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Δραστηριότητα 2η 

 
Τάξη: Β΄ 
 
Μάθημα: Γλώσσα  
 
Ενότητα: 7.3 «Πώς λέμε όχι;» 
 
Εξοπλισμός: Εργαστήριο υπολογιστών 

Στόχοι: 
 
 Να ασκηθούν οι μαθητές στην αναγνώριση και χρήση των σημείων στίξης 
στο γραπτό λόγο. 
 Να ασκηθούν οι μαθητές στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου. 
 
Λογισμικό: Επεξεργαστής κειμένου (Word). 
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με τα σημεία 

στίξης, τη χρήση και τη σημασία τους και έχουν ξαναχρησιμοποιήσει 

επεξεργαστή κειμένου, γνωρίζουν να γράφουν και να παρεμβαίνουν στο 

γραπτό ηλεκτρονικό κείμενο απαιτείται όμως περαιτέρω εξάσκηση. 

Απαιτούμενος χρόνος: 20 λεπτά της διδακτικής ώρας.  

Παρατηρήσεις: 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες δύο ατόμων. Στο φύλλο εργασίας υπάρχουν  

δύο κείμενα από το βιβλίο «Μικρός Πρίγκιπας», που ανακτήθηκαν  από την 

εκπαιδευτικό και από την ιστοσελίδα http://www.odaha.com/antoine-de-saint-

exupery/maly-princ/o-mikros-prigkipas στις 16/10/2013. Οι μαθητές επιχειρούν 

σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας στο πρώτο κείμενο να 

αναγνωρίσουν τα σημεία στίξης και να τα ταξινομήσουν επιλέγοντας 

διαφορετικά χρώματα ανά είδος. Στη συνέχεια στο δεύτερο κείμενο καλούνται 

να τοποθετήσουν οι ίδιοι τα σημεία στίξης που απουσιάζουν. 

  

http://www.odaha.com/antoine-de-saint-exupery/maly-princ/o-mikros-prigkipas%20στις%2016/10/2013
http://www.odaha.com/antoine-de-saint-exupery/maly-princ/o-mikros-prigkipas%20στις%2016/10/2013
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Φύλλο Eργασίας 

 

1)Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τα σημεία στίξης του παρακάτω 

κειμένου. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου να τα 

επιλέξετε  και ακολουθώντας τις οδηγίες της άσκησης: 

 Να βάλετε κόκκινο χρώμα στις τελείες. 

 Να βάλετε καφέ χρώμα στα κόμμα. 

 Να βάλετε πράσινο χρώμα στα ερωτηματικά. 

 Να βάλετε κίτρινο χρώμα στα θαυμαστικά. 

 Να βάλετε μπλε χρώμα στις διπλές τελείες 

 Να βάλετε μωβ χρώμα στα αποσιωπητικά. 

 Να βάλετε πορτοκαλί χρώμα στα εισαγωγικά. 

 Να βάλετε γκρι στις παύλες. 

 

Εργαστείτε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

Επιλέξτε το σημείο στίξης με αριστερό κλικ και σύρετέ το επάνω του. Στη 

συνέχεια από το μενού επιλέξτε το χρώμα της γραμματοσειράς και διαλέξτε 

το αντίστοιχο χρώμα, όπως σας δείχνει η εικόνα. 

 

 

 

Κείμενο (απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Μικρός Πρίγκιπας»: 
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Έλα να παίξεις μαζί μου, της πρότεινε ο μικρός πρίγκιπας. Είμαι τόσο 
λυπημένος ... 
- Δεν μπορώ να παίξω μαζί σου, είπε η αλεπού, δεν είμαι εξημερωμένη. 
- Α! συγνώμη, έκανε ο μικρός πρίγκιπας. Μα, αφού σκέφτηκε λίγο, πρόσθεσε: 
- Τι πάει να πει «εξημερωμένη»; 
- Δεν θα είσαι από 'δω, είπε η αλεπού, τι ψάχνεις να βρεις; 
- Ψάχνω να βρω τους ανθρώπους, είπε ο μικρός πρίγκιπας. Τι σημαίνει 
εξημερωμένη; 
- Οι άνθρωποι, είπε η αλεπού, έχουν τουφέκια και κυνηγούν. Αυτό είναι πολύ 
ενοχλητικό. Ακόμη ανατρέφουν κότες. Είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει. 
Μήπως ψάχνεις για κότες; 
- Όχι, είπε ο μικρός πρίγκιπας, ψάχνω για φίλους. Τι σημαίνει «εξημερώνω»; 
- Είναι κάτι ξεχασμένο για τα καλά, τώρα πια, είπε η αλεπού. Αυτό σημαίνει 
«δημιουργώ δεσμούς». 
- Δημιουργώ δεσμούς; 
- Ναι, βέβαια, είπε η αλεπού. Για μένα εσύ δεν είσαι ακόμη παρά ένα αγοράκι 
όμοιο με εκατό χιλιάδες άλλα μικρά αγόρια. Και δεν έχω την ανάγκη σου. Κι 
εσύ το ίδιο δεν έχεις την ανάγκη μου. Για σένα, δεν είμαι παρά μια αλεπού 
όμοια με εκατό χιλιάδες άλλες αλεπούδες. Μα, αν εσύ με εξημερώσεις, θα 
'χουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Θα 'σαι για μένα μοναδικός στον κόσμο. Θα 
'μαι για σένα μοναδική στον κόσμο... 
 
 
2)Στο παρακάτω κείμενο να τοποθετήσετε τα σημεία στίξης που λείπουν. 
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο σας και επιλέξτε αρχικά την ένδειξη της 
έντονης γραφής (Bold)για να είναι ευδιάκριτα. Προσέξτε την παρακάτω 

καρτέλα. 
 

 
 

 

Και τώρα βάλτε τα σημεία στίξης στο κείμενο που ακολουθεί. Καλή 

επιτυχία! 
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Τι 'ναι τούτο 'δω το πράμα 
 Δεν είναι ένα πράμα  Αυτό πετάει Αυτό είναι ένα αεροπλάνο  Είναι το 
αεροπλάνο μου 
Και πολύ περήφανος τον πληροφόρησα ότι πετούσα Τότε φώναξε 
Πως Έχεις πέσει από τον ουρανό 
Μάλιστα, έκανα με μετριοφροσύνη 
Αχ  Αυτό κι αν είναι αστείο  
Κι ο μικρός πρίγκιπας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα πολύ όμορφο 
ξέσπασμα γέλιου  που εμένα πολύ με θύμωσε. 
 Καθόλου δεν μ' αρέσει να μην παίρνουν οι άλλοι στα σοβαρά τις κακοτυχίες 
μου Ύστερα πρόσθεσε 
Τότε το ίδιο κι εσύ ήρθες από τον ουρανό Από ποιο πλανήτη είσαι 
 

 


