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Το κουτί

Κωνσταντίνος Πατσαρός

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α.  Μια πρώτη γνωριμία
 
Κύκλωσε το σωστό:

1  Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής στο Κουτί;
 Α.  Ο Άρης
 Β.  Ο Άρι
 Γ.  Ο Αρίφ
 Δ.  Ο Αρίφι

2  Στην πρώτη σελίδα του βιβλίου ο πρωταγωνιστής μιλάει για έναν υπερήρωα. Ποιος είναι αυτός;
 Α.  O Spiderman
 B.  O Batman
 Γ.  Ο Iron Man
 Δ.  O Superman

3  Γιατί πιστεύεις ότι μιλάει γι’ αυτόν τον υπερήρωα;
 Α.  Γιατί αυτός ο ήρωας μπορεί να πετάει.
 Β.  Γιατί δεν μπορεί να πεθάνει. 
 Γ.  Γιατί σώζει τους ανθρώπους όποτε τον χρειάζονται.
 Δ.  Γιατί είναι εξωγήινος, πολύ διαφορετικός από τους άλλους.

4  Έχεις νιώσει ποτέ μέσα στην τάξη ότι είσαι πολύ διαφορετικός από τους άλλους;
 Α.  Όχι, ποτέ
 Β.  Μια φορά μόνο
 Γ.  Αρκετές φορές
 Δ.  Συνέχεια

5   Πιστεύεις ότι υπάρχουν παιδιά στο σχολείο που αισθάνονται ότι είναι πολύ διαφορετικά από τα 
άλλα παιδιά;

 Α.  Όχι, δεν υπάρχουν.
 Β. Ίσως να υπάρχουν.
 Γ.  Μάλλον υπάρχουν.
 Δ.  Σίγουρα υπάρχουν.
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6  Γιατί ο Αρίφ σιχαίνεται το σχολείο;
 Α.  Γιατί δεν είναι καλός στα Μαθηματικά.
 Β.  Γιατί δεν έχει φίλους.
 Γ.  Γιατί δεν μπορεί να διαβάσει.
 Δ.  Γιατί θέλει να παίζει συνέχεια μπάσκετ.

7  Εσύ έχεις φίλους ή φίλες στο σχολείο;
 Α.  Έχω πολλούς φίλους/φίλες.
 Β.  Έχω έναν φίλο/ μία φίλη.
 Γ.  Δεν ξέρω αν έχω.
 Δ.  Όχι, δεν έχω.

8  Ο Αρίφ έβαλε πρώτη φορά το χέρι του στο κουτί για να βγάλει…
 Α.  Έναν χάρακα
 Β.  Το μολύβι του
 Γ.  Ένα αυτοκόλλητο
 Δ.  Τη γόμα του

9  Με ποιο χαμένο αντικείμενο της Μαρίας μιλάει ο Αρίφ στο πρώτο όνειρο στο Κουτί;
 Α.  Με τη γόμα της
 Β.  Με το μολύβι της
 Γ.  Με το στιλό της
 Δ.  Με τον χάρακά της

10  Ποιος εξηγεί στον Αρίφ τους κανόνες του Κουτιού;
 Α.  Η γόμα
 Β.  Ένα ψαλίδι
 Γ.  Ένα καπάκι
 Δ.  Το σελοτέιπ

11  Βάλε το χέρι σου στην κασετίνα σου και βγάλε το πρώτο αντικείμενο που θα πιάσεις. Τι έβγαλες;
 Α.  Ένα μολύβι
 Β.  Μια γόμα
 Γ.  Ένα στιλό
 Δ.  Κάτι άλλο

12  Μετά το πρώτο όνειρο στο Κουτί, με ποιο παιδί θέλει να μιλήσει ο Αρίφ στο σχολείο;
 Α.  Με κανένα
 Β.  Με τον Στέφανο
 Γ.  Με τη Μαρία
 Δ.  Με τη Χριστίνα



Eκπαιδευτικό υλικό  | 3 |

13  Πόσα όνειρα βλέπει ο Αρίφ στο βιβλίο;
 Α.  Ένα
 Β.  Δύο
 Γ.  Τρία
 Δ.  Τέσσερα

14  Σε ποιον πλανήτη πιστεύεις ότι γεννήθηκε ο Αρίφ;
 Α. Στον Άρη
 Β. Στον Ποσειδώνα
 Γ.  Στον Ερμή
 Δ.  Στη Γη

15  Ποιον συναντάει ο Αρίφ στο δεύτερο όνειρο;
 Α.  Τη γόμα
 Β.  Τον χάρακα
 Γ.  Ένα στιλό της Νεφέλης
 Δ.  Το μολύβι του Στέφανου

16  Γιατί ένα κεφάλαιο του βιβλίου έχει τίτλο 120’;
 120 λεπτά:
 Α.  Χρειάζεται ένα αυγό για να βράσει.
 Β.  Διαρκεί ένας αγώνας στο τένις.
 Γ.  Διαρκεί ο τελικός κυπέλλου στο μπάσκετ.
 Δ.  Διαρκεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που έχει παράταση.

