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Λίγα λόγια για το περιοδικό µας 

Είµαστε πια  δευτεράκια και ξεκινήσαµε τη νέα χρονιά µε όρεξη να µάθουµε πολλά νέα πράγµατα. Και επειδή µεγα-
λώσαµε αποφασίσαµε να κάνουµε και ένα περιοδικό, στο οποίο θα γράφουµε τα νέα µας, τις δραστηριότητες που 
συµµετείχαµε και µερικά πράγµατα από αυτά που µάθαµε και τα βρήκαµε ενδιαφέροντα. Αποφασίσαµε ακόµα το 
περιοδικό µας να το γεµίσουµε µε ζωγραφιές, ώστε να γίνει πιο όµορφο. Ελπίζουµε να σας αρέσει και να το διαβά-

σετε όλο!      

 Περιεχόµενα                                                                      

Ποιήµατα για το                                                        

φθινόπωρο και τον χειµώνα                                                          

Τα νέα  της τάξη µας                                                                                                                 

Επισκέψεις - δράσεις                                           

Τοπικές διαδροµές                                                     

Η πόλη µας, ο Βόλος                                                        

Η ιστορία του Ιάσονα                                                     

Ας µιλήσουµε για το περιβάλλον                           

Οικολογικοί κανόνες                                                   

Τα  δικαιώµατα του παιδιού                                    

Ιστορίες από τα παλιά                                             

Χριστουγεννιάτικα έθιµα                                                                                                                                                                                         

Γνωρίζω τον κόσµο                                                                                                              

Με  την µουσική                                                       

στον κόσµο ταξιδεύω.                                                                                                           

Παραδοσιακά παιχνίδια                                                                                                

Η γωνιά του παραµυθιού                                                                                                                   

Το λιοντάρι και το ποντίκι                                              

Η βιβλιοπαρέα µας                                                            

Παροιµίες για τους µήνες                                       

Αινίγµατα για τον ελεύθερο χρόνο                                                                                                  

Τι θα φάµε σήµερα µαµά;                                                    

Ευχές για τον καινούριο χρόνο 

 
Οι µικροί δηµοσιογράφοι είναι: 

Ελεάνα Αναστασίου, Κωστής Γάτσιος, Θανάσης Γκουζής Χρήστος, Γρηγορίου,                                                    
Αλεξάνδρα ∆ηµοπούλου, Ναυσικά Κοντογεωργάκη, Μίλτος Κοντογιάννης, Χριστίνα Μακρή,                           

Γεωργία Μανώλη, Μάριος, Μπαλόκας, Γιώργος Νίκας, Ντισάρτο Ντελχάι, Γιώργος Οικονόµου,                     
Σταυρούλα Πατσέα, ∆ηµήτρης Πατσέας, Μυρτώ Σάββα, Ερµής Συγγελούδης, Αργυρώ Σύντηλα,    

Κωνσταντίνα Τόγια, Βιολέττα Τσαρδακά, Άγγελος Τσούνης, Κατερίνα Φηύγα. 

Ποιήµατα για το φθινόπωρο και τον χειµώνα 

 

Φθινόπωρο φτάνει, τα φύλλα πέφτουν,                                                           

τα χελιδόνια µακριά φεύγουν.                                                                  

 

Τα σχολεία ανοίγουν, µε φωνές γεµίζουν,                                                     

τα πρωτοβρόχια αρχίζουν, τα χρυσάνθεµα ανθίζουν. 

Ο χειµώνας µου αρέσει, γιατί το χιόνι θα πέσει,                              

τα Χριστούγεννα θα έρθουν, τη χαρά θα φέρουν.                                       

 

Την Πρωτοχρονιά όλα τα παιδιά θα ξυπνήσουν,                                        

τα δώρα δίπλα στο δέντρο  θα αντικρύσουν.  
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Μια καινούρια χρονιά ξεκίνησε. Πέρα από τα µαθήµατα  στο σχολείο µας έγιναν πολλές δραστηριότητες και οι 

µαθητές επισκέφτηκαν πολλά µέρη. Έτσι κι εµείς συµµετείχαµε σε πολλές δραστηριότητες. Θα σας παρουσιά-

σουµε λοιπόν τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που πήραµε µέρος ή παρακολουθήσαµε. 

∆ράσεις και εκδηλώσεις στη σχολική ζωή 

Τα νέα της τάξης µας 

Μια όµορφη  µέρα πήγαµε στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκεί πή-

ραµε µέρος σε διάφορα αθλήµατα του στίβου. Το στάδιο ήταν 

πολύ µεγάλο και µας έκανε εντύπωση τα πολλά γήπεδα που εί-

χε. Περάσαµε πολύ ωραία, παίξαµε, διασκεδάσαµε και καταλά-

βαµε πόσο σηµαντικό είναι για την υγεία µας να αθλούµαστε. 

Και βέβαια καταλάβαµε ότι δεν έχει σηµασία η νίκη, αλλά η χαρά 

της συµµετοχής.  

 

Μια άλλη µέρα πήγαµε στο πολιτιστικό κέντρο 

της Νέας Ιωνίας και είδαµε τη θεατρική παρά-

σταση «Κοπέλια». Οι ήρωες ήταν ένας παι-

χνιδοποιός,, µια κούκλα, µια όµορφη κοπέλα 

και ένα αρχοντόπουλο που αγαπούσε την κο-

πέλα. Αν και  ο παιχνιδοποιός ήθελε το αρχο-

ντόπουλο ν’ αγαπήσει την κούκλα για να µπο-

ρέσει αυτή να ζωντανέψει, τελικά δεν τα κατά-

φερε και οι δυο νέοι παντρεύτηκαν. Ήταν µια 

ωραία παράσταση µε πολύ χορό και γέλιο. 

