
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Αρχική δραστηριότητα. 
Σε κάθε παιδί της  οµάδας να δοθεί  ο µεγεθυµένος ο χάρτης που υπάρχει 
στη αρχή του βιβλίου (βρίσκεται σε µορφή Α3 στο φάκελο  pictures, στο 
υλικό που σας έχει δοθεί). Διαβάζοντας το βιβλίο τα παιδιά θα 
σηµειώνουν  τις περιπλανήσεις του Μίλο και θα  ζωγραφίζουν το χάρτη. 
Με την ολοκλήρωση του βιβλίου κάθε παιδί θα έχει διαµορφώσει το δικό 
του χάρτη. 
 
Κεφ. 1-4. Κατασκευάστε γράµµατα του αλφαβήτου. 
 
Με ζυµάρι κάθε παιδί θα κατασκευάσει γράµµατα του αλφαβήτου, τα 
οποία στη συνέχεια, όταν στεγνώσουν, µπορούµε να τα χρωµατίσουµε. 
Υλικά για το ζυµάρι: 
• µάτι κουζίνας 
• ½  κούπα αλεύρι 
• 1 κούπα αλάτι  
• ¾ κούπας νερό 
• 1 κατσαρόλα 
• αλουµινόχαρτο 
• 1 µεγάλο κουτάλι 

Οδηγίες: 
• ανακατέψτε το αλεύρι µε το αλάτι στην κατσαρόλα. 
• Προσθέστε νερό σιγά σιγά  και ανακατέψτε µέχρι να 
οµογενοποιηθεί το µείγµα. 

• Βάλτε την κατσαρόλα σε χαµηλή φωτιά και ανακατέψτε συνεχώς, 
µέχρι το µείγµα να γίνει ένα σφιχτό ζυµάρι. 

• Αδειάστε το µείγµα σε ένα κοµµάτι αλουµινόχαρτο και αφήστε να 
κρυώσει για περίπου 10 λεπτά. 

• Αφού κρυώσει,  ζυµώστε για ακόµα 3-4 λεπτά. 
Δώστε σε κάθε µαθητή  ένα κοµµάτι ζυµάρι, για να κατασκευάσει 
γράµµατα ή και µία ολόκληρη λέξη. 
Αν το ζυµάρι είναι πολύ σφιχτό και δεν πλάθεται το βρέχουµε µε λίγο 
νερό. Όταν τα γράµµατα σας στεγνώσουν  µπορείτε να τα βάψετε µε 
τέµπερες. 
Η  αγορά της Λεξικούπολης και το Scramble 
Σε µια συνάντηση χωρίστε τα παιδιά σε δύο ή περισσότερες οµάδες και 
παίξτε  Scramble. Η οµάδα που θα κερδίσει θα φάει τις σοκολάτες…… 
 
 



 
Κεφ 5-8 Κατασκευάστε το δικό σας  Βασιλικό Έµβληµα 

 
 
 
 
 
 
 

Κατασκευάστε και χρωµατίστε το δικό σας βασιλικό έµβληµα.  
Εξηγήστε στους συµµαθητές σας τα σύµβολα που χρησιµοποιήσατε στην 
κατασκευή του εµβλήµατός σας. Κατασκευάστε εµβλήµατα για τα κάστρα 
που αναφέρονται στο βιβλίο.  
Κρεµάστε όλα τα εµβλήµατα που κατασκεύασαν τα παιδιά στην τάξη. 



 
Κεφ 9-12 Παίζοντας µε τον ήχο 
Ο καθηγητής Παραφωνιάδης και η Ηχοκρατόρισσα µιλούν στον Μίλο για 
τους ήχους.  Κάντε τώρα ένα πείραµα µε τον ήχο. 
Υλικά για το πείραµα: 
• ένα κοµµάτι χονδρό χαρτόνι ή ένα µικρό κόντρα πλακέ 
• δύο  χάρτινους σωλήνες από κουζινόχαρτο 
• ζελοτέιπ 
• µηχανικό ρολόι (να ακούγεται ήχος της µηχανής του) 
• µια µικρή πετσέτα 

Οδηγίες εκτέλεσης του πειράµατος 
1.  Βάλτε τους χάρτινους  
σωλήνες σε ορθή γωνία 
όπως φαίνονται στο 
σχήµα. 

2.  Στην άκρη ενός από τους 
σωλήνες τοποθετήστε την 
πετσέτα διπλωµένη και 
βάλτε πάνω το ρολόι. 

3. Βάλτε το αυτί σας στην 
άκρη του δεύτερου 
χάρτινου σωλήνα. 

