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4. ΦΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

4.1.ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σο 27ο κεφάλαιο των Μαθηματικών της Γ΄ Δημοτικού εντάσσεται στην 

5η ενότητα και αφορά στις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις με 

τετραψήφιους αριθμούς. 

4.2.ΤΛΙΚΑ ΚΙ ΕΠΟΠΣΙΚΑ ΜΕΑ 

 Υύλλα εργασίας 

 Σετράδιο εργασιών 

 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

 Μηχανή προβολής για την παρουσίαση του παραμυθιού σε 

PowerPoint. 

 Ο πίνακας της τάξης 

4.3.  ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Σο 27ο κεφάλαιο προβλέπεται να διδαχτεί σε μία διδακτική ώρα (45΄). 

υγκεκριμένα: 

1η Υάση: Προσανατολισμός και εκμαίευση (20΄) 

2η Υάση: Επισημοποίηση – ανακοίνωση της νέας γνώσης (8΄) 

3η Υάση: Ασκήσεις εφαρμογής και εμπέδωσης (9΄) 

4η Υάση: Αξιολόγηση (8΄) 

4.4. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Βασικός στόχος του κεφαλαίου είναι η εξάσκηση των μαθητών στις 

προσθέσεις και στις αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών μέχρι το 3.000. Πιο 

συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί 

να: 

 εκτελούν νοερά προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών 

 εκτελούν γραπτά οριζόντια προσθέσεις και αφαιρέσεις 

τετραψήφιων χωρίς κρατούμενο και με κρατούμενο 
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 εκτελούν κάθετα τον αλγόριθμο της πρόσθεσης και της αφαίρεσης 

τετραψήφιων με κρατούμενο και χωρίς κρατούμενο 

 ελέγχουν την ορθότητα της πράξης που εκτέλεσαν με την 

αντίστροφη πράξη 

 αντιμετωπίζουν προβληματικές καταστάσεις της καθημερινότητας 

στις οποίες εμπεριέχονται προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων 

αριθμών. 

 

4.5.  ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ – ΠΡΟΫΠΑΡΦΟΤΕ ΓΝΩΕΙ 

 

Οι μαθητές στην 3η ενότητα, στο κεφάλαιο 10, διδάχτηκαν την 

αφαίρεση με διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς. την 4η ενότητα, στο 

κεφάλαιο 14 ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τους τετραψήφιους 

αριθμούς μέχρι το 3000, ενώ στο κεφάλαιο 15 εξασκήθηκαν στην 

πρόσθεση και αφαίρεση τριψήφιων αριθμών. Επομένως αναμένεται να 

γνωρίζουν να εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις με κρατούμενο και 

χωρίς κρατούμενο και να είναι εξοικειωμένοι με τους αλγορίθμους των 

δύο πράξεων. 

4.6. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Πρέπει να τονιστεί ότι όλη η διδασκαλία ήταν επικεντρωμένη στη 

δημιουργική και την κριτική σκέψη. Ένα από τα ζητήματα στα οποία 

δίνεται σήμερα όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα είναι η διδασκαλία 

δεξιοτήτων σκέψης. Λόγω του πολλαπλασιασμού των πληροφοριών και 

της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης, οι μαθητές 

πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις δεξιότητες σκέψης που είναι 

απαραίτητες για την απόκτηση και την επεξεργασία πληροφοριών σ’  

έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Πρέπει λοιπόν οι μαθητές όχι μόνο να 

αποκτούν συνεχώς νέες γνώσεις , αλλά κυρίως να μάθουν να βγάζουν οι 
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ίδιοι νόημα από τις νέες πληροφορίες, δηλαδή να μάθουν πώς να 

μαθαίνουν. 

      Η δημιουργική σκέψη ορίζεται ως η δεξιότητα του να βλέπει ή να 

κάνει κάποιος πράγματα με ένα νέο, καινοτόμο τρόπο. Η δεξιότητα αυτή 

εμπεριέχει 4 βασικά στοιχεία: 

 Σην ικανότητα για τη δημιουργία πολλών διαφορετικών ιδεών. 

 Σην ευελιξία. 

 Σην αυθεντικότητα. 

 Ση δυνατότητα επεξεργασίας ιδεών που ήδη υπάρχουν. 

Από την άλλη πλευρά, η κριτική σκέψη ορίζεται συχνά ως: 

 Λογική σκέψη που είναι προσανατολισμένη και επικεντρωμένη στο 

τι να πιστέψει ή τι να πράξει κάποιος από την πληθώρα επιλογών 

που του παρέχονται. 

