υδρόβια πουλιά, φίδια, κροκόδειλους, μέχρι και καγκουρό, κοάλα και άλλα ζώα
της Αυστραλίας. Στο υπόγειο είχε απολιθώματα (αυθεντικά) από πολλά
παράξενα ζώα και ορυκτά - και το μεγαλύτερο ή μάλλον το μοναδικό
πορτοκαλί διαμάντι στον κόσμο. Έξω είχε το μεγαλύτερο διπλό όστρακο στον
κόσμο και παραδίπλα μια λιμνούλα με χελώνες του γλυκού νερού.
Στη Μονή Πεντέλης επισκεφθήκαμε το Κρυφό Σχολειό και έπειτα φάγαμε
στα απέναντι εστιατόρια. Ύστερα πήγαμε στο ΟΑΚΑ, όπου και είδαμε τους
Έλληνες άσους του στίβου και πήραμε αυτόγραφα και φωτογραφίες.
Ήταν η πιο όμορφη εκδρομή που έχω πάει!
Γιώργος Παναγόπουλος
12 χρονών, Πάτρα
"Οι Ερευνητές πάνε παντού"
Καθημερινή, Αρ. φύλλου 23,
Κυριακή 4 Ιουλίου 1999
(από γράμμα μαθητή)
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Υπογραμμίζουμε τις λέξεις που δεν γνωρίζουμε και βρίσκουμε
τη σημασία τους με τη βοήθεια του λεξικού.

<^>
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Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του μαθητή που έγραψε το
γράμμα, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που βρίσκουμε
στο κείμενο του.

C9· \

Ο Γιώργος είναι ένα παιδί που πηγαίνει στο δημοτικό
σχολείο. Συζητάμε και βρίσκουμε τι κοινά στοιχεία έχουμε
μαζί του ή και πιθανές διαφορές μας. Κρατάμε σημειώσεις
από τη συζήτηση και γράφουμε μια μικρή παράγραφο.
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Κάποιος έσκισε κατά λάθος το γράμμα του «Ιβανόη».
Προσπαθούμε να ενώσουμε τα κομμάτια του γράμματος
βάζοντας τα στη σωστή σειρά. Οι τίτλοι για κάθε κομμάτι
θα μας βοηθήσουν.
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Ξαναδιαβάζουμε το γράμμα του «Ιβανόη» και βάζουμε σε
πράσινο πλαίσιο την προσφώνηση και σε κόκκινο την
ανάπτυξη του θέματος. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία στον
φάκελο. Ποιος είναι ο αποστολέας και ποιος ο
παραλήπτης;
Αποστολέας:
Παραλήπτης:

Β££ΖΖ£**ΖΖΖΖΖ;

Αγαπητοί μου Ερευνητές,
Θέλω τελικά να αποκαλυφθώ. Με λένε Γιώργο Παναγόπουλο και είμαι από
την Πάτρα. Με γράψατε (αυτό που με οδήγησε περισσότερο στο να φανερωθώ)
Ιβανό, ενώ το ψευδώνυμο μου ήταν Ιβανόης. Δεν σας κατηγορώ. Ξέρω ότι όλοι
κάνουμε λάθη.
Την Τρίτη 1η του μηνός πήγαμε εκδρομή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Γουλανδρή, στη Μονή Πεντέλης και στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Το μουσείο-βίλα ήταν τεράστιο, με ζώα, φυτά και πουλιά απ' όλον τον κόσμο.
Είχε και έναν δεινόσαυρο, είδους Τρικεράτοπα, που ήταν πιστό αντίγραφο από
έναν άλλο δεινόσαυρο του ίδιους είδους από το Βρετανικό Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας. Είχε χελώνες, πεταλούδες, ακρίδες, κάτι τεράστια έντομα απ' όλον τον
κόσμο, ανάμεσα τους και το σκαθάρι Γολιάθ. Είχε γυπαετούς, γεράκια, αετούς,
υδρόβια πουλιά, φίδια, κροκόδειλους, μέχρι και καγκουρό, κοάλα και άλλα ζώα
της Αυστραλίας. Στο υπόγειο είχε απολιθώματα (αυθεντικά) από πολλά
παράξενα ζώα και ορυκτά - και το μεγαλύτερο ή μάλλον το μοναδικό
πορτοκαλί διαμάντι στον κόσμο. Έξω είχε το μεγαλύτερο διπλό όστρακο στον
κόσμο και παραδίπλα μια λιμνούλα με χελώνες του γλυκού νερού.
Στη Μονή Πεντέλης επισκεφθήκαμε το Κρυφό Σχολειό και έπειτα φάγαμε στα
απέναντι εστιατόρια. Ύστερα πήγαμε στο ΟΑΚΑ, όπου και είδαμε τους Έλληνες
άσους του στίβου και πήραμε αυτόγραφα και φωτογραφίες.
Ήταν η πιο όμορφη εκδρομή που έχω πάει!
Γιώργος Παναγόπουλος
12 χρονών, Πάτρα

