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4. ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
4.1. ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
ην κάζεκα 53 «Αξηζκνί κέρξη ην 10.000» ηεο ελόηεηαο 9 πνπ αλήθεη ζηελ Γ΄
πεξίνδν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ1 δηδάζθεηαη ην αξηζκεηηθό ζύζηεκα θαη νη αξηζκνί κέρξη ην 10.000, από όπνπ θαη ε νλνκαζία «ζύζηεκα» ηεο ελ ιόγσ ελόηεηαο. Αλάινγα
ζπζηήκαηα δηδάζθνληαη θαη ζε άιιεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. ύκθσλα κε ην
αλαιπηηθό πξόγξακκα2 ζηε Α΄ηάμε νη καζεηέο καζαίλνπλ κέρξη ην 100, ζηε Β΄ ηάμε
κέρξη ην 1.000, ζηελ Γ΄ κέρξη ην 10.000, ζηελ Γ΄ ηάμε κέρξη ην 1.000.000, ελώ ζηελ
Δ΄ ηάμε κέρξη ην 1.000.000.000. Δηδηθόηεξα ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνύ γηα ηνπο θπζηθνύο
αξηζκνύο αθηεξώλνληαη άιια 3 θεθάιαηα καδί κε ην 53ν θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1ν «Αξηζκνί κέρξη ην 1.000», ην 14ν «Αξηζκνί κέρξη ην 3.000» θαη ην 40ν «Αξηζκνί κέρξη
ην 7.000».

4.2. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ
Σα πιηθά θαη επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο ήηαλ ηα εμήο:
 ν πίλαθαο ηεο ηάμεο,
 ην (αλάινγα δηαζθεπαζκέλν) παξακύζη ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά κε ηίηιν «Σα καγηθά
καμηιάξηα»3 ,
 ην ηξαγνύδη ησλ ηεηξαςήθησλ αξηζκώλ4,
 ην θύιιν εξγαζηώλ,
 νη θαξηέιεο ησλ ςεθίσλ,
 έλα κνπζηθό ληέθη.

4.3. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Η δηδαζθαιία δηήξθεζε 45 ιεπηά εθηπιηζζόκελε δηαδνρηθά ζηηο αθόινπζεο
θάζεηο:
1ε θάζε (αποηελεί έναν ζσνδσαζμό α) ανακοίνωζης ηων ζηότων ηης διδαζκαλίας, β)
πραγμαηοποίηζης ειζαγωγικής δραζηηριόηηηας και γ) κάποιων αζκήζεων εθαρμογής):
1

Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ΄
Γεκνηηθνύ, Βηβιίν Μαζεηή, Αζήλα.
2
Γ.Δ.Π.Π., ζ. 256, 257, 260 (http://users.sch.gr/salnk/downloadsaps.htm)
3
Σξηβηδάο, Δ., Σα καγηθά καμηιάξηα, Αζήλα 1998
4
Η κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ απηνύ αληιήζεθε από ην βηβιίν παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ γηα ηελ αλαθύθισζε: Νηδνύθξαο, Θ., Βεληδειέαο, Σ., Νέα ρνιηθά Σξαγνύδηα, Καςάζθε, Αζήλα 1993. Όζνλ αθνξά
ηνπο ζηίρνπο, απηνί απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ δηδάζθνληνο.

2

Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ θαη επίιπζε ησλ ζρεηηθώλ κε απηό αζθήζεσλ εθαξκνγήο
θαη εκπέδσζεο ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ (20 ιεπηά)
2ε θάζε (Δπηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο): Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ ζηίρσλ ηνπ
ηξαγνπδηνύ θαη εθηέιεζή ηνπ κε ηελ ζπλνδεία ληεθηνύ θαη ηελ ζπκκεηνρή όισλ ησλ
καζεηώλ. (13 ιεπηά)
3ε θάζε (Αμηνιόγεζε): Αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο κέζα από ην παηρλίδη κε
ηηο θάξηεο (12 ιεπηά)

4.4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
θνπόο5 ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο σο πξνο ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα
είλαη νη καζεηέο λα επραξηζηεζνύλ θαη λα ραξνύλ από ηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ λένπ
γλσζηηθνύ αγαζνύ. Γλσξίδνληαο όηη νη καζεηέο ιεζκνλνύλ πνιιά από όζα ιέγνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο αιιά ζπκνύληαη γηα θαηξό (αλ όρη γηα πάληα) ην
πώο αηζζάλζεθαλ, έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα αλαδεηρζεί ν θαζέλαο ηνπο μερσξηζηά σο
κηα δηαθνξεηηθή θαη κνλαδηθή πξνζσπηθόηεηα, λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα ςπραγσγεζνύλ, λα εθηνλσζνύλ (ηξαγνπδώληαο) κέζα ζε έλα παηδαγσγηθό θαη πινύζην ζε γλσζηηθά εξεζίζκαηα πιαίζην κάζεζεο. ρεηηθά κε ην γλσζηηθό επίπεδν, ζθνπόο είλαη λα
επεθηείλνπλ α) ηηο γλώζεηο πνπ απνθόκηζαλ ζηελ Β΄ Γεκνηηθνύ (θαί ζην 1ν κάζεκα
ηεο Γ΄ Γεκνηηθνύ «Αξηζκνί κέρξη ην 1.000») ζπλεηδεηνπνηώληαο όηη ζην δεθαδηθό
ζύζηεκα αξίζκεζεο δέθα κνλάδεο κηαο ηάμεο ζρεκαηίδνπλ κηα κνλάδα ηεο ακέζσο
αλώηεξεο ηάμεο, π.ρ. δέθα ρηιηάδεο ( 4ε ηάμε) ζρεκαηίδνπλ κηα κπξηάδα (5ε ηάμε),
θαη β) ηηο γλώζεηο πνπ απεθόκηζαλ από ην 40ν κάζεκα «Αξηζκνί κέρξη ην 7.000»
ζηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 10.000 ώζηε λα είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνύλ κε επρέξεηα
όινπο ηνπο ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
Όζνλ αθνξά ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο, δένλ εζηί νη καζεηέο
λα θαηαζηνύλ ηθαλνί λα:
 «δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 10.000, πεξλώληαο από ηελ ιεθηηθή ζηε ζπκβνιηθή γξαθή θαη ην αληίζηξνθν (πξνο ηνύην απνζθνπνύλ θαί νη αζθήζεηο 1 θαη 2 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ),
 λα ζπγθξίλνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνπο θπζηθνύο αξηζκνύο θαη αλ δελ είλαη ίζνη λα ηνπο δηαηάζζνπλ από ην κηθξόηεξν πξνο ην κεγαιύηεξν θαη αληίζηξνθα(πξνο
ηνύην απνζθνπνύλ θαί νη αζθήζεηο 3 θαη 4 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ),
 δηαθξίλνπλ ηηο κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο θαη ηε ζρεηηθή αμία
κεηαμύ ηνπο (πξνο ηνύην απνζθνπεί θαί ε άζθεζε 2 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ αλ γίλεη
θαηά ην πξόηππν ηεο άζθεζεο 3 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ)»6, θαη
 «λα γξάθνπλ ην δεθαδηθό αλάπηπγκα ελόο ηεηξαςήθηνπ αξηζκνύ»7.