 Η τάση κάποιου να παρέχει πάντα αποδείξεις που να στηρίζουν τα 

συμπεράσματα στα οποία προβαίνει , αλλά και να ζητά αποδείξεις 

από τους άλλους, πριν αποδεχτεί τα δικά τους πορίσματα. 

 Η διαδικασία καθορισμού της αυθεντικότητας, της ακρίβειας και 

της αξίας μιας πληροφορίας ή μιας γνώσης. 

     Και οι δύο αυτές δεξιότητες σκέψης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις 

για το σύγχρονο μαθητή αλλά και το σύγχρονο άνθρωπο γενικότερα. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας έγινε χρήση πληθώρας 

μεθόδων διδασκαλίας. Οι μαθητές εργάστηκαν εταιρικά κατά την πρώτη 

φάση και ανακοίνωναν από κοινού τα αποτελέσματα των ερευνών τους. 

τις επόμενες φάσεις έγινε χρήση της μεθόδου των ερωταποκρίσεων, 

πραγματοποιήθηκε διάλογος τόσο μεταξύ φοιτήτριας και μαθητών όσο 

και ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές. Όπου χρειάστηκε, έγινε 

διδακτική αξιοποίηση του λάθους σε συνδυασμό με τη μαιευτική 

μέθοδο ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν το πρόβλημα και να φτάσουν 

μόνοι τους στη λύση. 
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4.7. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

1η Υάση: Προσανατολισμός και εκμαίευση: Έγινε ανάγνωση του 

παραμυθιού από τη φοιτήτρια με παράλληλη προβολή εικόνων σε 

PowerPoint. ε συγκεκριμένα σημεία η αφήγηση σταματούσε και 

θέτονταν προβλήματα στων οποίων τη λύση ενθαρρύνονταν να 

συμμετέχουν οι μαθητές. Οι μαθητές είχαν μπροστά τους ένα φύλλο 

εργασίας (φύλλο εργασίας 1) όπου παρουσιάζονταν τα δεδομένα του 

προβλήματος και συνεργάστηκαν μεταξύ τους για να δώσουν 

απαντήσεις. τόχος ήταν οι μαθητές να μπουν μέσα στη λογική του 

παραμυθιού κα να συμβάλουν με τον τρόπο τους στην εξέλιξή του. 

1.Ο πάγνο αληέρεη κέρξη 3000 θηιά, κπνξνύλ θαη νη δύν ζαιάζζηνη  ειέθαληεο 

λα πεξάζνπλ καδί θαη κε αζθάιεηα; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 υγκεκριμένα, στο πρώτο πρόβλημα ζητήθηκε από τους μαθητές 

αρχικά να εκτιμήσουν την απάντηση και έπειτα να διαπιστώσουν, 

κάνοντας την απαιτούμενη πράξη, την ορθότητα της απάντησής τους. 

2. 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

Είκαη 1535 θηιά 
Είκαη 1120 θηιά 

ηελ αξρή ήηαλ εδώ 1852 πηγθνπίλνη. 

Έθπγαλ, όκωο, 1223 επεηδή δελ ηνπο 

άξεζε ε κνπζηθή. Έπεηηα ήξζαλ άιινη 

2217 από ην γεηηνληθό παγόβνπλν. 

Πόζνη είκαζηε όινη καδί; 
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 το δεύτερο πρόβλημα, οι μαθητές κλήθηκαν να λύσουν ένα 

πρόβλημα δύο πράξεων. Η επιλογή των αριθμών έγινε έτσι ώστε να 

υπάρχει κρατούμενο και στην αφαίρεση και στην πρόσθεση. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 το τρίτο πρόβλημα, τέλος, οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν για μια 

ακόμη φορά να συμβάλουν στην εξέλιξη του παραμυθιού, λύνοντας το 

πρόβλημα. Οι μαθητές παρουσίασαν ποικιλία νοερών υπολογισμών, 

έκαναν εκτιμήσεις και έλεγξαν τις εκτιμήσεις τους μέσω γραπτών 

αλγορίθμων. υζητήθηκαν όλοι οι τρόποι υπολογισμού και 

παρουσιάστηκαν στον πίνακα. 

2η Υάση: Επισημοποίηση – ανακοίνωση της νέας γνώσης (Υύλλο 

εργασίας 2, άσκηση 1).  

