
3. Γράφω την περίληψη.

Γραφω σωστη περιληψη
Η περίληψη μπορεί να σε δυσκολεύει. Πάμε να

δούμε τι πρέπει να κάνεις!

1. Κάνω πολύ καλή ανάγνωση το κείμενο. Το διαβάζω
τόσες φορές ώστε να καταλάβω τι μου λέει ο συγγραφέας.

2. Βρίσκω τις λέξεις - κλειδιά του κειμένου (δηλαδή τις
σημαντικότερες λέξεις) και γράφω πλαγιότιτλους.

ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΩ;
1. Δεν πρέπει να γράφω τις δικές μου ιδέες. Γραφω ΜΟΝΟ

ό,τι λέει το κείμενο.

2. Δεν πρέπει να ξεφεύγω απ' το θέμα, ούτε ν' αντιγράφω το
κείμενο.

3. Γράφω τα γεγονότα με τη σειρά που τα διηγείται ο
συγγραφέας. Προσπαθώ να χρησιμοποιώ διαρθρωτικές

λέξεις.

4. Γράφω σε γ' πρόσωπο.
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     Ο Βίγκης ο Μερμήγκης ήταν ένα μυρμηγκάκι που ζούσε στη φωλιά
του, κάτω από το έδαφος. Λάτρευε τις λιχουδιές! Μπορούσε να περνάει
όλη του την ημέρα στις αποθήκες τροφίμων της φωλιάς του,
λαχταρώντας να καταβροχθήσει όλες τις νοστιμιές!
     Ήταν όμως πολύ τεμπέλης... Δεν ήθελε να κουνήσει ούτε το μικρό του
δαχτυλάκι για να βοηθήσει τους άλλους. Δεν έβγαινε ποτέ του από τη
φωλιά. Δεν σηκωνοταν καν ν' ανοίξει την πόρτα στους κουβαλητές της
τροφής. Ήθελε μόνο ν' απολαμβάνει τα τρόφιμα που μαζεύτηκαν με τον
κόπο των άλλων. Οι φίλοι του, λοιπόν, αποφάσισαν να τον συνετίσουν για
να σταματήσει να εκμεταλλεύεται τον κόπο τους.
    Το σχέδιό τους ήταν απλό: θα έριχναν σταγόνες μέλι που θα ξεκινούσαν
από το δωμάτιό του και θα κατέληγαν έξω από την είσοδο της φωλιάς.
Έτσι ο Βίγκης θα παρασυρόταν, θα ακολουθούσε τις λαχταριστές
σταγόνες μέλι και θα βρισκόταν έξω από τη φωλιά. Μετά θα έκλειναν την
πόρτα και θα τον άφηναν έξω ώστε να καταλάβει το σφάλμα του.
   Έτσι και έγινε. Οι σταγονίτσες μέλι ξεκινούσαν από την πόρτα του
δωματίου του. Ο Βίγκης μόλις μύρισε το μεθυστικό άρωμα του μελιού,
ζαλισμένος απ' την γλυκιά ευωδία αρχισε να παραπατάει μέχρι που βγήκε
εκτός της φωλιάς. Περνούσε μέσα από το μέλι για να γευτεί τη γλύκα του. 
   Μόλις απομακρύνθηκε από τη φωλιά, αλειμμένος με μέλι από την
κορυφή μέχρι τα νύχια, σκέφτηκε ότι είχε απομακρυνθεί πολύ. Δυσκίνητος
καθώς ήταν λόγω του μελιού, άργησε να επιστρέψει. Είχε ήδη νυχτώσει...
      Όταν έφτασε στη μυρμηγκοφωλιά, χτύπησε την πόρτα παρακαλώντας
να του ανοίξουν. Η πόρτα όμως ήταν ερμητικά κλειστη. Χτυπούσε,
ξαναχτυπούσε... μα τίποτα. Κανείς δεν άνοιγε. Τότε ο Βίγκης άρχισε να
κλαψουρίζει και να φωνάζει "Αχ καλοί μου φίλοι... Γιατί με κλείσατε απ' έξω;
Ανοίξτε μου! Τουρτουρίζω από το κρύο και φοβάμαι".
    Τότε οι φίλοι του που βρίσκονταν πίσω από την πόρτα, του απάντησαν:
"Τώρα καταλαβαίνεις πώς νιώθουμε όταν φορτωμένοι και κουρασμένοι
ερχόμαστε κι εσύ δεν βοηθάς, ούτε και ανοίγεις την πόρτα; Είδες πόσο
δύσκολο είναι;" 
      Ο Βίγκης εκείνη τη στιγμή παραδέχτηκε το λάθος του και αποφάσισε
να αλλάξει τον τρόπο συμπεριφοράς του. Έτσι, από εκείνη την ημέρα
έγινε ο πρώτος κουβαλητής της φωλιάς και ο προθυμότερος όλων!
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Γράψε την περίληψη του κειμένου σε 8-10 σειρές:
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