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14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας 

Κινηµατογραφική Λέσχη – Γενάρης 2018 



Γράψε ποιο γεγονός της ταινίας σού δημιούργησε τα πιο έντονα 

συναισθήματα και ποια συναισθήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρότεινες εσύ κάποιον άλλο τίτλο για την ταινία που είδες; 

 

 

 

 

 

Αν βρισκόσουν εσύ στη θέση του Σανκ-Γου, χωρίς τηλεόραση, κι-

νητό και tablet, πως θα συμπεριφερόσουν; 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………….…………………………………………

……………………………………………………………..………………….………………………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………… 



Σε ποιο σημείο της ταινίας πιστεύεις ότι αρχίζει να αλλάζει η στά-

ση του εγγονού προς τη γιαγιά του;  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Διάλεξε μια σκηνή της ταινίας και ζωγράφισέ την! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βρες επίθετα, ουσιαστικά ή φράσεις που να ταιριάζουν σε κάθε 

χαρακτήρα .  

Μητέρα  

Γιαγιά  

Εγγονός 

(στην αρχή 

της ταινίας) 

 

Εγγονός 

(στο τέλος της 

ταινίας) 

 

Κορίτσι 

του χωριού 
 

Αγόρι  

του χωριού 
 

Κύριος με το 

ποδήλατο 
 

Φίλη  

της γιαγιάς 
 

 



Το παιδί στην ταινία αλλάζει. Αλλάζει τη συμπεριφορά του και τις 

σχέσεις του με τους ανθρώπους. Πώς τον βοήθησαν σε αυτή την αλ-

λαγή η γιαγιά του, το κορίτσι και το αγόρι του χωριού; 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………............................................................

.............................................................................................................................. 

Εσύ ποια στοιχεία της συμπεριφοράς σου θα ήθελες να αλλάξεις ;  

Βάλε έναν προσωπικό στόχο για αυτό τον μήνα και προσπάθησε 

να τον επιτύχεις. 

……………………………………………………………………………......................……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………………………………….…………………. 



Πιστεύεις ότι αφού είδες την ταινία μπορείς να βελτιώσεις περισ-

σότερο τη σχέση σου με τη γιαγιά ή τον παππού σου;  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πώς κρίνεις την «παγίδα» που έστησε ο Σανκ-Γου στο αγόρι του 

χωριού. Γιατί νομίζεις ότι το έκανε; 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Όταν μπήκε το έντομο μέσα στο σπίτι, ο Σανγ – Γου φώναζε στη 

γιαγιά του να το σκοτώσει. Εκείνη όμως απλώς το έβγαλε από το 

σπίτι. Τι νομίζεις ότι μας δείχνει ο σκηνοθέτης με αυτή την σκηνή ; 

………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………….....…………………………….… 



Στην ταινία η γιαγιά είναι μουγκή.  Πιστεύεις ότι αυτό ισχύει και 

στην πραγματικότητα ή ο σκηνοθέτης το έκανε για να μας δείξει κά-

τι με αυτό ;  

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………......……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………......……………………………………………………………. 

Στην ταινία στο τέλος μας δείχνει την αλληλογραφία της γιαγιάς και του 

εγγονού. Εσύ τι τέλος θα έδινες στην ταινία;  

………………………………………………………………………………………..………………………..………………………

……………………………………………………..……………………….....................................………………………  

…………………………………………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………..……………………...................................…..……………………… 

Θα πρότεινες την ταινία  «Jibeuro» σε κάποιους φίλους σου για να 

τη δουν και γιατί; 
……………………………………………………………………………………………………....................................…  

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………..................................…..…… 



Σκηνοθεσία:  Jeong-hyang Lee 

Σενάριο : Jeong-hyang Lee 

Μουσική: Dae-hong Kim  Yang-hee Kim 

Φωτογραφία : Hong-shik Yoon  

Παραγωγή: CJ Entertainment, 

                         Tube Entertainment 

Χρονολογία παραγωγής:  2002 

Διάρκεια: 88 λεπτά 

Γιαγιά:  Eul-boon Kim 

Εγγονός:  Seung-ho Yoo 

Μητέρα: Hyo-hee Dong 

Κορίτσι του χωριού: Kyung-hyun Min 

Αγόρι του χωριού: Eun-kyung Yim 
 

(Η Eul-boon Kim που παίζει τη γιαγιά, 

όχι μόνο δεν είναι ηθοποιός, αλλά έβλε-

πε πρώτη φορά στη ζωή της κινηματο-

γράφο...) 

Ο επτάχρονος Σάνγκ-γου, ένα ανυπό-

φορο αγόρι 7 ετών από τη Σεούλ, φτάνει 

στο σπίτι της γιαγιάς του σ’ ένα απομα-

κρυσμένο ορεινό χωριό της Ν. Κορέας, 

ώστε η μητέρα να έχει χρόνο να ψάξει 

για δουλειά. Η γιαγιά,  του μετά από τό-

σα χρόνια σκληρής δουλειάς, είναι μονί-

μως σκυφτή και δεν μπορεί να μιλήσει.   

Ζει σε μια ξύλινη καλύβα στην πλαγιά 

του βουνού, μακριά από την πόλη και τις 

ανέσεις της. Μεγαλωμένος στην πόλη, ο 

Σάνγκ-Γου έρχεται γρήγορα σε σύγκρου-

ση με τη γιαγιά του και το νέο του περι-

βάλλον. Ανυπάκουος και εγωιστής, ξε-

σπάει. Μέσα όμως από την καλοσύνη, 

την υπομονή και τη στοργή της γιαγιάς 

του, μαθαίνει για την ευγνωμοσύνη, την 

ταπεινότητα και τη σημασία της αγάπης 

και της φιλίας. 

 

Αλήθεια, έχετε αγκαλιάσει τη γιαγιά σας 

ή τον παππού σας, πρόσφατα; 