5

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε έλλνηα ηνπ «ζθνπνύ» αλάγεηαη θπξίσο ζην γεληθόηεξν επίπεδν ηεο δηδαθηηθήο ηνπ καζήκαηνο, ελ πξνθεηκέλσ, ησλ Μαζεκαηηθώλ. Έηζη θαηά ηνλ Γεξβίζε, «βαζηθόο ζθνπόο
ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ Γ‟ ηάμε είλαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο
θαη ε δηακόξθσζε κηαο ζπιινγηζηηθήο ζπζηεκαηηθήο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ινγηθνκαζεκαηηθώλ
ζρέζεσλ ησλ όλησλ. (Γεξβίζεο, ., Μεζνδνινγία ηεο Γηδαθηηθήο θαη εηδηθή κεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο-Μάζεζεο, Θεζζαινλίθε 1987, ζ., 215
6
Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ΄
Γεκνηηθνύ, Σεηξάδην Δξγαζηώλ Γ΄ ηεύρνο, Αζήλα, ζ., 24-25
7
Γ.Δ.Π.Π., ζ. 260 (http://users.sch.gr/salnk/downloadsaps.htm)
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4.5 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ-ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΔ ΓΝΩΔΙ
Οη καζεηέο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δηδαζθαιίαο ήηαλ αλαγθαίν λα κπνξνύλ λα:

 θαηαηάζζνπλ ηνπο αξηζκνύο αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο,
 πεξλνύλ από ηε γξαθή ηεηξαςήθησλ αξηζκώλ κε ιέμεηο (ιεθηηθή γξαθή) ζηε γξαθή
ηνπο κε ςεθία (ζπκβνιηθή γξαθή) θαη αληίζηξνθα,
 δηαθξίλνπλ ηηο κνλάδεο, ηηο δεθάδεο, ηηο εθαηνληάδεο, ηηο ρηιηάδεο κεηαμύ ηνπο, θαζώο επίζεο θαη ηε ζρεηηθή αμία ηνπο,
 αλαιύνπλ έλα ηεηξαςήθην αξηζκό ζε κνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο
(δεθαδηθό αλάπηπγκα).
Σα παξαπάλσ ζεσξνύληαη γλσζηά, ήδε από ην 40ν κάζεκα ηεο Γ΄ Γεκνηηθνύ,
ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 7.000.
Όζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν
ηεο δηδαζθαιίαο, νη ρηιηάδεο είλαη έλα κέγεζνο αξθεηά γλώξηκν ζηνπο καζεηέο κέζα
από δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, όπσο: ν αξηζκόο ησλ θαηνίθσλ ηνπ
ρσξηνύ ηνπο, ηα κεληαία νηθνγελεηαθά έζνδα από ηνπο κηζζνύο ησλ γνληώλ ηνπο, ηα
ζηξέκκαηα ηνπ νηθνπέδνπ ηνπο, ην θόζηνο αγνξάο κηαο κνηνζηθιέηαο, ηα ρηιηόκεηξα
πνπ δηαλύνπλ γηα λα πάλε ζην ζρνιείν ηνπο, νη ρξνλνινγίεο θ.α.

4.6. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ
Η ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία, εμαηηίαο ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηεο βαζίζηεθε, θαηά θύξην ιόγν ζηηο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο8 θαη έηζη απνηέιεζε ζπλδπαζκό εθαξκνγήο δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ θαη κνξθώλ δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα,
ζηε ζύλδεζε ηεο Λνγνηερλίαο κε ηα Μαζεκαηηθά θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ από ηνλ δηδάζθνληα εθαξκόζηεθε ην δαζθαινθεληξηθό κνληέιν9 κέζα από ηελ
δηδαθηηθή ηερληθή ηεο αθήγεζεο10 κε θάπνηα ίρλε δξακαηνπνίεζεο11 (βι. ππνζ. 10).
ηελ ζπλέρεηα θαηά ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ ππήξμε αηνκηθή εξγαζία12. Αθνινύζσο, θαηά ηε ζύλδεζε ηεο Μνπζηθήο κε ηα Μαζεκαηηθά
ζην «Σξαγνύδη ησλ Σεηξαςήθησλ Αξηζκώλ» ππήξμε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ππό ην πιαίζην ελόο ζαθέζηαηα καζεηνθεληξηθνύ 13 κνληέινπ αλαθάιπςεο14. Σέινο, θαηά ην παηρλίδη κε ηηο θάξηεο είρακε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο
νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο15.

8

Γεκεηξηάδνπ, Α., Μέζνδνη, κνξθέο θαη κέζα δηδαζθαιίαο, εκεηώζεηο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο
2008-2009
9
Δμαξράθνο, Θ., Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Αζήλα 1993, ζ. 150
10
Σνπκάζεο, Μ., ύγρξνλε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Αζήλα 1994, ζ. 165
11
Zipes, J., How legends Lead People On from Creative Storytelling, London 1995
12
Γεκεηξηάδνπ, Α., Μέζνδνη, κνξθέο θαη κέζα δηδαζθαιίαο, εκεηώζεηο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο
2008-2009
13
Σνπκάζεο, Μ., ύγρξνλε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Αζήλα 1994, ζ. 165
14
Σνπκάζεο, Μ., ύγρξνλε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ, Αζήλα 1994, ζ. 167
15
Μνπηδνύξε-Μαλνύζνπ, Δ., Πξόζθνιιε, Α., Σα κνλνπάηηα ηεο κάζεζεο, Αζήλα 2005, ζει.,287
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4.7. ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Η δηάξζξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο έρεη σο εμήο:
1ε θάζε (αποηελεί έναν ζσνδσαζμό α) ανακοίνωζης ηων ζηότων ηης διδαζκαλίας, β) πραγμαηοποίηζης ειζαγωγικής δραζηηριόηηηας και γ) κάποιων αζκήζεων εθαρμογής): Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ θαη επίιπζε ησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κε απηό αζθήζεσλ εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ.
ηελ αξρή αθνύ θαιεκέξηζα ηνπο καζεηέο, ηνύο αλαθνίλσζα ηόζν ηνπο ζηόρνπο ηεο
δηδαζθαιίαο όζν θαη ηελ ελαιιαθηηθή δηάξζξσζή ηεο, ξσηώληαο ηνπο αλ επηζπκνύλ
έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθξόαζε ελόο παξακπζηνύ, ηελ εθκάζεζε ελόο ηξαγνπδηνύ θαη αξθεηό παηρλίδη ή πξνηηκνύλ
ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο κε ηελ παξαδνζηαθή (βηβιηνθεληξηθή) δηδαζθαιία.
Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζεηηθή απάληεζή ηνπο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην ππάξρνλ πιάλν. Η δηδαζθαιία μεθίλεζε ινηπόλ κε ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνύ «Σα Μαγηθά
Μαμηιάξηα», όκσο δηεθόπε θαηά έλαλ παξάδνμν ηξόπν πξηλ θαιά-θαιά μεθηλήζεη ιόγσ θάπνησλ «δπζθνιηώλ» ηνπ δηδάζθνληνο λα δηαβάζεη ηνλ αξηζκό 5.437 πνπ ζπκβόιηδε ην πιήζνο ησλ λόκσλ ηνπ βαζηιηά Αξπαηίιανπ. Απηό ην παξάδνμν θηλεηνπνίεζε
απόιπηα αθόκα θαη ηνπο ιηγόηεξν πξνζεθηηθνύο (ιόγσ ηνπ δηαιείκκαηνο πνπ είρε
πξνεγεζεί) ζηελ αθξόαζε ηνπ παξακπζηνύ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ είραλ
κπξνζηά ην αξηζκό ζε ζπκβνιηθή κνξθή (απνηεινύζε ηελ 1ε άζθεζε ηνπ θπιιαδίνπ
εξγαζηώλ), ράξηλ ηεο ζπλέρεηαο ηνπ παξακπζηνύ, ηνλ έγξαςαλ κε αξηζκνιέμεηο θαη
δηάβαζαλ θσλαρηά ην 5.437 πξνθεηκέλνπ λα «κάζεη» ν δηδάζθσλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο
ηνπο θαη λα κπνξέζεη λα ην δηαβάζεη θη εθείλνο. ηε ζπλέρεηα ηνπ παξακπζηνύ, θαη‟
αλάινγν ηξόπν έιαβε ρώξα ην αληίζηξνθν ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο (βι. άζθεζε 2
ηνπ θπι. εξγαζηώλ) δειαδή νη καζεηέο κεηέβεζαλ από ηελ ιεθηηθή ζηε ζπκβνιηθή
γξαθή. Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο αθξόαζεο ηνπ παξακπζηνύ νη καζεηέο είραλ
δύν ιεπηά πεξίπνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ 3 θαη 4 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ
πνπ αλαθέξνληαλ ζηε δηάηαμε ζε αύμνπζα ή θζίλνπζα ζεηξά αξηζκώλ νη νπνίνη εληάρζεθαλ κέζα ζην παξακύζη κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αξρηθνύ θεηκέλνπ.
2ε θάζε (Δπηζεκνπνίεζε ηεο λέαο γλώζεο): Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ ζηίρσλ ηνπ «Σξαγνπδηνύ ησλ Σεηξαςήθησλ Αξηζκώλ» θαη εθηέιεζή ηνπ κε ηελ ζπλνδεία
ληεθηνύ θαη ηελ ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ.
Ο δηδάζθσλ δηάβαζε ζηξνθή-ζηξνθή ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ (νη καζεηέο είραλ ζε θπιιάδην ηνπο ζηίρνπο), επεμεγώληαο ηνπο, δίλνληαο παξαδείγκαηα ή
αθόκα θαη θάλνληαο θάπνηεο εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ όζα ιέγνληαη
είλαη θαηαλνεηά. ηε ζπλέρεηα αθνύ έγηλαλ αλαθνξέο ζηελ αμία ηεο ζέζεο ηνπ θάζε
ςεθίνπ (θαηά ην πξόηππν πνπ νξίδεη ην ηξαγνύδη κε ηε ζύλδεζε ηάμεσλ θαη ρξώκαηνο θαξηέιαο) ν δηδάζθσλ ηξαγνύδεζε ζηνπο καζεηέο ηηο πξώηεο ζηξνθέο ηνπ ηξαγνπδηνύ κέρξη λα ζπιιάβνπλ ηελ απιή κεισδία θαη λα αξρίζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ θη
εθείλνη. Έηζη κεηά από 2-3 επαλαιήςεηο, θη αθνύ νη καζεηέο είραλ κάζεη θαιά ην
ηξαγνύδη, πξνζηέζεθε θαη ην ληέθη παξέρνληαο κία πην ςπραγσγηθή δηάζηαζε ζε
ζπλδπαζκό κε ηα παιακάθηα ησλ καζεηώλ.
3ε θάζε (Αμηνιόγεζε): Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ κέζα από ην παηρλίδη κε ηηο θάξηεο
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ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ κέζα από ην παηρλίδη κε ηηο
θαξηέιεο. Σν παηρλίδη απηό, νη θαλόλεο ηνπ νπνίνπ16 νπζηαζηηθά ππαγνξεύηεθαλ από ην
«Σξαγνύδη ησλ Σεηξαςήθησλ Αξηζκώλ» θαη γη‟ απηό έγηλαλ ακέζσο θαηαλνεηνί από ηνπο
καζεηέο, νπζηαζηηθά ζεκαηνδόηεζε ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο, θαη ίζσο θαη απηόο λα ήηαλ
έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ νη καζεηέο έδσζαλ ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπο. Μεηά από ην ηέινο
ηνπ παηρληδηνύ ν δηδάζθσλ αθνύ επραξίζηεζε ηνπο καζεηέο γηα ηε ζπλεξγαζία, ηνύο επέζηεζε ηελ πξνζνρή γηα ηελ απξηαλή εκέξα κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ
(ην κάζεκα δηεμήρζε ζηηο 18 Μαΐνπ) θαη ηνύο απνραηξέηεζε.

