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Ενδεικτικές δραστηριότητες για αξιοποίηση του
βιβλίου «Πού πήγε το γέλιο σου, Ορσαλία;» στην
τάξη.
Εκδόσεις Πατάκη, 2018
Αριθμός σελίδων: 63
Προτεινόμενες τάξεις: Δ’-Στ’

Κεφάλαιο 1: Πού πήγε το γέλιο σου, Ορσαλία;
 Ποια στοιχεία στο κεφάλαιο μάς δείχνουν τη μεγάλη αγάπη του
Σόλωνα για την αδελφή του;
 Με ποιους τρόπους η θλίψη που νιώθει ο Σόλωνας για την
απώλεια της αδελφής του παίρνει μορφή στο όνειρο που βλέπει
το βράδυ;
 Αν ο Σόλωνας ζητούσε από τον μπαμπά του να μείνει στο
δωμάτιό του, πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ένας διάλογος
μεταξύ τους;

Κεφάλαιο 2: Η κουκέτα που έγινε κάστρο
 Γιατί έχει τόση σημασία για τον Σόλωνα αν τον χυμό που θα πιει
θα τον στύψει ο πατέρας του αντί η μητέρα του; Μήπως
ρίχνοντας κάτω το ποτήρι με το χυμό του και σπάζοντάς το θέλει
να πει πολύ περισσότερα από όσα στην πραγματικότητα λέει;
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 Η κουκέτα της Ορσαλίας έγινε το κάστρο του Σόλωνα. Γιατί; Με
ποιους άλλους τρόπους θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την
κουκέτα αυτή;

Κεφάλαιο 3: Το είναι που έγινε ήταν
 Τι εννοεί ο Σόλωνας όταν λέει πως το «είναι» και το «ήταν» έχουν
καταφέρει να σπάσουν την καρδιά του στα δύο;
 Καθώς η Λυδία και ο Σόλωνας κάνουν βόλτες στην αυλή με τα
ποδήλατά τους, το κεφάλι του Σόλωνα γυρίζει από τις πολλές
σκέψεις. Πέστε ή καταγράψτε μερικές από τις σκέψεις που θα
μπορούσαν να περνούν από το μυαλό του Σόλωνα εκείνη την
ώρα.
 Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα θα υποστηρίξει την
άποψη πως Η αντίδραση του μπαμπά του Σόλωνα ήταν υπερβολική
εκείνη τη μέρα και η άλλη ομάδα θα υποστηρίξει την άποψη πως
Η αντίδραση του μπαμπά του Σόλωνα ήταν φυσιολογική εκείνη τη
μέρα.

Κεφάλαιο 4: Κοτόπουλο με πατάτες στον φούρνο
 Ο Σόλωνας αναρωτιέται πώς γίνεται ο μπαμπάς και η μαμά του
να αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο στην απώλεια της Ορσαλίας;
Αναρωτιέται αν η διαφορετική αντίδραση έχει να κάνει με το
μέγεθος της αγάπης που ένιωθαν για αυτή. Εσείς τι νομίζετε;
 Η Ορσαλία είχε πει στον Σόλωνα πως οι πατάτες του
συμπλήρωναν το κοτόπουλό της κι εκείνος την ίδια. Τι εννοούσε;
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χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε το ότι δυο άνθρωποι
αλληλοσυμπληρώνονται.

Κεφάλαιο 5: Καρό κουβέρτα το καλοκαίρι
 Πώς είναι δυνατό ενώ είναι καλοκαίρι η μαμά του Σόλωνα να
χρειάζεται κουβέρτα; Έχετε νιώσει ποτέ να κρυώνετε κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού; Έχετε νιώσει ποτέ να ιδρώνετε κατά
τη διάρκεια του χειμώνα;
 Τι εννοεί ο Σόλωνας όταν λέει πως η καρό κουβέρτα έχει
φορτωμένες πάνω της τόσες ιστορίες; Εσείς έχετε κάποιο ρούχο
για το οποίο να νιώθετε το ίδιο; Αν η καρό κουβέρτα είχε φωνή τι
ιστορία θα έλεγε/έγραφε;
 Τι εννοεί ο Σόλωνας όταν λέει πως τα μάτια της μαμάς του τον
βλέπουν αλλά δεν τον κοιτούν πραγματικά;
 Ο Σόλωνας αναρωτιέται αν η μαμά του είναι θυμωμένη που ζει
εκείνος αντί η αδελφή του, γι’ αυτό δεν τον αγκαλιάζει πλέον. Τι
νομίζετε; Είναι θυμό άραγε που νιώθει η μαμά του;

Κεφάλαιο 6: Μηλόπιτα με παγωτό
 Γιατί ο μπαμπάς του Σόλωνα δε δείχνει τόσο πρόθυμος να
επισκεφθεί τον μπαμπά της Λυδίας;
 Ο Σόλωνας λέει πως το παγωτό, η μηλόπιτα και η ιδέα της Λυδίας
ξαναφέρνουν μέσα του το καλοκαίρι. Τι άλλα πράγματα νομίζετε
θα μπορούσαν να κάνουν την ψυχή του Σόλωνα να
«καλοκαιριάσει;» Τι κάνει τη δική σας ψυχή να «καλοκαιριάσει;»
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Κεφάλαιο 7: Μπλε βελούδινα μάτια
 Πώς αλλιώς θα μπορούσε ο Σόλωνας να παρομοιώσει τα μάτια
της Αλεξίας; (π.χ. σαν γαλάζια θάλασσα που σε καλεί να
κολυμπήσεις μέσα της, σαν καλοκαιρινό ουρανό χωρίς ίχνος
σύννεφου, κλπ.)
 Όσο προχωρά η εξομολόγηση του Σόλωνα στην Αλεξία η φωνή
του γίνεται πιο τσιριχτή. Γιατί;
 Ο Σόλωνας νιώθει πως έχει φυτρώσει ένα παγόβουνο μέσα στην
καρδιά του. Το μεγαλύτερο μέρος ενός παγόβουνου είναι κάτω
από την επιφάνεια της θάλασσας. Ζωγραφίστε ένα παγόβουνο
και γράψτε στο κάτω μέρος του όσα κρύβει ο Σόλωνας στην
ψυχή του και στο πάνω μέρος του όσα αφήνει τους άλλους να
δουν.

