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ΣΤ1                                        ΓΛΩΣΣΑ 
 

 
 

Ο κινηματογράφος (κίνηση + γραφή) εμφανίστηκε περισσότερο ως μια νέα τεχνική 

καταγραφής και  αναπαράστασης  της  κίνησης.  Ο  κινηματογράφος  ή  σινεμά  σήμερα 

αποτελεί την έβδομη μορφή τέχνης (οι άλλες μορφές τέχνης είναι η γλυπτική, η 

ζωγραφική, ο χορός, η μουσική, η λογοτεχνία και η αρχιτεκτονική). 

Το θέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης, που αναφέρεται στην παρουσίαση ιστοριών 

μπροστά στο κοινό, με τη χρήση του λόγου, αλλά και της μουσικής και του χορού. Το 

θέατρο δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Αθήνα (ήταν υπαίθριος κτιστός 

χώρος, ο οποίος περιελάμβανε την σκηνή, το κοίλον και την ορχήστρα. Εκεί 

πρωτοπαίχτηκαν οι τρεις μορφές του αρχαίου δράματος, η κωμωδία, το σατυρικό 

δράμα και η τραγωδία. Σήμερα το θέατρο έχει διάφορες μορφές όπως όπερα, οπερέττα, 

χορόδραμα, μπαλέτο, επιθεώρηση, μονόπρακτο κ.ά. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ     ΣΙΝΕΜΑ - ΘΕΑΤΡΟΥ 

1. Όλες οι διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι κάθε θεατρική παράσταση είναι 

μοναδική μιας και είναι "ζωντανή", αφού την ίδια στιγμή παίζουν οι ηθοποιοί. Αντίθετα 

αυτή η μοναδικότητα λείπει από το σινεμά. 

2. Αυτό το μείον του κινηματογράφου γίνεται συν στην περίπτωση  λάθους. Η διόρθωση 
ι
 

του λάθους ή η βελτίωση μιας σκηνής είναι εύκολη για το σινεμά, γιατί μπορούν να 

γίνουν πολλές επαναλήψεις. 

3. 0 κινηματογράφος υπερέχει  ακόμα  στο  ότι  διαθέτει  τεχνικές  δυνατότητες  (εφέ) 

που δεν υπάρχουν στο θέατρο. 

4. Στο θέατρο  η  σχέση  κοινού  και  ηθοποιών  είναι  καθοριστική  και  συμμετοχική 
κάτι βέβαια που δεν υπάρχει στο σινεμά. Η θετική αντίδραση του κοινού με εκδηλώσεις 

γέλιου, συγκίνησης, χειροκροτήματος είναι φυσικό να ικανοποιεί και να "γεμίζει" 

συναισθηματικά τον ηθοποιό, όπως ακριβώς και η ηθοποιία των συμμετεχόντων σε µία 

παράσταση δημιουργεί συναισθήματα ικανοποίησης  και θαυμασμού. ' 
5. Η κινηματογραφική ταινία παρέχει τη δυνατότητα να δει κάποιος το έργο όσες 

φορές θέλει στο σινεμά ή στο σπίτι του από την τηλεόραση ή βιντεοκασέτα, οπότε 
μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε σκηνή ή λεπτομέρειες, που του διέφυγαν, όταν 
την πρωτοείδε. 
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            Κείμενο 

Όταν είμαι  στο θέατρο µε παιδιά μ' αρέσει να παρακολουθώ την έκφραση του 

προσώπου τους και του σώματός τους. Άλλοτε παρακολουθούν γαλήνια, 

άλλοτε με ζωηράδα ή αγωνία, άλλοτε γελούν αυθόρμητα κι άλλοτε τα μάτια τους 

έχουν μια τσαχπινιά, σαν να βρίσκονταν αυτά τα ίδια επάνω στη σκηνή και να 

ήταν οι πρωταγωνιστές. Και ως ένα βαθμό πράγματι γίνονται πρωταγωνιστές 

μέσω της ταύτισης με τους ήρωες. Παράλληλα  η κρίση τους είναι σε εγρήγορση 

και είναι έτοιμα να καταδικάσουν και να απορρίψουν τον κατεργάρη, τον 

ανέντιμο, τον κακό και να βοηθήσουν με τις ζωντανές παρεμβάσεις τους αυτόν 

που υποφέρει ή αγωνίζεται για το δίκαιο και το καλό. 

