
 

 

 

 

Αν ακολουθήσεις τον παρακάτω σύνδεσμο, θα ακούσεις και α διαβάσεις την 

ιστορία με τίτλο: «Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές». 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip28/Default.html 

 

Επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο, θα μεταβείς στην Πύλη για την Ελληνική 

Γλώσσα. Αναζήτησε στο λεξικό τις λέξεις «πρόσφυγας» και «μετανάστης». 

Θα διαπιστώσεις ότι οι πρόσφυγες φεύγουν από τη χώρα τους, γιατί δεν έχουν 

άλλη επιλογή για να ζήσουν, ενώ οι μετανάστες φεύγουν γιατί το επέλεξαν οι 

ίδιοι. 

http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllid

es/search.html?lq=%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE

%B1%CF%82&loptall=true&dq= 

 

πρόσφυγας: 

 

_____________________________________________________________________ 

μετανάστης: 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Ο ΝΑΒΙΝΤ ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip28/Default.html
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%82&loptall=true&dq=
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%82&loptall=true&dq=
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%82&loptall=true&dq=


Διακρίνουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις έννοιες "πρόσφυγας", 

"μετανάστης"(Πηγή: http://aesop.iep.edu.gr/) 

Οδηγίες: Τοποθετήστε  τις λέξεις – φράσεις μέσα στους κύκλους ώστε να 

αναδεικνύονται ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις έννοιες "πρόσφυγας" και 

"μετανάστης". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσφυγας 
Μετανάστης 

εγκαταλείπει 
πόλεμος αναγκάζεται 

επιλέγει αλλάζει κινδυνεύει 

ξένη χώρα τόπος κατοικίας εργασία 

πατρίδα μεταναστεύει 

διαφορές διαφορές ομοιότητες 

http://aesop.iep.edu.gr/


 



 

Στην προηγούμενη σελίδα είδες μερικούς πίνακες με θέμα τους πρόσφυγες. Γίνε 

και συ ζωγράφος και φτιάξε τον δικό σου πίνακα. Θα τον εκθέσουμε στην τάξη 

του Σχολείου, μαζί με τις δημιουργίες των συμμαθητών σου!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γράψε κάποιες λέξεις στα ελληνικά και ζήτα από τον πρόσφυγα φίλο σου να σου 

τις πει στη γλώσσα του. Έτσι θα έχετε ένα λεξικό δικό σας!!! 

καλημέρα  

Τι κάνεις;  

Έλα να παίξουμε.  

Βαριέμαι  

Θέλω παγωτό!!!  

 

 

Άκουσε μερικά τραγούδια και δες μερικούς παραδοσιακούς χορούς από άλλα 

μέρη του κόσμου 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

https://video.link/w/sYqBb  

 

https://video.link/w/EYqBb  

 

https://video.link/w/oZqBb  

 

ΧΟΡΟΙ 

 

https://video.link/w/DVqBb  

 

https://video.link/w/mWqBb  

 

https://video.link/w/JXqBb  

 

 

https://video.link/w/sYqBb
https://video.link/w/EYqBb
https://video.link/w/oZqBb
https://video.link/w/DVqBb
https://video.link/w/mWqBb
https://video.link/w/JXqBb


Δραστηριότητα 

Τα τελευταία χρόνια ανησυχούμε όλο και περισσότερο για προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ορισμένα από αυτά είναι: 

α. Οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις μεταξύ των κρατών. 

β. Η ρύπανση του περιβάλλοντος που εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη. 

γ. Οι κλιματικές αλλαγές και η επιτάχυνση του ρυθμού με τον οποίο 

λιώνουν οι πάγοι στους πόλους. 

δ. Η φτώχεια, η έλλειψη τροφής, νερού, στέγης, εργασίας. 

ε. Οι επιδημικές ασθένειες που αφανίζουν πολλούς ανθρώπους. 

στ. Ο ρατσισμός που οδηγεί σε συγκρούσεις. 

ζ. Τα ναρκωτικά που σκοτώνουν καθημερινά πολλούς, κυρίως νέους 

ανθρώπους. 

(Πηγή: Κοινωνική και πολιτική αγωγή Στ΄ τάξης, κεφ. 1 Παγκόσμια 

προβλήματα). 

• «Εσύ ο ίδιος τι κάνεις για ν’ αλλάξει ο κόσμος μας προς το 

καλύτερο;» 

Αντ. Σαμαράκης 

 

Μπορείς να απαντήσεις στο ερώτημα του Αντώνη Σαμαράκη; Τι κάνεις εσύ για να 

γίνει ο κόσμος μας καλύτερος; 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 