 

Για άλλη µια χρονιά γιορτάσαµε στο σχολείο την 28η Οκτωβρίου. 

Η ∆΄τάξη διοργάνωσε µια όµορφη γιορτή µε ποιήµατα, θεατρικά και 

τραγούδια, που την παρακολούθησαν όλοι οι µαθητές του σχολείου 

και γονείς. Τιµήσαµε µε αυτόν τον τρόπο αυτούς που είπαν  «Όχι» 

στους Ιταλούς και στο Μουσολίνι και δεν τους παρέδωσαν την πα-

τρίδα µας. Αγωνίστηκαν γενναία  για να είµαστε εµείς σήµερα ελεύ-

θεροι.  

Λίγες µέρες αργότερα η Ε΄ Τάξη έκανε µια γιορτή για το 

Πολυτεχνείο. Και αυτή η γιορτή είχε ποιήµατα, θεατρικά 

και τραγούδια. Η κυρία µας είχε µιλήσει τις προηγούµενες 

µέρες για τους φοιτητές που κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο 

πριν πολλά χρόνια  ζητώντας να έρθει η δηµοκρατία στην 

Ελλάδα, γιατί την κυβερνούσαν κάποιοι σκληροί και κα-

κοί άνθρωποι που δεν άφηναν τους Έλληνες να λένε τη 

γνώµη τους. Η γιορτή ήταν πολύ ωραία και όλοι είπαµε 

µπράβο στους συµµαθητές µας. 
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Η 3 ∆εκεµβρίου  είναι η µέρα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτή τη µέρα συζητήσαµε στην τάξη για τα άτοµα 

αυτά, και είπαµε ότι έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε όλου τους ανθρώπους για µόρφωση, εργασία, υγεία, χαρά. Μετά 

η κυρία µας έδωσε ένα φυλλάδιο µε τη νοηµατική γλώσσα και προσπαθούσαµε όλα τα παιδιά να σχηµατίσουµε 

λέξεις σε αυτή τη γλώσσα που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι που δεν µπορούν να µιλήσουν. 

 

∆ιαδραστικός κινηµατογράφος στο σχολείο  

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα παρακολουθήσαµε στο σχολείο κινηµατογράφο. Η ταινία 

που είδαµε είχε θέµα τα άγρια ζώα της πατρίδας µας. Είδαµε ζώα που ζουν στα δάση, 

αλλά και στη θάλασσα, όπως το κόκκινο ελάφι, την αρκούδα, τη φώκια µονάχους - µονά-

χους, τη χελώνα καρέτα, την οχιά της Μήλου και τον αργυροπελεκάνο. Ήταν πολύ ωραία, 

γιατί συµµετείχαµε κι εµείς δίνοντας απαντήσεις  πάνω στο θέµα της ταινίας. Όλοι παρα-

κολουθούσαµε µε προσοχή και µας άρεσε πολύ. 

∆ραστηριότητες και επισκέψεις για τα Χριστούγεννα 

Λίγες µέρες πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων  επισκεφτήκαµε το πάρκο όπου 

ζωντάνευε η εποχή των παγετώνων. Εκεί είδαµε προϊστορικά ζώα και µάθαµε πολ-

λά πράγµατα για την εποχή εκείνη, δηλαδή πριν χιλιάδες χρόνια. Είδαµε µαµούθ, 

έναν τριχωτό ρινόκερο, έναν γιγάντιο κάστορα, µια αρκούδα και µια σπηλιά σαν αυ-

τή που κατοικούσαν οι άνθρωποι την εποχή των παγετώνων. Στο τέλος είδαµε πειρά-

µατα στο εργαστήριο των πειραµάτων. Ήταν υπέροχα και θα θέλαµε να ξαναπάµε. 

Την τελευταία  εβδοµάδα πριν κλείσουν τα σχολεία  στο σχολείο µας έγινε παζάρι µε παιχνίδια και βιβλία. Οι µαθη-

τές µπορούσαν να αγοράσουν µε λίγα χρήµατα παιχνίδια και βιβλία που είχαν φέρει άλλοι µαθητές και τα χρήµατα 

αυτά θα πάνε σε ανθρώπους  που τα έχουν ανάγκη.  

Και κάπως έτσι φτάσαµε λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Καιρός να ξεκουραστούµε, να παίξουµε και να 

χαρούµε! 

Φτιάχνουµε χριστουγεννιάτικα                    

στολίδια µε αγάπη  

Μια όµορφη µέρα ήρθε στο σχολείο η 

κυρία Ελένη Μακρή και µαζί φτιάξαµε 

χριστουγεννιάτικά στολίδια. ∆ιασκεδά-

σαµε και δηµιουργήσαµε πολύ ωραία 

πράγµατα  µε ζυµάρι που τα διακοσµή-

σαµε µε χρώµατα και κορδέλες.  

Φτιάχνοντας χριστουγεννιάτικες  

κάρτες στο Μεταξουργείο 

Τέλος πήγαµε στο Μεταξουργείο που 

είναι ένα παλιό εργοστάσιο και σήµερα 

το έχουν φτιάξει και υπάρχουν εκεί πολ-

λά γραφεία και αίθουσες. Εκεί φτιάξαµε 

χριστουγεννιάτικα στολίδια. Μας άρεσε 

πολύ.  
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Μένουµε σε µία από τις πιο όµορφες πό-

λεις της  Ελλάδας, τον Βόλο.  

Ακριβώς πάνω από τον Βόλο είναι το 
Πήλιο, ένα πανέµορφο βουνό µε πολλά 
χωριά. Μερικά χωριά είναι οι Μηλιές, η 

Ζαγορά, η Μακρινίτσα και η Πορταριά.  

