
ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ  ΚΑΗ ΘΡΖΚ. 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣ. 
Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 

 

Δι. Καξαληδόια   Κ. Κύξδε 
Σ. παλέιιε   Θ. Σζηαγθάλε 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Α΄  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
Γεύηεξν ηεύρνο - 2νο ηόκνο 

ΓΛΧΑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΓΛΧΑ Α΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
 

Γξάκκαηα  Λέμεηο  Ηζηνξίεο 
 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ 
 

2νο ΣΟΜΟ 
 

 

 
 

 



 

Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / 
Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α: 
«Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ 
εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ» 

 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
Μηράιεο Αγ. Παπαδόπνπινο 
Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ 
Πρόεδρος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 

 

Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ 
βηβιίσλ θαη παξαγσγή 
ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην 
Γεµνηηθό θαη ην Nεπηαγσγείν» 

 

Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ 
Γεώξγηνο Σύπαο 
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. 

 

Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ 
Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ 
Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. 

 

Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από 
ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη 
25% από εζληθνύο πόξνπο. 



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
Διέλε Καξαληδόια, Επίθ. 
Ιαζεγ. ηνπ Παλεπ. Αηγαίνπ  
Καιιηόπε Κύξδε, Εθπ/θόο 
Σαηηάλα παλέιιε, Εθπ/θόο 
Θενδώξα Σζαγθάλε, Εθ/θόο  
 

ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Βαζίι. Αλαγλσζηόπνπινο, 
Ιαζ. Παλεπ. Θεζζαιίαο 
Ησάλλεο Λεβεληόπνπινο, 
Σρνιηθόο Σύκβνπινο 
Λπδία Ακπόλε-Σζνύξα,  

Εθπαηδεπηηθόο 
 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Λήδα Βαξβαξνύζε, 
θηηζνγξάθνο-Δηθνλνγ/θνο 



 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 
Βαζίιεηνο Βνπβνλίθνο,  

Φηιόινγνο 
 

ΤΠΔΤΘ. ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ  

Πέηξνο Μπεξεξήο, Σύκβ. 
ηνπ Παηδαγσγ. Θλζηηηνύηνπ 

Υξήζηνο Παπαξίδνο, Σύκβ. 
ηνπ Παηδαγσγ. Θλζηηηνύηνπ 

 

ΤΠΔΤΘ. ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
Γεώξγηνο Οηθνλόκνπ, Λόλ. 
Πάξεδξ. ηνπ Παηδαγ. Θλζη. 

 

ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣ. ΔΡΓΑΗΔ 
ACCESS Γξ. Σέρλεο Α.Δ. 
 



 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ   
ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ,  

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 

 

Δι. Καξαληδόια   Κ. Κύξδε 
Σ. παλέιιε   Θ. Σζηαγθάλε 
 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ 
Μεηαίρκην 

 
 

ΓΛΧΑ Α΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 
 

Γξάκκαηα  Λέξεηο  Ηζηνξίεο 
 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ 
 

2νο ΣΟΜΟ 



 

 

 

 

 

 
 

 

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ 
έγηλε από ηελ Οκάδα αλά-

πηπμεο ςεθηαθνύ εθπαηδεπ-
ηηθνύ πιηθνύ πξνζβάζηκνπ 
από ακβιύσπεο καζεηέο, 

ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη 
Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη 
επνπηηθνύ πιηθνύ γηα 

καζεηέο κε αλαπεξίεο – 
Οξηδόληηα Πξάμε». 



 

ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΤΜΒΟΛΧΝ 
 

 
 Γξάθνπκε θαη 
 δηαβάδνπκε 
 
 Κάλνπκε θάηη όινη καδί 
 
 πδεηάκε 
 
 Θπκόκαζηε μαλά 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Άλνημε 
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Ζ κεηαθόκηζε 
 

 
 
 
 
 
 

 Σελ Κπξηαθή έλα κεγάιν 
θνξηεγό ζηακάηεζε έμσ 
από ηελ πνιπθαηνηθία πνπ 
κέλνπλ ν Άξεο θαη ε 
Μαξίλα. 
- ηνλ πξώην όξνθν λα ηα 
αλεβάζεηε παξαθαιώ, 
αθνύζηεθε κηα γπλαηθεία 
θσλή. 
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 Σξεηο εξγάηεο αλεβνθαηέ-
βαηλαλ ηε ζθάια θνπβαιώ-
ληαο πξάγκαηα. Έλα 
ςπγείν, κία θνπδίλα, κία 
ηειεόξαζε, δύν βηβιηνζή-
θεο, έλαλ ειεθηξνληθό 
ππνινγηζηή, κία θηζάξα, 
έλα πιπληήξην, θαξέθιεο, 
έλα κεγάιν ηξαπέδη, 
γιάζηξεο, θνύηεο… 
 Ο Άξεο θαη ε Μαξίλα 
θνηηνύζαλ από ην 
παξάζπξν. 
- Να έρνπλ άξαγε παηδηά νη 
θαηλνύξηνη καο γείηνλεο; 
αλαξσηήζεθε ε Μαξίλα. 
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 Σόηε είδαλ έλαλ εξγάηε 
λα μεθνξηώλεη έλα θόθθηλν 
παηδηθό πνδήιαην. 
 

 

Ζ κεηαθόκηζε αξρίδεη! 

Να ε θοσβέρηα κνπ, ηο 
πηάηο κνπ, ηο παητλίδη 
κνπ, ε δώλε κνπ. 
 

Να οη θοσβέρηες καο, 

ηα πηάηα καο, ηα 

παητλίδηα καο, οη δώλες 
καο. 
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 Ο νδεγόο ηνπ θνξηεγνύ 
έςαμε ζηνλ ράξηε γηα λα 
βξεη ζε πνην δξόκν λα 

μεθνξηώζεη ηα πξάγκαηα. 
Σν ζπίηη είλαη ζηελ νδό 
Έιιεο 9. 
 

 
Βξεο ζηνλ ράξηε ηεο 

επόκελεο ζειίδαο πνύ είλαη 
ε νδόο Έιιεο. 
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13 / 45 

ΠΑΡΚΟ 



 

Σν θνξηεγό έξρεηαη από  
ηε ιεσθόξν Γεκνθξαηίαο. 
εκείσζε ηε δηαδξνκή πνπ 
έθαλε κέρξη λα θηάζεη  
ζηελ νδό Έιιεο. 
 

 
 Ο Άξεο θαη ε Μαξίλα 
κέλνπλ ζηελ νδό Έιιεο 9.  
Ο Οξθέαο κέλεη ζηελ νδό 
Άγγεινπ ηθειηαλνύ 13.  
Ο ακπέξ κέλεη ζηελ νδό 
Δηξήλεο 15.  
Βξεο ζηνλ ράξηε  
ηνπο δξόκνπο πνπ κέλνπλ 
ηα παηδηά. 
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Όζηεξα γξάςε θη εζύ  
ηε δηεύζπλζή ζνπ. 
 

Μέλσ 

________________________

________________________

_______________________ 
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Ζ Αγγειηθή 
 
 

 
 
 
 

 Σν επόκελν απόγεπκα ν 
Άξεο ζπλάληεζε ζηε ζθάια 
ηεο πνιπθαηνηθίαο έλα 
θνξίηζη. Πξνζπαζνύζε λα 
αλεβάζεη ην πνδήιαην ηεο.  
Ο Άξεο ηε βνήζεζε. 
- Δγώ ζα θξαηήζσ ηελ 
πίζσ ξόδα. Δζύ θξάηα ην 
ηηκόλη, ηεο είπε. Πξόζερε λα 
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κε ρηππήζεη ν θαζξέθηεο 
ζηνλ ηνίρν. 
 Σα παηδηά αλέβαζαλ ην 
πνδήιαην ζηνλ πξώην 
όξνθν. 
- Φηάζακε, είπε ην θνξίηζη. 
Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηε 
βνήζεηά ζνπ. 
- Με ιέλε Άξε. Δδώ είλαη  
ν όξνθνο πνπ κέλσ, είπε  
ν Άξεο. 
- Δκέλα, κε ιέλε Αγγειηθή. 
Δίκαη ε θαηλνύξηα 
γεηηόληζζά ζαο. 
- Μνπ αξέζεη ην πνδήιαηό 
ζνπ. Σελ Κπξηαθή ζα πάσ 
κε ηνπο θίινπο κνπ βόιηα 
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ζην βνπλό. Θα πάξνπκε ηα 
πνδήιαηά καο. Θέιεηο λα 
έξζεηο θη εζύ; ξώηεζε  
ν Άξεο. 
 

 

Παίδνπκε ζρνιείν; 

Δγώ ζα είκαη ο 

δάζθαιός ζοσ. 
 

Κη εγώ ο καζεηής 

ζοσ. 
 

Δκείο ζα είκαζηε οη 
δάζθαιοί ζας. 
 

