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1. Γιατί δημιουργήσαμε αυτό το υλικό; 
 
Αφετηριακή αρχή του βιβλίου μας αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η σύγχρονη ελ-

ληνική κοινωνική και, κατά συνέπεια, εκπαιδευτική πραγματικότητα καθιστά πιο ε-
πίκαιρη από ποτέ την κριτική στάση απέναντι στα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά ερ-
γαλεία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και υπογραμμίζει την ανάγκη νέων 
εκπαιδευτικών προτάσεων που θα ανάγουν τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήμα-
τος σε πολιτισμική πράξη. Υπό το πρίσμα αυτό, κρίνουμε ότι η διδασκαλία της λογο-
τεχνίας καλείται να ξεπεράσει τον συχνά διεξαγωγικό, διευκολυντικό και εργαλειακό 
χαρακτήρα της.1 Κινούμενη στο αναδομημένο αυτό πλαίσιο, θα μπορέσει να μετου-
σιωθεί σε πολιτισμική πράξη που με όχημα τη γλώσσα θα προσεγγίζει με σεβασμό 
την ετερότητα στο πλαίσιο ενός «εμείς» διαμορφωμένου από κοινές, πανανθρώπινες 
αξίες.  

Ως συγγραφική ομάδα δεν αγνοούμε, βέβαια, τη βιβλιογραφική διαμάχη σχε-
τικά με την αναγκαιότητα ή μη της εμπλοκής του λογοτεχνικού υλικού κατά τη διαδι-
κασία εκμάθησης του δεύτερου, τρίτου κ.λπ. γλωσσικού κώδικα2 ούτε παραγνωρί-
ζουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με τον απαιτητικό χαρακτήρα της λογοτεχνι-
κής γλώσσας, τη δυσκολία επιλογής των κειμένων λόγω θέματος, έκτασης κ.λπ.3. Εν 
τούτοις, υποστηρίζουμε την άποψη ότι το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να ενισχύσει 
αποτελεσματικά την εκμάθησή του. Γλωσσική και συναισθηματική μέθεξη, ολιστική 
εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, έναυσμα για δραστηριότητες βιωματικού και 
πολυαισθητηριακού χαρακτήρα, ενεργοποίηση της φαντασίας, ενίσχυση της δη-
μιουργικότητας, καλλιέργεια της έκφρασης, του αισθητικού κριτηρίου και της διαπο-
λιτισμικής επίγνωσης είναι ελάχιστα από τα οφέλη που θα μπορούσαν να ανακύψουν 
κατά την αξιοποίησή της και να ενδυναμώσουν τη γλωσσική εκμάθηση. Αναντίρρητα, 
η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας συνίσταται και στον σχεδιασμό δραστηριο-
τήτων που ανταποκρίνονται στο γλωσσικό υπόβαθρο και στις εκάστοτε ανάγκες των 
μαθητών/τριών.  

Σε κάθε περίπτωση πρεσβεύουμε ότι η κατάλληλη αξιοποίηση της λογοτεχνίας 
θα προσδώσει μια νέα διάσταση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας που θα αποσκοπεί όχι μόνο στην κατάκτηση της γνώσης αλλά και στη διά-
δοση της παιδείας και της πολιτισμικής κουλτούρας τόσο της ελληνικής, όσο και της 
ιδιαίτερης κουλτούρας των μαθητών/τριών. Δυστυχώς, όμως, τα μέχρι τώρα 

