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Το μυστήριο του καλοκαιρινού
Αγιοβασίλη

Λότη Πέτροβιτς -Ανδρουτσοπούλου

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση
Σελ. 129
Δραστηριότητες για τις Δ΄, Ε΄ & Στ΄ τάξεις
Η συγγραφέας:
Η Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου γεννήθηκε στην
Αθήνα, στα Εξάρχεια. Πολύ αργότερα άρχισε να γράφει
βιβλία για παιδιά, όπως τα ονειρευόταν την εποχή των
παιχνιδιών στο λόφο του Στρέφη. Στο μεταξύ, αφού
τέλειωσε τις σπουδές της, εργάστηκε για πολλά χρόνια σε
διεθνή οργανισμό που βοηθούσε μετανάστες και
πρόσφυγες. Τα έργα της γνώρισαν μεγάλη αποδοχή από
μικρούς και μεγάλους. Τιμήθηκε με οκτώ πανελλήνια
βραβεία, με το Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας της
Ακαδημίας Αθηνών (1984), με το Κρατικό Βραβείο
Παιδικής Λογοτεχνίας (1999), και με διακρίσεις από το
Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και τη Διεθνή Οργάνωση
Βιβλίων για τη Νεότητα. Έργα της έχουν μεταδοθεί από το
ραδιόφωνο, έχουν μεταφερθεί στην τηλεόραση και έχουν
μεταφραστεί στα ιαπωνικά, στα αγγλικά και στα αλβανικά.

Περίληψη: Η μικρή Νεφέλη πιστεύει
ότι είδε τον Αγιοβασίλη να περνά κάτω από το μπαλκόνι της, μέσα στο
κατακαλόκαιρο. Κανείς δεν την παίρνει στα σοβαρά, όσο κι αν προσπαθεί
να τους πείσει. Τελικά το μυστήριο
λύνεται όταν ανακαλύπτουν ότι ο καλοκαιρινός Αγιοβασίλης που είδε η
Νεφέλη δεν είναι άλλος από τον κύριο Λευτέρη, ο οποίος επιδιορθώνει
παλιά παιχνίδια και τα χαρίζει σε παιδάκια που τα χρειάζονται. Η Νεφέλη,
ο μεγάλος της αδερφός, ο Απελλής,
και τα ξαδέρφια τους, Φραγκίσκος
και Όλγα, γίνονται βοηθοί του καλοκαιρινού Αγιοβασίλη και γνωρίζουν
ένα σωρό παιδάκια από διάφορες χώρες του κόσμου που βρίσκονται στην
πατρίδα μας είτε ως πρόσφυγες είτε
ως μετανάστες. Μαθαίνουν για τις
πατρίδες τους, τις συνήθειές τους, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όλοι μαζί στήνουν μια
«πρωτοχρονιάτικη γιορτή» μέσα στην
καρδιά του καλοκαιριού σκορπίζοντας χαρά και ενθουσιασμό σε όλους.

Θεματικοί άξονες:
9 Ο Άγιος Βασίλης στην Ελλάδα
και στον κόσμο
9 Η θεωρία της σχετικότητας και ο
Άγιος Βασίλης
9 Η προσφυγιά και η
μετανάστευση
9 Οι σχέσεις ανάμεσα σε
ανθρώπους που προέρχονται από
διαφορετικούς τόπους και
πολιτισμούς
9 Η διαπολιτισμικότητα στις
σημερινές κοινωνίες
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν να
χρειαστεί να διευκρινιστούν οι πιο κάτω
λέξεις και εκφράσεις: ρητορική, ρήτορας,
φιλοσοφία, αστρονομία, ασκητικό βίο,
χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, επίσκοπος
(σ. 43), κάλλιστα (σ. 47), Θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν (σ. 51), την αντίσταση της ατμόσφαιρας (σ. 52), η ταχύτητα του φωτός (σ. 53), διαστέλλεται, συστέλλεται (σ. 56), σε αντιδιαστολή, χωροχρόνος, επιμηκύνεται, στρεβλωθεί, συρρικνώνεται (σ. 57), λαθρομετανάστες (σ. 81),
καταγίνομαι (σ. 88), Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 (σ. 123).
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Πώς νομίζεις ότι νιώθει η Νεφέλη που δεν την πιστεύει κανένας για τον
«Καλοκαιρινό Αγιοβασίλη»; Έχεις νιώσει ποτέ κάτι ανάλογο;

9 Τι νομίζεις ότι εννοεί η γιαγιά με τη φράση «η αγάπη καμιά φορά είναι σαν
το ακτινίδιο»; Εσύ με ποιο φρούτο θα παρομοίαζες την αγάπη; Γιατί;

9 Σωστό ή λάθος; Να διαγράψεις εκείνες τις προτάσεις που σου δίνουν
λανθασμένες πληροφορίες για τον Άγιο Βασίλειο.

Χρωστά το κόκκινο χρώμα της στολής του σε μια διαφημιστική εκστρατεία της
Κόκα Κόλα το 1931.
Γεννήθηκε το 330 μ.Χ. στην Καισάρεια της Καππαδοκίας.
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας ρητορική, γραμματική,
φιλοσοφία, αστρονομία, γεωμετρία και ιατρική.
Εργάστηκε ως ρήτορας για όλη του τη ζωή.
Ξόδεψε όλη του την περιουσία για να ταξιδέψει σ’ όλο τον κόσμο.
Μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και ίδρυσε διάφορα φιλανθρωπικά
ιδρύματα.
Ονομάστηκε Μέγας γιατί ήταν παχουλός.
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Έχεις ακούσει για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες που ζουν τα
τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας; Τι νομίζεις ότι τους έκανε να
εγκαταλείψουν τις χώρες τους και να έρθουν να ζήσουν εδώ;

9 Τι δουλειές κάνουν συνήθως αυτοί οι άνθρωποι; Νομίζεις ότι και στις
πατρίδες τους έκαναν τις ίδιες δουλειές;

9 Έχεις ακούσει για τους λαθρομετανάστες; Βρες στοιχεία από περιοδικά,
εφημερίδες, δελτία ειδήσεων για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι
άνθρωποι αυτοί φτάνουν στη χώρα μας. Τι νομίζεις ότι θα μπορούσαμε να
κάνουμε εμείς γι’ αυτούς;
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9 Ρώτησε τους μεγαλύτερους ή ψάξε σε ιστορικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες
να βρεις αν και εμείς οι Έλληνες αναγκαστήκαμε να γίνουμε μετανάστες ή
πρόσφυγες σε κάποιες στιγμές της ιστορίας μας.

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Τα παιχνίδια έχουν κι αυτά την ιστορία τους. Ρώτησε τους παππούδες και
τις γιαγιάδες σου με τι παιχνίδια έπαιζαν όταν ήταν παιδιά.

9 Η Νεφέλη και τα ξαδερφάκια της απέκτησαν μια «πολύχρωμη
συντροφιά». Εσύ έχεις στο σχολείο ή στη γειτονιά σου «πολύχρωμους
φίλους»; Σ’ αρέσει να κάνεις παρέα μαζί τους; Τι νομίζεις ότι τους κάνει
ξεχωριστούς αυτούς τους φίλους;

9 Ποια είναι η δική σου γνώμη; Τελικά υπάρχει Αϊ-Βασίλης;
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