
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) 

 

Διαβάζω, ακούω, βλέπω… 

 

     Οι άνθρωποι μαθαίνουν τα νέα από όλο τον 

κόσμο ακούγοντας ραδιόφωνο,  

διαβάζοντας εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, 

βλέποντας τηλεόραση 

ή χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

 



 

    Τα μέσα αυτά  

μας ενημερώνουν και μας ψυχαγωγούν. 

 

    Λέγονται Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). 

Τα Μ.Μ.Ε. μάς πληροφορούν  

για όσα συμβαίνουν στον κόσμο,  

στη χώρα μας, στον τόπο μας. 

 

 

 

 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  -  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 

 Οι καθημερινές εφημερίδες περιγράφουν, 

σχολιάζουν και εξηγούν τα γεγονότα 

που συμβαίνουν στο δήμο μας, στη χώρα μας 

και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Μας ενημερώνουν 

για πολλά και διαφορετικά θέματα, 

μεταφέρουν ειδήσεις  

από την Ελλάδα και τον κόσμο 

και μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες. 

 



 

Οι εφημερίδες ασχολούνται με θέματα 

που ενδιαφέρουν όλη την οικογένεια. 

 

 Για μας τα παιδιά υπάρχουν 

ειδικές σελίδες που περιέχουν  

σταυρόλεξα, σκίτσα, παιχνίδια κ.ά. 

 

 Κυκλοφορούν ακόμη 

εφημερίδες και περιοδικά, 

που άλλα διαβάζονται από παιδιά 

και άλλα από μεγάλους. 

 

 

 



 

 Υπάρχουν επίσης περιοδικά  

που τα θέματά τους ενδιαφέρουν περισσότερο 

κάποια ομάδα εργαζομένων,  

για παράδειγμα τους μηχανικούς. 

 

 Μπορούμε να βρούμε ακόμη περιοδικά 

για διάφορες δραστηριότητες, 

όπως για τη διακόσμηση 

ή για την κηπουρική. 

 

 

 

 

 



 

ΒΙΒΛΙΑ 

 

 

 

 Τα βιβλία τα αγοράζουμε συνήθως  

από τα βιβλιοπωλεία.  

 

 



 

 Διαβάζοντας βιβλία μπορεί κανείς να ταξιδέψει 

με τη φαντασία του σε χώρες μακρινές, 

να γνωρίσει συνήθειες άλλων ανθρώπων, 

να μελετήσει άγνωστα ζώα… 

 

 Κυκλοφορούν πάρα πολλά βιβλία  

και πολλά από αυτά  

είναι κατάλληλα για την ηλικία μας. 

Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να μας αρέσουν  

όλα τα βιβλία που θα διαβάσουμε. 

Όμως δε σταματάμε να αναζητούμε κάθε φορά  

το βιβλίο που μας είναι απαραίτητο και μας αρέσει. 

 

 



ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

 

 Το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο μαζικής 

ενημέρωσης που για πολλές δεκαετίες 

«μάγεψε» το κοινό. 

Μας ενημερώνει, μας ψυχαγωγεί, 

μας κρατά συντροφιά. 

Μπορούμε να ακούμε ραδιόφωνο 

ακόμη και όταν παίζουμε, 

όταν ζωγραφίζουμε, όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο. 

 



 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

 

 

 

 Η τηλεόραση είναι ένα δημοφιλές μέσο 

ενημέρωσης. Κάθε μέρα εκατομμύρια άνθρωποι, 

μικροί και μεγάλοι, βλέπουμε τηλεόραση. 

 



 

 Έτσι ενημερωνόμαστε για πολλά πράγματα  

που συμβαίνουν στον κόσμο,  

μορφωνόμαστε και διασκεδάζουμε. 

 

 Η τηλεόραση μας πληροφορεί, μας ψυχαγωγεί  

και μας ενημερώνει με εικόνες, συνεντεύξεις, 

ταινίες και σχόλια για όσα συμβαίνουν στον κόσμο. 

 

 

 

 



 

 

 Χρησιμοποιούμε καλύτερα την τηλεόραση,  

όταν διαλέγουμε τις εκπομπές,  

όταν συγκρίνουμε πώς παρουσιάζεται μια είδηση  

σε ένα κανάλι και πώς σε ένα άλλο,  

όταν δεν παρακολουθούμε σκηνές βίας,  

όταν κρίνουμε τις διαφημίσεις και ελέγχουμε  

αν είναι σωστές ή παραπλανητικές. 

 

 



 

 

 Υπάρχουν πολλά κανάλια και πολλές εκπομπές.  

Είναι χρήσιμο να προγραμματίζουμε  

και να επιλέγουμε με τους γονείς μας  

ποιες εκπομπές θα παρακολουθήσουμε. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 Η εξέλιξη της τεχνολογίας  

έφερε νέα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας  

(δορυφορική τηλεόραση,  

ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδίκτυο). 



 

 

 Έτσι, σήμερα ενημερωνόμαστε γρήγορα,  

βρίσκουμε εύκολα και γρήγορα  

πληροφορίες που αναζητούμε  

και μαθαίνουμε ειδήσεις από όλον τον κόσμο. 

 

 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του κόσμου  

μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους.  

Τότε αποτελούν το διαδίκτυο. 

Ο υπολογιστής  

μας βοηθάει να συνδεθούμε στο διαδίκτυο.  

 



 Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο  

μπορούμε να ερευνούμε και να μαθαίνουμε,  

να ανταλλάσσουμε απόψεις,  

να επικοινωνούμε με ανθρώπους  

όσο μακριά κι αν βρίσκονται,  

να συνομιλούμε μαζί τους   

και ταυτόχρονα να βλέπει ο ένας τον άλλον,  

να βλέπουμε τόπους και χώρους  

που δεν μπορούμε να επισκεφθούμε,  

ν' ακούμε μουσική,  

να βρίσκουμε και να παίζουμε παιχνίδια  

με μακρινούς συμπαίκτες κ.ά. 

 



 

 Όταν χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο,  

είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε  

και να τηρούμε κάποιους κανόνες.  

 

Για παράδειγμα,  

τα παιδιά έχουμε πάντα δίπλα μας τους γονείς μας  

ή τους δασκάλους μας,  

όταν συνδεόμαστε με τον υπολογιστή μας  

στο διαδίκτυο. 

 

 

 



 

ΠΗΓΕΣ: 

§ http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2352/Meleti-Perivallontos_B-Dimotikou_html-

apli/index_14.html 

§ http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2280/Meleti-Perivallontos_D-Dimotikou_html-

empl/index7_2.html 

§ http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2260/Meleti-Perivallontos_G-Dimotikou_html-

empl/index8_1.html 

§ https://www.e-tetradio.gr/article/10787/Telos-ta-ksena-periodika-kai-oi-efimerides-stin-Ellada 

§ https://learningapps.org/ 

§ https://pixabay.com/el/ 

 

 
 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Λύσε το παρακάτω σταυρόλεξο 

https://learningapps.org/watch?v=p0k0igjgt21 

 

 


