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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α)  ΑΣ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Επίλεξε την απάντηση που ταιριάζει με όσα διάβασες.

1  Το όνομα Τρεχαλητής
 α είναι χαϊδευτικό όνομα του αγοριού
 β.  είναι παρατσούκλι που του έχουν δώσει οι συμμαθητές του
 γ.  είναι ένα όνομα που χρησιμοποιεί ο ίδιος στα όνειρά του

2  Το όνομα Τίποτα
 α. είναι χαϊδευτικό όνομα του κοριτσιού
 β.  είναι παρατσούκλι που της έχουν δώσει οι συμμαθητές της
 γ.  είναι ένα όνομα που χρησιμοποιεί η ίδια για τον εαυτό της

3  Ο Τρεχαλητής και η Τίποτα
 α.  είναι και οι δύο καλοί μαθητές
 β.  είναι και οι δύο αδύναμοι μαθητές
 γ.  έχουν διαφορετικές επιδόσεις στα μαθήματα

4  Η Τίποτα είναι
 α.  από τα πιο ζωηρά παιδιά στην τάξη
 β. από τα παιδιά που δεν προσέχει κανείς στην τάξη
 γ.  από τα παιδιά που δημιουργούν προβλήματα στην τάξη

5  Ο Τρεχαλητής ονειρεύεται
 α.  να τρέχει ξένοιαστος με το ποδήλατό του στη φύση
 β.  να κάνει ένα μακρινό ταξίδι
 γ.  να μην πηγαίνει καθόλου στο σχολείο

6  Ο Τρεχαλητής δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το όνειρό του γιατί
 α.  δεν του το επιτρέπουν οι γονείς του
 β.  μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο
 γ.  δεν έχει λεφτά

 7  Η Τίποτα ονειρεύεται
 α.  να παίζει με τις φίλες της στη θάλασσα
 β.  να έχει πολλά παιχνίδια
 γ.  να γράφει στον πίνακα με τα πιο ωραία γράμματα

Ο Τρεχαλητής και η Τίποτα
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8  Η Τίποτα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το όνειρό της γιατί
 α.  φοβάται να είναι μόνη της
 β.  φοβάται μήπως τη μαλώσουν
 γ.  φοβάται μήπως την κοροϊδέψουν

9   Όταν ο δάσκαλος λέει μπορείτε να καθίσετε με όποιον θέλετε,  ο Τρεχαλητής και η Τίποτα τρομάζουν 
γιατί

   α.  πιστεύουν ότι κανείς δε θα θέλει να τους πλησιάσει
   β.  δε θέλουν να τους πλησιάσει κανείς
   γ.  δε βρίσκουν καλή την ιδέα του δασκάλου

10  Ο Τρεχαλητής και η Τίποτα νιώθουν τελικά δυο παιδιά σαν όλα τ’ άλλα γιατί
 α.  λύθηκαν ξαφνικά όλα τα προβλήματά τους
 β.  βρήκαν στήριγμα ο ένας στον άλλο
 γ.  κατάλαβαν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι επιθυμούν

Β)  ΑΣ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΑΛΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΠΟΤΑ

1  ΤΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑ
 Ο Τρεχαλητής και η Τίποτα έχουν μπροστά τους δύο σχολικές τσάντες.
 Δε θα τις γεμίσουν όμως με τετράδια και μολύβια!
 Γέμισε την πρώτη τσάντα με τα συναισθήματα που πιστεύεις ότι αισθάνονται πριν γίνουν φίλοι.
 Μετά γέμισε τη δεύτερη με τα συναισθήματα που πιστεύεις ότι αισθάνονται αφού γίνουν φίλοι.

 Ποια τσάντα θα ήθελες εσύ να παίρνεις μαζί σου στο σχολείο;

   
  

  Χαρά
  Ενθουσιασμός
  Άγχος
  Ντροπή
  Ευγνωμοσύνη
  Κέφι
  Αμηχανία
  Κατωτερότητα
  Θλίψη
  Ανακούφιση
  Ελπίδα
  Περηφάνια
  Θυμός 
  Φόβος
  Ενδιαφέρον
  Αγωνία 
  Ανασφάλεια 
  Έμπνευση  

Πριν
ΤΡΕΧΑΛΗΤΗΣ
ΤΙΠΟΤΑ

Μετά
ΤΡΕΧΑΛΗΤΗΣ
ΤΙΠΟΤΑ
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2  Τώρα φτιάξε μικρές προτάσεις με τα συναισθήματα. Μία ιδέα θα μπορούσε να είναι:
 • Ο Τρεχαλητής αισθάνεται θλίψη γιατί…
 • Η Τίποτα αισθάνεται ανακούφιση γιατί…

Γ)  ΑΣ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΑΛΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΠΟΤΑ

1  Κάποιοι συμμαθητές του Τρεχαλητή και της Τίποτα συνηθίζουν να τους πειράζουν.
  Τους μιλούν άσχημα, τους προσβάλλουν, καταστρέφουν αγαπημένα τους αντικείμενα και γενικώς 

τους κάνουν τη ζωή δύσκολη!
 Συμπλήρωσε τα κενά της ιστορίας που ακολουθεί και δώσε της το τέλος που εσύ επιθυμείς.

  Είναι μία ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα. Ο Τρεχαλητής κάθεται στο θρανίο του. Έχει μπροστά 
του ένα ανοιχτό βιβλίο και διαβάζει. Το βιβλίο είναι το ............................... και είναι ένα από τα 
αγαπημένα του.

 Τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν διάλειμμα. Παίζουν ............................... στην αυλή.
  Ξαφνικά μπαίνει στην τάξη ο ............................... . Είναι το πιο ζωηρό παιδί της τάξης. Ο δάσκαλος 

συχνά τον ............................... .
  Βλέπει τον Τρεχαλητή που διαβάζει ήσυχος και τον πλησιάζει. Αρπάζει το βιβλίο του στα χέρια του, 

το ξεφυλλίζει κοροϊδευτικά και ............................... .
  Δε φτάνει μόνο αυτό, αλλά κοιτάει έντονα τον Τρεχαλητή και ............................... . Ο Τρεχαλητής 

βουρκώνει.
 Θα ήθελε πολύ να ............................... . Αλλά δυσκολεύεται να το κάνει.
 Εκείνη τη στιγμή όμως ξαφνικά…    

2   Τώρα μπορείς να γράψεις σε μία σελίδα το ημερολόγιο του Τρεχαλητή με τις σκέψεις του από αυτή 
τη μέρα.

 Μπορείς να ξεκινήσεις κάπως έτσι:

 Σήμερα έγινε κάτι φοβερό στο σχολείο…

 Και τέλος, σήκω όρθιος/α.
  Φαντάσου ότι έχεις μπροστά σου τον ..............................., το ζωηρό παιδί της ιστορίας που μόλις 

έγραψες.
 Τι θα του έλεγες;




