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5ο	Β)	ΕΥΕΛΙΚΤΗ	(Παρασκευή	12/02/2021)	
	
Γεια και πάλι παιδιά από εδώ!!! 
Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι για τις πιο ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες που 
κρύβει μέσα του κάθε φορά αυτό το αρχείο??? 
Πάμε λοιπόν!!!!		
	
Αν θυμάστε από τις προηγούμενες αναρτήσεις είχαμε δει διάφορα, διαφορετικά 
σπίτια με σχέδια, χρώματα μοναδικά και με μεγάλη φαντασία φτιαγμένα! 
Είχαμε επίσης εντοπίσει και τη διαφορετικότητα στην ομιλία, στους τόπους, στις 
γλώσσες, στις ζωές και τις εμπειρίες των ανθρώπων. . . . ποιο είναι όμως το κοινό που 
έχουν όλες αυτές οι διαφορετικές καταστάσεις; Μήπως τελικά μέσα στη 
διαφορετικότητα οι άνθρωποι συναντιούνται κι επικοινωνούν; 
Την ανάγκη για επαφή κι επικοινωνία την έχουν όλοι οι άνθρωποι όσο διαφορετικοί 
κι αν είναι, όσο κι αν δε μοιάζουν μεταξύ τους. Αυτή άλλωστε είναι και η ομορφιά: 
όταν διαφορετικά στοιχεία συναντιούνται κι επικοινωνούν!!!! 

	
Ακούστε το παρακάτω τραγούδι, το οποίο μπορεί να συνοδεύει τον δημιουργικό σας 
χρόνο! 

https://video.link/w/C34Rb	
	
Παρακάτω θα δείτε εικόνες από την ποικιλία και τη διαφορετικότητα που 
φιλοξενούν οι γειτονιές, τα μαγαζιά οι διάφοροι χώροι που κινούμαστε. Πάρτε ιδέες 
για να εμπνευστείτε για τη συνέχεια. . . . 
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Πολύχρωμες γειτονιές. . . . 
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Aς ακούσουμε το παρακάτω βιβλίο: Η τελεία, Peter H. Reynolds - The 
dot 

https://www.youtube.com/watch?v=J--PY6AnDV0	

Ερωτήσεις:	

• Πώς	αισθάνεται	η	Λία	στην	αρχή	της	ιστορίας;	
• Γιατί	αισθάνεται	έτσι;	
• Τι	έκανε	η	δασκάλα	της	για	να	τη	βοηθήσει;	
• Γιατί	η	Λία	αποφάσισε	να	ζωγραφίσει	περισσότερες	τελείες;	
• Πιστεύετε	ότι	η	Λία	είναι	καλή	ζωγράφος;	
• Υπάρχει	κάτι	που	νομίζετε	ότι	δεν	μπορείτε	να	το	κάνετε;	
• Πιστεύετε	 πραγματικά	 ότι	 δεν	 μπορείτε	 να	 το	 κάνετε	 ή	 είναι	 απλά	 	 δύσκολο	 και	

χρειάζεστε	πρακτική	για	να	τα	καταφέρετε;	
• Εσάς	ποιος	σας	δίνει	κουράγιο	και	σας	εμψυχώνει;	
• Η	δασκάλα	 λοιπόν	 έδωσε	 κουράγιο	στη	Λία.	 Εσείς	 θυμάστε	αν	ποτέ	 εμψυχώσατε	

κάποιον	και	πώς;	

Αφού διαβάσετε το βιβλίο, απαντήστε στο τετράδιό σας ή σε ένα φύλλο ντοσιέ τις 
παραπάνω ερωτήσεις. 