Κη εκείο οη καζεηές 

ζας. 

18 / 46 



Ο Άξεο ηειεθσλεί 
ζηελ Ησάλλα. Ση ζπδεηνύλ; 
πκπιήξσζε ηηο εξσηήζεηο 

κε ηηο ιέμεηο ποηος, ποηα, 

ποηο θαη δηάβαζε. 
 

- Καιεκέξα. Μνπ δίλεηε  
ηελ Ησάλλα, παξαθαιώ; 
 

- _______ ηε δεηά; 
 

- Δίκαη ν Άξεο. 
  

- Γεηα ζνπ, Άξε. 
 

- Ησάλλα, μέξεηο ______ 
είλαη ε θαηλνύξηα 
γεηηόληζζά κνπ; 
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- _______ είλαη; 
 

- Δίλαη ε Αγγειηθή. 
 

- Ζ Αγγειηθή είλαη ην 
θνξίηζη πνπ ήξζε ζήκεξα 
ζην ζρνιείν; 
 

- Ναη, απηή είλαη. 
 

- Δίλαη ζπκκαζήηξηα κε 
ηνλ ακπέξ. Πάεη ζηε 
δεπηέξα ηάμε. 
 

- Ξέξεηο _______ είλαη ην 
αγαπεκέλν ηεο παηρλίδη; 
 

- _______ είλαη; 
 

- Δίλαη ην πνδήιαην. 
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Παίδνπκε παληνκίκα; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Δίλαη Παξαζθεπή απόγεπ-
κα. ιε ε παξέα είλαη ζην 
ζπίηη ηνπ Άξε θαη ηεο 
Μαξίλαο. Απνθάζηζαλ λα 
παίμνπλ παληνκίκα.  
Ο Οξθέαο ιέεη ηνπο 
θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ. 
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Γηαιέγνπκε έλα ζέκα. 
Μπνξεί λα είλαη ηα δώα, ηα 
επαγγέικαηα ή νη ήξσεο 
ησλ παξακπζηώλ. Υσξηδό-
καζηε ζε νκάδεο. Κάζε 
νκάδα δηαιέγεη κπζηηθά ηη 
ζα παξνπζηάζεη ζηελ άιιε 
νκάδα. Ζ κία νκάδα παξνπ-
ζηάδεη ην ζέκα ρσξίο ιόγηα, 
κόλν κε θηλήζεηο. Γηα 
παξάδεηγκα, ηα παηδηά 
κηκνύληαη ηηο θηλήζεηο ησλ 
δώσλ. Οη παίθηεο ηεο άιιεο 
νκάδαο πξνζπαζνύλ λα 
καληέςνπλ. Κεξδίδνπλ, αλ 
καληέςνπλ ζσζηά. 

« 

» 
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Παίδνπκε παληνκίκα;  

Εγώ είκαη αζηξνλαύηεο, 

εζύ είζαη δηαζηεκόπινην, 

ασηός είλαη θεγγάξη.  

Εκείς είκαζηε αεξνπόξνη, 

εζείς είζηε αεξνπιάλα, 

ασηοί είλαη πνπιηά. 
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- Αο παίμνπκε ηα 
επαγγέικαηα, πξόηεηλε ν 
Άξεο. 
 Ζ νκάδα κε ηε Μαξίλα, 
ηνλ Άξε θαη ηνλ ακπέξ 
παίδεη πξώηε. Ο Άξεο θάλεη 
θύθινπο. Ο ακπέξ θξαηάεη 
ηνλ Άξε από ηελ κπινύδα. 
Ζ Μαξίλα θάλεη όηη πεηάεη. 
 Σα παηδηά ηεο άιιεο 
νκάδαο ζπδεηνύλ ηηο ηδέεο 
ηνπο. 
- Μήπσο είλαη πνπιηά; 
ξώηεζε ν Οξθέαο. 
- Σν βξήθα. Δίλαη αεξνπό-
ξνη, είπε ε Ησάλλα. 
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- Γελ είκαζηε αεξνπόξνη, 
απάληεζε ε Μαξίλα. 
- Δίζηε αζηξνλαύηεο; 
ξώηεζε ε Αγγειηθή. 
- Κεξδίζαηε! Ζ απάληεζε 
ηεο Αγγειηθήο είλαη  
ε ζσζηή. 
- Δζύ, Άξε, ηη είζαη; ξώηεζε 
ν Οξθέαο. 
- Δγώ είκαη ην δηαζηεκό-
πινην θαη ν ακπέξ είλαη ν 
πηιόηνο κνπ. 
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Γηαιέμηε έλα ζέκα. 

Υσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη 
παίμηε παληνκίκα. 
 

 

Δγώ ζα θάλσ ηολ 

αξρεγό ηφλ δώσλ. 
 
Καη εκείο ζα θάλνπκε 

ηης κατκνύδεο ηες 
δνύγθιαο 
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Βόιηα ζην βνπλό 
 

 Δίλαη Κπξηαθή πξσί. ια 
ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζην 
θνληηλό βνπλό. Μαδί ηνπο 
είλαη νη γνλείο ηνπ Άξε, ηεο 
Μαξίλαο θαη ηεο Αγγειηθήο. 
 ια ηα δέληξα έρνπλ 
γεκίζεη θύιια. Σα ινπινύ-
δηα κπξίδνπλ σξαία. 
Παληνύ έρνπλ θπηξώζεη 
θαηαθόθθηλεο παπαξνύλεο, 
θίηξηλεο θη άζπξεο καξγα-
ξίηεο. Σα πνπιηά θειαεδνύλ 
θαη πεηνύλ από θιαδί  
ζε θιαδί. Φάρλνπλ ηξνθή 
γηα ηα κηθξά ηνπο. 
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 Οη κέιηζζεο δνπδνπλίδνπλ 
θαη καδεύνπλ ηνλ ρπκό ησλ 
ινπινπδηώλ γηα λα ηνλ 
θάλνπλ κέιη. Οη πνιύρξσ-
κεο πεηαινύδεο κνηάδνπλ 
ζαλ λα ρνξεύνπλ ζηνλ 
αέξα. Μηθξά θαη κεγάια 
κπξκήγθηα ζθάβνπλ ηηο 
θσιηέο ηνπο θαη καδεύνπλ 
ηελ ηξνθή ηνπο. 
 Σα παηδηά αθήλνπλ ηα 
πνδήιαηα ηνπο. Σξέρνπλ 
θαη παίδνπλ ζην ιηβάδη. Ο 
Μνιύβηνο ζθάβεη ζην ρώκα 
θαη θξύβεη έλα θόθαιν. Ζ 
Μαξίλα θνηηάδεη ςειά θαη 
θσλάδεη ραξνύκελα: 
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- Φειά ζηνλ νπξαλό βιέπσ 
ρειηδόληα! 
 
 
 
 
 
 

 

 

Δγώ θρύβφ έλα 
θόθαιν, εζύ, 

κπξκήγθη, θρύβεης 
έλα ςίρνπιν, ε 

κέιηζζα θρύβεη ην 
κέιη. 
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Δκείο θρύβοσκε 
θόθαια, εζείο, 

κπξκήγθηα, θρύβεηε 
ςίρνπια, νη κέιηζζεο 

θρύβοσλ ην κέιη. 

 

 
ην ιηβάδη ππάξρεη θαη 

κηα ξνδαθηληά. Παξαηήξεζε 
ηηο εηθόλεο. 
Κάζε επνρή ηνπ ρξόλνπ ε 
ξνδαθηληά αιιάδεη. 
Γξάςε θάησ από θάζε 
εηθόλα ηελ επνρή πνπ 
ηαηξηάδεη. 
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 θαινθαίξη      άλνημε. 
 
 ρεηκώλαο        θζηλόπσξν. 

 
 
 
 
 

 
____________ ___________ 
 
 
 
 
 
 
____________ ___________ 
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Πώο είλαη ε ξνδαθηληά 
ζε θάζε επνρή; Να ηελ 
πεξηγξάςεηο. 
 

Σνλ ρεηκώλα ε ξνδαθηληά 

δελ έρεη θύιια. Σα θιαδηά 

ηεο είλαη γπκλά. 

