
Συνάντηση με Συγγραφέα….
 

Είστε έτοιμοι για μία νέα περιπέτεια?

Μία φορά κι ένα καιρό ………. σε ένα όμορφο νησί που το λένε Κρήτη ζει μία
Δασκάλα - -Συγγραφέας η κυρία Δέσποινα  που έχει γράψει πολλά παραμύθια για
παιδιά.

Για να δούμε ένα από αυτά…..
(βλέπουμε την Κοκκινοσκουφίτσα)

  https://read.bookcreator.com/0LVCffcTeaPwmSmZaqT1cprCE4p2/yqb092BxSuq1vEuukJ
hejQ?�bclid=IwAR2gkLuLuqMJAvRfeICZZwJknlsvX2ioU6_NQt_CsyYjQ_AlLrNL9Oop7tk
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Και μεις τα παιδάκια από το Κόκκινη κλωστή δεμένη…έχουμε ακούσει και για
άλλους παραμυθάδες και μας αρέσει μαζί τους να μιλάμε.

Πώς όμως θα φτάσουμε εκεί που είναι τόσο μακριά …….
Α…μην νοιάζεστε καθόλου είναι εύκολο πολύ τώρα στην διαδικτυακή την εποχή.
Θα στείλουμε μία επιστολή με email με τον υπολογιστή που μας είναι χρήσιμος
πολύ.

Ελάτε να πιάσουμε δουλειά…

Και κάπως έτσι η παρέα ξεκινά…

Είμαστε τα Στρουμπειάκια από το  Το 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών  που θέλουν, κυρία
Δέσποινα, να σας   συναντήσουν και να σας   ρωτήσουν....

1.Όταν είσαστε μικρή διαβάζατε πολλά παραμύθια? 
2.Πως ξεκινήσατε να γράφετε παραμύθια?
3.Και πιο ήταν το πρώτο παραμύθι που γράψατε?
4.Πως μπορούμε και μεις να φτιάξουμε ένα παραμύθι?
5.Πως μπορούμε να διαλέξουμε ένα ωραίο παραμύθι?

Κυρία Δέσποινα σας ευχαριστούμε και ανυπομονούμε να σας ακούσουμε να μας
μιλάτε !!!Είναι τόσο ωραίο να βλέπουμε και να ακούμε ένα Συγγραφέα-παραμυθά!!!
Πόσο θα ήθελα να ρθω στο σχολείο σας και θα είμαι πολύ καλό παιδί.(Γιώργος)
Ζωγραφίσαμε για σας για να σας δείξουμε την αγάπη μας και την χαρά μας.



 

Μαζί με μας θα σας ακούσουν κι άλλα παιδιά από την ομάδα μας στο Κόκκινη
κλωστή δεμένη,Δεξιότητες γυρεύει…..

 Είμαστε τα παιδιά του 3ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου και θέλουμε ,κ.Δέσποινα, να
σας ρωτήσουμε:
 
 -Πώς γράψατε αυτό το βιβλίο;
 -Γιατί γράφετε βιβλία;



 
 Ακόμη θέλουμε να σας πούμε πως το βιβλίο σας είναι πολύ ωραίο και μας άρεσε
πολύ.
 
 Αγαπούμε τα παραμύθια πολύ.
 
 Σας στέλνουμε ένα κολλάζ με τις ζωγραφιές μας που εμπνευστήκαμε από το βιβλίο
σας.

 

 
 
Ειμαστε τα παιδάκια του Β΄Τμήματος  13ου νηπιαγωγείου Ρεθύμνου .
κ.Δέσποινα διαβάσαμε το βιβλίο :”H πυγολαμπίδα στο βάζο “ και μας άρεσε πολύ !
Σας στέλνουμε την αγάπη μας , τις ερωτήσεις μας και πολλά  γλυκά φιλάκια από τα
παιδάκια μας και τις κυρίες Άννα και Βιολέτα !



-Πόσα βιβλία έχετε γράψει ;
-Έχετε γράψει βιβλία με καρδούλες ,αριθμούς και παγωτά;
-Πως γράφετε τα βιβλία ;
Μαζί με τα φιλάκια μας σας στέλνουμε και τις ζωγραφιές μας !Θέλουμε πολύ να
έρθετε στο σχολείο μας !

