
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2016 ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ  
       

• KEIMENO 1 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1  
 

➢ Η έκθεση απευθύνεται μόνο σε ενηλίκους                                                            Λ 
➢ Ένας από τους στόχους της έκθεσης είναι να εκπαιδευτούν οι γονείς ώστε να επιλέγουν 

σωστά παιχνίδια για τα παιδιά.                                                                             Σ 
➢ Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 10 Δεκεμβρίου.                                                     Λ 
➢ Κάθε Σάββατο του Ιουλίου η έκθεση θα είναι κλειστή.                                          Σ 
➢ Το ωράριο λειτουργίας θα παραμείνει σταθερό σε όλη τη διάρκεια του έτους.     Λ 

 
 
      ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
 

Γνωρίσουν : μάθουν/να πληροφορηθούν 
σημαντικά/αξιόλογα : σπουδαία 
κατασκευασμένα - άριστη  : φτιαγμένα/δημιουργημένα - εξαιρετική/άψογη 
αλλάξει : μεταβληθεί/τροποποιηθεί 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 
 
Ένας γονιός θα θελήσει να επισκεφθεί την έκθεση, επειδή θέλει να ενημερωθεί για τους 

τρόπους επιλογής παιχνιδιών για τα παιδιά του ή του δίνεται η ευκαιρία να γίνει πάλι παιδί ή θέλει 
να θαυμάσει τα εκθέματα 

 
Ένα παιδί θα θελήσει να επισκεφθεί την έκθεση, για να δει παλιά παιχνίδια/για να 

ψυχαγωγηθεί 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 
 
Κατασκευασμένα : είναι κατασκευασμένα ή που έχουν κατασκευαστεί ή που κατασκευάστηκαν 
 
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των παιδιών : για να εκπαιδεύονται και να ψυχαγωγούνται τα 

παιδιά ή για να εκπαιδευτούν και να ψυχαγωγηθούν τα παιδιά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• KEIMENO 2 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
 
A) Η Πολά βοηθά τους κωφάλαλους γονείς της και τον επίσης κωφάλαλο αδελφό της να 

συνεννοηθούν με άλλους ανθρώπους (ενεργώντας ως διερμηνέας). Επίσης, φροντίζει τη 
διαχείριση του αγροκτήματος της οικογένειάς της και πουλά τα προϊόντα που παράγει. 

 
B) Η Πολά αντιμετωπίζει το δίλημμα αν θα ακολουθήσει μια σταδιοδρομία στο τραγούδι, 

αφήνοντας έτσι την οικογένειά της, ή αν θα παραμείνει με την οικογένειά της, εγκαταλείποντας το 
όνειρό της. 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2  
 
- Η Πολά καθοδηγείται από τον καθηγητή της να ξεδιπλώσει το ταλέντο της. 
- Ο καθηγητής τής προτείνει να συμμετάσχει στον μεγαλύτερο μαθητικό διαγωνισμό μουσικής 

στο Παρίσι 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 
 

Οικογενειακή ζωή Σχολική δραστηριότητα Μελλοντική σταδιοδρομία 

Αναλαμβάνει τον ρόλο του 
διερμηνέα  
 
Φροντίζει ενεργά τη διαχείριση 
της φάρμας  
 
Δε νιώθει έτοιμη να 
εγκαταλείψει τους γονείς της 

Την αναγκάζει να γίνει μέλος 
της σχολικής χορωδίας 

Λαμπρή καριέρα στο τραγούδι 

 
 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 
Η Καστάνκα φοβισμένη, αρχίζει να περιπλανιέται  ψάχνοντας απεγνωσμένα το αφεντικό της. 

Προσπαθεί να εντοπίσει τη μυρωδιά του, περνώντας απ’ τα σημεία που συνήθιζε να τη βγάζει 
βόλτα .Όμως οι ώρες περνούν, η νύχτα πέφτει κ ο καιρός γίνεται βροχερός. Η Καστάνκα 
ταλαιπωρημένη απ΄ την πολύωρη αναζήτηση του αφεντικού της, βρίσκει καταφύγιο στην πόρτα 
ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού για να προφυλάξει τον εαυτό της. Αστραπές και βροντές 
ακούγονται δυνατά κ όσο περνά η νύχτα τόσο μεγαλώνει ο φόβος της πως έχει χάσει για πάντα 
τα ίχνη του αφεντικού της. Νωρίς τα ξημερώματα, ενώ κοιμόταν ξαφνικά ακούγεται από μακριά 
μια φωνή…. «ΚΑΣΤΑΝΚΑ». Τεντώνει το αυτί της και προσπαθεί να εντοπίσει από πού έρχεται η 
φωνή αυτή, μια φωνή τόσο γνώριμη στ’ αυτιά της. Κατευθύνεται γρήγορα προς το μέρος που 
ηχούσε η φωνή. Όσο πλησιάζει, τόσο πιο σίγουρη νιώθει μέσα της πως το αφεντικό της βρίσκεται 
εκεί. Η καρδιά της χτυπά όλο και πιο γρήγορα, ώσπου αντικρίζει τον άνθρωπό της, 
ταλαιπωρημένο κ βρεγμένο, προσπαθώντας κ εκείνος όλη νύχτα να βρει την Καστάνκα του. Οι 
ψυχές τους πλημμυρίζουν από αγάπη και συνεχίζουν και πάλι μαζί παίρνοντας το δρόμο για το 
σπίτι….. 