Η απήχηση που έχει το θέατρο στα παιδιά είναι πολλαπλή. Πρώτα – πρώτα το 

θέατρο συγκεντρώνει την προσοχή, διεγείρει πνευματικά και κρατεί σε 

εγρήγορση τις κριτικές διαδικασίες. Κινητοποιεί τη φαντασία και μαζί με την 

κρίση, ωθεί το παιδί σε αναζήτηση απαντήσεων και λύσεων στα 

ερωτήματα που προκύπτουν και τις καταστάσεις που αναδύονται. Έπειτα 

οδηγεί το παιδί σε ένα χώρο ευρύτερο από το οικείο περιβάλλον και το φέρνει 

μπροστά σε απροσδόκητες καταστάσεις. Το προετοιμάζει για τη ζωή, καθώς 

του δείχνει πρωτόγνωρες  δυσκολίες και του  εμπνέει το θάρρος μέσα από την 

ταύτιση με τον ήρωα. Καθώς οι δυσκολίες ξεπερνιούνται από τον ήρωα, 

ανοίγει ο δρόμος της ζωής, που του φέρνει εσωτερική ικανοποίηση, λύτρωση 

από τους φόβους, αισιοδοξία, αίσθηση δύναμης και ικανότητας, πίστη στον εαυτό 

του. 
Το παιδί μέσα από τους μύθους, τα παραμύθια, τη δραματοποίηση, το  θεατρικό 

παιχνίδι και την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ανακαλύπτει 

άγνωστες πλευρές του εαυτού του. Έρχεται σε επαφή µε υψηλά πρότυπα. 

Παίρνει έμμεσα, χωρίς κήρυγμα, ηθικά μηνύματα. Γνωρίζει καινούριες πλευρές 

της ανθρώπινης φύσης. Προετοιμάζεται για τη ζωή και βοηθιέται στην απαραίτητη 

για την επιβίωσή του κοινωνική ένταξη. Καθώς έρχεται σε επαφή µε τα 

παθήματα και τα επιτεύγματα του ήρωα αναζητεί μια ζωή με νόημα, με στόχους 

και καλλιεργεί το θάρρος, την τόλμη, την επινοητικότητα, τη δύναμη και την 

ανθρωπιά του. 

Η παράσταση διαρκεί ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι παραστάσεις όμως 

που εγγράφονται στο υποσυνείδητο του παιδιού, ζουν μαζί του για απεριόριστο 

χρόνο και είναι πάντα και παντού παρούσες, μια και το υποσυνείδητο δεν 

υπόκειται στους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. 

 
Δραστηριότητες 

1. Να κυκλώσετε, με βάση το περιεχόμενο του κειμένου,  τη σωστή απάντηση: 

 
Α. Τι από τα παρακάτω δεν κερδίζει το παιδί παρακολουθώντας μια θεατρική 

παράσταση;  

α. Ενισχύεται η αυτοεκτίμησή του. 

β. Μαθαίνει πώς να επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν στη ζωή του. 

γ. Αποκτά πρότυπα μίμησης και κοινωνικοποιείται. 

δ. Καλλιεργεί τη γλωσσική του έκφραση. 
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Β. Οι παραστάσεις που διαρκούν για πάντα είναι: 

α. Αυτές που διδάσκουν στο παιδί την αξία της δικαιοσύνης. 

β. Αυτές που καλλιεργούν τη φαντασία και την επινοητικότητα. 

γ. Αυτές που αποτυπώνονται στο υποσυνείδητο του παιδιού. 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

Γ. Η ταύτιση του παιδιού με τον ήρωα : 

Α. Το μετατρέπει κατά ένα τρόπο σε πρωταγωνιστή της παράστασης. 

Β. Το κάνει να βιώσει αισθήματα φόβου, όταν ο ήρωας υποφέρει. 

Γ. Έχει σαν αποτέλεσμα τη σύγχυση μεταξύ μύθου – παραμυθιού και πραγματικότητας. 

Δ. Μπορεί να προκαλέσει τη μίμηση λανθασμένων προτύπων. 

 

2. 

Α. «να απορρίψουν» : Να γραφούν όλες οι εγκλίσεις του ρήματος στο χρόνο και τη 
φωνή που βρίσκεται στο β’ ενικό πρόσωπο. 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

   

 

Β. «παρούσες» : Να γραφούν για αυτό το επίθετο οι τύποι που ζητούνται :  

 Η γενική πτώση στο γένος και τον αριθμό που βρίσκεται : 

…………………………………………………………….……… 

 Η αιτιατική πτώση, ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος : 

………………………………………………………….………. 

 Η ονομαστική πτώση πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος: 

…………………………………………………………… 

 

Γ. «ξεπερνιούνται» : Να γραφούν για αυτό το ρήμα οι τύποι που ζητούνται: 

 Το γ’ ενικό πρόσωπο Οριστικής Παρατατικού στην ίδια φωνή: 

…………………………………… 

 Η μετοχή Παρακειμένου στην ονομαστική ενικού αρσενικού γένους 

:………………………………..… 



4 
 

4 
 

 
3.  «συγκεντρώνει, περιβάλλον, προετοιμάζει, εμπνέει». Από το α’ συνθετικό 
των παραπάνω λέξεων του κειμένου να φτιάξετε μια νέα σύνθετη λέξη. 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 

4. Να κυκλώσετε για κάθε μία από τις παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις τη 
συνώνυμή της με βάση τη σημασία που έχει μέσα στο κείμενο : 

Α. απροσδόκητες καταστάσεις : 

I. αναμενόμενες 

II. ανεπιθύμητες 
III. αναπάντεχες 
IV. ξαφνικές 

 

Β. εσωτερική ικανοποίηση: 