 
1 Ηλιοπούλου Κ. & Πλουσίου Μ. (2018). Διδάσκοντας τα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα με όχημα 
τη λογοτεχνία: παιδαγωγικές προεκτάσεις. Θεωρία και έρευνα στις επιστήμες της αγωγής. Θεματικός 
τόμος: Ειδική Αγωγή. Πάτρα, 41 (25-40). 
http://periodiko.inpatra.gr/issue/issue41/mobile/index.html#p=1 
2 Lao, C. Y. & Krashen, S. (2000). The impact of popular literature study on literacy development in EFL: 
More evidence for the power of reading. System, 28 (261–270)   ̇ Carter 1988, Lazar 1993, Cook 1994, 
Short 1996, Tucker 2006, στο Aγάθος, Θ., Γιαννακού, Β., Δηµοπούλου, Β., Ρουµπής, Ν. & Τσοτσορού, 
Α. (2011). Διδακτική της Γλώσσας: Το λογοτεχνικό κείµενο ως διδακτικό υλικό και η εξέλιξη της προ-
σέγγισής του στα εγχειρίδια διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως ξένης. Στο: Σ. Μπουζάκης (επιµ.) Πρα-
κτικά 6ου Επιστηµονικού Συνεδρίου για την Ιστορία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg, σ.σ. 833-839. 
3 Γκικόπουλος, Φ. (2015). Η χρήση του λογοτεχνικού κειμένου στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.  
http://www.avgi.gr/article/10812/5363617/e-chrese-tou-logotechnikou-keimenou-stedidaskalia-tes-
xenes-glossas [Προσπελάστηκε 10/8/2018]. 
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Εικόνες 10 & 11: Φύλλα «βήματα στα ποιήματα» & «τι κρατάω στο μπαούλο» 

 
 

 7ο βήμα Επιλογή εργασίας για το σπίτι  
Οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς 

μαθησιακούς τύπους. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν τα ίδια την εργασία/τις εργα-
σίες που θα κάνουν στο σπίτι.  

Τέλος, οι εργασίες των παιδιών μπορούν να τοποθετούνται στο πορτοφόλιο 
τους. Από αυτές μπορεί να προκύψει το ανθολόγιο της τάξης με ποιήματα και τρα-
γούδια που παρουσιάζουν τα παιδιά στην τάξη.  
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Φωτογραφία εδώ 

Λίγα λόγια για μένα…. 

μου αρέσει… 

αγαπημένος ήρωας 
/αγαπημένη ηρωίδα 

αγαπημένο βιβλίο  

αγαπημένος  φίλος/ 
αγαπημένη  φίλη 

Τα αγαπημένα μου…. 

φαγητό ………………………………… 

τραγούδι …………..………………… 

ταινία ……………………………..……. 

Είμαι ……………χρονών  

Πηγαίνω στην ……………..τάξη  

Τα γενέθλιά μου είναι 
……………………………………………
………………………………………….. 

Μιλάω για μένα 
Το όνομά μου είναι …………………………………………. 
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«Η μαγική σφαίραii» 

Όνομα: ………………………………    Ημερομηνία: …………………………………………… 

1. Τι μου λέει ο τίτλος; Μαντεύω τι λέει το ποίημα και το ζωγραφίζω στη 

σφαίρα.

2. Σημειώνω λέξεις που μου έρχονται στο μυαλό γύρω από τη σφαίρα.

3. Διαβάζω το ποίημα και  βλέπω πάλι τις απαντήσεις μου.

Γράφω τον τίτλο του ποιήματος εδώ: ………………………………………………………… 

Το ποίημα μιλάει για: …………………………………………………………………………………………… 

ii Robb, Α.  (2003). 40 Graphic Organizers That Build Comprehension During Independent Rea- 

ding. New York: Scholastic Teaching Resources (p.23). 
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Διαβάζοντας μαθαίνω. Βάζω στο τσεπάκι μου τις λέξεις που θέλωiii: 

Όνομα: ……………………………………………………….  Ημερομηνία: ………………………………………………… 

iii
 Robb, Α. (2003). 40 Graphic Organizers That Build Comprehension During Independent 

Reading. New York: Scholastic Teaching Resources (p. 16). 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Γράφω λέξεις που 

μου αρέσουν 

Γράφω λέξεις που υπάρχουν και 

σε άλλες γλώσσες που ξέρω 
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Σχέδιο μαθήματος  

Επίπεδο γλωσσομάθειας Α2+  

Ομάδα - στόχος  Παιδιά ηλικίας (8-12) 

Αριθμός μαθητών Δεν υπάρχει δέσμευση 

Θεματικό περιεχόμενο «Παιχνίδια με την αλφαβήτα» 

Ποιήματα-Τραγούδια  Αγγελική Βαρελλά, «Η αλφαβήτα των βιβλίων»23 

 Ηλίας Ανδριόπουλος- Μιχάλης Μπουρμπούλης «Με το 

άλφα με το βήτα με το νι και με το σίγμα»24 

Απαιτούμενος χρόνος Επαφίεται στην κρίση του/της εκπαιδευτικού η επιλογή των 
δραστηριοτήτων που ταιριάζουν στο προφίλ της τάξης του/της 
και συνάδουν με το επίπεδο γλωσσομάθειάς των μαθη-
τών/τριών· Ωστόσο, προτείνονται και ο χρόνος που δύναται να 
διαθέσει. 