Όποιος έρθει στην πόλη µας πρέπει ο-
πωσδήποτε να πάει και µια βόλτα στο 
Πήλιο.  Εκεί θα δει καταπληκτικά αρχοντι-
κά, πέτρινες βρύσες, µπορεί να επισκε-
φτεί διάφορα µουσεία και να περπατήσει 
στα µονοπάτια. Βέβαια θα απολαύσει την 
καταπράσινη φύση και τις αυλές των 
σπιτιών µε τα πολύχρωµα λουλούδια. Θα 
θαυµάσει τις παραλίες και τις πλατείες  
µε τα πολλά δέντρα που έχει κάθε πηλιο-

ρείτικο χωριό.  

Ο Βόλος έχει ένα όµορφο λιµάνι που εί-

ναι γεµάτο από καράβια και βαρκούλες.  

Όποιος έρχεται στον Βόλο το πρώτο που 
βλέπει είναι η πανέµορφη παραλία. Περ-
πατώντας στην παραλία θα συναντήσει 
το Πανεπιστήµιο, όπου εκεί πηγαίνουν 

πολλοί φοιτητές να σπουδάσουν.  

Αν κουραστεί µπορεί να καθίσει σε µια 
καφετέρια ή να πιεί ένα τσιπουράκι σ’ 
ένα από τα τσιπουράδικα του Βόλου που 

είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα.  

Ακόµα στην πόλη µας υπάρχουν πολλά  
µουσεία που αξίζει να τα επισκεφτούµε 

και πολλές εκκλησίες και πάρκα.  

Πραγµατικά ο Βόλος είναι µια όµορφη 

πόλη! 

 

Τοπικές διαδροµές 

Η πόλη µας, ο Βόλος 
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     Ιστορίες από τα πολύ παλιά χρόνια 

Μπαίνοντας κάποιος στο λιµάνι του Βόλου αντικρίζει την Αργώ, που θυµίζει σε όλους την ιστορία του 

τόπου µας και από πόσο παλιά ξεκινάει. Και να ποια είναι η ιστορία για την Αργώ.   

Λίγο πριν την αργοναυτική εκστρατεία 

Τα πολύ παλιά χρόνια στον τόπο µας υπήρχε µια πόλη που την έλεγαν Ιωλκό. Βασιλιάς ήταν ο Αίσονας που 
έχασε τον θρόνο του από τον κακό αδελφό του, Πελία. Ο Αίσονας έστειλε το γιο του, Ιάσονα, στο Πήλιο για να 
τον προστατέψει από τον Πελία. Ο Ιάσονας µεγάλωσε δίπλα στον Κένταυρο Χείρωνα που του έµαθε πολλά 
πράγµατα. Όταν ο Ιάσονας έγινε είκοσι χρονών έφυγε από το Πήλιο. Κατεβαίνοντας από το βουνό έφτασε 
στον ποταµό Άναυρο. Εκεί συνάντησε µια γριούλα που του ζήτησε να την περάσει από το ποτάµι. Πήρε λοι-
πόν τη γριούλα αγκαλιά και  καθώς προχωρούσε έχασε το ένα σανδάλι του. Έτσι έφτασε στον θείο του, τον 
Πελία. Αυτός φοβήθηκε πάρα πολύ µόλις τον είδε µ’ ένα σανδάλι, γιατί του είχαν πει ότι θα χάσει τον θρόνο 
του από ένα µονοσάνδαλο. Για αυτό τον έστειλε σ’ ένα επικίνδυνο ταξίδι ελπίζοντας να µην επιστρέψει κι έτσι 

να µην κινδυνέψει να χάσει τον θρόνο του.  

Το ταξίδι αυτό ο Ιάσονας το έκανε µε ένα πλοίο, που το ονόµασαν Αργώ. Μαζί του πήγαν και οι γενναίοι Αρ-

γοναύτες και πέρασαν  πολλές περιπέτειες και κινδύνους. 
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Οικολογικοί κανόνες 

Όλοι γνωρίζουµε ότι πρέπει να φροντίζουµε και να προστατεύουµε το περιβάλλον.                                        

Γι’ αυτό κι εµείς σκεφτήκαµε µερικούς κανόνες που πρέπει να σεβόµαστε, ώστε                                          

να µη βλάπτουµε το περιβάλλον. Να ποιοι είναι αυτοί! 

 

Αν όλοι σεβόµαστε αυτούς τους κανόνες, τότε                                                                                     

η ζωή µας θα είναι  σίγουρα καλύτερη! 

Ας  µιλήσουµε για το περιβάλλον 

Πετάµε τα σκουπίδια στους 

κάδους και όχι όπου να ναι! 

 

Προστατεύουµε τα δάση και δεν   

ανάβουµε φωτιές κοντά τους. 

∆εν σπαταλάµε άσκοπα νερό 

αφήνοντας τις βρύσες ανοικτές. 

 ∆εν αφήνουµε τα φώτα ανοικτά,    

όταν βγαίνουµε από το δωµάτιο. 

Πηγαίνουµε βόλτα µε το ποδήλατο 

και δε χρησιµοποιούµε αυτοκίνητο 

για τις κοντινές αποστάσεις. 

∆εν αγοράζουµε πλαστικά ποτήρια 

και πιάτα, γιατί όταν τα πετάµε                     

βλάπτουµε το περιβάλλον. 

∆εν πετάµε σκουπίδια στη 

θάλασσα και στις παραλίες. 

Κάνουµε ανακύκλωση. 

 

Προστατεύουµε τα ζωάκια 

και δεν τα βασανίζουµε. 

