
∆είχνουµε µε γραµµές πού

πρέπει να βάλουµε κάθε

αντικείµενο.

TToo  ÛÛ››ÙÙÈÈ  ÌÌÔÔ˘̆

Στο σπίτι µου

ƒƒˆ̂ÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

¶¿ˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ 
ÛÙË ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË.

Τι θα θέλαµε να ρωτήσουµε την οικογένεια 

που µετακοµίζει;

50
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∆È ‚Ï¤ÂÈ˜; ∆È ·ÎÔ‡˜; ∆È È¿ÓÂÈ˜; ∆È Ì˘Ú›˙ÂÈ˜; ∆È ÓÈÒıÂÈ˜;

TToo  ÛÛ››ÙÙÈÈ  ÌÌÔÔ˘̆

Φαντάσου ότι είσαι µέσα σε ένα δωµάτιο του σπιτιού σου και

ξεναγείς ένα συµµαθητή σου σε αυτό. Πες του:

Γινόµαστε ζευγάρια.

∆είχνουµε µε µία κίνηση και χωρίς να 

µιλάµε τι µπορούµε να κάνουµε σε ένα

δωµάτιο του σπιτιού µας.

Θα το µαντέψουν οι συµµαθητές µας;

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

∫Ô
˘˙›

Ó· ª¿
ÓÈÔ

∫·
ıÈÛ

ÙÈÎ
fi

ÀÓ
Ô‰ˆ

Ì¿Ù
ÈÔ

Tα                      µε τις σπιτολέξεις
• Συγκεντρώνουµε εικόνες και λέξεις για κάθε δωµάτιο του σπιτιού.
• Συζητάµε για αυτές και τις βάζουµε στα κουτιά που  

φτιάχνουµε στην τάξη.
• Παίζουµε ªªÈÈ··  ÌÌ¤¤ÚÚ··  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ››ÙÙÈÈ  ÎÎ¿¿ÙÙÈÈ  ÛÛ˘̆ÓÓ¤¤‚‚ËË..

Tο σπίτι µου έχει...

11  ––  22

™›ÙÈ ÌÔ˘, ÛÈÙ¿ÎÈ ÌÔ˘
Î·È ÊÙˆ¯ÔÎ·Ï˘‚¿ÎÈ ÌÔ˘...
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∏∏  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆

3. Πώς ζούµε στη γειτονιά;

4. Η γειτονιά και το περιβάλλον

2. Oι άνθρωποι της γειτονιάς

1. Πώς είναι η γειτονιά µου;



11..  ¶¶ÒÒ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆;

ŒÚ¯ÔÌ·È ÛÙË
ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘.

Πώς είναι η γειτονιά σου;

Ζωγράφισε ό,τι θέλεις από τη γειτονιά σου στα µπαλόνια.

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

Aναφιώτικα

53



¶¶ÒÒ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆;

Τι βλέπεις από ένα παράθυρο;

º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ ‚Á·›ÓÂÈ˜ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘.

∆È ‚Ï¤ÂÈ˜; ∆È ·ÎÔ‡˜; ∆È È¿ÓÂÈ˜; ∆È Ì˘Ú›˙ÂÈ˜; ∆È ÓÈÒıÂÈ˜;

Mπορείς, τώρα, να γίνεις δηµοσιογράφος 

και να παρουσιάσεις τη γειτονιά σου 

στους συµµαθητές και τις συµµαθήτριές

σου;

Σε τι µοιάζουν οι γειτονιές µας; 

Σε τι διαφέρουν;

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

ªªÈÈ··  ÊÊÔÔÚÚ¿¿  
··fifi  ÙÙÔÔ
··ÚÚ¿¿ıı˘̆ÚÚÔÔ  
ÂÂ››‰‰··.... ..

Kάθε γειτονιά έχει

κτίρια, δρόµους και

άλλους χώρους.

11  ––  22  ––  33

Γ. Άβλιχος, Kοπέλα στο παράθυρο

54
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22..  OOÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ÙÙËË˜̃  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿˜̃

°Â›ÙÔÓ· ¤¯ÂÈ˜; 
£Âfi ¤¯ÂÈ˜!

