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Μια βουτιά στα παραμύθια
…παραμύθι, μύθι, μύθι, το κουκί και το ρεβύθι, 
εμαλώνανε στη βρύση και έρχεται και η φακή και τα βάζει φυλακή!
Μα η φάβα τους φωνάζει :
-Φακήηηηη! Βγάλ’ τα έξω δεν πειράζει!

Αρχή παραμυθιού! Καλησπέρα σας!
Στη μέση ενός καταπράσινου δάσους, πολύ κοντά στο ξέφωτο, υπάρχει ένα δέντρο 
ιερό! Ονομάζεται Ιερή Παραμυθιά! Το φυλάνε τα ξωτικά και τα νεραϊδικά του δάσους! 
Το κλαδεύουν, το ποτίζουν, το περιποιούνται καθημερινά! Εκείνο κάθε άνοιξη ανθί-
ζει! Τα φύλλα του γίνονται σελίδες ολόκληρες παραμυθιών! Οι καλά εκπαιδευμένοι 
Παραμυθοφύλακες βάζουν σε τάξη αυτές τις σελίδες και δημιουργούν πανέμορφες 
ιστορίες έτοιμες να διαβαστούν από όποιον θελήσει.

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΟΦΥΛΑΚΩΝ
Ξυπνάμε το πρωί και ύστερα από το τέντωμα και το καλό πρωινό κάνουμε τροχαδάκι 
σε όλο το δάσος (σπίτι). Σηκώνουμε βάρη (μαξιλάρια). Σκουπίζουμε και καθαρίζου-
με (με φανταστικά κοντάρια ή υφάσματα) τον χώρο γύρω από την Ιερή Παραμυθιά. 
Εμπρός: Καθάρισε, σκούπισε, τίναξε, ξεσκόνισε!

• ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΗΡΩΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
Όποιος ενδιαφέρεται να γνωρίσει από κοντά έναν ήρωα, μπορεί να παρακολουθήσει 
τις υπέροχες συνεντεύξεις των παραμυθοφυλάκων, οι οποίοι τους γνωρίζουν καλά. 
Ένα μέλος της οικογένειας παριστάνει έναν ήρωα παραμυθιού ενώ του κάνουμε 
ερωτήσεις, τις οποίες μπορούμε να ηχογραφήσουμε με κινητό.
Να μερικές από τις πιο γνωστές ερωτήσεις που έχουν γίνει προς τους ήρωες: 

Ας παίξουμε θέατρο!



– Κυρία Χιονάτη, ποιον Νάνο συμπαθήσατε περισσότερο και για ποιο λόγο;
– Χάνσελ και Γκρέτελ πόσο τρομακτικό ήταν να ζείτε με μια μάγισσα; 
– Κοκκινοσκουφίτσα, τι έκανες τα λουλούδια που μάζεψες εκείνη την ημέρα; κ.τ.λ. 

• ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΚΙ ΕΣΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
Αν θέλεις να γνωρίσεις τον πραγματικό κόσμο που ζει ο αγαπημένος σου ήρωας, 
πέρασε μια ολόκληρη μέρα μαζί του! Γίνε κι εσύ εκείνος ο ήρωας που αγαπάς! Οι πα-
ραμυθοφύλακες, οι νεράιδες και τα ξωτικά του δάσους θα σου δώσουν πληροφορίες 
και θα σε βοηθήσουν να ζήσεις μια αξέχαστη εμπειρία! 
Περπάτησε σαν εκείνον! Κάθισε, κοιμήσου, ψάξε, κλάψε, ξεκαρδίσου στα γέλια σαν 
τον ήρωά σου! Πάρε το άλογο σου και πάμε να ελευθερώσουμε μια πριγκίπισσα 
από το κάστρο, όπου την κρατά αιχμάλωτη ο φοβερός γίγαντας! Κατεβαίνουμε από 
το άλογο μας, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε! Ο δρόμος είναι γεμάτος εμπόδια που 
πρέπει να περάσουμε. Καταφέρνουμε να μπούμε στο κάστρο όπου βρίσκουμε την 
πριγκίπισσα η οποία είναι πολύ ταλαιπωρημένη. Δεν μπορεί ούτε να σταθεί στα πό-
δια της. Τη βοηθάμε και προσπαθούμε να τη συνεφέρουμε!

• ΠΑΡΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ο φοβερός γίγαντας ξεκουράζεται με κλειστά τα μάτια και εμείς φεύγοντας θέλουμε 
να πάρουμε τον θησαυρό που κρύβει πίσω από την πλάτη του. Δένει ένας από εμάς 
τα μάτια του και κάνει πως κοιμάται! Πίσω από την πλάτη του βάζουμε μια αρμαθιά 
με κλειδιά. Ένας από εμάς προσπαθεί να αρπάξει τα κλειδιά χωρίς να τον πάρει 
είδηση ο γίγαντας! Αν όμως ακούσει θόρυβο και δείξει σωστά προς την κατεύθυνση 
που άκουσε, αλλάζουμε ρόλο! 

• ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Εκείνη την άνοιξη ένας δυνατός άνεμος φύσηξε και πήρε τα φύλλα του παραμυθόδε-
ντρου και τα πέταξε μακριά. Μπερδεύτηκαν και σκορπίστηκαν παντού. Άνθρωποι τα 
βρήκαν σε διάφορες μεριές του κόσμου και από εκεί ξεκίνησαν νέες ιστορίες ακόμη 
πιο φανταστικές. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα να μπερδεύουμε τα παραμύθια και τους 
ήρωές τους και να φτιάχνουμε δικά μας! Αν και δεν χρειάζεται σου γράφω μερικά ονό-
ματα ηρώων, για να μπορείς να διαλέγεις και να μπερδεύεις! Χιονάτη, Σταχτοπούτα, 
Έλσα, Κοντορεβιθούλης, Χάνσελ, Ωραία Κοιμωμένη, Σταχτοπούτα, Παπουτσωμένος 
Γάτος, γοβάκι, ψίχουλα κ.ά.

• ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ:
Τώρα που έφτιαξες το δικό σου παραμύθι, ετοίμασε κοστούμια, σκηνικά, εισιτήρια 
φώτα και κάλεσε όλη την οικογένεια.

Η παράσταση αρχίζει!



