Nα βρειg τoυq κιiριoυg 6ρoυg τωv παρακ&τιυ πρoτ6oεωv και vα συ_
μπλnριiroειs στo κoυτiκι τov αριΘμ6 πoυ ταιρι6ζει oιiμφαlvα με τo
πλα1oιo.

α. Mαg εvoxλεi o Θ6ρυβo9.
β. o oδυoo€αg αnoκαλεiται πoλυμfixαvog.
γ. Η M6ρΘα γ€μιoε τα βdζα λoυλoιjδια.
δ. o καιρ6q αn6 α0ριo θα βελιιωθεi.
ε. EγΦ θα oαg υnεvΘυμ[oω τιζ UΠoxρειiloειζ

oαζ;
oτ. Τo δυo6ρεoτo nεριαιατικ6 αvgατdτωoε τoUζ μαΘnτ€g.
o v€og υn6Mnλoξ αnoδεixτnκε εξαιρειικ6 ικαv6q.
n. H nαλιd oιδερ€vια n6ρτα ε[xε oκoυρι6oει.
Θ. Η Δαvdn μdq αvακoivωoε τnv τελικli τng αn6φαon.
ι. o αρxαιoλ6γoq μελ€τnoε nρooεrαικd τα εuρliματα.
ια. o αγιbvαg αρx[ζει oε λ[γα λεπτd.
ιβ. Τo μωρ6 γεwriθnκε υγιθαεατo.
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Στo nαρακ&τιυ κεfuεvo τα Uπoγραμμιoμ€vα ρfiματα εivαι μεταβατικ&
μov6rπωτα ri δiητιυτα. Nα γΦψειq τo αιπικεiμεvο ti τo αιπικεiμεv&
στov πivακα πou ακoλoυΘε{ και vo onμειιboειq αv εivαι μov6"}oUζ
πτω!α (M) δiπτιυτα (Δ).
Σιiμφωvα με'i €ρευvεg, noMd παιδικd ατυxliματα oυμβαivoυv oιo oxoλεio li
κατd τn μεταφoρd τωv nαιδιιilv Πρoζ και αn6 τo oxoλε[o. Τα παιδι6 δεv θxoυv
αvαnτιjξει τnv α[oθnon τoυ κιvδΟvou, σUXvd αvειδρoOv στoUζ v6μoυg και δεv

ακoλoυΘoOv τιg oυμβouλθg τωv εvnλiκωv. Επ[ong, oυxvd τα nαραo0ρει n γonκαι €τoι δεv αvrιλαμβdvovεαι εγκαiρωg τoυg κιvδ0voυg

τεiα τng nεριn€τειαg

Πoυ Παραμovε0oυv. Για 6λoυζ αυτo0ζ τoυg λ6γoυg ε[vαι απαραiτnτo vα μ6θoυv βαoικo0g καv6vεζ αιJτoΠρoσιαoiαζ, ιbαcε vα μn θ€τoυv τov εαυτ6 τoυg

oε κ[vδυvo. oι γovεiq πρ€nει vα διδdξoυμε αια nαιδιd μCιζ τn oωατli oδικfi
σUμΠεριφoρd. Φρovιtζoυμε o μαθnτfig vα ξυnνd vωρig, ιi:ocε vα €xει αρκετ6
xρ6vo oιov δρ6μo Πρoζ τo oxoλε(o. H βιαoι3vn μειιbvει τnv πρooοxι1. Σuvoδειjoυμε τα nαιδι6 αιo oxoλεio, τoυλdxιoεov €ωg τnv nλικiα τωv 8 ετιbv και
τoυg διδΦoκoυμε τnv αoφαλfi δι€λευon τωv διαβ6oεωv. Τoυg επιonμαivουμε
τα Πιo εnικivδυvα onμε[α τng διαδρoμl'lg και τoυg μαθαivoυμε τov oεβαoμ6
oε φαvdρια και oliματα κυκλoφoρiαg. Edv xρnoιμonoιo0με μ€οα μεταφoρdζ,
υπεvθυui(oυuε αcα nαιδιd τn ζcilvn ααφαλεiαg. Φυoικ6, oι εvι1λικεg δ[voυμε
τo καλ6 παρdδειγμα nριi:τoι αcα nαιδιd μαg.
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