Κεφάλαιο 8: Το γλύκισμα δεν πέτυχε
 Φτιάξετε σε ομάδες των τριών μια παγωμένη εικόνα των τριών
ατόμων που βρίσκονται στο κεφάλαιο αυτό στην κουζίνα.
Όποιον ακουμπάει ο δάσκαλος στον ώμο θα πρέπει να εκφράζει
μια σκέψη του ατόμου αυτού.
 Ο Σόλωνας είναι τρομερά απογοητευμένος από την έκβαση των
γεγονότων στην κουζίνα. Ήταν δικό του όμως το φταίξιμο όπως
ένιωσε;

Κεφάλαιο 9: Γρατσουνισμένο γόνατο
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 Γράψτε ένα σχηματικό ποίημα σε σχήμα καρδιάς που να
συνοψίζει τα συναισθήματα του Σόλωνα σε αυτό το κεφάλαιο.

Κεφάλαιο 10: Λυδία, γύρνα πίσω
 Γιατί ο μπαμπάς της Λυδίας στέλνει συνεχώς μηνύματα μέσω της
κόρης του στον μπαμπά του Σόλωνα να πάει να τον βοηθήσει;
 Ο Σόλωνας χαρακτηρίζει το γέλιο της Ορσαλίας σαν απαλή
μουσική στο πιάνο. Με ποιους τρόπους θα το παρομοιάζατε
εσείς; Με ποιους τρόπους θα παρομοιάζατε το γέλιο της Λυδίας;
 Αν το κεφάλαιο συνεχιζόταν, τι κουβέντες θα μπορούσαν να
ανταλλάξουν ο Σόλωνας με τον μπαμπά του;
 Τι να είπε η Λυδία στο δικό της μπαμπά, όταν πήγε σπίτι;

Κεφάλαιο 11: Ένας απρόσμενος επισκέπτης
 Μήπως υπάρχει και στην καρδιά του μπαμπά του Σόλωνα ένα
παγόβουνο; Τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια που δε φαίνεται;
 Γιατί το σούρουπο προκαλεί μια αίσθηση ηρεμίας στον Σόλωνα.
Ζωγραφίστε μια εικόνα που να απεικονίζει τον Σόλωνα και τον
μπαμπά του στο τέλος του κεφαλαίου αυτού.

Κεφάλαιο 12: Πολλές, πολλές συγγνώμες
 Πώς ένιωθε ο Σόλωνας και ο μπαμπάς του έξω και μέσα στο σπίτι
της Λυδίας; Σταθείτε μπροστά από μια πόρτα (φανταστική ή
πραγματική) και εκφράστε τα συναισθήματα του καθενός έξω
και μέσα από την πόρτα.
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Κεφάλαιο 13: Αγαπημένο μου ημερολόγιο
 Τι να έγραψε στο ημερολόγιό του ο Σόλωνας το βράδυ μετά τα
γεγονότα της συγκεκριμένης ημέρας;

Κεφάλαιο 14: Κοράκια στο μυαλό
 Πολλές φορές κάνουμε αρνητικές σκέψεις. Ο Σόλωνας τις
παρομοιάζει με κοράκια. Με ποιους άλλους τρόπους θα
μπορούσαμε να τις παρομοιώσουμε; Με ποιον τρόπο θα
μπορούσαμε να παρομοιώσουμε τις θετικές σκέψεις;

Κεφάλαιο 15: Μια συμφωνία
 Η Αλεξία προτείνει στον Σόλωνα κάθε φορά που μια αρνητική
σκέψη έρχεται στο μυαλό του να κάνει αμέσως μια χαρούμενη.
Πέστε αρνητικές σκέψεις που μπορεί να περνάνε από το μυαλό
του Σόλωνα και ύστερα «ξορκίστε» τις με θετικές και
χαρούμενες.

Κεφάλαιο 16: Αυτά που με κάνουν χαρούμενο
 Καταγράψτε όσα κάνουν χαρούμενους εσάς.

Κεφάλαιο 17: Κάποιες φορές σύννεφα
 Η Αλεξία πρότεινε στον Σόλωνα να ονομάσει τη γατούλα του
Ζωή. Γιατί νομίζετε; Τι ήθελε να πει λέγοντας πως αυτή η
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μικροσκοπική λεξούλα κρύβει μέσα της τα μεγαλύτερα νοήματα του
κόσμου; Μπορείτε να εισηγηθείτε άλλα ανάλογα ονόματα για τη
γάτα του Σόλωνα;
 Αν η γάτα του Σόλωνα είχε φωνή, πώς θα περιέγραφε την
καθημερινότητά τους;

Κεφάλαιο 18: Στην καρδιά μου πάντα
 Στο τελευταίο κεφάλαιο έχουν περάσει δύο χρόνια από την
απώλεια της Ορσαλίας. Τι αλλαγές εντοπίζετε στα συναισθήματα
των τριών αυτών ανθρώπων σε σχέση με τα συναισθήματα που
είχαν στην αρχή του βιβλίου;
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