17  Όταν έρχεται ένα καινούριο παιδί στην τάξη σου, εσύ…
 Α.  Θέλεις να το γνωρίσεις.
 Β.  Θέλεις να το κάνεις να νιώσει άνετα.
 Γ.  Θέλεις να το κοιτάξεις καλά πρώτα.
 Δ.  Δε θέλεις να έχεις καμία σχέση μαζί του.

18  Ακούγοντας ο Αρίφ την ανάγνωση που έκανε ο Ρασίντ…
 Α.  Νόμισε ότι ήταν πολύ καλή.
 Β.  Κατάλαβε ότι δυσκολεύεται.
 Γ.  Κατάλαβε ότι το παιδί αυτό δεν ξέρει να διαβάζει.
 Δ.  Κατάλαβε ότι κατάγεται από την Αφρική.

19  Μετά τα όνειρα που είχε ο Αρίφ στο Κουτί, πιστεύεις ότι…
 Α.  Δεν τον βοήθησαν καθόλου.
 Β.  Τον βοήθησαν λίγο.
 Γ.  Τον βοήθησαν πολύ να κάνει φίλους στην τάξη.
 Δ.  Έκαναν χειρότερη τη θέση του στο σχολείο.
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Β. Ταξιδεύοντας με το βιβλίο

1  Γράψε ένα διαφορετικό τέλος για το βιβλίο.
 Μπορείς να συνεχίσεις την ιστορία απ’ όποιο σημείο του βιβλίου θέλεις εσύ!

2  Τι θα γίνει στη συνέχεια της ιστορίας;
	 •	Θα μείνουν φίλοι ο Αρίφ με τον Ρασίντ;
	 •	Θα κάνει περισσότερη παρέα ο Αρίφ με τον Ρασίντ;
	 •	Πώς θα συμπεριφέρεται από δω και πέρα ο Στέφανος στον Αρίφ;

3   Ποια ήταν η αγαπημένη σου σκηνή του βιβλίου; Μοίρασε ρόλους στα παιδιά της ομάδας σου και 
παίξε θέατρο στην τάξη σου!

4   Αφού ο Αρίφ πέταξε το σελοτέιπ έξω από το Κουτί, πώς το συνάντησε στο όνειρο μέσα στο 
Κουτί;

5   Ο Βασίλης Γρίβας ζωγράφισε τον Αρίφ όπως εκείνος τον φαντάστηκε. Προσπάθησε να ξεχάσεις 
την εικονογράφηση του βιβλίου και να ζωγραφίσεις τον Αρίφ όπως τον φαντάζεσαι εσύ! Τα κα-
λύτερα σχέδια θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, γι’ αυτό καλύτερα να τα χρωματίσεις. 

6   Άσε πάλι τη φαντασία σου να δουλέψει… Είσαι ένα παιδί που πηγαίνει στο ίδιο σχολείο με τον 
Αρίφ. Ο Αρίφ είναι μόνος και λυπημένος, όπως είναι στις πρώτες σελίδες του βιβλίου. Δεν αντέ-
χεις άλλο, κόβεις λίγο χαρτί από το πρόχειρο και του γράφεις ένα σημείωμα για να του το δώσεις 
στα κρυφά. Τι θα του έγραφες που θα τον βοηθούσε να γίνει καλύτερη η ζωή του στο σχολείο; 

 Αγαπητέ Αρίφ…

7  Αντιστοίχισε σωστά:

	 •	Η Νεφέλη
	 •	Ο Καλ Ελ
	 •	Ο Λευτέρης
	 •	Η Μαρία
	 •	Ο Αρίφ
	 •	Ο Ερμής
	 •	Ο Στέφανος
	 •	Ο Ρασίντ
	 •	Ο Spiderman
	 •	Ο Όμηρος

	

	 •	Έχει προσλάβει τον πατέρα του Αρίφ.
	 •	Έχασε τη γόμα της.
	 •	Βλέπει καστανόξανθα πυροτεχνήματα.
	 •	Τρώει πατατάκια.
	 •	Έχει γράψει την Οδύσσεια.
	 •	Έχει αδυναμίες.
	 •	Δεν ήθελε να πάει στο σχολείο.
	 •	Είναι πολύ κοντά στον ήλιο.
	 •	Αποφεύγει κλοτσιές.
	 •	Παίζει φοβερό μπάσκετ.