Φυτεύουµε δέντρα και λουλούδια, 

γιατί µας δίνουν οξυγόνο. 
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Αν όλοι σεβόµαστε αυτούς τους κανόνες, τότε                                                                                          

Τα δικαιώµατα των παιδιών 

Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώµατα. Έχουν δικαίωµα να πηγαίνουν σχολείο και να µορφωθούν, έχουν δικαίωµα να 

παίζουν και να διασκεδάζουν, να είναι χαρούµενα και ευτυχισµένα. Ακόµα έχουν δικαίωµα να έχουν φαγητό, νε-

ρό, σπίτι και µια όµορφη οικογένεια να τα φροντίζει. Επίσης έχουν δικαίωµα για αγάπη, φιλία, ειρήνη, υγεία. Και 

λυπόµαστε για όλα τα παιδιά που ζουν σε κάποιες χώρες που έχουν πόλεµο και δεν τα έχουν όλα αυτά.  Μακάρι 

όλα τα παιδιά του κόσµου να είναι ευτυχισµένα και χαρούµενα! 

και πιάτα, γιατί όταν τα πετάµε                     
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Ιστορίες από τα παλιά 

Έθιµα  στον κύκλο του χρόνου 

Στην πατρίδα µας όλο τον χρόνο παλιά γίνονταν διάφορα έθιµα, όταν ήταν γιορτές. Μερικά από αυτά διατηρού-

νται µέχρι και σήµερα. Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπηµένη γιορτή µικρών και µεγάλων και για αυτό έχουµε 

πολλά έθιµα για αυτές τις  γιορτινές µέρες. Κάποια από αυτά τα έθιµα θα σας παρουσιάσουµε που γίνονταν 

στις µέρες των Χριστουγέννων και  της Πρωτοχρονιάς. 

Και βέβαια ένα έθιµο που γινόταν και 

γίνεται και σήµερα είναι τα κάλαντα 

που λένε τα παιδιά την παραµονή των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

Τα παιδιά τραγουδούσανε τα κάλαντα  

κρατώντας τα τριγωνάκια τους και οι 

νοικοκυρές τους έδιναν γλυκά, µύγδα-

λα και χρήµατα. Σε πολλά µέρη και 

κυρίως στα νησιά λέγανε τα κάλαντα 

κρατώντας ένα µεγάλο καράβι. Τα  

κάλαντα τα  λέγανε τα παιδιά για να 

ευχηθούν υγεία, χαρά και ευτυχία 

στους νοικοκύρηδες των σπιτιών.  

Το πιο γνωστό έθιµο είναι το στόλισµα του δέ-

ντρου. Στολίζουµε το έλατο µε µπάλες, γιρλάντες 

και φωτάκια. Μια ιστορία µας λέει ότι στολίζουµε 

το έλατο, γιατί την κρύα νύχτα που γεννήθηκε ο 

Χριστός, φύσαγε δυνατός βοριάς και όλα ήταν 

παγωµένα. Το νεογέννητο µωρό κρύωνε πολύ. 

Τότε ένα ελατάκι άπλωσε τα κλαδιά του κι έκλεισε 

την είσοδο της σπηλιάς που ήταν το µωρό. Από 

τότε το έλατο έγινε το αγαπηµένο δέντρο των Χρι-

στουγέννων. Παλιά στην πατρίδα µας στόλιζαν 

καράβια, γιατί είµαστε ένας λαός δεµένος µε τη  

θάλασσα και τα ελληνικά καράβια ταξίδευαν σε 

όλες τις θάλασσες.  
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 Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς οι νοικοκυρές φτιάχνουν τη βασιλόπιτα και µέσα βάζουν το φλουρί για να το βρει 

ο τυχερός της χρονιάς. Στα κοµµάτια που µοιράζουν υπάρχει το κοµµάτι της Παναγιάς, το κοµµάτι του Αϊ - Βασίλη, 

του Χριστού και απαραίτητα το κοµµάτι του φτωχού. Το έθιµο αυτό ξεκίνησε όταν ο Άγιος Βασίλειος ήταν επίσκοπος 

στην Καισαρεία. Τότε ο Ρωµαίος διοικητής της περιοχής έβαλε βαριά φορολογία και πήρε τα κοσµήµατα των κατοί-

κων  της περιοχής, που ήταν απελπισµένοι. Ο Άγιος προσπάθησε να βρει τρόπο να βοηθήσει τους φτωχούς ανθρώ-

πους. Τελικά  έπεισε τον σκληρό διοικητή να επιστρέψει πίσω τους φόρους και τα κοσµήµατα των κατοίκων. Όµως 

πώς θα µπορούσε να επιστρέψει στον καθένα τα δικά του υπάρχοντα; Ήταν τόσα πολλά και είχαν ανακατευτεί! 

Ο Άγιος πρότεινε λοιπόν να φτιάξουν πίτες και να βάλουν µέσα τα κοσµήµατα. Έτσι κι έγινε. Ύστερα τους φώναξε 

όλους και τους µοίρασε τις πίτες. Και ο καθένας σαν από θαύµα πήρε την πίτα µε τα δικά του χρυσαφικά. Από τότε 

κάθε χρόνο οι νοικοκυρές φτιάχνουν  βασιλόπιτες και βάζουν µέσα το φλουρί. Το έθιµο της βασιλόπιτας διατηρείται 

και σήµερα. 

Στο Πήλιο, το βουνό που είναι δίπλα στην 

πόλη µας πρωί πρωί, πριν χαράξει η Πρωτο-

χρονιά πήγαιναν οι κοπέλες στις βρύσες του 

χωριού για το φίλεµα της βρύσης. Άφηναν 

διάφορα φιλέµατα, γλυκά, αλεύρι, ρύζι, ψωµί, 

σταφίδες, αλάτι, καρύδια, µύγδαλα για να 

γλυκάνουν τον νέο χρόνο και λέγανε: «Όπως 

τρέχει το νερό της βρύσης να τρέχουν και 

τα καλά στο σπίτι», ή «Γλυκάθηκαν οι τύ-

χες γλύκανε κι ο χρόνος». Κι επιστρέφανε 

στο σπίτι αµίλητες. 
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Με τη µουσική στον κόσµο ταξιδεύω! 