1. Ο Τόκσ θαη ο Ρόκσ έθαλαλ ηελ ίδηα αθαίρεζε, αιιά δε βρήθαλ ηο ίδηο 

αποηέιεζκα.  

Κάλνπκε ηνλ έιεγρν γηα λα δνύκε πνηνο έθαλε ιάζνο. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
  2.235              ……….                                                      2.235           ………….                                     

- 1.346             +                                                                   -1.346         + 
------------          ----------                                                  -----------         ------------ 

     889                                                                                   1111 

ήκεξα έρω ηα γελέζιηά κνπ θη έρω 

θαιέζεη ηνπο θίινπο κνπ. Όκωο δελ 

μέξω πόζα θεξάθηα λα βάιω ζηελ 

ηνύξηα κνπ! Γελλήζεθα ην 1957. 

Σώξα έρνπκε 2010. Πόζωλ εηώλ 

είκαη, κπνξείο λα κνπ πεηο; 

 

Σόκπ Ρόκπ 
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Εδώ παρουσιάστηκαν στους μαθητές δυο κάθετες αφαιρέσεις στις 

οποίες είχαν δοθεί διαφορετικά αποτελέσματα. Οι μαθητές κλήθηκαν 

αρχικά να εκτιμήσουν ποια αφαίρεση έχει εκτελεστεί με το σωστό τρόπο  

και να δικαιολογήσουν την εκτίμησή τους. τη συνέχεια ενθαρρύνθηκαν 

να κάνουν τον έλεγχο, εκτελώντας την αντίστροφη πράξη, για να 

επιβεβαιώσουν την εκτίμησή τους.  

3η Υάση: Ασκήσεις εφαρμογής και εμπέδωσης : (Υύλλο εργασίας 2, 

ασκήσεις 2 και 3). 

 

2. Δηαβάδω ηοσς παραθάηω αρηζκούς: 

 

2.456                  1.768                 2.878      

 

 

2.765                  2.983                 2.765 

 
 

 υγκεκριμένα, στην άσκηση 2, ζητήθηκε από τους μαθητές να διαβάσουν 

τους τετραψήφιους αριθμούς που παρουσιάστηκαν.  

 

 3. Υποιογίδω κε ηο κσαιό: 

 

1500 – 300 =….                                          1200 + 1200 =…. 

 

1800 – 800 = ….                                         1600 + 250 = …. 

 

1350 – 150 = ….                                         1400 + 300 = …. 

 

την άσκηση 3, οι μαθητές εκτέλεσαν οριζόντια τις αφαιρέσεις της 

πρώτης στήλης και της προσθέσεις της δεύτερης. Ζητούνταν κάθε φορά 

από τους μαθητές να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο υπολόγισαν. 

υζητήθηκαν οι διάφοροι τρόποι υπολογισμού. 
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 4η Υάση: Αξιολόγηση (ΣΜ σελ. 10, άσκηση 2 και σελ. 11, άσκηση 5) .  

 

 

 

την άσκηση 2, οι μαθητές κλήθηκαν να κάνουν κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμούς, ενώ στην άσκηση 5, οι μαθητές εκτέλεσαν τις πράξεις και 

έπειτα τις αντίστροφες πράξεις για τον έλεγχο. Κοινός τόπος στην 

εκτέλεση όλων των ασκήσεων ήταν η ανακοίνωση και η συζήτηση του 

τρόπου με τον οποίο σκέφτηκε ο καθένας. Σονίστηκε πως είναι δυνατόν 

να φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα με διαφορετικούς τρόπους και πως δεν 

υπάρχει σωστός και λάθος δρόμος, αρκεί βέβαια να φτάσουμε στην 

εύρεση της σωστής απάντησης. 
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4.7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε κυρίως κατά την 4η φάση μέσα 

από τις ασκήσεις 2 και 5 του τετραδίου εργασιών. Ωστόσο, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διδασκαλίας πραγματοποιούνταν διαδικασίες αξιολόγησης, 

τόσο διερευνητικής (στην πρώτη φάση) για να διαπιστωθεί το γνωστικό 

επίπεδο των μαθητών, όσο και αυτοαξιολόγησης των μαθητών κατά τη 

διάρκεια της 2ης και της 3ης φάσης. Διαπιστώθηκε ότι οι επιδόσεις των 

μαθητών κινούνταν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Οι μαθητές 

επέδειξαν ευελιξία στον χειρισμό των αριθμητικών πράξεων εκτελώντας 

τόσο νοερούς υπολογισμούς όσο και γραπτούς αλγορίθμους. 