Συντροφιά με την κυρία Ντο ρε μι 

Μουσικό παραμύθι «Ο Πέτρος και ο Λύκος»
Μουσική: Σεργκέι Προκόφιεφ 

https://www.youtube.com/watch?v=pOASBWVKKbo&t=69s

Ακούμε το παραμύθι μέσω του παραπάνω συνδέσμου. Δίνουμε προσοχή σε κάθε 
μουσικό όργανο χωριστά. Στη συνέχεια, ακούμε πάλι την αρχή του παραμυθιού, όταν 
ηχούν τα μουσικά όργανα και κλείνουμε τα μάτια μας, για να φανταστούμε με τι μοιά-
ζει ο ήχος των μουσικών οργάνων. 
Ας γνωρίζουμε τους πρωταγωνιστές του παραμυθιού και τα όργανα που τους περιγράφουν: 
ΠΟΥΛΙ – ΦΛΑΟΥΤΟ
ΟΜΠΟΕ – ΠΑΠΙΑ
ΓΑΤΑ – ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ
ΦΑΓΚΟΤΟ – ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΓΚΡΙΖΟΣ ΛΥΚΟΣ – ΤΡΙΑ ΚΟΡΝΑ ΜΑΖΙ
Ο ΠΕΤΡΟΣ – ΤΑ ΕΓΧΟΡΔΑ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
ΤΥΜΠΑΝΑ ΚΑΙ ΓΚΡΑΝ ΚΑΣΑ – ΤΟΥΦΕΚΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 

Είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε
Ακούμε το παραμύθι και χορεύουμε αντίστοιχα υποδυόμενοι τους χαρακτήρες με όποια 
κίνηση θέλουμε. 
Προτεινόμενες Κινήσεις:
Φλάουτο: Πέταγμα πουλιού, γρήγορο τρέξιμο 
Όμποε: Απαλό περπάτημα, legato με στροφές
Κλαρινέτο: Απαλό χτύπημα των χεριών στο πάτωμα
Φαγκότο: Περπάτημα στις μύτες των ποδιών
Τρία Κόρνα Μαζί: Γιγαντιαία βήματα 
Έγχορδα ορχήστρας: Χαρούμενο χοροπηδητό, γκαλόπ
Τουφεκιές των κυνηγών: Παλαμάκια στον ρυθμό 



Βρίσκουμε ήχους από αντικείμενα ή άλλα μουσικά όργανα που 
αντικαθιστούν τους ήχους του παραμυθιού
Βρίσκουμε αντικείμενα του σπιτιού με τα οποία μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους 
ήχους του παραμυθιού και να «παίξουμε» την ώρα που εμφανίζεται κάθε φορά ένας 
πρωταγωνιστής.
Μπορούμε να επιλέξουμε: 
ξύλινες κουτάλες για ρυθμική συνοδεία, σφυρίχτρες για συνεχόμενους ήχους, καμπα-
νάκια-κουδουνάκια από παιχνίδια, χτύπημα ταψιού με μολύβι αντί μπαγκέτας για δη-
μιουργία δυνατής έντασης ρυθμών (forte), ένα τραγούδι που λέμε και οτιδήποτε άλλο 
μπορεί να παράγει ήχο. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα αυτοσχέδια οργα-
νάκια που φτιάξαμε στο μάθημα της μουσικής: μαράκες και μπαλονοτύμπανο. 
Αφού επιλέξουμε τα ηχηρά αντικείμενα και διαλέξουμε τους πρωταγωνιστές που 
συνοδεύουν, ακούμε το παραμύθι και παίζουμε τους ήχους τη στιγμή που πρέπει, 
δηλαδή τη στιγμή που εμφανίζεται ο κάθε χαρακτήρας. 

Στήνουμε το δικό μας μουσικό-θεατρικό
Επιλέγουμε τους ρόλους: Διαλέγουμε ποιον πρωταγωνιστή θα θέλαμε να υποδυθού-
με και σκηνοθετούμε την ιστορία. Μπορεί ένας ηθοποιός να έχει δύο ρόλους! Επιλέ-
γουμε ένα αξεσουάρ που θα πρέπει να φοράει ο κάθε πρωταγωνιστής καθ’ όλη τη 
διάρκεια της μικρής μας παράστασης και που θα τον χαρακτηρίζει. 
Για παράδειγμα: η γάτα φοράει μία ζώνη για ουρά, το πουλί ένα καπέλο, ενώ ο αυ-
στηρός παππούς φορά ένα κασκόλ. 
Φτιάχνουμε τον χώρο, την κίνηση και το κείμενο: Βρίσκουμε σε ποιο σημείο του 
σπιτιού θα δώσουμε την παράστασή μας. Στη συνέχεια, βρίσκουμε πού θα πρέπει 
να στήνεται ο κάθε πρωταγωνιστής στον χώρο, για να περιμένει τη σειρά του και σε 
ποιο σημείο θα κινείται. Φανταζόμαστε τις κινήσεις που ταιριάζουν στους πρωταγω-
νιστές που τους ταιριάζουν και τα λόγια που θα πρέπει να λένε. 
Επιλέγουμε τους ήχους: Επιλέγουμε τους ήχους και τις μουσικές που θα συνοδεύ-
ουν τους πρωταγωνιστές από τη προηγούμενη δραστηριότητα. 

Καλές πρόβες και καλή διασκέδαση! Μην ξεχάσετε να βιντεοσκοπήσετε την παρά-
στασή σας!

Συνθέτουμε μία μελωδία για τον Πέτρο και έναν ρυθμό για τον αυστηρό 
παππού
ΜΕΛΩΔΙΑ: Είτε σε ένα μελωδικό όργανο, είτε με τη φωνή μας συνθέτουμε μία με-
λωδία για τον Πέτρο. 
ΡΥΘΜΟΣ: Στη συνέχεια συνθέτουμε έναν ρυθμό για τον αυστηρό παππού και τον 
ηχογραφούμε σε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου. 
Ο ρυθμός μπορεί να παιχτεί είτε με ηχηρές κινήσεις, είτε με κάποιο κρουστό ορ-
γανάκι, είτε με κουτάλες κουζίνας ή ηχηρά αντικείμενα του σπιτιού, π.χ. ποτηράκι 
πλαστικό με κρούση στο τραπέζι. Προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν ρυθμό που να 
επαναλαμβάνεται πολλές φορές και να είναι ίδιος χωρίς αλλαγές. 
Για παράδειγμα: 
ΜΠΟΥΜ ΜΠΟΥΜ ΤΣΕ ΤΣΕ,  ΜΠΟΥΜ ΜΠΟΥΜ ΤΣΕ. 
ΤΑ ΤΑ ΤΙΤΙΤΑ ΤΑ τιτι ΤΑ-Α. 
*Καλό είναι οι διαφορετικές συλλαβές να έχουν και διαφορετικό ηχόχρωμα. 



Μόλις ηχογραφήσουμε τον ρυθμό μας και έχουμε ετοιμάσει και τη μελωδία μας, 
ακούμε τον ηχογραφημένο ρυθμό και προσπαθούμε να ταιριάξουμε τη μελωδία με 
τον ρυθμό που ακούμε. 
Ως δεύτερη δραστηριότητα μπορούμε να παίξουμε τη μελωδία και τον ρυθμό με έναν 
άλλο παίκτη. Ένας παίκτης παίζει τον ρυθμό και ο άλλος παίκτης τη μελωδία και εναλλάξ.

