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Ενότητα 13
  Περιγράφουμε κατασκευές
   Δίνουμε οδηγίες πώς φτιάχνουμε 
κατασκευές

   Ξεχωρίζουμε την ενεργητική 
από την παθητική σύνταξη και 
μετασχηματίζουμε τη μία στην άλλη

7
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Κατασκευές της φύσης

Πολλά ζώα κατασκευάζουν φωλιές ή αλλάζουν με διάφορες κατασκευές τα μέρη στα οποία ζουν. Τα 
πουλιά κατασκευάζουν φωλιές όπου γεννούν αυγά και μεγαλώνουν τους νεοσσούς τους. Τα σκουλή-
κια της γης και οι ασβοί σκάβουν λαγούμια βαθιά στο έδαφος. Μερικά ζώα –όπως τα σαλιγκάρια 
και τα στρείδια, οι αχιβάδες, τα μύδια κ.ά.– αναπτύσσουν κέλυφος γύρω από το σώμα τους για να το 
προστα τεύουν από τα αρπακτικά ζώα.

Φωλιές, λαγούμια και κελύφη, είναι όλα κατασκευές που γίνονται από τα ζώα. Τα ζώα μπορούν και 
βολεύονται μέσα σ’ αυτές.  Έτσι, λέμε ότι αυτές είναι 
«περιβάλλουσες κατασκευές», δηλαδή «περιβάλ
λουν» τα ζώα (είναι γύρω τους). Εμείς οι άνθρωποι, 
αντί για φωλιές, οικοδομούμε σπίτια, γραφεία και 
εργοστάσια. Αντί για λαγούμια κατασκευάζουμε 
τεράστιες σήραγγες και υπόγεια καταφύγια.

Επίσης, οι κατασκευές μπορούν και να είναι 
υποστηρίγματα. Το στέλεχος ενός φυτού υποστη-
ρίζει το άνθος, κατά τον ίδιο τρόπο που ο φανοστά
της στηρίζει ένα φως ή μια ψηλή κολόνα στηρίζει 
ένα άγαλμα.

Ο ιστός μιας αράχνης μοιάζει 
με μια υποστηρικτική κατασκευή η 
οποία συνδέει (στο χώρο) δύο κλα
δάκια. Κατασκευάζουμε γέφυρες οι 
οποίες συνδέουν τη μια όχθη του πο
ταμού με την άλλη.

Τα ζώα χρησιμοποιούν φυσικά 
υλικά για να φτιάξουν τις κατασκευές 
τους. Για την ανέγερση των κατα
σκευών χρησιμοποιούμε κι εμείς φυ
σικά υλικά. Επιπλέον, οι επιστήμονες και οι μηχανικοί ανακάλυψαν και έφτιαξαν χιλιάδες τεχνητά 
υλικά. Αυτό σημαίνει ότι οι ανθρώπινες κατασκευές μπορούν να είναι πολύ πιο μεγάλες και πολύπλοκες.

εγκυκλοπαίδεια Ο νεαρός επιστήμονας, εκδ. Αξιωτέλλη, Αθήνα, 1994
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1. Γράψτε σε δύο στήλες ποιες κατασκευές, σύμφωνα με το κείμενο, κάνουν οι άνθρωποι και 
ποιες κατασκευές δημιουργεί η φύση.

2. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπινων κατα
σκευών που μπορούν να συγκριθούν με κατασκευές άλλων 
ζωντανών οργανισμών. Βρείτε τα κοινά στοιχεία στα πα

ρακάτω ζευγάρια: κέλυφος – τροχόσπιτο, ρίζα – θεμέλια σπιτιού, 
ιστός αράχνης – καλωδιωτή γέφυρα, κυψέλη μελισσών – πολυκα
τοικία, φωλιά μυρμηγκιών – ουρανοξύστης. 
Περιγράψτε μια ανθρώπινη κατασκευή, π.χ. τον Λευκό Πύργο της 
Θεσσαλονίκης, και μια κατασκευή ενός ζώου, π.χ. μια φωλιά τερ
μιτών.

Περιγραφή κτίσματος
Δείτε ενότητα Ι, Ο φίλος μας το περιβάλλον

Ποια υλικά χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για τις κατασκευές τους; 
Δώστε παραδείγματα υλικών:

•  που προέρχονται αποκλειστικά από τη φύση

•  που προέρχονται από τη φύση αλλά έχουν μετασχηματιστεί από τον άνθρωπο

•  που έχουν παραχθεί τεχνητά στο εργαστήριο

η φύση οι άνθρωποι

GLOSA E DIM MATHITI T-3.indd   9 25/2/2013   12:02:48 μμ



10

3. Βρείτε τα ρήματα του κειμένου που έχουν και ενεργητική και παθητική 
φωνή και γράψτε τα στο πρώτο πρόσωπο. Βρείτε ουσιαστικά που ανήκουν στην 
ίδια οικογένεια.

Ρήμα Ουσιαστικό

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

κατασκευάζω κατασκευάζομαι κατασκευή, κατασκευαστής
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Ενεργητική – παθητική σύνταξη
Πώς μετατρέπουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική

  Το ρήμα από ενεργητικό γίνεται παθητικό.

   Το αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται υποκείμενο του παθητικού ρήματος (σε ονομα
στική πτώση).

  Το υποκείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται ποιητικό αίτιο (πρόθεση από  και πτώση αιτιατική).

Πώς μετατρέπουμε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική

  Το παθητικό ρήμα γίνεται ενεργητικό.

   Το ποιητικό αίτιο του παθητικού ρήματος γίνεται (χωρίς την πρόθεση) υποκείμενο του ενεργητικού 
ρήματος (σε ονομαστική πτώση).

