
 

 

  Λίγα λόγια για το έργο 

Ένα μοναχικό παιδάκι ο Μπόμπιρας έχει ένα φανταστικό σκύλο το Μπόμπο και παίζει μαζί του. 

Ο μεγαλύτερος αδελφός του ο Κίκος δεν θέλει να παίξει μαζί του, ο πατέρας λείπει συνέχεια από το 

σπίτι και η μητέρα του είναι απασχολημένη πάντα με την δουλειά της. 

Μια μέρα από το παράθυρο μπήκε ένα ανθρωπάκι με παράξενα ρούχα, και έλικα στην πλάτη 

τον έλεγαν Στίκη ο Κεραμιδοτρέχαλος.  

1)
 

Ο Στίκης έγινε ο καλύτερος φίλος του Μπόμπιρα. Γιατί ο Μπόμπιρας ήταν μόνος 

του; 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------  

2)
 

Περίγραψε τον Κεραμιδοτρέχαλο: 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------  

Τώρα διάβασε το κείμενο στη σελίδα 74-75 του βιβλίου ... 

Τι διαφορετικό έχει το κείμενο ενός θεατρικού δρώμενου από τα άλλα;  

---------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 



Υπογράμμισε το σωστό:  

1.Στο θεατρικό κείμενο υπάρχουν περισσότεροι: 

α. διάλογοι 

β. περιγραφή 

2.Στο θεατρικό κείμενο έχουμε: 

α. ευθύ λόγο 

β. πλάγιο λόγο 

3. Ποια πρόσωπα πρωταγωνιστούσαν στο θεατρικό που 

διάβασες; 

α. Μπόμπιρας και μαμά 

β. Μπόμπιρας και Κίκος 

γ. Μπόμπιρας και Στίκης 

Η συνέχεια της ιστορίας 

Ο Στίκης βοηθάει τον Μπόμπιρα να καθαρίσει το δωμάτιο του με 

μια ηλεκτρική σκούπα. 



Με την σκούπα ο Στίκη ρουφάει τα φυλλάδια του Κίκου, τις 

ζωγραφιές του Μπόμπιρα και ξεβιδώνει και αδειάζει το 

περιεχόμενο της σκούπας στο πάτωμα. 

Ο Μπόμπιρας γκρίνιαζε συνέχεια:  

- Θα με δείρει ο Κίκος.. 

- Όχι τις ζωγραφιές μου, η ζωγραφιά με την 

Κοκκινοσκουφίτσα ήταν η καλύτερη μου! 

- Σκόρπισες όλη τη σκόνη στο πάτωμα. 

Ο Στίκης όμως δεν τον άκουε του πρότεινε να παίξουν μάλιστα το 

παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας.  

Μπορείς να σκεφτείς και να απαντήσεις γιατί...  

1) Γκρίνιαζε ο Μπόμπιρας;  

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------  

2) Πώς αντέδρασε ο Στίκης; 

------------------------------------------------- 

   ------------------------------------------------- 

 



3) Πώς τους ήρθε η ιδέα να παίξουν το παραμύθι της 

Κοκκινοσκουφίτσας; 

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

4) Ποια σημεία σάς έκαναν να γελάσετε;  

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

5) Γιατί υπάρχουν παρενθέσεις ανάμεσα στα λόγια των ηρώων; 

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

  

 

  