Παίζουμε παντομίμα με τους ήρωες του παραμυθιού και τα μουσικά όργανα!
Μπορούμε να κόψουμε τις παρακάτω εικόνες και να τις μοιράσουμε από την ανάπο-
δη πλευρά στον κύκλο. Ένας παίκτης θα πρέπει να περιγράψει όσο καλύτερα γίνεται 
την εικόνα που κρατάει με κινήσεις για να μπορέσουν οι υπόλοιποι παίκτες να τη 
μαντέψουν. Στη συνέχεια μπορούμε να φτιάξουμε τη δική μας διαφορετική ιστορία 
από τις ίδιες εικόνες του παραμυθιού. 



«Ένα πείραμα εξάπτει τη φαντασία και την κριτική σκέψη των παιδιών με τρόπο μα-
γικό, όπως ακριβώς κάνει και ένα παραμύθι.»

Μαίρη Σάββα

Παραμύθι μύθι μύθι 
Ποια είναι τα μαγικά συστατικά, για να δημιουργηθεί ένα παραμύθι; Χρειάζονται μόνο 
τρία πράγματα: φαντασία, μελάνι και χαρτί! Εμείς, οι μικροί επιστήμονες, έχουμε 
μπόλικη φαντασία, μελάνι μπορούμε πολύ εύκολα να προμηθευτούμε, τι συμβαίνει 
όμως με το χαρτί; Σίγουρα μπορούμε να το προμηθευτούμε από κάποιο κατάστημα, 
ήξερες όμως ότι μπορείς να το φτιάξεις και μόνος σου; Πάμε λοιπόν να χρησιμοποι-
ήσουμε τη φαντασία μας, να φτιάξουμε το δικό μας χαρτί και να ζωντανέψουμε τα 
αγαπημένα μας παραμύθια! 

Ανακυκλωμένο χαρτί 
Υλικά 
εφημερίδες 
νερό 
λεκάνη
διάφορα χρώματα τέμπερας
μπλέντερ 
σήτα 
ταψί 
πλάστη

Πείραμα
1.  Κόβουμε σε μικρά κομματάκια τις εφημερίδες και τα τοποθετούμε μέσα σε μια 

λεκάνη. 
2.  Ρίχνουμε λίγο χλιαρό νερό στη λεκάνη και ανακατεύουμε το μείγμα με τα χέρια 

μας, μέχρι να μαλακώσει. 
3.  Τοποθετούμε το μείγμα στο μπλέντερ προσθέτοντας λίγη χρωματιστή τέμπερα και 

ανακατεύουμε μέχρι να γίνει χαρτοπολτός. 
4.  Μέσα στο ταψί ρίχνουμε νερό, για να καλύψουμε τον πάτο και τοποθετούμε μέσα 

τη σήτα.
5.  Βάζουμε τον χαρτοπολτό μέσα στη σήτα, μέχρι να καλύψουμε όλο τον πάτο της.
6.  Σηκώνουμε τη σήτα να στραγγίσει από τα νερά και την αναποδογυρίζουμε επάνω 

σε μια δίφυλλη εφημερίδα.
7.  Με έναν πλάστη στρώνουμε τον χαρτοπολτό.
8.  Αφήνουμε το ανακυκλωμένο χαρτί όσο χρειάζεται να στεγνώσει.

Μικροί Επιστήμονες



Τι θα συμβεί
Το χαρτί της εφημερίδας θα λιώσει μέσα στο νερό και όταν ο χαρτοπολτός στεγνώσει, 
θα έχει δημιουργηθεί ένα καινούργιο ανακυκλωμένο χαρτί. 

Παραμύθι που ζωντανεύει 

Υλικά
χαρτί κουζίνας 
μαρκαδόροι
μπολ με νερό 

Πείραμα
1.  Σχεδιάζουμε το περίγραμμα της ζωγραφιάς μας όσο πιο απλά γίνεται πάνω στο 

χαρτί κουζίνας. Για παράδειγμα σχεδιάζουμε το περίγραμμα του Έλμερ, του 
παρδαλού ελέφαντα. 

2.  Τοποθετούμε πάνω στο πρώτο χαρτί κουζίνας ένα δεύτερο και παίρνοντας ως 
δεδομένη την πρώτη ζωγραφιά την εμπλουτίζουμε με πολλά χρώματα. Για παρά-
δειγμα ζωγραφίζουμε τα χρωματιστά κουτάκια του ελέφαντα. 

3.  Βάζουμε το ένα χαρτί πάνω στο άλλο και τα τοποθετούμε μαζί μέσα σε μια λεκάνη 
με νερό.

Τι θα συμβεί
Καθώς το νερό απορροφάται από τα δύο χαρτιά κουζίνας, τα χρώματα από το κάτω 
χαρτί εμφανίζονται στο πάνω χαρτί κουζίνας με αποτέλεσμα η ζωγραφιά μας να γίνει 
πολύχρωμη.



Το «Μια φορά και έναν καιρό» είναι μια πασίγνωστη 
φράση που ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους στον αγα-
πημένο κόσμο των παραμυθιών. Πώς θα σας φαινό-
ταν να χρησιμοποιήσουμε μια νέα φράση που θα μας 
ταξιδεύει στον κόσμο των επιτραπέζιων παιχνιδιών 
με συνταξιδιώτες αγαπημένους παραμυθοήρωες; 
«Μια φορά και 2 ζαριές» βρήκαμε και σας προτείνου-
με τα πιο παραμυθένια επιτραπέζια παιχνίδια.

Προτεινόμενα επιτραπέζια παιχνίδια
εμπορίου
1. Μια φορά και έναν καιρό - Brainbox
2. Τα τρία γουρουνάκια - Smart Games

3. Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι - Smart Games
4. Η χώρα του παραμυθιού - Ravensburger
 

Προτεινόμενο αυτοσχέδιο παιχνίδι
Παραμυθομπερδέματα 

Πάμε να παίξουμε με γνωστούς παραμυθοήρωες!
Ανοίγουμε το σακουλάκι (περιέχεται μέσα στο πακέτο) 

και βγάζουμε όλες τις κάρτες που θα βρούμε.
Συνθέτουμε μπερδεύοντας όλες τις φιγούρες και δημι-

ουργούμε τους δικούς μας αστείους παραμυθοήρωες. Να 
ο Πινοκιοκοκκινοσκουφιτσοτζίνης!
Η πρόκληση ξεκινά στο δεύτερο στάδιο του παιχνιδιού, όταν χρειαστεί 
να ξεμπερδέψουμε τις φιγούρες και να συνθέσουμε τους γνωστούς 

μας παραμυθοήρωες με «κυνηγό» μας τον χρόνο.
Πώς θα μετρήσουμε τον χρόνο; Προφορικά! Ορίζουμε από 
την αρχή μέχρι ποιον αριθμό θα φτάσει ο «χρονομετρη-
τής» ανάλογα με την ηλικία του παίκτη. Για τα προπρο-
νηπιάκια μας προτείνουμε η μέτρηση να φτάνει ως το 25, 

για τα προνηπιάκια ως το 20 και για τα νήπια ως το 15. 
Ένας από τους παίκτες που δεν συμμετέχει στο ξεμπέρδε-
μα, μετράει δυνατά λέγοντας: «Παραμύθι 1, παραμύθι 2, πα-

ραμύθι 3» κ.ο.κ. 