 



 

Είμαστε τα παιδάκια του A΄ Τμήματος του 1ου νηπιαγωγείου Ανωγείων.
Διαβάσαμε και εμείς το βιβλίο :”H πυγολαμπίδα στο βάζο “ και ξετρελαθήκαμε !
Χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε και ταξιδέψαμε μέσα από το βιβλίο σας και
ανυπομονούμε να διαβάσουμε και το βιβλίο “Άνοιξη παντού , που υπάρχει στη
βιβλιοθήκη μας!”  Πολλά φιλάκια από τα όμορφα Ανώγεια που σας περιμένουν να
σας γνωρίσουν από κοντά!  Θέλουμε να ρωτήσουμε:

-Πόσο καιρό σας πήρε να γράψετε αυτό το υπέροχο βιβλίο;
-Πως το σκεφτήκατε; -
-Έχετε ζωγραφίσει κάποιο από τα βιβλία σας;
-Πότε γράψατε το πρώτο σας βιβλίο;



 

Γεια σας και από το Νηπιαγωγείο Μεσορόπης! Χαιρόμαστε πολύ κ.Δέσποινα που
μας στείλατε το όμορφο παραμύθι σας “Η πυγολαμπίδα στο βάζο”. Μας αρέσουν
πολύ τα παραμύθια! Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε σχετικά με τα βιβλία και τα
παραμύθια που γράφετε:

- Πώς γράφετε ένα βιβλίο;
-Από πού παίρνετε ιδέες;
-Σας αρέσει να είστε συγγραφέας και γιατί;
-Πώς εμπνέεστε;
-Ποιο είναι το αγαπημένο σας παραμύθι;
-Μπορείτε να έρθετε στο σχολείο μας για να σας δείξουμε τα παραμύθια που
έχουμε;
-Μπορείτε να γράψετε για εμάς (τα παιδιά) ένα βιβλίο;



 

Σας στέλνουμε ένα κολάζ με τις ζωγραφιές που κάναμε για εσάς, εμπνευστήκαμε
από το βιβλίο σας “Η πυγολαμπίδα στο βάζο”. 
Με αγάπη, τα παιδιά και η κ.Σοφία από το Νηπιαγωγείο Μεσορόπης.



 

Γειά σας κι από  τα νηπιάκια του 4ου Νηπιαγωγείου Κουνουπιδιανών. 
Με μεγάλη χαρά κι ενθουσιασμό είδαμε σήμερα το όμορφο παραμύθι που μας
έστειλε η κα Δέσποινα. Μας άρεσε που η κοκκινοσκουφίτσα δεν ξεστράτισε κι έτσι
δε συνάντησε το λύκο, γιατί αγχωνόμαστε λίγο από αυτό. Παρ΄όλο που από ότι μας
είπαν τα Στρουμπειάκια κάνει τώρα υγιεινή διατροφή και τρώει μόνο φρούτα και
λαχανικά…Τέλος πάντων…
Πάντως έχουμε διαβάσει κι άλλα παραμύθια από την κα Δέσποινα και πραγματικά
αναρωτιόμαστε πώς μπορεί κάποιος να γράφει τόσο ωραία παραμύθια συνέχεια…

-Από πού δηλ. βρίσκει την έμπνευση;
-Υπάρχει κάποιο μυστικό φαγητό που σας εμπνέει;
-Ποιος σας διάβαζε παραμύθια όταν ήσασταν μικρή; Ο παππούς ή η γιαγιά;



-Ποια ώρα της ημέρας σας αρέσει να γράφετε;
-Έχετε βρεθεί ποτέ σε κάποια παραμυθοχώρα;
-Συναντήσατε ποτέ κάποιον ήρωα; τη Χιονάτη; τη Σταχτοπούτα; την αίθουσα του
Βασιλιά 
Αρθούρου;
-Πώς έγινες συγγραφέας;
-Όταν κοιμάσαι ξεκουράζεται το μυαλό σου;

 



 



 



 



 

Τα παιδάκια του 4ου Νηπιαγωγείου Κουνουπιδιανών εμπνέονται από το όμορφο
παραμύθι και δημιουργούν!!!!

