
 

1. «Ο ςκαντηόχοιροσ που ικελε να τον χαϊδζψουν» 
Αναγνώςτου Κατερίνα 

 

Ο  μικρόσ  

ςκαντηόχοιροσ  φοβάται  

το  κακετί… μα  πιότερο  

απ’  όλα   φοβάται  τα  

φίδια!   Βιάηεται  να  

μεγαλϊςει   και  μαηί  

του  να  μεγαλϊςουν  

και  τ’ αγκάκια  του.    

Και  κάποτε  τα  

καταφζρνει.  Όλοι  

τρζμουν   ςτο  

πζραςμά    του!    Αλλά  

και  πάλι δεν  είναι  

ευχαριςτθμζνοσ,  γιατί  

τϊρα  δεν  ζχει  φίλουσ.  

Και  κζλει  τόςο  πολφ 

να  γνωρίςει  τθ  χαρά  

τθσ   φιλίασ……   Ζτςι,  

αποφαςίηει  να  ηθτιςει  

τισ  ςυμβουλζσ  των  

μεγάλων.  Άραγε  κα  βρει  τον  τρόπο  να  αποκτιςει  αυτό  που  

λαχταρά; 

Για να  μάκεισ το τζλοσ τθσ ιςτορίασ ακολοφκθςε ζναν από τουσ 

παρακάτω ςυνδζςμουσ:  

 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip31/Default.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cS4eqP3BpYI 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip31/Default.html
https://www.youtube.com/watch?v=cS4eqP3BpYI


Προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ για μικρότερα  παιδιά: 

 Ασ  παίξουμε ζνα παιχνίδι μνιμθσ με εικόνεσ από το παραμφκι! 
Ακολοφκθςε τον παρακάτω ςφνδεςμο και προςπάκθςε να βρεισ 
όλεσ τισ κάρτεσ που ταιριάηουν. 
https://learningapps.org/watch?v=pd2vnyao320 
 

 Σε ζνα λευκό χαρτί ηωγράφιςε τον  ςκαντηόχοιρο να 
παίηει χαροφμενοσ με τουσ φίλουσ του. Μθν ξεχάςεισ να 
χρθςιμοποιιςεισ πολλά χρϊματα για να κάνεισ τθ 
ηωγραφιά ςου ακόμθ πιο εντυπωςιακι!  
 

Προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ για μεγαλφτερα παιδιά: 

 Προςπάκθςε να βάλεισ τα γεγονότα τθσ ιςτορίασ ςτθν ςωςτι 
χρονολογικι ςειρά. Μπορείσ αν κζλεισ να ξαναδιαβάςεισ το 
παραμφκι.  
https://learningapps.org/watch?v=p5svfcj7j20 
 

 Δθμιοφργθςε  τον δικό ςου ςκαντηόχοιρο. Θα χρειαςτείσ ζνα 
λευκό χάρτινο πιατάκι, ψαλίδι και χρϊματα.  
Αρχικά, δίπλωςε το πιατάκι ςτθ μζςθ και ςχεδίαςε από τθ μία 
πλευρά το περίγραμμα του προςϊπου του ςκαντηόχοιρου.   

https://learningapps.org/watch?v=pd2vnyao320
https://learningapps.org/watch?v=p5svfcj7j20


Ζπειτα, με τθ βοικεια ενόσ ενιλικα, κόψε προςεκτικά με το 
ψαλίδι ςου το πρόςωπο του ςκαντηόχοιρου και τα αγκάκια του, 
όπωσ βλζπεισ ςτισ παρακάτω εικόνεσ. 

Τζλοσ, χρθςιμοποίθςε χρϊματα για να βάψεισ τον ςκαντηόχοιρό 
ςου  και να ςχεδιάςεισ τα μάτια, τθ μφτθ και το ςτόμα του. 

 



2. «Ο φεγγαροςκεπαςτισ» - Paybaret Eric 

 

Πολλοί κα το ακοφτε για πρϊτθ 

φορά, κι όμωσ υπάρχει το 

επάγγελμα του 

φεγγαροςκεπαςτι και είναι πολφ 

δφςκολο! Γι’ αυτό ο παλιόσ 

φεγγαροςκεπαςτισ κουράςτθκε 

και πρζπει να βρεκεί κάποιοσ για 

να πάρει τθ κζςθ του.  

Ο μικρόσ Τιμολζων είναι ο 

καινοφριοσ φεγγαροςκεπαςτισ. 

Μόλισ πιρε το πτυχίο του από τθ 

Μεγάλθ του Κόςμου Σχολι και 

είναι πανζτοιμοσ να πιάςει 

δουλειά ςτο φεγγάρι. Απόψε 

κιόλασ. Μόνο που μια αναποδιά 

κα τα χαλάςει όλα. Ο Τιμολζων 

πρζπει ωσ το χάραμα να φτάςει 

ςτο φεγγάρι. Θα τα καταφζρει;  

 

Για να  μάκεισ το τζλοσ τθσ ιςτορίασ ακολοφκθςε ζναν από τουσ 

παρακάτω ςυνδζςμουσ:  

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip48/Default.html 

https://www.youtube.com/watch?v=bn0gcurh-mo 

 

 

 

 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip48/Default.html
https://www.youtube.com/watch?v=bn0gcurh-mo


Προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ για μικρότερα  παιδιά: 

 Προςπάκθςε να φτιάξεισ το παηλ με τθν εικόνα του 
Φεγγαροςκεπαςτι από το εξϊφυλλο. Κάνοντασ κλικ πάνω ςτα 
κομμάτια μπορείσ να τα μετακινιςεισ και να τα ενϊςεισ με αυτά 
που ταιριάηουν. Καλι επιτυχία! 
https://puzzlefactory.pl/el/puzzle/paichnidi/gia-paidia/309893-
%CF%84%CE%BF-
%CF%86%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9 

 Ο Τιμολζων κζλει να 
ανζβει ςτο φεγγάρι 
και ηθτάει τθ βοικειά 
ςου. Σκζψου ζναν 
διαφορετικό τρόπο να 
φτάςει ςτο φεγγάρι 
και ηωγράφιςζ το ςε 
ζνα λευκό χαρτί 
Χρθςιμοποίθςε 
όμορφα χρϊματα και 
τθ φανταςία ςου!  
 

Προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ για μεγαλφτερα παιδιά: 

 

 Πιγεσ ςτο φεγγάρι και 

αποφάςιςεσ να 

ηωγραφίςεισ τθ κζα. Κάνε 

μία ηωγραφιά με όςα 

μπορεί να δει κανείσ από 

τθ ςελινθ. 

Χρθςιμοποίθςε ζντονα 

χρϊματα και τθ φανταςία 

ςου! 

 

 Σκζψου μία αςτεία ιςτορία με τισ περιπζτειζσ ςου ςτο φεγγάρι. 

Φαντάςου τουσ ιρωεσ, τθν πλοκι και δθμιοφργθςε ζνα ςφντομο 

κόμικ. Καλι επιτυχία! 

 

https://puzzlefactory.pl/el/puzzle/paichnidi/gia-paidia/309893-%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://puzzlefactory.pl/el/puzzle/paichnidi/gia-paidia/309893-%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://puzzlefactory.pl/el/puzzle/paichnidi/gia-paidia/309893-%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9


3. «Το βιβλίο που δεν ικελε να διαβαςτεί» -  

Βαςιλικι Κάργα 

 

Ζχετε επιςκεφκεί ποτζ μία δανειςτικι βιβλιοκικθ; Είναι 

ζνα μζροσ με πάρα πολλά 

βιβλία, τα οποία μπορεί να 

δανειςτεί και να διαβάςει ο 

κακζνασ. Ελάτε, λοιπόν, να 

ταξιδζψουμε ςτα ράφια μιασ 

τζτοιασ πανφψθλθσ 

βιβλιοκικθσ με αμζτρθτα 

βιβλία… Εκεί ηοφςε ζνα βιβλίο 

που δεν είχε διαβαςτεί ποτζ! 

Για τθν ακρίβεια, αυτό το 

βιβλίο δεν ικελε διαβαςτεί 

από κανζνα…     

 

Η τεράςτια βιβλιοκικθ ιταν 

το τζλειο μζροσ για να 

κρυφτεί ζνα βιβλίο που δεν κζλει να διαβαςτεί. Για 

ποιουσ λόγουσ όμωσ ζχει αυτιν τθν επικυμία; Τι είναι 

αυτό που κζλει να αποφφγει με κάκε τρόπο και ποιοσ 

είναι αυτόσ που τελικά κα το βοθκιςει να ηιςει μία 

μεγάλθ αποκάλυψθ;  

Για να  μάκεισ το τζλοσ τθσ ιςτορίασ ακολοφκθςε ζναν 

από τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ:  

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip15/Defa

ult.html 

https://www.youtube.com/watch?v=MNAh8-1nkR0 

 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip15/Default.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip15/Default.html
https://www.youtube.com/watch?v=MNAh8-1nkR0


Προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ για μικρότερα  παιδιά: 

 Πωσ φαντάηεςαι το εξϊφυλλο του 

βιβλίου που δεν ικελε να 

διαβαςτεί; Σε ζνα λευκό χαρτί 

ηωγράφιςζ το. Χρθςιμοποίθςε 

ζντονα χρϊματα και τθ φανταςία 

ςου για να το κάνεισ ακόμθ πιο 

εντυπωςιακό. 

 

 Ώρα για παιχνίδι! Βοικθςε το 

κορίτςι να οργανϊςει τθ 

βιβλιοκικθ τθσ. Τοποκζτθςε κάκε 

βιβλίο ςτο ςωςτό ράφι. 

Ακολοφκθςε προςεκτικά τισ οδθγίεσ 

τθσ. Καλι επιτυχία!  

http://www.jele.gr/activity/c/math/mathC002.swf 

 

Προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ για μεγαλφτερα παιδιά: 

 

 Ποιο είναι το αγαπθμζνο ςου βιβλίο; 
Δθμιοφργθςε μια αφίςα για να το 
παρουςιάςεισ. Προςπάκθςε να ηωγραφίςεισ 
το εξϊφυλλο και γράψε μία ςφντομθ 
περίλθψθ από κάτω. 

 

 Η δαςκάλα κζλει να κάνει δϊρο ςτουσ 
μακθτζσ τθσ από 2 βιβλία. Όμωσ, ζχει κάποιεσ 
απορίεσ κατά τθν επίςκεψι τθσ ςτο 
βιβλιοπωλείο. Βοικθςζ τθ να λφςει το 
παρακάτω πρόβλθμα. (κα χρειαςτείσ χαρτί 
και μολφβι) 

http://www.jele.gr/?q=activity/c/math/mathC062.swf  

 
 

http://www.jele.gr/activity/c/math/mathC002.swf
http://www.jele.gr/?q=activity/c/math/mathC062.swf