Δεν βιαζόμαστε στο μέτρημα! Ο χρόνος στα επιτραπέζια είναι δια- 
σκέδαση.

Καλή διασκέδαση!

Επιτραπέζια παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους



Όταν το σχολείο πηγαίνει στο σπίτι,
η δημιουργικότητά μας απογειώνεται!

Τα παραμύθια είναι το μέσο που βοηθά τα παιδιά 
να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την κριτική 
τους σκέψη. Η σημασία τους είναι μεγάλη και η προ-
σφορά τους πολύτιμη. Με τις κατασκευές αυτού του 
τεύχους θέλουμε να κάνουμε την επαφή σας με τα 
βιβλία ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Στις διαδικτυακές 
μας συναντήσεις διαβάσαμε το παραμύθι «Οι καλοί 
και οι κακοί πειρατές» του συγγραφέα Αντώνη Πα-
παθεοδούλου. Με την κατασκευή «καλοί και κακοί 
πειρατές», που προτείνουμε σε αυτό το τεύχος του 
παιχνιδοπεριοδικού, μπορούμε να παίξουμε το πα-
ραμύθι που διαβάσαμε, να σκεφτούμε σχετικά με 
αυτό, να ζωντανέψουμε τους διαλόγους του. Άλλω-
στε τα παραμύθια πάντα τροφοδοτούν με πλούσιο 
υλικό τα παιχνίδια μας. Η δεύτερη κατασκευή αυτού 
του τεύχους είναι ένας σελιδοδείκτης. Το συννεφάκι 
βιβλιοφάγος αγαπά τα παραμύθια, το ουράνιο τόξο 
και τα ταξίδια… στις σελίδες των βιβλίων. Ευχόμα-
στε να το συντροφεύσετε σε αυτές τις διαδρομές του 
και να έχετε όμορφες στιγμές ανάγνωσης.

Καλοί και κακοί πειρατές
Πειρατής 1

Υλικά 
 1. Χαρτόνι λευκό με σχεδιασμένο το κεφάλι ενός πειρατή
 2. Χαρτόνι κόκκινο με σχεδιασμένο το σκουφί ενός πειρατή
 3. Χαρτόνι λευκό με σχεδιασμένη την μπλούζα ενός πειρατή
 4. Χαρτόνι κόκκινο με σχεδιασμένο το παντελόνι ενός πειρατή
 5. Χαρτόνι λευκό με σχεδιασμένες τις μπότες ενός πειρατή
 6. Χαρτόνι μπεζ με σχεδιασμένα τα χέρια ενός πειρατή
 7. Κόλλα στικ
 8. Ψαλίδι
 9. Ροζ ή μπεζ μαρκαδόρο ή ξυλομπογιά
10. Μπλε μαρκαδόρο
11. Μαύρο λεπτό μαρκαδόρο
12. Μανταλάκι ξύλινο

Πειρατής 2
 1. Χαρτόνι λευκό με σχεδιασμένο το κεφάλι ενός πειρατή
 2. Χαρτόνι λευκό με σχεδιασμένο το σκουφί ενός πειρατή
 3. Χαρτόνι λευκό με σχεδιασμένη την μπλούζα ενός πειρατή
 4. Χαρτόνι μπλε με σχεδιασμένο το παντελόνι ενός πειρατή



 5. Χαρτόνι λευκό με σχεδιασμένες τις μπότες ενός πειρατή
 6. Χαρτόνι μπεζ με σχεδιασμένα τα χέρια ενός πειρατή
 7. Κόλλα στικ
 8. Ψαλίδι
 9. Ροζ ή μπεζ μαρκαδόρο ή ξυλομπογιά
10. Κόκκινο μαρκαδόρο
11. Μαύρο λεπτό μαρκαδόρο
12. Μανταλάκι ξύλινο

Εκτέλεση 
Πειρατής 1
1. Σχεδιάζουμε μάτι, μύτη και κάνουμε κάθετες γραμμές με το μαύρο λεπτό μαρκαδο-
ράκι στο σημείο που είναι το στόμα, ώστε να σχηματίσουμε τα δόντια. Ζωγραφίζουμε 
ροζ απαλό ή μπεζ το πρόσωπο και μαύρο το επικάλυμμα του ματιού. Προσέχουμε να 
μην ζωγραφίσουμε τα δόντια. Τέλος κάνουμε μαύρα στίγματα (τελίτσες) για τα γένια 
του πειρατή. Κόβουμε γύρω γύρω το περίγραμμα για το κεφάλι. Κόβουμε γραμμή 
ανάμεσα στα δόντια. Το κεφάλι χωρίζεται σε δύο μέρη. Κρατάμε το μανταλάκι με 
το αριστερό μας χέρι και το ανοίγουμε. Στο πάνω μέρος του ανοίγματος κολλάμε το 
πάνω μέρος του κεφαλιού και στο κάτω μέρος κολλάμε το υπόλοιπο. Προσέχουμε να 
να είναι σε ευθεία γραμμή το στόμα. Αν ανοιγοκλείνουμε το μανταλάκι, θα πρέπει να 
φαίνεται ότι και το στόμα ανοιγοκλείνει.
2.  Κόβουμε το κόκκινο σκουφί και το κολλάμε λοξά στο κεφάλι του πειρατή, ώστε ο 

φιόγκος να είναι στα αριστερά.
3.  Ζωγραφίζουμε την μπλούζα του πειρατή μπλέ στα σημεία που εμφανίζονται τα 

στίγματα και τις άκρες στα μανίκια. Τα υπόλοιπα σημεία τα αφήνουμε λευκά. Ζω-
γραφίζουμε μαύρη την τελευταία λεπτή λωρίδα. Κόβουμε τα χέρια (μπεζ χαρτονά-
κι) και τα κολλάμε κάτω από τα μανίκια αφήνοντάς τα να εξέχουν στο μισό. Κόβου-
με γύρω γύρω το περίγραμμα για την μπλούζα. Ενώνουμε με κόλλα το κεφάλι με 
την μπλούζα.

