∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ:
Ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι
Ενότητα: Μέσα μαζικής ενημέρωσης (3 Φύλλα εργασίας)
Επίπεδο: Β1, Β2
Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες
∆ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα)
Υλικοτεχνική υποδομή:
9 Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με ηχεία, σύνδεση στο Ίντερνετ
και σύνδεση με projector, οθόνη προβολής, πίνακας.
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Φύλλο εργασίας 1
1. ∆ιαβάστε το πρόγραμμα και απαντήστε στις ερωτήσεις.
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•

Σε ποια ημέρα της εβδομάδας αναφέρεται το πρόγραμμα;

__________________________________________ .
•

Ποιες εκπομπές πρέπει να δείτε αν θέλετε να μάθετε τα πρώτα νέα της
ημέρας;

__________________________________________ .
•

Ποιο κανάλι δεν έχει καθόλου «Ειδήσεις»;

__________________________________________ .
•

Σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας;

__________________________________________ .
•

Ποιες εκπομπές μπορούν να δουν όσοι/όσες ενδιαφέρονται για τη
μαγειρική;

__________________________________________ .
•

Σε ποιο κανάλι και τι ώρα μπορείτε να δείτε αγώνα μπάσκετ;

__________________________________________ .
•

Ποια εκπομπή μπορούν να δουν οι γυναίκες που έχουν παιδιά;

__________________________________________ .
•

Ποιες μουσικές εκπομπές μπορείτε να δείτε;

__________________________________________ .
•

Βρείτε τρεις εκπομπές που δεν προβάλλονται για πρώτη φορά στην
τηλεόραση.

__________________________________________ .
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2. Κάθε εκπομπή στην τηλεόραση χαρακτηρίζεται με κάποιο σύμβολο, που
δείχνει αν μπορούν να την παρακολουθήσουν τα παιδιά. Μπορείτε να
βρείτε τι σημαίνει το κάθε σύμβολο;
Αυτή την εκπομπή μπορούν να τη δουν όλοι.
Αυτή την εκπομπή μπορούν να τη δουν όλοι, αλλά τα παιδιά
καλό θα ήταν να ζητήσουν την άδεια των γονιών τους.
Αυτή την εκπομπή μπορούν να τη δουν όλοι, αλλά τα παιδιά
πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουν την άδεια των γονιών τους.
Αυτή την εκπομπή μπορούν να τη δουν μόνο όσοι είναι πάνω
από 15 χρονών.
Αυτή την εκπομπή απαγορεύεται να τη δουν όσοι είναι κάτω
από 18 χρονών.

3. Γράψτε το είδος των εκπομπών που παρουσιάζονται στις φωτογραφίες,
όπως στο παράδειγμα.

1. Ντοκιμαντέρ

2. __________________
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3. ____________________

4. ____________________

5. __________________

6. ______________________

7. __________________

8. ______________________
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9. ______________________

10. ______________________

4. ∆είτε τα βίντεο (δύο φορές) και προσπαθήστε να θυμηθείτε ποια είδη
εκπομπών παρουσιάζουν. Σημειώστε + δίπλα από τη σωστή κατηγορία του
πίνακα. Προσοχή! Στον πίνακα υπάρχουν και εκπομπές που δεν είδατε
στα βίντεο.
1. http://www.youtube.com/watch?v=Gu12BsnwMEA&feature=related
2. http://www.youtube.com/watch?v=t7Ql37_-MAE
3. http://www.youtube.com/watch?v=adaF3DLgJP8
4. http://www.axortagos.gr/seira-trailer-seiras-peirasmos-tourkiki.html
5. http://www.youtube.com/watch?v=AmkSAIT28bk&feature=related
6. http://www.youtube.com/watch?v=3tcijV1_qDM
7. http://www.youtube.com/watch?v=UUYyRnxemRU&feature=related
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙ∆Ι
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

5. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν για να βλέπουμε εμείς μια εκπομπή ή μια
ταινία. Μπορείτε να βρείτε τι δουλειά κάνουν, όπως στο παράδειγμα;
1. ο/η ηθοποιός