4.8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο έγηλε κέζα από ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ θαη από ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζην παηρλίδη. πγθεθξηκέλα:
Με ηελ άζθεζε 1 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ εμεηαδόηαλ ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα δηαβάδνπλ έλαλ αξηζκό (ζε ςεθηαθή κνξθή) θαη λα ηνλ γξάθνπλ κε αξηζκνιέμεηο.
Με ηελ άζθεζε 2 ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζηώλ, αληίζεηα από ηελ άζθεζε 1, εμεηαδόηαλ ε επάξθεηα ησλ καζεηώλ λα δηαβάδνπλ αξηζκνιέμεηο θαη λα αλαπαξηζηνύλ
έλαλ αξηζκό κε ςεθία. Δπηπιένλ κε ηελ άζθεζε 2 ζε ζρεηηθή «επεξώηεζε» πνπ έγηλε κέζα ζηελ ηάμε, θαηά ην πξόηππν ηεο άζθεζεο 3 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ17 εμεηάζηεθε ε επάξθεηα ησλ καζεηώλ λα εληνπίζνπλ ηελ δηαθνξά ζηελ αμία ηεο ζέζεο πνπ
δηαθξίλεη ην έλα ςεθίν από ην άιιν.
Με ηηο αζθήζεηο 3 θαη 4 εμεηάζηεθε ε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα ζπγθξίλνπλ
ηεηξαςήθηνπο αξηζκνύο θαη λα ηνπο δηαηάζζνπλ, αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο, ζε αύμνπζα ή ζε θζίλνπζα ζεηξά αληίζηνηρα.
Σέινο, ην παηρλίδη κε ηηο θαξηέιεο ήηαλ κηα δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο όισλ ησλ
παξαπάλσ ζπλ ηεο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, απνηειεζκαηηθά θαη γξήγνξα. πγθεθξηκέλα θάζε νκάδα είρε ζηελ δηάζεζή ηεο ηξεηο θαξηέιεο από ηηο ηέζζεξεηο ηάμεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ελόο ηεηξαςήθηνπ
αξηζκνύ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θάζε ηάμε ζπκβνιηδόηαλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν
ρξώκα ζηηο θαξηέιεο θαηά ην πξόηππν ηνπ «Σξαγνπδηνύ ησλ Σεηξαςήθησλ Αξηζκώλ»18, π.ρ. νη ρηιηάδεο αληηζηνηρνύζαλ ζηηο θαξηέιεο κπιε ρξώκαηνο. Οη θαλόλεο
ηνπ παηρληδηνύ ήηαλ απινί: Όπνηα νκάδα θαηόξζσλε λα δώζεη ηελ «θαιύηεξε» απάληεζε ζε εξσηήκαηα ηνπ ηύπνπ «ρεκαηίζηε ην κεγαιύηεξν αξηζκό πνπ κπνξείηε,
ζρεκαηίζηε ηνλ κηθξόηεξν ηεηξαςήθην αξηζκό πνπ κπνξείηε, ζρεκαηίζηε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό πνπ κπνξείηε από ρσξίο λα μεπεξάζεηε ην 7.000, ζρεκαηίζηε ηνλ κεγαιύηεξν ηξηςήθην αξηζκό πνπ κπνξείηε, θ.α.», θαηαθηνύζε κία λίθε. ην ηέινο ν αξηζκόο ησλ ληθώλ απηώλ αζξνίζηεθε γηα λα αλαδεηρζεί ε νκάδα κε ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο.