4.  Κόβουμε το παντελόνι (κόκκινο χαρτονάκι) περιμετρικά, βάζουμε κόλλα στο ση-
μείο μέχρι τη διακεκομμένη γραμμή και το κολλάμε πίσω από την μπλούζα.

5.  Kόβουμε τις μπότες περιμετρικά και τις ζωγραφίζουμε μαύρες. Βάζουμε κόλλα στα δύο 
κάτω άκρα του παντελονιού μέχρι τη διακεκομμένη γραμμή και κολλάμε τις μπότες.

Πειρατής 2 
1.  Σχεδιάζουμε μάτι, μύτη και κάνουμε κάθετες γραμμές με το μαύρο λεπτό μαρκα-

δοράκι στο σημείο που είναι το στόμα, ώστε να σχηματίσουμε τα δόντια. Ζωγρα-
φίζουμε ροζ απαλό ή μπεζ το πρόσωπο και μαύρο το επικάλυμμα ματιού. Προσέ-
χουμε να μην ζωγραφίσουμε τα δόντια. Τέλος κάνουμε μαύρα στίγματα (τελίτσες) 
για τα γένια του πειρατή. Κόβουμε γύρω γύρω το περίγραμμα για το κεφάλι. Κό-
βουμε τη γραμμή ανάμεσα στα δόντια. Το κεφάλι χωρίζεται σε δύο μέρη. Κρατάμε 
το μανταλάκι με το δεξί μας χέρι και το ανοίγουμε. Στο πάνω μέρος του ανοίγματος 
κολλάμε το πάνω μέρος του κεφαλιού και στο κάτω μέρος κολλάμε το υπόλοιπο. 
Προσέχουμε να είναι σε ευθεία γραμμή το στόμα. Αν ανοιγοκλείνουμε το μανταλά-
κι, θα πρέπει να φαίνεται ότι και το στόμα ανοιγοκλείνει.

2.  Ζωγραφίζουμε μαύρο το καπέλο και αφήνουμε λευκό το πειρατικό σήμα. Το κολ-
λάμε στο κεφάλι του πειρατή, στο πάνω μέρος.



3.  Ζωγραφίζουμε στην μπλούζα του πειρατή κόκκινο μόνο το γιλέκο. Μπορούμε να 
κάνουμε και μια μαύρη λωρίδα στο τελείωμα για ζώνη. Κόβουμε γύρω γύρω το 
περίγραμμα για την μπλούζα. Ενώνουμε με κόλλα το κεφάλι και την μπλούζα.

4. Κόβουμε τα χέρια (μπεζ χαρτονάκι) και τα κολλάμε πίσω από τα μανίκια αφήνο-
ντάς τα να εξέχουν περίπου στο μισό. 
5.  Κόβουμε το παντελόνι (μπλε χαρτονάκι) περιμετρικά, βάζουμε κόλλα στο σημείο 

μέχρι τη διακεκομμένη γραμμή και το κολλάμε πίσω από την μπλούζα. Αν θέλου-
με, σχεδιάζουμε και ένα μπάλωμα σε κάποιο σημείο του παντελονιού.

6.  Ζωγραφίζουμε τις μπότες μαύρες, τις κόβουμε περιμετρικά. Βάζουμε κόλλα στα 
δύο κάτω άκρα του παντελονιού μέχρι τη διακεκομμένη γραμμή και κολλάμε τις 
μπότες.

Σελιδοδείκτης συννεφάκι
Υλικά
1.  Χαρτόνι άσπρο στο οποίο έχει σχεδιαστεί ένα 

σύννεφο
2.  Χαρτόνι άσπρο στο οποίο έχει σχεδιαστεί το ου-

ράνιο τόξο (λωρίδες)
3. Μαρκαδόροι ή ξυλομπογιές ή κηρομπογιές
4. Ψαλίδι
5. Κόλλα

Εκτέλεση
1. Κόβουμε το σύννεφο περιμετρικά και σχεδιάζουμε μάτια και στόμα
2.  Κόβουμε το ορθογώνιο και χρωματίζουμε τις λωρίδες στα χρώματα του ουράνι-

ου τόξου, ξεκινώντας από αριστερά, κόκκινη, πορτοκαλί, κίτρινη, πράσινη, μπλε 
ανοιχτό, μπλε σκούρο, μωβ.

3.  Κολλάμε το σύννεφο στη μια πλευρά του ορθογώνιου χαρτιού. Ο σελιδοδείκτης 
μας είναι έτοιμος.









Σεφ εν δράσει

Έχετε σκεφτεί ποτέ τι έτρωγαν οι ήρωες των αγαπημένων σας παραμυθιών και τι θα 
μαγείρευε η Σταχτοπούτα ή μία Πριγκίπισσα, αν έμπαινε στην κουζίνα;

Η κολοκυθοτυρόπιτα της Σταχτοπούτας
Υλικά
• 1 πακέτο φύλλο σφολιάτας 
• 2 κιλά κολοκύθα τριμμένη 
• 300 γραμμάρια φέτα (τριμμένη)
• 1 κρεμμύδι ξερό
• 1/2 ματσάκι μαϊντανό 
• 1/2 δυόσμο
• 3-4 αυγά
• αλάτι-πιπέρι
• 1 ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο και λίγο για το ταψί

Εκτέλεση
1.  Λαδώνουμε το ταψί μας και βάζουμε κάτω το πρώτο φύλλο σφολιάτας 
2.  Έχουμε τρίψει την κολοκύθα μας και έχουμε ρίξει μέσα αλάτι και την αφήνουμε να 

στραγγίξει καλά (πρέπει να αποβληθούν τα πολλά υγρά).
3.  Σε ένα μπολ ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι το ξερό, τον μαϊντανό, τον δυόσμο, ρίχνου-

με μέσα πιπέρι (λίγο αλάτι αν θέλουμε), τα αυγά, τη φέτα και το ελαιόλαδο.
4.  Αφού ανακατέψουμε το μείγμα μας, προσθέτουμε μέσα την κολοκύθα τριμμένη 

όπως είπαμε και τα ανακατεύουμε όλα μαζί.



5.  Βάζουμε το μείγμα πάνω από το πρώτο φύλλο σφολιάτας που έχουμε στρώσει 
στο ταψί μας, κλείνουμε την πίτα μας με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας και ενώνου-
με τα δύο μας φύλλα, χαράζουμε αν θέλουμε.

6.  Ψήνουμε στους 200 βαθμούς για περίπου μία ώρα ,μέχρι να ροδίσει.

Συμβουλές της Σταχτοπούτας
Η κολοκύθα έχει χρώμα πορτοκαλί, κάποιες φορές μοιάζει με μπουκάλι, άλλες πάλι 
με μεγάλη σταγόνα ακόμη και με ένα γιγάντιο αχλάδι. Η κολοκύθα κρύβει πολλά 
θρεπτικά συστατικά: βιταμίνες Α και C, β- καροτίνη, κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο και 
φυτικές ίνες, που την κάνουν πολύτιμη για τη διατροφή μας.

