
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΑ Σ’ ΟΛΗ 
ΤΗ ΓΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Β1 ΚΑΙ Β2

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΕΡΗ ΠΟΥΤΟΥΡΟΓΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019



Β1 Β2 

CELA LUIS  RASHID RAFIQ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ 
ΑΛΙ  ΣΑΡΑ 

ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΙΝΤΣΙΔΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΙΑΝΟΥΧΑΛΙΔΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΟΥΑΝΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ 

ΚΙΡΑΚΟΣΥΑΝ ΟΦΕΛΙΑ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  ΝΑΤΑΛΙΑ 

ΚΙΡΑΚΟΣΥΑΝ  ΑΡΜΑΝ 
ΚΑΡΥΠΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΛΙΝΑ  ΣΟΦΙΑ 
ΚΙΛΑΧΜΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΝΑΔΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΕΛΙΚΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΕΜΙΣΟΓΛΟΥ  ΑΪΤΕΝ 

ΟΣΜΑΝΛΛΑΡΙ  ΑΝΝΑ ΜΠΑΖΑΪΔΗ  ΑΛΕΞΙΑ 

ΠΟΖΙΔΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΡΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΖΑΦΕΡΙ ΑΡΜΠΡΙ  ΟΣΜΑΝΛΛΑΡΙ  ΜΙΚΑΕΛΑ 

  ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ 

  ΤΣΑΚΙΡΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

  ΧΑΣΑΝΙ  ΑΝΤΙ 

 



Η οργάνωση και η λειτουργία της 
σχολικής βιβλιοθήκης ,

ενός κατάλληλου, διαμορφωμένου 
χώρου όπου οι μαθητές με 
ιδιαίτερη χαρά έχουν την 

δυνατότητα  να ξεφυλλίσουν, να 
δανειστούν βιβλία, να απολαύσουν 

την μυρωδιά και τον ήχο των 
σελίδων που γυρίζουν , 

διεγείροντας την φαντασία τους 
αλλά και όλες τις αισθήσεις τους, 

ήταν η αφορμή για μια σειρά 
δράσεων φιλαναγνωσίας



Η πρώτη δραστηριότητα 

επιλέχθηκε να γίνει αμέσως μετά 

τον πρώτο δανεισμό βιβλίων από 

τους μαθητές. Εργάστηκαν ομαδικά 

και δημιούργησαν αφίσες με 

ζωγραφιές εμπνευσμένες από τα 

βιβλία που διάβασαν.























Η επόμενη δραστηριότητα ήταν να 

κάνουν σύντομες 

βιβλιοπαρουσιάσεις των βιβλίων 

που διάβασαν.



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Β1-Β2

1ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης



ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ

Συγγραφέας : Ρένα Ρώσση

Ζήτω μου ! Φώναξε η χελώνα βλέποντας τα κατεβασμένα μούτρα του λαγού 
και έσκασε στα γέλια , παρέα με το πουλάκι που πετούσε χαρωπά από πάνω 
τους.
Από τότε Λαγός έπαψε να υπερηφανεύεται για την γρηγοράδα του.

Ελένη



Τίτλος: Τα αστέρια της Ευρώπης

Συγγραφέας: Θοδωρής Παπαϊωάνου – Λίνδα Βαρβαρούση

Εκδόσεις: Βιβλιοσυνεργατική

Το βιβλίο μας μιλάει για την ειρήνη: είναι ότι καλύτερο

υπάρχει στον κόσμο. Ο πόλεμος φέρνει μόνο δάκρυα και

λύπη. Όλοι πρέπει να έχουμε ειρήνη και πρέπει να βοηθάμε

ο ένας τον άλλον.