α. φροντίζει για όσα ακούμε

2. ο/η σκηνοθέτης

β. φροντίζει για όσα βλέπουμε

3. ο/η παραγωγός

γ. παριστάνει έναν ήρωα

4. ο/η ηχολήπτης

δ. γράφει το βασικό κείμενο

5. ο/η εικονολήπτης

ε. διευθύνει το γύρισμα

6. ο/η σεναριογράφος

στ. κάνει μια είδηση ή ένα θέαμα γνωστό
στους πολλούς

7. ο παρουσιαστής/
η παρουσιάστρια

στ. δίνει τα χρήματα για να γίνει μια ταινία ή
μια εκπομπή
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Φύλλο εργασίας 2
1. Γράψτε λίγα λόγια για την αγαπημένη σας εκπομπή στην τηλεόραση,
ακολουθώντας το παράδειγμα:
«…» είναι ο τίτλος της αγαπημένης μου εκπομπής.

Τίτλος εκπομπής:

Είδος

εκπομπής,

ηθοποιοί, Είναι

παρουσιαστές, κανάλι, μέρες
και ώρες προβολής:
Θέμα της εκπομπής:

μια

εκπομπή

μαγειρικής,

που

την

παρουσιάζουν ο … και ο … κάθε Σάββατο και
Κυριακή απόγευμα στο …

Οι δύο φίλοι μπαίνουν στην κουζίνα και ετοιμάζουν
εύκολες και γρήγορες συνταγές για γεύματα με
φίλους ή για πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις, σνακ για το
γραφείο και έξυπνες λύσεις για το κολατσιό των
παιδιών.

Γιατί σας αρέσει:

∆ίνει χρήσιμες πληροφορίες με ευχάριστο και αστείο
τρόπο. Ο … δίνει χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές
μαγειρικής και «διδάσκει» με απλό τρόπο τους
τηλεθεατές, ενώ ο συμπαρουσιαστής του, ο …, που
δεν ξέρει να μαγειρεύει, προσπαθεί με κωμικό τρόπο
να ακολουθήσει τις συνταγές, προκαλώντας γέλιο
στους τηλεθεατές.
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Τώρα γράψτε εσείς!
Τίτλος εκπομπής:
Είδος εκπομπής, ηθοποιοί,
παρουσιαστές, κανάλι, μέρες
και ώρες προβολής:
Θέμα της εκπομπής:

Γιατί σας αρέσει:
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2. ∆ιαβάστε το κείμενο και βάλτε 3 στο (Σ)ωστό ή στο (Λ)άθος.

Η Ελλάδα από χώρα αποστολής μεταναστών στη δεκαετία του 1960
μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής εργαζομένων από όλες τις γωνιές του
πλανήτη. Το κρατικό ραδιόφωνο αποφάσισε να απαντήσει αποφασιστικά και
δημιουργικά σε αυτές τις νέες προκλήσεις, δημιουργώντας το πρόγραμμα
«Φιλία».
Ο «Φιλία» της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είναι το πρώτο πολυπολιτισμικό
ραδιόφωνο της χώρας, που εκπέμπει πλέον και στα FM στους 106,7
χιλιόκυκλους. Ο «Φιλία» στοχεύει στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία των
εκατοντάδων χιλιάδων ξένων που ζουν, εργάζονται ή και επισκέπτονται την
Ελλάδα.
Ο σταθμός μεταδίδει δελτία ειδήσεων και εκπομπές σε 12 γλώσσες (αγγλικά,
γαλλικά, γερμανικά, αραβικά, ισπανικά, ρώσικα, ρουμάνικα, τούρκικα,
σερβοκροάτικα, βουλγαρικά, αλβανικά και πολωνικά), ενώ έχει ταυτόχρονα
ελληνόφωνο πρόγραμμα ενημέρωσης αλλά και μουσική από όλο τον κόσμο.
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Blog&file=page&op=viewPost&pid=2
8301 (διασκευή)
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Σωστό

Λάθος

1. Ο «Φιλία» είναι ιδιωτικός
ραδιοφωνικός σταθμός.
2. Ο «Φιλία» απευθύνεται κυρίως
σε ξένους που ζουν στην Ελλάδα.
3. Ο «Φιλία» μεταδίδει μόνον
ειδήσεις και μουσική από όλο τον
κόσμο.
4. Ο «Φιλία» δε μεταδίδει τις
ειδήσεις στα ελληνικά.
6. Ο «Φιλία» ακούγεται και έξω
από την Ελλάδα.
3. Οι παρακάτω είναι λέξεις για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. ∆ιαλέξτε
τη σωστή σημασία για κάθε λέξη.
1. ο ακροατής/
η ακροάτρια