Ρεβυθοκεφτέδες
Υλικά
• 500 γρ. ρεβύθια
• 2 κ.γ. σόδα μαγειρική
•  2 μέτρια κρεμμύδια ψιλο-

κομμένα
•  1 ματσάκι μαϊντανό ψιλο-

κομμένο
• 1 αυγό
• 1 φλιτζάνι τσαγιού αλεύρι
• ηλιέλαιο
• αλάτι
• πιπέρι

Εκτέλεση
Η διαδικασία για να φτιάξουμε ρεβυθοκεφτέδες είναι η εξής:
Μουλιάζουμε τα ρεβύθια σε χλιαρό νερό μαζί με τη σόδα για 12-14 ώρες.
Τα στραγγίζουμε, τα ξεπλένουμε πολύ καλά και τα αλέθουμε στο μπλέντερ. 
Τα τοποθετούμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τον μαϊντανό, το αυγό, 
το αλάτι και το πιπέρι.
Αφού ανακατέψουμε πολύ καλά όλα τα υλικά, πλάθουμε τους ρεβυθοκεφτέδες και 
τους αλευρώνουμε.
Σε ένα τηγάνι προσθέτουμε το λάδι, το βάζουμε στη φωτιά να κάψει και ξεκινάμε το 
τηγάνισμα.
Μόλις ροδίσουν, μετά από περίπου 3 λεπτά, τους βγάζουμε από το τηγάνι και τους 
τοποθετούμε σε πιάτο, πάνω σε χαρτί κουζίνας.
Οι ρεβυθοκεφτέδες μας είναι έτοιμοι. 

Συμβουλές από την ηρωίδα του παραμυθιού «Η πριγκίπισσα και το ρεβύθι»:
Ρεβυθοκεφτέδες πλούσιοι σε πρωτεΐνη, σίδηρο, φώσφορο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, 
ασβέστιο, κάλιο και βιταμίνες. Ιδανική και πλήρης τροφή που προσφέρει πολλά οφέ-
λη στην υγεία μας!

Στη συνέχεια σας προτείνουμε μια γερμανική συνταγή, για ένα αγαπημένο, νόστιμο 
και λαχταριστό φαγητό. Μην διστάσετε να το δοκιμάσετε!



Λεπτή πίτσα με κατσικίσιο τυρί και μέλι
(Flammkuchen mit Ziegenkäse und Honig)

Υλικά για τη ζύμη
200 γραμμ. αλεύρι
2 κουτ. σούπας λάδι
125ml νερό
1 κουτ. γλυκού αλάτι

Υλικά για την επίστρωση
200 γρ. κρέμα γάλακτος (Crème 
Double)
200 γρ. μαλακό κατσικίσιο τυρί
200 γρ. κρεμμύδια ξερά
3 κουτ. σούπας φρέσκο ψιλο-
κομμένο δεντρολίβανο
2 κουτ. σούπας μέλι

Εκτέλεση
1.  Βάζουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά για τη ζύμη, δηλαδή το αλεύρι, το λάδι, το νερό 

και το αλάτι, και τα ανακατεύουμε. Ζυμώνουμε καλά και αν χρειαστεί προσθέτουμε 
λίγο αλεύρι, μέχρι να μην κολλάει η ζύμη στα δάχτυλά μας. Με τον πλάστη ανοί-
γουμε το ζυμάρι της πίτσας μας, μέχρι να γίνει αρκετά λεπτή.

2.  Λαδώνουμε ένα ταψί και απλώνουμε το ζυμάρι μας σε όλη την επιφάνειά του.
3.  Χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος, μέχρι να σφίξει. (Το βήμα αυτό μπορεί να 

παραληφθεί, αν προμηθευτούμε Crème Double που είναι ήδη σφιχτή.) Στη συνέ-
χεια ρίχνουμε μια πρέζα αλάτι στην κρέμα, ανακατεύουμε ελαφρά και την αλείφου-
με σε όλη την επιφάνεια της ζύμης.

4.  Κόβουμε το κρεμμύδι σε πολύ λεπτές ροδέλες και τις απλώνουμε στο ταψί πάνω 
από την κρέμα.

5.  Κόβουμε το κατσικίσιο τυρί σε λεπτές φέτες και το μοιράζουμε πάνω στην πίτσα 
μας.

6.  Αφαιρούμε τα κλωνάρια του δεντρολίβανου, ψιλοκόβουμε τα φύλλα και τα ρίχνου-
με πάνω στην πίτσα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε αποξηραμένο δε-
ντρολίβανο αντί για φρέσκο, προσέχουμε και μειώνουμε την ποσότητα.

7.  Ψήνουμε για περίπου 15-20 λεπτά σε υψηλή θερμοκρασία, μέχρι να ροδίσει η 
πίτσα μας γύρω γύρω και να αρχίσει να λιώνει το κατσικίσιο τυρί.

8.  Σερβίρουμε την πίτσα ζεστή, μόλις βγει από το φούρνο, αφού προσθέσουμε με 
ένα κουτάλι το μέλι σε λεπτές γραμμές πάνω από το τυρί. Εναλλακτικά μπορούμε 
να σερβίρουμε το μέλι ξεχωριστά σε μπολάκι.

Καλή επιτυχία!



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 
που πλησιάζει (2 Απριλίου – ημέρα γενεθλίων του 
Δανού παραμυθά Χανς - Κρίστιαν Άντερσεν) απο-
φασίσαμε να κάνουμε ένα ταξίδι… ένα ταξίδι διαφο-
ρετικό από όλα τα άλλα, ένα ταξίδι στη χώρα των 
παραμυθιών. Νεράιδες, βασιλιάδες, αγόρια, κορί-
τσια, νέοι, τέρατα και κάθε λογής ζωάκια βρίσκονται 
σε δάση, σπηλιές, πόλεις, χωριά και συνθέτουν τα 
παραμύθια, μαγεύοντας μικρούς και μεγάλους, μεταφέροντάς τους ταυτόχρονα σε 
κόσμους φανταστικούς.

1.  Το κίτρινο πουλάκι (Olga des Dios, εκδόσεις Μικρή Σελήνη)
Ένα μικρό κίτρινο πουλάκι δεν μπορεί να πετάξει, όμως με την εφευρετικότητα, το 
πείσμα και τη βοήθεια των φίλων θα ανοίξει τα φτερά του, για να ανακαλύψει τον 
κόσμο και ταυτόχρονα θα δώσει έμπνευση σε όλα τα «αδύνατα» πλάσματα που θα 
συναντήσει! 