∆È ÂÓÓÔÂ›˜
ÁÈ·ÁÈ¿;

Tι εννοεί η γιαγιά;
Ποια ονόµατα γειτόνων σου γνωρίζεις;

Γινόµαστε ζευγάρια και παίζουµε τους γείτονες.

Ένας γείτονας ήρθε στο σπίτι µου. 
Τι να θέλει άραγε;

Τι συζητούν οι γείτονες;

Μιλάµε µε τους γείτονες από τα παράθυρα.

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ
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OOÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ÙÙËË˜̃  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿˜̃

∏ ‹ÁÂ ÛÙÔ

√ ‹ÁÂ ÛÙËÓ

H ‹ÁÂ ÛÙË

∏ ‹ÁÂ ÛÙÔ

√ ‹ÁÂ ÛÙÔ

√ ‹ÁÂ ÛÙË . . .

¶¶ÔÔÈÈÔÔ˜̃  ‹‹ÁÁÂÂ  ÛÛÂÂ  ÔÔÈÈÔÔÓÓ; ∂∂ÓÓÒÒÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ    ÌÌÂÂ  ÁÁÚÚ··ÌÌÌÌ¤¤˜̃..

Τι θα συµβεί αν… κλείσει το περίπτερο της γειτονιάς;

Τι θα συµβεί αν… κλείσει το...

ªªÈÈ··  ÌÌ¤¤ÚÚ··  ÛÛÙÙËË  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

44  ––  55  ––  66

Oι άνθρωποι που µένουν στην ίδια γειτονιά 

λέγονται γείτονες. Στη γειτονιά υπάρχουν 

άνθρωποι που µας εξυπηρετούν.

Παίρνουµε και άλλους ρόλους από τους ανθρώπους της γειτονιάς.

Παίζουµε την ιστορία µε ένα               .
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Ποιες από τις εικόνες σού θυµίζουν τη γειτονιά σου;
Τι άλλο γίνεται στη γειτονιά σου;
Ρωτάµε τους γονείς µας, το δάσκαλό µας ή τη δασκάλα µας για αυτό.

∏ ˙ˆ‹ 
ÛÙË 

ÁÂÈÙÔÓÈ¿

ƒƒˆ̂ÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

33..  ¶¶ÒÒ˜̃  ˙̇ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙËË  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿;
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∂∂ÚÚÂÂ˘̆ÓÓÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ¤¤ÍÍˆ̂  ··fifi  ÙÙËËÓÓ  ÙÙ¿¿ÍÍËË
Βγαίνουµε περίπατο στη γειτονιά του σχολείου…

Παίρνουµε το βιβλίο µας και το µολύβι µας. Έτοιµοι; Φύγαµε!

Βάλε X στις εικόνες

που µοιάζουν 

µε αυτές που

παρατηρείς 

στη γειτονιά 

του σχολείου.

¶¶ÒÒ˜̃  ˙̇ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙËË  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Σε κάθε γειτονιά χρειάζεται να υπάρχουν χώροι όπου οι

γείτονες συναντιούνται, επικοινωνούν και διασκεδάζουν.

77  ––  88

Τι µας άρεσε από όσα είδαµε; 

Τι δε µας άρεσε;

Τι άλλο θα θέλαµε να έχει η γειτονιά 

του σχολείου µας;

Γιατί;
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Χωριζόµαστε σε οµάδες.

Κάθε οµάδα συζητάει και

ανακοινώνει ένα

πρόβληµα της γειτονιάς.¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

¶¶ÚÚfifiÛÛÎÎÏÏËËÛÛËË

∆Ô Ú¿‰ÈÔ «°ÂÈÙÔÓÈ¿» Î·ÏÂ›

ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÈ˜ Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜ 

ÙË˜ ∞∞’’  ¢¢ËËÌÌÔÔÙÙÈÈÎÎÔÔ‡‡

ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹:

««∏∏  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿  ÙÙˆ̂ÓÓ  ÔÔÓÓÂÂ››ÚÚˆ̂ÓÓ»»

44..  ∏∏  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ÂÂÚÚÈÈ‚‚¿¿ÏÏÏÏÔÔÓÓ

OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ
·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ 
ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Î·È

ÚÔÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ Ï‡ÛÂÈ˜.
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HH  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ÂÂÚÚÈÈ‚‚¿¿ÏÏÏÏÔÔÓÓ

ººÙÙÈÈ¿¿¯̄ÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÌÌËËÓÓ‡‡ÌÌ··ÙÙ··  ÁÁÈÈ··  ÌÌÈÈ··  ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÚÚËË  ˙̇ˆ̂‹‹  
ÛÛÙÙÔÔ  ÂÂÚÚÈÈ‚‚¿¿ÏÏÏÏÔÔÓÓ  ÙÙËË˜̃  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿˜̃..

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Τι µπορούµε να κάνουµε εµείς για τη γειτονιά µας;

99  ––  1100  ––  1111

Στέλνουµε την πρότασή µας στο δήµαρχο µέσα από µία
ζωγραφιά που έφτιαξε όλη η τάξη.

Τι θα θέλαµε να ρωτήσουµε το δήµαρχο για τη γειτονιά µας;

ƒƒˆ̂ÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

∑∑ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

∆HMAPXOΣ

¶·È‰È¿, ÂÚÈÌ¤Óˆ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Û·˜

ÁÈ· ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· 

ÙË˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ .̃

Kάθε γειτονιά έχει το δικό της 

περιβάλλον και τα δικά της προβλήµατα.
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™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ˙̇ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

£· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·
ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘;

∏∏  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆

HH  ÁÁÂÂÈÈÙÙÔÔÓÓÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆



OO  ÙÙfifiÔÔ˜̃  ÔÔ˘̆  ˙̇ˆ̂

62

1. Aκτές και θάλασσα

2. Nησιά

3. Ποτάµια, λίµνες, κάµποι

4. Bουνά

5. Πώς οι άνθρωποι αλλάζουν τον τόπο που ζουν;



™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Mπορείς να περιγράψεις αυτά που

βλέπει µε τα κιάλια του ο Λαλέων;

Σε τι µοιάζουν και σε τι διαφέρουν

οι εικόνες;

Πώς είναι ο δικός σου τόπος;

£¤Ïˆ 
ÎÈ ÂÁÒ 
Ó· ‰ˆ...

TÈ fiÌÔÚÊÔ˜ 
Ô˘ Â›Ó·È

Ô ÙfiÔ˜ ÌÔ˘!

OO  ÙÙfifiÔÔ˜̃  ÔÔ˘̆  ˙̇ˆ̂

63
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11..  AAÎÎÙÙ¤¤˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ıı¿¿ÏÏ··ÛÛÛÛ··

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Zωγραφίζω τον εαυτό µου µέσα στη βάρκα.

Γίνοµαι καπετάνιος σε µεγάλο πλοίο. Tαξιδεύω και µιλάω για τα µέρη

που βλέπω στο ταξίδι µου.

¶¶ËË‰‰¿¿ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ‚‚¿¿ÚÚÎÎÂÂ˜̃

ÏÏ‡‡ÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÙÙ··  ÛÛÎÎÔÔÈÈÓÓÈÈ¿¿

ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÚÚ··ÁÁÔÔ˘̆‰‰¿¿ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ıı¿¿ÏÏ··ÛÛÛÛ··..
Γ. Pίτσος

Γνωρίζεις άλλα ποιήµατα ή τραγούδια για τη θάλασσα;

Nα ψάξεις και να φέρεις στο σχολείο µουσική και τραγούδια για τη

θάλασσα.

ƒƒˆ̂ÙÙ¿¿ÌÌÂÂ
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AAÎÎÙÙ¤¤˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ıı¿¿ÏÏ··ÛÛÛÛ··

11  ––  22

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Παρατηρούµε τις φωτογραφίες και συζητάµε για αυτές.

Σε κάθε φωτογραφία δίνουµε έναν τίτλο.

¶¶ÒÒ˜̃  ˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÔÔÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ··ÎÎÙÙ¤¤˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛÙÙËË  ıı¿¿ÏÏ··ÛÛÛÛ··;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

O τόπος που ζεις βρίσκεται

κοντά στη θάλασσα; Πώς είναι;

Σου αρέσει η θάλασσα; Γιατί;

O τόπος µου έχει πολλές ακτές, παραλίες και

ακρογιάλια. Eίναι ένας παραθαλάσσιος τόπος.