 
*Ας γνωρίσουμε τώρα μια πολύ επιτυχημένη καλλιτέχνιδα, την 89χρονη Γιαγιόι 
Κουσάμα από την Ιαπωνία.  Έργα της έχουν πουληθεί μέχρι και 7 εκατομμύρια 
δολάρια το ένα. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=x8mdIB1WxHI&feature=emb_logo	
	
*Φτιάξτε τη δική σας τελεία όσο πιο όμορφη μπορείτε. Μπορείτε να τη φτιάξετε σε 
απλό χαρτί ή σε χαρτονάκι. Βρείτε χρήσεις της τελείας σας. Μπορείτε π. χ. να την 
κάνετε σουπλά για ποτήρια ή να την κολλήσετε στην κορδέλα των μαλλιών σας. Ή 
μπορείτε να φτιάξετε 5-6 τελείες και να δημιουργήσετε ένα κρεμαστό στολίδι!!! 

	

	 https://www.slideshare.net/demetra60/ss-
231583357?ref=http://users.sch.gr/dimylonaki/exapostaseos_6.htm?fbclid=IwAR357vC9ir7l
fAYaok6uVLj5V9d-FbzfkIJXTADKHO7DHeUELC9joc7EzsY	
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*Φτιάξτε το δικό σας έργο με τελείες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους 
μαρκαδόρους σας ή ακόμα και χρώματα με μπατονέτες. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε και κηρομπογιές που θα λιώνετε σιγά σιγά σε μικρά κεράκια ρεσώ 
και θα αφήνουν την κουκκίδα ως αποτύπωμα στη ζωγραφιά σας....Να ξέρετε ότι αυτή 
η τεχνική λέγεται Πουαντιγισμός και βγαίνει από τη γαλλική λέξη Pointe που 
σημαίνει στίγμα, αιχμή, κουκκίδα. 	
	

	

https://www.slideshare.net/demetra60/ss-
231583219?ref=http://users.sch.gr/dimylonaki/exapostaseos_6.htm?fbclid=IwAR357vC9ir7l
fAYaok6uVLj5V9d-FbzfkIJXTADKHO7DHeUELC9joc7EzsY	
	
	
	
*Δείτε το παρακάτω βίντεο και αν θέλετε παίξτε τις τελίτσες με κάποιον δικό 
σας. Μπορείτε και παραπάνω από μία φορά φυσικά. Όταν τελειώσετε το παιχνίδι, 
βγάλτε το σκορ από κάτω.	
https://video.link/w/Tn6Rb	
	
	
	
	

  
   
*Ένας Σου από χαρτί!́  

Φτιάχνω τον Σου και την παρέα του από βρεγμένο χαρτί́. Κολλάω βρεγμένες 
στρώσεις χαρτιού́ πάνω σε Ένα καλούπι από μπουκάλι ή σύρμα. Όταν στεγνώσει, 
μπορεώ να ωγραφίσω ή να κολλήσω ό,τι θέλω, για να κάνω 3D τον Σου, τη Ρέα, τη 
Λία και τον Αλί́. Τώρα είναι έτοιμοι να έρθουν στη γειτονιά ́μας. Τι κάνουν μέσα 
και έξω από το σπίτι; Πάμε στη γειτονιά́ και στην αγορά́ που φτιάξαμε, τους 
ξεναγούμε και παίζουμε μαζί́ τους! Τι θα ψωνίσουν; Πού θα μείνει ο καθένας;  
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*Αφού φτιάξεις τον άνθρωπός «Σου» γράψε 10 επίθετα που της/του ταιριάζουν.  

	

 

*Το παρακάτω κείμενο δεν έχει τελείες! Γράψτε το στο τετράδιο σωστά. Δηλαδή 
όπου χρειάζεται βάλτε τελείες και όπου χρειάζεται ξεκινήστε με κεφαλαίο. Κάντε 
ωραία γράμματα. Στόχοι: η χρήση της τελείας, του κεφαλαίου και η διαμόρφωση 
κειμένου.  