2.  Ανάποδα (Θοδωρής Παπαϊωάννου, εκδόσεις Ίκαρος)
Πού κρύβεται η ομορφιά; Τι αξίζει στ’ αλήθεια; Το σκαθάρι ο Μέλιος αναποδογύρισε. 
Και τι παράξενο… Όταν είσαι ανάποδα βλέπεις πιο καθαρά και μπορείς να ανακαλύ-
ψεις πολλά!

3.  Οι μικροί μου κόσμοι (Geraldine Collet & Sebastien Chebret, εκδόσεις 
Φουρφούρι)

Κάθε παιδί έχει έναν μικρό, δικό του κόσμο! Όμως πώς μπορεί να τον κάνει ακόμα 
πιο όμορφο; Κάποια παιδιά ανακαλύπτουν νέα σχήματα, κατασκευάζουν φανταστικά 
μηχανήματα, μιλάνε με τα ζώα και πολεμούν δράκους, ενώ άλλα ονειρεύονται πλα-
νήτες και γαλαξίες κι όλα μαζί εύχονται να φτιάξουν έναν καλύτερο κόσμο…

4. Τα τρία μικρά λυκάκια (Ευγένιος Τριβιζάς, εκδόσεις Μίνωας)
Τα τρία μικρά λυκάκια χτίζουν ένα σπίτι από τούβλα, όμως ο Ρούνι - Ρούνι, το ύπουλο 
κακό γουρούνι, το γκρεμίζει με το σφυρί του. Έπειτα χτίζουν ένα σπίτι από τσιμέντο, 
αλλά και αυτό το γκρεμίζει με το κομπρεσέρ του! Τι θα κάνουν τα τρία μικρά λυκάκια, 
για να γλιτώσουν;

5.  Το Γαϊτανάκι (Άλκη Ζέη, εκδόσεις Πατάκη)
Αν όλα τα παιδιά της Γης πιάναν γερά τα χέρια, κορίτσια, αγόρια στη σειρά και στή-
νανε χορό, ο κύκλος θα γινότανε πολύ-πολύ μεγάλος κι ολόκληρη τη Γη μας θ’ αγκά-
λιαζε, θαρρώ…
Πώς θα μπορέσει άραγε ο γερο-σοφός να βοηθήσει την ειρήνη να απλωθεί στη Γη; 
Μήπως αν πειστούν όλα τα παιδιά της Γης μια ορισμένη μέρα και ώρα να ενώσουν 
τα χέρια τους σχηματίζοντας μια τεράστια αλυσίδα που θα αγκαλιάσει τον πλανήτη; 

Με ένα βιβλίο ταξιδεύω... Με ένα βιβλίο πετάω...
Με ένα βιβλίο ονειρεύομαι...



Ένα κλασικό βιβλίο για την ειρήνη, τον πόλεμο, αλλά και για τη δύναμη καθενός από 
εμάς να αλλάξει τον κόσμο.

6. Θα σ’ αγαπώ ό,τι και αν γίνει (Debi Gliori, εκδόσεις Πατάκη)
Ο Μικρός είναι ένα αλεπουδάκι που δεν έχει καθόλου κέφια. Φοβάται πως η μαμά 
του δεν θα τον αγαπάει για πάντα. Ένα υπέροχο βιβλίο που αποδεικνύει στο παιδί 
πως η αγάπη των γονιών δεν έχει όρια.

7.  Μια αγκαλιά κι ένα φιλί κι ένα…κουτό κουτί  
(Βαλεντίνα Παπαδημητράκη, εκδόσεις Καλειδοσκόπιο)

Ένα παιδί και μια μαμά. Ένας διάλογος από εκείνους που κάποτε θα σου έχουν τύ-
χει. Μαμά, παίζουμε ένα παιχνίδι; Έχω εδώ ένα κουτί κι έχει μέσα κατιτί. Μάντεψε 
τι έχει μέσα το κουτί. Έχει μια ακρογιαλιά με βότσαλα χρωματιστά. Όχι, μαμά. Δεν 
χωράει σ’ ένα κουτί μια ακρογιαλιά.

8.  Τομ Σόγιερ ή το μεγαλύτερο παιδικό δωμάτιο του κόσμου  
(Μark Twain, εκδόσεις Παπαδόπουλος) 

Ο Τομ μένει σε μια φανταστική μικρή πόλη, στις όχθες του ποταμού Μισισιπή, μαζί 
με τη θεία του, την Πόλυ και τον ετεροθαλή αδελφό του, τον Σιντ. Αλλά ο Τομ δεν 
είναι ένα συνηθισμένο παιδί. Είναι ίσως το πιο σκανταλιάρικο… καλό παιδί της χώ-
ρας. Όχι μόνο γιατί δεν αφήνει στιγμή, μέρος και πράγμα που δεν εμπλέκεται, αλλά 
και γιατί έχει καταφέρει να έχει το μεγαλύτερο παιδικό δωμάτιο του κόσμου. Πώς το 
καταφέρνει αυτό; Ανοίγει την πόρτα και… όλος ο κόσμος γίνεται το δωμάτιό του!

9.  Η κυρά - Καλή και οι δώδεκα μήνες (Καραΐσκου Χρυσάνθη,   
εκδόσεις Διάπλαση)

Η κυρά - Καλή είναι μια γυναίκα που έχει πάντα μια καλή κουβέντα να πει στους άλλους 
ανθρώπους. Αντίθετα, από το στόμα της κυρά-Κακής καλός λόγος δεν θα βγει. Τι θα συμ-
βεί στις δύο αυτές γυναίκες, όταν συναντήσουν τους δώδεκα μήνες; - Πώς θα ήταν η ζωή 
σου, αν έλειπαν από αυτήν κάποιοι μήνες; - Τελικά η καλοσύνη ανταμείβεται; Απαντήσεις 
σε αυτά τα ερωτήματα θα μας δώσει αυτό το ελληνικό παραδοσιακό παραμύθι.
 
10.  Έναν καιρό και μια φορά, παραμύθια χαρωπά (Ρένα Ρώσση- Ζαΐρη, 

εκδόσεις Μίνωας)
Ένα κουνελάκι, ο Τιπιτί, πιάνει φιλίες με επτά λυκάκια κι ανοίγει κατά λάθος την πόρ-
τα του σπιτιού τους στον κακό τον Τράγο, γνωρίζει τον νάνο και τις επτά Χιονάτες κι 
ανοίγει την πόρτα του σπιτιού τους σε μια κουνελίτσα, μπαίνει μέσα σε έναν πύργο, 
όπου ζει ένας Πεντάμορφος και μια πολύ άσχημη πριγκίπισσα, ίδιο Τέρας! Και τότε 
τα παραμύθια γίνονται κατεργάρικα και πολύ-πολύ χαρωπά! 