Αβραάμ



Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΤΑΦΙ
κάνει μια γιορτή

Εκδόσεις : ελληνικά γράμματα

Ο Ταζ πάλι δεν έχει καταλάβει ότι με τις γιρλάντες στολίζεις τους τοίχους 
και όχι τους φίλους σου ...
Θαυμάσια! Λέει στο φίλο του ικανοποιημένος, αλλά ο Ντάφι δεν είναι και 
τόσο ευχαριστημένος.
Φτάνουν πια τα ίδια παιχνίδια! Λέει ο Ντάφι. Τι θα λέγατε για μια γιορτή 
με πολύχρωμα καπελάκια;
Και με μουσική λέει ο Μπαγκς.
Και με γλυκά λέει ο Συλβέστρο που είναι λαίμαργος, αβγά , αλεύρι, 
βούτυρο ,μαρμελάδα και κρέμα γάλακτος , είναι τα υλικά που 
χρειαζόμαστε για μια τούρτα.



Τίτλος: Η βασίλισσα του χιονιού

Συγγραφέας: Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Εκδόσεις: Χάρτινη πόλη

Ραφήνα – Αττική

Σ’ ένα χωριό ζούσαν η Γκέρτα κι ο Κάι. Τα δυο παιδιά ήταν πολύ

αγαπημένα. Μια μέρα ο Κάι έγινε πολύ κακός και δεν έπαιζε με την

Γκέρτα, γιατί μπήκε στο μάτι του ένα κομμάτι από έναν μαγικό καθρέφτη.

Μια κρύα μέρα πέρασε η βασίλισσα του χιονιού και πήρε τον Κάι στο

άρμα της και τον πήγε στο παλάτι της. Η Γκέρτα που τον αγαπούσε πολύ,

ξεκίνησε να τον βρει. Πέρασε πολλά, τον βρήκε και τα δάκρυά της τον

γιάτρεψαν.

Άννα



Ο ΚΟΝΤΕΣ ΤΟ ΖΩΗΡΟ ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ

Συγγραφέας: ΝΤΕΛΑΕ ΖΙΛΜΠΕΡ

Εκδότης: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Ο Κόντες ήταν ένα πολύ ζωηρό και σκανταλιάρικο 
κατσικάκι που δημιουργούσε πολλά προβλήματα .
Ώσπου μια μέρα βρέθηκε μέσα σε ένα κλούβι για να 
βάλει μυαλό και να μην κάνει άλλο ζημιές.

Μιχάλης

https://www.ianos.gr/person/ntelae-zilmper-0036924.html/


Τίτλος: Ψυχρά κι ανάποδα

Συγγραφέας: Chuck Wilson

Εκδόσεις: Μεταίχμιο

Αθήνα

Το βιβλίο μας μιλάει για την Έλσα, που από μικρή δεν πλησίαζε την

αδερφή της, γιατί φοβόταν τις μαγικές δυνάμεις που είχε. Μια φορά

την είχε χτυπήσει στην καρδιά και άρχισε να παγώνει όλο το σώμα

της.

Μαρία



ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΟ
Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ Η ΕΥΑ
Συγγραφέας: ΚΑΤΣΑΜΑ ΕΛΕΝΗ

Εκδότης: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Το βιβλίο μιλάει για τους πρώτους ανθρώπους που 
δημιούργησε ο Θεός , τον Αδάμ και την Εύα.
Μια μέρα ο Θεός είπε στον Αδάμ να μη φάνε από ένα δέντρο 
τους καρπούς , αλλά η Εύα δεν μπόρεσε να αντισταθεί και 
δάγκωσε τον καρπό.
Έτσι ο Θεός για αυτό που έκαναν τους τιμώρησε.

https://www.ianos.gr/person/katsama-eleni-0027205.html/


Τίτλος: ΝΕΜΟ

Συγγραφέας: Βασιλική Κοκκίνου

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα

Αθήνα

Ο Νέμο, ένα μικρό ψαράκι χάθηκε. Ο μπαμπάς του ο Μάρλιν

μαζί με τη φίλη του τη Ντόρις τον ψάχνουν.

