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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αίγα λόγια για τον εκπαιδευτικό 

Το β»βλίο αυτό αποτελεί συμπληρωματικό δ»δακτ»κό υλ»κό της σε»ράς «Μαζί». Κύρ»ος στόχος του υλ»κού είνα» αφενός να αποτέλε

σε» μ»α μουσική ανάπαυλα γ»α τους αλλοδαπούς μαθητές της Νέας Ελληνικής κα» το δάσκαλο τους, αφετέρου να σύμβαλε»: 

α) στην εμπέδωση κα» επέκταση τόσο του λεξιλογίου των μαθητών όσο κα» των γνώσεων που αφορούν τη μορφοσυντακτ»κή δομή 

της Νέας Ελληνικής-

β) στην ανάπτυξη κα» βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών που αφορούν την πρόσληψη κα» παραγωγή γραπτού κα» προφορικού λόγου-

γ) στην εξοικείωση των μαθητών με στοιχεία του ελληνικού πολ»τ»σμού. 

Γ»α την επίτευξη των παραπάνω στόχων συμπεριλάβαμε ποικίλες ασκήσεις λεξιλογίου κα» γραμματικής καθώς κα» επ»κο»νων»ακές, 

ως επί το πλείστον, δραστηριότητες κατανόησης κα» παραγωγής προφορικού κα» γραπτού λόγου. Όπου υπήρχε δυνατότητα, συμπερι

λάβαμε κα» δραστηριότητες δ»απολ»τ»σμ»κής προσέγγισης, δηλαδή ασκήσεις που επιτρέπουν στους μαθητές να γνωρίσουν στοιχεία του 

ελληνικού πολ»τ»σμού αλλά κα» να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με αντίστοιχα στοιχεία του δ»κού τους πολ»τ»σμού. Εξάλλου η α

κρόαση κα» μόνο ελληνικών τραγουδιών αποτελεί από μόνη της μ»α πρώτη επαφή με μ»α από τις πτυχές της ελλην»κής πολ»τ»σμ»κής 

πραγματικότητας. Επ»κουρ»κό ρόλο σ' αυτό παίζε» κα» το φωτογραφικό υλ»κό κα» τα β»ογραφ»κά στοιχεία1 των καλλιτεχνών που συμπε

ριλάβαμε σε κάθε τραγούδ». Η αξιοποίηση τους, βέβα»α, είνα» προα»ρετ»κή κα» εναπόκε»τα» στο διδάσκοντα να αποφασίσε» εάν κα» πό

σο χρόνο θα αφ»ερώσε». 

Η επιλογή των γραμματικών φαινομένων κα» του λεξιλογίου έγ»νε με βάση το γλωσσικό επίπεδο ελληνομάθειας του συγκεκριμένου 

κο»νού, τις ανάγκες κα» τα ενδιαφέροντα του αλλά κα» τα στοιχεία που ήταν πρόσφορα στα συγκεκριμένα τραγούδια που επιλέχτηκαν. 

Τα κρ»τήρ»α επιλογής των τραγουδιών ήταν: 

α) το επίπεδο γλωσσικής δυσκολίας 

β) η πο»κ»λία ως προς τη θεματολογία των τραγουδιών 

γ) η καταλληλότητα τους ως προς την ηλ»κία κα» τα ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου κο»νού αλλά κα» ως προς την ποιότητα της 

μουσικής κα» του στίχου. 

Επιπλέον, συμπεριλάβαμε τραγούδια σύγχρονα αλλά κα» παλιότερα -με ποικίλα μουσικά σπλ- προκειμένου να φέρουμε τους μα

θητές σε επαφή με ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα της ελληνικής μουσικής. 

]. Τα βιογραφικά στοιχεία των καλλιτεχνών προέρχονται από τις εξής πηγές: 
α) Καλογερόπουλος, Τ. (1998) Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Αθήνα: Παλλέλη. 
β) Μπαλαχούτης, Κ. (2003) Μεγάλοι Δημιουργοί, Αθήνα: Ατραπός 
γ) Περιοδικό «Εικόνες» 28/06/2003 (για την Ηρώ) 
δ) Από το Διαδίκτυο: www.MAD.gr 
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Όσον αφορά τη σε»ρά παρουσίασης των τραγουδιών, έγ»νε προσπάθεια να ταξινομηθούν με βάση το βαθμό δυσκολίας τους από ά

ποψη λεξιλογίου κα» γραμματικών φαινομένων. Ωστόσο, κάθε τραγούδ» μπορεί να αποτέλεσε» αυτόνομη ενότητα χωρίς να προϋποθέ

τε» τη διδασκαλία των προηγουμένων κα» εναπόκε»τα» στην κρίση του διδάσκοντα να επ»λέξε» το τραγούδ» που είνα» κατάλληλο γ»α τη 

συγκεκριμένη φάση της εκπαιδευτικής δ»αδ»κασίας κα» τις ανάγκες των μαθητών του. 

Επεξεργασία των τραγουδιών 

Γεν»κά θα πρέπε» να δ»ευκρ»ν»στεί ότ» στόχος μας δεν ήταν η εξαντλητική νοηματική κα» γλωσσική ανάλυση των τραγουδιών. Γ»' αυ

τό κα» στην επεξεργασία μας αντιμετωπίσαμε τα τραγούδια ως ευχάριστη αφορμή γ»α τη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των μα

θητών. 

Ε»δ»κότερα η δομή επεξεργασίας είνα» η ακόλουθη: 

Α. Προακουστικές δραστηριότητες 

Σε κάθε τραγούδ» χρησ»μοπο»είτα» ως αφόρμηση μ»α ε»κόνα με σκοπό να γίνε» ομαλή προσέγγιση στο θέμα του τραγουδιού κα» ε

ξοικείωση με το λεξιλόγιο του. Η ε»κόνα αυτή, που έχε» σχέση με το κεντρικό θέμα του τραγουδιού, εξυπηρετεί λε»τουργ»κά το μάθη

μα δίνοντας στον καθηγητή τη δυνατότητα να αξ»οπο»ήσε» το στάδ»ο της προετοιμασίας των μαθητών πρ»ν ακούσουν το τραγούδ». 

Πρέπε» να σημειωθεί ότ» ο καθηγητής, πρ»ν προχώρησε» στη διδασκαλία του κάθε τραγουδιού, καλό θα ήταν: 

• να απομόνωσε» το λεξιλόγιο που, κατά την κρίση του, δε γνωρίζει η συγκεκριμένη τάξη των μαθητών. 

• να το προδιδάξει με έναν ή περισσότερους τρόπους, π.χ. χρησιμοποιώντας την εικόνα-αφόρμηση ή ακόμα και με σκιτσάκια στον 

πίνακα ή με μιμική κτλ. 

• να προετοιμάσει τους μαθητές είτε κάνοντας τους ερωτήσεις είτε ξεκινώντας μια συζήτηση σχετική με το θέμα του τραγουδιού, 

έτσι ώστε να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον τους και να τους «βάλει» στο κλίμα του μαθήματος. 

Β. Ακρόαση τραγουδιού - Δραστηριότητες κατανόησης και λεξιλογικές ασκήσεις 
1. Επεξεργασία νοηματική -λεξιλογική. Δραστηριότητες με στόχο την κατανόηση του περιεχομένου του τραγουδιού. 

2. Εμπέδωση - Επέκταση λεξιλογίου των τραγουδιών. Τα κριτήρια επιλογής των λέξεων για κάθε τύπο δραστηριοτήτων είναι το ε

πίπεδο των μαθητών, η συχνότητα εμφάνισης των λέξεων και η σπουδαιότητα τους σε σχέση με το βασικό λεξιλόγιο αλλά και τις α

νάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας. 

Γ. Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου 
Στόχος είναι να αναπτυχθούν οι παραγωγικές δεξιότητες των μαθητών, με την αξιοποίηση στοιχείων που αφορούν ένα θε

ματικό άξονα του τραγουδιού. Επίσης γίνεται προσπάθεια διαπολιτισμικής προσέγγισης, όπου αυτό είνα» δυνατό. 

Δ. Γραμματική 
Αξιοποιώντας επ»λεκτ»κά γραμματικές δομές που εμφανίζονται στα τραγούδια δημιουργήσαμε μία υποενότητα με ασκήσεις επα

νάληψης κα» εμπέδωσης των σχετικών δομών. Ας σημειωθεί ότ» δε γίνετα» αναλυτική περιγραφή των γραμματικών φαινομένων αλλά 

συνήθως μ»α συνοπτική παρουσίαση τους, με στόχο την επανάληψη, εφόσον προϋποτίθεται ότ» αυτά έχουν ήδη διδαχτεί στο σχετικό 

υλ»κό του αναλυτικού προγράμματος. Θεωρήθηκε σκόπιμο να τοποθετηθεί η γραμματική στο τέλος κάθε ενότητας ώστε να δίνετα» η 

δυνατότητα στον καθηγητή να τη χρησ»μοπο»ήσε» όποτε κα» αν εκείνος κρίνε» απαραίτητο. 
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Παραθέτουμε ενδεικτικά οδηγίες για την επεξεργασία ενός από τα τραγούδια του βιβλίου 

«Θάλασσα μου σκοτεινή» 
Στίχο» - μουσική: Ν. Πορτοκάλογλου 

Α. Προακουστικές δραστηριότητες 

1. Ζητάμε από τους μαθητές να κοιτάξουν την ε»κόνα κα» μετά τους κάνουμε ερωτήσεις (π.χ. Ποιο είναι το θέμα της εικόνας; Πώς 

είναι η θάλασσα; Ήρεμη, φουρτουνιασμένη, γαλήνια, ταραγμένη, βαθιά, ρηχή; Τι συναισθήματα σας προκαλεί; Κ.ά.) 

2. Επιλέγουμε το λεξιλόγιο που, κατά τη γνώμη μας, είναι άγνωστο στους μαθητές μας, δηλαδή λέξεις από το τραγούδι αλλά και α-

πό τις ασκήσεις που ακολουθούν (π.χ. σκοτεινή, βαθιά, αγριεμένη, νησί, στεριά, συμβολίζω, συναίσθημα κ.ά.) και εξηγούμε τη σημασία 

τους με φωτογραφίες, μιμική, σκίτσο στον πίνακα και με παραδείγματα χρήσης. 

Β. Ακρόαση τραγουδιού - Δραστηριότητες κατανόησης και λεξιλογικές ασκήσεις 
Ακούμε το τραγούδι μία ή δύο φορές (η δεύτερη μπορεί να γίνεται με σιωπηρή ανάγνωση από τους μαθητές) και προχωράμε στις 

δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Στην άσκηση 1α, αφού προηγουμένως οι μαθητές μας έχουν καταλάβει τη σημασία των λέξεων «αισιοδοξία», «αγωνία» κτλ. τους 

αφήνουμε να σημειώσουν με το συναίσθημα που τους δημιουργεί το τραγούδι, ενώ στην 1β τους ζητάμε να βρουν λέξεις ή εκφρά-

σεις από το τραγούδι που δικαιολογούν το κάθε συναίσθημα, π.χ. σκοτεινή - φόβος, απόψε που σε χάνω - μελαγχολία. Στην άσκηση 

2 ζητάμε τα αντίθετα κάποιων λέξεων του τραγουδιού με στόχο την εμπέδωση και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. 

2. Στην άσκηση 3 αναζητούμε το τεχνικό δέσιμο των στίχων, δηλαδή οι στροφές 1 και 2 καθώς και οι 4 και 5 παρουσιάζουν το ε-

ξής σχήμα: το «άνοιγμα» της μιας γίνεται «κλείσιμο» της άλλης και το αντίστροφο, έτσι ώστε, αν αντιστοιχίσουμε τους όμοιους στίχους, 

να προκύπτει το σχήμα (Χ). 

3. Στην άσκηση 4 προχωράμε σε βαθύτερη ανάλυση του περιεχομένου του τραγουδιού. Στην 4α περιμένουμε από τους μαθητές να 

παρατηρήσουν ότι και στις 4 στροφές ο στιχουργός απευθύνεται στη θάλασσα, ενώ στην 3η οι μαθητές θα πρέπει να επιστρατεύσουν 

τη φαντασία τους προκειμένου να δώσουν μια πιθανή ερμηνεία για το «σε». Ομοίως στην 4β και στην 4γ δίνεται η δυνατότητα στους 

μαθητές να εκφράσουν την άποψη τους σχετικά με το τι μπορεί να συμβολίζουν η «θάλασσα», η «ξένη στεριά» και «το νησί μου» στο 

τραγούδι. Ο καθηγητής θα πρέπει εδώ να δεχτεί τις ποικίλες απόψεις των μαθητών ενθαρρύνοντας το μεταξύ τους διάλογο, αφού στό

χος των εν λόγω ασκήσεων είναι η ανάπτυξη τόσο των δεξιοτήτων κατανόησης όσο και της παραγωγής προφορικού λόγου. 

4 Η άσκηση 5 αφενός έχει στόχο την επέκταση του λεξιλογίου και αφετέρου μπορεί να λειτουργήσει προπαρασκευαστικά για την 

προφορική δραστηριότητα που ακολουθεί. 

Γ. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου 
Στην άσκηση 6 και στην άσκηση 7 εξασκούμε τους μαθητές μας στον προφορικό και στο γραπτό λόγο αντίστοιχα. Η άσκηση 7 μπο-

ρεί να δοθεί και στο σπίτι ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο. 

Δ. Γραμματική 
Τέλος, ο καθηγητής μπορεί να προχωρήσει, αν θέλει, στη σελίδα της γραμματικής για μια μικρή επανάληψη των επιθέτων σε -ύς/ -ιά/ -ύ, 

αν και εφόσον τα έχει προηγουμένως διδάξει. Τα σκίτσα στοχεύουν στην ευκολότερη και καλύτερη κατανόηση της σημασίας των επιθέτων. 

9 
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Εφτά τραγούδια θα σου πω 

Μάνος Χατζιδάκις 

r Τ^νας από τους πιο σημαντικούς 

LΈλλnvες συνθέτες. Από μικρός 

αρχίζει να μελετά πιάνο και θεωρία 

της μουσικής. Σπουδάζει φιλοσοφία 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάνει 

παρέα με αξιόλογους καλλιτέχνες 

και πνευματικούς ανθρώπους της ε

ποχής του, όπως ο Σεφέρης, ο Ελύ

της, ο Τσαρούχης, ο Γκάτσος κ.ά. 

Το έργο του είναι μεγάλο. Στις δε

καετίες ’50 και ’60, έγραψε πολλά 

γνωστά τραγούδια, τα οποία τα συ

ναντάμε σε θεατρικές παραστάσεις 

και κινηματογραφικές ταινίες: «Χάρ

τινο το φεγγαράκι», «Το φεγγάρι εί

ναι κόκκινο», «Αγάπη που 'γινες δί

κοπο μαχαίρ»», «Βγήκανε τ' άστρα», 

«Πάμε μ»α βόλτα στο φεγγάρι», 

«Μην τον ρωτάς τον ουρανό», «Κά

που υπάρχε» η αγάπη μου», «Τα παι

διά του Πε»ρα»ά» κτλ. 

Στίχοι: Μιχάλης Κακογιάννης 

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις 

Τραγούδι: Αναστασία 

fci οι fcont^ ρ* τ ' ασηρα 

frarMvoW στην fcanv ^\τον\α 

τα παλικάρια ηαγαταν^ τα ζάρια 

fci avraywvow στον Sfoyov τη yiWia. 

Ιτον ηαρα^ϊσου τα ρηοι/^ο^ια 9α ^ πας 

fci afot χορίγονρ* fcai η α ρ ι ο σαΐτας 

efrA τ ρ α γ ι ά 9α σον nw 

ψα Va 6\α$&\ς το otcon'o 

ηον 9α ρου η&-\ζ ν\α Va σον nw 

το σ' αχαηά. 

11 



Δοαστηοιότητε 

α. Για ποια από τα παρακάτω μιλάει 
το τραγούδι; (σημειώνω με • ) 

• δουλειά 

• αγάπη 

• φύση 

• διασκέδαση 

• ραντεβού U 
• μοναξιά Ι ι 

β. Ακούω ξανά 
το τραγούδι 
και προσπαθώ 
να θυμηθώ ποιες 
από τις λέξεις 
ή τις φράσεις 
του τραγουδιού 
δικαιολογούν 
την απάντηση 
μου. 

γ. Τώρα διαβάζω τα λόγια και βλέπω αν κατάλαβα καλά! 

Βρίσκω τι σημαίνουν οι λέξεις: 

Α. παρατάνε Γ. αφού πάψει 

α. παίρνουν β. χάνουν γ. αφήνουν δ. ρίχνουν α. αφού αρχίσε» β. αφού ανάψε» γ. αφού αλλάξε» δ. αφού 

σταμάτησε» 

Β. ανταμώνουν Δ. σαματάς 

α. λένε αντίο β. συναντιούνται γ. χαιρετάνε δ. φεύγουν α. θόρυβος β. ησυχία γ. τραγούδ» δ. χορός 

12 



•fiW Σωστό ή λάθος; Γράφω τις λέξεις/φράσεις του τραγουδιού 
που δικαιολογούν την απάντηση μου. 