Σελ____________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 
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________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 
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Σν θνηζύθη 
 

 
 
 
 
 
- Παηδηά, ειάηε γξήγνξα, 
θσλάδεη ε Αγγειηθή. Έλα 
πνπιί! Έλα κηθξό καύξν 
πνπιί! 
- Έλα κηθξό καύξν πνπιί 
πεξπαηά ζην κνλνπάηη. 
Διπίδσ λα κε θύγεη, είπε ν 
Άξεο. 
- Γε ζα θύγεη, αλ δελ ην 
ηξνκάμεηε. Γεηα ζαο, είκαη ε 
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Καηεξίλα. Δίκαη δαζνθύ-
ιαθαο. Σν πνπιί απηό είλαη 
θνηζύθη. Έρεη ζηε θσιηά 
ηνπ θνηζπθάθηα. Μαδεύεη 
ηξνθή θαη ηα ηαΐδεη. Σα 
θνηζύθηα ηξώλε ζθνπιήθηα, 
έληνκα θαη κηθξνύο 
θαξπνύο. Δδώ δνπλ αξθεηά 
θνηζύθηα. Υηίδνπλ ηηο 
θσιηέο ηνπο ζε ρακειά 
θιαδηά θαη ζάκλνπο. Σνλ 
ρεηκώλα δε βξίζθνπλ 
εύθνια ηξνθή. Ζ παγσληά 
ηα θνβίδεη. Γη’ απηό ιίγν 
θαηξό πξηλ έξζεη ε άλνημε, 
ζθπξίδνπλ από ηε ραξά 
ηνπο. ζνη αθνύλε ην 
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ζθύξηγκά ηνπο, μέξνπλ όηη 
ε άλνημε πιεζηάδεη. 
 
 
 
 

 
 

Κη εγώ γαβγίδφ από 
ραξά, όηαλ κε 

ταχδεύοσλ. 
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Σελ επόκελε κέξα ε 
Μαξίλα πήγε ζηε δεκνηηθή 
βηβιηνζήθε. Γαλείζηεθε έλα 
βηβιίν κε πιεξνθνξίεο γηα 
πνπιηά. Σν δηαβάδνπλ όινη 
καδί. 
 

ΣΑ ΚΟΣΤΦΗΑ 
 

Σν αξζεληθό  
θνηζύθη 
έρεη θαηάκαπξν ρξώκα.  
Σν ζειπθό έρεη θαζηαλό  
ζθνύξν ρξώκα. Σν ξάκθνο 
ηνπο είλαη ιεπηό θαη έρεη 
ρξώκα θίηξηλν ζθνύξν. Σα 
κάηηα ηνπο είλαη κεγάια. 

1 
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Σν θνηζύθη πεηά γξήγνξα.  
Φηεξνπγίδεη  
ρακειά, θνληά  
ζηε γε. 
 

Σν ζειπθό γελλάεη  
ζηελ αξρή  
ηεο άλνημεο  
4-6 πξαζηλσπά απγά. ε  
δύν βδνκάδεο ζθάλε ηα 
απγά θαη βγαίλνπλ  
ηα θνηζπθάθηα. Οη γνλείο  
θξνληίδνπλ ηα κηθξά ηνπο. 
 

Σν θνηζύθη  
ηνλ ρεηκώλα  
δε βξίζθεη ηξνθή.  

2 

4 

3 
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Γη’ απηό ςάρλεη γηα ηξνθή 
ζηηο απιέο ησλ ζπηηηώλ. 
 
Σελ άλνημε θαη  
ην θαινθαίξη  
ην θνηζύθη  
θειαεδάεη. Σν ηξαγνύδη  
ηνπ είλαη πνιύ κεισδηθό. 

 

5 

39 / 53 



 

Σν εκεξνιόγην  
ηεο Μαξίλαο 

 
 
 
 
 
 

Δεπηέξα 20 Απξηιίνπ 
Αγαπεκέλν κνπ εκεξνιόγην, 

Είκαη πνιύ ραξνύκελε. 
Φζεο πήγακε βόιηα ζην 
βνπλό κε ηα πνδήιαηά καο. 
Τξέμακε θαη παίμακε θπλε-
γεηό. Τα πνπιηά θειαεδνύ-
ζαλ θαη πεηνύζαλ από  
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θιαδί ζε θιαδί. Έςαρλαλ 
ηξνθή γηα ηα κηθξά ηνπο.  
Οη κειηζζνύιεο δνπδνύλη-
δαλ. Ήηαλ πνιύ όκνξθα. Ο 
Λνιύβηνο έζθαςε, έθξπςε 
έλα θόθαιν θαη ην ζθέπαζε 
κε ρώκα. 

Η Αγγειηθή είδε έλα καύ-
ξν πνπιί πνπ πεξπαηνύζε 
ζην κνλνπάηη. Ήηαλ θνηζύ-
θη. Είρε θαη θνηζπθάθηα. Λαο 
ην είπε ε θπξία Ιαηεξίλα, 
πνπ είλαη δαζνθύιαθαο. Λαο 
έκαζε θαη έλα πνηεκαηάθη: « 
Ιάλεη θξύν, θάλεη ηζίθη γηα 
ην δόιην ην θνηζύθη». 
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Τελ ώξα πνπ παίδακε 
θξπθηό, άθνπζα έλα ζηγαλό 
ηζίνπ ηζίνπ. Ινίηαμα γύξσ 
κνπ. Σην ρώκα, δίπια ζε 
έλαλ ζάκλν, ήηαλ έλα 
θνηζπθάθη. Τν θαεκέλν είρε 
πέζεη από ηε θσιηά ηνπ.  
Τν έπηαζα πξνζεθηηθά θαη  
ην έβαια ζηε θσιηά, δίπια 
ζηα αδειθάθηα ηνπ. Σε ιίγν 
γύξηζαλ θαη νη γνλείο ηνπο 
θέξλνληαο ζθνπιεθάθηα. 

Πεξηκέλσ κε αγσλία πόηε 
ζα μαλαπάκε ζην βνπλό. 
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Γεηα ζνπ, θόηζπθα 
 

Μηα κέξα ν Μάξηεο 
ζπλάληεζε ηνλ θόηζπθα. 
- Γεηα ζνπ, θόηζπθα, ηνπ 
είπε. 
- Γηα λα ζνπ πσ, απάληεζε 
ν θόηζπθαο ζπκσκέλνο. Γε 
κε ιέλε ζθέην θόηζπθα. Με 
ιέλε θπξ θόηζπθα θη αθέληε 
θηηξηλνκύηε, γηαηί πξώηνο 
απ’ όια ηα πνπιηά έθηηαμα 
ηε θσιηά κνπ. Γέλλεζα  
η’ απγά κνπ θη όπνπ λα ’λαη 
ζα δεηο θαη ηα παηδηά κνπ. 
 Ο Μάξηεο θνύλεζε ην  

« 
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θεθάιη ηνπ. Σελ άιιε κέξα 
έπηαζε ηόζν θξύν, πνπ ηα 
απγά ηνπ θόηζπθα έζπαζαλ. 
 Πξηλ έξζεη ν Απξίιεο, ν 
Μάξηεο ζπλάληεζε μαλά 
ηνλ θόηζπθα. 
- Καιεκέξα, θόηζπθα θαη 
θπξ θόηζπθα θη αθέληε 
θηηξηλνκύηε! 
- Γελ είκαη πηα θόηζπθαο 
θαη θπξ θόηζπθαο θη 
αθέληεο θηηξηλνκύηεο. Με 
μεγέιαζεο, Μάξηε! Σε κηα 
κέξα θάλεηο θξύν, ηελ άιιε 
θάλεηο δέζηε. Πάεη ε θσιηά 
κνπ, πάλε θαη η’ απγά κνπ! 
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 κσο ν θόηζπθαο, όηαλ 
δέζηαλε ν θαηξόο, έθηηαμε  
θαηλνύξηα θσιηά θαη 
γέλλεζε μαλά απγά. 

 

Δηαζθεπή ιατθήο  
παξάδνζεο 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

» 
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Παζραιηλό 

 
 
 

Πέληε κέξεο κόλν κέλνπλ 
γηα λ’ αξρίζνπλ νη γηνξηέο 
ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο 
θη νη παζραιηλέο ραξέο. 
Πώο κ’ αξέζνπλ  

νη θακπάλεο 
λα ρηππνύλ λπρηεξηλέο… 
Καη κνζθνβνινύλ  

νη θνύξλνη 
απ’ ηηο ηόζεο κπξσδηέο… 
Σα ηξαπέδηα θνθθηλίδνπλ 
απ’ ηα θόθθηλα η’ απγά. 

46 / 56 



 

Κη έλαο η’ άιινπ  
ηα ηζνπγθξίδνπλ 

θαη ηνπ ιελ: ρξόληα πνιιά… 
 

Έιιε Αιεμίνπ 
 

Αιεμίνπ, Έ. 1983. Τξαγνπδώ 
θαη ρνξεύσ. Αζήλα: 

Ιαζηαληώηεο 
 

Παζταιηλά θοσιούρηα 
 

Σα παιηά ρξόληα, ηηο παξα-
κνλέο ηνπ Πάζρα νη άλζξσ-
πνη έθηηαρλαλ θνπινύξηα. 
Σα έπιαζαλ έηζη, ώζηε λα 
κνηάδνπλ κε δώα, πνπιηά,  
ςάξηα, αλζξσπάθηα. Σνπο  
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έβαδαλ γηα κάηηα θαη ζηόκα 
γαξίθαια ή μπιάθηα 
θαλέιαο. ηε κέζε, ζπρλά 
έβαδαλ έλα θόθθηλν απγό. 
 

