
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου Δεξιοτήτων 
με τίτλο «Το τραγούδι της χαράς», τα 

παιδιά της Β΄ τάξης, αφού ασχολήθηκαν 
με τον κόσμο των συναισθημάτων, 

έγραψαν μια μικρή ιστορία, την οποία 
εικονογράφησαν ανά ομάδες και σας την 

παρουσιάζουν.



Α’ ΟΜΑΔΑ

Αλεξάνδρα, Λεωνίδας, 
Νίκος, Φαίη, Ηλίας



Μια μέρα λοιπόν όλοι μαζί ετοιμάσαμε τα
πράγματά μας και φύγαμε για να πάμε σ' ένα
υπέροχο, καταπράσινο νησί, το νησί της Χαράς.
Οι άνθρωποι εκεί ήταν όλοι χαρούμενοι! Όλοι
γελούσαν, γιατί απαγορεύονταν να είναι
κάποιος λυπημένος, στενοχωρημένος,
αγχωμένος ή θυμωμένος. Παντού υπήρχαν
πινακίδες που έλεγαν :

"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΥΠΗ", "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο
ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ"...

Εκεί κυβερνούσε ένα γέρικο, αλλά πολύ
δυνατό λιοντάρι, που το όνομά του ήταν Λέων
Χαρουμενίδης.



Όταν φτάσαμε, τρέξαμε να αφήσουμε τα
πράγματά μας και να χαρούμε το
φανταστικό νησί. Πήραμε την μπάλα μας
και αρχίσαμε τα παιχνίδια. Εκεί όμως που
παίζαμε, ένας από εμάς γλίστρησε, χτύπησε
και άρχισε να κλαίει. Οι υπόλοιποι
στενοχωρηθήκαμε για τον φίλο μας.



Ξαφνικά όμως βρεθήκαμε
περικυκλωμένοι από τους στρατιώτες
του νησιού. "Ποιος τολμά και είναι
λυπημένος στο νησί της Χαράς;" είπε
ένας από αυτούς. Κάποιος άλλος
πρόσθεσε χαμογελώντας: "Δεν βλέπετε
τις πινακίδες;"

Εμείς φοβηθήκαμε περισσότερο και
αρχίσαμε να κλαίμε όλοι μαζί. "Εμπρός,
στη φυλακή λοιπόν αφού δεν υπακούτε
στους νόμους μας" είπε ο αρχηγός τους.
Έτσι βρεθήκαμε όλοι μαζί στη φυλακή
του νησιού παρέα με κάτι ποντικάκια.
Ποιος τολμούσε όμως να δείξει το φόβο
του! Όλοι προσπαθούσαμε να γελάμε
δυνατά.



Την επόμενη μέρα ήρθε να μας επισκεφτεί
ο Λέων Χαρουμενίδης. Ήταν χαμογελαστός,
αλλά στα μάτια μας φάνταζε τρομαχτικός.
Μας ρώτησε γιατί δεν είμαστε χαρούμενοι
και εμείς απαντήσαμε πως όταν χτυπάει
ένας φίλος μας δεν μπορούμε να γελάμε.
Δεν έδειχνε να συμφωνεί μαζί μας. Μας
είπε πως σύντομα θα μας στείλει πίσω στη
χώρα μας με ένα καράβι.

Έτσι κι έγινε. Μετά από δύο μέρες
γυρίσαμε στα σπίτια μας. Τι περιπέτεια κι
αυτή!



Τώρα πια μπορούμε να γελάμε, να
χαιρόμαστε μα και να λυπόμαστε ή να
κλαίμε. Κανείς δεν μας το απαγορεύει
αυτό.

Αυτό που καταλάβαμε όλοι είναι πως
θέλουμε τη χαρά, αλλά όλα τα
συναισθήματα είναι κομμάτι της ζωής μας.
Εσείς τι λέτε γι' αυτό;



Β΄ΟΜΑΔΑ

Αντώνης, Κίμωνας, Μαίρη, 
Πάρις, Σπύρος



Μια μέρα λοιπόν όλοι μαζί ετοιμάσαμε τα
πράγματά μας και φύγαμε για να πάμε σ' ένα
υπέροχο, καταπράσινο νησί, το νησί της
Χαράς. Οι άνθρωποι εκεί ήταν όλοι
χαρούμενοι! Όλοι γελούσαν, γιατί
απαγορεύονταν να είναι κάποιος λυπημένος,
στενοχωρημένος, αγχωμένος ή θυμωμένος.
Παντού υπήρχαν πινακίδες που έλεγαν :

"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΥΠΗ", "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο
ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ"...

Εκεί κυβερνούσε ένα γέρικο, αλλά πολύ
δυνατό λιοντάρι, που το όνομά του ήταν Λέων
Χαρουμενίδης.