Η µουσική µας δίνει χαρά και µας διασκεδάζει. Με τη µουσική χαλαρώνουµε κα ηρεµούµε. Με τα τραγού-
δια ταξιδεύουµε σε όλον τον κόσµο. Μουσική ακούµε το πρωί, το βράδυ, όταν είµαστε χαρούµενοι, αλλά 

και λυπηµένοι. Για αυτό κι εµείς φτιάξαµε ποιηµατάκια για να δείξουµε πόσο µας αρέσει η µουσική! 

 

Παίξε µουσική δυνατά 

να σε ακούσουν  όλα τα παιδιά, 

να χορέψουν µε χαρά, 

να χειροκροτήσουν τα χέρια δυνατά! 

Πόσο µ’ αρέσει η µουσική, 

την  ακούω το πρωί, 

την ακούω µεσηµέρι, 

πριν βγει το βραδινό αστέρι. 
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     Όταν ακούµε µουσική,  

χαίρονται τ’ αυτιά. 

Μουσική φτιάχνουµε µε όργανα   

καινούρια και παλιά. 
Όταν ακούµε τα πνευστά, 

χαίρονται τ’ αυτιά. 

Όταν ακούµε τα κρουστά, 

τα πόδια χορεύουν µε χαρά! 

 

Γι’ αυτό είναι ωραία ν’ ακούµε µουσική, να τραγουδάµε και να διασκεδάζουµε!                      

Και είναι ωραίο να µαθαίνουµε µουσική!                 
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Τα µήλα 

∆ύο παίκτες στέκονται απέναντι σε µεγάλη απόσταση. 
Στη µέση αυτής της απόστασης συγκεντρώνονται όλα τα 
άλλα παιδιά. Οι δυο παίκτες που στέκονται απέναντι 
προσπαθούν µε την µπάλα  να χτυπήσουν κάποιο από 
τα παιδιά που είναι µέσα. Αν το χτυπήσουν, αυτό 
«καίγεται» και βγαίνει από το παιχνίδι. Αντίθετα, το παι-
δί που θα καταφέρει να πιάσει την µπάλα, χωρίς να πέ-
σει κάτω, κερδίζει «ένα µήλο» που θα του επιτρέψει, αν 
κάποια στιγµή «καεί» να µη βγει, αλλά να παραµείνει 
στο παιχνίδι, ή αν καεί κάποιος φίλος του να του το  χα-
ρίσει. Όταν µείνει ένα µόνο παιδί, οι δυο παίκτες µε την 
µπάλα µπορούν να κάνουν µόνο δέκα προσπάθειες να 
το χτυπήσουν. Αν τους ξεφύγει, κερδίζει και  το παιχνίδι 

ξεκινά από την αρχή. 

Παραδοσιακά παιχνίδια 

Τώρα θα σας παρουσιάσουµε παιχνίδια που έπαιζαν παλιά τα παιδιά, αλλά  τα                                 

παίζουµε ακόµα και σήµερα στον ελεύθερο χρόνο µας. 

Το µαντηλάκι 

Στο µαντηλάκι παίζουν δέκα ή περισσότερα παιδιά. Κά-
ποιος κάνει τη µάνα κι έχει ένα µαντήλι. Τα υπόλοιπα παι-
διά κάνουν έναν κύκλο. Η µάνα µε το µαντήλι γυρνάει γύ-
ρω  - γύρω λέγοντας: «Το µαντηλάκι πέρασε και  η κόρη 
το γυρεύει. Πού θα το βρει;». Τότε αφήνει στην πλάτη 
κάποιου παιδιού το µαντήλι και εκείνο πρέπει να αρχίζει 
να  κυνηγάει τη µάνα. Η µάνα για να µην χάσει πρέπει να 
κάνει ένα γύρο και να καθίσει στη θέση του άλλου. Αν το 
προλάβει, κερδίζει και συνεχίζει το παιχνίδι  κάνοντας τη 

µάνα το παιδί που έχει το µαντήλι. 

                  Κρυφτό 

Πρώτα οι παίκτες αποφασίζουν ποιος θα τα φυ-
λάει και µέχρι που θα µετρήσει. Ο παίκτης, που 
έχουν επιλέξει να τα φυλάει, γυρνάει και αρχίζει 
να µετράει, χωρίς να κάνει µατάκι, αλλιώς µετρά-
ει από την αρχή. Οι παίκτες τρέχουν γρήγορα για 
να κρυφτούν και όταν ο παίκτης, που φυλάει, 
βγαίνει, ψάχνει καλά σε όλες τις πιθανές κρυψώ-
νες. Αν βρει κάποιον λέει «φτου, σε βρήκα». 
Όποιον βρει τελευταίο τα φυλάει εκείνος. Αν δεν 
βρει κανέναν από τους κρυµµένους παίκτες, τα 
ξαναφυλάει ο ίδιος. Αν κάποιος από τους παίκτες 
φτάσει πρώτο στη θέση αυτού που τα φυλάει και 
πει «φτου, ξελευτερία», τότε βγαίνουν όλοι από 
τις κρυψώνες τους και τα φυλάει ξανά ο ίδιος.  
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Το λιοντάρι και το ποντίκι 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα λιοντάρι, που µετά 

από ένα  πλούσιο γεύµα, έπεσε σε βαθύ ύπνο. Μα 

ξαφνικά ξύπνησε, γιατί  ένα ποντίκι ανέβηκε πάνω 

του. Το λιοντάρι θύµωσε πολύ. 

