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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1  Θυμήσου την ιστορία και επίλεξε τη σωστή απάντηση.
 α.  Η ιστορία ξεκινάει … ενός σχολείου.
  • στην τραπεζαρία
  • στο αμφιθέατρο 
  • στην αίθουσα των δασκάλων

 β.  Το αγαπημένο φαγητό του Φίρλου είναι…
  • το παστίτσιο
  • οι φακές
  • τα μακαρόνια με σάλτσα

 γ.  Σε οκτώ λεπτά τα βλέφαρα ενός παιδιού ανοιγοκλείνουν…
  • 7 φορές 
  • 70 φορές
  • 700 φορές

 δ.  Η εκτροφή της κότας ήρθε στην Ελλάδα από την…
  • Ινδία
  • Αίγυπτο
  • Κίνα

2   Βάλε στα κουτάκια τον σωστό αριθμό ώστε να δείξεις τη σειρά με την οποία έγιναν οι φάρσες του 
Φίρλου.

 • Το φάντασμα του κάπτεν Χουκ 

 • Το ανακάτεμα των τάπερ 

 • Το ποντίκι στο συρτάρι της έδρας 

3   Στις δύο πρώτες φάρσες ο Φίρλος γλίτωσε την τιμωρία. Γράψε τη δικαιολογία που χρησιμοποίη-
σε σε κάθε περίπτωση.

 Πιστεύεις ότι ήταν δίκαιη η απόφαση της τραπεζοκόμου και της δασκάλας του να μην τιμωρηθεί; 

4  Κατά τη γνώμη σου, ο Φίρλος είναι πολύ έξυπνος ή πολύ βλάκας και γιατί; 

5  Θα ήθελες να έχεις τον Φίρλο φίλο; Γιατί; 

Μήπως είμαι βλάκας;

Σάκης Σερέφας
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6   Υπάρχουν παιδιά στην τάξη σου ή στο σχολείο σου που συμπεριφέρονται όπως ο Φίρλος; Πώς 
τους αντιμετωπίζεις; 

7   Ετοίμασε μία παλάμη σε ένα χαρτί Α4 για το κάθε μέλος της παρέας σου ή της οικογένειάς σου. 
Ο καθένας θα γράψει τρία πράγματα που δε θέλει να του κάνουν ή που δεν του αρέσουν ως 
συμπεριφορά των άλλων. Στη συνέχεια κολλήστε τα σε ένα μεγάλο χρωματιστό χαρτόνι, βάλτε 
το στο πάτωμα και χορέψτε γύρω του τον χορό του όρκου της παρέας/της οικογένειας.

Π.χ.
1ο ΠΑΙΔΙ: (χορεύοντας όπως θέλει): Δε θέλω να με λένε «φυτό»!
Όλοι μαζί (χορεύοντας, όπως το 1ο παιδί): Δε θα σε λέ, σε λέ – δε θα σε λέμε!

2ο ΠΑΙΔΙ: (χορεύοντας με άλλο τρόπο): Δε θέλω να τσιρίζετε!
Όλοι μαζί (χορεύοντας, όπως το 1ο παιδί): Δε θα τσιρί, τσιρί – δε θα τσιρίζουμε!

Δε θέλω να

1. ...........................

2. .......................

3. ....................




