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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
 

Βρες στο κρυπτόλεξο τα ονόματα έξι σημαντικών προσωπικοτήτων:  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
 

Τι θέμα κυριαρχεί στα ΜΜΕ αυτές τις ημέρες;  

Βρες ένα δημοσιογραφικό άρθρο κι εξέτασέ το  

αξιοποιώντας τις ερωτήσεις που θα αλλάξουν τον κόσμο! 

Εφημερίδα: ……………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία: …………………………………………………………………………… 

Τίτλος άρθρου: ………………………………………………………………………… 

Ποιος είναι ο συγγραφέας και ποιος ο σκοπός του; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τι κοινό στοχεύει; Ποιοι αναμένεται να το διαβάσουν; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν την προσοχή μας (π.χ. λέξεις κλισέ, 

συναισθηματισμοί, εικόνες, «αυθεντίες» κ.λπ.); 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιες απόψεις παρουσιάζονται και ποιες παραλείπονται; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μόλις το διαβάσουν θα έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια άποψη ή κάποιοι μπορεί να έχουν 

διαφορετική; Κι αν ναι, ποια διαφορετική άποψη ενδεχομένως θα έχουν; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 
 

Γράψε τις ερωτήσεις σου για το παραμύθι και το θέμα που πραγματεύεται και 

στείλε τις στον συγγραφέα! Έδωσε την υπόσχεσή του ότι θα απαντήσει σε όλες! 

 

Ερώτηση 1:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ερώτηση 2:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ερώτηση 3:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ύστερα, σάρωσε ή φωτογράφισε ή πληκτρολόγησε τις ερωτήσεις σου και στείλε τις 

ηλεκτρονικά στο zarintas@gmail.com. Μην ξεχάσεις να γράψεις το όνομά σου! 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 
 

Αφού διαβάσεις το βιβλίο, σημείωσε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

πράγματα που σου άρεσαν: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

 

2 

πράγματα που σε προβλημάτισαν: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

1 

πράγμα που θα άλλαζες: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 
 

Τα παιδιά κρατάνε τις πιο κάτω κάρτες (ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ) και σηκώνουν αυτήν που θεωρούν 

ότι ανταποκρίνεται στις δηλώσεις που κάνει ο/η δάσκαλος/α. Εναλλακτικά, τα παιδιά 

μπορούν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους. 

  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: 

❖ Η Κοσμόπολη κινδύνευε να βυθιστεί από τις πολλές νεροποντές. 

❖ Η Μαριάνθη ταξίδεψε ως το νησί Τόγκα. 

❖ Ο σοφός παππούλης δεν ήξερε την Κοσμόπολη. 

❖ Τα τελευταία τριάντα χρόνια γράφτηκαν τόσες πληροφορίες όσες τα προηγούμενα 

πέντε χιλιάδες χρόνια 

❖ Οι πρώτες διαφημίσεις εμφανίστηκαν στη Γαλλία το 1820. 

❖ Η Μαριάνθη φορούσε μεγάλα γυαλιά.  

❖ Ο πρόεδρος πρότεινε να φτιάξουν μεγάλους σωλήνες, για να ρίχνουν όσες 

πληροφορίες δεν χωράνε στην πόλη τους στα σκουπίδια.  

❖ Στην έρημο της Ατακάμα έχει να βρέξει τετρακόσια χρόνια. 

❖ Το κόκκινο είναι το χρώμα που τραβάει αμέσως την προσοχή. 

❖ Η παρεξηγημένη λεξούλα ήταν η «κριτική». 

❖ Η Μαριάνθη έγραψε τις ερωτήσεις σε πέντε φύλλα μπανάνας. 

❖ …………… 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 
 

Τύπωσε το πιο κάτω ανάπτυγμα και φτιάξε τον κύβο. Θα χρειαστείς ψαλίδι και γόμα. Μετά 

ρίξε τον και σε κάθε ερώτηση που έρχεται προσπάθησε να πεις την απάντηση. Μπορείς, 

βεβαίως, να κοιτάζεις στο βιβλίο.  

 

 

 

 

Τι  

έγινε;  

 

Πότε  

έγινε;  

 

Πώς 

έληξε;  

 

Ποιοι/ες 

λαμβάνουν 

μέρος;  

 

Πού 

έγινε;  

 

Ποια είναι 

η κεντρική 

ιδέα; 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 
 

 

Τύπωσε την πιο κάτω αφίσα κι ανάρτησέ την σε περίοπτη θέση στην τάξη ή στο δωμάτιό σου. 