- Πώς τολµάς και ξυπνάς το βασιλιά της ζούγκλας, 

είπε  στο ποντίκι µε άγρια φωνή. 

- ∆ε… δεν το ήθελα, είπε το ποντίκι φοβισµένο. Μα 

αν  δε µε φας, θα σου ξεπληρώσω τη χάρη. 

Το λιοντάρι γέλασε και σκέφτηκε πώς είναι δυνατόν 

το µικρό ποντίκι να φανεί χρήσιµο  στο δυνατό λιο-

ντάρι. Όµως αποφάσισε ν’ αφήσει ελεύθερο το πο-

ντίκι. 

Μετά από καιρό το λιοντάρι πιάστηκε σε µια παγί-

δα. Εκεί που ήταν απογοητευµένο εµφανίστηκε το 

ποντίκι και του είπε: «Θα σου ξεπληρώσω το καλό 

που µου έκανες». 

Αµέσως άρχισε να ροκανίζει τα σχοινιά της παγί-

δας και σε λίγο το λιοντάρι ήταν ελεύθερο. Από τότε 

το λιοντάρι και το ποντίκι έγιναν φίλοι αγαπηµένοι. 

Και από την ιστορία τους µαθαίνουµε ότι και οι  

µικροί µπορούν να βοηθήσουν σε µια δύσκολη 

στιγµή  τους δυνατούς και ότι  όλοι  έχουν ανάγκη 

τους άλλους! 

Η γωνιά του παραµυθιού 

               Συντροφιά µε τον Αίσωπο 

                                             Κόκκινη κλωστή δεµένη, στη ανέµη τυλιγµένη  

                                                        δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραµύθι ν’ αρχινίσει….. 
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                    Άκου να δεις 

       Συγγραφέας: Μάρω Αισώπου 

                Εικονογράφος: Νίκος Ποδιάς 

                   Εκδόσεις: Ήρα 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν µια αρχόντισσα κι ένας άρχοντας που ζούσαν σ’ ένα πύργο. Ο 

άρχοντας έλειπε πολύ και η αρχόντισσα το µόνο που ήθελε ήταν να κάνει ένα παιδί. Μετά 

από λίγο καιρό γέννησε ένα όµορφο κοριτσάκι. Ήρθαν οι µοίρες και του έδωσαν πολλές ευ-

χές. Όµως τι έκανε η κακιά µοίρα; Καταράστηκε το παιδί να µη µιλάει. Πώς τελικά θα το βοη-

θήσει η καλή µοίρα; Θα καταφέρει να σπάσει την κατάρα; Θα µιλήσει τελικά η µικρή αρχοντο-

πούλα; ∆ιαβάστε το βιβλίο και θα το µάθετε! 

                                Η Φιφή και η Φωφώ, οι φαντασµένες φάλαινες 

Συγγραφέας:  Ευγένιος Τριβιζάς 

Εικονογράφος:  Λίζα Ηλιού 

Εκδόσεις: Μίνωας 

Η Φιφή και η Φωφώ ήταν δυο λαίµαργες φάλαινες που άρχισαν έναν διαγωνισµό. Ποια θα φάει περισσότερο από 

την άλλη; Η καυχησιάρα ροζ Φιφή ή µπλε Φωφώ θα νικήσει σε αυτόν τον διαγωνισµό; Μήπως τελικά η µια φάει την 

άλλη; Ή µήπως τελικά γίνουν φίλες και δεν ξαναµαλώσουν ποτέ;  

Η βιβλιοπαρέα µας 

Τα βιβλία είναι οι καλύτεροί µας φίλοι. Μέσα από αυτά µαθαίνουµε καινούρια 

πράγµατα και µας ταξιδεύουν σε διάφορους τόπους. Με τα βιβλία συντροφιά 

περνάµε ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο µας. Για αυτό κι εµείς σας προτείνουµε 

µερικά ωραία βιβλία που  αξίζει να τα διαβάσουµε όλοι. 

    Το µυστικό της ριγέ βαλίτσας 

    Συγγραφέας: Έλενα  Στανιού 

Εικονογράφος:   Αιµιλία  Κονταίου                                                                           

Εκδόσεις: Ψυχογιός  

Η Ζωή έβλεπε τον κόσµο από το παράθυρό της  και τον έβλεπε λυπη-

µένο. Μια µέρα είδε έναν ριγέ γάτο και µια ριγέ βαλίτσα. Ο γάτος της 

φανέρωσε ένα µυστικό που το έκρυβε η οικογένειά του για πολλά χρό-

νια. Της µίλησε για το κουτί της Πανδώρας που φύλαγε την ελπίδα και 

τώρα χάθηκε, Άραγε η Ζωή, ο γάτος και οι φίλοι τους θα βρουν την 

ελπίδα; Θα γίνει ξανά ο κόσµος χαρούµενος; Ποιος ξέρει; Ας διαβά-

σουµε το βιβλίο για να το µάθουµε! 
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Ποιος κοροϊδεύει τους καλικάντζαρους; 

Συγγραφέας: Φίλιππος Μανδηλαράς 

Εικονογράφος: Απόστολος Βασιλακάκης 

Εκδόσεις: Πατάκη 

Λένε πως οι καλικάντζαροι είναι  άσχηµοι, κακοί και  τροµακτικοί και όταν τους κοροϊδεύουν θυµώνουν και στενο-

χωριούνται. Φέτος λοιπόν τα Χριστούγεννα οι καλικάντζαροι ανεβαίνουν στη γη  για να τιµωρήσουν τους ανθρώ-

πους. Θα τους αλλάξει άραγε τη γνώµη η µικρή Λήδα και τελικά θα χορέψουν και θα διασκεδάσουν µαζί; Μια 

όµορφη χριστουγεννιάτικη ιστορία  για αυτούς που δεν πιστεύουν στους καλικάντζαρους. 