   Το υποκείμενο του παθητικού ρήματος γίνεται αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος (σε αιτιατι
κή πτώση).

ενεργητική – παθητική σύνταξη

4.  Στις προτάσεις του κειμένου που είναι με πράσινο χρώμα να μετατρέψετε προφορικά 
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Να πείτε ποιο είναι κάθε φορά το υποκείμενο και το 
αντικείμενο.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
ο οικοδόμος
(ονομαστική)

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
το σπίτι

(ονομαστική)

ΡΗΜΑ
έχτισε

(ενεργητικό)

ΡΗΜΑ
χτίστηκε

(παθητικό)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
το σπίτι

(αιτιατική)

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ
από τον οικοδόμο

(πρόθεση + αιτιατική)
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Κατασκευές των ανθρώπων
Ένα ελληνικό μοναστήρι
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α. ΥΛΙΚΑ

•  Ένας μεταλλικός χάρακας.

•  Ένα κοπίδι.

•  Το ψαλίδι και η κόλλα που περιέχονται στη συσκευασία.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

•   Οι φωτογραφίες του μνημείου παρατηρούνται προσεκτικά από τον μαθητή που πρόκειται να το κατα

σκευάσει. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες, στη στέγη, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στον 

χώρο που μπορεί να υπάρχει γύρω από το μνημείο.

•   Μελετάμε το υλικό που βρίσκεται μέσα στον φάκελο.

•   Τα διάφορα τμήματα του μνημείου συναρμολογούνται με τη σειρά, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

•   Σε κάθε σχέδιο υπάρχουν δύο ειδών γραμμές, οι εξωτερικές συνεχόμενες και οι εσωτερικές διακε

κομμένες.

•  Αρχικά κόβονται από τους μαθητές οι εξωτερικές συνεχόμενες γραμμές.

•   Μετά χαράζονται πολύ ελαφρά με τη βοήθεια του χάρακα οι εσωτερικές διακεκομμένες γραμμές.

Δ. ΠΡΟΣΟΧΗ

•   Δεν αρχίζουμε να κόβουμε ή να χαράζουμε με το κοπίδι ή να κολλάμε αν δεν είμαστε βέβαιοι για το 

αποτέλεσμα.

•   Προσέχουμε να μην κολλάμε τα διάφορα τμήματα στραβά. Μέχρι να στεγνώσει εντελώς η κόλλα, που 

συνήθως στεγνώνει εύκολα, φροντίζουμε να πιέζουμε με το χέρι μας τα τμήματα της κατασκευής ή να 

τοποθετούμε βάρος πάνω σ’ αυτά.

•   Ελέγχουμε συνεχώς την πορεία κατασκευής του έργου μας και προσαρμόζουμε κάθε επιμέρους τμήμα 

στη βάση του.

Η κατασκευή δεν είναι δύσκολη, θέλει όμως υπομονή και προσοχή. Να είστε σίγουροι για τον εαυτό 
σας. Τα χέρια σας είναι ικανά και θα τα καταφέρουν. Είστε παιδιά έξυπνα και δραστήρια. Στο τέλος 
θα είστε περήφανοι για το έργο σας. 

οδηγίες κατασκευής Φτιάξε μόνος σου ένα ελληνικό μοναστήρι (διασκευή)
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1. Οι παρακάτω προτάσεις μάς δείχνουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να κατα
σκευάσουμε το μοναστήρι. Μόνο που μπερδεύτηκαν. Βάλτε τες στη σωστή σειρά, σημειώνοντας 
μέσα στην παρένθεση τον αριθμό που πρέπει:

(        ) Στην αρχή κόβουμε τις εξωτερικές συνεχόμενες γραμμές.

(        )  Τα υλικά που χρειάζεται να έχουμε είναι ένας μεταλλικός χάρακας, ένα κοπίδι, το ψαλίδι και μία 
κόλλα.

(        )  Παρατηρούμε προσεκτικά τις φωτογραφίες του μνημείου και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις 
γωνίες, στη στέγη και στον χώρο που μπορεί να υπάρχει γύρω από το μνημείο.

(        ) Μετά χαράζουμε πολύ ελαφρά με τη βοήθεια του χάρακα τις εσωτερικές διακεκομμένες γραμμές.

(        ) Συναρμολογούμε τα διάφορα τμήματα του μνημείου με τη σειρά, ακολουθώντας τις οδηγίες.

  ΥποκείμενοΡήμα, ΥποκείμενοΡήμαΑντικείμενο, ΥποκείμενοΡήμαΚατηγορούμενο 

Δείτε ενότητα 7, Μουσική

2. Να μετατρέψετε τις προτάσεις του κειμένου από παθητική φωνή σε ενεργητική.

Οι φωτογραφίες του μνημείου παρατηρούνται προσεκτικά από τον μαθητή.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Τα διάφορα τμήματα του μνημείου συναρμολογούνται από τον μαθητή.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Αρχικά κόβονται από τους μαθητές οι εξωτερικές συνεχόμενες γραμμές.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Μετά χαράζονται πολύ ελαφρά με τη βοήθεια του χάρακα οι εσωτερικές διακεκομμένες γραμμές από 
τους μαθητές.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3. Βρείτε και υπογραμμίστε στο μέρος του κειμένου με επικεφαλίδα «Δ. ΠΡΟΣΟΧΗ» (σελ. 
13) τα μεταβατικά ρήματα και τα αντικείμενά τους. Μετά γράψτε τα στον παρακάτω πίνακα:

Ρήματα Αντικείμενα
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