Κάθε φορά που συναντάς δημοσιογραφικό κείμενο προσπάθησε να το «ανακρίνεις» με τις 

ερωτήσεις που θα αλλάξουν τον κόσμο! 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 
 

Ζωγράφισε το Νησί της Εφημερίδας όπως το φαντάζεσαι:  
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Ζωγράφισε το Νησί των Ειδήσεων όπως το φαντάζεσαι:  
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Ζωγράφισε το Νησί των Διαφημίσεων όπως το φαντάζεσαι:  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 
 

Κάνε έρευνα στο διαδίκτυο ή σε βιβλία και συμπλήρωσε τις «ταυτότητες» των πιο κάτω 

σημαντικών γυναικών που αναφέρονται στο βιβλίο: 

Τζέιν Γκούνταλ  

Ημερομηνία γέννησης: ………………………………………………………………………………………. 

Τόπος γέννησης: ………………………………………………………………………………………. 

Επάγγελμα/ασχολία: ………………………………………………………………………………………. 

Λίγα λόγια για τη ζωή της: ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Μαλάλα Γιουσαφζάι 

Ημερομηνία γέννησης: ………………………………………………………………………………………. 

Τόπος γέννησης: ………………………………………………………………………………………. 

Επάγγελμα/ασχολία: ………………………………………………………………………………………. 

Λίγα λόγια για τη ζωή της: ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Σονίτα Αλιζαντέχ 

Ημερομηνία γέννησης: ………………………………………………………………………………………. 

Τόπος γέννησης: ………………………………………………………………………………………. 

Επάγγελμα/ασχολία: ………………………………………………………………………………………. 

Λίγα λόγια για τη ζωή της: ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10 
 

Βρες σημαντικές πληροφορίες μέσα στο παραμύθι και γράψε τις σαν «Το ήξερες ότι…».  

Για αρχή μπορείς να βρεις πότε και πού εκδόθηκε η πρώτη εφημερίδα της Κύπρου! 

 

 

 

Το ήξερες ότι… 

Το ήξερες ότι… 

Το ήξερες ότι… 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11 
 

Κάποιες σημαντικές λέξεις του βιβλίου μπερδευτήκαν! Μπορείς να τις βρεις;  

 

ο π ό Κ η λ σ ο μ  → …………………………………………………… 

ο π ς π λ α η Π ύ  → …………………………………………………… 

ά η ν θ Μ α ρ ι  → …………………………………………………… 

ρ ι κ τ ή ι Κ  → …………………………………………………… 

Ε ς μ φ δ η ε ί ε ρ  → …………………………………………………… 

α ί ε ι μ ι ς Δ η φ ς  → …………………………………………………… 

ς Ε ι δ ε ή ι ς  → …………………………………………………… 

λ φ ί ο ο η ρ Π ρ ς ε  → …………………………………………………… 

ω τ ε ι ς σ ή ρ Ε  → …………………………………………………… 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12 
 

Ο πρόεδρος είχε την ιδέα να φτιάξουν μεγάλους σωλήνες, μέσα στους οποίους 

θα ρίχνουν τις ειδήσεις στη θάλασσα.  

Τι σπουδαία ιδέα θα είχες εσύ, ώστε να σωθεί η Κοσμπόπολη; Γράψε την πιο 

κάτω και μετά κάνε ένα σχέδιο που να την δείχνει: 

 

  

Η ΠΙΟ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΙΔΕΑ:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΣΧΕΔΙΟ: 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13 
 

Λύσε το σταυρόλεξο: 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ 

1. Οι ειδήσεις που δεν είναι αλήθεια 

λέγονται και... 

3. Το όνομα της πρωταγωνίστριας. 

8. Το πρώτο νησί που επισκέφθηκε η 

πρωταγωνίστρια ήταν το νησί της... 

9. Το δεύτερο νησί ήταν το Νησί των... 

10. Έτσι ονομάζεται η πόλη που βυθίζεται. 
 

2. Το τρίτο νησί ήταν το Νησί των... 

4. Ο πρόεδρος πρότεινε να φτιάξουν... 

5. Ο παππούλης της έδωσε τις ....... που θα 

αλλάξουν τον κόσμο. 

6. Το χρώμα που τραβάει την προσοχή των 

ανθρώπων. 

7. Η "παρεξηγημένη" λεξούλα. 
 

 


