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Η φωνή της Ρόζι

Άλισον Φαλκονάκι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1  Συμπλήρωσε τα κενά για να θυμηθείς την ιστορία.

  Μια μέρα η Ρόζι βρήκε ένα …................... πουλί στον δρόμο από το σχολείο στο σπίτι της. Εκείνη 
τη μέρα είχε περάσει …................... Κάποια κορίτσια είχαν σπάσει το …................... της και είχαν 
βρέξει τα …................... της.

2  Επίλεξε τη σωστή απάντηση.
 Α.  Όταν τα άλλα παιδιά κορόιδευαν τη Ρόζι…
  • η Ρόζι διαμαρτυρόταν στη δασκάλα.
  • η Ρόζι δε μιλούσε.
  • η Ρόζι τα κορόιδευε κι αυτή.

 Β.  Η Ρόζι πήγε το πουλί…
  • στο σπίτι της
  • στο σπίτι της φίλης της
  • στο σχολείο

 Γ.  Το πουλί, αφού το περιποιήθηκε η Ρόζι…
  • δεν μπόρεσε να ξαναπετάξει
  • κατάφερε να πετάξει
  • κατάφερε να ζήσει αλλά δεν ξαναπέταξε

 Δ.  Η Ρόζι έβαλε στοίχημα με … και το κέρδισε.
  • τον μπαμπά της 
  • τη μαμά της
  • τον αδερφό της

 Ε.  Με τα λεφτά που κέρδισε από το στοίχημα η Ρόζι αγόρασε…
  • ένα μολύβι
  • ένα στιλό
  • έναν χάρακα

 ΣΤ. Όταν το πουλί έγινε καλά, η Ρόζι… 
  • το ελευθέρωσε
  • το κράτησε σε ένα κλουβί
  • το χάρισε στον αδελφό της
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 Ζ. Όταν η Ρόζι είδε ποιος είχε πάρει το αγαπημένο της μολύβι…
  • έμεινε αμίλητη στη θέση της
  • έβαλε τα κλάματα
  • αποφάσισε να διεκδικήσει το δίκιο της

3   Μετά τη σωτηρία του μικρού της φίλου, η Ρόζι διάλεξε ένα ξεχωριστό δώρο για τον εαυτό της. 
Ποιο ήταν αυτό; Πιστεύεις ότι ήταν τυχαία η επιλογή του; 

4   Η Ρόζι ανησυχούσε γιατί το πουλάκι δεν κελαηδούσε. Τότε η μαμά της της είπε: «Μπορεί απλώς 
να χρειάζεται έναν λόγο για να κελαηδήσει». Τι εννοούσε; 

5   Σύγκρινε τη συμπεριφορά της Ρόζι απέναντι στους ενοχλητικούς συμμαθητές της προτού βρει τον 
φτερωτό της φίλο με τη συμπεριφορά της στο τέλος της ιστορίας. Εσύ ποια στάση θα επέλεγες; 

6   Η Ρόζι περνούσε δύσκολα στο σχολείο εξαιτίας κάποιων παιδιών που την πείραζαν. Μήπως έχεις 
και εσύ περάσει ανάλογες δύσκολες στιγμές στο σχολείο; Πώς αντέδρασες; Ζήτησες βοήθεια από 
κάποιον δάσκαλο ή τους γονείς σου; 




