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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1  ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 
  Φορούσε καινούριο, κίτρινο φόρεμα και ήταν η πρώτη που κατάλαβε τον σεισμό. Για να βρεις το 

όνομά της, συμπλήρωσε την πρώτη στήλη με τη βοήθεια της δεύτερης. Τα αρχικά γράμματα των 
λέξεων θα σχηματίσουν το όνομα που ψάχνεις.

        

  
 
 ’––– σ ––– ––– ενδεχομένως   

 σ ––– ––– ––– ––– λ
 
 ’––– ––– αμίλητος    

 ––– 
 
 ’––– ––– ος  το αντίθετο της αγάπης 

 ή ––– ε ––– –––   γνώριζα    

 ––– α –––  το αντίθετο του όχι  

 ––– σ ––– ––– ί –––   απουσία θορύβων  

1  ΒΡΕΣ ΤΟ ΣΩΣΤΟ
 Εκτός από τον Αλέξανδρο ο Μίρκο φοβόταν και: 
 1.  το σκοτάδι 
 2.  τις σαρανταποδαρούσες 
 3.  τους σεισμούς 
 4.  το ύψος 

 Στο βιβλίο γίνεται λόγος για: 
 1.  τον κύριο Σταμάτη 
 2.  τον κύριο Περικλή 
 3.  την κύρια αιτία 
 4.  τον κύριο σεισμό 

 Ο Μίρκο δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει η λέξη «επαγρύπνηση»: 
 1.  Επαγρύπνηση είναι όταν έχει κάποιος αϋπνία και γι’ αυτό μένει ξάγρυπνος. 
 2.  Επαγρύπνηση είναι όταν κάποιος είναι σε επιφυλακή μήπως συμβεί κάτι κακό. 
 3.   Επαγρύπνηση είναι να βάζεις ξυπνητήρι για να ξυπνήσεις μια ορισμένη ώρα, επειδή έχεις δου-

λειά. 
 4.  Επαγρύπνηση είναι να κοιμάσαι πολλές ώρες χωρίς διακοπή.

Σιγά τα αυγά!

Κώστας Πούλος
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3  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ
 1. Λυμένα κορδόνια  α.  Ελένη
 2. Έγραψε γράμμα στον Μίρκο  β.  Αλέξανδρος ο Μέγας
 3. Αφηγητής  γ.  Γρηγόρης
 4. Μια σαΐτα σημαδεύει τη μύτη της  δ.  Ελισάβετ
 5. Καινούριος στο σχολείο  ε.  Μίρκο
 6. Είχε κασετίνα με μολύβια  στ.  Αλέξανδρος
 7. Έφτασε ως την Ινδία  ζ.  Ζάρκο 
 8. Ήταν πολύ ήσυχος στην τάξη  η.  Πέτρος 

4   Ο εκφοβισμός κάνει τα παιδιά-θύματα να κλείνονται στον εαυτό τους και να μη θέλουν να πάνε 
στο σχολείο. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ένα παιδί δεν θέλει να πάει στο σχολείο; Γράψε εδώ 
κάποιους από αυτούς.

5   Στην πραγματικότητα στον εκφοβισμό δεν μπορεί να είναι κάποιος πραγματικά ουδέτερος. Εκ των 
πραγμάτων είναι ή θύμα, ή θύτης, ή παρατηρητής. Μπορείς να αναφέρεις μια δική σου εμπειρία; 

6   Ο παρατηρητής είναι ένας κομβικός ρόλος, μιας και για τον νταή ή τους νταήδες εκφοβισμός χω-
ρίς κοινό που παρακολουθεί δεν έχει νόημα. Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνει κάποιος όταν βρίσκε-
ται σε αυτόν τον ρόλο; 

7   Πιστεύεις ότι ο νταής είναι στ’ αλήθεια κακός; Τι νομίζεις ότι κρύβεται πίσω από μια τέτοια συμπε-
ριφορά; 

8   Στον εκφοβισμό το θύμα έχει συνήθως τις ακόλουθες συμπεριφορές: 
 1.  Κλείνεται στον εαυτό του και υποφέρει σιωπηλά. 
 2.  Μιλάει με φίλους για το πρόβλημά του. 
 3.  Το συζητά με ανθρώπους στους οποίους έχει εμπιστοσύνη (γονείς, δασκάλους κ.λπ.).
 4.  Αποφασίζει να αντιμετωπίσει τους δράστες υιοθετώντας τη δική τους συμπεριφορά. 
 5.  Αποφασίζει να αντιμετωπίσει τους δράστες σαν άτομα που χρειάζονται βοήθεια. 
 Με ποιες από τις παραπάνω ενέργειες συμφωνείς και με ποιες διαφωνείς;