16

γηα πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ην παηρλίδη βι. ζην 4.8 Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν
17
Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ΄
Γεκνηηθνύ, Σεηξάδην Δξγαζηώλ Γ΄ ηεύρνο, Αζήλα, ζ., 24
18
βι. Παξάξηεκα, ζ., 20
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5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα ζεηηθόηαηα ζρόιηα ησλ καζεηώλ, ηα δηζπξακβηθά ζρόιηα ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηελ αίζζεζε πνπ άθεζε ζε εκέλα ε ελ ιόγσ δηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα είρα ηελ εληύπσζε όηη ε
δηδαζθαιία πξνζέγγηζε ην ηέιεην. Αθόηνπ όκσο πέξαζε ν πξώηνο ελζνπζηαζκόο, ζπλεηδεηνπνίεζα όηη ππήξραλ θάπνηεο αβιεςίεο πνπ θαιό ζα ήηαλ λα απνθεύγνληαλ.
Έρνληαο γλώζε ηνπ ιαηηληθνύ “errare humanum est”, ηνπ όηη δειαδή ηα ιάζε είλαη
γηα ηνπο αλζξώπνπο, πξνζπάζεζα λα δηθαηνινγήζσ απηέο ηηο αβιεςίεο αιιά ην απόθζεγκα πνπ ιέεη όηη «ηα ιάζε πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζε έλα ρεηξνπξγείν βιάπηνπλ
έλαλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν, ηα ιάζε όκσο πνπ γίλνληαη κέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε
βιάπηνπλ κηα νιόθιεξε γεληά», κε εκπόδηζε. Καη επεηδή “facta infecta fiery
nequeunt”, ειιεληζηί δειαδή ην «γελόκελνλ νύθ απνγίγλεηαη», ην κόλν πνπ κνπ κέλεη
είλαη λα ηα εθζέζσ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα κελ επαλαιεθζνύλ. Βέβαηα, ζε θακία πεξίπησζε δελ ηα ζεσξώ ηόζν ηξαγηθά πνπ ζα κπνξνύζαλ «λα βιάςνπλ κηα νιόθιεξε γεληά» γη‟ απηό θαη ζηελ αξρή ηα απνθάιεζα «αβιεςίεο», ιάζε δειαδή κηθξά κέλ, απνθεπθηέα δε.
Η πξώηε «αζηνρία» ζρεηίδεηαη κε ηελ δηδαθηηθή ηνπ ηξαγνπδηνύ ε νπνία ζην
ηέινο έγηλε κε ηελ ζπλνδεία ελόο κόλν ληεθηνύ πνπ ην θξαηνύζε κόλν ν δηδάζθσλ.
Αλ γηλόηαλ λα επαλαιάβσ ηε δηδαζθαιία ζα θξόληηδα λα ππήξραλ όξγαλα (θξνπζηά)
θαη γηα ηνπο καζεηέο. Η αζηνρία κνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έγθεηηαη ζην όηη
δελ εηδνπνίεζα έγθαηξα ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο κνπζηθήο ηνπ
ΠΣΓΔΦ. πγθεθξηκέλα ζηνλ κέληνξά κνπ, θ. Βαζηινύδε, θαηέζηεζα γλσζηό όηη ζα
ήζεια, εη δπλαηόλ, λα έρσ θαη κνπζηθά όξγαλα κόιηο κηα κέξα πξηλ από ηελ δηδαζθαιία. Βέβαηα αλ ην Παλεπηζηήκην ήηαλ ιίγν θαιύηεξα νξγαλσκέλν (ν θ. Βαζηινύδεο
βξήθε ην θιεηδί ηνπ εξγαζηεξίνπ όκσο νη ππεύζπλνη ηνπ εξγαζηεξίνπ δελ έθαλαλ ηνλ
θόπν λα ηνλ ελεκεξώζνπλ όηη ηελ πξόζβαζε ζηελ αίζνπζα κε ηα κνπζηθά όξγαλα
εκπόδηδε θαη κηα δεύηεξε θιεηδσκέλε πόξηα) ίζσο θαη λα είραλ νη καζεηέο ηελ δπλαηόηεηα λα δηδαρζνύλ πην βησκαηηθά ην ελ ιόγσ ηξαγνύδη. αθέζηαηα επζύλε γη‟ απηό
έρσ θαη εγώ αθνύ κεηά από ηξηα ζρεδόλ ρξόληα θνίηεζεο ζην ΠΣΓΔΦ όθεηια λα
γλσξίδσ πνηνη ηνκείο ιεηηνπξγνύλ άςνγα θαη πνηνη ρσιαίλνπλ.
Η δεύηεξε αζηνρία ζρεηίδεηαη κε ην παηρλίδη ησλ θαξηώλ. πγθεθξηκέλα, θάιεζα έλαλ καζεηή από θάζε κία εθ ησλ ηξηώλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο είρα ρσξίζεη ην
ηκήκα, λα έξζεη ζηελ έδξα θαη λα παξαιάβεη ηηο θάξηεο πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζηελ νκάδα ηνπ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κηα αλαζηάησζε (ή θαηά άιινπο έλαο παηδαγσγηθόο ζόξπβνο) ζηελ ηάμε θαη λα ραζνύλ θαη 1-2 ιεπηά πνιύηηκνπ
δηδαθηηθνύ ρξόλνπ. Ση ζα κπνξνύζα λα θάλσ; Να κνηξάζσ εγώ ζε θάζε νκάδα ηηο
θάξηεο πνπ ηεο αληηζηνηρνύζαλ.
Η ηξίηε αζηνρία ήηαλ ζνβαξόηεξε από ηηο ππόινηπεο θαη ηελ θαηάιαβα θαηά
ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζήο κνπ κεηά από παξέκβαζε ηνπ δηδάζθνληνο θ. Λεκνλίδε. πγθεθξηκέλα ζην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνύ ππήξρε έλα εξώηεκα πνπ έιεγε «αλ
αθαηξέζσ ηελ θαξηέια ησλ εθαηνληάδσλ (αλ δηαγξάςσ ην ςεθίν ησλ εθαηνληάδσλ
από έλαλ ηεηξαςήθην αξηζκό) ηόηε πνηνο ζα πάξεη ηε ζέζε απηώλ;» (π.ρ. έζησ όηη έρσ
ηνλ αξηζκό 8.538 θαη δηαγξάθσ ην 5, πνηόο ζα πάξεη ηε ζέζε ηνπ;) ηε δηαηύπσζε
απηνύ ηνπ εξσηήκαηνο νδεγήζεθα από ηηο δύν ηειεπηαίεο ζηξνθέο ηνπ ηξαγνπδηνύ:
«Έλαλ ηώξα αξηζκό, ηεηξαςήθην ρνληξό, έρνπλ θηηάμεη νη κνλάδεο νη δεθάδεο θη νη
ρηιηάδεο. Πόπνπν ηη ζπκθνξά, έβγαια απ‟ ηε ζεηξά, ηηο ρξπζέο εθαηνληάδεο πνπ „λαη
πξηλ απ‟ ηηο δεθάδεο». Γπζηπρώο, σο απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα ζεώξεζα
ηηο ρηιηάδεο, πξάγκα πνπ είλαη ιάζνο, δηόηη ηε ζέζε ηνπ δηαγξακκέλνπ ςεθίνπ παίξλεη
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ην κεδέλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά κνπ είπε ν θ. Λεκνλίδεο νη ρηιηάδεο πνηέ δελ μεπέθηνπλ ζε θάηη κηθξόηεξν… Αληίζεηα νη εθαηνληάδεο έρνπλ πάληα ηνλ δηαθαή πόζν λα
γίλνπλ θάηη κεγαιύηεξν, δειαδή ρηιηάδεο.
Απηά όζνλ αθνξά ζην ζθέινο ηνπ ηί δελ πήγε θαιά. Καηά ηα άιια κεγίζηε
ηθαλνπνίεζε απνηέιεζε όηη νη καζεηέο έδεημαλ λα απνιακβάλνπλ ζην έπαθξνλ θάζε
ζηηγκή ηεο δηδαζθαιίαο, αληαπνθξηλόκελνη όκσο θαη ζηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο πνπ
είραλ ηεζεί ζπλδπάδνληαο ην ηεξπλόλ κεηά ηνπ σθειίκνπ. Σν θιίκα πνπ επηθξαηνύζε
θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ιόγσ ηεο εμαηξεηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ
εκνύ θαη ησλ καζεηώλ, δελ παξέπεκπε ζε κηα κεκνλσκέλε δηδαθηηθή πξνζπάζεηα,
ζαλ θη απηέο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Β΄ θάζεο, αιιά ζε θάηη βαζύηεξν. ε απηό
λνκίδσ όηη έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν ε νηθνδόκεζε θαιώλ ζρέζεσλ κε όιν ην ηκήκα,
ε γλώζε ησλ νλνκάησλ ησλ καζεηώλ (ρσξίο θπζηθά ηα θαξηειάθηα) αιιά θαη ε γλσξηκία καδί ηνπο (αγαπεκέλν ρόκπη, αγαπεκέλν κάζεκα θ.α.). Δπηπιένλ, θαζνξηζηηθό
ξόιν έπαημε ε «έληαμε» θάπνησλ εμ‟ απηώλ, θπξίσο ησλ πην δσεξώλ ή εζσζηξεθώλ,
κέζα ζην παξακύζη19, ζηα πιαίζηα ζπληήξεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ γηα
ην όρη κηθξήο δηάξθεηαο παξακύζη κέζα από κηα απόπεηξα δξακαηνπνίεζεο. Φπζηθά,
δελ ζα κπνξνύζε λα παξαβιεθζεί θαη ν παηδνθεληξηθόο ηξόπνο δηάξζξσζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο πνιύ γξήγνξα ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη πξόθεηηαη γηα κηα ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία αληίζηνηρε ηεο νπνίαο πνιύ δύζθνια ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα μαλαβηώζνπλ, δεδνκέλνπ ηνπ όηη ζπλδύαδε παξακύζη, ηξαγνύδη θαη παηρλίδη. Όζνλ αθνξά ην ηξαγνύδη, είρε ηεξάζηηα απήρεζε ελώ ήηαλ απαξάκηιια ην πάζνο θαη ε όξεμε
κε ηα νπνία ην αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο. Σέινο, ζρεηηθά κε ην παηρλίδη, παξόιν πνπ
θάπνηνη καζεηέο έδεημαλ λα ελζνπζηάδνληαη ππέξ ην δένλ (παηδηά είλαη άιισζηε), ζεσξώ όηη ήηαλ έλαο έμνρνο ηξόπνο εθαξκνγήο θαη εμέηαζεο ηεο ζεσξίαο.