	 	 	 	 	 	 Η	 Λία	 δεν	 έλεγε	 να	 ξεκολλήσει	 από	 το	 θρανίο	 της	 το	 χαρτί	 της	
ήταν	άδειο	η	δασκάλα	της	Λίας	έσκυψε	πάνω	στο	κάτασπρο	χαρτί	είπε	ότι	
είδε	μία	πολική	αρκούδα	σε	χιονοθύελλα	η	Λία	μουτρωμένη	της	είπε	ότι	
δεν	 ξέρει	 να	 ζωγραφίζει	 η	 κυρία	 της	 ζήτησε	 να	φτιάξει	 τουλάχιστον	 μία	
τελεία	άρπαξε	τότε	η	Λία	έναν	μαρκαδόρο	και		κάρφωσε	με	μανία	τη	μύτη	
του	στο	χαρτί	η	δασκάλα	πήρε	στα	χέρια	της	το	χαρτί	και	το	κοίταξε	μετά	
της	το	έδωσε	πίσω	και	της	είπε	να	βάλει	την	υπογραφή	της																														

	

	
	
*Διαβάστε	και	βάλτε	το	τελικό	-ν	όπου	χρειάζεται.(το(ν),	τη(ν),	δε(ν).Στόχος	το	τελικό	(-ν):	
	
Ανεβαίνω	 στο	 τρένο	 με	 ........	 χωροφύλακα.	 Κηφισιά	 –	 Αθήνα.	 Είκοσι	 λεπτά	 διαδρομή.	
Ατέλειωτο	ταξίδι.	Το	ήξερα	πως	θα	με	πιάνανε.	
-Και	 .......	αρραβωνιαστικιά	μου	 .......	 λένε	Δάφνη,	 κάνει	ο	 χωροφύλακας	κοιτάζοντας	 ......	
ταυτότητά	μου.	Μικρή	κοπέλα,	τι	πας	και	μπλέκεις;	Έχεις	αρραβωνιαστικό;		
-.......	απαντάω.	Γνέφω	κάτι	αόριστο	με	το	κεφάλι.	Έχω	ακόμα	.......	παλιά	μου	ταυτότητα.	......		
.......	άλλαξα,	όταν	παντρεύτηκα	.........	Αχιλλέα.	

	

Η	αρραβωνιαστικιά	του	Αχιλλέα,	Άλκη	Ζέη 
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Και δύο μικρές ασκησούλες για να μην ξεχάσουμε τα μαθηματικά!!! 

Α)Γράψτε	 και	 λύστε	 στο	 τετράδιο	 των	 μαθηματικών	 ένα	 πρόβλημα	 διαίρεσης	 με	 τους	
αριθμούς	6.572	και	4.	
	
Β)	Να	µετατρέψετε	τους	δεκαδικούς	αριθμούς	σε	συµµιγείς:		
3,45	ώρες	=	.........................................................																									
7,12κιλά	=	.......................................................	
10,2	ευρώ	=	.........................................................																						
27,12μέτρα	=	..................................................	
3,75	κιλά	=............................................................																						
1,27	ευρώ=......................................................	
	
	
	
	
Κάπου εδώ σταματάμε. . . .  
Επειδή οι δραστηριότητες που έχει αυτό το αρχείο είναι αρκετές και έχει σημασία ν’ 
ασχοληθείτε πραγματικά, μπορείτε να τις δουλέψετε μέσα στις επόμενες δύο 
εβδομάδες.  
Θα σας ζητήσω μόνο για τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας έρχεται, να έχετε 
ολοκληρώσει τις ασκησούλες της γλώσσας και των μαθηματικών που υπάρχουν. 
Ευχαριστώ! 

	
	

	
	
Καλή απόλαυση!!!!!!! 
 
 
 
 
	
Η	εικονογράφηση,	η	έμπνευση	και	μέρος	των	δραστηριοτήτων	του	παρόντος	αρχείου	αντληθήκαν	και	
από	το	πρόγραμμα	«ΓΕΦΥΡΑ»	του	Ε.Α.Π.	που	συνιστά�	μέρος	του	ευρύτερου	προγράμματος	P.R.E.S.S.	Για	
περισσότερες	πληροφορίες:	press-project.eap.gr/toolkit		

	