Σ ή Α; Αέξεις/Φράσεις του τραγουδιού 

α. Είνα» μεσημέρ» 

β. Το τραγούδ» μιλάει για νέες και νέους 

γ. Οι κοπέλες φοράνε μαύρα ρούχα 

δ. Τα παλικάρια παίζουν ζάρια με τις κοπέλες 

ε. Θα πάνε να χορέψουν και να τραγουδήσουν 

α. Βρίσκω στο 
τραγούδι τις λέξεις 

Ο που δημιουργούν 
ομοιοκαταληξία: 

π.χ. άσορα -
άσηρα κολ. 

β. Φτιάχνω 
κι εγώ με τη σειρά 

μου ένα μικρό 
τετράστιχο 
στο οποίο 
οι λέξεις 
άστρα 
άσπρα, 

γειτονιά -
γωνιά να 

δημιουργούν 
ομοιοκατα

ληξία: 

Στο τραγούδι (1τα παλικάρια ηαί^ον^ ^αρια": 

Μιλάω για τα παιχνίδια που παίζω μόνος μου 

ή με τους φίλους μου. Ποια προτιμώ και γιατί. 

13 



Δοαστηοιότητε 

• Ρ" 

C W 

ilXTovUa?a6eJaov 

τα pnov^ovfcia 

9αρ*ηας. .Λ 

Πώς διασκεδάζουν 

οι νέοι σήμερα; 
Πού πηγαίνουν; 
Τι κάνουν; Πώς θέλω 

εγώ να διασκεδάζω; 

ν χα το η ώ ς 

" * ? ν α ω 1 ,,ύλοος νου. 

14 



• m α. Κυκλώνω τα ρήματα που βρίσκω 
στο τραγούδι. 

5^£αν^τ'αστρα 

fci οι fcont^ ρ^ τ ' ασηρα 

Κατ*Ραί̂ >«ν στην fcaTiv ριτονια 

τα παλικάρια π α ρ α τ ά τα ζάρια 

fci ανταριννονν στον £ρδρον τη yiWia. 

Στον ΓΤγα&ί«/ τα pnov^ovfcia 9α ρ^ ηαζ 

fci afο<5 jioptyovp^ fcai ηαρι ο σαρατός 

^ τ α τ ρ α γ ι ά 9α σον nw 

yia Va (flatey* το afconS 

ηον 9α ρον η&-\ζ ν\α Va σον nw 

το a' ayanw. 

ατικη 
β. Βάζω τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα στο πρώτο πρόσωπο του 
ενεστώτα και τα χωρίζω ανάλογα με την ομάδα Α (-ω), Β (-άω/-ώ) 

γ. Συμπληρώνω τον πίνακα βάζοντας τα ρήματα στο ίδιο πρόσωπο και 
τον ίδιο αριθμό. 

Ενεστώτας Αόριστος Μέλλοντας 

βγήκανε 

κατεβαίνουν 

παρατάνε 

θα πας 

θα πω 

αγαπώ 

15 
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Σ' αυτή τη γειτονιά 

Ε ίναι ένας από τους πιο μεγάλους 

συνθέτες στη σύγχρονη Ελλά

δα. Τα λαϊκά τραγούδια του, με τον 

έντονο ρυθμό και τη μελωδία τους, 

αγαπήθηκαν πολύ από τον κόσμο 

για την ομορφιά και την απλότητα 

τους. Μερικά από τα πιο γνωστά εί

ναι: «Βράχο, βράχο τον καημό μου», 

«Σαββατόβραδο», «Βρέχει στη φτω

χογειτονιά», «Μαργαρίτα - Μαργα-

ρώ», «Μαγική πόλη», «Στρώσε το 

στρώμα σου για δυο», «Δόξα τω 

Θεώ», «Βάρκα στο γιαλό» κ.ά. Επι

πλέον ο Θεοδωράκης μελοποίησε 

ποιήματα μεγάλων ποιητών, Ελλή

νων και ξένων: του Σεφέρη, του Ελύ

τη, του Ρίτσου, του Νερούντα κ.ά. 

Με αυτό τον τρόπο σπουδαία ποιη

τικά έργα έγιναν γνωστά στο λαό, ό

πως ο «Επιτάφιος» του Ρίτσου και το 

«Άξιον εστί» του Ελύτη. Ο Θεοδω

ράκης, δημιουργικός και ακούρα

στος, συνεχίζει τη μουσική δραστη

ριότητα του με έντονους ρυθμούς α

κόμα και σήμερα. 

Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
Τραγούδι: Γιάννης Καλογιάννης, Μαρία Δημητριάδη 

Γ αντή τη ^\τον\°α 

Μι ψ6ν Μι ηρινί 

η^ρασαρ^ Μι χασαρ^ 

οΜ&ηγη zwh. 

Γ αντή τη ^\τον\α 

ρας πήραν ο. Μηροί, 

ρας πήραν Μι ρας nfoSwaaV 

ψα ρια ρηονΜ^ fi/i/pi. 

Γ αντή τη ^\τον\α 

ρ^ς στο ρ.Μο στ^ν'ο 

χαθήΜρ^Μ.^ήσαρ^ 

pafcpia fc.. απ’ το θέ,'ο. 

17 



Δοαστηοιότητε 

%φ α. Τι συναισθήματα 
εκφράζει το τραγούδι; 
(σημειώνω με • ) 

α. χαρά 

β. φόβο 

γ. απογοήτευση 

δ. λύπη 

ε. νοσταλγία 

στ. ικανοποίηση 

• Β 
Βρίσκω τα αντίθετα. 

γ. μες στο = μέσα στο # 



Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις παρακάτω 
λέξεις: η γειτονιά, ο γείτονας - η γειτόνισσα 

γειτονεύω με, γειτονικός/-ή/-ό 

α. Η Ελλάδα την Αλβανία. 

γ. Η μας είναι από τη Ρωσία. 

δ. Μένω σε μια όμορφη και μικρή 

ε. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι χώρες 

Γράφω για τη γειτονιά που ονειρεύομαι. 
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ατικη 

\Sa (-Μ/) 

l&Vv), VMVvJ, avopaz-VJ -oa t-taaa, tVMaa, 

τ?ασα

 t 
SxSaa'civ), aVov/v), τύ^ινί, nd\z.w -JJ S°\Sa'^al 

OVOIKM 

L 
L·. 

1 

&<r ouaSa (-aw/-w) 

w -noa ανάπησα 

?w/ —y -isijt λπορέ^σα 

i l - > L 
a· 

%P α. Ακούω ξανά το τραγούδι και 
συμπληρώνω τα κενά 

Γ αντή τη prrovia 

Μ. ΡρΑΛ Μ. ηρινί 

ο\%κ\ηυη zw9i. 

Ι ’ αντή τη prrovia 

pa£ οι Μηροί 

jfia ρια pnovfcia jwpi. 

Ι ’ αντή τη ριτονια 

ρ^ς στο ρ.Μδ στ^νδ 

χα9ήΜρ^Μι 

pafcpia an’ το 0^δ. 

β. Τοποθετώ στην κατάλληλη 
στήλη τους Αορίστους που 
βρήκα στην άσκηση Ια και 
γράφω τον Ενεστώτα. 

20 



% w α. Γράφω τον Αόριστο των παρακάτω ρημάτων. 

α. βλέπω 

β. λέω 

γ. έχω 

δ. τρώω 

ε. πίνω 

στ. μπαίνω 

ζ. φεύγω 

η. πηγαίνω 

θ. βρίσκω 

ι. φέρνω 

β. Χρησιμοποιώ μερικά από 
τα ρήματα της προηγούμενης 
άσκησης και άλλα 
για να συνεχίσω την ιστορία. 

Λ^ 9α ^Χασιν τη ptpa nov fτασαρ^ στην 

Μινοβριαραςριτονιό... 

• 

21 





Κρουαζιέρα 

Βαγγέλης Γερμανός 

εννήθηκε στον Πειραιά το 

1951. Άρχισε να ασχολείται με 

την κιθάρα του σε ηλικία ] 2 ετών. 

Γνωστός στιχουργός και τραγουδι

στής με ειδικότητα στις μπαλάντες. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 εμ

φανίζεται σε μπουάτ της Θεσσα

λονίκης. Ταξιδεύει και δίνει συναυ

λίες στην Ελλάδα και στο εξωτερι

κό. Μετά τον πρώτο προσωπικό του 

δίσκο «Τα μπαράκια» 1981, που έ

χει μεγάλη επιτυχία, ακολουθούν 

δίσκοι, όπως «Ερωτικό κούρδισμα» 

] 982, «Βραχυκύκλωμα» ] 984, «Χά

δια και χαστούκια» 1985, «Γιούπι 

- Για» ] 989, «Ο τροβαδούρος σου» 

1992, «Ασκήσεις» 1994, «Κρουα

ζιέρα» 1997. 

Στίχοι - μουσική - τραγούδι: Βαγγέλης Γερμανός 

Το πλοίο 9α σάλπαρα το fyaSfa 

ηαρ^ το ρέτρδ ψα Πειραιά 

ptaa στο ^vfd> ΜλοΜιραΚ,ι 

Va nap^ fcf ova^itpa στα νησιά 

στο |d5pa 9' αρρ^νί^ι το 0αηδρι 

τ ' aytp. 9α ρας παίρνει τα ραλλ.α 

9α yivovp^ στον tpw/τα ραστδροι 

ta οι σΜ-ρ,ς 9α η ^ ο ν ν σαν ηονλια. 

fCpova^itpa 9α σ^ naw 

|f ιατί σ^ Voia^opai Μι σ ayanaw 

ΜδΜνο Μ. Ζαντο^νη 

σαν ^pw/T v̂ptVoi ηγΜνίνοι. 

’/W τον ηαλ.δΜσρο Va σ Μ ^ ι 

oe, πλαζ-, ε*τ\ατοψα, naVmOv 

*ρ*ίς ρ^ σ λ ί η ι ν ^ pnayfc. Μ . ρ^ Μ ρ η ο ^ ι 

9α MVovp^ το fyo i w νησιών 

jfvpvoi 9α Μλνρηόρ^ στ' afcpoy ιαλια 

τονήλ.ο9'αντ.(^ί^ονρ^αν^ς 

9α σ' Uw σαν fc..vt^.M ^ντάλια 

Μι στο ypaf^io S* 9α > ναηας. 
23 



Δοαστηοιότητε 

Ταιριάζω τις λέξεις με τις σημασίες τους. 

1. θα σαλπάρει α. θα ταξιδεύει στη θάλασσσα 

2. θα αρμενίζει β. ξεφωνίζει, φωνάζει 

3. το αγέρι γ. ενδιαφέρομαι 

4. νοιάζομαι δ. θα κοιτάμε 

5. σκούζει ε. το αεράκι 

6. θα αντικρίζουμε στ. θα ξεκινήσει ψα ταξίδι, θα φύγε» 

α. Ποιο είναι 
το θέμα 
του τραγουδιού; 

β. Τι εποχή είναι; 

γ. Πού είναι 
τα πρόσωπα 
του τραγουδιού 
και πού θα πάνε; 

4 . 

Βρίσκω στο 
τραγούδι 
όλες τις 
λέξεις που 
έχουν σχέση 
με διακοπές. 

24 



m m Με καλούν στην τηλεοπτική εκπομπή «Πες το και θα γίνει», όπου τα όνειρα των παιδιών γίνονται πραγματικότητα! 
Μιλάω για τις διακοπές που θα ήθελα να κάνω! 
Χρησιμοποιώ τις λέξεις του πίνακα και, όπου μπορώ, τον συμπληρώνω. 

• ξενοδοχείο • ορεφασία • κολύμπι • βουνό 

Ί 
Πού θα ήθελα να πάω Πού θα ήθελα να μείνω Τι θα ήθελα να δω Τι θα ήθελα να κάνω 

θάλασσα ξενοδοχείο αρχαία μνημεία κολύμπι 

βουνό πανσιόν μουσεία ψάρεμα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια φυσικές ομορφιές ορεφασία 

κάμπινγκ σπορ 

βόλτες 

ποδήλατο 

ταβέρνα 

ντίσκο 

γνωριμίες 

• αρχαία μνημεία • ψάρεμα • κάμπινγκ • ποδήλατο 
25 



Δοαστηοιότητε 
Παίρνω τη βαλίτσα μου και... πάω διακοπές με: 

• το αυτοκίνητο • το λεωφορείο • το αεροπλάνο 

Ο Δήμος οργανώνει κατασκηνώσεις. 
Γράφω ένα γράμμα και ζητώ 
πληροφορίες. 

το πλοίο το τρένο 

Πώς είναι το ταξίδι με καθένα από τα παρακάτω μέσα 
συγκοινωνίας; (σημειώνω με •) Ποιο προτιμώ και γιατί; 

αυτοκίνητο λεωφορείο τρένο πλοίο αεροπλάνο 

γρήγορο • 
άνετο 

ακρφό 
φτηνό 

κουραστικό 

ευχάριστο 

επικίνδυνο 

αργό 

ενδιαφέρον 

26 
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ατικη 

Απλός ΜΙλλονΤας 

9 a Wa \/j -Γΐζ, αα'ίθιαζ>ϊζ. llo'j 

9π SttSLow ^./umz-i/iSci 

"* w ye* το σ£.δλο uo 

Zwe-wt Mi-λλονΤας 
αύριο αηδ ης OJ.OO- 10.00 

tcader anov^y/ua 

da ννα<ύ\Μ τις ασΙοησέΊζ uo\i 

9α S\S6\yJA) &^W64>'6a 

da nafz-W U&* το otdHho uo\i 

m m 

Παρατηρώ πότε 

χρησιμοποιείται 

στο^ραγούδι 

ο ΑπλοΤ 

και πότε ο Συνεχής 

Μέλλοντας. 
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0 nto καλός ο μαθητής 

Γιώργος Ζαμπέτας 

'•ρ»νας από τους mo δημοφιλείς 

^-οργανοπαίκτες τραγουδιστές 

της λαϊκής μουσικής της εποχής του. 

Άρχισε να μαθαίνε» μόνος του μπου

ζούκι από 5 ετών και ξεχώρισε για 

τις ικανότητες του σε αυτό. Ξεκίνη

σε ως μουσικός το 1950 αλλά έγινε 

ιδιαίτερα γνωστός με τα τραγούδια 

«Ο πιο καλός ο μαθητής» και «Ο α

ράπης» το ] 962. Έγραψε πολλά τρα

γούδια για ταινίες του ελληνικού κι

νηματογράφου. Μερικά από τα πιο 

γνωστά είναι: «Σήκω χόρεψε συρ-

τάκι», «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου», 

«Ο πενηντάρης», «Πατέρα κάτσε 

φρόνιμα» κτλ. Άλλα τραγούδια του 

που έγιναν μεγάλες επιυχίες είναι: 

«Δειλινά», «Σταλιά, σταλιά και α

χόρταγα», «Τι σου ’κάνα και μ' ε

γκατέλειψες», «Πάει πάει», «Πού 

’σαι Θανάση», «Μάλιστα κύριε», 

«Ποιος είναι αυτός», «Χίλια περι

στέρια». Επιπλέον συνεργάστηκε με 

τους πιο γνωστούς συνθέτες: Μ. Χα-

τζιδάκι, Μ. Πλέσσα, Στ. Ξαρχάκο κ.ά. 

Στίχοι: Γ. Βασιλειάδης 

Μουσική - τραγούδι: Γιώργος Ζαμπέτας 

’ £ W Icafo που μ’ Ur^Ue, η μόνα ρου σ/ο^ίο 

ο €?»σ£Μς ρου ρ’ ϊ%α?^ στο πρώτο το Θρανίο. 

Ο πιο Μλδς ο padnrk tyoW vfi στη/ τί^η 

ta οι SaatcaM ρου ρ^ ^ χ α ν ^ “μη 0 p t > . Μι μη στα>ι'\ 

Πάντοτε στο T&*faS\o 0α9μδ tnaipv'a SUax 

ta αν στη ζ^η πήρα ymSlv, τα f τα^ι μια ywvafea. 

Ο πιο Μλδς ο μα9κιτης ήμου^ *χύ στη/ τί^η 

ta ο. Saafraol μου μ^ ^ χ α ν ^ “μη 0 p t > . Μι μη στα>ι'\ 

Ζτον IX^po Siaywyh άια ωμότατη* 

fa δμκ/ς οι συv'av'aστpoftς/ δλ^ς OMTU, Μα^δλη μου, 

μου^λαν^τομότι . 

Ο πιο Μλδς ο μα9κιτης ήμου^ *χύ στη/ τ*$η 

ta ο. SaataiM μου μ^ ^ χ α ν ^ “μη 0 p t > i Μι μη στί^ι*. 

Ρ 
/ 
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Δοαστηοιότητε 

1 . 

Βρίσκω στο τραγούδι όλες εκείνες 
τις λέξεις που έχουν σχέση με τη λέξη 
«σχολείο». Π.χ. ο δάσκαλος κτΑ 

2 . Πώς λέω στα ελληνικά τα παρακάτω; 

1. 2. προαύλιο 

3. 5. 6. S. κουδούνι 9. 

10. 11. 12. 13. 
30 



V | 9 Τώρα χρησιμοποιώ τις λέξεις της δραστηριότητας 2 
και συμπληρώνω τις προτάσεις. 