Βασιλεία



Τα τρία μικρά  λυκάκια

Συγγραφέας : Ευγένιος Τριβιζάς

Εκδόσεις : Μίνωας

Εικονογράφηση : Έλεν Οξένμπερι

Ήταν τρία μικρά λυκάκια . Το ένα ήταν άσπρο ,το άλλο ήταν μαύρο και 
το τρίτο ήταν γκρίζο .
Όταν έφυγαν από το σπίτι ,(σκορπισμένοι) ο Ρούνι-Ρούνι το ύπουλο 
κακό γουρούνι παραλίγο να τους κάνει κακό .
'Όταν  ήταν και οι τρεις μαζί , κατάφεραν να διώξουν το Ρούνι-Ρούνι το 
ύπουλο κακό γουρούνι.



Τίτλος: Το νησί των θησαυρών

Συγγραφέας: R. L. Stevenson

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος

Αθήνα

Το βιβλίο μας μιλάει για ένα αγοράκι που το έλεγαν Τζίμιν

Χάκινς, που μπήκε σε ένα πλοίο με πολλούς πειρατές.

Χρήστος



Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΚΙ Ο ΑΣΠΡΟΣ ΓΛΑΡΟΣ

Συγγραφέας: ΚΡΟΟΥΘΕΡ ΚΙΤΥ

Εκδότης: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Ο μαύρος κότσυφας ήταν ένας ξένος στο χωριό των άσπρων γλάρων.
Μου άρεσε ότι στο τέλος με τη βοήθεια της αγάπης για το βιβλίο και 
τη γνώση , ο μαύρος κότσυφας και οι άσπροι γλάροι έγιναν φίλοι.
Νικολέτα



Ο ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ

Συγγραφέας: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ

Εκδότης: ΖΗΤΗ

Μια φορά ήταν ένας πολύ καλός ζαχαροπλάστης ,που τον 
έλεγαν Λουκά.
Μια μέρα του Λουκά του ήρθε μια ιδέα , να κάνει μικρά 
λουκουμαδάκια . 
Αλλά . . . κάπως τα πράγματα έγιναν στραβά . Το μικρότερο 
λουκουμαδάκι αντί να το φάνε το κρατούσαν , γιατί δε τους 
άφηνε ο κύριος Λουκάς.
Το λουκουμαδάκι ζωντάνεψε με την αγάπη του ζαχαροπλάστη, 
που το ονόμασε «Λουκουμά». 
Στο τέλος ζουν μια μικρή περιπέτεια . Μια μέρα το χάνει στο 
πάρκο και το ξαναβρίσκει. 
Σοφία



Τίτλος: Τα ψηλά βουνά

Συγγραφέας: Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Εκδόσεις: Εστία

Αθήνα

Τα παιδιά της πέμπτης τάξης έκαναν μια εκδρομή στο βουνό. Για

λίγες μέρες ζούσαν μακριά από τους μεγάλους. Έλεγαν μύθους και

ιστορίες.

Άντι



ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΜΑΓΙΣΣΕΣ (ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΕΣ)

Συγγραφέας:ΜΑΝΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

Εκδότης:ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

Ποιος μίλησε για φόβο; Οι δικές μας μάγισσες δεν είναι ακριβώς 
κακές. Είναι μάγισσες χωρίς κόμπλεξ, μάγισσες τρελές, μάγισσες 
πολύ σκανδαλιάρες, με μια «μαγική» ευκολία να περιπλέκουν τα 
πράγματα. Θα ήταν εκπληκτικό να γνωρίσετε μια τέτοια μάγισσα, 
αλλά καλού κακού διαβάστε αυτές τις ιστορίες, μήπως και βρείτε 
καμιά μπροστά σας. ......

https://www.ianos.gr/person/manerou-maria-0056856.html/


Τίτλος: Ο μάγος του γαλάζιου βουνού

Συγγραφέας: Νίκος Πιλάβιος

Εκδόσεις: Χαρταετός

Θεσσαλονίκη

Ένας παππούς μας λέει ιστορίες που έχει ζήσει ο ίδιος. Δεν

είναι ένας κανονικός παππούς, αλλά ένα παππούς που μια

μάγισσα του χάρισε ένα μαγικό γιλέκο να φοράει. Από τότε

άρχισε να μιλάει με τα ζώα, τα φυτά και τα πράγματα. Μπορεί

ακόμα να μεγαλώνει και να μικραίνει. Ένας μάγος του είχε

κλέψει τη φωνή και βλέπουμε πως θα την πάρει πίσω.

