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Η Ζαχαρούλα στην Αθήνα

Πηνελόπη Μαξίμου

Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης
Σελ. 140
Δραστηριότητες για τις Δ΄& Ε΄ τάξεις
Η συγγραφέας:
Η Πηνελόπη Μαξίμου γεννήθηκε στο Αϊβαλί της Μ. Ασίας.
Ήρθε στην Ελλάδα με την οικογένειά της το 1911. Με το
ψευδώνυμο ΙΡΣΙΜ χρονογραφούσε στην εφημερίδα «Φως
της Θεσσαλονίκης» και εξέδωσε τα πρώτα της βιβλία: «Στο
νησί» (1932) και «Τα Χριστούγεννα του Αλήτη» (1934).
Συνεργάστηκε επί χρόνια, ως Ίρις, με τη «Διάπλαση των
Παίδων». Έγραψε θέατρο για παιδιά και είχε τη σύνταξη του
μικρού περιοδικού «Το Κουκλοθέατρο του μπαρμπαΜυτούση», 1946-47. Κυρίως ασχολήθηκε με τη συγγραφή
βιβλίων για νέους. Έχει μεταφράσει αξιόλογους συγγραφείς,
όπως Ιούλιο Βερν και Ανατόλ Φρανς. Τα έργα της «Το
αληθινό παραμύθι», «26 χαρούμενες ιστορίες» και «Η παρέα
των επτά» βραβεύτηκαν από τη Γυναικεία Λογοτεχνική
Συντροφιά. Το 1995 της απονεμήθηκε το βραβείο
«Πηνελόπη Δέλτα» από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική προσφορά της
στην ελληνική παιδική λογοτεχνία.

Περίληψη: Η Ζαχαρούλα, μια μικρή
νησιωτοπούλα, καταφτάνει στην Αθήνα
με την καλαθούνα και τη μεγάλη της ομπρέλα. Την καλοδέχονται η νονά, ο νονός και τα παιδιά τους, η Ρόδω και ο
Γιαννούλης. Θέλουν να την κρατήσουν
κοντά τους για πάντα, η καρδιά της Ζαχαρούλας όμως βρίσκεται στο αγαπημένο της νησί. Όλα στην Αθήνα τής φαίνονται παράξενα: το τρένο, το τηλέφωνο,
το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος είναι
γεμάτα εκπλήξεις για κείνη. Οι εποχές
του χρόνου κι οι μεγάλες γιορτές χάνουν
την ομορφιά τους. Η Ζαχαρούλα φέρνει
στους ανθρώπους της πόλης τις παραδόσεις και τις συνήθειες του τόπου της. Δεν
είναι λίγες οι φορές που η αφέλειά της
προκαλεί το γέλιο των Αθηναίων φίλων
της, πράγμα που τη στενοχωρεί και την
κάνει να κλαίει. Με την καλοσύνη, την
ειλικρίνεια και τη μεγάλη της καρδιά όμως κερδίζει την αγάπη όλων όσοι τη
γνωρίζουν και τους μεταδίδει την αγάπη
για το όμορφο νησί της. Είναι απερίγραπτη η χαρά της Ρόδως και του Γιαννούλη
όταν τους ανακοινώνουν πως θα περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στο
νησί παρέα με τη Ζαχαρούλα.

Θεματικοί άξονες:
9 Γνωριμία με τα ήθη, τα έθιμα
και τις παραδόσεις του τόπου
μας
9 Γνωριμία με τις αγροτικές
εργασίες στις διάφορες εποχές
του χρόνου
9 Η αξία των μεγάλων γιορτών
για το λαό μας και ο τρόπος
που τις βιώνει
9 Η ειλικρίνεια, η ευθύτητα και
η καλοσύνη των ανθρώπων
της ελληνικής υπαίθρου
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν
να χρειαστεί να διευκρινιστούν οι πιο
κάτω λέξεις και εκφράσεις, κυρίως από τον πρόλογο του βιβλίου: ειωθότα
(σ. 9), κουκουέ, πυξ λαξ, Αντιγόνη Μεταξά (σ. 10), ουρανομήκεις, πλειστάκις
(σ. 11) επεβιβάσθη (σ. 14), παπαφίγκο
(σ. 131), ταγάρια (σ. 133).

54

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:
9 Τι έλεγε η Ζαχαρούλα για:
Το τηλέφωνο:

Το μικρόφωνο:

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

Το ραδιόφωνο:

Το ασανσέρ:

9 Η Ζαχαρούλα έμαθε στα παιδιά ένα σωρό θρύλους και παραδόσεις του
νησιού της για το φεγγάρι, το ποδαρικό, τα καλικαντζαράκια, τον ήλιο και
τον Αυγερινό. Ζήτα κι εσύ από τους μεγαλύτερους, παππούδες και
γιαγιάδες, να σου διηγηθούν θρύλους και παραδόσεις από διάφορα μέρη
του τόπου μας και φέρ’ τα στο σχολείο να τα μοιραστείς με τους φίλους
σου:
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9 Πώς ένιωσε η Ζαχαρούλα στον κινηματογράφο; Τι την τρόμαξε και γιατί;

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Μπορείς να φανταστείς πώς θα φαινόταν στη Ζαχαρούλα αν ταξίδευε
πραγματικά με το αεροπλάνο; Τι θα έκανε; Τι θα έλεγε; Πώς θα ένιωθε;

9 Πώς περνούσαν το χειμώνα:
Α) Στο νησί της Ζαχαρούλας;

Β) Στην Αθήνα;
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9 Πώς μασκαρεύτηκε η Ζαχαρούλα; Μοιάζει η μεταμφίεσή της με τις
αποκριάτικες στολές που φορούν τα παιδιά στην πόλη; Εσύ τι προτιμάς;

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Τελικά της άρεσε της Ζαχαρούλας η Αθήνα; Τι πιστεύεις; Θα μπορούσε
να ζήσει στην Αθήνα για πάντα;

9 Ποια βιβλία με ηρωίδα τη Ζαχαρούλα έχει γράψει η Πηνελόπη Μαξίμου;

9 Μπορείς να σκεφτείς κι άλλους τίτλους βιβλίων με τις περιπέτειες της
Ζαχαρούλας;

9 Τι ήταν αυτό που έκανε τους Αθηναίους φίλους της να γελούν με τη
Ζαχαρούλα; Πώς ένιωθε εκείνη; Τι θα έκανες εσύ στη θέση της;
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