Ψάχνω, βρίσκω, συμπεραίνω ! ! !

fi 12. Ψάχνουμε σε άλλες εφημερίδες ή περιοδικά και βρίσκουμε
γράμματα αναγνωστών. Τα συγκρίνουμε με το γράμμα του
Γιώργου.
Βρίσκουμε τα θέματα στα οποία αναφέρεται κάθε μικρός/ή
αναγνώστης/τρια.
Τι συμπεραίνουμε;

fl 13.
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Βρίσκουμε κάποιο θέμα για το οποίο θα μας άρεσε να
V * γράψουμε σε μια εφημερίδα ή σε ένα περιοδικό.
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, Θα uou άρεσε να νοάΦω νια
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Αυτή είναι η κάτοψη του μουσείου που επισκέφθηκε ο
Γιώργος. Βρίσκουμε τις αίθουσες που είδε και τη διαδρομή
που ακολούθησε. Περιγράφουμε τη διαδρομή αυτή και
χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες λέξεις.

fl5.

Αυτές είναι ορισμένες ζωγραφιές παιδιών από το Μουσείο
Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Φτιάχνουμε προτάσεις για κάθε
ζωγραφιά. Χρησιμοποιούμε σε κάθε πρόταση κάποιο από
τα παρακάτω επιρρήματα.
μέσα, έξω, πάνω, κάτω,
δίπλα, μπροστά, πίσω,
αριστερά, δεξιά, ψηλά,
χαμηλά
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Πρόκειται να πάμε επίσκεψη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,
(16. που
βρίσκεται στην οδό Νεόφυτου Δούκα. Προσκαλούμε κάποιο
φίλο μας να έρθει μαζί μας, αλλά δεν γνωρίζει τον δρόμο. Θα
ξεκινήσει από την οδό Αραχώβης. Του δίνουμε οδηγίες με τη
βοήθεια του χάρτη και χρησιμοποιούμε επιρρήματα, για να είναι
πιο σωστή η περιγραφή μας.
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fl 17. Ο Γιώργος λέει πως στο μουσείο Γουλανδρή είδε:
• Το μεγαλύτερο διπλό όστρακο στον κόσμο.

Το μεγαλύτερο = το πιο μεγάλο
Συζητάμε, γράφουμε και άλλες τέτοιες λέξεις και δημιουργούμε μια μικρή
παράγραφο με θέμα τον βυθό.
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Βρίσκουμε τι κτίριο είναι καθένα από αυτά που βρίσκονται στα
σκίτσα και το γράφουμε. Παρατηρούμε τις καταλήξεις των λέξεων
και συζητάμε για αυτές. Βρίσκουμε κι άλλες λέξεις που
τελειώνουν σε -είο.

Άλλες λέξεις που τελειώνουν σε - £ * ,Λ,
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Επίσκεψη σε ένα μουσείο

fl9.