I. ψυχική 

II. επιφανειακή 
III. εξωτερική 
IV. βαθιά 

 

Γ. ανακαλύπτει άγνωστες πλευρές: 

I. εφευρίσκει 

II. αποκρύπτει 
III. οριοθετεί 
IV. ανακαλύπτει 

 

Δ. κοινωνική ένταξη 

I. προσαρμογή 

II. διάταξη 
III. είσοδος 
IV. συμμετοχή 

 

5. «Όταν είμαι στο θέατρο με παιδία μ’ αρέσει να παρακολουθώ την έκφραση 
του προσώπου τους και του σώματός τους.» :  

Να γράψετε την παραπάνω φράση σε πλάγιο λόγο ξεκινώντας ως εξής : 

Ο αρθρογράφος γράφει 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….… 

 



5 
 

5 
 

6. Να ενώσεις τις προτάσεις με τους κατάλληλους συνδέσμους κάνοντας τις 
απαραίτητες αλλαγές στους χρόνους των ρημάτων και στη σειρά των 
προτάσεων ώστε να δηλώνουν υπόθεση, συμπέρασμα και αιτία. 

1) Δε θα πάμε ταξίδι. Επιδεινώθηκε ο καιρός. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………..……. 

2) Η προσπάθεια ήταν μεγάλη. Θα πετύχει σίγουρα. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……. 

3) Το πόδι του Μέσι είναι πρησμένο. Δεν θα παίξει στον τελικό. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………..….. 

 

7. Το θέατρο είναι για πολλούς αγαπημένη συνήθεια. Ποιοι πιστεύεις ότι είναι 
οι λόγοι που κάνουν το κάνουν τόσο προσφιλές; Να αναπτύξεις τις απόψεις 
σου σε μία παράγραφο περίπου 10 – 15 γραμμών. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………….………. 

 

Για το μάθημα της Δευτέρας 18/5, θα διαβάσετε τη θεωρία στη σελ. 1, το 

κείμενο στη σελ. 2 και θα κάνετε την 1
η
 Δραστηριότητα. 

 

Για το μάθημα της Τετάρτης 20/5, θα κάνετε τις υπόλοιπες Δραστηριότητες  

2η – 7η. 
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ΣΤ2 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/05/2020 

 

Λύνω στο τετράδιο εργασιών την άσκηση:4 /σελίδα:20 

 

Μελετώ στη γραμματική σελίδα: 103 την κλίση του επιθέτου:  

ενδιαφέρων-ουσα-ον και κλίνω στο τετράδιό μου και στα τρία γένη: 

υπάρχων-ουσα-ον, επείγων-ουσα-ον 

 

Κάνω εγκλιτική αντικατάσταση στα ρήματα:  απαντάς, απάντησες, 

έχω απαντήσει 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22/05/2020 

 

Κάνω εγκλιτική αντικατάσταση στα ρήματα:  κρατιέσαι, 

κρατήθηκες, έχω κρατηθεί 

 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Ο ελεύθερος χρόνος των νέων στην εποχή μας.» 

 

Πρόλογος 

 Τι ονομάζουμε ελεύθερο χρόνο; Υπάρχει αρκετός στη σύγχρονη εποχή;  

Κύριο Θέμα 

 1η  παράγραφος: Πώς αξιοποιεί σήμερα η πλειοψηφία των παιδιών τον ελεύθερο 

χρόνο της; Με ποιες δραστηριότητες; 

2η -3η… παράγραφος: Πώς πρέπει να τον αξιοποιούν; Με ποιες δραστηριότητες; 

 Εποικοδομητικές δραστηριότητες: Διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων και 

παιδικών περιοδικών προκειμένου να διευρύνουν τους πνευματικούς τους 

ορίζοντες.  

 Δημιουργία αληθινών, πραγματικών διαπροσωπικών σχέσεων (φιλίες). 
Γιατί είναι σημαντικές; ( κοινωνικοποίηση – ανήκουν σε ομάδες, αποκτούν 

ρόλο, γίνονται αποδεκτά ). 

 Λογική χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

προσφέρει γνώσεις, πληροφόρηση και ψυχαγωγία, αρκεί να χρησιμοποιείται 

με μέτρο και με το σωστό τρόπο.  

 Παρακολούθηση εκπαιδευτικών αλλά και ψυχαγωγικών παιδικών 

προγραμμάτων στην τηλεόραση. Τι προσφέρουν; 

 Εκδρομές, ταξίδια. Το παιδί ξεφεύγει από το φόρτο εργασιών, αλλάζει 
περιβάλλον, έρχεται κοντά στην φύση κι απολαμβάνει ξέγνοιαστα τον 

ελεύθερο χρόνο του. 

 Ενασχόληση με κάποιο άθλημα: εξασφάλιση καλής υγείας – καταπολέμηση 
ασθενειών, καθιστικής ζωής, κακής διατροφής κι άγχους.  

Επίλογος 
Ο ελεύθερος χρόνος του παιδιού μπορεί να μην είναι αρκετός, όμως μπορεί να 
είναι δημιουργικός, αν αξιοποιηθεί σωστά. 
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