Διδακτικοί Στόχοι25 Οι μαθητές/τριες αναμένεται  

Λεξιλογικοί:  

o Να ανακαλέσουν λεξιλόγιο που γνωρίζουν: αλφάβητο/ 
αναγνωστικές προτιμήσεις/ άλλα προσωπικά τους εν-
διαφέροντα (ΓΝΩΣΗ) 

o Να παίξουν με το κοινό λεξιλόγιο στις γλώσσες που 
γνωρίζουν (ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ) 

Επικοινωνιακοί/Λειτουργικοί: 

o Να εξοικειωθούν με διαφορετικούς τρόπους ανάγνωσης 
και παρουσίασης των ποιημάτων (ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ) 

o Να συγκρίνουν διαφορετικά ποιήματα και να διατυπώ-
νουν τις παρατηρήσεις τους για αυτά (ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ) 

Συναισθηματικοί-κοινωνικοπολιτισμικοί26:  

o Να γνωρίζουν βασικές πληροφορίες για τους δημιουρ-
γούς Αγγελική Βαρελλά, Ηλία Ανδριόπουλο και Μιχάλη 
Μπουρμπούλη (ΓΝΩΣΗ) 

 
23 Βαρελλά, Α. (χ.χ.) Η αλφαβήτα των βιβλίων:  
http://filanagnosia1pyr.blogspot.com/2012/09/normal-0-h.html. Ανακτήθηκε στις 5/3/2019. 
24 Ανδριόπουλος, Η & Μπουρμπούλης, Μ. (1986). Με το άλφα με το βήτα με το νι και με το σίγμα. 
Στο Παμπουδή, Π., Παπαδάκης, Γ. (1986). Με το άλφα με το βήτα με το νι και με το σίγμα. Ραδιοτη-
λεόραση. ΕΡΤ. 
https://www.retrodb.gr/wiki/index.php/%CE%9C%CE%B5_%CF%84%CE%BF_%CE%AC%CE%BB%CF%86%CE%B1_%CE%BA%CE
%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B1,_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%BF_%CE%BD%CE%B9_%C
E%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%BF_%CF%83%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1 (Ανακτήθηκε στις 
5/3/2019) 
25 Περιγράφονται πιο αναλυτικά μετά από κάθε δραστηριότητα.  
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o Να συνδέσουν την Ελληνική με τις άλλες γλώσσες που
γνωρίζουν (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ)

o Να εκφράσουν την ιδιαίτερη γλωσσική και πολιτισμική
τους ταυτότητα παρουσιάζοντας στην τάξη αλφάβητα-
γράμματα-λέξεις, τραγούδια, ποιήματα, διαλόγους, βί-
ντεο και εικόνες (ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ)

o Να εκφράσουν τα συναισθήματα για τα ποιήματα που
διάβασαν (ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ)

o Να εκφραστούν δημιουργώντας τα δικά τους ποιήματα,
τραγούδια, σχηματοποιήματα, εικόνες, φανταστικούς
χαρακτήρες και διαλόγους σύμφωνα με τις εμπειρίες και
τα ενδιαφέροντά τους και παίζοντας με τα αλφάβητα, τα
γράμματα και τις λέξεις (ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ)

Εμπλεκόμενες Δεξιότητες Κατανόηση γραπτού λόγου 

Κατανόηση προφορικού 

Παραγωγή γραπτού λόγου  

Παραγωγή προφορικού λόγου 

Μαθαίνουν πώς να μαθαί-
νουν 

 Εργασία σε ομάδες
 Διερεύνηση θέματος
 Πρόβλεψη
 Ιδεοθύελλα
 Επιλογή δραστηριοτήτων (Τρίλιζα)
 Θεατρικό παιχνίδι