Με την τάξη μου αποφασίζουμε να επισκεφτούμε ένα μουσείο.
Συζητάμε και επιλέγουμε σε ποιο από τα μουσεία που βρίσκονται
παρακάτω θα πάμε. Αιτιολογούμε τις επιλογές μας.

Το μουσείο που θα θέλαμε να επισκεφτούμε είναι το
γιατί

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ
Σε ένα νεοκλασικό κτίριο της Πλάκας
εκτίθενται έργα ζωγραφικής και
κατασκευές παιδιών 5-14 ετών από
τους Πανελλήνιους διαγωνισμούς
ζωγραφικής που διοργανώνει το
μουσείο. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή
με υλικά και τεχνικές ζωγραφικής που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να
εκφραστούν δημιουργικά. Γνωρίζουν
και το έργο μεγάλων ξένων και Ελλήνων
ζωγράφων και φτιάχνουν τις δικές τους
ζωγραφιές με αφορμή το έργο τους,
συχνά και με την παρουσία Ελλήνων
ζωγράφων.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Είναι ένα από τα σημαντικότερα
μουσεία του κόσμου για την ιστορία
της τέχνης. Στη συλλογή του
υπάρχουν μερικά από τα πιο όμορφα
| έργα της αρχαίας ελληνικής περιόδου.
Εκεί θα δείτε αγάλματα, αγγεία,
αετώματα από τον Παρθενώνα, τις
Καρυάτιδες και άλλα πανέμορφα
κομμάτια τέχνης από εκείνη την
εποχή. Βρίσκεται στη νοτιανατολική
πλευρά του βράχου της Ακρόπολης.
[
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μια συλλογή που στεγάζεται σε ένα
αρχοντικό του 1842 στην καρδιά της
Πλάκας. Έχει περίπου 1200 λαϊκά
όργανα. Επειδή τα μουσικά όργανα
δεν είναι μόνο για να τα βλέπουμε,
αλλά και για να τα ακούμε, υπάρχουν
και ακουστικά μπροστά από κάθε
προθήκη, για να ακούσετε μουσικά
αποσπάσματα παιγμένα από κάθε
όργανο.

ΣΠΑΟΑΡΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΚΙΩΝ
Βρίσκεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο
στο Μαρούσι, στην ίδια πλατεία όπου
το 1942 ξεκίνησε την καριέρα του ως
καραγκιοζοπαίχτης ο Ευγένιος
Σπαθάρης. Το μουσείο περιλαμβάνει
συλλογές, αφίσες, προγράμματα,
δημοσιεύματα, δίσκους κ.ά. Επίσης τα
παιδιά έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν σε βίντεο
παραστάσεις από τον Ευγένιο
Σπαθάρη, να μάθουν την ιστορία του
Καραγκιόζη και να ανεβάσουν
παραστάσεις με φιγούρες που
κατασκευάζουν τα ίδια με
χαρτοκοπτική. Υπάρχουν επίσης
φιγούρες από δέρμα με τους
γνωστούς ήρωες του θεάτρου Σκιών,
πλαστικές φιγούρες σύγχρονων
πολιτικών και φιγούρες από την Κίνα,
την Ιάβα, το Μπαλί, την Τουρκία και
την Ταϊλάνδη.
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Επίσκεψη σε ένα μουσείο
^20.

Κάποιος μπέρδεψε τα αντικείμενα. Γινόμαστε για λίγο
μουσειολόγοι (= οι ειδικοί επιστήμονες για τα μουσεία) και
ταξινομούμε τα αντικείμενα στο μουσείο όπου ταιριάζουν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ

ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

c^
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•

Βρίσκουμε κι άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να είναι
εκθέματα αυτών των μουσείων.

Αρχαιολογικό μουσείο

• Μουσείο ελληνικής λαϊκής τέχνης

• Πινακοθήκη

• Βοτανικό μουσείο

• Θεατρικό μουσείο

Τα μουσεία του κόσμου

C222.

