Συλλογή Χελιδόνια – Εκδόσεις Πατάκη

Ο Μελάνιος Τρεχαντήρας ταξιδεύει

Ελένη Τορόση

Εικονογράφηση: Κίρστεν Λάβες
Σελ. 116
Δραστηριότητες για τις Γ΄, Δ΄ & Ε΄ τάξεις
Η συγγραφέας:
Η Ελένη Τορόση γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Ζει στη
Γερμανία από το 1968 και εργάζεται ως δημοσιογράφος
στο ελληνικό και στο γερμανικό πρόγραμμα της
Βαυαρικής Ραδιοφωνίας του Μονάχου από το 1971.
Κείμενά της έχουν δημοσιευτεί σε γερμανικές εφημερίδες,
λογοτεχνικά περιοδικά και γερμανικά σχολικά βιβλία. Η
συγγραφική της δραστηριότητα έχει αρχίσει από τα μέσα
της δεκαετίας του '80. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει πέντε
βιβλία. Το πρώτο της βιβλίο, «Ο χορός των χταποδιών»,
συμπεριλήφθηκε στη λίστα επιλογής των καλύτερων
παιδικών βιβλίων της Stiftung Lesen. Η ιστορία της «Το
όνειρο του Παγκανίνι» γυρίστηκε ταινία μικρού μήκους
από το δεύτερο πρόγραμμα της γερμανικής τηλεόρασης.
Με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε στην Ελλάδα ένα βιβλίο
της με εφτά διηγήματα από τις εκδόσεις Εξάντας. Για το
τελευταίο ανέκδοτο βιβλίο της, «Ιστορίες του παππού από
την Αμερική», το 1996 πήρε ένα από τα 6 λογοτεχνικά
βραβεία της πόλης του Μονάχου.

Περίληψη: Ο Μελάνιος είναι ένα μικρό
χταπόδι που βαρέθηκε μια μέρα τη θάλασσα και ξεκίνησε ένα ταξίδι στη στεριά γεμάτο περιπέτειες. Μ’ ένα μικρό ποδήλατο και μια ομπρέλα για τον ήλιο
διασχίζει την Ελλάδα. Έτσι, γνωρίζει ανθρώπους και μικρά παράξενα όντα. Κοντά στο Βόλο γνωρίζει τη μικρή Ειρήνη
που κατάγεται από το Πυργάκι της Αλβανίας. Στο δρόμο προς την Κατερίνη
συναντά μια πεισματάρα σαρανταποδαρούσα με 39 πόδια. Σε μια βιτρίνα υαλοπωλείου στην Κατερίνη συναντά ένα
συγγενή του από γυαλί μουράνο αλλά
και τη Μίλη, ένα κοριτσάκι από τη Ρωσία. Η Μίλη δε μιλάει καλά τα ελληνικά
και πολλές φορές έρχεται σε δύσκολη θέση. Συνεχίζοντας το ταξίδι του προς τη
Θεσσαλονίκη, συναντά το κομπιουτεράκι που είχε βαρεθεί να κάνει λογαριασμούς. Στην Καλαμαριά ο Μελάνιος θα
πάει στο σχολείο και θα εντυπωσιάσει με
τις γνώσεις του πάνω στη γραφή «ακιαμάρα», ενώ μαζί με τη φίλη του τη Μαρίνα γνωρίζουν τον Έλληνα Άγιο Νικόλαο
και το Γερμανό Νικολάους. Στο γειτονικό νηπιαγωγείο γνωρίζει την Όλγα από
την Πολωνία. Με το τέλος του σχολείου
και την αρχή του καλοκαιριού ο Μελάνιος αρχίζει να νοσταλγεί τη θάλασσα.

Έτσι λοιπόν, όταν βρίσκεται μαζί με τους
συγγενείς του και τους στενούς του φίλους σ’ ένα ζαχαροπλαστείο, γνωρίζει τη
Μέλανι, την εγγονή της γιαγιάς Σηπίας,
και μαζί της κάνει όνειρα για νέες περιπέτειες.

Θεματικοί άξονες:
9 Ο σεβασμός στη
διαφορετικότητα
9 Διαπολιτισμικότητα
9 Φιλία
9 Επιμονή
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν να
χρειαστεί να διευκρινιστούν οι πιο κάτω
λέξεις και εκφράσεις: ομήγυρη (σ. 31), ασουλούπωτα (σ. 49), δασμούς (σ. 62), ανανεωτική φόρμα, κυβισμός, φουτουρισμός,
επιμελητήριο (σ. 78), ζουρνά (σ. 84), ξερολιθιά (σ. 96), διαπολιτισμικές (σ. 106), ετερόκλητα (σ. 111), εριστικά όντα (σ. 116).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: α-2, β-3, γ-1, δ-4.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτό το βιβλίο στο πλαίσιο της διαθεματικότητας στο μάθημα της Γεωγραφίας
της Ελλάδας.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Ακολούθησε το Μελάνιο Τρεχαντήρα στο παράξενο ταξίδι του στην
Ελλάδα. Σημείωσε τις περιοχές όπου σταματάει. Χάραξε με το μολύβι σου
τις διαδρομές που κάνει.