 

5. ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε με τον τρόπο που είχε αρχικά 

σχεδιαστεί. Η συμμετοχή των μαθητών κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα και 

το κλίμα στην τάξη ήταν θετικό. Οι στόχοι που είχαν αρχικά τεθεί 

επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό και δεν υπήρξαν αποκλίσεις από 

το χρονοδιάγραμμα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από τη διδασκαλία επιβεβαιώθηκε αυτό 

που υποστηρίζεται βιβλιογραφικά, δηλαδή ότι η λογοτεχνία μπορεί να 

συμβάλει αποφασιστικά στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές απόλαυσαν το παραμύθι και έδειξαν 

προθυμία να λύσουν να λύσουν τα προβλήματα γιατί αυτά 

παρουσιάστηκαν μέσα σ’ ένα πλαίσιο που είχε νόημα για τους ίδιους. 

Θεώρησαν, δηλαδή, πως η εμπλοκή τους στη διαδικασία επίλυσης των 

προβλημάτων είχε κάποιο στόχο, συνέβαλε στη εξέλιξη της αφήγησης. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο τα μαθηματικά δεν ήταν για τους μαθητές μια 

αποκομμένη και χωρίς νόημα γνώση. 
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Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας διαπιστώθηκε πως υπήρχαν 

αρκετά μεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά το γνωστικό επίπεδο των 

μαθητών. Τπήρχαν, δηλαδή, μαθητές που με ευκολία ανταποκρίνονταν 

στις απαιτήσεις των ασκήσεων και άλλοι που δυσκολεύονταν π.χ. στην 

τήρηση των κρατουμένων. ε περίπτωση, λοιπόν, που θα σχεδίαζα από 

την αρχή τη διδασκαλία, θα πρόσθετα ένα πρόβλημα επέκτασης με 

μεγαλύτερες απαιτήσεις που θα ανταποκρίνονταν στις ικανότητες των 

πιο προχωρημένων μαθητών.   
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-Μακά, έια πεο ην πάιη… ζε παξαθαιώ… πεο καο ηη είλαη 

πέξα απ‟ ην ρηόλη, παξαθάιεζε ν Ρόκπ, ην κηθξό αξθνπδάθη 

- Όρη πάιη, είπε ε κακά ρσξίο λ‟ αλνίμεη ηα κάηηα ηεο, ζε 

παξαθαιώ άθεζέ κε λα θνηκεζώ, ςάξεπα όιε λύρηα γηα λα 

βξσ θάηη λα ζαο ηαΐζσ… 

- Έια, κακά, γθξίληαμε ν Σόκπ απηή ηε θνξά, πεο καο…. Ση 

είλαη πέξα απ‟ ην ρηόλη… 

- Σν όλεηξν… είπε ε κακά. 

- Καη ηη ρξώκα έρεη; 

- Είλαη ιεπθό…  

- αλ ηε γνύλα καο; 
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- Ναη ζαλ ηε γνύλα ζαο… θαη θόθθηλν… 

- αλ ηελ αγάπε ηεο κακάο… 

- Ναη, ζαλ ηελ αγάπε ηεο κακάο… 

- Καη πώο κπξίδεη; 

- Μπξίδεη βαλίιηα θαη θαξακέια… είπε ε κακά, γύξηζε από ηελ 

άιιε πιεπξά θη άξρηζε λα ξνραιίδεη… 

Απηό γηλόηαλ θάζε κέξα. Σν παξακύζη κε ην όλεηξν ήηαλ ην 

αγαπεκέλν ηνπο θαη δε ρόξηαηλαλ λα ην αθνύλε… 
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-Έια, πάκε, είπε ζηγά ν Σόκπ. 

- Πνύ λα πάκε;  

- Πάκε λα βξνύκε ην όλεηξν… 

- Μα ηη ιεο; Μόλνη καο; 

- Ναη, ζα επηζηξέςνπκε πξηλ μππλήζεη ε κακά… 

- Μα… 

- Θα έξζεηο ή ζα πάσ κόλνο κνπ; Απείιεζε ν Σόκπ ηνλ αδεξθό 

ηνπ. 

