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          ΣΑΞΖ  :   Δ΄1    



Σα  παηδηά , αθνύ  παξαηήξεζαλ  ηηο  παξαθάησ    

εηθόλεο,  βξήθαλ  ηνπο  ηξόπνπο  κε  ηνπο  νπνίνπο  νη  

νη ήξσεο  επηθνηλσλνύλ  ζε  απηέο,  εθθξάδνληαο  ηηο  

ζθέςεηο  θαη  ηα  ζπλαηζζήκαηα  ηνπο. 



    



Σν  μαλζό  θνξίηζη  έρεη  λεύξα θαη  ζθίδεη ηε  δσγξαθηά  

ηνπ  άιινπ  θνξηηζηνύ. Απηό  θαίλεηαη  από  ηελ  

έθθξαζε  ηνπ  πξνζώπνπ  ηνπ.  Έρεη  κηζνθιεηζηά  ηα  

κάηηα  ηνπ,  ηα  ρείιε  ηνπ  είλαη  ζθηγκέλα. Δπίζεο  κε  

ηα  δπν  ηνπ  ρέξηα  παίξλεη  ην  θύιιν  ηνπ  ραξηηνύ  

θαη  ην  ζθίδεη. Σν  άιιν  θνξίηζη  είλαη  ιππεκέλν  θαη  

απηό  θαίλεηαη  από  ηα  δάθξπα  πνπ  ηξέρνπλ  από  ηα  

κάηηα  ηεο,  αιιά  θαη  από  ην  ρέξη  ηεο  κε ην  νπνίν  

πξνζπαζεί  λα  πάξεη  ηε  δσγξαθηά  ηεο. 

              ΟΗ  ΣΡΔΗ  ΚΟΡΤΦΑΗΟΗ  
                              ΓΖΜΖΣΡΖ, ΘΖΔΑ,  ΠΑΝΟ 



  
  



Σα  ηέζζεξα παηδηά  ηεο  εηθόλαο  βξίζθνληαη  ζε  κηα  

ηάμε  θαη  θηηάρλνπλ  παδι. Σν   έλα  αγόξη  από  ηα  

δύν,  ληώζεη  απνκνλσκέλν, γηαηί  ηα  άιια  παηδηά  

παίδνπλ  θαη  γειάλε θαη  εθείλν  είλαη  κόλν  ηνπ  ζην  

ηξαπέδη. Σα  θξύδηα  ηνπ  είλαη  θαηεβαζκέλα,  

ζηξαβώλεη  ηα  ρείιηα  ηνπ  θαη  πξνζπαζεί   λα  

ζρεκαηίζεη  ην  παδι. Σα  άιια  παηδηά  θαίλνληαη  

ηθαλνπνηεκέλα,  ζπλεξγάδνληαη, δηαζθεδάδνπλ θαη  

είλαη  γειαζηά. Σν έλα  θνξίηζη  έρεη  ηελ  πιάηε  

γπξηζκέλε  ζην  αγόξη  πνπ  είλαη  κόλν  ηνπ. 

                       ΟΗ  ΦΤΛΑΚΔ ΣΟΤ  ΕΩΪΚΟΤ  ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
                                               ΑΝΣΩΝΖ,  ΛΔΤΚΟΘΔΑ, ΒΗΚΣΩΡΗΑ   



    



Σν θνξίηζη  βξίζθεηαη  ζηελ  παηδηθή  ραξά  θαη  

ζέιεη  λα  θάλεη  θνύληα,  ελώ  έλα  αγόξη  ην  

εκπνδίδεη.  Σν  ξώηεζε,  αλ  κπνξεί  λα  θάλεη  θαη  

εθείλε  ιίγε  θνύληα  θαη  εθείλνο  απόηνκα  ηεο  

απάληεζε  όηη  ηώξα  θάλεη  απηόο  θαη  ίζσο  λα  

θάλεη  άιιε  θνξά.  Σν  αγόξη ηεο  απαγνξεύεη  

θξαηώληαο  κε  ην  έλα  ρέξη  ηελ  θνύληα,  γηα  λα  

κελ  αλέβεη,  ελώ  κε  ην  άιιν  ηελ  εκπνδίδεη  

ζεθώλνληαο  ην  ςειά.  Σν  θνξίηζη  απνξεί  γηα  

ηελ  απόηνκε  ζπκπεξηθνξά  θαη  ζηαπξώλεη  ηα  

ρέξηα  ηεο. 