Συγκεντρώνουμε πληροφορίες, από εγκυκλοπαίδειες, βιβλία και
περιοδικά, για μουσεία που βρίσκονται σε κάθε μια από τις
παρακάτω χώρες. Αν υπάρχει δυνατότητα, μπορούμε να ψάξουμε
και στο διαδίκτυο. Κάθε ομάδα παρουσιάζει το μουσείο κάθε
χώρας που της έκανε μεγαλύτερη εντύπωση.

ΚΙΝΑ:

ΓΑΛΛΙΑ:

ΑΙΓΥΠΤΟΣ:

ΙΝΔΙΑ:
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η*ψκόομιθ μουαειο
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Επιλέγουμε πέντε χώρες από κάθε ήπειρο και
εκθέτουμε αντιπροσωπευτικά δείγματα του
πολιτισμού κάθε χώρας.
Έτσι φτιάχνουμε ένα παγκόσμιο μουσείο.

ϊ

€

24. Ένας φίλος μας από το εξωτερικό θέλει να του γράψουμε ένα
γράμμα για ένα έκθεμα που είδαμε σε κάποιο μουσείο και μας
εντυπωσίασε. Το γράμμα αυτό θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα
του σχολείου του, άρα το γράμμα δεν θα είναι προσωπικό, αλλά
θα απευθύνεται σε αρκετά παιδιά.

'"
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f:25. To περιοδικό «Αρχαιολογία» είναι ένα ειδικό

επιστημονικό
περιοδικό που ασχολείται ιδιαίτερα με τα μουσεία. Γράφουμε
ένα γράμμα για μια επίσκεψη μας σε ένα μουσείο, όπου
πήγαμε πρόσφατα με την τάξη μας, ή για κάποιον
αρχαιολογικό χώρο που επισκεφθήκαμε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕ
ΚΥΡΙΟ ΟΕΜΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΡΑΐν
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
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^26.

Διαβάζουμε αυτά που έχει να μας πει ο Βίκτωρ, ένας
φίλος του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, θα μας
μιλήσει για τα υφαντά, που τα συναντάμε σε διάφορα μέρη
του κόσμου.

Αντίο, στο καλο,ττοη&ά,
κάρτας από μακριό
Θα σας στέλνει ο Βίκτωρ.
Όλους σας ευχαριστώ
για το όμορφο υφαντό.
·
OQ
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<

27.

<

28.

Βλέπουμε στις φωτογραφίες, έναν Αραβα, μια Ινδιάνα, μια
γυναίκα από την Απω Ανατολή και μια Ελληνίδα να υφαίνουν.
Βρίσκουμε σχέδια υφαντών από διάφορες χώρες της γης και τα
παρουσιάζουμε στην τάξη.

Συζητάμε και για άλλα αντικείμενα που μπορεί να υπάρχουν ως
εκθέματα μουσείων και να τα συναντάμε σε διάφορα μέρη της
γης, π.χ. κοσμήματα, αγγεία κ.τ.λ.
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To γράμμα του Βίκτωρ
^29.

Ο Βίκτωρ γράφει ένα γράμμα για την εφημερίδα των πουλιών και
μιλάει για τα υφαντά και τους αργαλειούς.
•V w

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΕΜΑΤΟΣ
ΚΥΡΙΟ ΟΕΜΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Ψευδώνυμο

C330.

Συζητάμε στην τάξη και βρίσκουμε τον λόγο για τον οποίο ο
Γιώργος χρησιμοποιείτο ψευδώνυμο Ιβανόης για υπογραφή στο
γράμμα της εφημερίδας.

Ψευδώνυμο είναι ένα όνομα ψεύτικο (φανταστικό
ή υπαρκτό), διαφορετικό από το δικό μας.
Συνήθως είναι κάτι που μας αρέσει πολύ ή μας
χαρακτηρίζει κατά κάποιον τρόπο. Πολλοί
λογοτέχνες ή καλλιτέχνες χρησιμοποιούν
ψευδώνυμο αντί για το δικό τους όνομα.