Δηαζθεπή από ην βηβιίν 
Πέξδηθεο θαη πνπιηά,  

Οη κηθξνί ιανγξάθνη 5,  
ηνπ Λνπζείνπ Ειιεληθήο 

Κατθήο Τέρλεο 
 

Καδαξάθη από ηελ 
Ισ, Δσδεθάλεζα 

 
Παζραιηλό  
θνπινύξη  
γηα ηα βαθηηζηήξηα 
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Ο θόζκνο 
ησλ βηβιίσλ 
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ηε βηβιηνζήθε 
 

 
 
 
 
 
 Σα παηδηά θαλόληζαλ λα 
πάλε ζηε βηβιηνζήθε. 
Ήζειαλ λα επηζηξέςνπλ ην 
βηβιίν γηα ηα πνπιηά.  
 Πήγαλ ζηελ αίζνπζα κε 
ηα παηδηθά βηβιία. Οη ηνίρνη 
ήηαλ γεκάηνη ξάθηα κε 
βηβιία. Βηβιία κεγάια θαη 
βηβιία κηθξά, βηβιία ρνληξά 
θαη βηβιία ιεπηά. Βηβιία κε 
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ζθιεξό εμώθπιιν θαη 
βηβιία κε καιαθό εμώθπι-
ιν. Βηβιία παιηά θαη βηβιία 
θαηλνύξηα. Πάλσ από ηα 
ξάθηα ήηαλ θνιιεκέλεο 
αθίζεο γηα βηβιία θαη 
εηθόλεο κε ήξσεο βηβιίσλ. 
ηε κέζε ππήξραλ δύν 
κεγάια ηξαπέδηα κε 
θαξέθιεο. ε κηα γσληά ηα 
παηδηά είδαλ έλα ραιί κε 
πνιιά καμηιάξηα.  
 Ζ ππεύζπλε ηεο βηβιηνζή-
θεο ηνπο θαιεκέξηζε θαη 
ηνπο ξώηεζε ηη βηβιία ζα 
ήζειαλ. 
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- Πείηε κνπ, παηδηά! Ση ζαο 
ελδηαθέξεη; ηα βηβιία 
κπνξνύκε λα βξνύκε ηα 
πάληα. 
 

 

Εεηώ έλα βηβιίν κε 
ήξσεο αλζξώπνπο 
θαη ην μεθπιιίδσ 
Υηεο εγώ δήηεζα 
έλα βηβιίν κε ήξσεο 
αλζξώπνπο θαη ην 
μεθύιιηζα 
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 Ο Άξεο δήηεζε έλα βηβιίν 
κε παξακύζηα. Ζ Αγγειηθή 
δήηεζε έλα βηβιίν κε πεξη-
πέηεηεο. Ο ακπέξ έλα 
βηβιίν κε πιεξνθνξίεο γηα 
ηα δώα ηνπ δάζνπο. 
 Ζ ππεύζπλε ηεο βηβιηνζή-
θεο έθεξε πνιιά βηβιία κε 
ηα ζέκαηα πνπ ηεο δήηεζαλ 
ηα παηδηά. Σα παηδηά 
έθαηζαλ ζηα καμηιάξηα θαη 
μεθύιιηζαλ ηα βηβιία. Ζ 
Μαξίλα άξρηζε λα δηαβάδεη 
ην βηβιίν πνπ δηάιεμε. Ο 
ηίηινο ηνπ ήηαλ  
«Σν γατηαλάθη»*. 
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*Το γαχηαλάθη: είλαη έλαο 
ρνξόο θαη καδί παηρλίδη. 
ια ηα παηδηά πηάλνληαη ζε 
θύθιν θαη ρνξεύνπλ. 
 

 
Γηα λα δαλεηζηεί ε 

Μαξίλα ην βηβιίν, πξέπεη 
λα γξάςεη ην όλνκα ηνπ 
ζπγγξαθέα θαη ηνλ ηίηιν ηνπ 
βηβιίνπ. Βνήζεζέ ηε. 
 

πγγξαθέαο:  
Δπγέληνο Σξηβηδάο  
 

Σίηινο: 
Σα ηξία κηθξά ιπθάθηα 
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Εσξδ αξή 
ην γατηαλάθη 

Δηθνλνγξάθεζε: 
Αγγειηθή Μαθξή 

ΔΤΓΔΝΗΟ ΣΡΗΒΗΕΑ 
Σα ηξία κηθξά ιπθάθηα 

Δηθνλνγξάθεζε.: 
Έιελ Ομέλκπεξπ 
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πγγξαθέαο: 
_______________________ 
 

Σίηινο: 
_______________________ 

 
 

 

 
Γξάςηε έλαλ θαηάινγν 

κε ηνπο ηίηινπο ησλ βηβιίσλ 
πνπ έρεηε ζηελ ηάμε ζαο. 
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Να ζαο δηαβάζσ; 
 

 Λίγεο κέξεο κεηά, ε 
Μαξίλα δηαβάδεη ζηνπο 
θίινπο ηεο έλα θνκκάηη από 
ην βηβιίν «Σν γατηαλάθη». 
 

Mηα θνξά, δελ πάεη θαηξόο, 
δνύζε ζ’ έλα κηθξό ρσξηό, 
θάπνπ εδώ θνληά, έλαο 
άλζξσπνο πνιύ ζνθόο θαη 
πνιύ γέξνο. Ζ πιάηε ηνπ 
ήηαλ ζθπθηή – ηόζν 
ζθπθηή, πνπ ε άζπξε ηνπ 
γελεηάδα άγγηδε ηε γε.  
Δίρε δηαβάζεη ηα βηβιία  
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όινπ ηνπ θόζκνπ θαη είρε 
κάζεη ηηο γιώζζεο όισλ 
ησλ αλζξώπσλ. Ενύζε  

απόκεξα,  
ζ’ έλα κηθξό  

ζπηηάθη,  
νινκόλαρνο.  

ηνλ θήπν ηνπ  
θύηξσλαλ  

θαη άλζηδαλ όισλ  
ησλ ινγηώλ  

ηα ινπινύδηα: 
ηξηαληάθπιια, ηνπιίπεο, 
καξγαξίηεο, θπθιάκηλα, 
δνπκπνύιηα θαη όκνξθα 
θαηαθόθθηλα γαξίθαια.  
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Οη ζπγρσξηαλνί ηνπ πνιύ 
ηνλ αγαπνύζαλ θαη όινη 
ηνλ θώλαδαλ«ν θπξ 
Νηθόιαο ν Γαξίθαινο». 

 
 

 

Δγώ όηαλ ήκοσλ 

κηθξόο, έηρετα 
ζπλέρεηα θαη δε 

ζηακαηούζα. 
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Κάπνην δεηιηλό, όηαλ ν 
ήιηνο θαιεζπέξηδε ηε 
λύρηα, πνπ ζθαξθάισλε 
πίζσ από ην βνπλό, ηξία 
θνξηηζάθηα πέξαζαλ 
κπξνζηά από ηνλ θήπν ηνπ 
θπξ Νηθόια, ηξαγνπδώληαο 
ηνύην ην όκνξθν ηξαγνύδη: 
 
 
 
 
 

Αλ όια ηα παηδηά ηεο Γεο 
πηάλαλ γεξά ηα ρέξηα, 
θνξίηζηα, αγόξηα ζηε ζεηξά 
θαη ζηήλαλε ρνξό, 
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ν θύθινο ζα γηλόηαλε πνιύ  
πνιύ κεγάινο 

θη νιόθιεξε ηε Γε µαο ζ’ 
αγθάιηαδε, ζαξξώ. 

 

Ζσξδ Σαξή 
 

Τν γατηαλάθη. 2004
12

.  
Αζήλα: Παηάθεο. 