19

Σα νλόκαηα Αθξνδίηε, Αγάπε, Υξήζηνο, Γηάλλεο, Διεπζεξία, ίκνο, Μηραήι, Γεσξγία Αγγειηθή,
Γεκήηξεο πνπ αλαθέξνληαη κέζα ζην παξακύζη είλαη νλόκαηα καζεηώλ ηεο ηάμεο.
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γ.Δ.Π.Π. .θαη Α.Π.. (http://users.sch.gr/salnk/downloadsaps.htm, 25-05-10)
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΑ ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ20

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, ζε κηα καθξηλή ρώξα πνπ ηελ έιεγαλ Οπξαλνύπνιε,
βαζίιεπε έλαο κηζεηόο άξρνληαο, ν Αξπαηίιανο. Ο άξρνληαο απηόο είρε έλα ρξπζό
ηειεζθόπην θαη έλα θηεξό από θνξάθη. Με ην θηεξό έγξαθε λόκνπο. Νόκνπο απαίζηνπο θαη θνβεξνύο. Υηιηάδεο λόκνπο. Γηα ηελ αθξίβεηα νη λόκνη ηνπ Αξπαηίιανπ ήηαλ
5.437!
Γηα λα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα, ήζειε νη ππήθννί ηνπ λα δνπιεύνπλε αζηακάηεηα ζηα νξπρεία θαη λα βγάδνπλε πνιύηηκα πεηξάδηα, γηα λα ζηνιίδεη ηηο βαζηιηθέο θνξόλεο ηνπ. Γη‟ απηό είρε βγάιεη έλα λόκν πνπ θαηαξγνύζε ηηο Απόθξηεο, ηα δηαιείκκαηα ησλ ζρνιείσλ, ηα πάξηη ησλ γελεζιίσλ θαη ηηο Κπξηαθέο. ύκθσλα κε ην
λόκν απηό, νη Κπξηαθέο άιιαδαλ όλνκα: Βαθηίδνληαλ «Πξνδεπηέξεο» θαη δελ μερώξηδαλ ζην παξακηθξό απ‟ ηηο θαλνληθέο Γεπηέξεο.
Όπσο θαηαιαβαίλεηε νη λένη λόκνη ήηαλ ηόζνη πνιινί, πνπ νη Οπξαλνππνιίηεο, ό,ηη θαη λα θάλαλε, δελ κπνξεί, όιν θαη θάπνηνλ ζα παξαβηάδαλε. Καθά ηα ςέκαηα βέβαηα θαη νη θάηνηθνη ηεο Οπξαλνύπνιεο ήηαλ αξθεηνί αθνύ όινη καδί ήηαλ
8.888!
Ο ιόμηγθαο, αο πνύκε, απαγνξεπόηαλ απζηεξά  θη όπνηνο θηεξληδόηαλ ή έμπλε
ηε κύηε ηνπ, έπξεπε λα πιεξώζεη βαξύ πξόζηηκν.
Σώξα πνπ ζαο είπα ηη έθαλε κε ην καύξν θηεξό, έθηαζε ε ώξα λα ζαο πσ ηη
έθαλε κε ην ηειεζθόπην. Σν έπαηξλε ινηπόλ, πήγαηλε ζηνλ πην ςειό πύξγν ηνπ παιαηηνύ θαη κόιηο έβιεπε θάηη πνπ ηνπ άξεζε, ηελ πην ιαρηαξηζηή ηεγαλεηή παηάηα ζην
ηεγάλη θακηάο λνηθνθπξάο, αο πνύκε, εηδνπνηνύζε κε ην γνπόθη ηόθη ηνπο θξνπξνύο
ηνπ, πνπ έζπεπδαλ κε ηηο κνηνζηθιέηεο ηνπο, ηελ άξπαδαλ θαη ηνπ ηελ έθεξλαλ.
Γελ είλαη λ‟ απνξεί θαλείο πνπ νη Οπξαλνππνιίηεο αληηπαζνύζαλ θνβεξά ηνλ
Αξπαηίιαν. Κακηά θνξά, κάιηζηα, ηνπ έβγαδαλ ηε γιώζζα ή έθαλαλ γθξηκάηζεο πίζσ
από ηελ πιάηε ηνπ. Άιινηε πάιη, ηάραηεο από απξνζεμία, πεηνύζαλ κπαλαλόθινπδεο
κπξνζηά ζηελ πύιε ηνπ παιαηηνύ, γηα λα γιηζηξάεη θαη λα πέθηεη.
Μηα κέξα, ν Αξπαηίιανο θάιεζε ζηελ αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ ην απξίιην Βξηζειηέ, ηνλ αξρηκάγν ηνπ παιαηηνύ.
-Μπνξείο λα κνπ εμεγήζεηο, ηνλ ξώηεζε, γηαηί δε κε αγαπάλε νη ππήθννί κνπ;
Έρσ βγάιεη πάλσ από 5.000 λόκνπο πνπ νξίδνπλ όηη πξέπεη λα κε αγαπάλε κέρξη
ζθαζκνύ, αιιά απνηέιεζκα δε βιέπσ.
Ο απξίιηνο Βξηζειηέ ρακνγέιαζε ζθνηεηλά θαη θαηαρζόληα.
-Καθά ηα ςέκαηα… Αλ θαη ζα έπξεπε, δε ζαο αγαπάλε, Μεγαιεηόηαηε. Καη ζα
ζαο εμεγήζσ ην γηαηί…
-Γηα ιέγε!
-Γε ζαο αγαπάλε, επεηδή ηα βξάδηα νλεηξεύνληαη…
Ο Αξπαηίιανο ζνύθξσζε ηα θξύδηα.
-Σί ζρέζε έρεη απηό; ξώηεζε.
-Έρεη θαη παξαέρεη, κεγαιεηόηαηε, εμήγεζε ν απξίιηνο. Βιέπνπλ ζηνλ ύπλν
ηνπο ηνύξηεο, ππξνηερλήκαηα θαη ινύλα πάξθ, ηα ζπγθξίλνπλε κε ηα ζπξκαηνπιέγκα20