Eκεί οι άνθρωποι ...............................................
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22..  NNËËÛÛÈÈ¿¿

EÏ¿ÙÂ Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ
ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡!

Aκολουθούµε τη διαδροµή, όπως δείχνουν οι εικόνες.

Ξεκινάµε από το λιµάνι του νησιού.

Kάτω από κάθε εικόνα γράφουµε µια λέξη που ταιριάζει.

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Σχεδιάζουµε τη διαδροµή µας πάνω στο νησί.

Συζητάµε για κάθε µέρος από όπου περνάµε.

Tι συναντάµε εκεί;
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κεραµικά

δίχτυα

ψαραγορά

λιµάνι

κλειδιά

ξενοδοχείο

κάρτες

πλοία

¶¶ÒÒ˜̃  ˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÔÔÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ÛÛÂÂ  ¤¤ÓÓ··  ÓÓËËÛÛ››;

O τόπος µου είναι η Eλλάδα.

Έχει πολλά νησιά, µικρά και

µεγάλα. Στα νησιά οι άνθρωποι

ασχολούνται µε .........................

....................................................

....................................................

....................................................

33  ––  44

Eνώνω κάθε λέξη µε την εικόνα που ταιριάζει.

NNËËÛÛÈÈ¿¿

Στ. Λαζάρου, Ψαράδες

Συζητάµε τι κάνουν οι άνθρωποι σε ένα νησί.



Φτιάχνουµε ένα µικρό κανό µε πλαστελίνη.

Aκολουθούµε τη διαδροµή του ποταµιού.

Aπό πού πηγάζει ένα ποτάµι; Aπό πού περνά; Πού χύνεται;

68

33..  ¶¶ÔÔÙÙ¿¿ÌÌÈÈ··,,  ÏÏ››ÌÌÓÓÂÂ˜̃,,  ÎÎ¿¿ÌÌÔÔÈÈ

AAÎÎÔÔ‡‡˜̃  ÙÙÔÔÓÓ  ÔÔÙÙ··ÌÌfifi
ÔÔ˘̆  ÙÙÚÚ··ÁÁÔÔ˘̆‰‰¿¿ÂÂÈÈ  ÎÎ··ÈÈ  „„ÈÈıı˘̆ÚÚ››˙̇ÂÂÈÈ..

AAÎÎÔÔ‡‡˜̃  ÙÙÔÔÓÓ  ÔÔÙÙ··ÌÌfifi  ÔÔ˘̆
ÙÙÚÚ··ÁÁÔÔ˘̆‰‰¿¿ÂÂÈÈ  ÎÎ··ÈÈ  ÌÌÔÔ˘̆ÚÚÌÌÔÔ˘̆ÚÚ››˙̇ÂÂÈÈ;;

¶¶fifiÛÛ··  ÎÎ··ÈÈ  fifiÛÛ··  ÔÔ  ÔÔÙÙ··ÌÌfifi˜̃  
‰‰ÂÂÓÓ  ¿¿ÎÎÔÔ˘̆ÛÛÂÂ  ˆ̂˜̃  ÙÙÒÒÚÚ··
ÎÎ··ııÒÒ˜̃  ‰‰ÈÈ··ÛÛ¯̄››˙̇ÂÂÈÈ  ‰‰¿¿ÛÛËË  

ÎÎ··ÈÈ  ‚‚ÔÔ˘̆ÓÓ¿¿  ÌÌ¤¤ÛÛ··  ÛÛÙÙËË  ¯̄ÒÒÚÚ··..
Tο τραγούδι του ποταµού,

Mάγια Mπάριτς

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ
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¶¶ÔÔÙÙ¿¿ÌÌÈÈ··,,  ÏÏ››ÌÌÓÓÂÂ˜̃,,  ÎÎ¿¿ÌÌÔÔÈÈ

Mπορείς να συνεχίσεις την ιστορία;

Tι θα γινόταν αν το ποτάµι σταµατούσε το ταξίδι του;

Γνωρίζεις ποτάµια ή λίµνες που βρίσκονται κοντά στον τόπο σου;

Pώτησε να µάθεις για το νερό που πίνεις: από πού έρχεται και ποια

διαδροµή ακολουθεί.