Κωνσταντίνα



Ο ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΝΗΓΟΣ

Συγγραφέας: Μελικέρτης Δημήτρης

Εκδότης : ΠΑΤΑΚΗΣ

Ο Τζέιμς Καρούν είναι Γιγαντοκυνηγός στο επάγγελμα. Δελεάζει 
Γίγαντες με απίθανα μουροδολώματα, τους παγιδεύει με το μαγικό του 
δίχτυ και, στη συνέχεια, μεταφέροντάς τους με το κάρο-κλουβί το 
οποίο σέρνουν φτερωτές λεοπαρδάλεις, τους φυλακίζει σ' έναν 
τεράστιο λάκκο. Έχοντας αιχμαλωτίσει εκατόν εβδομήντα τέσσερις 
Γίγαντες, είναι ήρωας



Τίτλος: Η Δόνα Τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας

Συγγραφέας: Ευγένιος Τριβιζάς

Εκδόσεις: Καλέντης

Αθήνα

Μια φορά στην Ισπεπονία ζούσε μια πανέμορφη κυρία που την έλεγαν Δόνα

Τερηδόνα. Η δόνα Τερηδόνα είχε ανοίξει ένα ζαχαροπλαστείο ακριβώς

δίπλα στο σπίτι της Λουκίας. Η Λουκία είναι ένα μικρό και όμορφο

κοριτσάκι. Η Δόνα Τερηδόνα ήθελε να χαλάσει τα δόντια της με τούρτες,

σοκολατάκια, πάστες και λουκουμαδάκια. Ο σκοπός της ήταν να χαλάσει το

πιο όμορφο χαμόγελο του κόσμου, που το είχε η Λουκία.

Φωτεινή



Ο Τσάρλι θέλει ένα γατάκι
Εικονογράφηση : Thierry Courtin
Εκδόσεις : Modern Times
- Γεια σου μαμά! Γύρισα! φώναξε ο Τσάρλι.
Πέρασα πολύ ωραία στο σπίτι του Τέρι. Έχει και ένα χαριτωμένο γατάκι! 
Μαμά θα μου πάρεις και μένα ένα γατάκι;
-Τσάρλι το γατάκι θέλει φροντίδα. Θα πρέπει να ασχολείσαι μαζί του.
-Θα το φροντίζω μαμά στο υπόσχομαι ! Εξάλλου τα γατάκια κάνουν μπάνιο 
μόνα τους γιατί γλείφονται . Θα παίζουμε μαζί , έτσι δε θα σε ενοχλώ όταν 
έχεις δουλειές.
Λοιπόν μαμά θα μου πάρεις ένα γατάκι;
-Εντάξει αν συμφωνεί και ο μπαμπάς σου.
-Μαμά ,μαμά ήρθε ο μπαμπάς , ο Τέρι έχει ένα γατάκι θα μου πάρετε και 
εμένα ένα;
Τι έχει μέσα σε αυτό το κουτί μπαμπά;
-Μια έκπληξη για σένα ,Τσάρλι. Πρόσεξε, όμως .Άνοιξε το σιγά-σιγά.
-Ένα γατάκι! Είναι δικό μου ; Αλήθεια ;
-Ναι, Τσάρλι ! Θα πρέπει όμως να το φροντίζεις.
-Σου το υπόσχομαι μπαμπά. Θα το φροντίζω για πάντα!



Τίτλος: Μόζα η γάτα. Μια μαγική νύχτα,

Συγγραφέας: Ιωάννα Σταματοπούλου

Εκδόσεις: Κέδρος

Ήταν μια γάτα η Μόζα, που ήταν τυφλή, αλλά δεν το ήξερε.

