


Σας ευχαριστούμε που προμηθευτήκατε αυτό το 

ΔΩΡΕΑΝ πακέτο υλικού. Το συγκεκριμένο υλικό μπορεί 

να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας δεξιοτήτων 

κατανόησης κειμένου, στο Δημοτικό Σχολείο. 

Περιλαμβάνει ποικιλία τύπων ασκήσεων κατανόησης 

κειμένου. 

  

Το παρόν υλικό είναι διαθέσιμο μόνον για προσωπική 

σας χρήση. Επιτρέπεται να το τυπώσετε και να το 

φωτοτυπήσετε μόνον για την τάξη σας ή για το παιδί 

σας. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, 

αναπαραγωγή,  αναδημοσίευση, διανομή και πώληση 

του προϊόντος αυτού, ολόκληρου ή μέρους του.   
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Αυτό το πακέτο διδακτικού – υποστηρικτικού 

υλικού περιλαμβάνει 

Σύνολο, περιλαμβάνει 2 σελίδες. 



Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς δημιουργήθηκε ο πιο πολύτιμος 
σύμμαχος μας στο σχολείο; Δεν είναι άλλος από το μολύβι! 
 
Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν πάντα το μολύβι. Τα πρώτα μεσαιωνικά 
χρόνια, στην Ευρώπη και την Ασία, χρησιμοποιούσαν για να γράφουν μικρές 
βούρτσες, που έμοιαζαν με πολύ λεπτά πινέλα. Τα ονόμαζαν «pencil» 
(πένσιλ), λέξη η οποία προέρχεται από τη λατινική λέξη «pencillus», που 
σημαίνει μικρή ουρά. Σας θυμίζει κάτι η λέξη «πένσιλ»;  
  
Κάποιους αιώνες αργότερα, στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Βαυαρία, 
περιοχή της σημερινής Γερμανίας, οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν 
ένα άλλο υλικό για να γράφουν. Το υλικό αυτό, το οποίο μάλιστα το 
θεωρούσαν και εξαιρετικό, γιατί ήταν και φθηνό και εύχρηστο, ήταν σε 
μορφή άνθρακα (κάτι σαν κάρβουνο δηλαδή) και το ονόμαζαν γραφίτη. 
Ονομάστηκε «graphiti», δηλαδή γραφίτης από την ελληνική «γράφειν». 
Πρόσφατα έχει ανακαλυφθεί ότι, και στην άλλη πλευρά του πλανήτη, οι 
Αζτέκοι το είχαν χρησιμοποιήσει για να κάνουν σημάδια σε τοίχους και 
βράχους, αρκετές εκατοντάδες χρόνια νωρίτερα από τους Ευρωπαίους.  
  
Ο γραφίτης όμως, παρόλο που ήταν φθηνό υλικό και εύκολο να τον 
χρησιμοποιείς, λέρωνε πάρα πολύ και τα χέρια και τις επιφάνειες όπου 
έγραφαν ή ζωγράφιζαν οι γραφείς κι οι καλλιτέχνες. Επιπλέον, έσπαζε πάρα 
πολύ εύκολα. Έτσι, διάφοροι εφευρέτες έψαχναν λύσεις για να μην 
συμβαίνει αυτό. Πολλοί δοκίμασαν να το ντύσουν με κάποιο μέταλλο. Το 
μέταλλο όμως είτε σκούριαζε είτε ήταν πολύ ακριβό. Τον 18ο αιώνα,  ο 
Νικολά - Ζακ Κοντ, ένας επιστήμονας και εφευρέτης που υπηρετούσε στον 
στρατό του Ναπολέοντα, σκέφτηκε να επενδύσει με έναν άλλο τρόπο τον 
γραφίτη, έτσι ώστε από τη μια, όταν τον κρατούσε ο άνθρωπος να μη 
λερώνει τα χέρια του και από την άλλη, να μην σπάζει εύκολα. 
Πειραματιζόταν αδιάκοπα για πολλές μέρες, χωρίς ξεκούραση. Ξαφνικά, του 
ήρθε η ιδέα! Επένδυσε έναν πολύ λεπτό κύλινδρο γραφίτη με ξύλο. Κι 
εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το ξύλινο μολύβι, όπως το 
γνωρίζουμε σήμερα.  
 
Από τη στιγμή της εφεύρεσής του, το μολύβι έχει εξελιχθεί σημαντικά. 
Σήμερα, υπάρχουν μεγάλες εταιρείες δημιουργίας μολυβιών, σε όλο τον 
κόσμο. Και το μολύβι... βρίσκεται σχεδόν σε κάθε σπίτι του πλανήτη! 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1. Γράψε Σ για το σωστό και Λ για το Λάθος, δίπλα από κάθε δήλωση. 

Α. Στην αρχή του Μεσαίωνα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τον μικρές λεπτές 
βούρτσες για να γράψουν.  

Β. Ο γραφίτης ήταν φθηνό και εύκολο στη χρήση υλικό. 

Γ. Οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τον γραφίτη ήταν οι Βαυαροί. 

Δ. Οι εφευρέτες, πρωτού επενδύσουν τον γραφίτη με ξύλο, δοκίμασαν να 
τον επενδύσουν με διάφορα μέταλλα.  

Ε. Ο εφευρέτης του μολυβιού είναι ο Ναπολέοντας. 

Στ. Το μολύβι του 18ου αιώνα είναι ακριβώς το ίδιο με τα μολύβια που 
χρησιμοποιούμε και σήμερα.  

2. Απάντησε τις ερωτήσεις. 

Α. Γιατί τα λεπτά πινέλα, που χρησιμοποιούσαν οι μεσαιωνικοί άνθρωποι για να 
γράφουν, ονομάστηκαν «πένσιλ»; 

Β. Από πού πήρε το όνομά του ο γραφίτης; 

Γ. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από το κείμενο και γιατί; 

Δ. Σήμερα, ποια εργαλεία χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να γράφουν; 

Ε. Εσύ, ποιο εργαλείο χρησιμοποιείς για να γράφεις και γιατί; 

Στ. Ποια νομίζεις θα είναι η παρουσία του μολυβιού τη ζωή μας, τα επόμενα 50 χρόνια; 

3. Δώσε τρεις διαφορετικούς τίτλους, για το κείμενο. 

5. Γράψε την περίληψη του κειμένου. 

Ο εφευρέτης του 
μολυβιού 

Εργαλείο που χρησιμοποιούσαν 
οι Αζτέκοι για να γράφουν σε 

τοίχους 

Εκεί βρίσκουμε 
το μολύβι, 
σήμερα 

Η πιο 
σημαντική λέξη 
του κειμένου 

______________ ______________ _____________ ____________ 

4. Βρες από το κείμενο τη λέξη  ή τη φράση  και γράψε την από κάτω. 
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