             Ντενεκεδούπολη 

             Συγγραφέας: Ευγενία Φακίνου 

            Εικονογράφος: Ευγενία Φακίνου 

Η Ντενεκεδούπολη δεν είναι µια συνηθισµένη πολιτεία. Είναι  

µια πολιτεία που οι κάτοικοί της είναι διάφορα ντενεκεδάκια 

και ανάµεσά τους ο Σαρδέλας, η Μηλίτσα, ο Βουτυρένιος, ο 

Σοφός και ο Οκέι Μπαµ - µπαµ. Ώσπου µια µέρα έρχεται ένας 

µεγάλος ντενεκές ο Λαδένιος, που θέλει να κυβερνήσει την 

πολιτεία αυτή χωρίς να νοιάζεται για τη γνώµη κανενός 

άλλου. Τι θα κάνουν άραγε τα ντενεκεδάκια, οι κάτοικοι δηλα-

δή αυτής της παράξενης πολιτείας; Και ποιος ο ρόλος του 

ήλιου; Θα τα µάθετε όλα αυτά, αν διαβάσετε  αυτό το κατα-

πληκτικό  βιβλίο! 

 Το ελατάκι µε το κόκκινο σκουφάκι 

Συγγραφέας: Ελένη ∆ικαίου 

Εικονογράφος: Ναταλία Καπατσούλια 

Εκδόσεις: Πατάκη 

Ένα µικρό ελατάκι µεγαλώνει στο δάσος και όλα τα δέντρα το 'χουν σαν παιδάκι 
τους. Για όλα τα ζώα του δάσους και  για τον άνεµο που φυσάει εκεί ψηλά, είναι 
το αγαπηµένο τους, το πιο όµορφο δεντράκι που έχουν δει. Μέχρι που κάποια 
µέρα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, εµφανίζεται η κίσσα και τους µιλάει για ένα 
άλλο ελατάκι, µε κλαδιά χρυσοπράσινα, που είναι στολισµένο στην πλατεία του 
κοντινού χωριού. Λάµπει µέρα και νύχτα. Το ελατάκι του δάσους και οι φίλοι του 
ακούνε αυτά που λέει η κίσσα. Πώς θα αντιδράσουν; Είναι άραγε στ' αλήθεια, 
όπως λέει η κίσσα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο του χωριού το πιο όµορφο πάνω 

στη γη;  Ποιος ξέρει; Ας διαβάσουµε το βιβλίο για να βρούµε την απάντηση! 

Εικονογράφος:   Αιµιλία  Κονταίου                                                                           
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Παροιµίες για τους µήνες 

Ψάξαµε και βρήκαµε µερικές παροιµίες για τους µήνες και σας τις παρουσιάζουµε! 

                       

                       Του Γενάρη το φεγγάρι,                                                                                                                                                                                                                   

                      ήλιος της ηµέρας µοιάζει.                                                                              

                                                                                                           Σου ‘πανε Φλεβάρη βρέξε                                        

                                                                                                           κι αλησµόνησες να πάψεις. 

 

 

                     Μάρτης είναι χάδια κάνει, 

                      πότε κλαίει πότε γελάει.                                                                                                                                                                          

                                                                                                              Απρίλης φέρνει τα νερά,  

                                                                                                               Απρίλης τα λουλούδια. 

                              Ο Μάης φτιάχνει τα σπαρτά,  

                                      ο Μάης τα χαλάει.                             

                                                                                                 Απ’ την αρχή του Θεριστή   

                                                                                                του δρεπανιού µας η γιορτή. 

 

 

           Τον Αλωνάρη δούλευε,  

            καλό χειµώνα να ‘χεις.                                                                        

                                                                                                         Αύγουστε καλέ µου µήνα  

                                                                             να σουν δυο φορές το χρόνο. 

 

Τον τρυγητή, τ’ αµπελουργού 

      πάνε χαλάλι οι κόποι.                                     

                                                                              Οκτώβρη και δεν έσπειρες,  

                                                                                                      πολύ καρπό δεν παίρνεις. 

                                   

 

                                 Όταν έρθει ο Νοέµβρης,   

                                σιγοµπαίνει  ο χειµώνας.                                                              

                                                                                                    ∆εκέµβρης  µας επλάκωσε,  

                                                                                                     το κρύο µας  µαρµάρωσε. 
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 Και τώρα να µερικά αινίγµατα για τον ελεύθερο  χρόνο και για διασκέδαση! 

 

Από κάτω σαν βαµβάκι,                                                                                                                         

από πάνω σαν τηγάνι,                                                                                                                                                                      

από  πίσω σαν ψαλίδι.  

                         Τι είναι; 

                                                                                                        Πόδια δεν έχει κι όµως κινείται,                                                                                                                        

                                                                                                 η κάρδια του χτυπάει σαν τη δικιά σου. 

                                                                                                                                             Τι είναι; 

            Το πρωί περπατά µε τέσσερα,                                                                                                                                       

το µεσηµέρι µε τα δύο και το βράδυ µε τα τρία. 

                                                               Τι είναι; 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             Τα λύνεις στέκονται,  τα δένεις περπατάνε. 

                                                                                                                                Τι είναι;                                                                                       

Τώρα είναι του αγρού, στις κότες πάει πού και πού,                                                                                                                                                                                    

      έχει φουντωτή ουρά και µατάκια πονηρά. 

                                                              Τι είναι; 

 

 

 

                                                             Ψηλός, ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει. 