- Καιά ζα έξζσ, απάληεζε δηζηαθηηθά ην κηθξό αξθνπδάθη. 
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   Έηζη ηα δπν αδέξθηα μεθίλεζαλ, ελώ ε κεηέξα ηνπο θνηκόηαλ 

βαζηά… 

    Πξνρσξνύζαλ κέζα ζην ρηόλη ρσξίο λα μέξνπλ πνύ αθξηβώο 

πεγαίλνπλ… ηελ αξρή δελ αλεζπρνύζαλ γηαηί πίζηεπαλ πσο 

ηα βήκαηά ηνπο ζα ηνπο νδεγνύζαλ θαηεπζείαλ ζην όλεηξν… Οη 

ώξεο όκσο πεξλνύζαλ θαη ηα δπν αξθνπδάθηα δελ έβιεπαλ 

γύξσ ηνπο ηίπνηε άιιν από ρηόλη…  
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Κη εθεί πνπ είραλ απειπηζηεί, ζπλάληεζαλ δπν ζαιάζζηνπο 

ειέθαληεο πνπ βάδηδαλ ν έλαο πάλσ από ηνλ άιιν. 

-πγγλώκε, είπε δεηιά ν Σόκπ, κήπσο ζα κπνξνύζαηε λα καο 

πείηε πώο ζα θηάζνπκε εθεί πνπ ηειεηώλεη ην ρηόλη; 

- Ναη, απάληεζε έλαο από ηνπο ειέθαληεο, αλ καο 

βνεζήζεηε θη εζείο ζε έλα καο  πξόβιεκα… Θέινπκε λα 

πεξάζνπκε απέλαληη, αιιά ζην ζεκείν απηό ν πάγνο είλαη 

αξθεηά ιεπηόο. Δελ αληέρεη πάλσ από 3000 θηιά. Εγώ 

δπγίδσ 1535 θηιά θαη ν γηνο κνπ 1120. Ση ιέηε κπνξνύκε 

λα πεξάζνπκε ρσξίο θίλδπλν; 

(Οη καζεηέο θαινύληαη ζην ζεκείν απηό λα εθηηκήζνπλ αξρηθά ηελ απάληεζε θαη κεηά λα ππνινγίζνπλ γξαπηά ην απνηέιεζκα. 
ηε ζπλέρεηα ελζαξξύλνληαη λα αλαθνηλώζνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεθαλ. Μεηαγλσζηηθή 
ιεηηνπξγία. )  

 

1535 
Είκαη 1120 θηιά 
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Αθνύ νη δπν ζαιάζζηνη ειέθαληεο πέξαζαλ απέλαληη κε 

αζθάιεηα, επραξίζηεζαλ ηα δπν αδεξθάθηα θαη ηα 

ζπκβνύιεςαλ λα πξνρσξήζνπλ πξνο ηα αλαηνιηθά γηα λα 

θηάζνπλ εθεί πνπ ηειεηώλεη ην ρηόλη… 

Ο Σόκπ θαη ν Ρόκπ ζπλέρηζαλ ην δξόκν ηνπο, αιιά ήδε είραλ 

αξρίζεη λα θνπξάδνληαη, ελώ ε θνηιίηζα ηνπο γνπξγνύξηδε από 

ηελ πείλα. 

ε ιίγν, σζηόζν, έλησζαλ πάιη κπεξδεκέλνη θαη δελ ήμεξαλ αλ 

αθνινπζνύλ ην ζσζηό δξόκν. Είραλ ηελ εληύπσζε πσο 

θάλνπλ θύθινπο. Σα πάληα ηνπο θαίλνληαλ ίδηα, κέρξη πνπ 

ζπλάληεζαλ κηα απνηθία πηγθνπίλσλ. 
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Ο αξρεγόο ηνπο θαηλόηαλ απειπηζκέλνο! Σα δπν αξθνπδάθηα 

δήηεζαλ πιεξνθνξίεο γηα λα  θηάζνπλ ζην όλεηξν. 

-Θα ζαο πσ, είπε ν αξρεγόο πηγθνπίλνο, αλ πξώηα κε 

βνεζήζεηε. ήκεξα έρνπκε εδώ κηα  γηνξηή. ηελ αξρή ήηαλ 

εδώ 1852 πηγθνπίλνη. Έθπγαλ, όκσο, 1223 επεηδή δελ ηνπο 

άξεζε ε κνπζηθή. Έπεηηα ήξζαλ άιινη 2217 από ην γεηηνληθό 

παγόβνπλν. Έρσ κπεξδεπηεί! Δελ μέξσ πόζνη είκαζηε θαη 

πόζεο κεξίδεο ςάξη πξέπεη λα εηνηκάζνπλ νη κάγεηξεο! 