• Η δασκάλα κάθεται στην , ενώ οι μαθητές στα 

• Δώσε μου την , για να ξύσω το μολύβι μου. 

• Όταν χτυπάει το , κάνουμε διάλειμμα 

και πάμε στο για να φάμε κάτι. 

• Δεν έχω για να γράψω στον πίνακα. 

• Όταν έχει καλό καιρό, στα διαλείμματα βγαίνουμε έξω στο 

• Το σχολείο μας έχει δέκα μεγάλες με πολλά παράθυρα. 

Το σχολείο 
κι εγώ: 

Μιλάω με τους συμμαθητές 

μου για το τ ι μου προσφέρει 

το σχολείο. Τι άλλο 

περιμένω από 

το σχολείο; 

C m 
Τι σημαίνουν οι εκφράσεις που υπάρχουν 
στο τραγούδι; 

1. Δεν πήρα ποτέ λεφτά 

2. Με χτύπησαν στο μάτι 

α. Με είχανε 3. Στη ζωή απέτυχα, 

«μη βρέξει και μη στάξει» δεν τα πήγα καλά 

β. Στη ζωή πήρα μηδέν 4. Με είχαν τιμωρία 

γ. Μου βγάλανε το μάτι στη βροχή 

5. Με πρόσεχαν πολύ 

6. Μου κάνανε κακό 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ 

Γράφω τι μου αρέσει και τι δε μου 
αρέσει στο σχολείο μου. 

ΔΕ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ 
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1 . α. ,ζανακουω το τραγούδι και συμπληρώνω VI ν ν 
τα ρήματα (που είναι σε χρόνο Παρατατικό) 

&/aV Μιρδ που μ' η uaVa μου σ%ο)^Λθ 

ο δασΚα^Ός, μου μ’ στο πρώτο το dvaVw. 

Πάντοτε στο τ&τνα£\ο £α9μδ S'eJpux 

ta αν στη z-wh πήρα ymSlv τα fraf*. μια ywvafea 

ftwltepo Siavwfn (1Ια>σμοτατη* 

ta δμκ/ς οι avVaVaaTfofU, δλ^ς OMTU, \AaVo\n μου, 

μου^λαν^τομότι. 

Ο πιο (Μλδς ο μα9κιτής &ψί στην τα$η 

ta οι S&a&boi μου μ* "μκι ΡρΙ^ι (Μι μη στα^ι”. 

β. Τώρα βρίσκω τον Ενεστώτα και τον Αόριστο των ρημάτων 
της δραστηριότητας Ια. 

Ενεστώτας 
στέλνω 

Αόριστος 

έστειλα 

Παρατατικός 

έστελνα 

γ. Τι παρατηρώ για τον Αόριστο και τον Παρατατικό στα ρήματα 
«έχω» και «είμαι»; Θυμάμαι και άλλα ρήματα σαν κι αυτά. 

δ. Παρατατικός ή Αόριστος; Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις 
με τα ρήματα της παρένθεσης στον κατάλληλο χρόνο. 

1. Χθες που μ' η μάνα μου σχολείο. (στέλνω) 

ο δάσκαλος μου μ' στο πρώτο το θρανίο. (βάζω) 

2. Όταν ήμουνα μικρός, στο σχολείο με το ποδήλατο, (πηγαίνω) 

3. Προχθές δέκα στα Μαθηματικά. (παίρνω) 

4. Πέρσι πέντε ώρες την ημέρα. (διαβάζω) 

5. Την περασμένη εβδομάδα εκδρομή στους Δελφούς, (πηγαίνω) 

6. Χθες δε καθόλου (διαβάζω), 

γιατί όλη την ημέρα στον υπολογιστή. (παίζω) 
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β 
α. Πώς αλλιώς λέω στα ελληνικά: 

ο πιο καλός 

ο πιο κακός 

ο πιο πολύς 

ο πιο λίγος 

ο πιο μεγάλος 

ο πιο μικρός 

ο καλύτερος 

β. "Ο πιο Μλδς ο μα9κιτης 

ημου^ώ...» 

Μιλάω και εγώ για... 

• το πιο δύσκολο/εύκολο μάθημα 

• τον πιο αυστηρό καθηγητή 

• την πιο ωραία εκδρομή 

• το πιο νόστιμο φαγητό του κυλικείου 

• την πιο καλή δασκάλα 

• το πιο μεγάλο διάλειμμα 

• τον πιο καλό βαθμό 
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Ένας Τούρκος στο Παρίσι 

Γεννήθηκε στο Βόλο και σπούδα

σε μουσική στο Ελληνικό Ωδείο. 

Το 1980 δημιουργεί με φίλους το 

συγκρότημα «Τερμίτες». Φεύγουν 

όλοι μαζί για το Παρίσι για ενάμισι 

χρόνο, όπου εμφανίζονται σε μου

σικές σκηνές. Το ] 982 επιστρέφουν 

στην πατρίδα και τον επόμενο χρό

νο κυκλοφορούν τον πρώτο τους δί

σκο με τίτλο το όνομα του συγκρο

τήματος. Το 1991 ο Λαυρέντης κυ

κλοφορεί έναν από τους πιο πετυ

χημένους προσωπικούς δίσκους του 

«Διδυμότειχο Blues». Ακολουθούν 

και άλλοι δίσκοι και το ] 997 κυκλο

φορεί το «Παυσίλυπον» με έντεκα 

νέα τραγούδια, μπαλάντες που μι

λάνε για το σύγχρονο άνθρωπο. Σ' 

αυτή τη δισκογραφική δουλειά ανή

κει και το τραγούδι «Ένας Τούρκος 

στο Παρίσι». Παράλληλα με τους δί

σκους και τις συναυλίες που έχει κά

νει, έχει γράψει τραγούδια και μου

σική για πολλές αξιόλογες θεατρι

κές παραστάσεις. 

Στίχοι: Ισαάκ Σούσης 

Μουσική: Λ. Μαχαιρίτσας - Πυξ Λαξ 

Τραγούδι: Λ. Μαχαιρίτσας 

Μου ypaf*ις S* 9α ’ρ9^ις ψα S\afrorM 

χρΜ/οτός γαβ'ηγατα μου λ^ς. 

frwTotfaf'^ στίΧν^ις an’ το Λοί&γο 

Μι αλλ^ς μ^ το faTo σου τον ΤοόρΜ. 

Ο ΤοβρΜς Va nnSa^i στα σΜλισ. 

Μ. ϊστ^α mxpASx Va σου MV^i 

στη ^αμηα σου Va tptp^i μια ουρά 

αυτΌς ο ΤοδρΜς, ΤοδρΜ 9α μ^ M W 

Ζ*Μ\» το μ,Μδ σου το γατ\ 

στα ηΌ6ια σου Μιματα. Όταν Su&tz** 

S&V 3ipw αν &ο\γ°αστ^ Μι γαζί 

η μ’ αΧΧον στο ΙψΒ&τι το α\\αζ^\ς. 

Μου jfpaf^ nw/ς σου ί^,γα πολύ 

μου στίλν^ις χέρτινΌ f ιλί 

το χρδνΌ σου γ^'ας ψα το πτυχίο 

το ^°αγγα μου σου faVntc^ αστ&Αο. 

Κι ο ΤοδρΜς στη |«*l/ra αραχτδς 

f ιλί^ς μ^ τους Γάλλους σου νΌ ηιαν^ι 

Va nWi Μ. να τρι^ι δ,τ. τρΜ/ς 

αυτδς ο ΤοδρΜς ΤοδρΜ 9α μ^ MV^i. 

ΖιΜν το μ.Μδ σου το χατΐ 

στα ηΌ6ια σου Μιματα. Όταν Su&tz** 

S&V -^ifw αν &ο\γ°αστ^ Μι μα^ί 

η μ’ αΧΧον στο ΙψΒΙπ το α\\αζ^\ς. 

Ιυ^ραμ^ηου^νΌμαιμιΜδς 

μα η avtyfcw Va σ^ •ιΛσνν ι̂νΌι μ^όλη 

μαΜια σου •,αονρίζ^ μοναχδς 

μα σ^ λα & που * i v * 

Μι ο. Γάλλοι. 



Δοαστηοιότητε 
1. Διαβάζω τις προτάσεις και διαλέγω τη σωστή. 

1. Ο Τούρκος του τραγουδιού είναι: 

α. ένας άνθρωπος από την Τουρκία. 

β. ένας γάτος. 

γ. φίλος του τραγουδιστή. 

2. Η κοπέλα: 

α. σπουδάζει στη Γαλλία. 

β. κάνει διακοπές στη Γαλλία. 

γ. μένει στην Τουρκία. 

3. Ο φίλος της κοπέλας νιώθει ζήλια, επειδή αυτή: 

α. κάνει παρέα μόνο με Γάλλους. 

β. έχει σχέση με έναν Τούρκο. 

γ. είναι μακριά του και κάνει παρέα με άλλους. 

4. Η κοπέλα δε θα γυρίσει στην Ελλάδα για διακοπές, επειδή: 

α. έχει διάβασμα. 

β. έχει δουλειές. 

γ. δε θέλει να αφήσει 

τον Τούρκο μόνο του. 

2 . α. Τι σημαίνουν οι εκφράσεις που υπάρχουν στο τραγούδι; 

1. "Λυτδς ο Το^ς, Tofytoo 9α μ ^ M W : 
α θα γίνω από Έλληνας Τούρκος. 

β. θα θυμώσω, θα νευριάσω πάρα πολύ. 

2. l%aVW f .λί*ς» 
α κάνω νέους φίλους. 

β. χάνω τους φίλους μου. 

3. (1Ζψά?α μ^ που ^νΌμα. μ.Μδς'1 

α γίνομαι ξανά παιδί. 

β. γίνομαι μικροπρεπής. 

β. Πώς λέω στα 

ελληνικά τη γαλλική φράση 

«σε λα βι» 

(c’est la vie); 

.^ggESag^a— g 
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Q “Μακριά σου Viaorfz-W μοναχδς'1 

Τα ζώα μιλάνε... ξένες γλώσσες! 

Στην Ελλάδα: 

οι γάτες νιαουρίζουν, κάνουν «νιάοο νιάοο»! 

οι σκύλοι γαβγίζουν, κάνουν «γαβ γαβ»! 

τα πουλάκια κάνουν 

τα αρνάκια κάνουν 

τα βατραχάκια κάνουν 

Στη χώρα σου; 

α. “Λυτδς ο Το^ς Totyta> da μ^ M W 

Πώς βλέπει ο ένας λαός τον άλλον; 

Για τους Έλληνες συχνά λένε ότι: 

• είναι φιλόξενοι, 

• μιλάνε δυνατά και γρήγορα, 

• δεν είναι συνεπείς στα ραντεβού τους. 

β. 

Εσείς τ ι γνώμη 

έχετε; 

Τι άλλο θα λέγατε 

για τους 

Έλληνες; 
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Δοαστηοιότητε 

Ο 11...το μ.Μδ σου το γατί 

στα ηδ£,α σου Μιματα. Όταν 6\α$αζ^\<? 

α. Αγαπάτε τα ζώα; 
Έχετε κάποιο ζώο στο σπίτι σας; 
Αν όχι, θα θέλατε ένα ζωάκι; 

Χαρίζεται γατάκι 2 μηνών, χαριτωμένο, 

ογιέστατο και πολύ καθαρό. Αν ονειρεύεστε 

την τέλεια γάτα, γράψτε στο phttozoiki.gr  

Αν αγαπάτε τοος παπαγάλους, βιαστείτε! 

Ένα σπάνιο είδος παπαγάλου με εκπληκτικά 

χρώματα και εκπαιδευμένος να μιλάει σας 

προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας. Όσοι ενδια

φέρονται ας επικοινωνήσουν μαζί μου στο 

petropoulos.gr 

Χαρίζεται ένα σκυλάκι αρσενικό τεσσάρων 

μηνών, υγιέστατο, έχει κάνει όλα τα εμβόλια. 

Το χρώμα του είναι καφέ και είναι ράτσας κα

νίς. Διεύθυνση επικοινωνίας: katoikidia.gr 

παρ 
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( 1 . 

ατικη 

Συμπληρώνω τον πίνακα. 

Χώρα Εθνικότητα a Εθνικότητα b Γλώσσα 

Τούρκος 

γαλλικά 

Ιράκ 

Αλβανός 

Ουκρανή 

Βουλγαρία 

ρωσικά 

Λίβανος 

Ιρανός 

Σύρια 

σερβικά 

1 2 3 

Βουλγαρία Ελλάδα Γαλλία 

2 . 

4 5 6 

Τουρκία Ρωσία Ουκρανία 

Ονομάζω ανθρώπους και αντικείμενα, όπως στο παράδειγμα. 

2. Προσοχή!!! 

«ΐ/\/\ϊρ/ίΐς» φίλος 

:<$/\/\ϊ|Υ];<ός» καφές 

7 8 9 

Λίβανος Ιράκ Συρία 

10 11 12 

Αλβανία Τουρκία Σερβία 
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Το ματς 

Στίχοι - μουσική - τραγούδι: Λουκιανός Κηλαηδόνης 

Γεννήθηκε στην Κυψέλη το 1943. 

Μερικοί απfi τους γνωστfiτερους 

δίσκους του, που κυκλοφορούν απfi 

το 1978 μέχρι το 1991, είναι: «Είμαι έ

νας φτωχfiς και μfiνος καουμπfiη», 

«Ψυχραιμία παιδιά» fiπου ανήκει και 

το τραγούδι «Το ματς», «Χαμηλή πτή

ση», «"Fifties" και ξερfi ψωμί» κτλ. Το 

1993 κυκλοφορεί το διπλfi άλμπουμ με 

τίτλο «Αχ πατρίδα μου γλυκιά» με τρα

γούδια ελληνικά των τελευταίων πε

νήντα χρfiνων. Παράλληλα γράφει θε

ατρική και κινηματογραφική μουσική 

για έργα γνωστών και σημαντικών 

Ελλήνων δημιουργών, fiπως του Ο. 

Αγγελfiπουλου, του Π. Βούλγαρη κτλ. 

Τέλος, έχει κάνει πολλές ζωντανές εμ

φανίσεις σε ολfiκληρη την Ελλάδα και 

την Κύπρο. Γνωστfiτερη απfi αυτές εί

ναι το περίφημο «Πάρτι στη Βουλιαγ

μένη» που έγινε το 1983 και συγκέ

ντρωσε περίπου 70.000 κfiσμο. Με αυ

τή την εκδήλωση ο Λουκιανfiς ήταν ο 

πρώτος καλλιτέχνης που έβγαλε τις 

συναυλίες απfi τα γήπεδα και τα θέα

τρα σε φυσικούς χώρους. 

Αρχίδι το γατς, aS^aaaV ο. £ρδμοι 

η ω?α ζ-^ν^, αρίζ^χ το γατς. 

hpxz^x το γατς, ρ̂ημί/ΐ/σ̂  η ηδλη 

τ^ΐατ^ ta α^χζ^χ το γατς. 

ΓΤΜ/ ΠΜ/ jfoi/σταρΜ; Va Bfenw ΜσΜ> 

Va Bhtnw σηγαϊνς, Va yna'xVoWe, vta>h 

πως μας evafei Μ. πως μας SoVeA 

ΤΟΜ Aiatcopawn η fwvn\ 

k^xz^x το γατς, uafaTa μ^ τάγα 

ηΧησίασ' η fya, αρχίδι το γατς. 

Α ρ χ ^ ι το γατς, Μ ν ^ ς μην Μνν.^ται 

(Μηαστ^ ta α^χζ^χ το γατς. 

Κι δηο.ος yVM/pW. τι fTaf^i ψα ΌΧα αντα 

ας μου e^n/ησ^χ ^τ°α\ 
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Δοαστηοιότητε 

1. Διαβάζω τις προτάσεις και διαλέγω 
τη σωστή. 

Το πρόσωπο του τραγουδιού: 

α. ετοιμάζεται να παρακολουθήσει έναν αγώνα 

β. θα πάρει μέρος σε έναν αγώνα δρόμου 

γ. είναι με παρέα 

δ. είναι μόνο του 

ε. ακούει ραδιόφωνο 

στ. βλέπει τηλεόραση 

ζ. είναι φανατικός 

με το ποδόσφαιρο 

2 . 

Ταιριάζω τις λέξεις 
με τις σημασίες τους. 

1. ζυγώνω α. αφήνω 

2. ματς β. δε μιλάω 

3. ερημώνω γ. κουνάω με ρυθμό, 

ταρακουνάω 

4. γουστάρω δ. αγώνας 

5. παρατάω ε. πλησιάζω 

6. δονώ στ. αδειάζω 

7. σωπαίνω ζ. μου αρέσει 

3 . Βρίσκω στο τραγούδι 
όλες τις λέξεις που έχουν 
σχέση με το ποδόσφαιρο. 