Σξηβηδάο, Δ., Σα καγηθά καμηιάξηα, Αζήλα 1998
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ηα θαη ηα ινπθέηα πνπ βιέπνπλε ζηνλ μππλεηό ηνπο θαη δελ είλαη λ‟ απνξεί θαλείο
πνπ ηα βάδνπλε καδί ζαο!
-Σί έρεηο λα πξνηείλεηο; ξώηεζε ν Αξπαηίιανο ζπλνθξπσκέλνο.
-Γώζηε κνπ ιίγν ρξόλν θαη ζαο ππόζρνκαη λα θάλσ κηα θαηαρζόληα εθεύξεζε
πνπ ζα καο απαιιάμεη κηα θαη θαιή από ηα όλεηξα ησλ ππεθόσλ ζαο, απάληεζε ν
απξίιηνο.
-Μηα βδνκάδα ζνπ αξθεί;
-Όρη. Σν θαθό πξάγκα αξγεί. Οη καγηθέο εθεπξέζεηο δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε. Υξεηάδνληαη ρξόλν, ζθέςε θαη έκπλεπζε.
-Πόζν θαηξό ρξεηάδεζαη δειαδή;
-Δθηά βδνκάδεο θη εθηά κέξεο. ε εθηά βδνκάδεο θη εθηά κέξεο ζα ζαο παξνπζηάζσ ηελ εθεύξεζή κνπ!
Καη κ‟ απηά ηα ιόγηα ππνθιίζεθε θαη έθπγε γηα ην κπζηηθό ηνπ εξγαζηήξη.
Δθηά βδνκάδεο θη εθηά κέξεο δνύιεπε ν απξίιηνο Βξηζειηέ ζην κπζηηθό ηνπ
εξγαζηήξη, ώζπνπ έλα πξσί, εκθαλίζηεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ, όπνπ ηνλ πεξίκελε ν Αξπαηίιανο.
-Ιδνύ, Μεγαιεηόηαηε! Οξίζηε ε εθεύξεζή κνπ. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο παξνπζηάζσ θάπνηα από ηα εθηαιηηθά καμηιάξηα κνπ!
Ο Αξπαηίιανο πήξε ζηα ρέξηα ηνπ έλα καμηιάξη κε δπζπηζηία, θαη αθνύ ην
εμέηαζε θαιά-θαιά, είπε:
-Απηό είλαη έλα ζπλεζηζκέλν καμηιάξη! Με θνξντδεύεηο, απξίιηε;
-Πνηέ δε ζα ηνικνύζα λα θνξντδέςσ έλαλ άξρνληα ζαλ θη εζάο, Μεγαιεηόηαηε. θάιιεηε, όκσο. Σα θαηλόκελα απαηνύλ! Μπνξεί λα δείρλνπλ ζπλεζηζκέλα καμηιάξηα, αιιά δελ είλαη. Σα ζπλεζηζκέλα καμηιάξηα έρνπλε πνύπνπια, απηά όκσο έρνπλ 9.839 ηξίρεο από νπξά θαιηθάληδαξνπ, 5.879 θύθηα από ηε Θάιαζζα ηεο Θιίςεο, 2.894 ινπξίδεο από ζεληόληα θαληαζκάησλ, 3.800 καληίιηα δαθξπζκέλα, 7.820
πνπθάκηζα νρηάο θαξκαθεξήο, 10.000 θύιια ηζνπθλίδαο, 5.001 ζηελαγκνύο, ελώ ε
καμηιαξνζήθε είλαη θηηαγκέλε από 9.999 ηξίρεο από ηε ραίηε αθεληαζκέλνπ αιόγνπ21. Όπνηνο θνηκάηαη ζε έλα καμηιάξη ζαλ απηό πνπ θξαηάηε βιέπεη κόλν θξηθηνύο
θη απαίζηνπο εθηάιηεο! Αλ αλαγθάζνπκε ηνπο Οπξαλνππνιίηεο λα θνηκνύληαη ζε ηέηνηα καμηιάξηα, ε θαζεκεξηλή δσή ζα ηνπο θαίλεηαη παξάδεηζνο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο
εθηάιηεο πνπ ζα ηνπο ηπξαλλνύλ ηα βξάδηα! Έηζη, ζα πάςνπλ λα ζαο ελνρινύλ!
-Πεξίθεκα, θώλαμε ν Αξπαηίιανο. Βάιε ακέζσο κπξνζηά ηε καδηθή παξαγσγή εθηαιηηθώλ καμηιαξηώλ! Έλα γηα θάζε Οπξαλνππνιίηε. Θα ηνπο δείμσ εγώ!
Έηζη, θξπθά θαη ύπνπια, άξρηζε ε παξαγσγή ησλ εθηαιηηθώλ καμηιαξηώλ
ζηελ Οπξαλνύπνιε. Οη θξνπξνί θάησ από ηελ επίβιεςε ηνπ απξίιηνπ δνύιεπαλ εληαηηθά ππεξσξίεο θαη ζε κηα εβδνκάδα ηα καμηιάξηα ήηαλ όια έηνηκα.
Ο Βνπιίκηνο Βιήκαο κάδεςε ηόηε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Οπξαλνύπνιεο ζηελ
θεληξηθή πιαηεία θαη δηάβαζε κε βξνληεξή θσλή ηνλ θαηλνύξγην λόκν πνπ είρε βγάιεη ν Αξπαηίιανο:
-Άξζξν πξώην: Όια ηα καμηιάξηα ηεο Οπξαλνύπνιεο θαηάζρνληαη.
-Άξζξν δεύηεξν: Θα δηαλεκεζνύλ ζηνλ πιεζπζκό εληειώο δσξεάλ θαηλνύξγηα
καμηιάξηα, πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη ηε ζηνξγή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Αξπαηίιανπ γηα
ην ιαό ηνπ.
-Άξζξν ηξίην: Όλεηξα γιπθά!
Σύιημε ηελ πεξγακελή θαη ηελ έδσζε ζηνλ ππαζπηζηή ηνπ.
21

Οη αξηζκνί είλαη ίδηνη κε εθείλνπο ηεο άζθεζεο 4 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ (Λεκνλίδεο, Υ., Θενδώξνπ, Δ., Νηθνιαλησλάθεο, Κ., Παλαγάθνο, Ι., παλαθά, Α., Μαζεκαηηθά Γ΄ Γεκνηηθνύ, Σεηξάδην Δξγαζηώλ Γ΄ ηεύρνο, Αζήλα, ζ., 25)
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-Άληε, ηξεράηε ηώξα λα θέξεηε ηα καμηιάξηα ζαο θαη λα παξαιάβεηε ηα θαηλνύξηα! πξόζηαμε ην πιήζνο.
Έηζη θη έγηλε. Οη Οπξαλνππνιίηεο έηξεμαλ ζηα ζπίηηα ηνπο, έθεξαλ ηα καμηιάξηα ηνπο θαη πήξαλ ηα θαηλνύξηα. ην ηέινο, θαη ελώ όινη νη θάηνηθνη είραλ θέξεη
ηα καμηιάξηα ηνπο, νη θξνπξνί ηα ζηνίβαμαλ ζην θέληξν ηεο πιαηείαο θαη ηα έβαιαλ
θσηηά.
Από εθείλν ην βξάδπ νη θάηνηθνη ηεο Οπξαλνύπνιεο άξρηζαλ λα θνηκνύληαη
ζηα θαηλνύξηα καμηιάξηα.
Σα βξάδηα από ηα παξάζπξα ησλ ζπηηηώλ άθνπγεο βαζαληζκέλα αγθνκαρεηά,
ιπγκνύο θαη θιάκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, νη ππήθννη ηνπ Αξπαηίιανπ
δνύιεπαλ αθαηάπαπζηα, ελώ όπνηε ηνλ έβιεπαλ, ζε αληίζεζε πξνο ην παξειζόλ, ηώξα έζθπβαλ ην θεθάιη θαη ηνλ πξνζθπλνύζαλ. Σα παηδηά πήγαηλαλ ζην ζρνιείν ζιηκκέλα. Δθεί όια ηα καζήκαηα ήηαλ άραξα θαη βαξεηά, αθνύ ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο κάζαηλαλ λα γνλαηίδνπλ ελώ ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ κάζαηλαλ ηξνπάξηα πνπ δόμαδαλ ηνλ Αξπαηίιαν.
ε απηή ηε ρώξα δνύζε θη έλαο δάζθαινο πνπ ηνλ ιέγαλε Αληώλε. Κάζε απόγεπκα, όηαλ γύξηδε από ην ζρνιείν ζην ζπίηη ηνπ ν Αληώλεο, ζπλήζηδε λα ζηακαηάεη
ζ‟ έλα πέηξηλν γεθύξη όπνπ θύηξσλε κηα παλέκνξθε παπαξνύλα. Δθείλε ηελ κέξα
όκσο, όπσο πιεζίαδε ζην γεθύξη είδε δύν θξνπξνύο λα μεξηδώλνπλ ηελ παπαξνύλα
θαη λα παλεγπξίδνπλ θσλάδνληαο:
-Σελ μεπαζηξέςακε! Πάεη θη απηό! Σειεηώζακε ηηο δνπιεηέο γηα ζήκεξα! Ση
ιεο; Πάκε ζηελ ηαβέξλα γηα θακηά κπξηδόια;
- Μπξηδόια; Καιά, πώο ηειεηώζακε ηηο δνπιεηέο; Γε ζα εξεπλήζνπκε θαλέλα
ζπίηη; Γελ ζα ζπιιάβνπκε θαλέλαλ ύπνπην;
-Αζηεηεύεζαη; Πάλε απηά. Αο είλαη θαιά ηα εθηαιηηθά καμηιάξηα. Από ηόηε
πνπ άξρηζαλ λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ ηα θνπηνξλίζηα, βξήθακε ηελ εζπρία καο.
-Απηό λα κνπ πεηο! πνπδαίνο κάγνο ν απξίιηνο Βξηζειηέ!
-πνπδαίνο δε ιεο ηίπνηα! Με θάηη ηέηνηνπο κάγνπο πάεη κπξνζηά ν ηόπνο!
ην άθνπζκα απηώλ ν Αληώλεο πάγσζε… Μόιηο έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ, έβγαιε ην
καμηιάξη από ηε καμηιαξνζήθε, θαη αθνύ ην θνίηαμε θαιά- θαιά, πήξε ην ζνπγηά ηνπ
θαη έζθηζε ιίγν κηα αθξνύια. Πηζσπάηεζε πλίγνληαο κηα θξαπγή θξίθεο. Γξήγνξαγξήγνξα μαλάξαςε ην καμηιάξη θαη ην έβαιε ζηε καμηιαξνζήθε, ελώ όιν ην βξάδπ
δελ θνηκήζεθε δεπηεξόιεπην.
Σν άιιν πξσί όηαλ πήγε ζην ζρνιείν δηεγήζεθε ζηα παηδηά ηελ αλαθάιπςή
ηνπ.
-Γη‟ απηό καο βαζαλίδνπλε νινλπρηίο νη εθηάιηεο. Γηα λα βξεη ν Αξπαηίιανο
ηελ εζπρία ηνπ, καο ζηεξεί ηα όλεηξά καο.
-Έρσ κηα ηδέα! είπε ε Αθξνδίηε. Ξέξσ ηί πξέπεη λα θάλνπκε.
-Σί πξέπεη λα θάλνπκε; ξώηεζαλ όινη κε κηα θσλή.
-Να κελ θνηκόκαζηε ζηα θξεβάηηα καο ην βξάδπ! πξόηεηλε ε Αθξνδίηε.
-Να θνηκόκαζηε ζηελ κπαληέξα! θώλαμε ελζνπζηαζκέλνο ν ίκνο από ην
πξώην ζξαλίν.
-Αο ην δνθηκάζνπκε, ζπκθώλεζε ν Αληώλεο. Γε ράλνπκε ηίπνηε.
Σν δνθίκαζαλ γηα θάκπνζεο κέξεο, αιιά δπζηπρώο, ρσξίο απνηέιεζκα. Δμαθνινπζνύζαλ λα βιέπνπλε εθηάιηεο. Άζε πνπ κεξηθνί ζπλαρώζεθαλ, γηαηί έζηαδε
πάλσ ζην θεθάιη ηνπο ε βξύζε ηεο κπαληέξαο.
-Ίζσο πξέπεη λα ην πάξνπκε απόθαζε όηη δελ ππάξρεη πηα ειπίδα, είπε θάπνηα
κέξα ν ηέθαλνο.
12