Ο Μελάνιος Τρεχαντήρας ταξιδεύει, Ελένη Τορόση
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9 Το Μελάνιο τον εκνεύριζε που έπρεπε να κολυμπάει ανάμεσα σε
πλαστικές σακούλες, σκουπίδια και ντενεκεδόκουτα. Συζήτησε με την
ομάδα σου και καταγράψτε τα σκουπίδια που έχετε δει να πετούν οι
άνθρωποι στη θάλασσα (αν μπορούσατε να κάνετε και μια βολτίτσα σε μια
κοντινή παραλία δε θα ήταν και άσχημο!). Έπειτα σκεφτείτε ποια από αυτά
δημιουργούν προβλήματα και τι είδους (π.χ. πλαστικές σακούλες –
κίνδυνος έλλειψης οξυγόνου για τα κήτη).

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

Είδος σκουπιδιών

Πρόβλημα που δημιουργούν

9 Ο Μελάνιος στο ταξίδι του στην Ελλάδα συναντά πολλά παιδιά από άλλες
χώρες. Στο δικό σας σχολείο υπάρχουν παιδιά από άλλες χώρες; Κάντε
μια μικρή καταγραφή αρχίζοντας από την τάξη σας.
Χώρα προέλευσης

Αριθμός
παιδιών

Τάξη στην οποία
φοιτούν

9 Όταν η Ειρήνη επιστρέφει στο χωριό της, στο Πυργάκι της Αλβανίας, οι
φίλοι της τη ρωτούν πώς είναι η Ελλάδα, το σχολείο της και ο Βόλος, όπου
κατοικεί. Ρωτήστε τους συμμαθητές σας από άλλες χώρες πώς είναι ο
τόπος όπου γεννήθηκαν, ο τρόπος ζωής τους, οι συνήθειές τους, τα
σχολεία τους, η γλώσσα τους. Συγκεντρώστε όλο αυτό το υλικό και
κάντε μια σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα. Μπορείτε να οργανώσετε μια
μέρα στο σχολείο όπου θα παρουσιάσετε αυτό το υλικό και στις υπόλοιπες
τάξεις. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε και διάφορες τοπικές συνταγές.
Θα είναι μια ευκαιρία για να δοκιμάσετε νέες γεύσεις!

Ο Μελάνιος Τρεχαντήρας ταξιδεύει, Ελένη Τορόση
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9 Ο ∆όκτωρ Ψηλοκολόνας ανακαλύπτει ότι ο Μελάνιος ξέρει να γράφει στη
σπάνια γραφή «ακιαμάρα». Προσπάθησε να διαβάσεις ανάποδα το όνομα
αυτής της παλιάς γραφής. Ψάξε στην εγκυκλοπαίδεια για περισσότερες
πληροφορίες.

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΘΕΙ

9 Οι άνθρωποι αισθάνθηκαν την ανάγκη να «γράψουν» πεντέμισι χιλιάδες
χρόνια πριν. Ανάλογα με τον τόπο ή την ιστορική περίοδο άνθησαν πολλών
ειδών γραφές. Προσπάθησε να κάνεις τη σωστή αντιστοίχιση στον
παρακάτω πίνακα.
Σφηνοειδής γραφή
(Μεσοποταμία)

α

1

Ιερογλυφικά (Αίγυπτος)

β

2

Γραμμική Α
(Κρήτη)

γ

3

Γραμμική Β
(Μυκήνες)

δ

4

9 Ο Μελάνιος και η Μέλανι αποφάσισαν να ξεκινήσουν μαζί νέα ταξίδια και
περιπέτειες. Ποια χώρα λέτε να διάλεξαν; Ανοίξτε μαζί τους το χάρτη και
γράψτε το επόμενο περιπετειώδες ταξίδι τους!

Παιδιά, στείλτε και σε μας
τις ιστορίες σας! Θα τις
στείλουμε στο Μελάνιο και
πού ξέρετε… μπορεί και να
σας απαντήσει!

Ο Μελάνιος Τρεχαντήρας ταξιδεύει, Ελένη Τορόση
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