4. Μπορείς να ακούσεις τον 
ήχο του ρολογιού; Όχι; 

5.  Βάλε χαρτόνι πίσω από 
το σηµείο όπου 
ενώνονται οι σωλήνες. 

6. Τώρα βάλε πάλι το αυτί 
σου στην άκρη του 
δεύτερου σωλήνα 

7. Τι παρατηρείς; Μπορείς να εξηγήσεις γιατί ακούς τώρα το τικ 
τακ του ρολογιού; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφ 9-12  Ένας πολύχρωµος  κόσµος 



Ας κάνουµε ένα ενδιαφέρον πείραµα µε τα χρώµατα. 
Υλικά που θα χρειαστούµε: 
• χάρτινα φίλτρα του καφέ ή κουζινόχαρτο 
•  χρωµατιστούς µαρκαδόρους µε χρώµα που έχει βάση το νερό 
• πλαστικά ποτηράκια µε λίγο νερό µέσα 
• µια εφηµερίδα 

Οδηγίες : 
1. Με τους µαρκαδόρους ζωγραφίστε συµµετρικά σχέδια πάνω στα 
χάρτινα φίλτρα αφήνοντας κενά 
µεταξύ τους. 

2.  Διπλώστε τα φίλτρα στην µέση  
σε κωνικό σχήµα . 

3. Βυθίστε τα διπλωµένα φίλτρα σε 
ένα ποτήρι µε νερό. 

4. Παρατηρήστε τι γίνεται στο 
φίλτρο 

5. Όταν τα χρώµατα   φτάσουν στα άκρα του φίλτρου, βγάλτε τα από 
ποτήρι,  ανοίξτε τα και αφήστε τα  να στεγνώσουν πάνω στην 
εφηµερίδα. 

6. Δοκιµάστε διαφορετικούς συνδυασµούς χρωµάτων και σχεδίων. 
 

Η επιστηµονική εξήγηση της παραπάνω δραστηριότητας βασίζεται στο 
τριχοειδές φαινόµενο.  Με το ίδιο ακριβώς φαινόµενο  ανεβαίνουν οι 
χυµοί από τις ρίζες στα φύλλα των φυτών. 

  
Κεφ 13-16  Ο άνθρωπος µε τα πολλά πρόσωπα 
 



Με αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα κατασκευάσουν καθένα τον δικό 
του κύριο Δωδεκάεδρο. Με µαρκαδόρο  ζωγραφίστε σε κάθε έδρα του 
δωδεκάεδρου ένα  πρόσωπο.  Θα ήταν ενδιαφέρον να κατασκευάσουµε µε 
τα παιδιά της οµάδας χάρτινα µοντέλα όλων των  πλατωνικών στερεών 
και να τα κρεµάσουµε µε πετονιά στο χώρο που συναντιόµαστε. Στο υλικό 
που σας έχει δοθεί  υπάρχει ένας φάκελος µε πληροφορίες και υλικό για τα 
πλατωνικά στερεά. 
 

Κεφ 17-20  Κατασκευάστε µυστικά αόρατα µηνύµατα. 
 



Με τα παιδιά θα κατασκευάσουµε µυστικά-αόρατα µηνύµατα που θα 
µπορούν να διαβαστούν µόνο από τα παιδιά της οµάδας µας. 
 
Υλικά που θα χρειαστούµε: 
• χυµό από λεµόνι 
• ένα µικρό γυάλινο βαζάκι 
• ξύλινες οδοντογλυφίδες 
• ένα φωτιστικό 
• λευκά χαρτιά 
Οδηγίες για την κατασκευή 
των µυστικών µηνυµάτων: 

1.  Αδειάστε το χυµό 
λεµονιού στο βαζάκι 

2.  Βουτήξτε την οδοντογλυφίδα στον χυµό λεµονιού και γράψτε 
µε αυτήν το µήνυµα σας στο λευκό χαρτί. 

3.  Όταν το χαρτί στεγνώσει το µήνυµα σας είναι έτοιµο για 
αποστολή. 

Για να διαβάσετε ένα   µυστικό µήνυµα, κρατήστε το χαρτί µπροστά από 
το αναµµένο φωτιστικό.  
 

Τα διόδια της φαντασίας στον  Κινηµατογράφο 



 Το βιβλίο έγινε ταινία το 1970. Μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου 
µπορούµε να προβάλουµε στην οµάδα την ταινία και στο τέλος να 
ζητήσουµε από τα παιδία να γράψουν: 
• µια κριτική της ταινίας για την σχολική εφηµερίδα 
• σύγκριση της ταινίας µε το βιβλίο( Ποιο τους άρεσε περισσότερο και 
γιατί) 

( Η ταινία υπάρχει στο υλικό που σας έχει δοθεί) 
 

 
 
 
 
 
 
 