-Πώο δελ ππάξρεη; θώλαμε ε Αγάπε. Αθνύ ν απξίιηνο Βξηζειηέ, ν αξρηκάγνο, κπόξεζε λα θηηάμεη εθηαιηηθά καμηιάξηα απ‟ όια ηα ζηρακεξά ηνπ θόζκνπ, γηαηί
λα κελ πξνζπαζήζνπκε λα θηηάμνπκε θη εκείο αληηεθηαιηηθά καμηιάξηα, απ‟ όια ηα
όκνξθα ηνπ θόζκνπ;
Όινη ζπκθώλεζαλ όηη ε Αγάπε είρε δίθην. Πώο λα θηηάμνπλ όκσο ηέηνηα καμηιάξηα, αθνύ όια ηα όκνξθα είραλ εμαθαληζηεί από ηε ρώξα ηνπο ή ηα „ραλ αξπάμεη
ν Αξπαηίιανο θαη ε παξέα ηνπ;
-Αο πξνζπαζήζνπκε, είπε ν Υξήζηνο. Γε ράλνπκε ηίπνηα. Βάιηε ηα δπλαηά
ζαο! Φάμηε παληνύ! Βξείηε ό,ηη όκνξθν έρεη απνκείλεη θαη θέξηε ην αύξην καδί ζαο
ζην ζρνιείν.
Έηζη θη έγηλε θάζε παηδί έθεξε θαη θάηη. Η Αγγειηθή, ιίγν ραξηνπόιεκν, ν
Γεκήηξεο έλα πνύπνπιν θύθλνπ, ε Γεσξγία ιίγα άρπξα από κηα ρειηδνλνθσιηά ελώ
ν Μηραήι βξήθε έλα ηεηξάθπιιν ηξηθύιιη.
Δπεηδή όκσο απηά πνπ είραλ καδέςεη δελ έθηαλαλ γηα λα θηηάμνπλ πνιιά, απνθάζηζαλ λα ξάςνπλε κόλν δύν αληηεθηαιηηθά καμηιάξηα: έλα γηα ηνλ Γηάλλε θαη
έλα γηα ηελ Διεπζεξία. Θα θνηκόληαλ ζ‟ απηά ηα βξάδηα θαη ηελ άιιε κέξα ζα εμηζηνξνύζαλ ζηνπο ππόινηπνπο ηα όλεηξά ηνπο.
Σν ζρέδην πέηπρε. Ο Γηάλλεο θαη ε Διεπζεξία έβιεπαλ ηα πην ζαπκάζηα, ηα
πην γιπθά όλεηξα πνπ κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί, θαη η‟ αληζηνξνύζαλ η‟ άιιν πξσί
ζηα άιια παηδηά ηεο ηάμεο, ελώ εθείλα κε ηε ζεηξά ηνπο ηα έιεγαλ ζηνπο γλσζηνύο
ηνπο ελώ θη εθείλνη ηα έιεγαλ ζε άιινπο.
-Σα κάζαηε;
-Ση;
-Μάζαηε ηί όλεηξν είδε ζήκεξα ε Διεπζεξία;
-Σί είδε; Ση;
-Μηα ηνύξηα γελεζιίσλ!
-Φηη…ςηη…έρσ λέα…
-Ση λέα;
-Μεζαύξην ν Γηάλλεο ζα δεη ζην όλεηξό ηνπ ππξνηερλήκαηα.
-Πνύ λα ζαο ηα ιέσ… Πνύ λα ζαο ηα ιέσ… Η Διεπζεξία είδε ζη‟ όλεηξό ηεο
όηη νη Πξνδεπηέξεο έγηλαλ πάιη Κπξηαθέο!
-Η Διεπζεξία θαη ν Γηάλλεο είδαλ ζήκεξα ην ίδην όλεηξν.
-Σί όλεηξν; Σί όλεηξν;
-Δίδαλ κηα ρώξα ρσξίο Αξπαηίιαν!
-Γελ είλαη δπλαηόλ! Γελ κπνξεί! Γε γίλεηαη.
-Μηα ρώξα ρσξίο Αξπαηίιαν, ε;
-Μάιηζηα ρσξίο Αξπαηίιαν!
-Υσξίο Αξπαηίιαν!
-Υσξίο Αξπαηίιαν!!! (όινη καδί)
Απηά ιέγαλε θξπθά, ςηζπξηζηά, θη ε ειπίδα θνύλησλε ζηγά-ζηγά θη άξρηζαλ
λα πηζηεύνπλ όηη ζην ρέξη ηνπο ήηαλ λα γίλνπλ όια ηα όλεηξα απηά αιήζεηα θάπνηα
κέξα. Έηζη, έθηαζε θάπνηε ε λύρηα πνπ έκεηλε γλσζηή ζηα ρξνληθά ηεο Οπξαλνύπνιεο κε η‟ όλνκα ε «Νύρηα ηεο θξηθηήο εθδίθεζεο».
Δθείλν ην βξάδπ ν Αξπαηίιανο γηόξηαδε ηελ Σξίηε επέηεην ηεο Μαμηιαξηθήο
Ννκνζεζίαο θαη γη‟ απηό θάιεζε όινπο ηνπο θξνπξνύο θαη ηνπο απιηθνύο ηνπ ζε ηξαπέδη.
Σα ηξαπέδηα βνγθνύζαλ από ηνπο πνιινύο θαη ζπάληνπο κεδέδεο: 9.038 ςεηέο
θαξδεξίλεο, 7.654 θαλαξίληα γεκηζηά κε θνπθνπλάξη, 9.908 ιαηκνύο θύθλσλ ζηε ζρά13