α. στέλνω εικόνα και ήχο στην τηλεόραση και στο
ραδιόφωνο

2. ο τηλεθεατής/
η τηλεθεάτρια

β. ακούει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο

3. εκπέμπω

γ. κάνω κάποια είδηση γνωστή στους πολλούς

4. μεταδίδω

δ. παρακολουθεί μια εκπομπή στην τηλεόραση

5. τηλεθέαση

ε. πόσοι άνθρωποι ακούνε μια εκπομπή στο
ραδιόφωνο

6. ακροαματικότητα

στ. πόσοι άνθρωποι βλέπουν μια εκπομπή
στην τηλεόραση
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4. ∆ιαβάστε το κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις.

Τα καλά και τα κακά της τηλεόρασης

Πριν 40 περίπου χρόνια ήρθε στην Ευρώπη μια νέα εφεύρεση, η τηλεόραση,
που πραγματικά άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων. Η τηλεόραση έχει κάποια
θετικά και κάποια αρνητικά στοιχεία.
Τα θετικά της είναι ότι ψυχαγωγεί και ενημερώνει τον άνθρωπο για
ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Την ενημέρωση την επιτυγχάνει μέσω των δελτίων
ειδήσεων και διαφόρων ενημερωτικών εκπομπών και την ψυχαγωγία του
μέσω κάποιων σειρών, ταινιών και ψυχαγωγικών εκπομπών, όπως
τηλεπαιχνίδια, αθλητικούς αγώνες κ.ά. H τηλεόραση μπορεί να βοηθήσει τον
ενήλικα και το παιδί να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να αποκτήσουν
γνώσεις, άγνωστες μέχρι τότε για αυτούς.
Τα αρνητικά της είναι πως εκπέμπει ακτινοβολία, που είναι επικίνδυνη
για την υγεία των ματιών του ανθρώπου, και δείχνει μερικές σειρές που
κάνουν κακό στην ψυχική μας υγεία, επειδή παρουσιάζουν πολλές σκηνές
βίας. Επίσης, πολλές από τις εκπομπές που προβάλλει αποτελούν αρνητικά
πρότυπα για τα παιδιά και τους νέους που τις παρακολουθούν. Ακόμα, με τις
χιλιάδες διαφημίσεις που δείχνει (40.000 σε έναν χρόνο) αναγκάζει τους
ανθρώπους να καταναλώνουν περισσότερα προϊόντα από όσα πραγματικά
χρειάζονται. Τέλος, αποξενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και
ταυτόχρονα και την οικογένεια, καθώς υπάρχουν αρκετές τηλεοράσεις σε
κάθε σπίτι και ο καθένας αφοσιώνεται μπροστά σε μία συσκευή.
Παρ’ όλο που η τηλεόραση είναι ένα αγαπητό μέσο ενημέρωσης στον
άνθρωπο, δεν του επιτρέπει να ασχοληθεί με άλλα ενδιαφέροντα πράγματα,
όπως, π.χ., με το διάβασμα βιβλίων, την εξάσκηση σε κάποιο άθλημα και την
επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Η τηλεόραση κάνει τους ανθρώπους
τεμπέληδες, αφού αρκεί να μείνει κανείς στο σπίτι του και με το πάτημα ενός
κουμπιού να διασκεδάσει, να ενημερωθεί ή να δει οτιδήποτε άλλο θέλει χωρίς
να κουραστεί ιδιαίτερα.
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Η τηλεόραση, λοιπόν, όπως και άλλες συσκευές που έχουν μπει στη
ζωή μας τα τελευταία χρόνια, είναι καλή για εμάς μόνον αν τη χρησιμοποιούμε
σωστά.

http://egpaid.blogspot.com/2009/04/blog-post_2195.html (διασκευή)

•

Ποια από τα παρακάτω είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά στοιχεία της
τηλεόρασης; Σημειώστε (Θ)ετικό ή (Α)ρνητικό δίπλα από κάθε πρόταση.