• · · · 

( 4 . 
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β m Ποια από τα παρακάτω αθλήματα υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα και ποια είναι καινούρια; 

• ακοντισμός • κολύμβηση • άλμα εις μήκος • ποδόσφαιρο 

• δισκοβολία • πυγμαχία (μποξ) • πάλη • κωπηλασία 

• ιστιοπλοΐα • καλαθοσφαίριση (μπάσκετ) • αγώνας δρόμου 
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Δοαστηοιότητε 

Παιχνίδι ρόλων για δύο. Συνέντευξη με ένα θρύλο!!! 

Ο ένας μαθητής κάνει ένα διάσημο αθλητή και 
ο άλλος ένα δημοσιογράφο που του παίρνει 
συνέντευξη ύστερα από μια μεγάλη επιτυχία. 

Γράφω ένα e-mail στον αγαπημένο μου 
ποδοσφαιριστή για να του 
ευχηθώ καλή επιτυχία στον αυριανό 
δύσκολο αγώνα. 
Του γράφω πόσο τον θαυμάζω και 
εγώ και οι φίλοι μου και με πόση 
αγωνία περιμένουμε τον αυριανό αγώνα. 



ατικη 

“Αρχίζ*. το γατς, ^ρημΜ/α^ η ηδλη'1 

Αρχίζει το ματς, ερήμωσαν οι πόλεις 
Αρχίζει το ματς, ερήμωσαν οι δρόμοι των πόλεων 

• m Γράφω τον πληθυντικό (ονομαστική και γενική) 
των παρακάτω λέξεων. 

% 9 

Ενικός Πληθυντικός 

Ονομαστική Γενική 

γνώση 

πράξη 

κίνηση 

έκθεση 

φωνή 

κόρη 

πόλη 

δύναμη 

αδερφή 

λύση 

κατάσταση 

Βάζω τη λέξη της παρένθεσης στο σωστό τύπο: 

«... Δεν έχει καθόλου κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σε λίγο αρχίζει 

το ματς! Όλοι στις (η θέση) μας και οι 

(η τηλεόραση) στη διαπασών. Μα ακόμη να 

τελειώσουν οι (η είδηση)! Κι όταν αρχίσει το 

ματς... θα διακόψουν για (η διαφήμιση). 

Και πάνω στο γκολ: «Γκόοοοολ, ΠΑΟ ολέεε ΠΑΟ ολέεεε», θα έρθει η μα

μά μου και θ' αρχίσει τις ( η παρατήρηση): 

- «Πιο σιγά!». «Μας ξεκούφανες!». 

- «Άσε με επιτέλους! Ούτε ένα 

ματς δεν μπορεί να δει κανείς 

στο σπίτι του!». 

Άλλη φορά το εισιτήριο στο 

χέρι και... στο γήπεδο!!!». 
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Αθήνα του ’78 

Λουκιανός Κηλαηδόνης 

Γεννήθηκε στην Κυψέλη το 1943. 
Μερικοί από τους γνωστότερους 

δίσκους του, που κυκλοφορούν από 
το ] 978 μέχρι το ] 99 ], είναι: «Είμαι 
ένας φτωχός και μόνος καουμπόη» 
όπου ανήκει και το τραγούδι «Αθή
να του ’78», «Ψυχραιμία παιδιά», 
«Χαμηλή πτήση», «"Fifties" και ξε
ρό ψωμί» κτλ. Το 1993 κυκλοφορεί 
το διπλό άλμπουμ με τίτλο «Αχ πα
τρίδα μου γλυκιά» με τραγούδια ελ
ληνικά των τελευταίων πενήντα 
χρόνων. Παράλληλα γράφει θεα
τρική και κινηματογραφική μουσι
κή για έργα γνωστών και σημαντι
κών Ελλήνων δημιουργών, όπως του 
Ο. Αγγελόπουλου, του Π. Βούλγαρη 
κτλ. Τέλος, έχει κάνει πολλές ζω
ντανές εμφανίσεις σε ολόκληρη την 
Ελλάδα και στην Κύπρο. Γνωστότε
ρη από αυτές είναι το περίφημο 
«Πάρτι στη Βουλιαγμένη» που έγινε 
το 1983 και συγκέντρωσε περίπου 
70.000 κόσμο. Με αυτή την εκδή
λωση ο Αουκιανός ήταν ο πρώτος 
καλλιτέχνης που έβγαλε τις συναυ
λίες από τα γήπεδα και τα θέατρα σε 
φυσικούς χώρους. 

Στίχοι - μουσική - τραγούδι: Λουκιανός Κηλαηδόνης 

Περπατώ μ^ς στους *ρδμον$ της Α9ήνας > • * 

τις VfaSxU της Μι τα S^xYxVa. 

Κχ Όσα fyw μου folnw τα yVWfxz-w tca\a 

ta δμινς, το Vxwdx», a^a^aV ηολλα. 

Π^ηατας μ^ς στους 6γΌγο\,ς της Αθήνας tcx e*6 

μιας Λ9ηνας που πια μας μ.σ^. 

Ζτονς πολλοίς έλλος Ινας, 6^ σ^ γ^χ (αινίνας 

tcx οίτ^ γ^χς frxVtVaV tcx ^σί. 

ΓΤ^ρηαταμ^ στο\>ς SfoyoK tcx η z-w'n μας Μλα 

δμινς UOM^ μα9^ι Μλα 

ΠΜ/ς αλλό^υμ^ δλοι, nw/ς αλλα^ι tcx η ηδλη 

δηΜ/ς αλλό>^ στις μΐ-ρ^ς μας ηολλα. 

^ 

& 
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Δοαστηοιότητε 

Ο Ακούω το τραγούδι και σημειώνω τις λέξεις 
και τις φράσεις που δείχνουν τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα του στιχουργού για 
την πόλη του. 

Κχ Όσα γΰΜ Ηον BXlnw 

τα yvWpfzwfcqXa... 
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C w 

Τι κάνει το δημιουργό 
του τραγουδιού να λέει ότι 
άλλαξαν γύρω του πολλά; 
Τι βλέπει; 
Συγκρίνω τις δύο 
φωτογραφίες και μιλάω 
για την Αθήνα τού τότε 
και την Αθήνα τού σήμερα. 
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Δοαστηοιότητε 
α. Μιλάω για την πόλη ή το χωριό όπου έμενα μέχρι τώρα. 

β. Κάνω σύγκριση με την πόλη που ζω τώρα. 

γ. Συζητάω τα αρνητικά και τα θετικά της ζωής 
στην πόλη και στο χωριό και τα βάζω 
στον παρακάτω πίνακα. 

ΠΟΑΗ ΧΩΡΙΟ 

ΘΕΤΙΚΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

Περπατώ στην πόλη μου/στο 
χωριό μου και την/το παρατηρώ. 
Γράφω τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα μου. 
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1 . «Αλλα>^ ηολλ^, “στους ηολλοός α^ος ^ α ς ' 1 

Ένα λ ή δύο λλ; 

ατικη 

ηο^νς ηοΑΛκι 

••WAW DO/;/; πολλά 

& 

Βάζω το σωστό τύπο του επιθέτου «πολύς» δίπλα 

στα ουσιαστικά. 

3 . 

Στα ελληνικά βάζω διπλή άρνηση. 

Αέω «όχι!» σε... όλα! 

-λιν τ'ηοτα 

d^ 

- Θέλεις παγωτό; 
- Όχι, δε θέλω τίποτα. 

Συνεχίζω όπως στο 
παράδειγμα. Χρησιμοποιώ 
τα «κανένας», «τίηοτα», 
«πουθενά», «ποτέ»: 

1. - Θα πας σινεμά; 

2. - Έγραψες την άσκηση; 

3. - Είδες τον Πέτρο; 

4. - Κοιμάσαι το μεσημέρι; 

5. - Είπες στην Ελένη το μυστικό μου; 

1 . "Περπατώ μ*; 

στους 6γογονς της A 9 i W \ 

SfoyoK της Μίνας Κ\ *σί». 

(-) Λέ- 91-λΜ/ ηανΊΛ/τδ 

•••/ν) 

£^ ϋΖ£. 

Όλοι... κάνουν το ίδιο! 
• Μαρία: Θέλω να ακούσω μουσική 

• Ελένη: Δε θέλω να πλύνω τα πιάτα. 

• Τασία: Πεινάω. 

• Χαρά: Δε λέω ποτέ ψέματα. 
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Συννεφούλα 

Στίχοι - μουσική - τραγούδι: Διονύσης Σαββόπουλος 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 

] 944. Ξεκινάει την καλλιτεχνική 

του πορεία το 1964 σε κάποια νυ

χτερινά κέντρα και πολύ σύντομα 

τα τραγούδια του γίνονται γνωστά. Η 

κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου 

«Το φορτηγό», όπου ανήκε» και το 

τραγούδι «Συννεφούλα», τον κάνει 

δημοφιλή στο ευρύ κοινό. Άλλες δι

σκογραφικές του δουλειές είναι: 

«Μπάλος» 197], «Βρόμικο ψωμί» 

] 972, «Δέκα χρόνια κομμάτια» ] 975, 

«Τραπεζάκια έξω» 1983, «Ζήτω 

το ελληνικό τραγούδι» 1987 κτλ. 

Ο ιδιαίτερος τρόπος που τραγουδά, 

η αυθεντικότητα και η ποιότητα της 

μουσικής και των στίχων του τον κά

νουν να ξεχωρίζει από τους υπόλοι

πους πρωτοεμφανιζόμενους καλλι

τέχνες. 

Ρ 
&ΐα - 6Λΐα μια ayann - αχ, £αρ&>δλα μου 

που ’γοχαζ* aWV^afr - συνν^οόλα ρου. 

la ovVV^fa - oiW*f fci f *fy*i, > Vaĵ pVa î 

μ’ ayana^ τη μια, την έλλκι ρ* > χ ν α ^ ι . 

Κι Ινα ψ6\> - fci iva ψ6\>, ψ6\> - at, &fSotha μου 

6mvw >fV.fca τη oWV^o^a μου. 

AAV anlw, 6&V nnlw Αλλο πια Va μ^ ρ λ α ^ ι 

μ’ ayana^ τη μια, την Αλλη μ^ >χνΑ^ι. 

Κι tpx^rai ο Απρίλης - αχ, £πρΑ>δλα μου 

Va fci ο ΜΑης, ο ΜΑης - συνν^,οόλα μου. 

Λ?ΧΜ/ς - Χ̂Μ/ς τρίγοδ^ £Afcf υ Μι f .λ? 

&V « V α- £*• « V Ανοιξη f i t * αντή. 

IiWfrf οδλα - <nw*f οδλα Va ^υρίσ^.ς σου Z-MTIA/ 

fca. τρι^ρνα μ’ Όσους 91λ*ι* fcA9^ ΡρΑΛ 

Δ*ν aVrtxw - &»V aVrtxw Αλλο Va ’μαι μονΌχδζ 

μ’ σ^αηΑς τη μια fci ας μ^ ^χνΑς την αλλκι. 
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Δοαστηοιότητε 

1 . 

α. Σωστό ή λάθος; 

Σημειώνω με τις προτάσεις nou είναι σωστές. 

Το πρόσωπο του τραγουδιού: 

1. είναι πολύ ερωτευμένο. 

2. είναι στενοχωρημένο γιατί έχει πολλά 

σύννεφα στον ουρανό. 

3. λέει στην αγάπη του να φύγε». 

4. ξεχνάει τα ραντεβού του. 

5. δεν του αρέσει η άνοιξη. 

6. νοσταλγεί την παλιά του αγάπη, 

όταν έρχεται η άνοιξη. 

7. βγαίνε» βόλτα κάθε βράδυ με την αγάπη του. 

8. δεν μπορεί να ζήσε» άλλο μόνο του. 

β. Βάζω τις προτάσεις στη σειρά έτσι ώστε 
να συμφωνούν με την ιστορία του τραγουδιού. 
Αντιστοιχίζω την κάθε στροφή (1, 2, 3, 4) 
με την κατάλληλη πρόταση (α, β, γ, δ). 

Το πρόσωπο: 

1 στροφή 2 στροφή 3 στροφή 4 στροφή 

α. ζητάει 

από την 

αγάπη του 

να γυρίσει 

πίσω. 

β. 

δεν μπορεί 

άλλο και 

αποφασίζει 

να χωρίσει. 

γ. Γιατί 

το πρόσωπο 

του τραγουδιού αποκαλεί 

«συννεφούλα» τη γυναίκα 

που αγαπάει; Τι ομοιότητες 

έχει η γυναίκα αυτή 

με τα σύννεφα; 

*%α ** 

f-? 

m 
2 . α. Αντιστοιχίζω τις λέξεις και φράσεις 

του τραγουδιού στην αριστερή στήλη με 
την κατάλληλη σημασία στη δεξιά στήλη. 

1. Μοιάζω α. Χωρίς 

2. Αντέχω β. Λέω σε κάποιον να φύγε» 

3. Με γελάει γ. Είμαι όμοιος με κάποιον 

4. Δίχως δ. Μερικές φορές - άλλες 

φορές 

5. Διώχνω ε. Μπορώ, έχω τη δύναμη 

β. Βρίσκω 
τα αντίθετα 

των λέξεων. 

φεύγει Φ 

6. Τη μια - την άλλη στ. Με κοροϊδεύει 

54 



3 . “Ια συνν^Α - oWV^afr f ^ p i , > Va^pvA .̂'\ 

ξανά = πάλι 

ξαναγυρνάει, ξαναφεύγει ξαναέρχεται 

Κοιτάζω τις εικόνες και φτιάχνω κι εγώ λέξεις με το «ξανά». 
Περιγράφω τις εικόνες, όπως στο παράδειγμα. 

• Μιλάει 

με το φίλο του 

στο τηλέφωνο 

στις 3:00 και 

ξαναμιλάει 

στις 3.30. 

2. 

3. 

^ / SSwSS 

1. 4. 
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Δοαστηοιότητε 

Στο τραγούδι η άνοιξη θέλει τραγούδι, δάκρυ και φιλί. 
Αέω και εγώ με τι συνδέω κάθε εποχή. 

• Καλοκαίρι 

• Χειμώνας 

Γράφω ποια εποχή μου αρέσει και 
γιατί. 
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ατικη 

• m 

Συμπληρώνω τα ι ή u στην παρακάτω ιστορία. 

Το βράδ ταπαιδά γύρισαν στο σπίτ πολύ ευχαριστημένα. 

Πέρασαν πραγματικά ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο μαζί με τον 

παππού και τη γιαγιά. Εκείνο που τους άρεσε περισσότερο ήταν η βόλ

τα στο λιμάν και η βαρκάδα με το κάίκ ενός φίλου του παππού, 

που είναι ψαράς. Είδαν και πώς ψαρεύουν ψάρια με το δίχτ ! 

«Να ξανάρθετε! Θα σας περιμένουμε!» τους είπε η γιαγιά, ενώ τους 

αποχαιρετούσε, κι ένα δάκρ κύλησε στο μάγουλο της. 

• 

ο Κώστας Ô η κούκλα η 

το 

η καρέκλα η 

το 

το ντουλάπι ÙÔ 

το ποτήρι ÙÔ το σπίτι ÙÔ 

το τραπέζι ÙÔ η μπλούζα η 

το 

ο πατέρας Ô η φούστα Ë 

η κόρη Ë το παντελόνι ÙÔ 

η ταβέρνα Ë το μαχαίρι ÙÔ 

η πόρτα Ë το βράδυ ÙÔ 

ο Δημήτρης Ô η Μαίρη Ë 
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Έτσι είμαι εγώ 

Στίχοι - μουσική - τραγούδι: Ηρώ 

Γε 
Γεννήθηκε στην Πάτρα στο τέ

λος της δεκαετίας του ’60. Από 

τα πέντε της κιόλας χρόνια ασχο

λήθηκε με το πιάνο. Μετά τον πρώ

το της δίσκο, με τίτλο «Άτιμα τα 

πράγματα», ακολουθεί το δεύτερο 

προσωπικό της άλμπουμ «Έτσι εί

μαι εγώ», που σημειώνει μεγάλη ε

πιτυχία. Στο δίσκο αυτό που περιέ

χει έντεκα τραγούδια έχει γράψει η 

ίδια τη μουσική και τους στίχους. 

Τα τραγούδια είναι νεανικά και ζω

ντανά, ο στίχος δυνατός και άμε

σος. Επιτυχία είχαν επίσης και οι ε

πόμενοι δίσκοι της. Τέλος, έχει κά

νει πολλές συναυλίες σε όλη την 

Ελλάδα, οι οποίες την έχουν φέρει 

πιο κοντά στο κοινό που τη λατρεύ-

Λ^ 9υμΑμα. οδτ* το Btefta TWV γατών σου 

οδτ* το σχίίμα TWV μιλιών σου, &, 9υμΑμαι. 

Μα fοι$Αμαι την α<5ρα σου τα npw/ivA 

που 9α μ* παίρνει α^Μλ.Α, αντΌ f ο̂ Αμαι. 

'£τσ, *ίμ’ eyw Μ. Sev μπορώ οδτ* Μι 9Uw 

/ αλλΑ> 

Ιτσι *ψ eyh, Va σ' ον*ιρ*6ομαι μου 6?\Va\ apfc^rS. 

^τσι *ίμ’ 6ψί, tva tap'o^o 

y\a σίνα 9a f υλΑ>. 

Άλλινστ^ σου το /ρινστιν 

Uo\ *ίμαι εφι. 