Προαπαιτούμενη γνώση Γραμματική: 

• Ενεστώτας Ρημάτων α΄27, β΄, αβ΄, γ΄ τύπου
• Ονομαστική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού

των αρσενικών (-ος, -ης, -ας), των θηλυκών (-α, -η)
και των ουδέτερων (-ι, ο)

Λεξιλόγιο: 

• Σχετικό με τα συναισθήματα: θυμωμένος, χαρούμε-
νος, λυπημένος κτλ.

• Σχετικό με τις πέντε αισθήσεις: μυρίζω, ακούω, βλέ-
πω, νιώθω

• Σχετικό με την εκφορά γνώμης/ άποψης «μου αρέ-
σει..», «προτιμώ» κτλ.

Μέθοδος διδασκαλίας Δραστηριοκεντρική Εκμάθηση  

27 Υιοθετείται ο όρος «α’ τύπος» για τα ρήματα της πρώτης συζυγίας, «β’ τύπος» για τα ρήματα της 
δεύτερης συζυγίας, «αβ’» για τα ρήματα με συνηρημένους τύπους Ενεργητικού Ενεστώτα, και «γ’ 
τύπος» για τα αποθετικά πρώτης και δεύτερης συζυγίας.  
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[ 69 ]

Όνομα: …………………………………………………….  Ημερομηνία: …………………………………………... 

Φτιάχνω το δικό μου τραγούδι-ποίημα για το όνομά μου. Παίζω με το ελληνικό και με άλλα αλφάβητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Με λένε Δάφνη –Defne  
Δάφνη στα ελληνικά  
Defne στα τουρκικά  
Δ όπως το δέντρο  
Α όπως η άνοιξη  
Φ όπως η φωτιά 
Ν όπως το νερό  
Η όπως τον ήλιο 
D dünya gibi 
E elma gibi  
F fındık gibi  
N nar gibi  
E etek gibi 
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[ 116 ]

Όνομα: ………………………………………  Ημερομηνία: ………………………………………… 

4.Φτιάχνεις ένα βίντεο (2-3 λεπτά) για την πόλη/ τη γειτονιά που ζεις. Μιλάς για την πόλη/ τη γειτονιά σου.

Η πόλη/ γειτονιά μου είναι 
μικρή/ μεγάλη/ όμορφη/ 

βρώμικη/ καθαρή…

Η πόλη μου/ η γειτονιά μου 
έχει μικρά σπίτια, όμορφες 

αυλές, ένα μικρό μανάβικο…. 

Οι άνθρωποι στην πόλη/ στη 
γειτονιά μου είναι… 

Η πόλη μου/ η γειτονιά μου 
μου αρέσει πολύ γιατί… 
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[ 143 ]

Όνομα: ………………………..……………. Ημερομηνία: ………………………….. 

Παρουσιάζω σε πέντε εικόνες/ φωτογραφίες/σκίτσα πώς πέρασα το 
περασμένο καλοκαίρι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδα …. 
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[ 144 ]

Το καλοκαίρι που πέρασε έγραψα σε ένα κοχύλι…  

1. Πού πήγα; 
2. Πού έμεινα; 
3. Ποιον/ ποιους/τι  είδα εκεί; 
4. Τι έκανα;  
5. Τι ήπια και τι έφαγα; 
6. Πώς πέρασα;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
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[ 147 ]

Όνομα/ ονόματα: …………………………. Ημερομηνία: ……………………………….. 

Ανακατεύω τους στίχους των ποιημάτων και μαγειρεύω ένα νέο 

ποίημα.  
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[ 148 ]

Όνομα: ………………………………………….………..  Ημερομηνία: ………………………………………………… 

Ο μικρός μας φίλος θυμάται μια ανοιξιάτικη μέρα. Συμπληρώνω τα κενά και διαβάζω.   

 

 (Τρέχω) ……έτρεξα….. για να τραγουδήσω 

και (παίρνω) ………………….. την καρδιά μου πίσω. 