Θετικό

Αρνητικό

βοηθάει να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο
βοηθάει να μάθουμε πολλές λέξεις
κάνει κακό στα μάτια
δείχνει πολλές διαφημίσεις
βοηθάει να διασκεδάσουμε
παρουσιάζει σκηνές βίας
βοηθάει να αποκτήσουμε πολλές γνώσεις
κάνει τους ανθρώπους τεμπέληδες
κάνει τους ανθρώπους να απομακρύνονται ο ένας
από τον άλλο

5. Είναι καλή ή κακή η τηλεόραση; Γράψτε την άποψή σας και γιατί έχετε
αυτή την άποψη (με 70 περίπου λέξεις). Να ξεκινήσετε το κείμενό σας με
μία πρόταση που να δείχνει ακριβώς ποια είναι η άποψή σας, όπως, π.χ.,

Η τηλεόραση είναι πολύ χρήσιμη. ή ∆εν πρέπει να έχουμε τηλεόραση στο
σπίτι μας.
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Υποστηρικτικό υλικό
Το βιβλίο:

Περίπατοι με τις λέξεις, Ε΄ τάξη, 1ο βιβλίο
(http://museduc.gr/docs/dimotiko/2011/PERIPATOI_1.pdf, σελ. 61-74)

Γραμματική
α) Ενεστώτας μεσοπαθητικής φωνής ρημάτων α’ και β’ συζυγίας:
οι ασκήσεις στις σελίδες 364, 365, 368 και 369 από τις Γλωσσικές

Ασκήσεις
β) Παρατακτική σύνδεση:
οι ασκήσεις στις σελίδες 421-428 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac)

Λεξιλόγιο
∆είτε τις σελίδες 300-302, 305, 306 (άσκηση 1) και 308 (άσκηση 8) από το
βιβλίο Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:
http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)

14

Φύλλο εργασίας 3
1. Συμπληρώστε στο κείμενο τα κενά, διαλέγοντας τη σωστή λέξη από το
πλαίσιο.
φύλλα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπικές, οικονομικές, άρθρο,
αθλητικές, καθημερινές, κύριο άρθρο, κυριακάτικες, πρωινές,
εβδομαδιαίες, ηλεκτρονική εφημερίδα, δημοσιογράφοι
απογευματινές, κυκλοφορία, τύπος, στήλες

Οι

εφημερίδες,

το

ραδιόφωνο,

η

τηλεόραση

αποτελούν

τα

_____________________________________ .
Σήμερα,

με

την

εξέλιξη

της

τεχνολογίας,

υπάρχει

και

η

___________________________, που μπορεί να τη βρει κανείς στο
διαδίκτυο.
Οι

εφημερίδες

και

τα

περιοδικά

λέγονται

με

μία

λέξη

__________________ .
Οι εφημερίδες, ανάλογα με το πόσο συχνά κυκλοφορούν, χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες: σε αυτές που κυκλοφορούν κάθε μέρα και λέγονται
_______________ και σε αυτές που κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα και
λέγονται _________________, οι οποίες όμως χρησιμοποιούν στον τίτλο
τους τη λέξη _____________________ . Οι καθημερινές εφημερίδες,
ανάλογα με την ώρα που κυκλοφορούν, χωρίζονται σε αυτές που
κυκλοφορούν το πρωί και λέγονται _________________ και σε αυτές που
κυκλοφορούν το μεσημέρι και λέγονται __________________ .
Πολλές εφημερίδες εκδίδονται στην Αθήνα, αλλά τις αγοράζουν αναγνώστες
από όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και εφημερίδες που εκδίδονται σε
διαφορετικές

