Παρακάτω θα βρείτε μερικές προτάσεις για ομαδικά παιχνίδια μέσα στην τάξη που
βασίζονται στο βιβλίο Η τελευταία συναυλία του Άρη Δημοκίδη της σειράς «Αόρατοι
Ρεπόρτερ».

1) Πόσα... μουσικά όργανα ξέρετε;
Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Αποφασίστε ποια ομάδα θα παίξει πρώτη, και ξεκινήστε!
Η πρώτη ομάδα θα πρέπει να πει ένα μουσικό όργανο και μετά η δεύτερη άλλο ένα. Και
ούτω καθεξής! Χάνει η ομάδα που όταν έρθει η σειρά της δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιο ‐
υπαρκτό‐ μουσικό όργανο εντός τριάντα δευτερολέπτων.

2) Σαν τηλεπαιχνίδι
Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Κάποιος (ο δάσκαλος ή η δασκάλα ίσως) μπορεί να είναι ο
παρουσιαστής. Νικάει η ομάδα που απάντησε σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις.


















Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισλανδίας όπου κρύβεται μία απ’ τις SOS;
Με αφορμή την εφημερίδα των ΑΟΡ, πείτε δέκα εφημερίδες (όχι αθλητικές).
Ποιο τραγούδι κέρδισε πέρσι στη Γιουροβίζιον; Τραγουδήστε το!
Οι ήρωές μας ταξιδεύουν στην Αίγυπτο και ζουν περιπέτειες στις πυραμίδες. Ξέρετε
ποια απ’ τις δύο πυραμίδες είναι μεγαλύτερη; Η πυραμίδα του Χέοπα ή η
πυραμίδα του Χεφρήνου;
Ένας μεγάλος θαυμαστής των SOS ζει στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Ξέρετε άλλες τρεις
πόλεις της Ισπανίας;
Θέλω να μου πείτε δέκα δημοσιογράφους.
Η τελευταία συναυλία δίνεται στο Μάντσεστερ, πόλη μιας από τις διασημότερες
αγγλικές ποδοσφαιρικές ομάδες, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μπορείτε να πείτε
άλλες οκτώ αγγλικές ομάδες;
Πότε γεννήθηκε ο Justin Bieber; Το 1990; Το 1994; Ή το 1998;
Ποια εφημερίδα πουλάει πιο πολύ στην Αμερική; Η USA Today ή οι New York
Times;
Ποια απ’ τις δύο σπουδαίες Ελληνίδες συγγραφείς έχει γράψει περισσότερα βιβλία;
Η Ζωρζ Σαρή ή η Άλκη Ζέη;
Ο ήρωας του βιβλίου ο Γιώργος κατορθώνει να πάει στο Νο1 της Αμερικής. Ποια
απ' τις δύο γνωστές τραγουδίστριες έχει περισσότερα Νο1 τραγούδια; Η Lady Gaga
ή η Μαντόνα;
Και στην Αυστραλία γίνονται έρευνες για να βρεθεί ο εγκληματίας της Τελευταίας
συναυλίας. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας: Το Σίδνεϊ, η Καμπέρα ή η
Μελβούρνη;
Θέλω να μου πείτε 10 ταινίες κινουμένων σχεδίων.

3) Φτιάξτε το δικό σας κουίζ και κάντε το σε φίλους σας!
Βρείτε δέκα ερωτήσεις που σχετίζονται με το βιβλίο, τη μουσική και τα μέρη όπου
ταξίδεψαν οι ήρωες και φτιάξτε ένα κουίζ, ώστε να γίνετε εσείς οι παρουσιαστές του
τηλεπαιχνιδιού των Αόρατων Ρεπόρτερ!
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4) Μουσικό συγκρότημα για μια μέρα!
Τα παιδιά μπορούν να χωριστούν σε ξεχωριστά γκρουπ των τεσσάρων ή πέντε παιδιών το
καθένα. Βρείτε όνομα για το συγκρότημά σας, επιλέξτε είδος μουσικής, αν ξέρετε και
κάποιο όργανο ακόμα καλύτερα!
Βρείτε στο youtube κάποιο κομμάτι που σας αρέσει και ξεκινήστε πρόβες!
Στο τέλος, όταν είστε έτοιμοι να τραγουδήσετε πάνω απ’ το κομμάτι σας, δώστε όχι την
τελευταία, αλλά την πρώτη σας συναυλία στην τάξη, μπροστά στα υπόλοιπα παιδιά.
Μπορείτε αν θέλετε να βαθμολογηθείτε μεταξύ σας, για να βρείτε ποιο συγκρότημα ήταν
το πιο δημοφιλές!

7) Αλλάξτε τον τίτλο της ιστορίας.
Αν το βιβλίο δε λεγόταν Η τελευταία συναυλία πώς θα θέλατε να λέγεται; Γιατί;
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