Η εηθνλνγξάθεζε ζην 
παξαπάλσ απόζπαζκα είλαη 

ηεο Α. Λαθξή θαη 
πξνέξρεηαη από ηελ 
πξσηόηππε έθδνζε. 
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- Καη ηη έθαλε κεηά ν θπξ 
Νηθόιαο; ξσηάεη ν ακπέξ. 
Έθαλε έλαλ απιό ππνινγη-
ζκό, ιέεη ε Μαξίλα. Αλ όινη 
νη λένη όινπ ηνπ θόζκνπ, 
αγόξηα θαη θνξίηζηα, 
δώζνπλ ηα ρέξηα κηα 
νξηζκέλε κέξα, ζε κηα 
νξηζκέλε ζηηγκή, κπνξνύλ 
λα θηηάμνπλ έλα γατηαλάθη 
γύξσ από ηε Γε θαη όινη 
καδί, αγαπεκέλνη, λα 
ηξαγνπδήζνπλ θαη λα 
ρνξέςνπλ. Ο θπξ Νηθόιαο 
απνθάζηζε λα θάλεη ηνλ 
γύξν ηνπ θόζκνπ θαη λα 
κηιήζεη ζε όινπο γηα ηελ 
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ηδέα ηνπ. Ήηαλ ζίγνπξνο 
πσο ζα ηελ θαηαιάβνπλ θαη 
ζα ηε δερηνύλ. 
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Σν Αιθαβεηάξη  
κε ηνλ Ήιην 

 
 Όζηεξα ν Οξθέαο δηάβα-
ζε ζηνπο θίινπο ηνπ έλα 
θνκκάηη από έλα παιηό 
αιθαβεηάξη. 
 
 
 
 

Ο Ρήγας θαπεηάληος 
 

 Μηα βαξθνύια ήηαλ 
δεκέλε ζηελ αθξνγηαιηά.
 «Να ε βάξθα ηνπ γεξν-
Κνζκά! Σελ παίξλνπκε λα  

64 / 62 



πάκε ηαμίδη;» ιέεη ν Ρήγαο. 
 «Θα καο δεη, θαη ζα 
ραιάζεη ηνλ θόζκν από ηηο 
θσλέο» είπαλ η’ άιια 
παηδηά. 
 «Γε καιώλεη ν γεξν-
Κνζκάο» ιέεη ν Ρήγαο. 
 Λίγα παηδηά πήγαλ καδί 
κε ηνλ Ρήγα. Εύγσζαλ ηε 
βάξθα θαη πήδεζαλ κέζα. 
Λύλνπλ ην ζθνηλί θαη 
ηξαβνύλ καθξηά. Χξαία πνπ 
πεγαίλεη ε βαξθνύια κε ην 
θάηαζπξν παλί! «Καιό 
ηαμίδη! Υαηξεηίζκαηα ζηνπο 
δηθνύο καο!» ηνπο θσλά-
δνπλ από ηελ αθξνγηαιηά. 

65 / 62 



 
  

Ξαθληθά θύζεμε δπλαηόο 
αέξαο. Όζηεξα άζηξαςε  
ν ζπλλεθηαζκέλνο νπξαλόο 
θαη κπνπκπνύληζε. Ση 
κπόξα ήηαλ εθείλε! Πξώηε 
θνξά είδαλ λα πέθηεη ηόζν 
λεξό. 
 Ζ ζάιαζζα ζύκσλε θαη 
θνύζθσλε. Ζ βάξθα 
πήγαηλε εδώ θαη ’θεη. 
 Εαιηζκέλνο ν Ρήγαο δελ 
μέξεη ηη λα θάκεη. 
 Μα λα, ηνπο βιέπεη ν 
γνπξόο, ν ςαξάο. Πεδά ζε 
κηα βάξθα θαη πεγαίλεη 

ζ γ ζ β 
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θνληά ηνπο. ε ιίγν ηνπο 
βγάδεη ζηελ αθξνγηαιηά. 
ινη ηνπο είλαη 
θαηακνπζθεκέλνη. 
 «Δ, θαπεηάληε!» ιέεη ν 
γνπξόο ζηνλ Ρήγα. «Γε 
θηάλεη κνλαρά ε βάξθα, 
ρξεηάδεηαη θαη ν 
θαξαβνθύξεο!» 

 

Δεκαξάο, Α. (επηκ.) 1976.  
Τν Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην. 

Αζήλα: Εξκήο.  
Η εηθνλνγξάθεζε είλαη  

ηνπ Ι. Λαιέα θαη πξνέξρεηαη 
από ηελ πξσηόηππε έθδνζε. 

67 / 63 



 

 
 

 Ση πξόηεηλε ν Ρήγαο  
ζηα άιια παηδηά; 

 Γηαηί λνκίδεηο πσο δελ  
πήγαλ όια ηα παηδηά  
καδί ηνπ; 

 Ση ζπλέβε μαθληθά; 
 Ση είπε ζηνλ Ρήγα  

ν γνπξόο, ν ςαξάο; 
 Ση λνκίδεηο όηη ελλννύζε; 
 

 

Αλεβαίλφ, θαηεβαίλφ 

θαη ζην ζπίηη κπαίλφ, 

βγαίλφ. 
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Σε κνπζνύδα κνπ 
πιέλσ, θηόγθν ζηελ 
νπξά κνπ δέλσ, ήζπρε 
πνηέ δε κέλσ. 
 

ηαλ ζπκώλφ, κε ηε 

γάηα καιώλφ θαη κεηά 

θηιηώλφ. 
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Θα γξάςνπκε  
ην δηθό καο βηβιίν 

 
 
 
 
 
 
- Κύξηε, πήγακε  
ζηε δεκνηηθή βηβιηνζήθε 
θαη είδακε πνιιά βηβιία. 
Γηαβάζακε γηα  
ηελ πεξηπέηεηα ηνπ Ρήγα 
ζηε ζάιαζζα, δηαβάζακε 
θαη γηα έλαλ άλζξσπν πνπ 
αγαπνύζε πνιύ ηα βηβιία, 
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ηνλ θπξ Γαξίθαιν, είπε ν 
Άξεο. 
- Μαθάξη λα κπνξνύζακε 
λα γξάθακε θη εκείο βηβιία, 
είπε ε Ησάλλα. 
- Μπνξείηε λα γίλεηε θη 
εζείο ζπγγξαθείο. Να 
γξάςεηε δηθέο ζαο ηζηνξίεο. 
Καζέλαο ζαο κπνξεί λα 
ζθεθηεί κηα πεξηπέηεηά ηνπ, 
κηα αζηεία ηζηνξία, θάηη 
πνπ ηνλ έθαλε λα ραξεί ή 
λα ζηελαρσξεζεί. Θπκάζηε 
ηόηε πνπ ήξζε ζηελ ηάμε 
καο ην ζθπιάθη ηεο 
Ησάλλαο; είπε ν δάζθαινο. 
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- Α, λαη, θύξηε, θώλαμε ε 
Διέλε. Θα γξάςσ εγώ γη’ 
απηό. 
- Δγώ ζα γξάςσ γηα ηε 
κέξα πνπ δσγξαθίζακε 
όινη καδί ηε κάληξα ηνπ 
ζρνιείνπ, είπε ν Γακηαλόο. 
- Κη εγώ ζα πσ γηα ηε 
δαβνιηά ηεο γάηαο ζηελ 
παξάζηαζε ηνπ 
Καξαγθηόδε, είπε ε Ησάλλα. 
- Δγώ λα πεξηγξάςσ ηελ 
επίζθεςή καο ζην Ναπηηθό 
Μνπζείν; ξώηεζε ε 
Φσηεηλή. 
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- Θα θάλνπκε έλα βηβιίν. Θα 
θάλνπκε έλα κεγάιν βηβιίν, 
θώλαμε ν Γηάλλεο. 
- Θα θάλνπκε έλα κεγάιν 
βηβιίν κε ηζηνξίεο ηεο ηάμεο 
καο, ζπκπιήξσζε ν 
Πέηξνο. 
- Θα είλαη ην εκεξνιόγην 
ηεο ηάμεο καο, είπε ν 
δάζθαινο. 
- Καη ηη ζα θάλνπκε κε ηα 
ιάζε ηεο νξζνγξαθίαο; 
ξώηεζε ν Κσλζηαληίλνο. 
- Θα ηα δηνξζώζνπκε κε ηε 
βνήζεηα ηνπ ιεμηθνύ, είπε ν 
δάζθαινο. Μόιηο ζα 
ηειεηώζεηε ηηο ηζηνξίεο ζαο, 
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ζα ηηο γξάςνπκε ζηνλ 
ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. 
Μεηά ζα εηθνλνγξαθήζνπκε 
ην βηβιίν, δσγξαθίδνληαο 
όιεο ηηο ζειίδεο ηνπ θαη ην 
εμώθπιιν. Θα  γξάςνπκε 
ηνλ ηίηιν θαη ην βηβιίν καο 
ζα είλαη έηνηκν. 
 

