ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΙ ΑΚΟΥΣΕ Η ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ;
ΓΛΩΣΣΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
1. Γουρούνι τριχωτό
Άλογο μεγάλο
Αγελάδα …
Πρόβατο …
Κότα …
Πάπια …
Χήνα …
Σκύλος …
Γάτα …
Πασχαλίτσα …
Σκέψου και πες μια λέξη για να περιγράψεις κάθε ζώο.
2. Θυμήσου τη φωνή κάθε ζώου και μοιράσου τες με τους φίλους σου.
3. Τι νομίζεις ότι σκέφτεται η πασχαλίτσα στην αρχή της ιστορίας;
4. Παρατήρησε τις λέξεις που κάνουν ομοιοκαταληξία σε κάθε στροφή. Μπορείς να τις
χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις δικά σου στιχάκια;
5. Παρατήρησε τον χάρτη στις σελίδες 12-13 και περίγραψε τη διαδρομή που
ακολουθούν οι κλέφτες για να φτάσουν στον στόχο τους.
6. Προσανατολισμός στον χώρο: οι έννοιες αριστερά / δεξιά
Παρατήρησε τον χάρτη στις σελίδες 12-13 και απάντησε στις ερωτήσεις :
Πού βρίσκεται η λιμνούλα σε σχέση με το σπίτι;
Πού βρίσκεται το γουρούνι, αριστερά ή δεξιά στο αγρόκτημα;
Πού βρίσκεται το πρόβατο, αριστερά ή δεξιά στο αγρόκτημα;
7. Ποιο σχέδιο ακολούθησαν τα ζώα όταν έμαθαν από την πασχαλίτσα τι ετοιμάζουν
οι δύο κλέφτες;
8. Οι δύο κλέφτες καταζητούνται από την αστυνομία για αρκετές κλοπές. Η αστυνομία
είχε βάλει την αφίσα στην οποία καταζητούνται σε διάφορα σημεία, αλλά μια
ξαφνική βροχή την έσκισε. Σχεδίασε (ή σχεδιάστε σε ομάδες) την αφίσα για να
βοηθήσεις στη σύλληψή τους.
9. Σύγκρινε την εικόνα του αγροκτήματος στην αρχή του βιβλίου με αυτή στο τέλος. Σε
τι διαφέρουν;

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1. Στις σελίδες 4-5 μέτρησε τα ζώα και γράψε τον σωστό αριθμό.
2. Παρατήρησε το παρακάτω διάγραμμα και βάλε  στο σωστό κουτί.
Πόσα από τα ζώα της εικόνας (σελ. 4-5) είναι:
1
2
3
4
5
6
7
χωρίς πόδια

με 2 πόδια

με 4 πόδια

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
1. (Ομαδική εργασία) Κατασκευάστε τη μακέτα του αγροκτήματος χρησιμοποιώντας
διάφορα υλικά και πολλή φαντασία!
2. Συγκέντρωσε φύλλα από διαφορετικά φυτά και χρησιμοποίησέ τα σε κολάζ.
Παρατήρησε τα φύλλα που χρησιμοποιεί η εικονογράφος στο βιβλίο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(Καλλιέργεια ηθικών αξιών)





Γιατί πιστεύεις ότι οι δύο κλέφτες θέλουν να κλέψουν την αγελάδα;
Είναι σωστό κάποιος να κλέβει;
Πώς τιμωρήθηκαν οι δύο κλέφτες;
Εσύ πώς θα ένιωθες αν κάποιος έκλεβε κάτι δικό σου;
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