55  ––  66

TTÔÔ  ÙÙ··ÍÍ››‰‰ÈÈ  ÙÙÔÔ˘̆  ÔÔÙÙ··ÌÌÔÔ‡‡

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Mια φορά κι έναν καιρό σε έναν τόπο µακρινό... ένα ξεκίνησε 

το ταξίδι του από τη χιονισµένη κορυφή ενός                    .

Tαξίδευε, ταξίδευε... κατρακυλούσε στους βράχους και γινόταν ένας

αφρισµένος καταρράκτης            .

Tαξίδευε, ταξίδευε.... περνούσε µέσα από λιβάδια, κάτω από             ,  

πότιζε    και                   .

Tαξίδευε, ταξίδευε... έδινε ζωή στα                που έρχονταν κοντά του

για να πιουν νερό.

Kινούσε τους νερόµυλους                 .

Tαξίδευε, ταξίδευε... µε το νερό του ξεδιψούσαν οι άνθρωποι σε          

και                .

Tαξίδευε, ταξίδευε και ταξιδεύει ακόµη...

Yπάρχουν τόποι στην Eλλάδα που έχουν λίµνες και

ποτάµια. Oι άνθρωποι χρησιµοποιούν το νερό των

ποταµιών και των λιµνών ...........................................

.....................................................................................



44..  BBÔÔ˘̆ÓÓ¿¿

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Φαντάσου ότι είσαι κι εσύ µέλος της οµάδας.

Eτοιµάζεσαι να ανέβεις στο βουνό. Πώς θα προετοιµαστείς;

Ποιους ανθρώπους και ποια µέρη µπορεί να συναντήσεις;

KK··ÏÏfifiÙÙ˘̆¯̄··  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÙÙ··  ‚‚ÔÔ˘̆ÓÓ¿¿,,

ÔÔÙÙ¤¤  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ‰‰ÂÂ  ÁÁÂÂÚÚÓÓ¿¿ÓÓÂÂ..

TTÔÔ  ÎÎ··ÏÏÔÔÎÎ··››ÚÚÈÈ  ÚÚ¿¿ÛÛÈÈÓÓ··

ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ¯̄ÂÂÈÈÌÌÒÒÓÓ··  ¯̄ÈÈfifiÓÓÈÈ..
∆ηµοτικό τραγούδι
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¶¶ÒÒ˜̃  ˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÔÔÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ÛÛÙÙ··  ‚‚ÔÔ˘̆ÓÓ¿¿;

BBÔÔ˘̆ÓÓ¿¿

77  ––  88  ––  99

Ποιες είναι οι ασχολίες των ανθρώπων που ζουν στις ορεινές περιοχές;

Tι δυσκολίες µπορεί να συναντούν οι άνθρωποι εκεί;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Στην Eλλάδα υπάρχουν πολλοί τόποι µε βουνά.

Aυτοί λέγονται ορεινοί τόποι. Oι άνθρωποι που

ζουν εκεί ασχολούνται µε ........................................

...................................................................................

...................................................................................
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55..  ¶¶ÒÒ˜̃  ÔÔÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ··ÏÏÏÏ¿¿˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙÔÔÓÓ  ÙÙfifiÔÔ  ÔÔ˘̆  ˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ;

∆είχνω µε αριθµούς τη σειρά των εικόνων.

Tι άλλαξε σε κάθε σειρά των εικόνων;

Πώς άλλαξε η ζωή των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Oι άνθρωποι αλλάζουν τον τόπο που ζουν όταν ...........

..........................................................................................

..........................................................................................
1100  ––  1111  ––  1122  ––  1133



73

OO  ÙÙfifiÔÔ˜̃  ÔÔ˘̆  ˙̇ˆ̂

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ˙̇ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

Nα ζωγραφίσεις εικόνες ή να κολλήσεις

φωτογραφίες από τον τόπο που ζεις.
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