Ξαφνικά ένα βράδυ άρχισαν να της μιλάνε τα πράγματα. Το

μαξιλάρι, τα παπούτσια και η σόμπα της έλεγαν ότι δεν βλέπει,

αλλά καταλαβαίνει με άλλους τρόπους, με άλλες αισθήσεις. Της

εξήγησαν και για τους ανθρώπους που είναι τυφλοί και πως

βρίσκουνε τρόπους για να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Πως

πάνε σχολείο, πως περπατάνε, πως έχουν όλοι μια κανονική ζωή

και μαθαίνουν να ζούνε με τη δυσκολία τους.

Σοφία



Τίτλος: Το τυρί που πετάει

Συγγραφέας: Ναταλία Καραγιαννίδου

Εκδόσεις: Σπίτι

Θεσσαλονίκη

Το τυρί που πετάει μπαίνει μόνο του στο στόμα σου και το

τρως. Το αγοράζουν από ένα μαγικό μαγαζί που πουλάει

μαγικά.

Ναταλία



Με αφορμή την ενότητα 10 από το βιβλίο της  γλώσσας ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τι λέει εκεί;
Επιλέχθηκε το βιβλίο:
Γράμμα από ένα Δράκο
Αρχικά ζητήθηκε από τα παιδιά να μαντέψουν το περιεχόμενο του βιβλίου με βάση 
τα στοιχεία του τίτλου του.

Έπειτα διάβασαν το βιβλίο.

Έγινε σύνδεση του κειμένου με άλλες τέχνες ( θεατρική, κινηματογραφική , μουσική , 
εικαστική ). 





Χαρακτηριστικά

Εκδότης: Πατάκης

Συγγραφέας: Σώτη Τριανταφύλλου

Εικονογράφηση: Κωνσταντίνα Καπανίδου

Έτος 1ης Έκδοσης: 2005

Σελίδες: 38



Ένα βιβλίο με χαριτωμένο κείμενο και έξυπνο λόγο. Η γραφή είναι 

απλή, και πολύ λίγες λέξεις ίσως δυσκολέψουν τους μικρούς μας 

φίλους .

Επίσης υπάρχει σαφήνεια στα μηνύματα.

Η πολύχρωμη εικονογράφηση,κάνει το βιβλίο να μοιάζει με κόμικ, 

κάτι που βέβαια τα παιδιά θα βρουν πολύ ευχάριστο. Στις τελευταίες 

σελίδες, περιμένουν τους αναγνώστες πέντε δραστηριότητες.

Το βιβλίο προτείνεται σε παιδιά Α’, Β’ και Γ' τάξης, θα μπορούσαν 

όμως να το διαβάσουν και μεγαλύτεροι μαθητές που αγαπούν 

μυθολογικά όντα ή απλώς αναζητούν ένα εύκολο ανάγνωσμα με 

άρωμα ασιατικής κουλτούρας.



Ο δράκος του βιβλίου δεν είναι "ευρωπαϊκού τύπου" αλλά Ασιάτης .

Τα παιδιά προηγουμένως ενημερώθηκαν σχετικά με τις δοξασίες που 

συνοδεύουν το φανταστικό αυτό πλάσμα στην Άπω Ανατολή,

ακόμα είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και σε άλλους, "δικούς" μας 

δράκους, όπως αυτούς που σκοτώνουν ο Άγιος Γεώργιος , αλλά και ο 

Μεγαλέξανδρος στο θέατρο σκιών.



Υπόθεση

Όπως λέει και ο τίτλος, ένας δράκος γράφει γράμμα στα 

παιδιά: Περιγράφει την εξωτερική του εμφάνιση, εκφράζει τα 

παράπονά του για τις ψεύτικες φήμες που ακολουθούν το 

όνομά του και τελικά εξομολογείται το Μεγάλο του Μυστικό!

Ποιο μπορεί να είναι αυτό;



Παρακολουθήσαμε την ταινία :
Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας



Διαβάσαμε ιστορίες δράκων από όλο τον κόσμο

Οι Τέσσερις Δράκοι

Ένα Κινέζικο Παραμύθι

Οι Αγώνες με Τις Βάρκες Δράκους

Το Ξύπνημα του Δράκου

Ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος

Οι σαράντα Δράκοι

Λαϊκό Παραμύθι



Δόθηκαν φύλλα εργασιών σχετικά με τις ιστορίες που διαβάσαμε. 