 
Άλνημε ηνλ πξνεγνύ-

κελν ηόκν (1ν) ηνπ βηβιίνπ 
ζνπ ζηε ζειίδα 28. 
Παξαηήξεζε ηε δσγξαθηά. 
πκπιήξσζε ό,ηη ιείπεη.  
Θα κάζεηο ηη έγξαςε  
ν Γακηαλόο. 
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Ζφγραθηές ζηε κάληρα 
 

 Μηα κέξα είπακε ζηελ 
ηάμε λα δσγξαθίζνπκε ηε 
κάληξα ηνπ ζρνιείνπ. 
Ήξζαλ θαη νη γνλείο καο. Ζ 
κακά ηεο Φσηεηλήο έθεξε 
θνπινπξάθηα. Εσγξαθίζακε 
κηα θακεινπάξδαιε,______ 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
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 Δγώ παζάιεηςα θαηά 
ιάζνο ην ρέξη ηνπ Γηάλλε.  
Ο Γηάλλεο έπεζε πάλσ  
ζηα θνπινπξάθηα. Γελ  
ηα έιησζε όια. Ήηαλ πνιύ 
λόζηηκα. 
 

 

 

Δγώ ζα γράυφ ηελ 
ηζηνξία ηεο δσήο κνπ. 

 
 
 
 

76 / 65 



 

Έθζεζε βηβιίνπ 
 
 
 
 

 
 Ζ ηδέα πνπ είραλ ηα 
παηδηά ηεο πξώηεο ηάμεο 
λα θηηάμνπλ βηβιίν άξεζε 
ζε όινπο. Έηζη όιεο νη 
ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ 
άξρηζαλ λα θηηάρλνπλ 
βηβιία. Απνθάζηζαλ λα ηα 
παξνπζηάζνπλ ζηελ έθζεζε 
βηβιίνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 
Ζ δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ 
εηνίκαζε κηα αλαθνίλσζε. 
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2ν Γεκνηηθό ρνιείν  
Αηγαίνπ 12 
 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 
 

 ηηο 22 Μαΐνπ ζα γίλεη ζην 
ζρνιείν καο, όπσο θάζε 
ρξόλν, έθζεζε παηδηθνύ 
βηβιίνπ. ηελ έθζεζε ζα 
ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία 
βηβιίσλ. Γνλείο θαη παηδηά 
ζα κπνξέζνπλ λα ηα 
μεθπιιίζνπλ θαη λα 
δηαιέμνπλ. 
 Φέηνο ζηελ έθζεζε νη 
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 
ηνπ ζρνιείνπ καο ζα  
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παξνπζηάζνπλ ηα βηβιία 
πνπ δεκηνύξγεζαλ 
νκαδηθά. 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο:  
5-8 ην απόγεπκα 

 
 

Οη δάζθαινη θαη  
νη δαζθάιεο 
 

Ζ δηεπζύληξηα 
Υξηζηίλα Μειά 
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Ζ πξώηε ηάμε ζθέθηεθε λα 
εηνηκάζεη ηηο πξνζθιήζεηο 
γηα ηελ έθζεζε βηβιίνπ. 
 
Ησάλλα: Δκείο ζα εηνηκά-
ζνπκε ηελ πξόζθιεζε.  
 

Πέηξνο: Δκείο ζα εηνηκά-
ζνπκε ηελ πξόζθιεζε γηα 
ηελ έθζεζε.  
 

Διέλε: Δκείο ζα εηνηκά-
ζνπκε ηελ πξόζθιεζε γηα 
ηελ έθζεζε ηνπ βηβιίνπ.  
 

Γακηαλόο: Δκείο ζα 
εηνηκάζνπκε ηελ 
πξόζθιεζε γηα ηελ έθζεζε 
ηνπ βηβιίνπ ζην ζρνιείν. 
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Σα παηδηά έθεξαλ δηάθνξεο 
πξνζθιήζεηο γηα  
λα πάξνπλ ηδέεο. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πξόζθιεζε 
 

Σδόλη Ρνληάξη 
Οη πεξηπέηεηεο  

ηνπ βαζηιηά Μίδα 
 

Κπξηαθή 17 Οθησβξίνπ 
2004 

Θέαηξν Βεάθε,  
ηνπξλάξε 32 

 

Θίαζνο Πνιηηηζηηθή 
Παξέκβαζε 
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Ζ Σ΄ ηάμε ηνπ 49νπ Γ.. 
Αζελώλ ζαο πξνζθαιεί 

ζηελ παξνπζίαζε 
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 
«Πεξηβάιινλ θαη 

Πνιηηηζκόο ζηε γεηηνληά 
καο: Μνλαζηεξάθη – 
Κνπκνπλδνύξνπ – 

Φπξξή» ην άββαην 11 
Ηνπλίνπ 2005 ζηηο 6:30  

ην απόγεπκα  
ζην ζρνιείν καο. 
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Κάζε πξόζθιεζε καο 

δίλεη νξηζκέλεο πιεξνθν-
ξίεο. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά 
ηηο πξνζθιήζεηο. 
 
 Πνηνο καο πξνζθαιεί; 
 

 Γηα πνην ιόγν καο 
πξνζθαιεί; 

 

 Πνηα κέξα θαη ώξα πξέπεη 
λα είκαζηε εθεί πνπ καο 
πξνζθαινύλ; 

 

 Πνύ καο πξνζθαινύλ; 
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Αληίν, όλεηξά κνπ 
 
 
 
 
 
 

Ήκνπλα ζε κηα ζάιαζζα  
απέξαληε, γαιάδηα,  
γνξγόλεο κε λαλνύξηδαλ,  
κνπ θάλαλ ρίιηα λάδηα. 

 
Μεηά ζην δάζνο βξέζεθα  
καδί κε ηηο κατκνύδεο  
θαη έηξσγα θξαγθόζπθα  
κε δπν ρνληξέο αξθνύδεο. 
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ηνλ Άξε πξνζγεηώζεθα,  
ηνπο εμσγήηλνπο είδα,  
κα απ’ ην δηαζηεκόπινην  
έθπγε κία βίδα. 

 
Καη μαθληθά αθνύζηεθε  
κία θσλή μηδάηε,  
ήηαλε ε καλνύια κνπ:  
«Γηα ζήθσ απ’ ην  

θξεβάηη!». 
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Αρ, αληίν, όλεηξά κνπ,  
πξέπεη ηώξα λα μππλήζσ,  
ηε δαζθάια πνηνο αθνύεη  
ζην ζρνιείν αλ αξγήζσ. 
 

Αξγπξώ Ινθνξέιε 
 

Ινθνξέιε, Α. 2004.  
Αληίν,όλεηξα κνπ.  

Αζήλα: Ειιεληθά γξάκκαηα. 
Η εηθνλνγξάθεζε είλαη  
ηεο Φ. Σηεθαλίδνπ θαη 

πξνέξρεηαη από ηελ 
πξσηόηππε έθδνζε. 
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Το κοχύλι 
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Καινθαηξηλή εθδξνκή 
 

 Πξώηεο κέξεο ηνπ 
θαινθαηξηνύ. Ο θαηξόο έρεη 
δεζηάλεη. Οη γνλείο ησλ 
παηδηώλ είραλ ππνζρεζεί 
ζε όιε ηελ παξέα κηα 
εθδξνκή ζηε ζάιαζζα. Σελ 
Κπξηαθή ζα πάλε ζηελ Φηιή 
Άκκν. 
 Από ηε αλππνκνλεζία 
ηνπο όια ηα παηδηά μύπλε-
ζαλ πξσί πξσί, πξηλ 
αθόκε ρηππήζεη ην μππλε-
ηήξη. Δηνίκαζαλ ηα 
εθδξνκηθά ηνπο ζαθίδηα, 
θόξεζαλ ηα θαπέια ηνπο 
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θαη λα ηα ηώξα ζηνλ 
ζηαζκό ησλ ιεσθνξείσλ. Ζ 
ώξα είλαη 9. Κνηηάδνπλ ηνλ 
πίλαθα κε ηα δξνκνιόγηα. 
Πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηη 
ώξα θεύγεη ιεσθνξείν γηα 
ηελ Φηιή Άκκν. 
 
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΧΡΔ ΑΝΑΥΧΡΖΖ 

Πσργί Ψηιή Άκκος 

πξσί 
από-
γεπκα 

πξσί 
από-
γεπκα 

8 3 7 2 
9 6 9 3 
11 8 10 5 

  11 7 
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Σν ιεσθνξείν ησλ 9  
ήηαλ γεκάην. 

Παξαηήξεζε ηνλ πίλαθα κε 
ηα δξνκνιόγηα θαη 
απάληεζε. 
 

