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Σειρά Σπουργιτάκια – Εκδόσεις Πατάκη

«Ο σκύλος …Θα Δείξει»
Μάνος Κοντολέων
Εικονογράφηση: Στάθης Σταυρόπουλος
Σελ. 66
∆ραστηριότητες για Β’ & Γ’ τάξη
Συγγραφέας: Ο Μάνος Κοντολέων γεννήθηκε στην Αθήνα.

Περίληψη: Ένα µικρό σκυλάκι
βρίσκεται αφηµένο σε ένα χωράφι.
Ούτε ξέρει πώς βρέθηκε εκεί. Το
µόνο που µπορεί να καταλάβει είναι
η πείνα και η δίψα του.
Ακολουθώντας την όσφρησή του
φτάνει στο αγροτόσπιτο ενός
ζευγαριού. Ο άντρας αποφασίζει να
το πουλήσει σε ένα κυνηγό γιατί
νοµίζει ότι είναι κυνηγόσκυλο. Κατά
λάθος ο άνθρωπος που το αγοράζει
νοµίζει ότι το όνοµά του είναι «θα
δείξει» κι έτσι το σκυλάκι ακούει πια
σε αυτό το παράξενο όνοµα. Η πρώτη
βόλτα στο δάσος όµως έµελλε να
είναι και η τελευταία, καθώς το
σκυλάκι φοβήθηκε από τον κρότο του
όπλου και έτσι ο κυνηγός έχασε τα
θηράµατά του. Αποφάσισε λοιπόν να
το πουλήσει σε µια κυρία, αφού όπως
έλεγε µόνο για σκύλος συντροφιάς
έκανε. Πριν ακολουθήσει την κυρία ο
Θα ∆είξει πήρε µαζί του το
«παιχνίδι» του: ένα κούφιο ξύλο που
βρήκε στον κήπο και το οποίο έβγαζε
ήχους όταν το γρατσουνούσε. Αλλά
ούτε κι εκεί στέριωσε. Αφού διέλυσε
όλα τα µαξιλάρια της κυρίας, άλλαξε
αφεντικό. Πήγε σε ένα βενζινάδικο.
Εκεί µε τη βοήθεια ενός µελαµψού
παιδιού έµαθε να διαβάζει τα
γράµµατα των ανθρώπων. Ούτε εκεί
έµεινε ο φίλος µας. Με το αγαπηµένο
του παιχνίδι και ξέροντας

πια να διαβάζει και να γράφει έφτασε
στην αυλή ενός όµορφου σπιτιού που
έµελλε να γίνει και το σπίτι του. Θα
καταφέρει ο Θα ∆είξει να στεριώσει;
Ή θα µπλεχτεί σε νέες περιπέτειες;
Θεµατικοί άξονες:
 Το δικαίωµα κάθε πλάσµατος
στην αγάπη
 Το δικαίωµα του σεβασµού
των ιδιαιτεροτήτων του
καθενός
 Φιλοζωία
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Επειδή
η ιστορία χωρίζεται σε κεφάλαια µε
αυτοτελείς περιπέτειες µπορεί να
διαβαστεί ένα κεφάλαιο τη φορά και
να ζητηθεί από τα παιδιά να
προβλέψουν προφορικά τη συνέχεια
των περιπετειών του ήρωα.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: Τα παιδιά σε οµάδες
ή µεµονωµένα να φανταστούν και να
γράψουν ή να διηγηθούν µια ακόµη
περιπέτεια του Θα ∆είξει.
ΛΥΣΕΙΣ: Λυκόσκυλο, Ντόµπερµαν,
Αγίου Βερνάρδου, Κανίς,
Κυνηγόσκυλο.
Οι 5 διαφορές: το αυτί του σκύλου, η
τσάντα, ο κολιές, το γείσο του
καπέλου, µια µαύρη βούλα του
σκύλου
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
 Σελ. 11 «Έκρυψε βαθιά µέσα στην ψυχούλα του τη
νοσταλγία για τη µάνα του.» Πώς καταλαβαίνετε αυτή τη
φράση; Πώς αισθάνεται ένα κουταβάκι όταν βρίσκεται
εγκαταλειµµένο;
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
 Ο συγγραφέας στο σηµείωµά του στο τέλος του βιβλίου λέει
ότι ήταν µοναχοπαίδι και πάντα επιθυµούσε έναν σκύλο. Εσύ
θα ήθελες ένα σκυλάκι για παρέα; Περίγραψε όσο
λεπτοµερέστερα µπορείς το σκύλο που θα ήθελες να έχεις.
Αν έχεις ήδη, τότε περίγραψε το δικό σου. Μην ξεχάσεις να
γράψεις και το όνοµά του!

 Γνωρίζετε τη γλώσσα των σκύλων; Τι θέλει να σας πει ο
σκύλος σας ή το σκυλάκι της γειτονιάς όταν:
o Κουνάει την ουρά του: __________________
o Όταν δείχνει τα δόντια του: ______________
o Όταν τραβάει την ουρά του ανάµεσα στα πίσω του
πόδια: ______________________________
o Όταν µυρίζει τον αέρα: ___________________
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 Σε ποια ράτσα ανήκει το κάθε ένα σκυλάκι; Γράψε το όνοµα
της σωστής ράτσας κάτω από τις εικόνες.
Αγίου Βερνάρδου, Κανίς, Λυκόσκυλο, Κυνηγόσκυλο,
Ντόµπερµαν
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 Αυτές οι δύο εικόνες φαίνονται ίδιες. Και όµως υπάρχουν 5
διαφορές!

 Στη σελίδα 49 θα βρεις το µήνυµα που έγραψε ο Θα Δείξει
στον τοίχο της αποθήκης του βενζινάδικου. Διάβασέ το
δυνατά και στη γλώσσα των σκύλων και στη γλώσσα των
ανθρώπων. Προσπάθησε να φανταστείς τι θα έλεγε στη
γλώσσα της µια γατούλα στο αφεντικό της και γράψτο πιο
κάτω.
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