Λ^ 9υμΑμαι, & ν t j^ i /pui/̂ a κι σιινηή 

μδνο tva ρ . α Μι tva ψατ\, 

αντΌ 9υμΑμαι. 

Μα f ο̂ Αμα. fcA9^ afciyn μου fcpvf η 

στη S\tdh σου 9α oSnyeS, αντΌ foPApai. 
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Δοαστηοιότητε 

1 . 

α. Επιλέγω το σωστό. 

Το τραγούδι μιλάει για μια σχέση που: υπάρχει; 

β. Τι νιώθει το πρόσωπο του τραγουδιού; Σημειώνω με . 

θυμό φόβο μίσος 

θα υπάρξει; τελείωσε; 

αγάπη 

2.c Ακούω το τραγούδι ξανά και συμπληρώνω τις λέξεις που λείπουν. 

Λ^ 9υμΑμα. ούΥ^ το Bht^a i W ματιών σου 

60 

'£τσ. *ίμαι εγίι Μ. SeV 

V' αλλΑ̂ Μ/. 

'£τσ. νίγαχ &fi, να σ' ονειρεύομαι μου είναι 

Άλλωστε σου το χρινστΛ, ετσ. είμαι ε ^ . 

ΛεθυμΑμαι, ί ε ν ε χ ε . 

μδνο ενα 

Μα fο̂ Αμα. fcA9* 

στη tffcfi σου 9α oSyeS, 

ούτε Μι9ελ* 

νΊα σένα 9a fυλΑ> 

η σ.Μ/ηή, 

fca. tva yια-η, αυτδ 9υμΑμαι. 

μου fcpvf A 

foPApai. 

3 . 

Αντιστοιχίζω τις λέξεις του τραγουδιού 
στην αριστερή στήλη με την κατάλληλη 
σημασία στη δεξιά στήλη. 

1. βλέμμα α. το να μη μιλάει κανείς 

2. αύρα β. εκτός αυτού, εξάλλου 

3. χρωστώ γ. ο «αέρας» ενός ανθρώπου 

4. σιωπή δ. όχι φανερή, μυστική 

5. κρυφή ε. πρέπει να δώσω, οφείλω 

6. άλλωστε στ. η ματιά, ο τρόπος που κοιτάμε 



Ο Φτιάχνω ουσιαστικά από ρήματα 
και ρήματα από ουσιαστικά. 

Ουσιαστικά Ρήματα 

το βλέμμα 

το σχήμα 

το χρώμα 

αλλάζω 

ονειρεύομαι 

το χαμόγελο 

η σκέψη 

η αγκαλιά 

φοβάμαι 

Ο Δείχνω με ένα βέλος 
σε ποιο μέρος 
του προσώπου 
αντιστοιχεί κάθε λέξη. 

μάτια 

βλεφαρίδες 

φρύδια 

μύτη 

χείλια 

στόμα 

δόντια 

αυτιά 

μέτωπο 

μάγουλα 

μουστάκι 

μούσι 
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Δοαστηοιότητε 

Παιχνίδι ρόλων για δύο. 

Είσαι μέλος μιας οικολογικής 

οργάνωσης και πρέπει να πας στην Αλόννησο 

για να βοηθήσεις σε ένα θαλάσσιο πάρκο στα 

βόρεια του νησιού. Μιλάς στο 

τηλέφωνο με τον υπεύθυνο της 

οργάνωσης στην Αλόννησο, ο οποίος θα 

σε περιμένει στο λιμάνι. Δίνεις και ζητάς 

πληροφορίες για το πώς θα γνωριστείτε. 

(Δηλαδή πώς είσαι, ψηλός, κοντός, τι ρούχα 

θα φοράς κτλ.) 

Φίλοι... από μακριά. 

Γράφω ένα γράμμα 

σε έναν Έλληνα μαθητή/μια 

Ελληνίδα μαθήτρια άλλου σχολείου και 

παρουσιάζω τον εαυτό μου. Μιλάω για την 

εξωτερική μου εμφάνιση, 

το χαρακτήρα μου και τα χόμπι μου. 
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ατικη 

Μ-ε 9!/IJ£ILJ£J]... 

αλλΑ fcai /writ, 

(9υμδυίΐι 

ρυμδτίΐι 

(9υμ^]ί)ί 

(9υμδί;τί 

μα /Sc^ 

• λ 
α. Ρωτάω τον διπλανό μου: 

Α. «-Τι θυμάσαι από την περσινή χρονιά;». 

Β. «/7f ς μου τρία πράγματα που φοβάσαι». 

Γ. «Πεςμου δύο περιπτώσεις που είπες "λυπάμαι”». 

Δ. «Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ; Κοιμάσαι συνήθως το μεσημέρι;». 

β. Σημειώνω τις απαντήσεις και μιλάω 

για τον διπλανό μου στην τάξη. 

π.χ. Α. 0 Γιώργος δυμάται τις διακοπές του το καλοκαίρι. 

Β. Φοφάται τα φίδια, τις αράχνες και τις κατσαρίδες. 

γ. Παιχνίδι για την τάξη!!! 

Χωριζόμαστε σε τέσσερις ομάδες. Κάθε ομάδα διαλέγει 

ένα από τα παραπάνω ρήματα. Οι μαθητές στην κάθε ο

μάδα πρέπει να φτιάξουν 6 σωστές προτάσεις με το ρή

μα που διάλεξαν σε διαφορετικό πρόσωπο κάθε φορά. 

Κάθε σωστή πρόταση παίρνει ένα βαθμό. Η ομάδα με 

τους περισσότερους βαθμούς κερδίζει. 

Θυμάμαι κάποιον 

ή κάτι 

Παιδιά, θυμάστε το φίλο μου 

το Γιάννη; 

Γύρισε ξανά στην Ελλάδα. 

# 

Φοβάμαι κάποιον 

ή κάτι 

Η Μαρία φοβάται 

πάρα πολύ τα ποντίκια. Ά 
Φοβάμαι κάποιον 

ή κάτι 

Η Μαρία φοβάται 

πάρα πολύ τα ποντίκια. 

^'jwT^aEL:. 

Αυπάμαι κάποιον 

ή κάτι 

Αυπάμαι που... 

Αυπάμαι για 

Αυπάμαι τους ανθρώπους 

που ζουν μόνοι τους. 

Αυπάμαι που φεύγω 

τόσο νωρίς, αλλά έχω ένα ραντεβού. 

Αυπάμαι γι' αυτό που έπαθες! 

m Μ 

ι»Λ' 

Φτιάχνω φράσεις, όπως στο παράδειγμα. 

«...το βλέμμα των ματιών σου"» 

«...το σχ(\μα των χειλιών σου1» 

χρώμα 

νύχια 

σχήμα 

μαλλιά 

μάτια 

χέρια 

πόδια 

φρύδια 

αυτιά 
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Το μηδέν 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον 

Πειραιά. Το πρώτο της βήμα ή

ταν στις αρχές του 1980 με την 

«Οπισθοδρομική Κομπανία». Αργό

τερα συναντιέται καλλιτεχνικά με 

τους Β. Γερμανό, Δ. Σαββόπουλο 

και Μ. Χατζιδάκι. Το 1991 ξεκινά

ει τις προσωπικές της συναυλίες και 

εμφανίσεις και τις περιοδείες της 

στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με

γάλη επιτυχία σημειώνουν οι δίσκοι 

της «Μένω εκτός», «Η νύχτα κατε

βαίνει», το 1994 και «Τραγούδια 

για τους μήνες» το 1996, σε ποίηση 

Μιχάλη Γκανά, Οδυσσέα Ελύτη, 

Μαρίας Πολυδούρη, Κώστα Κα

ρυωτάκη κτλ. Εκτός από τις πολύ ε

πιτυχημένες συναυλίες στην Ελλά

δα η Ε. Αρβανιτάκη έχει πραγμα

τοποιήσει μια σειρά επιτυχημένων 

εμφανίσεων στο εξωτερικό καθώς 

και συνεργασίες με αξιόλογους και 

ξένους καλλιτέχνες. 

Στίχοι: Δάκης Λαζόπουλος 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Τραγούδι: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

To ymSiv 9α fcAvW |d5fc.Xo 

Κ..ε£ε? μέσα 9α χορεύω 

ta ας ρην ε̂ρΜ/ ηο<5 ηηχαΐννο 

ta ας γην ^tfuf τι γψΑ\*ι. 

Τη ζΑ»η μου ymSvrfzw 

ηΑε. να ηε. nw/ς ^aVa^w 

τη ζΑΑ,η μου pnSvrfzw 

nfow 6^V laVa^fizAA>\ 

ΒΑλαμ* fWTia στα f ρεν'α 

ton μας εμειν'ε το ytca^i 

^ταφτητνςγ^αΥνς 

γόνατα η γη αλλΑ^ει 

έτσι μδνΌ κι γη αλλΑ^ει 

με ταχύτητες με^Αλες. 

ΡΑλαμε f Μ/τιΑ στα f ρεν'α 

tail μας εμειν'ε το γ&ζΛ. 

Ιταηη γΐναν^ τα πάντα 

ηΑε. tail το na^QOv μου 

ΌΧη μου η περιουσία 

στην Ιαΐγ6ια tail στο μυαλδ μου. 
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Δοαστηοιότητε 

m Τι συναισθήματα μου δημιουργεί η μουσική 
^ ^ του τραγουδιού; (σημειώνω με • ) 

α. χαρά β. λύπη γ. αισιοδοξία 

ε. φόβο στ. νοσταλγία ζ. θυμό 

δ. απαισιοδοξία 

η. συγκίνηση 

• λύπη 

Βρίσκω σε κάθε στροφή αν μιλάει 
για το «πριν», το «τώρα» ή το «μετά». 
Σημειώνω στα κουτιά τον αριθμό 
(1, 2, 3, 4) της κάθε στροφής. 

• αισιοδοξία • νοσταλγία • θυμός • απαισιοδοξία 
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Σωστό ή Λάθος; (Σ/Λ) 

Α. Το πρόσωπο του τραγουδιού: 

α. θέλει να αρχίσει μια καινούρια ζωή. 

β. θέλει να γυρίσει στο παρελθόν. 

Β. “5Αλαμε f Μ/τιΑ στα f f<Wa* εδώ σημαίνει: 

α. κάψαμε τα φρένα του αυτοκινήτου. 

β. τίποτα δε μας σταματάει. 

Γ. Η τελευταία στροφή ''ΣτΑχτκΐ \AvaV6-

τα πάντα... στο μυαλδ μου” σημαίνει: 

α. έχασα τα πράγματα που είχα. 

β. άφησα πίσω παλιές σκέψεις και συναισθήματα. 

Δ. "Με ταχδτκιτες με^Αλες μοναχΑ η γη a\ha^i* 

εδώ σημαίνει: 

α. η ζωή μας αλλάζει όταν προχωράμε γρήγορα 

μπροστά. 

β. μόνο η γη αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες. 
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Δοαστηοιότητε 

Στο τραγούδι που 
άκουσες το πρόσωπο 

φαίνεται αποφασισμένο 
για μια νέα αρχή. 

Εσύ πόσο εύκολα παίρνεις 
αποφάσεις στη ζωή σου; <·| ι h 

Ι V Ποια είναι η πιο δύσκολη , , Ί' 
\ . Λ απόφαση που έχεις . > ' / ι 

w ^ ν πάρει; s ιώ 
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ατικη 

Αλλά 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

πλένω 

μένω 

δένω 

δακρύζω 

αθροίζω 

πρήζω δανείζω 

Λ Μ 

f I W 

· · 
Ακούω ξανά το τραγούδι και συμπληρώνω 
τα γράμματα που λείπουν. 

Το γη61ν 9α fcAvW Λ λ ο 

ta 64aJi μέσα 9α ^ w 

fa ας μκιν y^w που ηκΐν" vW 

fa ας μΐΐ/ 3^fW τι )fvp w. 

Γκι zwft μου μκι ίεν--^ 

ηΑει ν-α πει ni/i/ς ^ναρχ-ζ-ΐν 

τκι zwft μου ynSeV-zw 

ηισί/ΐ/ ίεν- ^avfcyvp-zw. 

6Αλαμε f Μ/Τ— στα f ρεν'α 

fcai μας εμειν'ε το γΐζα^-

^ταφτ-τνςγ6,γαΥνς 

μον-αχΑ κι γη αλλΑζ 

έτσι μδνΌ κι γη αλλΑζ 

μεταχύτ-τεςμε^Αλες. 

ΡΑλαμε f Μ/Τ— στα f ρεν'α 

fcai μας εμειν'ε το yfcAz.-. 

Ιταηηγΐναν^ταηαντα 

αλλΑΜ.τοηαρελ9δ^μου 

δλκι μου κι ηεριουσ— 

στκιν |cap£— (cai στο μνα\Α μου. 
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Χάντρα θαλασσιά 

Γ
εννήθηκε και μεγάλωσε στην 

Αθήνα. Ξεκίνησε την καριέρα 

του στο τραγούδι το 1990 με ρε

μπέτικα και λαϊκά. Ο πρώτος του 

προσωπικός δίσκος κυκλοφορεί το 

] 996 με τίτλο «Αθώος ένοχος». Ακο

λουθούν και άλλοι δίσκοι, όπως «Μό

νο ένα φιλί» ] 997, «Φύλακας Άγγε

λος» 1999, «Είναι δική μας η ζωή 

μας» 2000. Το 2002 κυκλοφορεί το 

διπλό CD «Γιάννης Κότσιρας Live», 

που μέσα σε λίγους μήνες ξεπερνά 

τις ] 20.000 σε πωλήσεις. Στην πε

τυχημένη του αυτή δισκογραφική 

δουλειά ανήκει και το τραγούδι «Χά

ντρα θαλασσιά». Η τελευταία του ε

πιτυχημένη δουλειά είναι το «Ξύλι

νο αλογάκι», που κυκλοφορεί το 

Μάρτιο του 2003. 

Στίχοι: Ελένη Ζιώγα 
Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα 
Τραγούδι: Γιάννης Κότσιρας 

ΜΑρτκις είσαι (ci ευΜ/^ιΑζεις 

Γΐαν-αν-ιΑ μου, Όταν ηερνΆς 

τα μαλλιΑ σου Όταν τινάζεις 

ΜΑρτκις ton μοσχο̂ ολΑς 

χΑ^τραθαλασσ,Ανα^Αζεις 

χΑν-τρα πάντα Va f ορΑς. 

Το 9αλασσ? τκίς 9Αλασσας 

ΙαδλοτομηλετουχΑρτκι 

να μπει στκι χΑνΤρα που fορΑς 

να μκι σε ηιΑν-ει μΑτι. 

Να μπει στκι χΑνΤρα που f ορΑς 

να μκι σε ηιΑν-ει μΑτι 

το 9αλασσ? τκίς 9Αλασσας 

ΙαδλοτομηλετουχΑρτκι. 

Νδμος είσαι tail £.ατΑζε.ς 

το YoBata Όταν ηετΑς 

το f ουστΑ ι̂ σου Όταν Βγα^ις 

ηΌνος ton με τυραννΑς. 

Όσο ζεις ton μ’ α^ΜλιΑζεις 

χΑν-τρα πάντα Va f ορΑς. 
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Δοαστηοιότητε 

• m 
Σωστό ή Λάθος; (Σ/Λ) 

Α. Ο ρυθμός του τραγουδιού είναι: 

α. αργός. 

β. γρήγορος. 

Β. Ο νέος του τραγουδιού: 

α. είναι ερωτευμένος με την κοπέλα. 

β. μισεί την κοπέλα γιατί τον βασανίζει. 

Γ. Η κοπέλα πρέπει να φοράει θαλασσιά χάντρα: 

α. επειδή της πάει. 

β. για να μην την πιάνει μάτι. 

Δ. "ΜΑρτκίς είσαι | α ευ^ιΑζεις» σημαίνει: 

α. μυρίζεις ωραία σαν τα λουλούδια του Μάρτη. 

β. είσαι γεννημένη το Μάρτη. 

% 9 Βρίσκω τι σημαίνουν οι λέξεις: 

Α. τινάζεις τα μαλλιά σου 

α) κουνάς τα μαλλιά σου β) χτενίζεις τα μαλλιά σου γ) λούζεις τα μαλλιά σου 

Β. μοσχοβολάς 

β) μυρίζεις άσχημα 

Γ. σε πιάνει μάτι 

α) σου βγάζουν το μάτι 

Δ. διατάζεις 

α) προστάζεις 

Ε. τυραννάς 

α) κρατάς 

β) μυρίζεις ωραία 

β) σε βλέπουν 

β) βάζεις τις φωνές 

β) βασανίζεις 

γ) μυρίζεις παράξενα 

γ) σου κάνουν κακό, 

όταν σε κοιτάνε 

γ) πειράζεις 

γ) βοηθάς 

α. Βρίσκω τις λέξεις του β. Φτιάχνω ένα μικρό τετράστιχο βρίσκοντας 
τραγουδιού με ομοιοκαταληξία. και άλλες ομοιοκατάληκτες λέξεις 
π.χ. ευωδιαζεις-ΐίΐνάζεις 

π.χ. Bka μα αγάηϊ], αχ καρδούλα μου 
που '\\o\aze συννεφάκι, συννεφούλα μου 

ευωδιάζεις περνάς 
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5 . ' Τ ο ν^Αΐα δτα^ πετΑς'1 

ιιΤο fovoraVi σου Όταν Βγάζεις* 

Τι φοράμε... 
Αντιστοιχίζω τις λέξεις με τις εικόνες. 