Μπνξείηε λα βνεζήζεηε; 

 

[Οη καζεηέο ελζαξξύλνληαη λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα (ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο ηα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζην θύιιν 
εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη κνηξαζηεί πξνεγνπκέλσο). Η επηινγή ησλ αξηζκώλ έγηλε έηζη ώζηε λα ππάξρεη θξαηνύκελν θαη ζηελ 
αθαίξεζε θαη ζηελ πξόζζεζε.] 
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Επραξηζηεκέλνο από ηελ απάληεζε ν αξρεγόο ησλ πηγθνπίλσλ 

απνραηξέηεζε ηα δπν αξθνπδάθηα θαη ηνπο έδσζε νδεγίεο γηα 

λα ζπλερίζνπλ ην δξόκν ηνπο. Σνπο πξνεηδνπνίεζε, όκσο, 

πσο ζε ιίγν ζα λύρησλε θαη γη απηό έπξεπε λα βηαζηνύλ. Σα 

δπν αδέξθηα, θαλεξά αλήζπρα θαη πνιύ θνπξαζκέλα, 

μεθίλεζαλ θαη πάιη. 
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     Ελ ησ κεηαμύ, ε κακά αξθνύδα είρε μππλήζεη θαη αλήζπρε 

πνπ δελ είδε δίπια ηεο ηα αξθνπδάθηα ηεο, άξρηζε λα ηα ςάρλεη 

παληνύ. «Μα πνύ κπνξεί λα πήγαλ;», αλαξσηηόηαλ. Καζώο νη 

ώξεο πεξλνύζαλ ε αλεζπρία ηεο κεγάισλε θαη γξήγνξα 

κεηαηξάπεθε ζε απειπηζία… 

Εθεί πνπ πεξπαηνύζε, ζπλάληεζε κηα άιιε ιεπθή αξθνύδα 

πνπ θαηλόηαλ θάπσο πξνβιεκαηηζκέλε. 

-Μήπσο είδεο δπν κηθξά αξθνπδάθηα; Σε ξώηεζε όιν αγσλία. 

-Ναη ηα είδα, απάληεζε εθείλε. 
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- Καη πνύ πήγαλ, πεο κνπ ζε παξαθαιώ! 

-Θα ζνπ πσ, αλ κνπ απαληήζεηο ζε θάηη. ήκεξα έρσ ηα 

γελέζιηά κνπ θη έρσ θαιέζεη ηνπο θίινπο κνπ. Όκσο δελ μέξσ 

πόζα θεξάθηα λα βάισ ζηελ ηνύξηα κνπ! Γελλήζεθα ην 1957. 

Σώξα έρνπκε 2010. Πόζσλ εηώλ είκαη, κπνξείο λα κνπ πεηο; 

(Οη καζεηέο θαινύληαη γηα άιιε κηα θνξά λα βνεζήζνπλ ζηελ εμέιημε ηνπ παξακπζηνύ. πδεηνύληαη όιεο νη απαληήζεηο θαζώο 
θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν θάζε καζεηήο έθηαζε ζηε ιύζε. Γίλεηαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο, αλ ρξεηαζηεί.) 
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Η ιεπθή αξθνύδα, ηθαλνπνηεκέλε από ηελ απάληεζε, είπε ζηε 

κακά αξθνύδα πνην δξόκν πήξαλ ηα παηδηά ηεο θαη ηεο 

επρήζεθε θαιή ηύρε! 

 Όρη πνιύ καθξηά από ‟θεη πνπ έςαρλε ε κακά αξθνύδα, ηα δπν 

κηθξά αξθνπδάθηα θνβηζκέλα θαη θνπξαζκέλα θαζώο ήηαλ, 

έζθαςαλ κηα ιαθθνύβα ζην ρηόλη, κπήθαλ κέζα θαη θνηκήζεθαλ 

αγθαιηαζκέλα…   
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 Η κακά αξθνύδα, όκσο, δελ ην έβαδε εύθνια θάησ. Θα 

έβξηζθε ηα δπν κηθξά ηεο αθόκε θη αλ ρξεηαδόηαλ λα ςάμεη ζ‟ 

όιε ηελ Αληαξθηηθή, αθόκε θη αλ έπξεπε λα κείλεη λεζηηθή θαη 

άγξππλε γηα κέξεο… Κακηά καλνύια δελ αθήλεη ηα παηδάθηα 

ηεο κόλα ζην ρηόλη. Απηά ζθεθηόηαλ όηαλ ε θαξδηά ηεο ηήο είπε 

πσο ηα κσξά ηεο ήηαλ θάπνπ εθεί θνληά… κύξηδε ην θόβν θαη 

ηελ αλεζπρία ηνπο… άθνπγε κέζα ζηελ ςπρή ηεο ην θιάκα 

ηνπο…  
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 Μα θαη ηα κηθξά αξθνπδάθηα, ζαλ θάηη λα έλησζαλ θαη 

