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γλώσσα από κάθε ήπειρο:
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με την ελληνική αλφαβήτα

ΓΑΙΑ  ή   ΓΗ



Εσείς
 

είσαστε η ομάδα 

που θα γράψει 

το

ΓΗ
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θα βρούμε 

μια μεγάλη "καθαρή" περιοχή;



για
 

να γράψουμε

το «ΓΗ»;
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πότε, ποιοι 

τα έφτιαξαν αυτά;

περίπου 

πριν 

1500 χρόνια
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Που,
 

πότε, ποιοι

τα έφτιαξαν αυτά;

η φυλή 

των 

Νάσκα
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Που
 

δεν υπάρχει αέρας;



Μένουν τα σημάδια 

στο χώμα του φεγγαριού;



Πως
 

θα γίνει αυτό στο φεγγάρι;



θα
 

το κάνει ένα ρομπότ-χελώνα



η
 

ESA θα στείλει το ρομπότ-χελώνα



και
 

εμείς θα του «πούμε» 

να σκάψει το "ΓΗ"



Πως
 

θα του «πούμε» 

να σκάψει το "ΓΗ” ;



Στη γλώσσα 
που 
καταλαβαίνει
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Στη γλώσσα 
που 
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την Easy Logo
Αυτό όμως θα γίνει
στο άλλο μάθημα…
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