(πετάω) …………………. η καρδιά μου πάνω 

σαν χελιδόνι που το χάνω. 

(έρχομαι)………………………….. όλες οι κοπέλες  

με τα λουλούδια, τις κορδέλες.  

Ύστερα (σταματάνε)…………………….. οι φίλοι  

κανείς δεν (βρίσκω) ……………………………τον Απρίλη. 

Χρόνους και χρόνους τραγουδάω  

που να’ ναι η αγάπη για να πάω.  

(ακούνε) …………………………. όλοι το αηδόνι   

και (φεύγει) ………………………. το χελιδόνι.  
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[ 150 ]

 Όνομα: ………………………………………….………..  Ημερομηνία: ………………………………………………… 

Ο μικρός μας φίλος θυμάται μια χειμωνιάτικη μέρα. Συμπληρώνω τα κενά και διαβάζω.   

 

 (φεύγω) ………Έφυγα…….. για να περπατήσω 

και (μένει) ………………….. η καρδιά μου πίσω. 

(σβήνει) …………………. η καρδιά μου χάμω 

σαν μια νυφάδα μες στην άμμο. 

(χορεύουν)………………………….. όλες οι κοπέλες  

λευκά φουστάνια και δαντέλες. 

Ύστερα (έρχονται)…………………….. οι φίλοι  

κανείς δεν (βρίσκω) ……………………………ένα μαντήλι 

Χρόνους και χρόνους περπατάω  

που να’ ναι η αγάπη για να πάω.  

(παγώνει)………………………….  το λευκό το χιόνι 

και (μένει) ………………………. το άσπρο το σεντόνι.  
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[ 153 ]

Όνομα: ……………………………………………………..  Ημερομηνία: ………………………………………….. 

Είσαι το Καλοκαίρι που πέρασε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι έφερες στους ανθρώπους; 

Τι νέo άκουσες; 

Τι καινούριο βρήκες; 

Τι  ιστορίες έγραψες; 

Τι παιχνίδια έπαιξες; 

Τι πήρες όταν έφυγες; 
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Όνομα: ………………………………. Ημερομηνία: ………………………………………….. 

2. Είμαι το φθινόπωρο. Απαντάω σε αυτά που λέει το ποίημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πήρες τον δρόμο δρόμο 

Πίσω απ’ τον φράχτη μας κρύφτηκες 

Μικρό μικρούτσικο φθινοπωράκι 

 

Πήρες τον δρόμο δρόμο και μας φύσηξες  

και μας στροβίλησες τρελό τρελούτσικο φθινοπωράκι 

 

 

 

 

Πήρες τον δρόμο δρόμο κι άναψες μια μεγάλη φωτιά 

Κόκκινα, κίτρινα και ασημιά φύλλα 

Τρελό τρελούτσικο φθινοπωράκι 

 



Ηλιοπούλου, Κ.-Πλουσίου, Μ.  |  7 Βήματα στα ποιήματα  |  Ενότητα 4

[ 187 ]

Διαβάζω τον χάρτη, γράφω χάρτη και γράφω και ζωγραφίζω στη 

βαλίτσα μου τα πράγματα που χρειάζομαι στο ταξίδι.  

 

Λιλιπούπολη •Πόρτο-Λίλη 

•βουνό 
Γαργαντάγ 

•Παπούα -
Λίλη 

•Φεγγαρονήσι 

•  Νησί των αστεριών 
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[ 196 ]

Όνομα: ………………………………..……. Ημερομηνία: ……………………………………. 

«Δε θα γυρίσω πίσω...δε θα με δεις ξανά...». Τι θα γίνει μετά; Πού θα 
πάει το παιδί; Πώς; Με ποιους; Τι θα κάνει εκεί; Κολλάω στη βαλίτσα 
του αυτά που θα πάρει μαζί του. 

  

Το παιδί θα πάει …………. 

Θα ταξιδέψει με ……………….. 

Θα δει ……………. 

Θα…………. 

Θα…………………. 
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[ 197 ]

Σχεδιάζω το ταξίδι της τρίτης μέρας στο Νησί των Αστεριών.  

