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Σειρά Μικρά Σπουργιτάκια – Εκδόσεις Πατάκη

Ο τζίτζικας ο Τζίτζι… τζικ
Αγαθή Δημητρούκα
Εικονογράφηση: Τατιάνα Ραΐση-Βολανάκη
Σελ. 45
Δραστηριότητες για Α’& Β’ τάξη
Συγγραφέας:Η Αγαθή Δημητρούκα γεννήθηκε το 1958. Το
1976 άρχισε να γράφει στίχους για το Μάνο Χατζιδάκι. Ως
στιχουργός συνεργάστηκε και με νεότερους συνθέτες ενώ
παράλληλα ασχολήθηκε και με τη μετάφραση από τα
ισπανικά λογοτεχνικών κειμένων και στίχων. Ο τζίτζικας ο
Τζίτζι… τζικ είναι το πρώτο της παραμυθάκι.
Περίληψη: Ο τζίτζικας ο Τζίτζι.. τζικ
είναι ένας καλλιτέχνης φωτογράφος.
Αντί να τραγουδά προτιμάει να
φωτογραφίζει τις πολύχρωμες
πεταλούδες που πετούν γύρω του.
Όταν οι πεταλούδες βλέπουν τις
φωτογραφίες τους ενθουσιάζονται
και σχεδόν τσακώνονται για το ποια
θα πρωτοπάρει τη φωτογραφία. Έτσι
ο τζίτζικας αποφασίζει να πάει στον
εκδοτικό οίκο του φίλου του τού
κυρίου Λαγού και να τον
παρακαλέσει να εκδώσει ένα βιβλίο.
Η επιθυμία του όχι μόνο γίνεται
πραγματικότητα, αλλά ο Λαγός του
αναθέτει να φωτογραφίσει τις
μέλισσες, τις χρυσόμυγες και τα
πουλιά. Το καλοκαιράκι όμως
τελειώνει και ο τζίτζικας θα πρέπει να
περιμένει να περάσει ο χειμώνας.
Έτσι ο κύριος Λαγός αναζητά νέο
φωτογράφο και για να δώσει ίσες
ευκαιρίες σε άντρες και γυναίκες
όπως λέει, αναθέτει για το χειμώνα τη
φωτογράφηση στην κυρία Αλεπού.
Εκείνη φωτογραφίζει και τα
υπόλοιπα ζώα και έτσι τυπώνονται
πολλά και όμορφα βιβλία ενώ ο
εκδοτικός οίκος μετονομάζεται πλέον
σε Φυσιολατρικό Εκδοτικό Οίκο
Λαγού!

Θεματικοί άξονες:
9 Κάθε ζωντανό πλάσμα, μεγάλο ή
μικρό αξίζει την προσοχή μας.
9 Ανάπτυξη της οικολογικής
συνείδησης.
9 Η ευγενική συμπεριφορά μπορεί
να μας λύσει προβλήματα ή να
μας κάνει πιο αγαπητούς.
9 Γνωριμία με διάφορα έντομα
αλλά και ζώα ή πουλιά.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ:
Ο τίτλος του βιβλίου παραπέμπει σε
ένα έντομο γνωστό σε όλα τα παιδιά.
Ρωτάμε τι φαντάζονται ότι γράφει για
τον τζίτζικα αυτό το βιβλίο.
Αφήνουμε όλα τα παιδιά να
εκφράσουν την άποψή τους και δεν
τους αποκαλύπτουμε την ιστορία.
Επικεντρώνουμε την προσοχή τους
στην παρήχηση του «τζ» καλώντας τα
να τον επαναλάβουν πολλές φορές.
Προχωράμε με τη δραστηριότητα 1
ενθαρρύνοντας τα παιδιά να πουν:
Πάπια, η Παπά…πακ!, γρύλος, ο
Γριγρί…γρικ!, κ.ά. Μπορεί να γίνει
και προφορικά.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν
να χρειαστεί να διευκρινιστούν οι
λέξεις: εκδότης (σ. 16), καλαίσθητη
(19), μητρική γλώσσα (19),
ευδιάθετος (24), εσπρέσο στρέτο (28)
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ:
1. Μπορείς να γράψεις πώς θα ήταν ο τίτλος του βιβλίου αν ο
ήρωας ήταν:
Μια πάπια ………………………………..
Μια κότα ………………………………..
Ένας κόκορας ……………………………
Ένας γρύλος ……………………………..
Μια γάτα …………………………………
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:
Σελ. 8, αμέσως μόλις διαβαστεί η φράση: «Κοίτα να δεις τι έχω:»
9 Τι νομίζεις ότι είχε ο τζίτζικας ο Τζίτζι… τζικ;
……………………………………………………………………………………

