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Ασκήσεις

1. Το κωμικό στοιχείο συχνά προκύπτει από την εκτροπή ή την ανατροπή
του καθιερωμένου/του αναμενόμενου, Έκφραση-Έκθεση Α΄ λυκείου, σ.
264-271. Παρατηρήστε με ποιον τρόπο εφαρμόζεται αυτή η τακτική στη
συγκεκριμένη γελοιογραφία  και δώστε μια σύντομη προφορική περιγραφή.

2. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα στα κείμενα που
εντάσσονται στην αντίστοιχη ενότητα των Θεματικών κύκλων.

3. Προσέξτε τα σύμβολα της ειρήνης (το περιστέρι και
τη σημαία με το σήμα της ειρήνης). Τι ευαγγελίζεται
το καθένα;

4. Τι εξυπηρετεί η ρωσική σημαία πάνω στη μία κιβωτό
και η αναγραφή της λέξης «Καύκασος» πάνω στο
όρος που προσάραξε η δεύτερη; Αν έλειπαν, σε ποια συμπεράσματα θα καταλήγαμε για το
περιεχόμενο της γελοιογραφίας;

5. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γελοιογραφία κυριαρχεί η αντίθεση, να
εντοπίσετε τα  δύο αντιτιθέμενα στοιχεία και να περιγράψετε την εικόνα σε
μία παράγραφο που αναπτύσσεται με σύγκριση και αντίθεση. Υποθέστε
ότι το κειμενάκι σας μπορεί να συνοδεύει τη γελοιογραφία σε ένα μαθητικό αφιέρωμα για την
ειρήνη.

6. Καταθέστε τις σκέψεις που σας δημιουργούνται από τη γελοιογραφία σε μια επιστολή προς
τον γελοιογράφο. Επιλέξτε το κατάλληλο ύφος για την περίσταση, Έκφραση-Έκθεση
Α΄λυκείου, σ.  36-37.

7. Γιατί ο γελοιογράφος επέλεξε να μιλήσει «χωρίς λόγια»; Τι επιτυγχάνει με αυτόν τον τρόπο;
Γράψτε μια κατάλληλη λεζάντα που, κατά τη γνώμη σας, θα ταίριαζε στην παραπάνω
γελοιογραφία.

8. Αναζητήστε στο διαδίκτυο ή σκιτσάρετε σύμβολα,
όπως το περιστέρι της ειρήνης, το σήμα της ειρήνης,
την κιβωτό του Νώε κ.ά. Έπειτα επιχειρήστε να
συνθέσετε μία γελοιογραφία, χρησιμοποιώντας
μερικά από αυτά. Προσπαθήστε να αποδώσετε το κωμικό με ανατροπή του αναμενόμενου,
βλ. και τα κείμενα για το κωμικό από τους Θεματικούς κύκλους.

9. Δημιουργήστε κολάζ με θέμα τους κινδύνους οι οποίοι απειλούν το περιστέρι της ειρήνης,
εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που προσφέρει το Smilebox 1.

1Ιστοσελίδα με ποικίλες εφαρμογές δημιουργίας, όπως κολάζ, προσκλητήρια, slideshows εικόνων.

2

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/245/1818,5862/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/245/1818,5862/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/599/3943,17552/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/245/1815,5845/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/245/1815,5845/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/599/3943,17552/
http://www.smilebox.com/