V^

^31.

Κάνουμε μια μικρή έρευνα και ψάχνουμε να βρούμε ψευδώνυμα
στις παρακάτω κατηγορίες ανθρώπων (ή και σε κάποιες άλλες
που σκεφτόμαστε).

Συγγραφείς:.
Ποιητές:.
Ηθοποιοί:.
Τραγουδιστές:.
Αθλητές:.

2

ί 32.

Βρίσκουμε ένα δικό μας ψευδώνυμο και γράφουμε για ποιο λόγο
το επιλέξαμε.

Το ψευδώνυμο μου είναι:
Το επέλεξα γιατί:

Αφού όλοι διαβάσουμε τα ψευδώνυμα μας, συζητάμε στην
τάξη για ποιο λόγο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ψευδώνυμα
και πώς τα επιλέγουν.

Τετράδιο Εργασιών

Συμπληρώνω αυτό που ταιριάζει στην κάθε περίπτωση.
Χρησιμοποιώ και αλλάζω το επίθετο που βρίσκεται στην
παρένθεση.
π.χ. Το λιοντάρι είναι πιο δυνατό από το ελάφι.
Το λιοντάρι είναι δυνατότερο από το ελάφι.

m1.

Η

είναι

(μικρή) από το

Ο

είναι

(λαμπρός) από το

είναι

(γρήγορο) από το

είναι

(ψηλό) από την

Το

Το

Η

1

^

ΜΊΜ είναι

-λ-/

(μεγάλη) από το
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#2.

Διαβάζω το παρακάτω γράμμα και συμπληρώνω τα στοιχεία του.

ΚΥΡΙΟ ΟΕΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΕΜΑΤΟΣ

Μενίδι 10/12/04
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εκδήλωση μας τΛαι^
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ί3 -

«Στήνω» μαζί με τους συμμαθητές μου ένα φανταστικό μουσείο.
Γράφω τις προτάσεις μου για τα εκθέματα που μπορεί να έχει
αυτό το μουσείο.

Προτάσεις
'VVt.V

-V

Βρίσκω έναν τίτλο για το φανταστικό μας μουσείο.
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4.
w*
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Γράφω γράμμα σε μια εφημερίδα ή σε κάποιο περιοδικό και
μιλάω για αυτό το φανταστικό μουσείο.

Εργασίες για το σπίτι!

C1.

Γράφω ένα γράμμα σε μια παιδική εφημερίδα. Μπορώ να γράψω
για ένα θέμα που με απασχολεί, για μια εκδρομή, για μια
επίσκεψη σε κάποιο χώρο ή για ό,τι άλλο θέλω. Δεν ξεχνώ να
χρησιμοποιήσω τα βασικά στοιχεία που αποτελούν ένα γράμμα.

y-^-i!rx_.vC _

-ί ·, -V|v^

,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΕΜΑΤΟΣ
ΚΥΡΙΟ ΟΕΜΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

--^
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ί22.

Ποιες από τις παρακάτω πινακίδες μπορούμε να βρούμε σε ένα
μουσείο;

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ ΔΑΓΚΩΝΕΙ

Τ

e

Επιλέγω από τον κατάλογο με τα μουσεία αυτό που θα ήθελα να
επισκεφθώ με την τάξη μου. Γράφω γράμμα σε έναν φίλο μου και
δικαιολογώ την επιλογή μου.

39

Δεν ξεχνώ ότι, όταν γράφω ένα γράμμα,
ακολουθώ τα παρακάτω στάδια:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΕΜΑΤΟΣ
ΚΥΡΙΟ ΟΕΜΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

ί4.

Παρουσιάζω στους συμμαθητές μου το μουσείο που διάλεξα.
Βρίσκω πληροφορίες και φωτογραφίες και μιλάω για αυτό.

^-x<C

/ ^ =
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