 

 

•Πόρτο-Λίλη 

•βουνό 
Γαργαντάγ 

•Παπούα -
Λίλη 

•Φεγγαρονήσι 

•  Νησί των αστεριών 

Λιλιπούπολη 
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Όνομα / ονόματα: …………….………………….. Ημερομηνία: ………………………. 

Στη ζούγλα στ΄αλήθεια ή στη ζούγκλα στα παραμύθια; Συμπληρώνω τα κενά. 

Ποτέ δεν είδα ζέβρα να ………χορεύει……………. (χορεύω) 
Ούτε ρινόκερο να ……………………………………. (μαγειρεύω) 

Ποτέ δε βρήκα τις μαϊμούδες να ……………………………….. (ψωνίζω) 
Ούτε και ιπποπόταμους να ……………………………. (ζωγραφίζω) 

Στη ζούγκλα πήγα μα ποτέ δεν είδα 
Κροκόδειλους να ……………………………….. (τραγουδάω) 
Ούτε ελέφαντες να ……………………………. (τηλεφωνώ) 

Μπορώ αλήθεια να το πω 
Δεν είδα πίθηκο να…………………….. (φοράω)  παλτό 

Ούτε καμηλοπάρδαλη να …………………….. (τρώω) παγωτό 
Μα είδα όλα τα ζώα τη ζούγκλα να αγαπάνε 

Και να μη θέλουνε αλλού να πάνε  

[ 250 ]
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[ 282 ]

Να σας γνωρίσω τον παππού και τη γιαγιά μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τον παππού μου τον λένε:  

Είναι ……χρονών.  

Είναι από …………. 

Μιλάει …….. 

Του αρέσει να……. 

Μου έμαθε να …….. 

Μου λέει να ……. 

Ξέρει να ……. 

Έχει πλάκα όταν αρχίζει να……. 

Ακόμη και σήμερα συνεχίζει να…. 

Τη γιαγιά μου τη λένε:  

Είναι ……χρονών.  

Είναι από …………. 

Μιλάει …….. 

Της αρέσει να……. 

Μου έμαθε να …….. 

Μου λέει να ……. 

Ξέρει να ……. 

Έχει πλάκα όταν αρχίζει να……. 

Ακόμη και σήμερα συνεχίζει να…. 
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[ 294 ]

Όνομα: ………………………..……………………….  Ημερομηνία: ……………………………………………………… 

Γράφω μία οικογενειακή συμφωνία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 Στο σπίτι μας θέλουμε να …………………………………. 

 Δε θέλουμε να………………………………………………... 

 Δε μας αρέσει να ……………………………………………. 

 Μας αρέσει να ………………………………………………. 

 Μαθαίνουμε να ……………………………………………... 

 Πρέπει όλοι μας να …………………………………………. 

 

Υπογράφουν : 

 ……………………………… 
 ………………………………. 
 ……………………………….. 
 ………………………………. 
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[ 325 ]

Όνομα / ονόματα:…………………………………………………… Ημερομηνία:………………………….. 

Είμαι κι εγώ παιδί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Θέλω Δεν θέλω 

Έχω ανάγκη 
Aγαπώ 



Ηλιοπούλου, Κ.-Πλουσίου, Μ.  |  7 Βήματα στα ποιήματα  |  Ενότητα 7

[ 336 ]

Όνομα: ……………………………………………………..  Ημερομηνία :………………………… 

Άμπρα-κατάμπρα κάνε μαγικά! Πες στο μαγικό ραβδί μου τι κάνει για τα παιδιά όλου του κόσμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμπρα-κατάμπρα! 

Δώσε στα παιδιά………….. 
Φέρε …. 
Πάρε… 
………. 
………. 
……… 
………….. 
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[ 347 ]

Όνομα: ……………………………………… Ημερομηνία: ……………………………. 

3. Μπες στα παπούτσια ενός παιδιού. Βρες πληροφορίες για ένα 
παιδί που μένει σε μία άλλη χώρα ή μέρος του κόσμου.   

 

 

Τον/τη λένε; (αν ξέρω 
το όνομά του) 
 
 Είναι από…. 

 

Μιλάει 
 

Μου αρέσει πολύ γιατί 
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