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H απίστευτη κούρσα της Φατίμα Μπραΐμι

Γίργκεν Μπανσέρους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1  Θυμήσου την ιστορία και επίλεξε τη σωστή απάντηση.
 1. Ο αφηγητής της ιστορίας κατάγεται από την… 
  α. Αλγερία β.  Αρμενία γ.  Αυστραλία
 
  αλλά ζει στη…
 
  α. Γερμανία  β.  Γαλλία   γ.  Σουηδία

 2. Η Φατίμα, η νέα συμμαθήτρια του Γιάκομπ, πήγαινε κι ερχόταν απ’ το σχολείο… 
  α.  με τα πόδια      β.  με το λεωφορείο                γ.   με το ποδήλατο

 3. Στο πάρτι της Μαρίας, της συμμαθήτριάς του, ο Γιάκομπ… 
  α.  έμπλεξε σε καβγά
  β.  λιποθύμησε
  γ.  έπεσε στην πισίνα

 4. Η μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι ο Γιάκομπ είχε… 
  α.  μια κύστη στον εγκέφαλο
  β.  μια σπάνια, ανίατη αρρώστια 
  γ.  μια κύστη στον λαιμό

 5. Η Φατίμα σταμάτησε να πηγαίνει στο σχολείο γιατί… 
  α.  αρρώστησε βαριά
  β.  αρρώστησε ο παππούς της
  γ.  πήρε ένα απειλητικό γράμμα

 6. Η εγχείρηση του Γιάκομπ ήταν προγραμματισμένη να γίνει… 
  α.  2 μέρες πριν από τον Γύρο του Δάσους
  β.  2 μέρες μετά τον Γύρο του Δάσους
  γ.  2 μέρες μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς

2  Η Φατίμα έχει ταλέντο στο τρέξιμο. 
 Ο Γιάκομπ θυμάται τους χρόνους των αθλητών του στίβου. 
 Εσένα ποιο είναι το ταλέντο σου; 
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3  Περίγραψε (ή ζωγράφισε) την εμφάνιση της Φατίμα την πρώτη μέρα στο σχολείο. 
 Ποια εντύπωση έκανε στα άλλα παιδιά; Διέφερε από την εμφάνιση των συμμαθητών της και γιατί; 

4   Ο Γιαν, ο νταής της τάξης, δε συμπαθούσε τη Φατίμα. Ποια νομίζεις ότι ήταν η αφορμή και ποια η 
αιτία αυτής της συμπεριφοράς; 

5   Σταυρόλεξο

 1. Ο Γιάκομπ στα αραβικά.     
 2. Ο θείος της Φατίμα.    
 3. Ο Γιάκομπ ήταν … χρονών.    
 4. Ο Γιάκομπ ήθελε να προπονήσει τη Φατίμα για να πάρει μέρος στον Γύρο του …                                                                              
 5. Ο γυμναστής του σχολείου.    

6   «… Στην οικογένειά μου οι γυναίκες δεν τρέχουν στα στάδια. Ή στους δρόμους με τον κόσμο να 
τις κοιτάει. Δεν είναι καθωσπρέπει να κοιτάνε μια κοπέλα οι ξένοι στον δρόμο». Με αυτά τα λόγια 
ο παππούς της Φατίμα δικαιολόγησε την απόφασή του να απαγορέψει στην εγγονή του να τρέξει 
στον αγώνα δρόμου. Ποια είναι η γνώμη σου; 

7   Στην οικογένεια της Φατίμα, ο παππούς της (ο πατέρας της είχε πεθάνει), κι όχι η μητέρα της, 
αποφάσιζε για ό,τι αφορούσε τα μέλη της οικογένειάς του. Σκέψου και γράψε πώς παίρνονται οι 
αποφάσεις στη δική σου οικογένεια.

8   «Ο πατέρας του Γιαν λέει πως όλοι οι πρόσφυγες είναι εγκληματίες. Δεν μπορούν να μην είναι, 
λέει. Καμιά δουλειά δεν έχουν να ‘ρχονται εδώ, σε μας. Να γυρίσουν στην πατρίδα τους, εκεί απ’ 
όπου ήρθαν. Γι’ αυτό και κανείς δεν πρέπει να τους κάνει παρέα…»

 Συμφωνείς με την παραπάνω άποψη; 
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9   Γιατί ούτε ο γυμναστής της τάξης τους αλλά ούτε κι ο θείος της Φατίμα αμφισβητούσαν όσα τους 
έλεγε ο Γιάκομπ για τις εξαιρετικές επιδόσεις της συμμαθήτριάς του; 

10   Αφού διάβασες την ιστορία, γράψε τη δική σου εκδοχή σχετικά με την εξέλιξη της ιστορίας: Πι-
στεύεις ότι η Φατίμα συνέχισε το τρέξιμο; Πήρε μέρος σε αγώνες; Διακρίθηκε; 