Όταν φτάσαμε, τρέξαμε να αφήσουμε τα
πράγματά μας και να χαρούμε το
φανταστικό νησί. Πήραμε την μπάλα μας
και αρχίσαμε τα παιχνίδια. Εκεί όμως που
παίζαμε, ένας από εμάς γλίστρησε, χτύπησε
και άρχισε να κλαίει. Οι υπόλοιποι
στενοχωρηθήκαμε για τον φίλο μας.



Ξαφνικά όμως βρεθήκαμε
περικυκλωμένοι από τους στρατιώτες
του νησιού. "Ποιος τολμά και είναι
λυπημένος στο νησί της Χαράς;" είπε
ένας από αυτούς. Κάποιος άλλος
πρόσθεσε χαμογελώντας: "Δεν βλέπετε
τις πινακίδες;"

Εμείς φοβηθήκαμε περισσότερο και
αρχίσαμε να κλαίμε όλοι μαζί. "Εμπρός,
στη φυλακή λοιπόν αφού δεν υπακούτε
στους νόμους μας" είπε ο αρχηγός τους.
Έτσι βρεθήκαμε όλοι μαζί στη φυλακή
του νησιού παρέα με κάτι ποντικάκια.
Ποιος τολμούσε όμως να δείξει το φόβο
του! Όλοι προσπαθούσαμε να γελάμε
δυνατά.



Την επόμενη μέρα ήρθε να μας επισκεφτεί
ο Λέων Χαρουμενίδης. Ήταν χαμογελαστός,
αλλά στα μάτια μας φάνταζε τρομαχτικός.
Μας ρώτησε γιατί δεν είμαστε χαρούμενοι
και εμείς απαντήσαμε πως όταν χτυπάει
ένας φίλος μας δεν μπορούμε να γελάμε.
Δεν έδειχνε να συμφωνεί μαζί μας. Μας
είπε πως σύντομα θα μας στείλει πίσω στη
χώρα μας με ένα καράβι.

Έτσι κι έγινε. Μετά από δύο μέρες
γυρίσαμε στα σπίτια μας. Τι περιπέτεια κι
αυτή!



Τώρα πια μπορούμε να γελάμε, να
χαιρόμαστε μα και να λυπόμαστε ή να
κλαίμε. Κανείς δεν μας το απαγορεύει
αυτό.

Αυτό που καταλάβαμε όλοι είναι πως
θέλουμε τη χαρά, αλλά όλα τα
συναισθήματα είναι κομμάτι της ζωής μας.
Εσείς τι λέτε γι' αυτό;



Γ΄ΟΜΑΔΑ

Έλλη, ‘Ιλια, Δανάη, 
Κωνσταντίνος, Ελίνα



Μια μέρα λοιπόν όλοι μαζί ετοιμάσαμε τα
πράγματά μας και φύγαμε για να πάμε σ' ένα
υπέροχο, καταπράσινο νησί, το νησί της Χαράς.
Οι άνθρωποι εκεί ήταν όλοι χαρούμενοι! Όλοι
γελούσαν, γιατί απαγορεύονταν να είναι
κάποιος λυπημένος, στενοχωρημένος,
αγχωμένος ή θυμωμένος. Παντού υπήρχαν
πινακίδες που έλεγαν :

"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΥΠΗ", "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο
ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ"...

Εκεί κυβερνούσε ένα γέρικο, αλλά πολύ
δυνατό λιοντάρι, που το όνομά του ήταν Λέων
Χαρουμενίδης.



Όταν φτάσαμε, τρέξαμε να αφήσουμε τα
πράγματά μας και να χαρούμε το
φανταστικό νησί. Πήραμε την μπάλα μας
και αρχίσαμε τα παιχνίδια. Εκεί όμως που
παίζαμε, ένας από εμάς γλίστρησε, χτύπησε
και άρχισε να κλαίει. Οι υπόλοιποι
στενοχωρηθήκαμε για τον φίλο μας.



Ξαφνικά όμως βρεθήκαμε
περικυκλωμένοι από τους στρατιώτες
του νησιού. "Ποιος τολμά και είναι
λυπημένος στο νησί της Χαράς;" είπε
ένας από αυτούς. Κάποιος άλλος
πρόσθεσε χαμογελώντας: "Δεν βλέπετε
τις πινακίδες;"

Εμείς φοβηθήκαμε περισσότερο και
αρχίσαμε να κλαίμε όλοι μαζί. "Εμπρός,
στη φυλακή λοιπόν αφού δεν υπακούτε
στους νόμους μας" είπε ο αρχηγός τους.
Έτσι βρεθήκαμε όλοι μαζί στη φυλακή
του νησιού παρέα με κάτι ποντικάκια.
Ποιος τολμούσε όμως να δείξει το φόβο
του! Όλοι προσπαθούσαμε να γελάμε
δυνατά.



