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Η μαγεία των παιχνδιών 

 Αχ, αυτά τα παιχνίδια! Άλλοτε είναι απλά αλλά γοητευτικά, άλλοτε περίπλοκα και 
φαντασμαγορικά, πάντοτε όμως παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σωστή σωματική και 
πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, στην ψυχική του ισορροπία. Αν και το κουτσό έδωσε 
τη θέση του στα τηλεκατευθυνόμενα, αν και το σχοινάκι πολλές φορές αντικαταστάθηκε 
από το “πλαστικό χαμόγελο” των δεκάδων Barbie, η γοητεία του παιχνιδιού παραμένει 
αξεπέραστη. Και η νοσταλγία για τα παιχνίδια θα είναι παντοτινή. 
 Υπάρχουν διαφορές στα παιχνίδια άλλοτε και τώρα; Ενώ παλιά το παιχνίδι γινόταν 
κυρίως σε ανοιχτούς χώρους, σήμερα κλείστηκε στα διαμερίσματα. Ακόμη, ενώ στα 
παλαιά χρόνια ήταν συχνά ομαδικό και απαιτούσε κίνηση, σήμερα μπορεί να είναι 
αυστηρά ατομικό και να επιβάλλει καθήλωση στο πάτωμα ή στην καρέκλα ενός δωματίου. 
Με αυτόν τον τρόπο, οι σβούρες, οι βόλοι, το γιο-γιο, το σχοινάκι, το κουτσό…, έδωσαν τη 
θέση τους στα ηλεκτροκίνητα τρενάκια, τις κατασκευές, τα βιντεοπαιχνίδια… Αλλά 
υπήρχαν και υπάρχουν και τα παιχνίδια που τα παιδιά παίζουν αυτοσχεδιάζοντας λίγο 
από το μυαλό τους: οι κουμπάρες, μαμά και παιδιά… κι εκείνα που πάντα θα υπάρχουν ή 
θα διατηρηθούν ζωντανά στη μνήμη των παιδιών σαν το κρυφτό και το κυνηγητό ή τους 
κλέφτες κι αστυνόμους.  
 Το παιχνίδι είναι ένας τρόπος να καταλαβαίνουν τα παιδιά τον κόσμο, να τον 
γνωρίζουν και να ανήκουν σε αυτόν. Απλά, οι καιροί αλλάζουν, γι’ αυτό αλλάζουν και οι 
συνήθειες σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
 

     Από άρθρο περιοδικού, σε διασκευή 
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ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΕ ΣΤΥΛΟ, ΟΧΙ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ BLANCO 

Compréhension du texte (6 points) 

Α. Να εξηγήσετε τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις, στα ελληνικά (2 points): 
1. καθοριστικό (ρόλο): ______________________________________________________ 

2. τηλεκατευθυνόμενα: _____________________________________________________ 

3. φαντασμαγορικά: ________________________________________________________ 

4. αξεπέραστη: ____________________________________________________________ 

 
Β. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν (4 points): 
1. Ποιες διαφορές αναφέρει το κείμενο ανάμεσα στα σημερινά και τα παλιότερα 
παιχνίδια; 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. Πώς καταλαβαίνετε την έκφραση “το πλαστικό χαμόγελο των δεκάδων Barbie”; 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. Ποια παιχνίδια, σύμφωνα με το κείμενο, θα μείνουν για πάντα στη μνήμη των παιδιών; 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. Σε τι βοηθάει το παιχνίδι τα παιδιά, πάντοτε σύμφωνα με αυτά που γράφονται στο 
κείμενο; 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Compétence linguistique (6 points) 

Α. Να δώσετε τα ουσιαστικά που παράγονται από τα παρακάτω ρήματα (1,5 points): 
1. αντικαταστάθηκε:  __________________________ 

2. γνωρίζουν:   __________________________ 

3. θα διατηρηθούν:   __________________________ 

 
Β. Να γράψετε τα ρήματα που παράγονται από τα παρακάτω ουσιαστικά (1,5 points): 
1. η γοητεία:    __________________________ 

2. οι συνήθειες:    __________________________ 

3. τις κατασκευές   __________________________ 

 
Γ. Να γράψετε τη Γενική Ενικού και την Αιτιατική Πληθυντικού στα ουσιαστικά που 
ακολουθούν, μαζί με το άρθρο (1,5 points): 
    ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ  ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ 

1. διαμερίσματα:  ____________________ _____________________ 

2. κίνηση:   ____________________ _____________________ 

3. τομείς:   ____________________ _____________________ 

 
Δ. Να δώσετε τον Παρατατικό και τον Αόριστο των ρημάτων, στον τύπο που βρίσκεται το 
καθένα (1,5 points): 
    ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ   ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

1. αλλάζουν:   ____________________ _____________________ 

2. μπορεί:   ____________________ _____________________ 

3. καταλαβαίνουν:  ____________________ _____________________ 
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Expression écrite (8 points) 

Να περιγράψετε ένα παιχνίδι που προτιμάτε να παίζετε (ομαδικό ή ατομικό, δηλαδή με 
τους φίλους ή μόνοι σας) και να εξηγήσετε γιατί σας αρέσει (150 – 180 λέξεις) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
*** 

Καλή επιτυχία! 
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