πόλεις

της

Ελλάδας

και

αυτές

λέγονται
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________________________, όπως, για παράδειγμα, η εφημερίδα «Ο
ΧΡΟΝΟΣ» στην Κομοτηνή ή η εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» στην
Ξάνθη.
Οι περισσότερες εφημερίδες έχουν πολλά θέματα, για να καλύπτουν τις
ανάγκες πολλών ανθρώπων. Οι περισσότερες εφημερίδες έχουν ειδήσεις για
την πολιτική, αλλά περιλαμβάνουν και άλλα θέματα σε ειδικές ενότητες, που
λέγονται ____________, και εκεί αναφέρουν ειδήσεις για την οικονομία, τον
πολιτισμό, τον αθλητισμό, για την υγεία, για τον καιρό κ.ά. Οι ειδήσεις των
εφημερίδων γράφονται σε κείμενα, που λέγονται __________ . Το άρθρο
της πρώτης σελίδας που αναφέρεται σε κάποιο σημαντικό γεγονός της ημέρας
λέγεται ______________________ . Τα άρθρα τα γράφουν συνήθως οι
___________________ . Όμως υπάρχουν άνθρωποι, όπως οι
επιχειρηματίες, που θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την
οικονομία και αγοράζουν ειδικές εφημερίδες που λέγονται _____________,
ή όπως οι φίλαθλοι, που θέλουν να ενημερωθούν με λεπτομέρεια για το
ποδόσφαιρο ή για άλλα αθλήματα και αγοράζουν εφημερίδες που λέγονται
________________ .
Όταν μια εφημερίδα την αγοράζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, λέμε ότι έχει
μεγάλη ________________ και πουλάει πάρα πολλά __________ .
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2. ∆ιαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και συμπληρώστε τα κουτάκια
με μία από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις.
ο κύριος τίτλος, ο υπότιτλος, η στήλη, το κύριο άρθρο,
η προσφορά, το ένθετο, η διαφήμιση
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3. Μπορείτε να βρείτε από ποιες στήλες των εφημερίδων είναι οι παρακάτω
τίτλοι των άρθρων, όπως στο παράδειγμα;

α. Την Τρίτη η πρεμιέρα του θεατρικού

1.

έργου «Του Κουτρούλη ο γάμος».
β. Βυθίστηκε κρουαζιερόπλοιο στις ακτές

2.

της Ιταλίας.
γ. Αύριο η συνάντηση του πρωθυπουργού

3.

με τους αρχηγούς των κομμάτων.
δ. Απεργία σε ταξί και λεωφορεία σε όλη

4.

την Ελλάδα.
ε. Πωλείται διαμέρισμα 100 τ.μ. στο

5.

κέντρο της πόλης.
στ. Αυξάνονται οι φόροι, μειώνονται μισθοί

6 .

και συντάξεις.
7.

Μικρές Αγγελίες

ζ. Σε παγωμένο γήπεδο ο Παναθηναϊκός
νίκησε με 3-0 τον ΠΑΟ.

4. Συζητήστε στην τάξη.
•

Από πού ενημερώνεστε; Από την τηλεόραση, από τις εφημερίδες ή από το
διαδίκτυο;

•

Ποια θέματα των εφημερίδων προτιμάτε και γιατί;
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5. Τα κείμενα που ακολουθούν είναι άρθρα εφημερίδων. ∆ιαβάστε τα
προσεκτικά και συμπληρώστε τις πληροφορίες στον πίνακα. Προσπαθήστε
οι απαντήσεις σας να είναι ολόκληρες προτάσεις και όχι λέξεις, όπως στο
παράδειγμα.
1.

Θοδωρής Λαΐνας
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 14/11/2011

Γυναικεία κατάθλιψη: ναι στην άσκηση, όχι στην
τηλεόραση

Τα ευρήματα μιας μεγάλης έρευνας που έγινε στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η
έλλειψη σωματικής άσκησης και η πολύωρη παρακολούθηση τηλεόρασης μετά
την ηλικία των 45 ετών αποτελούν παράγοντες που ίσως συνδέονται με την
εμφάνιση κατάθλιψης.
Η έρευνα
Οι ερευνητές μελέτησαν στοιχεία για τη ζωή και την υγεία 50 χιλιάδων
γυναικών, ηλικίας 46-71 ετών, για χρονικό διάστημα 15 ετών, και πιο
συγκεκριμένα την περίοδο 1992-2006. Όπως διαπίστωσαν, ο συνδυασμός
έλλειψης σωματικής άσκησης και πολύωρης παρακολούθησης τηλεόρασης
αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης.
Τα ευρήματα
Οι γυναίκες που γυμνάζονταν για περίπου 90 λεπτά την ημέρα έχουν
σύμφωνα με την έρευνα 20% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη
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σε σχέση με εκείνες που ασκούνται ελάχιστα ή καθόλου (κάτω από δέκα
λεπτά ημερησίως).
Επίσης, οι γυναίκες που παρακολουθούν περισσότερες από τρεις ώρες
τηλεόραση την ημέρα έχουν 13% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν
συμπτώματα κατάθλιψης σε σχέση με εκείνες που κάθονται για λίγο και όχι
τακτικά μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες.