βγήθαλ από ηε ζπειηά ηνπο…. Καη λα πνπ δελ ήηαλ όλεηξν! Η 

κακά ηνπο ήηαλ εθεί νινδώληαλε ! Πην όκνξθε από θάζε άιιε 

θνξά! Σα δπν αξθνπδάθηα ρώζεθαλ ακέζσο ζηελ αγθαιηά ηεο. 

Η κακά ηα θξάηεζε ζθηθηά θαη δελ ρξεηάζηεθε λα πνπλ 

ηίπνηα… Σα ιόγηα πεξίζζεπαλ.  
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Είραλ μεθηλήζεη γηα ην ζπίηη όηαλ άθνπζαλ θάηη πνπ ηνπο έθαλε 

λα ζηαζνύλ. Ήηαλ θάηη ζαλ παξάπνλν καδί κε θξαπγή θόβνπ 

θαη απόγλσζεο. Σα κηθξά θνβήζεθαλ θαη πιεζίαζαλ ζηε 

κεηέξα ηνπο, όκσο εθείλε ήμεξε βαζηά κέζα ηεο πσο δελ 

ππήξρε θίλδπλνο…Πιεζίαζε κε πξνζνρή θαη ηη λα δεη; 
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 Έλα κηθξό αξθνπδάθη, όρη κεγαιύηεξν από ηα δηθά ηεο 

παηδηά θξεκόηαλ από έλαλ επηθίλδπλν γθξεκό θαη θιαςνύξηδε 

ηξνκαγκέλν! Η κακά αξθνύδα ρσξίο λα ην ζθεθηεί γηα δεύηεξε 

θνξά ην ηξάβεμε πάλσ κε κηα απνθαζηζηηθή θίλεζε, ελώ ηα 

πνδαξάθηα ηνπ γιηζηξνύζαλ ζην ρηόλη … 
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 Σν κηθξό αξθνπδάθη ήηαλ θαηαηξνκαγκέλν! «Επραξηζηώ πνιύ» 

ςηζύξηζε κε ζθπκκέλν ην θεθάιη θαη ήηαλ έηνηκν λα βάιεη ηα 

θιάκαηα… 

- Πώο ζε ιέλε; ξώηεζε ν Ρόκπ. 

- Dream (όλεηξν)… είπε ληξνπαιά ν κηθξόο. 

- Καη ηη γπξεύεηο κόλνο ζνπ εδώ; Πνύ είλαη ε κεηέξα ζνπ; πήξε 

ην ιόγν ε κακά αξθνύδα απηή ηε θνξά. 

Σα καηάθηα ηνπ κηθξνύ έγηλαλ πην κεγάια θαη πην πγξά… 
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- Η κακά κνπ δελ είλαη πηα εδώ ,είπε θαη κε δπζθνιία 

ζπγθξάηεζε ην δάθξπ πνπ ηξεκόπαηδε ζηελ άθξε ηνπ 

καηηνύ ηνπ. 

- Πνύ πήγε; Θα επηζηξέςεη γξήγνξα; Ρώηεζε δεηιά ν 

Ρόκπ… 

    - Πήγε πνιύ καθξηά θαη δελ λνκίδσ πσο κπνξεί     λα 

επηζηξέςεη ζύληνκα από εθεί…  είπε ν Dream ζπγθηλεκέλνο 

ελώ ηα δάθξπά ηνπ θπινύζαλ πηα ειεύζεξα... 
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“ Η κακά κνπ ήηαλ ε πην όκνξθε θαη ε πην θαιή κακά ηνπ 

θόζκνπ”, άξρηζε λα ιέεη κέζα ζηα αλαθηιεηά ηνπ ν Dream. “ Με 

αγαπνύζε θαη κε πξνζηάηεπε από θάζε θίλδπλν… Όκσο ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξό θνπξαδόηαλ πνιύ εύθνια θαη δελ κπνξνύζε λα 

παίδεη γηα πνιιή ώξα καδί κνπ… Έλα πξσί μύπλεζα όπσο 

πάληα ζηελ αγθαιηά ηεο, αιιά θάηη είρε αιιάμεη… ε κακά δελ 

θνπληόηαλ…‟‟ 
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„‟ Σα κάηηα ηεο παξέκελαλ θιεηζηά θαη ε αλάζα ηεο δε ράηδεπε 