1. πουκάμισο 2. κολιέ 3. μαγιό 

κ. 

4. κάλτσες 5. φούστα 6. δαχτυλίδι 7. γάντια 8. κασκόλ 

μ. ν. 

9. παλτό 

6. F 

10. μπουφάν 11. πουλόβερ 12. καπέλο 13. παντελόνι 

%/τρα 9αλασσ.Α Va Βάζεις... Να μκι σε η.Ανε. μΑτ.'\ 

Πιστεύεις στο «μάτι»; 

Μιλάω για πράγματα που πιστεύουν στη χώρα μου ότι φέρνουν καλή ή κακή τύχη. 

14. καλσόν 
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Δοαστηοιότητε 

% . 
Πόσο προληπτικός είσαι; 

Διαβάζω τις παρακάτω ερωτήσεις και βλέπω πόσο προληπτικός είμαι. 

1. Βλέπεις μια μαύρη γάτα στο δρόμο. 

α. Πιστεύεις ότι κάτι κακό θα γίνει. 

β. Αδιαφορείς. 

2. Φοράς ένα καινούριο παντελόνι. Μια φίλη σου σου λέει πόσο ωραίο 

είναι. Εκείνη την ώρα περνάει ένα αυτοκίνητο και σου το λερώνει. 

α. Πιστεύεις ότι στο μάτιασε η φίλη σου. 

β. Σκέφτεσαι πόσο απρόσεκτος ήταν ο οδηγός. 

3. Σπάει κατά λάθος ένας καθρέφτης στο σπίτι σου. 

α. Φοβάσαι ότι για εφτά χρόνια δε θα έχεις τύχη. 

β. Δε δίνεις σημασία και αγοράζεις έναν καινούριο καθρέφτη. 

4. Η φίλη σου ανοίγει την καινούρια ομπρέλα μέσα στο σπίτι. 

α. Την κλείνεις αμέσως και ανησυχείς μήπως γίνει κάτι κακό. 

β. Την κλείνεις και τη βάζεις στη θέση της. 

5. Είναι Τρίτη και ] 3. 

α. Δε βγαίνεις καθόλου από το σπίτι σου. 

β. Δεν αλλάζεις το πρόγραμμα σου. 

6. Περπατάς με ένα φίλο σου στο δρόμο και βλέπετε μια σκάλα. 

α. Του λες να μην περάσετε από κάτω, γιατί είναι γρουσουζιά. 

β. Περνάτε από κάτω χωρίς πρόβλημα. 

Βαθμολογία: Βάζω 1 στις απαντήσεις α και 0 στις απαντήσεις β. 

0-2: Δε δίνεις και μεγάλη σημασία στις προλήψεις! Πιστεύεις στον εαυτό σου περισσότερο 

παρά στην τύχη. Συνέχισε έτσι και μάλλον θα σου βγει σε καλό. 

2-6: Πίστεψε περισσότερο στον εαυτό σου! Μη σε βασανίζουν τόσο οι προλήψεις. Τελικά, 

μια μαύρη γάτα είναι ένα ζώο σαν όλα τα άλλα! Όσο για τη σκάλα, η μόνη ατυχία που μπο

ρεί να σου φέρει είναι να πέσει πάνω σου. Γι' αυτό καλύτερα μην περνάς από κάτω! 

Η mo άτυχη 
ή η mo τυχερή μέρα 
της ζωής μου! 

• 
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ατικη 

' ' 'Ολοτορηλ^του^ριΥ 

ai/Ji/o +" ουσιαστικά) 

11^- f t t 
#**3 

. Συμπληρώνω τα κενά με το κατάλληλο άρθρο. 

1. Αυτή μέρα δε θα τη ξεχάσω ποτέ! 

2. Όλοι φίλοι μου ήρθαν στο πάρτι χθες. 

3. Εκείνες φούστες μου αρέσουν πάρα πολύ. 

4. Έδωσα όλους δίσκους μου στην αδερφή μου. 

5. Δε θα ξαναμιλήσω ποτέ σ' αυτά παιδιά. 

6. Όλο καλοκαίρι ήταν στο νησί. 

7. Δεν τις συμπαθώ καθόλου εκείνες κοπέλες. 

2 . 
"Λαντρα θαλάσσια...^ 

θαλάσσης - θαλασσιά - θαλασσί 

ΟΠΩΣ ΚΑΙ 

πορτοκαλης - πορτοκαλιά - πορτοκαλί 

στάχτης - σταχτιά - σταχτί 

βυσσινής - βυσσινιά - βυσσινί 

καφετιάς - καφετιά - καφετί 
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Σ' αγαπώ 

Γεννήθηκε από Έλληνες γονείς στην 

Αλεξάνδρεια. Ξεκίνησε την καριέ

ρα της στο τραγούδι το ] 975. Από τό

τε και μέχρι σήμερα, η παρουσία της 

σ' αυτό είναι πάντα σημαντική. Κατά 

καιρούς συνεργάζεται με γνωστούς 

και αξιόλογους καλλιτέχνες, όπως το 

Γ. Νταλάρα, τη Β. Μοσχολιού, το Δ. 

Σαββόπουλο κτλ. Το Σεπτέμβριο του 

] 985 συγκλονίζει το ελληνικό κοινό με 

το δίσκο της που έχει τίτλο «Κυκλο

φορώ και οπλοφορώ». Το ] 997 κυ

κλοφορεί το μουσικό της άλμπουμ με 

τίτλο «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά» το 

οποίο γίνεται διπλά πλατινένιο. Μία 

από τις τελευταίες της δισκογραφι

κές δουλειές (2002) είναι το «Πες μου 

θάλασσα». Στη συλλογή αυτή ανήκει 

και το τραγούδι «Σ' αγαπώ» στο ο

ποίο συμμετέχει και ο Αντώνης Ρέμος, 

και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Με

γάλη επιτυχία επίσης σημειώνουν οι 

συναυλίες της στο εξωτερικό: στο Βε

ρολίνο, τη Νυρεμβέργη, το Άμστερ

νταμ, την Κοπεγχάγη, την Ισπανία, το 

Ισραήλ, το Αονδίνο ακόμα και τη μα

κρινή Κούβα. 

Στίχοι - μουσική: Γιώργος Θεοφάνους 
Τραγούδι: Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Αντώνης Ρέμος 

ΨίΐϊΜ &χτ\ Μινοδρ.ο να nw 

VapnVTo 'wlaVafrota^o^&^a 

fcaTi Va σ^ ^τυηΜ/σιασ ι̂, 

στον αί,γα ίνα σηραά σου Va ηιασ^ι. 

ΨΗν\» &χτ\ Μινοδρ.ο να nw 

Va ρην το > yvafcoiWi ούτ^ fe eyw. 

ΨΗν\» fcan Μινοδριο Va nw 

Va ρην το > > VafeiWi οδτ* fe *pr, 

γα feMaw/ feii ηαλ. σ' δλα etetva 

που 1)*γ* ζάντας η Μελίνα. 

6 ρ ή Μ feVr. λοιηδν να σου nw 

που άναχ πάντα feWoopio fe αηλδ: 

Γ αχαηά. 

Γ αχαηά ψα το τΛρα, το npivf το γ^τ'α Μι το ηαντα. 

Γ ayanw, κι frafaa μου τρ^λα9η|^ 

Bafa^ σαν ^^οδρΛστη pnaVTa. Γ αχαηά. 

θα μ* &ρ*.ς το npw/f Όταν δλα τα fWTa da oVhaoW. 

θα ’μαι *£ι& 

fci δλα ηαλι ^αν'α δηι/ΐ/ς Te^MVoW ίτσ\ 

9' a^oow. 

Whivw &χτ\ Μινοδρ.ο Va nw 

ναγηντο W>Vafe«5a^.o«5r^fe^. 

Μα vtopfzw τίποτα S* μου avfc*., 

τα tcfaTa^i Μλα Ι̂ ρνμμΙνα κι ΛλιΜ. 

Whivw &χτ\ Μινοδριο Va nw 

να γην το V > VafeiWi 0 δτ* fe eyw. 

ΨΗν\» &χτ\ Μινοδριο α\Υα 

τργνρνΛ σνν^άς στα παλιέ. 

Μ^ τη Bfyfra του Μόνου σ' tva fcfya, 

το ya\az.\o TOM OSvaala σ Ua ηοιημα. 

6 ρ ή Μ (tar. λο.ηδν Va σου ΠΜ/ 

που ^νΌι ηαντα fcaiVoopio fe αηλδ. 



Δοαστηοιότητε 

1 . 

α. Ακούω το τραγούδι ξανά 
και συμπληρώνω τις λέξεις 
που λείπουν. Α 

ι τ ο ^ & ^ r 
V of*»1·"  

ότα^ 

9α βΒ^0^· 

&α 

0α f 

τα "'Γ 

o v V « * ^ στα 

. TOVJ 

π α>ια· 

β. Γράφω τις λέξεις που συμπλήρωσα στο τραγούδι κάτω από τη σωστή εικόνα. 

1. 

• e ίνα 

T»tf 
<***«> TOM 

QS^OO^ &a 

s/ασον 

C^tC^^'0 
nv̂  

ta απΧό· 

2. 3. 

5. 

Βρίσκω μέσα στο τραγούδι λέξεις που είναι αντίθετες με τις: 

καινούρια Φ 

θα τελειώσουν Φ 

πριν Φ 

όλα Φ 

ψάχνω Φ 
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• m Έχεις πάει εκδρομή στην Αργολίδα με τους 
συμμαθητές σου. Σήμερα, Πέμπτη 12 Απριλίου, 
γράφεις ένα γράμμα σε ένα φίλο/μία φίλη στην πα
τρίδα σου για το πώς περάσατε μέχρι τώρα και τι 
θα κάνετε τις επόμενες μέρες με βάση 
το παρακάτω ημερολόγιο. 

(Χρησιμοποιώ 
επιρρήματα 
του πίνακα 
αντί για τις 
μέρες που 
δίνονται στο 
ημερολόγιο.) 

Τρίτη 10 Απριλίου 

Τετάρτη 11 Απριλίου 

Πέμπτη 12 Απριλίου 

80 

Ξενάγηση 

στον αρχαιολογικό χώρο 

των Μυκηνών. 

Επίσκεψη στο θέατρο της Επιδαύρου. 

Γράμμα στο φίλο/φίλη μου. 

Το βράδυ: περίπατος στην πλατεία 

του Ναυπλίου. 

Παρασκευή 13 Απριλίου Επίσκεψη στο Παλαμήδι. 

Σάββατο 14 Απριλίου Βόλτα με το καραβάκι στο Μπούρτζι. 
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Θάλασσα μου σκοτεινή 

Γ Ε 

εννήθηκε στο Βόλο το Δεκέμ

βριο του 1957. Ασχολείται με 

τη μουσική από πολύ μικρός. Η συ

νάντηση του με το Δ. Σαββόπουλο 

το 1977 τον σημαδεύει. Μαζεύει 

τους παλιούς συμμαθητές του και 

φτιάχνει το μουσικό συγκρότημα 

ΦΑΤΜΕ που αφήνει το δικό του 

στίγμα στο ελληνικό τραγούδι: ήχος 

ηλεκτρονικός, πολλές ιδέες και μου

σική ωριμότητα, ροκ και λαϊκός μα

ζί. Από το 1989 όμως συνεχίζει μό

νος του το μουσικό ταξίδι! 

Στίχοι - μουσική - τραγούδι: Νίκος Πορτοκάλογλου 

Αϊ 9αλασσα μου σ^οτ^νη 

9αλασσα αχρεγίνη. 

ΓΤοδθαμ^αλ^τοηρί/ΐ/ί, 

σ^ ποια στάρια μου ^ίνη; 

ΓΤο<5 9αμ^αλ^ι$τοηρΐ/ΐ/ί 

σ^ ποια στάρια μου ·$ίνη; 

Αϊ dfoaooa μου σ£χ>τ^ινη 

9αλασσα ^i^tvn\ 

Τα ελιά δλα μια fofa 

μα η9^λα nafanaVW. 

Τι να τα fcAvw rw/pa πια 

α η δ ρ που σ^ i&vw; 

ΜΙσα στα μα<5ρα σου vrfa 

&>γγ°ατια κι ζ^η μου. 

Αϊ 9αλασσα μου σ̂<5 BaQia 

ηο<5 fepi^.$ το νησΐ μου; 

Αϊ ΰαΧασσα μου σ̂<5 BaQia 

ηο<5 fepi^.$ το νησΐ μου; 

Μ^σα στα μα<5ρα σου vrfa 

&>γγ°ατια κι zwh μου. 
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Δοαστηοιότητε 

• m m α. Τι συναισθήματα μου δημιουργεί 

το τραγούδι; (σημειώνω με • ) 

α. χαρά β. φόβο γ. αισιοδοξία 

δ. αγωνία ε. μελαγχολία στ. άλλο 

• μελαγχολία 

β. Βρίσκω στο 

τραγούδι τις 

λέξεις που μου 

δημιουργούν 

αυτά τα 

συναισθήματα. 

w m 
Βρίσκω τα αντίθετα. 

α. σκοτεινή # 

β. αγριεμένη # 

γ. πρωί # 

δ. χάνω # 

ε. μαύρα # 

στ. βαθιά # 

ζ. κρύβεις # 

η . όλα # 

»•»* . ^ 

Ο Συγκρίνω την 1η με τη 2η στροφή και την 4η 

J με την 5η. Αντιστοιχίζω τους όμοιους στίχους. 

Τι παρατηρώ σε σχέση με την επανάληψη των στίχων; 

© 

• αγωνία • άλλο 

• 

> 

Αϊ ΰαίασσα μου ofroTz-ivh ^ Π ο < 5 9α μ^ Βχα^ις το ηρι/ΐ/ί 

9αλασσα cttfieyivn. σ^ ποια στάρια μου ·$ίνη; 

ΓΓού 9α μ^ Βχα)^ις το npi/i/ί Αϊ ΰαΧασσα μου afcorwfi 

σ^ ποια στάρια μου ^ίνη; 9όλασσα cttfieyivn. 

hAUa στα pafya σου V^a ^ Al ΰαΧασσα μου σ̂<5 BaQia 

Ι^ομμέτια κι z-wh μου. ηο<5 £ρδ&*.ς το νησΐ μου; 

Αϊ ΰαΧασσα μου σ̂«5 0α9ια Μ^σα στα pafya σου V^a 

ηο<5 fcpfcs το νησί μου; (^ομμότια κι zwfi μου. 

84 



β m 
α. Σε ποιον μιλάει ο στιχουργός 
στην 1η, 2η, 4η και 5η 
στροφή; 

“ Α η δ ρ η ο υ σ ^ α ν κ Λ 

Σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται 
το (1σ&? του στίχου αυτού; 

β. Πώς 
χρησιμοποιείται 

η θάλασσα 
στο τραγούδι; 

Τι ρόλο παίζει; 
Τι συμβολίζει; 

γ. Τι συμβολίζουν 
στο τραγούδι: 
"κι ·$ίνη στ^ι°α\ 
ιιτο νησί μου»; 

Κϊ 

m α. Πώς βλέπει ο στιχουργός τη θάλασσα; 

Γράφω μέσα στο κοχύλι τα επίθετα με τα οποία 
περιγράφει ο στιχουργός τη θά^αααα. 

β. "Αχ θάλασσα μου...'\ 

Πώς βλέπω εγώ τη θάλασσα; 

• γαλάζια • πλατιά 

• ήρεμη • μικρή 

• φουρτουνιασμένη • μεγάλη 

• δροσερή • μυστηριώδη 

• επικίνδυνη 
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Δοαστηοιότητε 

f m 

Στην πατρίδα σου έχετε 
τραγούδια που μιλάνε 
για τη θάλασσα; 
Αν ΝΑΙ, πώς 
παρουσιάζεται 
η θάλασσα σ’ αυτά; 
Αν ΟΧΙ, για τι 
άλλο μιλάνε; 

• \ψ J& Μια περιπέτεια στη θάλασσα! 
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ατικη 
"Αχ ΰαΧασσα μου σ̂<5 ^αθια'1 

να 

L· D Θυμάμαι και άλλα επίθετα σε -υς, -ια, -υ 
και τα συγκεντρώνω στον παρακάτω πίνακα. 