                                                 ΟΗ   ΥΡΤΟΗ  ΦΗΛΟΗ             
                                                              ΒΑΪΟ, ΒΑΗΛΗΚΖ, ΓΗΑΝΝΖ,  

 





 Ζ  Διέλε  ζπξώρλεη ηε  νθία  θαη  ηεο  ιέεη: 

-Φύγε  από  εδώ.  Ζ  νθία  ηεο  απαληά: 

-Γελ  είλαη  θαιό  απηό,  πνπ  έθαλεο. 

Ζ Διέλε  ζπλερίδεη  λα  ηεο  ιέεη  όηη  δελ  ηε  λνηάδεη  

θαη  λα θύγεη  γξήγνξα.  

Ζ  Διέλε  θέξζεθε  απόηνκα,  επηζεηηθά  ζηε  

νθία. Καη  απηό  θάλεθε  από  ην  ζπξώμηκν  πνπ  

έθαλε θαη από  ηα  ζπκσκέλα  κάηηα  ηεο.  Ζ  νθία  

απόξεζε, παξαμελεύηεθε  από  ηε  ζπκπεξηθνξά  

απηή,  ίζσο  θαη  λα  θνβήζεθε  θαη  γνύξισζε   ηα  

κάηηα  ηεο.                                  ΤΠΔΡΖΡΩΔ 
                                                    ΜΗΥΑΛΖ, ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ, 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 





Σν  αγόξη  πξνζθέξεη  έλα  κπαιόλη  ζην  θνξίηζη. 

Σν  θνξίηζη  ραίξεηαη, ρακνγειάεη  θαη  ζεθώλεη  ην  

ρέξη  ηεο  γηα  λα  ην  πάξεη. Καη  ηα δπν  παηδηά  

είλαη  ραξνύκελα  θαη  γειαζηά,  είλαη  δύν  θαινί  

θίινη.  -νπ  ραξίδσ  έλα  κπαιόλη,  πηζηεύσ  λα  

ζνπ  αξέζεη,  ιέεη  ην  αγόξη. 

-Δίλαη  ην  αγαπεκέλν  κνπ  ρξώκα,  απαληά  ην  

θνξίηζη. 

 

 

 

  

ΟΗ  ΔΛΑΦΗΝΔ 
ΥΡΗΣΗΝΑ, ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ 





Ζ  κεηέξα   ληώζεη  γαιήλε  θαη  εξεκία  πνπ  θξαηά  

ην  κσξό  ηεο  θαη  θαίλεηαη  από  ην  πξόζσπό  

ηεο.  Κιείλεη  ηα  κάηηα  ηεο,  γηαηί  ην  λαλνπξίδεη  

θαη  ηνπ  ηξαγνπδά. Ζ θόξε  ηεο  πνπ  βξίζθεηαη  

πίζσ  ηεο  είλαη  πνιύ  ζπκσκέλε   θαη  δειεύεη,  

γηαηί  ε  κακά  ηεο  δίλεη  ζεκαζία  κόλν  ζην  κσξό.  

Σν  θνξίηζη  είλαη  ζπκσκέλν,  ζηαπξώλεη  ηα  ρέξηα,  

δελ  θνηηάδεη  ηε   κεηέξα  ηεο  θαη  ζθίγγεη  ηα  

ρείιηα   ηεο.  

ΣΑ  ΣΡΔΛΟΚΟΡΗΣΑ 
ΔΡΜΗΟΝΖ, ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ, ΝΑΗΑ, ΟΦΗΑ 





Σα  δπν  θνξίηζηα  θνξντδεύνπλ  ην  κηθξόηεξν  

αδεξθό  ηνπο  πνπ  θαζπζηέξεζε  λα  θάεη,  ελώ  

εθείλεο  παίδνπλ.  εθώλνπλ  ηα ρέξηα  ηνπο  γηα  λα  

ηνπ  πνπλ  όηη  άξγεζε  θαη  ζα  ράζεη  ην  παηρλίδη. 

Δθείλνο  κε  αλνηθηό ην ζηόκα  θνηηάδεη  κε  απνξία  

θαη  ζπλερίδεη  ην  θαγεηό  ηνπ. Ίζσο  βηαζηεί  λα  

θάεη  γηα  λα  παίμεη. 

ΣΑ  ΑΪΝΗΑ 
ΑΛΒΑΡΟ, ΓΖΜΖΣΡΖ, ΓΗΩΡΓΟ 