 Ση ώξα ζα θύγνπλ ηα 
παηδηά; _________________ 
 

 Πόζε ώξα ζα πεξηκέλνπλ 
γηα ην επόκελν 
δξνκνιόγην; ____________ 
 

 Ζ δηαδξνκή κέρξη ηελ 
Φηιή Άκκν είλαη κία ώξα.  
Ση ώξα ζα θηάζνπλ εθεί; 
_______________________ 
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Ίρλε ζηελ άκκν 
 
 
 
 
 
 
 

- Κάλνπκε έλα κεγάιν 
θάζηξν από άκκν; πξόηεηλε 
ε Μαξίλα. Άξε θαη Ησάλλα, 
εζείο ζα θνπβαιήζεηε άκκν 
κε ηα θνπβαδάθηα ζαο. Ζ 
Αγγειηθή, ν Μνιύβηνο θαη 
εγώ ζα ςάμνπκε γηα αρηβά-
δεο γηα λα ην ζηνιίζνπκε. 
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- Παηδηά, ειάηε γξήγνξα! 
Κνηηάμηε ηη βξήθε ν 
Μνιύβηνο! Κάηη κεγάια 
ζηξνγγπιά ίρλε πνπ 
μεθηλνύλ από ηε ζάιαζζα, 
θώλαμε ν ακπέξ. Αο ηα 
αθνινπζήζνπκε. 
 Ξαθληθά ηα ίρλε 
ζηακαηνύλ. Σα παηδηά 
θνηηάδνπλ γύξσ ηνπο κε 
απνξία. Δθείλε ηε ζηηγκή 
ηνπο πιεζηάδεη ε κακά ηνπ 
Οξθέα. 
- Παηδηά, πξνζέρεηε πνύ 
παηάηε! Μελ αλαθαηεύεηε 
θαζόινπ ηελ άκκν. Βξήθαηε 
ηα ίρλε κηαο ζαιάζζηαο 
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ρειώλαο. Μηα ρειώλα 
θάπνπ εδώ έρεη ζάςεη ηα 
απγά ηεο. ηελ άθξε ηεο 
παξαιίαο ππάξρεη κηα 
ηακπέια κε πιεξνθνξίεο 
θαη θσηνγξαθίεο. Πάκε 
όινη καδί λα ηε δνύκε. 
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Ζ ρειώλα  
Καξέηηα Καξέηηα 

 

ΚΑΡΔΣΣΑ ΚΑΡΔΣΣΑ 
 

Ζ ζαιάζζηα ρειώλα είλαη 
εξπεηό. Εεη ζηε ζάιαζζα 
εδώ θαη εθαηνκκύξηα 
ρξόληα, από ηελ επνρή ησλ 
δεηλνζαύξσλ. Σν θαβνύθη 
ηεο έρεη ζρήκα θαξδηάο. 
Σξώεη θαβνύξηα, αζηεξίεο, 
κέδνπζεο, αρηλνύο, 
ζθνπγγάξηα θαη 
θαιακαξάθηα. 
 
 

1 
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Από ην ηέινο ηνπ  
Μαΐνπ θαη κεηά νη  
ζειπθέο ρειώλεο  

βγαίλνπλ  
ζηε ζηεξηά κόλν  

γηα λα γελλήζνπλ.  
Γελλνύλ πάληα ζηελ 

παξαιία πνπ γελλήζεθαλ 
θαη νη ίδηεο. 

 
 
 
 
Οη ρειώλεο  

βγαίλνπλ από ηε ζάιαζζα 
ηε λύρηα, αλνίγνπλ ηξύπεο  

2 

3 
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ζηελ άκκν, γελλνύλ εθεί ηα 
απγά ηνπο θαη ηα 
ζθεπάδνπλ. 
 

 

Θα γίλσ θίινο κε ηνλ 
γιάξν, ηνλ θάβνπξα, 
ηνλ αρηλό, ηνλ 
αζηεξία θαη ην 
ρεισλάθη. 
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5 

 

ε θάζε ηξύπα  
αθήλνπλ  
πεξίπνπ 120 απγά.  
Μέλνπλ ζακκέλα  
ζηελ άκκν δύν κήλεο  
θαη ηα δεζηαίλεη ν ήιηνο.  
Οη ρειώλεο θξύβνπλ ηα 
απγά ηνπο θαιά, γηα λα κελ 
ηα βξεη θάπνην δών θαη ηα 
θάεη. 
 
 
Μόιηο ηα  
ρεισλάθηα  
βγνπλ από ηα απγά, 
ηξέρνπλ πξνο ηε ζάιαζζα.  

4 
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Πνιιά δελ πξνιαβαίλνπλ 
λα θηάζνπλ ζην λεξό, γηαηί 
ηα ηξώλε ηα ζαιαζζνπνύ-
ιηα. κσο θη απηά πνπ 
θηάλνπλ ζην λεξό 
θηλδπλεύνπλ από ηα κεγάια 
ςάξηα. Διάρηζηα κηθξά 
θαηαθέξλνπλ λα γίλνπλ 
κεγάιεο ρειώλεο. 

 
 
 

Οη θίλδπλνη  
γηα ηηο ζαιάζζηεο ρειώλεο  
είλαη πνιινί. Πηάλνληαη ζηα 
κεγάια δίρηπα θαη 
πλίγνληαη, επεηδή δελ  

6 
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κπνξνύλ λα πάξνπλ αέξα. 
Σξώλε πιαζηηθέο 
ζαθνύιεο, γηαηί λνκίδνπλ 
όηη είλαη κέδνπζεο θαη 
πεζαίλνπλ. Αλ νη παξαιίεο 
έρνπλ θώηα θαη θαζαξία, 
δελ κπνξνύλ λα 
γελλήζνπλ. 
 

ΤΛΛΟΓΟ  
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ  

ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΥΔΛΧΝΑ 
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Αξραίνη κύζνη 
 

- Τπάξρεη έλαο αξραίνο 
κύζνο από ηελ Ηλδία γηα ηε 
ζαιάζζηα ρειώλα, ιέεη ν 
κπακπάο ηνπ ακπέξ. ηα 
αξραία ρξόληα νη άλζξσπνη 
πίζηεπαλ όηη ηξεηο 
ειέθαληεο θνπβαινύζαλ ηε 
Γε ζηηο ξάρεο ηνπο. Απηνύο 
ηνπο ειέθαληεο ηνπο 
θνπβαινύζε πάλσ ζην 
θαβνύθη ηεο κηα ηεξάζηηα 
ζαιάζζηα ρειώλα. Ζ 
ρειώλα θνιπκπνύζε ζε κηα 
ζάιαζζα ρσξίο αξρή θαη 
ηέινο. 

100 / 74 



 Λέλε πσο, αλ ε ρειώλα 
πάςεη λα ππάξρεη, νη 
ειέθαληεο ζα ράζνπλ ηελ 
ηζνξξνπία ηνπο. Σόηε ε Γε 
ζα γιηζηξήζεη από ηηο 
ξάρεο ηνπο θαη ζα ραζεί. 
- Καη ζηελ αξραία Διιάδα 
πίζηεπαλ όηη ε ζαιάζζηα 
ρειώλα ήηαλ ζπνπδαίν 
δών, ιέεη ε κακά ηνπ 
Οξθέα. Γη’ απηό ηελ είραλ 
ζρεδηάζεη πάλσ ζε 
λνκίζκαηα. Έιεγαλ όηη ήηαλ 
ην αγαπεκέλν δών ηεο 
Αθξνδίηεο, ηεο ζεάο ηεο 
νκνξθηάο. 
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- Παιηά νη ςαξάδεο 
πίζηεπαλ όηη ζα είραλ θαιό 
ηαμίδη αλ έβιεπαλ ρειώλα 
λα θνιπκπάεη δεμηά από ηε 
βάξθα ηνπο. ηαλ έβιεπαλ 
ηε ρειώλα αξηζηεξά, 
πίζηεπαλ όηη ζα είραλ θαθό 
ηαμίδη, ζπκπιεξώλεη ν 
κπακπάο ηεο Αγγειηθήο. 
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Ζ ζπειηά 
 
 
 

 
 
 
 

 Ξαθληθά ν Μνιύβηνο 
αξρίδεη λα ηξέρεη. Σα παηδηά 
ηνλ βιέπνπλ λα ρώλεηαη 
αλάκεζα ζηα βξάρηα. Σν 
ζθπιάθη ράλεηαη από ηα 
κάηηα ηνπο. 
 ινη ςάρλνπλ λα ηνλ 
βξνπλ. Οη παηεκαζηέο ηνπ 
νδεγνύλ πίζσ από έλαλ 
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κεγάιν βξάρν. Σα παηδηά 
βξίζθνληαη κπξνζηά ζηελ 
είζνδν κηαο ζπειηάο. 
- Λέηε λα είλαη ζπειηά 
πεηξαηώλ; ξσηάεη ε 
Ησάλλα. Φνβάκαη ιίγν. 
- Με θνβάζαη. Θα ζνπ 
θξαηώ ην ρέξη. Έηζη δε ζα 
θνβάκαη νύηε εγώ, ιέεη ν 
Άξεο. Αο κπνύκε. 
- Αθνύγεηαη έλαο ζόξπβνο, 
ςηζπξίδεη ν ακπέξ. 
- Μνπ θαίλεηαη ζαλ 
ξνραιεηό. Μήπσο είλαη 
θάπνηνο πεηξαηήο πνπ 
θνηκάηαη; ξσηάεη ε Ησάλλα. 
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- Παηδηά, κε ράλεηε ην 
ζάξξνο ζαο, θσλάδεη ε 
Μαξίλα. Ο Μνιύβηνο είλαη 
πνπ γξπιίδεη. 
- Κάηη ζα βξήθε. Πάκε λα 
δνύκε, ιέεη ν Οξθέαο. 