11.  Η πριγκίπισσα που δεν μπορούσε να κοιμηθεί (Αnn Leysen, 
εκδόσεις Μεταίχμιο)

Ακόμα και οι πριγκίπισσες πρέπει το βράδυ να πηγαίνουν για ύπνο. Τι γίνεται όμως, 
αν μια μικρή πριγκίπισσα δεν μπορεί να κοιμηθεί; Ευτυχώς, όλοι στο παλάτι, αλλά 
και σε ολόκληρο το βασίλειο σπεύδουν να βοηθήσουν, δοκιμάζοντας κάθε λογής 
κόλπα: τραγουδούν νανουρίσματα, της διαβάζουν παραμύθια, μετράνε προβατάκια. 
Τίποτα δεν πιάνει όμως. Πώς θα μπορέσει να ξεκουραστεί η μικρή πριγκίπισσα;



12.  Το Γκρούφαλο (Julia Donaldson, εκδόσεις Πατάκη)
Το Γκρούφαλο είναι ένας ήρωας που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια παιδιά σε ολό-
κληρο τον πλανήτη, σε μια ιστορία που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κλασικές για 
παιδιά. «Ένα ποντικάκι βγήκε βόλτα στο σκοτεινό δάσος. Μια αλεπού είδε το ποντι-
κάκι και το ποντικάκι τής φάνηκε πολύ νόστιμο». Ακολούθησε το έξυπνο ποντικάκι 
και μάθε πώς θα γλιτώσει από μια αλεπού, μια κουκουβάγια, ένα φίδι κι ένα πεινα-
σμένο Γκρούφαλο.

13.  Ο παππούς μου έχει φίλο έναν γίγαντα (David Litchfield,  
εκδόσεις Μικρή Σελήνη)

«Οι παλάμες του είναι πλατιές σαν τραπέζια, τα πόδια του είναι μακριά σαν κολώ-
νες και οι πατούσες του είναι τόσο μεγάλες που μοιάζουν με βάρκες. Καταλαβαίνεις 
ποιον εννοώ;», ρώτησε ο παππούς. «Ναι», μουρμούρισε ο Νικόλας. «Τον μυστικό 
γίγαντα. Όμως, όλα αυτά είναι ένα ψέμα!»

14.  Η Τοσοδούλα (Hans Christian Andersen, εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί)
Η γλυκιά ιστορία της Τοσοδούλας κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1836. Ακολου-
θήστε το μικροσκοπικό, αλλά πανέμορφο κοριτσάκι στη λίμνη, όπου βασιλεύουν οι 
κακοί βάτραχοι και γνωρίστε την καλόκαρδη πεταλούδα που τη βοηθάει, τη γριά πο-
ντικίνα που τη φροντίζει με μητρική αγάπη και τον όμορφο πρίγκιπα που κερδίζει την 
καρδιά της! 

Απολαύστε τα ωραία αυτά βιβλία μαζί με τα παιδιά σας και ταξιδέψτε μαζί τους σε 
κόσμους διαφορετικούς! Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη να βρεθεί σε καινούργια 
μέρη, να γνωρίσει πολλούς ήρωες παραμυθιών και έπειτα προσπαθήστε να ανακα-
λέσετε στη μνήμη σας τις ιστορίες που διαβάσατε και να τις δραματοποιήσετε. Καλ-
λιεργήστε τη φιλαναγνωσία από τις μικρές ηλικίες και κεντρίστε το ενδιαφέρον των 
παιδιών για τα βιβλία. Όπως είπε και ο Albert Einstein: «Αν θέλετε το παιδί σας να 
γίνει έξυπνο, διαβάστε του παραμύθια. Αν θέλετε να γίνει πιο έξυπνο, διαβάστε του 
περισσότερα παραμύθια».



Παιχνίδια για... απαιτητικούς λύτες

Βρες στη μεγάλη εικόνα τα τέσσερα στοιχεία και χρωμάτισέ τα.



Ένωσε με μια γραμμή κάθε νάνο με τη σκιά του.



Der Wolf und die 7 Geißlein Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια
Neue Vokabeln  Nέο λεξιλόγιο
der Wolf ο λύκος
die Ziegenmama η μαμά κατσίκα
die Geißlein τα κατσικάκια
die Uhr το ρολόι

Das Märchen: Der Wolf und die 7 Geißlein Το παραμύθι: Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια
https://www.youtube.com/watch?v=EIsqw2s7KyA

Die 3 kleinen Schweinchen Τα 3 μικρά γουρουνάκια
Neue Vokabeln  Nέο λεξιλόγιο
das Schwein το γουρουνάκι
der Wolf ο λύκος
das Stroh το άχυρο
das Holz  το ξύλο
die Steine οι πέτρες
das Haus το σπίτι

Das Märchen: Die 3 kleinen Schweinchen Το παραμύθι: Tα 3 μικρά γουρουνάκια
https://www.youtube.com/watch?v=RhXVCAc_NGs

Spiel und Spaß



Dornröschen  Η ωραία κοιμωμένη 
Neue Vokabeln  Nέο λεξιλόγιο
der Prinz o πρίγκιπας
die Prinzessin Dornröschen η πριγκίπισσα ωραία κοιμώμενη
das Schloss το παλάτι
böse Fee η κακιά νεράιδα
gute Fee η καλή νεράιδα

Lied: Dornröschen Τραγούδι: Η ωραία κοιμωμένη
https://www.youtube.com/watch?v=K304vn71AG0

Rotkäppchen Η κοκκινοσκουφίτσα
Neue Vokabeln  Nέο λεξιλόγιο
Rotkäppchen  η Κοκκινοσκουφίτσα
der Wolf  ο λύκος
der Wald  το δάσος
die Oma  η γιαγιά
der Jäger  ο κυνηγός

Das Märchen: Das kleine Rotkäppchen Το παραμύθι: Η μικρή Κοκκινοσκουφίτσα
https://www.youtube.com/watch?v=W5cvBsuj3Qo

LIED: Was hast du für große Ohren Τραγούδι: Τι μεγάλα αυτιά που έχεις 
https://www.youtube.com/watch?v=eQvFp4ZD4Hc

Schneewittchen und die sieben Zwerge Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι 
Neue Vokabeln  Nέο λεξιλόγιο
Schneewittchen  η Χιονάτη
der Zwerg ο νάνος
die Königin η βασίλισσα
der Spiegel ο καθρέφτης
der Apfel το μήλο
der Prinz ο πρίγκιπας

Lied: Spieglein Spieglein  Τραγούδι: Καθρέφτη, καθρεφτάκι
an der Wand στον τοίχο
https://www.youtube.com/watch?v=VBw9HOmbOn8

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη 
Γραμματεία του Σχολείου (τηλ. 210 8176781).



ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!
VIEL SPASS!