• m 

βαθύ φαρδιά μακρύ πλατύ ελαφρύ σαν παχιά βαριά 

πηγάδι ρούχα παντελόνι παράθυρο πούπουλο αγελάδα σακούλα 

Αρσενικό 

βαθύς 

φαρδύς 

Θηλυκό 

βαθιά 

Ουδέτερο 

βαθύ 

MK^k\ Βάζω δίπλα σε κάθε ουσιαστικό το κατάλληλο 
^mw /-α επιθετο/-α σε -υς, -ια, -υ στο σωστό τύπο: 

• 

• 

π.χ. Ρα9\ά νερά 

γυναίκα 

πιάτο 

σκέψεις 

μαλλιά 

καπέλο 

ταξίδι 

φούστα 

τσάντα 

θάλασσα 

δρόμος 

ύπνος 

ποτάμι 
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Ym^p&^bAb) 
\0 

>£ο7θ/ν 

ξ 
<j 

2tW 

ΑΠ '<5Λ^ 

(Γι 

<r~* 
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Το κορίτσι με τα σπίρτα 

Στίχοι - μουσική - τραγούδι: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας 

Ο
Χάρης και ο Πάνος Κατσιμί

χας γεννήθηκαν και σπούδα

σαν στην Αθήνα. Από το ] 975 αρχί

ζουν να γράφουν τραγούδια και κυ

κλοφορούν μια σειρά από δίσκους. 

Το καλοκαίρι του 1987 δίνουν συ

ναυλίες με μεγάλη επιτυχία και συγ

χρόνως κυκλοφορεί ο δεύτερος προ

σωπικός τους δίσκος με τον τίτλο 

«Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαί

νεις». Στη συλλογή αυτή ανήκει και 

το τραγούδι «Το κορίτσι με τα σπίρ

τα». Άλλα μουσικά άλμπουμ που ση

μείωσαν επιτυχία: «Της αγάπης μα

χαιριά» ] 994, «Η αγέλαστη πολιτεία 

και οι καλικάντζαροι» 1995 (μουσι

κό παραμύθι που αγαπήθηκε από μι

κρούς και μεγάλους) και «Παράλλη

λη δισκογραφία» ] 997, δίσκος που 

έγινε διπλά πλατινένιος. 

ΓΓαραμο^ ΓΓρΜ/τοχρο̂ ιαζ 

α η δ ρ μ ^ σ τ ο χ ι δ ^ ι 

σηι ρτα στο Sfoyo e*t> πουλάς 

Μ Λσαι τ'οσο γΌνη. 

XfoVia πολλά, ifoVia Μλα 

χρδ ι̂α ^υτυχισμίνα 

fc.i αν π^ρισσ^ι μια Sfaiph 

σ ^ τ ^ ^ ^ ι ρ ί ν α . 

Μα ποιος Va στα^'ι Va tcoiTa^i, 

τα σηΐ^τα σου ποιος Va σ ( ^ τ ^ ; 

Ν υ χ τ ι ά , σ^ λγο νητάν^ι, 

βιαΒατνς n^Votv Βιαστικοί 

’ένασηιρταΚ.ιαν'α^ 

γίσα στ' ασηρα 6αΐτ\>Μ της 

ηορτοΜλ^ιο αστραρ 

το iihvi oXfyvpA τκις. 

Και ^afVov, μπρος στα n'oSia της 

μια σδμηα ασκιμίνια 

eJS^Vatca^i^fWTia 

ζ^στη, γα\αγατ&νια. 

Και το ποτάμι το ΒαΜ 

που 'ήταν naywplvo 

Ι-λαμρσα^ηαρέ9υρο 

τη νίιτα f iMTiayU/o. 

Και μ^ς στο ΒΜ eJ&Si ΜΤΜ/, 

Ve-faiSe*, apioaV lofo. 

Ma Snv^i το σπίρτο Μ ntfτ^ι 

oiwnh Μι σ&>τα£ι λ ^ δ . 

ΑναΒω ολδ̂ -λκιρο Μυτί 

fc-iafcoOVKiMfc^apa, 

tci toraz^ f Μ/ς TOM ^ υ ρ ι ο ί 

κιη^τρι^κιΜμαρα. 

Και ψ^ γΐσ' αηδ το f Μ/ς 

δηΜ/ς στα δν^ιρα τκις 

κι faVa της μ^ τα f ιλια 

Μι τη ζ^στη avfraWa της. 

Μανίλα, fc., σ̂«5 μκι μ’ af ησ^ις 

γοναιη τη νπτα αυτή. 

K?mvw, foBfyai *£ι& ntpa 

αχ,ηόρ^μ^τινραμα^. 

ΓΓαραμο^ ΓΓρΜ/τοχρο̂ .ός 

rw/pa ποιος τη θυμάται; 

’Αχ, 6&ν τη σ^τη^ Μν^ις 

μοια^ισα^νΌΜμαται . 
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Δοαστηοιότητε 

^ Γ 
Α w 

•.- ·< η 

- c .g.^fliL^ f ι1α 
^ 'SSi* c dSr 
Λ (W- ^ν>ΐβ - oJpSo ' 

i ^ » * r 
ο ' ΐβί^Βϋτί 11 ίΤ?¥ίά- " ™ 

r u TtZjK Ι ll^rac^ 
Λ ί 
^ ^ L * 
. • L a r ί-> κ ^Β F 

2 . 

α. Αντιστοιχίζω τις λέξεις και φράσεις του τραγουδιού 
στην αριστερή στήλη με την κατάλληλη σημασία στη δεξιά στήλη. 

1. παραμονή 

2. περισσεύει 

3. διαβάτες 

4. βιαστικοί 

5. ολόγυρα 

6. ξάφνου 

α. υπάρχει παραπάνω από αυτό που χρειαζόμαστε 

β. ξαφνικά 

γ. γύρω γύρω 

δ. περαστικοί, άνθρωποι που περπατάνε στο δρόμο 

ε. αυτοί που δε θέλουν να χάσουν χρόνο 

στ. μία μέρα πριν από τη γιορτή 

β. Βρίσκω 
τα αντίθετα 

των παρακάτω λέξεων. 

πουλάς Φ 

νυχτώνει Φ 

άναψε Φ 

ι 
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3 . “Και -$afνΌυ, μπρος στα ηδόϊα τκις 

μια σδμηα ασκιμ^ια 

eJS^Vate^i^fWTia 

ζ^στη, γαΧαγατΙνια». 

ασήμι > ασημένιος 

ξύλο > ξύλινος 

μάλαμα (μαλάματος) > μαλαματένιος 

σίδερο > σιδερένιος 

χαρτί > χάρτινος 

α. Φτιάχνω κι άλλα επίθετα σε -ινος. 

γυαλί > 

χαλκός > 

πέτρα > 

μαλλί > 

πανί > 

γούνα > 

δέρμα (δέρματος) > 

β. Ονομάζω τα αντικείμενα όπως στο παράδειγμα: 4 . 

α. γυάλινο ρ γ 

ηοτηρι μετάλλιο παπούτσια τραπέζι πόρτα 

(γυαλί) (χαλκός) (πανί) (ξύλο) (σίδερο) 

παλτό 

(γούνα) 

σπίτι 

(πέτρα) 

τσάντα 

(δέρμα) 

βραχιόλι ζακέτα 

(ασήμι) (μαλλί) 

Ευχές. 

(lXfoVia πολλά, ifoVia Μλα 

ifoVia^TVlia^Va*. 

Τι λέμε; Αντιστοιχίζω τις γιορτές 
με τις κατάλληλες ευχές. 

1. τα Χριστούγεννα 

2. την Πρωτοχρονιά 

3. το Πάσχα 

4. στα γενέθλια 

του φίλου μας 

5. στην ονομαστική 

γιορτή 

α. Χρόνια πολλά! 

β. Και του χρόνου! 

γ. Χριστός Ανέστη! 

- Αληθώς Ανέστη 

δ. Να ζήσετε! 

ε. Ευτυχισμένος 

ο καινούριος 

χρόνος! 

6. σε κάποιους που μόλις στ. Πολύχρονος, -η! 

παντρεύτηκαν ζ. Καλή Χρονιά! 

η. Να τα εκατοστίσεις! 
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Δοαστηοιότητε 

5 . α. Ιστορίες και παραμύθια. 
Αντιστοιχίζω τίτλους με παραμύθια και διηγούμαι. 

1. Η Χιονάτη 

και οι επτά νάνοι. 

2. Ο λύκος και 

τα τρία γουρουνάκια. 

3. Η Σταχτοπούτα. 

4. Η Κοκκινοσκουφίτσα. 

5. Η πεντάμορφη 

και το τέρας. 

• 

• 

β. Γράφω ένα παραμύθι που γνωρίζω. 

Miafopafc-itvWfca^... 

...Μ. Λσαν^ αντο'ι Μλα fc., *ρ*ίς ΜλύΥ^ρα. 
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ατικη 

( α · ) 

α. Το φαγητό είναι μέσα στο καλάθι της Κοκκινοσκουφίτσας. 

β. Το φαγητό είναι έξω από το καλάθι. 

α. Πάνω από το 

κρεβάτι της γιαγιάς 

υπάρχει ένα ρολόι. 

β. Τα γυαλιά της 

γιαγιάς είναι 

πάνω στο τραπέζι. 

ν α ν 

α. Ανάμεσα στο κρεβάτι και την ντουλάπα υπάρχει μια καρέκλα. 

β. Το σπίτι του κυνηγού είναι απέναντι από το σπίτι της γιαγιάς. 

α. Ο λύκος κρύβεται πίσω από 

το δέντρο. 

β. Ο λύκος κάθεται μπροστά από 

το δέντρο. 

α. Το κρεβάτι της γιαγιάς είναι κοντά στο 

παράθυρο και μακριά από το τζάκι. 

β. Δίπλα στο κρεβάτι της υπάρχει 

ένα τραπεζάκι. 

• • 

Βλέπω την εικόνα και 

γράφω πού βρίσκονται 

τα αντικείμενα 

που έχουν αριθμό. 

π.χ. (1) Τα λουλούδια 

6\να\ μέσα στο pazo. 
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ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Εφτά τραγούδια θα σου πω 

Δραστηριότητες 

1. α. αγάπη, διασκέδαση, ραντεβού 

β. αγάπη: που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ 

διασκέδαση: στου «Παραδείσου» τα μπουζούκια θα με πας κι όταν χορέψουμε... 

ραντεβού: κι ανταμώνουν στου δρόμου τη γωνιά 

2. Αγ, Ββ, Γδ, Δα 

3. α. Α: Βγήκανε τ' άστρα 

β. Σ: οι κοπέλες-τα παλικάρια 

γ. Α: οι κοπέλες με τ' άσπρα 

δ. Α: οι κοπέλες κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά - τα παλικάρια παρατάνε τα 

ζάρια 

ε. Σ: Στου «Παραδείσου» τα μπουζούκια θα με πας 

κι όταν χορέψουμε και πάψει ο σαματάς 

εφτά τραγούδια θα σου πω 

4. α. άστρα - άσπρα 

γειτονιά - γωνιά 

θα με πας - σαματάς 

θα σου πω - σκοπό - να σου πω - σ' αγαπώ 

Γραμματική 

1. α. βγήκανε, κατεβαίνουν, παρατάνε, ανταμώνουν, θα πας, χορέψουμε, πάψει, 

θα πω, να διαλέξεις, θα πεις, να πω, αγαπώ. 

β. Α (-ω) Β (-άω/-ώ) 
βγαίνω παρατάω 

κατεβαίνω αγαπάω 

ανταμώνω 

πηγαίνω 

χορεύω 

παύω 

λέω 

διαλέγω 

γ. Ενεστώτας Αόριστος Μέλλοντας 

βγαίνουν βγήκανε θα βγουν 

κατεβαίνουν κατέβηκαν/κατεβήκανε θα κατεβούν 

παρατάνε παράτησαν/παρατήσανε θα παρατήσουν(ε) 

πηγαίνεις πήγες θα πας 

λέω είπα θα πω 

αγαπώ/αγαπάω αγάπησα θα αγαπήσω 

Σ’ αυτή τη γειτονιά 

Δραστηριότητες 

1. α. γ, δ 

β. χάσαμε ολόκληρη ζωή - οι καημοί - πρόδωσαν - μικρό στενό - χαθήκαμε 

μακριά κι απ’ το Θεό 

2. β, δ, στ 
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3. βράδυ ^πρωί 

ολόκληρη Φ μισή 

μες στο = μέσα στο Φ έξω από 

μικρό Φ μεγάλο 

ζήσαμε Φ πεθάναμε 

μακριά Φ κοντά 

4. α. γειτονεύει με β. γείτονας 

δ. γειτονιά ε. γειτονικές 

γ. γειτόνισσα 

Γραμματική 

1. β. Ενεστώτας 

Α' ομάδα 

Αόριστος 

Β' ομάδα 

περνάμε περάσαμε 

χάνουμε χάσαμε 

παίρνουν(ε) πήραν(ε)* 

προδίδουν πρόδωσαν* 

ζούμε ζήσαμε 

* ανώμαλα 

2. α. βλέπω είδα λέω είπα 

έχω είχα τρώω έφαγα 

πίνω ήπια μπαίνω μπήκα 

φεύγω έφυγα πηγαίνω πήγα 

βρίσκω βρήκα φέρνω έφερα 

Κρουαζιέρα 

Δραστηριότητες 

1. Ι.στ, 2.α, 3.ε, 4.γ, 5.β, 6.δ 

2. α. Καλοκαιρινές διακοπές στα ελληνικά νησιά με πλοίο 

β. Καλοκαίρι 

γ. Είναι στην Αθήνα. Θα πάρουνε πλοίο από τον Πειραιά, για να πάνε στη Μύ

κονο και στη Σαντορίνη 

δ. Με το μετρό στον Πειραιά - με πλοίο στα νησιά 

3. sleeping - bag: υπνόσακος 

en face: κατά πρόσωπο 

plage: παραλία 

4. κρουαζιέρα, πλαζ, εστιατόρια, πανσιόν, σλίπινγκ-μπαγκ, ο γύρος των νησιών 

6. αυτοκίνητο λεωφορείο τρένο πλοίο αεροπλάνο 

γρήγορο • 
άνετο • • • 
ακριβό • 
φτηνό • • 
κουραστικό • 
ευχάριστο • 
επικίνδυνο • 
αργό • • 
ενδιαφέρον 

Κι άλλες απαντήσεις θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές, ανάλογα με την προσωπική 

κρίση των μαθητών, αρκεί να δικαιολογείται η απάντηση. 

Γραμματική 

1. Απλός Μέλλοντας Συνεχής Μέλλοντας 

1. θα γίνουμε θα γινόμαστε 

2. θα αρμενίσει θα αρμενίζει 

3. θα πάρει θα παίρνει 

4. θα σαλπάρει θα σαλπάρει 

5. θα πετάξουν θα πετάνε 

6. θα πάω θα πηγαίνω 

7. θα κάνουμε θα κάνουμε 

8. θα κολυμπήσουμε θα κολυμπάμε 

9. θα αντικρίσουμε θα αντικρίζουμε 

10. θα έχω θα έχω 

2. Ο Συνεχής Μέλλοντας συνήθως χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να τονίσουμε 

τη διάρκεια της πράξης ή την επανάληψη της. Π.χ. α) θα αρμενίζει, θα παίρνει: ε

δώ δίνεται έμφαση στη διάρκεια της πράξης, ενώ θα ταξιδεύουν, β) θα κολυμπάμε, 
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θα αντικρίζουμε: εδώ τονίζεται η επανάληψη της πράξης, αφού δε θα κολυμπή

σουν μόνο μια φορά αλλά κατ' επανάληψη. 

Ο πιο καλός ο μαθητής 

Δραστηριότητες 

1. σχολείο, δάσκαλος, θρανίο, μαθητής, τάξη, τετράδιο, βαθμό, έλεγχο, δια

γωγή «κοσμιοτάτη» 

2. 

3. 