Γεια σας και από το 1ο Νηπιαγωγείο Κουνουπιδιανών! Κα Δέσποινα, συντροφιά με
τα υπόλοιπα σχολεία σας στέλνουμε κι εμείς αυτό το μήνυμα! Το παραμύθι σας με
την πυγολαμπίδα μας μάγεψε… Μας αρέσουν βέβαια τα παραμύθια γιατί μας
ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους! Ανυπομονούμε να σας δούμε ζωντανά στην οθόνη
του υπολογιστή μας, μια που δεν μπορούμε να ειδωθούμε από κοντά. Θα θέλαμε
να μας αποκαλύψετε τα μυστικά σας…δηλαδή θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες
ερωτήσεις:

 Πώς γράφετε τα παραμύθια, πώς σας έρχεται στο μυαλό η ιδέα πριν την
γράψετε στο χαρτί;
 Γιατί έχετε γράψει παραμύθια με τον ίδιο τίτλο;
 Γιατί χρησιμοποιήσατε την γιαγιά και την κοκκινοσκουφίτσα στο παραμύθι;



 Πώς σκεφτήκατε την ιστορία;
Ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσάς ζωντανά μία από τις ιστορίες σας και να
σας γνωρίσουμε…Περιμένουμε πώς και πώς να σας συναντήσουμε ηλεκτρονικά!
Για την ώρα σας στέλνουμε τις ζωγραφιές και τα φιλιά μας!            
            Τα παιδιά του 2ου & του 3ου τμήματος από το 1ο Νηπιαγωγείο
Κουνουπιδιανών Χανίων

 



 

Γειά σας κ. Δέσποινα, είμαστε τα παιδιά από το Νηπιαγωγείο Παραλίας Οφρυνίου,
κοντα στη θάλασσα. Διαβάσαμε το βιβλίο σας και μας άρεσε πολύ όμως θέλαμε να
δώσουμε ένα άλλο τέλος διαφορετικό. 

“Το βράδυ που η Κοκκινοσκουφίστα κοιμήθηκε, βγήκαν οι πυγολαμπίδες.Είδαν τη
ζωγραφιά της γιαγιάς και ήρθαν να μπουν στο βάζο και να το κάνουν σπίτι τους. Το
πρωί που ξύπνησε η Κοκκινοσκουφίτσα, είδε τις πυγολαμπίδες στο παράθυρο μέσα
στο βάζο και χάρηκε πολύ. Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα”
Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το τέλος που δώσαμε, γιατί το έχουμε ζωγραφίσει
κιόλας.



 



 

Επίσης θέλουμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις…
Είναι εύκολο να γράψεις ένα βιβλίο;
Έχετε γεννήσει παιδάκια;
Είναι ήσυχα τα παιδάκια στο Νηπιαγωγείο σας;

Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε τις απαντήσεις σας…



 

Κυρία Δέσποινα  γεια σας! Είμαστε τα παιδιά από το
Νηπιαγωγείο Αντιφιλίππων  Καβάλας.  Το παραμύθι σας,
μας άρεσε πολύ. Ανυπομονούμε να σας δούμε και να μας
μιλάτε. Έχουμε  και κάποιες ερωτησούλες  να σας κάνουμε..

Εσείς έχετε δει νυχτοπούλι, όπως έβλεπε η γιαγιά της
Κοκκινοσκουφίτσας; Πώς είναι;



Γιατί γράφετε παραμύθια αφού είστε  και εσείς δασκάλα,
όπως η κυρία μας;

Πώς νιώθετε όταν  γράφετε παραμύθια;

 Σας στέλνουμε  ως δώρο  ένα κολλάζ  με τις ζωγραφιές
 μας, με πολλή πολλή αγάπη!!!
 

 

 
 Κυρία Δέσποινα, σήμερα ενθουσιαστήκαμε με το παραμύθι σας! Είμαστε τα παιδιά
από το Α’ Τμήμα του 7ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς και θα θέλαμε να σας δούμε από
κοντά για να σας εκφράσουμε τις απορίες μας. Ωστόσο, επειδή είμαστε μακριά, σας
θέτουμε εδώ τις ερωτήσεις μας:



 -Από που  παίρνετε τις ιδέες και γράφετε αυτές τις ωραίες ιστορίες;
 -Μπορείτε να μας στείλετε και άλλα βιβλία;
 -Έχετε γράψει πολλά βιβλία;
 -Έχετε γράψει την ιστορία του Ζορό;
 -Πόσο γρήγορα τελειώνετε ένα βιβλίο;
 -Που βρίσκετε τους ήρωες;
 Σας στέλνουμε και μερικές από τις ζωγραφιές μας! Μας έκανε εντύπωση η
απελευθέρωση της πυγολαμπίδας από τον ιστό της αράχνης!

 

 


