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Φύλλο εργασίας 
 

Ονοματεπώνυμο: 

Τάξη: 

Ημερομηνία: 

Κείμενο 1 - Γελοιογραφία  

 

1η Δραστηριότητα 

                Να απαντήσεις προφορικά στα πιο κάτω ερωτήματα: 
 

                (α) Ποιο πρόσωπο εμφανίζεται στις πιο πάνω εικόνες; 

               ___________________________________________________________ 

                (β)  Μήπως γνωρίζεις πώς λέγεται; 

     ___________________________________________________________ 

 (γ)  Τι κρατάει στα χέρια της;           

____________________________________________________________ 

          (δ)  Για ποιο πράγμα ανησυχεί; Συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί της; 

                    ______________________________________________________________ 

 

 

Μπορείς να  

κρατάς 

σημειώσεις! 
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 Κείμενο 2 – Ποίημα  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

2η Δραστηριότητα – Προτού διαβάσουμε 
το ποίημα … Ας διαβάσουμε μόνο τον 
τίτλο! 
 

1. Να γράψεις έξι (6) τουλάχιστον λέξεις που νομίζεις ότι 

θα διαβάσεις στο ποίημα. 

            ________________________________________________________ 

                                ________________________________________________________ 

Λίγο πιο κάτω απ’ το μεσαιωνικό το κάστρο 

υπάρχει ένα σχολείο 

που λάμπει σαν το άστρο. 

Όποιος δεν έχει βάσανα 

και θέλει να αποκτήσει 

στο 3ο το γυμνάσιο 

να έρθει να φοιτήσει. 

Στο σχολείο αυτό θα  

θα βιώσουμε χαρές και λύπες  

κλάματα και γέλια 

θα έχουμε μαθήματα πολλά 

και απουσίες λιγοστές. 

Εργασίες φοβερές 

Αρχαία, Νέα, Γαλλικά 

και Ιστορίες  επικές 

Άλγεβρα και Γεωμετρία 

είναι σκέτος πειρασμός. 

Να βρεις την υποτείνουσα και τον δεκαδικό. 

Τα αρχαία με τα νέα  

έχουνε ρήματα πολλά 

μα με τον Οδυσσέα όλα είναι εφικτά! 

Αναμνήσεις μένουνε οι ωραίες στιγμές 

μα ο καιρός περνά 

                 και εμείς ήδη, είμαστε γυμνασιόπαιδα!  
Διασκευή 

Κωνσταντίνος Στανιτσόπουλος 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.slideshare.net/siliazetta/ss-35622696 
Ημερ. λήψης: 04-10-2017 

Το σχολείο μου 
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3η Δραστηριότητα – 1η ανάγνωση (από τον/την καθηγητή/τρια)  
 

... Τώρα ήρθε η σειρά σου! 

 Θέλω να μου διαβάσεις φωνακτά το πιο πάνω κείμενο όσο 

πιο καλά μπορείς! Πρόσεξε πού τονίζεται η κάθε λέξη. Αν 

δυσκολευτείς σε κάποια λέξη, υπογράμμισέ την και θα σου τη διαβάσω εγώ.  

Εσύ συνέχισε να διαβάζεις! 

 Να διαβάσεις ακόμα μία ή και δύο φορές μεγαλόφωνα, αργά και καθαρά το 

ποίημα… Πρόσεξε τους τόνους! 

 Αν νιώθεις ότι κουράστηκες, κάνε ένα μικρό 

διάλειμμα και μετά … συνέχισε την ανάγνωσή 

σου! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η Δραστηριότητα  

 Να απαντήσεις στα πιο κάτω ερωτήματα: 
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1. Για ποιον λόγο νομίζεις ότι γράφτηκε αυτό το ποίημα; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Ποιοι πιστεύεις ότι θα ήθελαν να το διαβάσουν; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Πού είναι αναρτημένο;  

________________________________________________________________ 

  

4. Να σημειώσεις ορθό (Ο) ή λάθος (Λ), με βάση το κείμενο, στο τέλος κάθε 

πρότασης. 

(α) Το σχολείο βρίσκεται κοντά στο μεσαιωνικό κάστρο.  

(β) Το σχολείο αυτό λέγεται 4ο Γυμνάσιο. 

(γ) Στο σχολείο τα παιδιά θα διδάσκονται πολλά μαθήματα, όπως Αρχαία 

Ελληνικά, Μαθηματικά, Αρχαιογνωσία κ.ά. 

(δ)  Οι μαθητές θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο δημοτικό σχολείο.  

(ε) Στο σχολείο αυτό θα αποκτήσουν πολλές εμπειρίες.  

 
 

5. Σου άρεσε το ποίημα; Γιατί;  
_________________________________________________________________ 

 
6. Θέλεις να μιλήσεις λίγο για τα αγαπημένα σου μαθήματα και γενικότερα τις 

εντυπώσεις σου για το καινούριο σου σχολείο; 
 

 