http://www.tovima.gr/science/medicine-biology/article/?aid=430059 (διασκευή)

1.
Ποιος έγραψε το άρθρο;

Το άρθρο έγραψε ο/η…

Πότε γράφτηκε το άρθρο;

Ποια είναι η είδηση που περιγράφει
το άρθρο;

Πού γίνεται, έγινε ή θα γίνει το
γεγονός που αναφέρει;

Ποιο

ή

ποια

είναι

τα

βασικά

πρόσωπα της είδησης;
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2.
Από τον Γιάννη Καπουντζίδη
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 4/11/2011

Γιορτάζοντας το Κουρμπάν Μπαϊράμ με ασφάλεια

Καθώς πλησιάζει η θρησκευτική γιορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμ των
μουσουλμάνων, στις 6 Νοεμβρίου, περιμένουμε να καταναλωθούν στην
περιοχή της Ροδόπης μεγάλες ποσότητες κρεάτων από αιγοπρόβατα και
βοοειδή, τα οποία οι πιστοί συνηθίζουν να σφάζουν σε ιδιωτικό χώρο, στην
αυλή του σπιτιού τους ή σε πρόχειρα στέγαστρα. Επειδή η συγκεκριμένη
συνήθεια κρύβει μεγάλους κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών
(κίνδυνος για τη γνωστή ασθένεια των «τρελών αγελάδων»), το Τμήμα
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ανακοίνωσε ορισμένες
οδηγίες στους μουσουλμάνους πιστούς.
Ο διευθυντής του τμήματος, ο κ. Αχιλλέας Σαχπατζίδης, κάλεσε τους
πιστούς να σφάξουν τα ζώα στα σφαγεία που υπάρχουν στον νομό Ροδόπης,
να κάνουν εκεί τις τελετές που επιβάλλει η θρησκεία τους, για να μπορέσουν
μετά να ελέγξουν τα κρέατα οι κτηνίατροι και στη συνέχεια να τα πάρουν οι
πιστοί και να τα καταναλώσουν σύμφωνα με τα έθιμά τους.
http://paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=148655&categoryid=7 (διασκευή)
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Ποιος έγραψε το άρθρο;
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6. ∆ιαβάστε τους τίτλους των άρθρων και προσπαθήστε να μαντέψετε ποιο
είναι το θέμα τους. Μετά μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Εκπτώσεις με άδεια μαγαζιά.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ .
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=454745&cid=4

Λιγότερο φαγητό, καλύτερη μνήμη.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ .
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=6&articleID=13832&la=1

Όχι διακοπή ρεύματος σε όποιον δεν μπορεί να
πληρώσει.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ .
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63603997

Βάτραχος μικρότερος από... κέρμα.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ .
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23106&subid=2&pubid=63602319
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Υποστηρικτικό υλικό
Τα βιβλία:

Ο κόσμος του παππού και της γιαγιάς
(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/PAPGIAGIA.pdf, σελ. 16-20)

Ένα μήνυμα σου στέλνω
(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/MHNYMA.pdf, σελ. 16-19)

Ηλιο-ιστορίες, ∆΄ τάξη, 3ο βιβλίο
(http://museduc.gr/docs/dimotiko/2011/ilioistories.pdf, σελ. 45-60)

Περίπατοι με τις λέξεις, Ε΄ τάξη, 1ο βιβλίο
(http://museduc.gr/docs/dimotiko/2011/PERIPATOI_1.pdf, σελ. 75-80)

Γραμματική
α) Συντακτικές δομές που δηλώνουν τη συμφωνία των προσώπων και τη
σχέση των γεγονότων:
η άσκηση στη σελίδα 642 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
β) Συγκριτικός βαθμός επιθέτων:
η άσκηση στη σελίδα 174 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
γ) Συντακτικές δομές που δείχνουν σύγκριση:
η άσκηση στη σελίδα 166 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac)

Λεξιλόγιο
∆είτε τις σελίδες 303, 304 και 308 (άσκηση 6 και άσκηση 7) από το βιβλίο

Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:
http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)
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