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:
9 Τι δουλειά έκαναν τα παρακάτω ζώα;
Ο τζίτζικας ήταν ………………………………
Ο Λαγός ήταν …………………………………
Η Χρυσόμυγα ήταν …………………………….
Η Μέλισσα ήταν ………………………………
9 Ζωγράφισε εδώ το γραφείο του κυρίου Λαγού όπως το
φαντάζεσαι:
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9 Ψάχνοντας για νέο φωτογράφο τα ζώα έκαναν πολλές
προτάσεις. Αφού αντιστοιχίσεις τα σωστά, γράψε και τη δική
σου πρόταση!
Ο
Ο
Ο
Ο

ελέφαντας
ιπποπόταμος
τυφλοπόντικας
σκύλος

Æ
Æ
Æ
Æ

Æ που μπαίνει μέσα στο νερό
Æ με τα βαθιά μάτια
Æ που κάνει όλες τις δουλειές
Æ που τρυπώνει μες τη γη

Η δική μου πρόταση:
……………………………………………………………………………………………

9 Γράψε ποιος από τους ήρωες του βιβλίου νομίζεις ότι μπορεί
να είπε τις παρακάτω φράσεις:
«Ποιος καλός άνεμος σε φέρνει στα λημέρια μας;» ………………………….
«Είναι φίλος μου παλιός. Θα του πάω τις φωτογραφίες…» ……………
«Σαν καθρεφτάκι χρωματιστό!» ……………………….
«Πού πάτε, κύριε;» ……………………..
«Γιατί, καλέ δεν πήρατε το ασανσέρ και λαχανιάσατε;» …………………

9 Τράβηξε μια κόκκινη γραμμή κάτω από τη φράση που δεν θα
μπορούσε ποτέ να είχε πει ο τζίτζικας ο Τζίτζι τζικ! Γιατί;
«Γεια σας και χαρά σας κι εσάς κυράδες!» ……
«Φέρε μου έναν βαρύ καφέ και γρήγορα!» …….
«Πού πάω; Στον κύριο Λαγό!» ………
«Είμ’ ένας καλλιτέχνης φωτογράφος!» …….
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9 Ο τζίτζικας πίνει καφέ γαλλικό ελαφρύ, ο κύριος Λαγός
πίνει εσπρέσο στρέτο. Ξέρεις τις προτιμήσεις του μπαμπά
σου και της μαμάς σου; Ρώτησέ τους και συμπλήρωσε
παρακάτω:
Η μαμά μου προτιμά ……………………………………………….
Ο μπαμπάς μου προτιμά …………………………………………..
9 Ρώτησε τώρα πώς προτιμά τον καφέ του ο δάσκαλός σου.
Μπορεί κάποτε να κάνει επίσκεψη στο σπίτι σου!
Ο δάσκαλός μου προτιμά ………………………………………….
Εσύ βέβαια πίνεις μόνο
γάλα και κάνεις καλό
στην υγεία σου!!!

9 Ο υπουργός Περιβάλλοντος βράβευσε τον κύριο Λαγό με τον
Πράσινο Μεγαλόσταυρο της Φύσης. Πώς το φαντάζεσαι;
Μπορείς να το ζωγραφίσεις;
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