1. αίθουσα 2. προαύλιο 3. τσάντα 4. ξύστρα 5. γόμα 

6. κασετίνα 7. τετράδιο 8. κουδούνι 9. κιμωλία 10. έδρα 

11. θρανίο 12. πίνακας 13. κυλικείο 

α. έδρα - θρανία 

β. ξύστρα 

γ. κουδούνι - κυλικείο 
δ. κιμωλία 

ε. προαύλιο 

στ. τάξεις 

4. α. 5 β. 3 γ. 6 

Γραμματική 

1. β. στέλνει έστειλε 

βάζει έβαλε 

παίρνω πήρα 

έχω είχα 

είμαι ήμουν 

έχουν είχαν(ε) 

γ. 0 Αόριστος και ο Παρατατι 

τύπο «ήμουν» και «είχα» αντίστοιχο 

δ. 1. έστειλε έβαλε 

2. πήγαινα 

3. πήρα 

4. διάβαζα 

5. πήγα 

6. διάβασα έπαιζα 

2. α. όπιο καλός 

ο πιο κακός 

ο πιο πολύς 

ο πιο λίγος 

ο πιο μεγάλος 

ο πιο μικρός 

ο καλύτερος 

ο χειρότερος 

ο περισσότερος 

ο λιγότερος 

ο μεγαλύτερος 

ο μικρότερος 

Ενας Τούρκος στο Παρίσι 

Δραστηριότητες 

1. 1 β, 2α, 3γ, 4α 

2. α. ]β, 2α, 3β 

β. έτσι είναι η ζωή 

Γραμματική 

1. Χώρα Εθνικότητα a Εθνικότητα b Γλώσσα 

Τουρκία Τούρκος Τουρκάλα τουρκικά 

Γαλλία Γάλλος Γαλλίδα γαλλικά 

Ιράκ Ιρακινός Ιρακινή αραβικά 

Αλβανία Αλβανός Αλβανή/Αλβανίδα αλβανικά 

Ουκρανία Ουκρανός Ουκρανή ουκρανικά 

Βουλγαρία Βούλγαρος Βουλγάρα βουλγαρικά 

Ρωσία Ρώσος Ρωσίδα ρωσικά 

Αίβανος Αιβανέζος Αιβανέζα αραβικά 

Ιράν Ιρανός Ιρανή περσικά 

Συρία Σύριος Σύρια αραβικά 

Σερβία Σέρβος Σέρβα σερβικά 

2. 1. Ελληνίδα καθηγήτρια 

2. Βουλγάρα μαθήτρια 

3. γαλλικό αυτοκίνητο 

4. τούρκικος καφές 

5. Ρωσίδα χορεύτρια 

6. ουκρανικό λεξικό 
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7. λιβανέζικο φαγητό 

8. ιρακινή πόλη 

9. συριακό μαντίλι 

10. Αλβανός φοιτητής 

11. Τουρκάλα χορεύτρια 

12. Σέρβος δημοσιογράφος 

δύναμη δυνάμεις δυνάμεων 

αδερφή αδερφές αδερφών 

λύση λύσεις λύσεων 

κατάσταση καταστάσεις καταστάσεων 

2. Θέσεις - τηλεοράσεις - ειδήσεις - διαφημίσεις - παρατηρήσεις 

Το ματς 

Δραστηριότητες 

1. α, γ, στ, ζ 

2. 1ε, 2δ, 3στ, 4ζ, 5α, 6γ, 7β 

3. το ματς, γκολ (το), κασκόλ (το), σημαίες (οι) 

4. 1δ, 2α, 3β, 4στ, 5γ, 6ζ, 7ε 

5. Παλιά αθλήματα 

ακοντισμός 

άλμα εις μήκος 

δισκοβολία 

πυγμαχία (μποξ) 

πάλη 

αγώνας δρόμου 

Γραμματική 

Καινούρια αθλήματα 

κολύμβηση 

ποδόσφαιρο 

κωπηλασία 

ιστιοπλοΐα 

καλαθοσφαίριση (μπάσκετ) 

ποδηλασία 

1. Ενικός Πληθυντικός 

Ονομαστική Γενική 

γνώση γνώσεις γνώσεων 

πράξη πράξεις πράξεων 

κίνηση κινήσεις κινήσεων 

έκθεση εκθέσεις εκθέσεων 

φωνή φωνές φωνών 

κόρη κόρες κορών 

πόλη πόλεις πόλεων 

Αθήνα του ’78 

Δραστηριότητες 

1. «κι όσα... βλέπω τα γνωρίζω καλά» 

«... το νιώθω άλλαξαν πολλά» 

«μιας Αθήνας που πια μας μισεί» 

«στους πολλούς άλλος ένας, δε σε ξέρει κανένας 

κι ούτε ξέρεις κανέναν κι εσύ» 

«...αλλάζουμε όλοι... αλλάζει κι η πόλη 

...άλλαξαν... πολλά». 

2. Εδώ γίνεται αναφορά στο πρόβλημα της ανωνυμίας και της μοναξιάς στις με

γάλες πόλεις. Επιγραμματικά, ένα από τα θετικά είναι ότι σε μια πόλη μπορεί κα

νείς να προστατέψει την προσωπική του ζωή από τα κοινωνικά σχόλια και έτσι μπο

ρεί να ζει πιο ελεύθερα και να κάνει τις επιλογές του χωρίς να σκέφτεται τι θα πουν 

οι άλλοι. Το βασικό πρόβλημα είναι η μοναξιά και η αποξένωση του ανθρώπου α

πό το συνάνθρωπο του. Το θέμα αυτό προσφέρεται για συζήτηση στην τάξη, όπου 

οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν και να ανταλλάξουν τις απόψεις τους. 

3. Η φράση χρησιμοποιείται μεταφορικά για να δηλώσει τα προβλήματα που 

μπορούν να κάνουν μια πόλη αφιλόξενη για τους κατοίκους της, π.χ. το κυκλο

φοριακό, η μόλυνση, η έλλειψη πρασίνου, ο γρήγορος ρυθμός ζωής και το άγχος 

που προκαλεί, η εγκληματικότητα κτλ. 

Γραμματική 

1. πολύς κόσμος 
πολλά παιδιά 
πολλοί άνθρωποι 
πολλές γυναίκες 
πολλά χωριά 

πολύ κρύο 
πολλή βροχή 
πολλές μέρες 
πολύς καιρός 
πολλές πόλεις 
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2. 1. Όχι, δε θα πάω πουθενά. 

2. Όχι, δεν έγραψα τίποτα. 

3. Όχι, δεν είδα κανέναν. 

4. Όχι, δεν κοιμάμαι ποτέ. 

5. Όχι, δεν είπα τίποτα. 

3. Γιώργος: Κι εγώ 

Δημήτρης: Ούτε εγώ 

Βάσω: Κι εγώ 

Κατερίνα: Ούτε εγώ 

Συννεφούλα 

Δραστηριότητες 

1. α. 1Σ, 2Λ, 3Σ, 4Λ, 5Λ, 6Σ, 7Λ, 8Σ 

β. ]γ, 2β, 3δ, 4α. 

γ. Όπως τα σύννεφα μετακινούνται, έρχονται και φεύγουν, έτσι και η αγα

πημένη του μια έρχεται και μια φεύγε» από κοντά του, τη μια τον αγα

πάει, την άλλη τον ξεχνάει. Επομένως, παρομοιάζεται η συγκεκριμένη 

γυναίκα με σύννεφο για να φανεί ο ασταθής χαρακτήρας της. 

2. α. ]γ, 2ε, 3στ, 4α, 5β, 6δ 

β. 1. φεύγει ^γυρίζει, επιστρέφει, έρχεται 

2. αγαπάει Φ μισεί 

3. ξεχνάει Φ θυμάται 

4. βράδυ Φ πρωί 

5. δίχως Φ με 

3. 1. Παίζει κιθάρα το πρωί και ξαναπαίζει το βράδυ. 

2. Τρώει μακαρόνια την Τρίτη και ξανατρώει την Τετάρτη. 

3. Βλέπει την ταινία το Σάββατο και την ξαναβλέπει την Κυριακή. 

4. Πηγαίνει στο μάθημα τη Δευτέρα και ξαναπηγαίνει την Τρίτη. 

Γραμματική 

1. βράδυ, παιδιά, σπίτι, λιμάνι, καΐκι, δίχτυ, δάκρυ 

2 . ο Κώστας ο Κωστάκης η κούκλα η κουκλίτσα 

το κουκλάκι 

η καρέκλα η καρεκλίτσα 

το καρεκλάκι 

το ντουλάπι το ντουλαπάκι 

το ποτήρι το ποτηράκι το σπίτι το σπιτάκι 

το τραπέζι το τραπεζάκι η μπλούζα η μπλουζίτσα 

το μπλουζάκι 

ο πατέρας ο πατερούλης η φούστα η φουστίτσα 

η κόρη η κορούλα το παντελόνι το παντελονάκι 

η ταβέρνα η ταβερνούλα το μαχαίρι το μαχαιράκι 

η πόρτα η πορτούλα το βράδυ το βραδάκι 

ο Δημήτρης ο Δημητράκης η Μαίρη η Μαιρούλα 

Ετσι είμαι εγώ 

Δραστηριότητες 

1. α. τελείωσε 

β. φόβο, νοσταλγία, αγάπη 

3. Ιστ, 2γ, 3ε, 4α, 5δ, 6β 

4. Ουσιαστικά Ρήματα 

το βλέμμα βλέπω 

το σχήμα σχηματίζω 

το χρώμα χρωματίζω 

η αλλαγή αλλάζω 

το όνειρο ονειρεύομαι 

το χαμόγελο χαμογελάω 

η σκέψη σκέπτομαι 

η αγκαλιά αγκαλιάζω 

ο φόβος φοβάμαι 
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5. μάτια 

βλεφαρίδες 

φρύδια 

μύτη 

χείλια 

στόμα 

δόντια 

αυτιά 

μέτωπο 

μάγουλα 

μουστάκι 

μούσι 

Γραμματική 

2. χρώμα μαλλιά 

μάτια 

νύχια χέρια 

πόδια 

σχήμα φρύδια 

αυτιά 

το χρώμα των μαλλιών σου 

το χρώμα των ματιών σου 

τα νύχια των χεριών σου 

τα νύχια των ποδιών σου 

το σχήμα των φρυδιών σου 

το σχήμα των αυτιών σου. 

Το μηδέν 

Δραστηριότητες 

1. Το τραγούδι λόγω του γρήγορου και ζωηρού ρυθμού του προκαλεί κατά κύ

ριο λόγο αισιοδοξία. Ωστόσο, επειδή καθένας βιώνει διαφορετικά κάθε τραγού

δι ανάλογα με τις προηγούμενες εμπειρίες του και άλλα συναισθήματα θα μπο

ρούσαν να αναφερθούν από τους μαθητές. Στόχος δεν είναι να δώσουν μια μο

νολεκτική απάντηση αλλά να μιλήσουν για τα συναισθήματα που τους προκαλεί 

το τραγούδι. 

2. πριν τώρα μετά 

•» Φ 

3 4 2 1 
3. Α,α Β,β Γ,β Δ,α 

Γραμματική 

1. παχαίνω, λεπταίνω, αρρωσταίνω, ζεσταίνω κ.λπ. 

γυρίζω, αδυνατίζω, αποφασίζω, σκουπίζω, χαρίζω, φωτίζω κ.λπ. 

Χάντρα θαλασσιά 

Δραστηριότητες 

1. Αβ, Βα, Γβ, Δα 

2. Αα, Ββ, Γγ, Δα, Εβ 

3. ευκολία (η) δυσκολία 

ευχαριστώ δυσαρεστώ 

ευτυχία δυστυχία 

ευτυχισμένος δυστυχισμένος 

4. ευωδιάζεις κ περνάς κ 

τινάζεις μοσχοβολάς 

βάζεις φοράς 

διατάζεις πετάς 

βγάζεις τυραννάς 

αγκαλιάζεις φοράς 

5. 1γ, 2δ, 3ζ, 4ε, 5α, 6β, 7η, 8στ, 9ι, 10μ, 11θ, 12ν, 13κ, 14λ. 

100 



Γραμματική 

1. 1. τη 2. οι 

2. 1. βυσσινί 

4. καφετί 

3. οι 4. τους 5. τα 6. το 

2. πορτοκαλής 3. θαλασσιά 

5. σταχτί 6. βυσσινής 

7. τις 

Σ’ αγαπώ 

Δραστηριότητες 

1. β. 
1. ποίημα 2. πρωί 3. κύμα 4. μπάντα 5. καρδιά 6. βάρκα 7. φώτα 

2. καινούρια παλιά 

θα τελειώσουν θ' αρχίσουν 

πριν μετά 

όλα τίποτα 

ψάχνω βρίσκω 

3. Ουσιαστικά Ρήματα 

εντύπωση εντυπωσιάζω 

το σημάδι σημαδεύω 

τρελός/τρέλα τρελαίνομαι 

τέλος τελειώνω 

αρχή αρχίζω 

το φως φωτίζω 

Θάλασσα μου σκοτεινή 

Δραστηριότητες 

1. α. και β. Το τραγούδι λόγω της μουσικής και των στίχων του προκαλεί κα

τά κύριο λόγο συναισθήματα μελαγχολίας και φόβου. Ωστόσο, επειδή καθένας 

βιώνει διαφορετικά κάθε τραγούδι ανάλογα και με τις προηγούμενες εμπειρίες 

του, και άλλα συναισθήματα θα μπορούσαν να αναφερθούν από τους μαθητές. 

Στόχος δεν είναι να δώσουν μια μονολεκτική απάντηση αλλά να δικαιολογήσουν 

τα συναισθήματα που τους προκαλεί το τραγούδι. Η λέξη «σκοτεινή», π.χ., μπο

ρεί να προκαλεί αίσθημα φόβου ή η φράση «απόψε που σε χάνω» αίσθημα με

λαγχολίας κ.λπ. 

2. α. σκοτεινή Φ φωτεινή 

β. αγριεμένη Φ ήρεμη 

γ. πρωί Φ βράδυ 

δ. χάνω Φ βρίσκω 

ε. μαύρα Φ άσπρα/λευκά 

στ. βαθιά Φ ρηχά 

ζ. κρύβεις Φ φανερώνεις 

η. όλα Φ τίποτα 

3. Οι στροφές ] και 2, 4 και 5 παρουσιάζουν το εξής σχήμα: το «άνοιγμα» της 

μιας γίνεται «κλείσιμο» της άλλης και το αντίστροφο, έτσι ώστε αν αντιστοιχίσου

με τους όμοιους στίχους να προκύπτει το σχήμα (Χ). 

4. α. Στις στροφές 1, 2, 4 και 5 το πρόσωπο του τραγουδιού απεθύνεται στη 

θάλασσα, ενώ στην 3η στροφή το «σε» μπορεί να είναι μια γυναίκα ή κά

τι άλλο σημαντικό γι’ αυτόν. 

β. «Η θάλασσα» χρησιμοποιείται μεταφορικά στο τραγούδι. Παίζει το ρόλο 

του ακροατή που συμμετέχει στο πρόβλημα του προσώπου του τραγου

διού. Μπορεί να συμβολίζει την ίδια τη ζωή σαν ένα ταξίδι, την τύχη, το 

άγνωστο, τις περιπέτειες. 

γ. «Το νησί μου» ίσως συμβολίζει το τελικό σκοπό του ταξιδιού (πρβλ. την 

«Ιθάκη» του ομηρικού Οδυσσέα), ενώ «η ξένη στεριά» συμβολίζει το 

καινούριο, το άγνωστο, τον ενδιάμεσο σταθμό του ταξιδιού της ζωής 

που δεν είναι όμως ο τελικός ή ο επιθυμητός μας προορισμός. Ωστό

σο, για όλα τα παραπάνω και άλλες ερμηνείες θα μπορούσαν να γίνουν 

δεκτές και να αποτελέσουν αφορμή για συζήτηση. 

5. α. σκοτεινή, αγριεμένη, βαθιά, με μαύρα νερά 
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Γραμματική 2. α. 1-στ 2-α 3-δ 4-ε 5-γ 6-β 

1. Αρσενικό 

βαθύς 

θηλυκό 

βαθιά 

Ουδέτερο 

βαθύ 

φαρδύς φαρδιά φαρδύ 

μακρύς μακριά μακρύ 

πλατύς πλατιά πλατύ 

ελαφρύς ελαφριά ελαφρύ 

παχύς παχιά παχύ 

βαρύς βαριά βαρύ 

2. βαθιά νερά 

παχιά γυναίκα 

βαθύ πιάτο 

βαθιές σκέψεις 

μακριά μαλλιά 

πλατύ καπέλο 

μακρύ ταξίδι 

μακριά/φαρδιά φούστα 

βαριά/ελαφριά τσάντα 

βαθιά/πλατιά θάλασσα 

μακρύς δρόμος 

βαθύς ύπνος 

βαθύ/μακρύ ποτάμι 

Το κορίτσι με τα σπίρτα 

Δραστηριότητες 

1. 1. 3ο σκίτσο 

3. 1 ο σκίτσο 

5. 2ο σκίτσο 

7. 4ο σκίτσο 

2. 5ο σκίτσο 

4. 7ο σκίτσο 

6. 6ο σκίτσο 

β. πουλάς Φ αγοράζεις 

νυχτώνει Φ ξημερώνει 

άναψε Φ έσβησί 

μπρος Φ πίσω 

3. α. γυαλί 

χαλκός 

πέτρα 

μαλλί 

πανί 

γούνα 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

γυάλινος 

χάλκινος 

πέτρινος 

μάλλινος 

πάνινος 

γούνινος 

δέρμα (δέρματος) > δερμάτινος 

β. α. γυάλινο ποτήρι 

γ. πάνινα παπούτσια 

ε. σιδερένια πόρτα 

β. χάλκινο μετάλλιο 

δ. ξύλινο τραπέζι 

στ. γούνινο παλτό 

ζ. πέτρη^ σπίτι η . δερμάτινη τσάντα 

θ. ασημένιο βραχιόλι ι. μάλλινη ζακέτα 

4. 1. α, β 2. ε, ζ, (β) 3. γ, (α, β) 

4. η, στ, (α, β) 5. α, στ, (β) 6. δ 

5. 1. δ 2. ε 3. α 

4. γ 5. β 

Γραμματική 

1. Τα λουλούδια (1) είναι μέσα στο βάζο. 

Το βάζο (2)είναι πάνω στο τραπέζι. 

Ο κουβάς (3) είναι δίπλα στη σκούπα. 

Το παράθυρο (4) είναι ανάμεσα στην ντουλάπα και την πόρτα 

Μια αράχνη (5) κρέμεται πάνω από το τραπέζι. 

Η Σταχτοπούτα (6) είναι μπροστά από το τζάκι και σφουγγαρίζει. 

Τα ποντίκια (7) είναι πίσω από τον κουβά. 

Ο πύργος του πρίγκιπα (8) είναι μακριά από το σπίτι της Σταχτοπούτας. 
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