 

 

Κρύβοκαη ζηε ζπειηά. 

Δζύ, θάβνπξα, θρύβεζαη 
ζηα βόηζαια. 

Ο αρηλόο θρύβεηαη  
ζηα βξάρηα. 

Σα ςάξηα θρύβοληαη  
ζηε ζάιαζζα. 
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Ζ κπνπξνύ 
 
 
 
 
 

 Σα παηδηά βξήθαλ ηνλ 
Μνιύβην. Κη απηόο είρε βξεη 
ηνλ ζεζαπξό πνπ θξπβόηαλ 
ζηε ζπειηά. Δίρε ζηαζεί 
κπξνζηά ζε έλα κεγάιν 
θνρύιη θαη ην γάβγηδε. Ήηαλ 
κηα κπνπξνύ. ηα παιηά 
ρξόληα νη λαπηηθνί 
θπζνύζαλ κέζα ζε ηέηνηα 
θνρύιηα. Έβγαηλε έλαο 
δπλαηόο ήρνο. Έηζη 
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εηδνπνηνύζαλ όηη θηάλνπλ 
ζηε ζηεξηά. 
- Με κηα κπνπξνύ ζθύξηδε 
θαη ν Σξίησλαο, είπε ε 
Μαξίλα. Έλαο αξραίνο 
ειιεληθόο κύζνο έιεγε όηη ν 
Σξίησλαο δνύζε ζηε 
ζάιαζζα. Απηόο είρε ζώκα 
αλζξώπνπ θαη νπξά 
ςαξηνύ, όπσο νη γνξγόλεο. 
Ήηαλ γηνο ηνπ Πνζεηδώλα, 
ηνπ ζενύ ηεο ζάιαζζαο. 
ηαλ ν Σξίησλαο ζύκσλε, 
ζήθσλε ηξηθπκία. Οη 
λαπηηθνί έρπλαλ θξαζί ζηε 
ζάιαζζα, γηα λα ηνλ 
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θαινπηάζνπλ θαη λα έρνπλ 
θαιό ηαμίδη. 
- Αο παίμνπκε ηνπο πεηξα-
ηέο. Απηνί νπσζδήπνηε ζα 
είραλ κπνπξνύ, θώλαμε ε 
Ησάλλα. 
- Πάκε ζηελ αθξνγηαιηά λα 
θπζήμνπκε κε ηελ 
κπνπξνύ. Ίζσο θάπνηνο 
καο αθνύζεη θαη απαληήζεη, 
είπε ν ακπέξ. 
- Αλ βάινπκε ην θνρύιη ζην 
απηί καο, κπνξνύκε λα 
αθνύζνπκε ην ηξαγνύδη ηεο 
ζάιαζζαο, είπε ε Αγγειηθή. 
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- Καη λα νλεηξεπηνύκε 
ζαιαζζηλά ηαμίδηα, 
ζπκπιήξσζε ν Άξεο. 
 

 

Ο θάβοσρας ζα πάξεη  
ηε κπνπξνύ. 

Ασηός ζα ηελ έρεη γηα 
ζπίηη ηνπ. 
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Σα ηδηηδίθηα 
 
 
 
 
 

Ζ Παλαγηά ην πέιαγν  
θξαηνύζε ζηελ πνδηά ηεο 
ηε ίθηλν, ηελ Ακνξγό  
θαη η’ άιια ηα παηδηά ηεο. 

 
Από ηελ άθξε ηνπ θαηξνύ  
θαη πίζσ απ’ ηνπο ρεηκώλεο  
άθνπγα ζθύξηδε ε κπνπξνύ  
θη έβγαηλαλ νη Γνξγόλεο. 
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Κη εγώ κέζα ζηνπο αρηλνύο  
ζηηο γνύβεο ζη’ αξκπξίθηα*  
ζαλ ηνπο παιηνύο  

ζαιαζζηλνύο  
ξσηνύζα ηα ηδηηδίθηα: 

 
 
 
 
 

* αρκσρίθη: κηθξό δέληξν 
πνπ θπηξώλεη δίπια ζηε 
ζάιαζζα. 
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- Δ, ζεηο, ηδηηδίθηα κνπ  
άγγεινη, 

γεηα ζαο θη ε ώξα ε θαιή. 
Ο βαζηιηάο ν ήιηνο δεη;  
Κη όι’ απνθξίλνληαλ καδί: 

 
- Εεη δεη δεη δεη δεη δεη δεη δεη. 
 

Οδπζζέαο Ειύηεο 
 

Ειύηεο, Ο. 1986
3
.  

Τα ξσ ηνπ έξσηα. 
Αζήλα: Ύςηινλ 
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Κνρύιη 
 

 Έλα θνρύιη κνπ ’δσζαλ. 
 

 Μέζα ηνπ ηξαγνπδά  
 κηα ζάιαζζα ηνπ ράξηε.  
 Νεξό ε θαξδηά κνπ γέκηζε  
 κε κηθξά κηθξά ςάξηα  
 από ζθηά θη από αζήκη. 
 Έλα θνρύιη κνπ ’δσζαλ. 
 

Φεληεξίθν Γθαξζία Κόξθα 
 

Κόξθα, Φ. Γθ. 1996
4
.  

Τα πνηήκαηα. 
Λεηάθξαζε Δηθηαίνο, Α. 

Αζήλα: Σ. Θ. Ζαραξόπνπινο 
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Δεκήηξεο Λπηαξάο,  
Η ηόλλα 
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Λέμεηο - θιεηδηά 
 

Ζ κεηαθόκηζε 
πνιπθαηνηθία, θνξηεγό, 
γείηνλαο, μεθνξηώλσ 
 

Ζ Αγγειηθή 
Αγγειηθή, πνδήιαην, 
όξνθνο 
 

Παίδνπκε παληνκίκα; 
νκάδα, παληνκίκα, 
επάγγεικα, παίδσ 
 

Βόιηα ζην βνπλό 
βνπλό, κέιηζζα, πνπιί, 
ρειηδόλη, πεγαίλσ, κπξίδσ 
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Σν θνηζύθη 
θύιαθαο, θνηζύθη, 
ρεηκώλαο, άλνημε, ζθπξίδσ, 
θειαεδώ 
 

Σν εκεξνιόγην ηεο Μαξίλαο 
ρώκα, πξνζεθηηθά, βάδσ, 
πέθησ 
 

Γεηα ζνπ, θόηζπθα 
θσιηά, Μάξηεο, δέζηε, θξύν 
 

ηε βηβιηνζήθε 
βηβιηνζήθε, βηβιίν, 
βηβιηνζεθάξηνο, δεηώ, 
δηαβάδσ 
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Να ζαο δηαβάζσ; 
γέξνο, γατηαλάθη, γε, 
ηξαγνπδώ, ρνξεύσ 
 

Σν Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην 
βάξθα, αέξαο, ζάιαζζα, 
ςαξάο, θνπζθώλσ 
 

Θα γξάςνπκε ην δηθό καο 
βηβιίν 
ζπγγξαθέαο, πεξηπέηεηα, 
ηάμε, εμώθπιιν,  γξάθσ 
 

Έθζεζε βηβιίνπ 
ζρνιείν, αλαθνίλσζε, 
έθζεζε, πξόζθιεζε 
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Καινθαηξηλή εθδξνκή 
εθδξνκή, ζάιαζζα, 
ιεσθνξείν, δξνκνιόγην 
 

Ίρλε ζηελ άκκν 
ίρλνο, άκκνο, ρειώλα, απγό, 
ζάβσ, πξνζέρσ, 
πιεξνθνξία 
 

Ζ ρειώλα Καξέηηα Καξέηηα 
εξπεηό, γελλώ, παξαιία, 
ζθεπάδσ, θίλδπλνο, 
ζαθνύια, θώηα 
 

Αξραίνη κύζνη 
κύζνο, ειέθαληαο, 
θνπβαιώ, ηαμίδη 
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Ζ ζπειηά 
ζπειηά, ζόξπβνο, ράλνκαη, 
ςάρλσ 
 

Ζ κπνπξνύ 
θνρύιη, ήρνο, Σξίησλαο, 
νπξά, λαπηηθόο, θξαζί 
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Πεξηερόκελα ηνπ 2νπ ηόκνπ 
ηνπ 2νπ ηεύρνπο 
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