
                                               12η δραστηριότητα γλώσσας                              Δευτέρα 04-05-20 
 

Ο Πόλεμος της Ωμεγαβήτας 

 

Τα παλιά εκείνα χρόνια, προτού τα ανακαλύψουν οι άνθρωποι και τα φυλακίσουν 
μέσα στα βιβλία, τις εγκυκλοπαίδειες και τα λεξικά, τα γράμματα ζούσαν ελεύθερα 
και ανέμελα στη μαγευτική Χώρα των Γραμμάτων. 

Κάθε Κυριακή, τα γράμματα φορούσαν τα καλλιγραφικά τους ρούχα και 
πήγαιναν περίπατο στην κεντρική πλατεία για να ξεσκάσουν και να πάρουν 
λίγο καθαρό αέρα. 

Την εποχή εκείνη, η δική μας η Αλφαβήτα ήταν κάπως αλλιώτικη. Δεν ήταν 
ακριβώς όπως την ξέρουμε σήμερα. Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο γράμμα τότε; 
Το Ωμέγα! Μάλιστα! Το Ωμέγα! Όσο για το Άλφα, ήταν τελευταίο. Εκείνη 
δηλαδή την εποχή δεν έλεγες «Άλφα, Βήτα, Γάμα…», έλεγες «Ωμέγα, Βήτα, 
Γάμα…», και δεν τελείωνες «Φι, Χι, Ψι κι Ωμέγα», τελείωνες «Φι, Χι, Ψι και 
Άλφα». Ή για να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, όταν ήθελες να πεις «Άλφα 
Ρομέο», έλεγες «Ωμέγα Ρομέο». 

Ευγένιος Τριβιζάς 

    

1. Διάβασε το κείμενο όπως μπορείς. 

 

 

 2. Προσπάθησε να απαντήσεις στις ερωτήσεις: 

    -  Σε ποια χώρα αναφέρεται η παραπάνω ιστορία; 

                     Απάντηση:                                                                                    

    - Τι παράξενο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα; 

                    Απάντηση:  

    - Πώς θα ήταν η μαγευτική χώρα των Αριθμών; 

                   Απάντηση:                

                                                                                 

     

3. Οι λέξεις σβήστηκαν. Μπορείς να γράψεις δικές σου λέξεις (διαφορετικές από αυτές 

του κειμένου); 

 

Κάθε                            , τα                          φορούσαν τα καλλιγραφικά τους                         

και πήγαιναν περίπατο στην κεντρική                           για να ξεσκάσουν και να 

πάρουν λίγο καθαρό                           .  
 

 

4. Οι άνθρωποι  ̈ φυλάκισαν¨ τα γράμματα  μέσα στα βιβλία, τις εγκυκλοπαίδειες 

και τα λεξικά. Σκέψου και γράψε πού αλλού νομίζεις ότι υπάρχουν ¨φυλακισμένα¨ 

γράμματα σήμερα: 
π.χ.  Στις ταμπέλες καταστημάτων,  .......................................................................                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       
5. Και τώρα ένα παιχνίδι: Κάνε κλικ εδώ. Διάβασε την επάνω λέξη, πάρε την 

αντίθετή της από κάτω και τοποθέτησέ την δίπλα της. Μπράβο σου, τα κατάφερες 

θαυμάσια! 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5988


 
6. Θα περιμένω το φύλλο με τις απαντήσεις σου στα μηνύματα μέχρι μεθαύριο.                                                                                                                                                                                                                                 

 
 Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση! 

 

Η κυρία σου 

 
… 
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 ΔΣ Θεσσαλονίκης 

Α΄ τάξη 

Εκπαιδευτικός: Γιαννούλα  Γεωργού                            

                                                                 

                                

                   