                                                                                                                      Τι είναι; 

∆εν έχει φτερά κι όµως πετάει,                                                                                                                                          

 µάτια δεν έχει κι όµως κλαίει. 

                                     Τι είναι;                                                                                                 Όµορφη και πλουµιστή                                                                                             

                                                                                                                                                   στα λουλούδια κατοικεί.                                                                                      

                                                                                                                                                                            Τι είναι; 

                                                                                                                                                                                                    

Κλειδώνω µανταλώνω, τον κλέφτη βρίσκω µέσα.  

                                                                Τι είναι;                                                                Ακτίνες έχει, ήλιος δεν είναι,                                                                                         

                                                                                                                                            πόδια δεν έχει κι όµως τρέχει. 

Τι είναι;                                                                                                                       

                                                                                                                                

ΚΑΛΗ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ!  
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Τι θα φάµε σήµερα µαµά; 

Και τώρα θα σας παρουσιάσουµε συνταγές για νόστιµα γλυκά,                                                                       

που µπορούµε να φτιάξουµε εύκολα και γρήγορα. 

                     Καρυδόπιτα 

              Υλικά                                                                                                                                                                               
2 ποτήρια καρύδι τριµµένο                                                                                                                                                             
1 ποτήρι σιµιγδάλι ψιλό                                                                                                                                                                  
1 ποτήρι φρυγανιά τριµµένη                                                                                                                                                          
1 ποτήρι ζάχαρη                                                                                                                                                         
1 ποτήρι καλαµποκέλαιο                                                                                                                                                
1 ποτήρι χυµό πορτοκαλιού                                                                                                                                                                        
µισό ποτήρι κονιάκ                                                                                                                                                
1 κουτάλι της σούπας κανέλα                                                                                                                                        
1 κουτάλι της σούπας µπέικεν                                                                                                                             
1 κουτάλι της σούπας σόδα  

 
                                        Εκτέλεση 
Ετοιµάζουµε σε ένα µπολ τη φρυγανιά, το σιµιγδάλι, το µπέι-
κεν, την κανέλα και το τριµµένο καρύδι (να είναι χοντροκοµµένο 
για να φαίνεται στη γεύση).                                                                   
Ανακατεύουµε αυτά µε ένα κουτάλι.  
Σε ξεχωριστό µπολ, ρίχνουµε το λάδι µε τη ζάχαρη και ανακα-
τεύουµε λίγο ίσα να λιώσει η ζάχαρη.   
Ρίχνουµε το χυµό πορτοκαλιού, στον οποίο µέσα  έχουµε δια-
λύσει  τη σόδα και το κονιάκ.    
Βάζουµε το µείγµα αυτό στο µπολ µε τα στερεά υλικά και το 
ρίχνουµε σε λαδωµένο ταψάκι. Ψήνουµε  στους 180° για 40-45  
λεπτά. 

Παράλληλα ετοιµάζουµε το σιρόπι βράζοντάς το για 10'.                                                                         
Όταν ετοιµαστεί το γλυκό, αφού το βγάλουµε απ' τον φούρνο, το αφήνουµε να κρυώσει και ρίχνουµε το καυτό σι-
ρόπι. Γαρνίρουµε µε τριµµένο καρύδι! 

Για το σιρόπι    
2 και µισό ποτήρια ζάχαρη   

             1 και µισό ποτήρι νερό  
3 κουτάλια της σούπας  λεµόνι                                                                                                     
2 βανίλιες  

Σταφιδόψωµο 
     Υλικά 
1 ποτήρι του νερού σπορέλαιο 
1 ποτήρι του νερού ζάχαρη 
1 ποτήρι του νερού χυµό πορτοκάλι και το ξύσµα από 1 πορτοκάλι 
1 κουταλιά του γλυκού µπέικιν 
1 κουταλιά του γλυκού σόδα 
1 ποτήρι νερό 
1 και µισό ποτήρι του νερού σταφίδες µαύρες πλυµένες 
900 γραµµάρια  αλεύρι 

 
                                                                                         Εκτέλεση 
Ρίχνουµε το µισό αλεύρι σε µία λεκάνη, ανοίγουµε µία λακκούβα στη µέση και ρίχνουµε µέσα 
το λάδι, τη ζάχαρη, τον χυµό πορτοκάλι µε τη σόδα διαλυµένη σε αυτό, το νερό και τα ανακα-
τεύουµε µε το χέρι να ενωθούν.  
 
Ρίχνουµε τις σταφίδες και το µπέικιν στο υπόλοιπο αλεύρι, τα προσθέτουµε στο µείγµα και τα 
ανακατεύουµε µέχρι να ενωθούν και αυτά. 
 
Λαδώνουµε ένα µακρόστενο ταψί, απλώνουµε µέσα το µείγµα  και το ψήνουµε στους 180 βαθ-
µούς για 1 ώρα περίπου, µέχρι να φουσκώσει και να πάρει χρώµα. 
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Και τώρα θα σας παρουσιάσουµε συνταγές για νόστιµα γλυκά,                                                                                              

                                                               

κουτάλια της σούπας  λεµόνι                                                                                                                            

Και για το τέλος οι ευχές µας! 
 

Προσπαθήστε να διαβάσετε τι σας ευχόµαστε βάζοντας σε κάθε αριθµό το γράµµα                          
που αντιστοιχεί στην αλφαβητική σειρά. 

10 -1 -11 -1       22 - 17- 9 -18 -19 -15 -20 -3 - 5 -13 - 13 -1 
 

10 - 1 - 9 
 

10 -1 -11 -7       22 -17 -15 -13 - 9 - 1 
 
 

12 - 3        20 - 3 - 5 - 9 -1 
 

1 -3 -1 -16 - 7        10 -1 - 9 
  

22 -1 -17 -1! 