ξα, 8.902 γιώζζεο αεδνληώλ, 10.000 βαηξαράθηα γεκηζηά κε βαηόκνπξα 9.105 παγσηά από γάια πνπιηνύ, θη άιια ηέηνηα εμσηηθά.
Όινη νη παξεπξηζθόκελνη έπεζαλ κε ηα κνύηξα ζην θαί. Φάγαλε ηνπ ζθαζκνύ
θαη πεξαζκέλα κεζάλπρηα πηα, άιινη πήγαλε παξαπαηώληαο ζηα θξεβάηηα ηνπο θαη
άιινη θνηκήζεθαλ κε ηα θεθάιηα κέζα ζηηο πηαηέιεο κε ηηο ζάιηζεο. Σα ξνραιεηά θαη
ηα ξεςίκαηα αληερνύζαλ σο ηα ζύλνξα ηεο Οπξαλνύπνιεο.
Σόηε, νη θάηνηθνη ηεο Οπξαλνύπνιεο άξρηζαλ λα ξίρλνπλ αζόξπβα από ηα παξάζπξα ηα καμηιάξηα κέζα ζην παιάηη. Όηαλ γέκηζαλ όινη νη ρώξνη ζην εζσηεξηθό
ηνπ παιαηηνύ, νη θάηνηθνη άξρηζαλ λα ζηνηβάδνπλ καμηιάξηα γύξσ θαη έμσ από ην παιάηη. θεπάζηεθαλ ινηπόλ, νη ζθάιεο, νη θήπνη-κέρξη θαη νη θξνπξνί-θαη γεληθόηεξα
ζρεδόλ όιν ην παιάηη θνπθνπιώζεθε από κηα ζεόξαηε ζηνίβα καμηιαξηώλ.
Κάπνηα ζηηγκή, ν Αξπαηίιανο μύπλεζε ληώζνληαο έλα βξαρλά, έλα αβάζηαρην
βάξνο λα ηνπ πιαθώλεη ην ζηήζνο. Γελ κπνξνύζε λ‟ αλαζάλεη. Πληγόηαλ. Πάζρηζε λ‟
αλνίμεη ηα κάηηα ηνπ, θαη δελ άξγεζε λα θαηαιάβεη όηη ήηαλ ζθεπαζκέλνο από ρηιηάδεο καμηιάξηα!
-Βνήζεηα! θώλαμε μέπλνα. Πξνδνζία! Βνήζεηα!
Ξύπλεζαλ θαη νη θξνπξνί θαη, δαιηζκέλνη, ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ θαιάθαιά ηη ηξέρεη, ηξάβεμαλ ηα ζπαζηά ηνπο θη άξρηζαλ λα μεζθίδνπλ ζαλ ηξεινί ηα καμηιάξηα πνπ ηνπο έπληγαλ θαη ηνπο έθνβαλ ηελ αλάζα.
-Σόηε έγηλε ην έια λα δεηο! Μέζα από ηα καμηιάξηα μεπήδεζαλ όινη νη δαηκνληθνί εθηάιηεο θαη πήξαλ ζην θπλήγη ηνλ Αξπαηίιαν θαη ηελ παξέα ηνπ.
Καλείο δελ μέξεη πνην ήηαλ ην ηέινο ηνπ Αξπαηίιανπ θαη ηεο παξέαο ηνπ. Άιινη ιέλε όηη νη εθηάιηεο ηνπο πξόιαβαλ πίζσ απ‟ ηε δαζσκέλε ξάρε ηνπ βνπλνύ, ζην
γξαληηέλην θαξάγγη. Άιινη πάιη ιέλε όηη θαηάθεξαλ λα μεθύγνπλ, αιιά ηξειάζεθαλ
απ‟ ηελ ηξνκάξα. Άιινη ιέλε… Μα ηη ζεκαζία έρεη; Έλα είλαη ζίγνπξν. Πνηέ δελ μαλαπάηεζαλ ζηελ Οπξαλνύπνιε, νη θάηνηθνη ηεο νπνίαο έδεζαλ πνιύ θαιά… θη εκείο
θαιύηεξα!
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ
ΔΝΟΣΗΣΑ 53
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΔΥΡΙ ΣΟ 10.000
1. Γξάθσ κε αξηζκνιέμεηο ηνλ αξηζκό ησλ λόκσλ ηνπ Αξπαηίιανπ:
5.437

2. Γξάθσ κε ςεθία ηνλ αξηζκό ησλ θαηνίθσλ ηεο Οπξαλνύπνιεο22:
Οθηώ ρηιηάδεο νθηαθόζηα νγδόληα νθηώ
3. Βάδσ ηα ζπζηαηηθά ησλ εθηαιηηθώλ καμηιαξηώλ ζηε ζεηξά από ην κηθξόηεξν ζην
κεγαιύηεξν23:
 9.839 ηξίρεο από νπξά θαιηθαληδάξνπ,  5.879 θύθηα από ηε ζάιαζζα ηεο ζιίςεο,
 2.894 ινπξίδεο από ζεληόληα θαληαζκάησλ,  3.800 καληίιηα δαθξπζκέλα,
 7.820 πνπθάκηζα νρηάο θαξκαθεξήο,  10.000 θύιια ηζνπθλίδαο,  5.001 ζηελαγκνί
θαη
9.999 ηξίρεο από ηε ραίηε αθεληαζκέλνπ αιόγνπ.
………<………<……….<………<………<………<……..<………
4. Βάδσ ηα θαγεηά πνπ ππήξραλ ζην ηξαπέδη ηνπ Αξπαηίιανπ ζε θζίλνπζα ζεηξά:
9.038 ςεηέο θαξδεξίλεο,  7.654 θαλαξίληα γεκηζηά κε θνπθνπλάξη,
 9.908 ιαηκνύο θύθλσλ ζηε ζράξα,  8.902 γιώζζεο αεδνληώλ,  10.000 βαηξαράθηα
γεκηζηά κε βαηόκνπξα,  9.105 παγσηά από γάια πνπιηνύ.
………>………>………>………>………>………>………>……..>

22

Η ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε θαηά ην πξόηππν ηεο άζθεζεο 3
ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ. Λεκνλίδεο Υ., Θενδώξνπ Δ., Νηθνιαλησλάθεο Κ., Παλαγάθνο Ι., παλαθά
Α., Μαζεκαηηθά Γ΄ Γεκνηηθνύ, Βηβιίν Σεηξάδην Δξγαζηώλ, Αζήλα. ζ.24
23
Η ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκόζηεθε ζηελ ηάμε θαηά ην πξόηππν ηεο άζθεζεο 4
ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηώλ. Λεκνλίδεο Υ., Θενδώξνπ Δ., Νηθνιαλησλάθεο Κ., Παλαγάθνο Ι., παλαθά
Α., Μαζεκαηηθά Γ΄ Γεκνηηθνύ, Βηβιίν Σεηξάδην Δξγαζηώλ, Αζήλα. ζ.25
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Σο ηπαγούδι ηυν ηεηπατήθιυν απιθμών24
Με ηηο πξάζηλεο κνλάδεο θαη ηηο θόθθηλεο δεθάδεο
ζρεκαηίδσ δεπγαξάθηα (παι.) αξηζκώλ θαη λνπκεξάθηα. (παι.)

Γύν-δύν δνπλ απηνί, νη κηθξνί νη αξηζκνί
απ‟ ην δέθα μεθηλάλε(παι.) ζην ελελήληα ελλέα πάλε. (παι.)

Πην κπξνζηά απ‟ ηηο δεθάδεο γξάθσ ηηο εθαηνληάδεο,
θίηξηλεο ζαλ ιεκνληέο, (παι.) θαη ζην πιήζνο πην πνιιέο. (παι.)

Σξία ηώξα ηα ςεθία ζπδεηνύλ θαη ιέλ‟ αζηεία
ζέινπλ όκσο ζηελ παξέα(παι.) ηελ ρηιηάδα ηελ σξαία. (παι.)

ηα γαιάδηα είλαη ληπκέλε, ζηε ζεηξά ε πξώηε κπαίλεη
πξηλ απ‟ ηηο εθαηνληάδεο(παι.) ηηο ρξπζέο ηηο θηιελάδεο. (παι.)

Έλαλ ηώξα αξηζκό, ηεηξαςήθην ρνληξό,
έρνπλ θηηάμεη νη κνλάδεο(παι.)νη δεθάδεο θη νη ρηιηάδεο. (παι.)

Πόπνπν ηη ζπκθνξά, έβγαια απ‟ ηε ζεηξά
ηηο ρξπζέο εθαηνληάδεο(παι.) πνπ „λαη πξηλ απ‟ ηηο δεθάδεο.(2)

24

Η κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ απηνύ είλαη αληιήζεθε από ην βηβιίν παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ γηα ηελ αλαθύθισζε: Νηδνύθξαο, Θ., Βεληδειέαο, Σ., Νέα ρνιηθά Σξαγνύδηα, Αζήλα 1993. Όζνλ αθνξά ηνπο
ζηίρνπο απηνί απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ δηδάζθνληνο.
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