
Γ΄ Τάμε  
 

Σηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Επέιηθηεο δώλεο ζπλερίδνπκε από πέξπζη ην 
ζέκα ηεο θηιαλαγλσζίαο. Δηαβάδνπκε βηβιία ζ΄ 
έλαλ ρώξν δηακνξθσκέλν επράξηζηα. 
Ζσγξαθίζακε κία αθίζα θαη θηηάμακε έλα δέληξν 
ειηάο, κε ηα θύιια ηεο λα πνιιαπιαζηάδνληαη όζα 
πεξηζζόηεξα βηβιία δηαβάδνπκε. Γηα θάζε βηβιίν 
πνπ δηαβάδνπκε θηηάρλνπκε έλα θύιιν, 
γξάθνληαο πάλσ ηνπ ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ, ηηο 
εθδόζεηο θαη ηνλ ζπγγξαθέα.  

 
Ζσγξαθίδνπκε θάπνηεο από ηηο ηζηνξίεο πνπ 

δηαβάδνπκε, άιιεο ηηο 
αλαπαξηζηνύκε κε παληνκίκα, 
ζπδεηάκε θαη απνιακβάλνπκε ηα 
βηβιία πνπ δηαβάδνπκε. Άιιεο 
θνξέο γξάθνπκε πνηήκαηα θαη 
άιιεο θνξέο ηα δηεγνύκαζηε. 
Πνιιέο θνξέο πξνηείλνπκε βηβιία 
ζηνπο ζπκκαζεηέο καο (κε 
παξόκνην ζέκα) ηα νπνία έρνπκε 
δηαβάζεη θαη ηα θέξλνπκε ζηελ 
ηάμε, ώζηε λα ηα δαλεηζηνύλ νη 
ζπκκαζεηέο καο. Επίζεο όπνην 

βηβιίν ην δαλεηδόκαζηε θαη ην δηαβάδνπκε κόλνη καο, ην παξνπζηάδνπκε ζηελ 
ηάμε θαη θηηάρλνπκε επίζεο έλα θπιιαξάθη ειηάο. Φέξλνπκε πιεξνθνξίεο γηα 
ηνπο ζπγγξαθείο ησλ βηβιίσλ θαζώο θαη γηα ηνπο εηθνλνγξάθνπο. 
 
 Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο:  
 
Σηελ Μειέηε Πεξηβάιινληνο, κειεηήζακε ηνλ ηόπν καο θαη θηηάμακε καθέηεο 
κε πιαζηειίλε, «ν ηόπνο κνπ» θαη «νη 
γεσγξαθηθνί όξνη». 
Αζρνιεζήθακε κε ηελ ειηά θαη ην 
ακπέιη θαηαζθεπάδνληαο έλα δέληξν 
ειηάο θαη έλα ακπέιη. Ψάμακε, 
εξεπλήζακε, κειεηήζακε θαη θέξακε 
πιεξνθνξίεο γηα ηα δύν απηά θπηά ηνπ 
ηόπνπ καο θαη ηα παξνπζηάζακε ζηελ 
ηάμε.  
Έλα αθόκε ζέκα κε ην νπνίν 
αζρνιεζήθακε είλαη ε πγηεηλή δηαηξνθή 
θαη ε ππξακίδα  δηαηξνθήο. Αθνύ ινηπόλ κειεηήζακε ηη είλαη απαξαίηεην λα 
ηξώκε πεξηζζόηεξν θαη ηη ιηγόηεξν, θηηάμακε ηελ ππξακίδα ηεο δηαηξνθήο θαη 
θάγακε όινη καδί ζηελ ηάμε θξνπηνζαιάηα θαη έλα πγηεηλό πξσηλό. 

 



Μηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζεσξνύκε πνιύ ζεκαληηθή θαη ζα ηελ ζπλερίζνπκε 
όιε ηε ζρνιηθή ρξνληά, είλαη ε πηνζέηεζε ηεο απιήο. Δειαδή, ζα είκαζηε 
ππεύζπλνη γηα ηελ θαζαξηόηεηά ηεο. Φηηάμακε πηλαθίδεο θαη ηηο θξεκάζακε ζηα 
θάγθεια ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ. Κάζε πξσί καδεύνπκε ηα ζθνππηδάθηα θαη 
θξνληίδνπκε ηνλ θαιισπηζκό ηεο.  

 

Σηελ γιώζζα αιιά θαη ζηα καζεκαηηθά, γίλακε δαραξνπιάζηεο θαη θηηάμακε 
ηξνπθάθηα. Με ηε δξαζηεξηόηεηα απηή κάζακε λα γξάθνπκε ζπληαγέο, λα ηηο 
δηαβάδνπκε, λα ρξεζηκνπνηνύκε ηηο πνζόηεηεο ζσζηά, λα θαηαλννύκε ηα 
θιάζκαηα, ηα γξακκάξηα, θαζώο θαη λα ηεξνύκε θαλόλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 
θαη θαζαξηόηεηαο. 

 
Επίζεο γίλακε κηθξνί πνηεηέο θαη δσγξάθνη, γξάςακε πνηήκαηα                
«Χατθνύ» θαη ηα δσγξαθίζακε. 
 
Μηα δξαζηεξηόηεηα ηελ νπνία έρνπκε μεθηλήζεη από ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή 
ρξνληά θαη ζπλερίδεηαη, είλαη ε αιιεινγξαθία κε ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ 
γεηηνληθνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Καιήο. Τνπο επηζθεθζήθακε, γλσξηζηήθακε, 
παίμακε νκαδηθά παηρλίδηα θαη θάγακε όινη καδί έλα σξαίν, πγηεηλό θαη 
πινύζην πξσηλό. 

 
Με ηνλ εξρνκό ηεο 
άλνημεο ε θύζε 
αιιάδεη, καδί θαη ε 
δηάζεζή καο. Μάζακε 
γηα έλα έζηκν παιηό 
ηεο πεξηνρήο καο θαη 
απνθαζίζακε λα ην 
θάλνπκε θη εκείο. Είλαη 
ην έζηκν ηεο 
«ρειηδόλαο» ή 
«ρειηδνλίζκαηα». 
Σηνιίζακε κε 
ινπινύδηα κηα 
θαηαζθεπή, όπνπ 
ππάξρεη έλα ρειηδόλη 
επάλσ ηεο.  Έπεηηα 
ηξαγνπδήζακε ζ΄ όινπο ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, ην 
ηξαγνύδη ηνπ εξρνκνύ ηεο άλνημεο θαη ηνπ ρειηδνληνύ. Τέινο πήγακε θαη ζην 
λεπηαγσγείν λα ηξαγνπδήζνπκε, όπνπ ην ράξεθαλ πνιύ. 


