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Η Έλλα στο περιθώριο

Καθ Χάου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1  Θυμήσου την ιστορία και κύκλωσε τη σωστή απάντηση.

 Α.  Σε ποιον γράφει τις επιστολές της η Έλλα; 
  • Στον παππού της
  • Στον θείο της 
  • Στον πατέρα της

 Β.  Η στολή των παιδιών στο νέο σχολείο της Έλλα ήταν…
  • πράσινη
  • κόκκινη
  • μπλε

 Γ.  Η κολλητή φίλη της Έλλα από τον παιδικό σταθμό ήταν… 
  • η Λίντια
  • η Μόλι
  • η Γκρέις

 Δ.  Κάθε Δευτέρα απόγευμα η Έλλα παρακολουθούσε μαθήματα…
  • χορού
  • καλλιτεχνικών
  • τένις 

 Ε.  Στο πάρτι της Λίντια οι κολλητές της κοιμήθηκαν… 
  • στη σοφίτα
  • στον ξενώνα
  • στο δωμάτιό της

 ΣΤ.  Όταν η Έλλα μπήκε κρυφά στο σπίτι της Μόλι, για να φωτογραφίσει τη μαμά της, η Μόλι την  
 είδε και… 

  • την έδιωξε
  • της εμπιστεύτηκε την αλήθεια για την οικογένειά της
  • πήρε τηλέφωνο την αστυνομία

2   Αφού θυμηθείς την περιγραφή που διάβασες στο βιβλίο, ζωγράφισε το πορτρέτο του κυρίου 
Χέιλς, του νέου δασκάλου της Έλλα.

3   «Στις αυλές των σχολείων κάποια άτομα είναι καλύτερο να βρίσκονται στην άκρη. Αντίθετα οι 
δημοφιλείς πηγαίνουν όπου θέλουν». Συμφωνείς με αυτή την άποψη; Συμβαίνει το ίδιο και στο 
σχολείο σου; 
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4   Η Έλλα έβαψε το νέο της δωμάτιο κίτρινο για να «είναι σαν καλοκαίρι όλο τον χρόνο». Εσύ ποιο 
χρώμα θα διάλεγες για το δωμάτιό σου και γιατί; 

5   «Στεκόμουν στην άκρη της παρέας της Λίντια. Χαμογελούσα κάθε φορά που χαμογελούσαν, γε-
λούσα όποτε πήγαιναν κι αυτές να γελάσουν». Γιατί η Έλλα επέλεξε να συμπεριφέρεται με αυτόν 
τον τρόπο; Ποια είναι η γνώμη σου για τη συμπεριφορά της;  

6   «Δε θέλω να πω στους άλλους για τον μπαμπά σου τον κλέφτη, όμως… ίσως θα πρέπει να το 
κάνω αν… ξεχάσεις να με βοηθήσεις» είπε η Λίντια στην Έλλα όταν της ζήτησε να βρει μια καλή 
φωτογραφία του «παράξενου πλάσματος». Πώς θα χαρακτήριζες τη Λίντια; Πώς αντέδρασε η 
Έλλα μετά από αυτά τα λόγια; Γιατί; 

7   Διάβασε τις σκέψεις της Έλλα αμέσως μόλις η Μόλι της αποκάλυψε την αλήθεια για την οικογέ-
νειά της. Τι συνειδητοποίησε; Τι κοινό είχε με τη Μόλι; Πώς ένιωθε τώρα γι’αυτό που μόλις είχε 
κάνει; 

8   «Ο Τζακ έχει πολλή πλάκα. Είσαι τυχερή. Εγώ δεν έχω κανέναν» είπε η Μόλι τη μέρα που πήγε 
στο σπίτι της Έλλα και έπαιξε με τα δύο αδέλφια. 

  Γιατί η Έλλα δυσανασχετούσε με τη συμπεριφορά του αδελφού της ενώ η Μόλι είχε αντίθετη 
άποψη; 

9   «Ένας μεγάλος που δεν μπορεί να σταματήσει το κλάμα ακούγεται σαν εφιάλτης!» Τι εννοεί η 
Έλλα με αυτά τα λόγια; 

10   «Αν ξέρεις ότι έκανες λάθος, πρέπει πάντα να ζητάς συγγνώμη». «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να 
αφήνουμε τα πράγματα να σέρνονται». Με αυτά τα λόγια προσπαθεί η κυρία Ρέινολντς να συμ-
βουλέψει την Έλλα. Συμφωνείς με αυτή την άποψη; 

11   Η Έλλα βρήκε το θάρρος και αποκάλυψε το μυστικό της μπροστά στα παιδιά του σχολείου και 
απάντησε στον εκβιασμό της Λίντια. Τότε της είπε: «Ακόμα και τότε θα έχω φίλους. Φίλους που 
δε λένε ψέματα, ούτε κοιτάνε να με ξεγελάσουν. Άτομα σαν τη Μόλι». 

 Γράψε για τους δικούς σου φίλους, τον χαρακτήρα τους και όσα σας ενώνουν.

12   Ο μπαμπάς της Έλλα, όταν ήθελε να φτιάξει το κέφι των παιδιών του, τους έφτιαχνε «πίτσα αλά 
χάλια». Το ίδιο έκαναν ένα βράδυ κι η Έλλα με τη Μόλι. Εσύ τι κάνεις όταν θέλεις να νιώσεις 
καλύτερα μετά από μια δύσκολη μέρα; 

13   Ο τίτλος της ιστορίας είναι «Η Έλλα στο περιθώριο». Τι σήμαινε αυτός ο τίτλος στην αρχή της 
ιστορίας και τι στο τέλος της; Θυμήσου και όσα λέει η Έλλα στην τελευταία σελίδα. 

14   Πώς ένιωθε η Έλλα την πρώτη μέρα στο σχολείο και πώς μερικούς μήνες μετά, όταν τελείωσε το 
α΄ τρίμηνο; 
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15  Το σταυρόλεξο των ηρώων της ιστορίας 

 1.  Έτσι έλεγαν τη δασκάλα των Καλλιτεχνικών. 
 2.  Τα απογεύματα μετά το σχολείο η κυρία … πρόσεχε την Έλλα και τον αδελφό της. 
 3.  Ένας από τους τετράποδους ήρωες της ιστορίας. 
 4.  Η κολλητή της Λίντια που βρισκόταν πάντα δίπλα της. 
 5.  Η μαμά της Μόλι. 
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