Την επόμενη μέρα ήρθε να μας επισκεφτεί
ο Λέων Χαρουμενίδης. Ήταν χαμογελαστός,
αλλά στα μάτια μας φάνταζε τρομαχτικός.
Μας ρώτησε γιατί δεν είμαστε χαρούμενοι
και εμείς απαντήσαμε πως όταν χτυπάει
ένας φίλος μας δεν μπορούμε να γελάμε.
Δεν έδειχνε να συμφωνεί μαζί μας. Μας
είπε πως σύντομα θα μας στείλει πίσω στη
χώρα μας με ένα καράβι.

Έτσι κι έγινε. Μετά από δύο μέρες
γυρίσαμε στα σπίτια μας. Τι περιπέτεια κι
αυτή!



Τώρα πια μπορούμε να γελάμε, να
χαιρόμαστε μα και να λυπόμαστε ή να
κλαίμε. Κανείς δεν μας το απαγορεύει
αυτό.

Αυτό που καταλάβαμε όλοι είναι πως
θέλουμε τη χαρά, αλλά όλα τα
συναισθήματα είναι κομμάτι της ζωής μας.
Εσείς τι λέτε γι' αυτό;



Δ΄ΟΜΑΔΑ

Στάθης, Ιωάννα, Γιάννης, 
Μιχαήλ, Ειρήνη, Άννα



Μια μέρα λοιπόν όλοι μαζί ετοιμάσαμε τα
πράγματά μας και φύγαμε για να πάμε σ' ένα
υπέροχο, καταπράσινο νησί, το νησί της Χαράς.
Οι άνθρωποι εκεί ήταν όλοι χαρούμενοι! Όλοι
γελούσαν, γιατί απαγορεύονταν να είναι
κάποιος λυπημένος, στενοχωρημένος,
αγχωμένος ή θυμωμένος. Παντού υπήρχαν
πινακίδες που έλεγαν :

"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΥΠΗ", "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο
ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ"...

Εκεί κυβερνούσε ένα γέρικο, αλλά πολύ
δυνατό λιοντάρι, που το όνομά του ήταν Λέων
Χαρουμενίδης.



Όταν φτάσαμε, τρέξαμε να αφήσουμε τα
πράγματά μας και να χαρούμε το
φανταστικό νησί. Πήραμε την μπάλα μας
και αρχίσαμε τα παιχνίδια. Εκεί όμως που
παίζαμε, ένας από εμάς γλίστρησε, χτύπησε
και άρχισε να κλαίει. Οι υπόλοιποι
στενοχωρηθήκαμε για τον φίλο μας.



Ξαφνικά όμως βρεθήκαμε
περικυκλωμένοι από τους στρατιώτες
του νησιού. "Ποιος τολμά και είναι
λυπημένος στο νησί της Χαράς;" είπε
ένας από αυτούς. Κάποιος άλλος
πρόσθεσε χαμογελώντας: "Δεν βλέπετε
τις πινακίδες;"

Εμείς φοβηθήκαμε περισσότερο και
αρχίσαμε να κλαίμε όλοι μαζί. "Εμπρός,
στη φυλακή λοιπόν αφού δεν υπακούτε
στους νόμους μας" είπε ο αρχηγός τους.
Έτσι βρεθήκαμε όλοι μαζί στη φυλακή
του νησιού παρέα με κάτι ποντικάκια.
Ποιος τολμούσε όμως να δείξει το φόβο
του! Όλοι προσπαθούσαμε να γελάμε
δυνατά.



Την επόμενη μέρα ήρθε να μας επισκεφτεί
ο Λέων Χαρουμενίδης. Ήταν χαμογελαστός,
αλλά στα μάτια μας φάνταζε τρομαχτικός.
Μας ρώτησε γιατί δεν είμαστε χαρούμενοι
και εμείς απαντήσαμε πως όταν χτυπάει
ένας φίλος μας δεν μπορούμε να γελάμε.
Δεν έδειχνε να συμφωνεί μαζί μας. Μας
είπε πως σύντομα θα μας στείλει πίσω στη
χώρα μας με ένα καράβι.

Έτσι κι έγινε. Μετά από δύο μέρες
γυρίσαμε στα σπίτια μας. Τι περιπέτεια κι
αυτή!



Τώρα πια μπορούμε να γελάμε, να
χαιρόμαστε μα και να λυπόμαστε ή να
κλαίμε. Κανείς δεν μας το απαγορεύει
αυτό.

Αυτό που καταλάβαμε όλοι είναι πως
θέλουμε τη χαρά, αλλά όλα τα
συναισθήματα είναι κομμάτι της ζωής μας.
Εσείς τι λέτε γι' αυτό;