πηα ηε κνπζνύδα κνπ… ε ιίγεο ώξεο έγηλε έλα κε ην ρηόλη … 

ιεπθή θαη θξύα… Έπξεπε λα θύγσ … Ήηαλ πνιύ δύζθνια…‟‟   

Ο Dream δελ κπνξνύζε λα ζπλερίζεη… Δελ ρξεηαδόηαλ 

άιισζηε… Η κακά αξθνύδα θαη ηα αξθνπδάθηα ηεο είραλ 

θαηαιάβεη θαη είραλ πάξεη ηηο απνθάζεηο ηνπο…   
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Η κακά αξθνύδα πιεζίαζε ηξπθεξά ηνλ Dream θαη ηνπ 

θίιεζε ηε κνπζνύδα. 

-Μπξίδεηο ζαλ ηε καλνύια κνπ, είπε ν κηθξόο ζηγά… 

-Καη ζπ κπξίδεηο ζαλ ηα κσξά κνπ… βαλίιηα θαη θαξακέια, είπε 

ε κακά ζπγθηλεκέλε. 
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Δελ ρξεηαδόηαλ λα πνπλ ηίπνηε άιιν! Σν ήμεξαλ πηα θαιά θαη νη 

ηέζζεξηο όηη ήηαλ κηα νηθνγέλεηα… 

- Πάκε ζπίηη. Είπε απνθαζηζηηθά ε κακά. 

- Ναη πάκε, είπε ραξνύκελα ν Σόκπ. 

- Έηζη θη αιιηώο βξήθακε ην όλεηξν… ζπκπιήξσζε ν 

Ρόκπ…   

Έηζη ε αξθνπδννηθνγέλεηα  μεθίλεζε γηα ην ηαμίδη ηεο 

επηζηξνθήο… 
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-Μακά, πνην παξακύζη ζα καο ιεο ηώξα ηα βξάδηα πξηλ 

θνηκεζνύκε; 

- Έλα παξακύζη γηα ηελ αγάπε… 

- Είλαη σξαίν παξακύζη, κακά; 

- Ναη, κσξά κνπ, είλαη ην πην όκνξθν παξακύζη ηνπ θόζκνπ…  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

1.Ο πάγνο αληέρεη κέρξη 3000 θηιά, κπνξνύλ θαη νη δύν ζαιάζζηνη  ειέθαληεο 

λα πεξάζνπλ καδί θαη κε αζθάιεηα; 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Είκαη 1535 θηιά 
Είκαη 1120 θηιά 

ηελ αξρή ήηαλ εδώ 1852 πηγθνπίλνη. 

Έθπγαλ, όκωο, 1223 επεηδή δελ ηνπο 

άξεζε ε κνπζηθή. Έπεηηα ήξζαλ άιινη 

2217 από ην γεηηνληθό παγόβνπλν. 

Πόζνη είκαζηε όινη καδί; 

ήκεξα έρω ηα γελέζιηά κνπ θη έρω 

θαιέζεη ηνπο θίινπο κνπ. Όκωο δελ 

μέξω πόζα θεξάθηα λα βάιω ζηελ 

ηνύξηα κνπ! Γελλήζεθα ην 1957. 

Σώξα έρνπκε 2010. Πόζωλ εηώλ 

είκαη, κπνξείο λα κνπ πεηο; 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 
3. Ο Τόκσ θαη ο Ρόκσ έθαλαλ ηελ ίδηα αθαίρεζε, αιιά δε βρήθαλ ηο 

ίδηο αποηέιεζκα.  

Κάλνπκε ηνλ έιεγρν γηα λα δνύκε πνηνο έθαλε ιάζνο. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

  

   2.235           ……….                                    2.235        ………..                           

- 1.346         +                                                -1.346     + 

------------      --------------                           -----------     ------------ 

     889                                                             1111 

 
4. Δηαβάδω ηοσς παραθάηω αρηζκούς: 

 

2.456                  1.768                 2.878      

 

 

2.765                  2.983                 2.765 

 
 

 3. Υποιογίδω κε ηο κσαιό: 

 

1500 – 300 =….                                          1200 + 1200 =…. 

 

1800 – 800 = ….                                         1600 + 250 = …. 

 

1350 – 150 = ….                                         1400 + 300 = …. 

 

 

 

 
 

 

Σόκπ Ρόκπ 
 