Για παράδειγμα:

-Πώς ονομάζεται ο δράκος και γιατί;

-Πού πηγαίνει το κλουβί που κουβαλάει;

-Γιατί κουβαλάει μαζί του και ένα κλειδί;

-Σε ποιον από τους ήρωες άλλων 

παραμυθιών πιστεύεις ότι ανήκει;



Δόθηκε στα παιδιά μία λίστα με πάρα πολλά επίθετα και τους ζητήθηκε να επιλέξουν 10 από αυτά που 

να ταιριάζουν περισσότερο σ’ ένα δράκο.

οργανωτικός, αξιόπιστος, τολμηρός, εφευρετικός, ψύχραιμος, ευαίσθητος, παρατηρητικός, ευκίνητος, 

συνεργάσιμος, ανταγωνιστικός, συνεπής, πρόθυμος, ακριβής, δύστροπος, τακτικός, προσεκτικός, 

σεμνός, ισχυρογνώμων, μετριοπαθής, αδιάλλακτος, καινοτόμος, συντηρητικός, υπεύθυνος, 

ευσυνείδητος, ακούραστος, δαιμόνιος, σαφής, εύστροφος, ειλικρινής, αντικοινωνικός, επιπόλαιος, 

αφελής, τίμιος, σβέλτος, ευγενικός, εξυπηρετικός, αποφασιστικός, δημιουργικός, τυπικός, έμπιστος, 

αδέξιος, αποφασιστικός, θαυμάσιος, , προσεκτικός, γλυκός, τρυφερός, μεγαλόψυχος, μεγαλόκαρδος, 

τολμηρός, θαρραλέος, μυστήριος, ταλαντούχος, ρομαντικός, άξιος, υπέροχος, εξαίσιος, μαγευτικός, 

ικανός, έξυπνος, σοφός, πιστός, περιποιητικός, δραστήριος, ήρεμος, χαρούμενος, αισιόδοξος, καλός, 

χαριτωμένος, ευγενικός, ευχάριστο

Από αυτά επιλέχθηκαν από τους μαθητές τα: τολμηρός , έξυπνος , παρατηρητικός , προσεκτικός, 

θαρραλέος, δαιμόνιος , ανταγωνιστικός , ψύχραιμος , καλός , ακούραστος

Έγραψαν μία ιστορία ή μια σύντομη περιγραφή όπου ο ήρωας είναι ένας δράκος και έχει τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά.



Το Δρακοχωριό

Μια φορά και έναν καιρό τα παλιά χρόνια υπήρχε ένα χωριό που το λέγανε Δρακοχωριό, στο οποίο 

ζούσαν άντρες , γυναίκες ,παιδιά και δράκοι .

Μια ανοιξιάτικη μέρα ένας τεμπέλης δράκος που κοιμόταν βαθιά είδε ένα όνειρο, πως τον κυνηγούσαν 

οι λέξεις . Όταν ξύπνησε είπε δεν θα είμαι τεμπέλης , από εδώ και πέρα θα διαβάζω σκληρά και τακτοποίησε τα 

σχολικά του πράγματα. Θα γίνω έξυπνος και σοφός . Θα είμαι μεγαλόκαρδος και ρομαντικός, θαρραλέος και 

ακούραστος.

Ξεκίνησε το σχολείο ήταν προσεχτικός και παρατηρητικός , διάβαζε ακόμα και στα διαλείμματα . Άρχισε 

να λύνει σωστά τα προβλήματα στα μαθηματικά . Το Σάββατο έκανε επανάληψη στη γλώσσα, τα μαθηματικά, 

την ιστορία και τα θρησκευτικά. Την Κυριακή έκανε μια ζωγραφιά για την κυρία του , την κυρία Μαριάννα που το 

επίθετο της ήταν Τριανταφύλλου.

Έτσι ο δράκος έγινε ο πιο έξυπνος και σοφός σε όλο το Δρακοχωριό.

Δήμητρα



Ο ψύχραιμος δράκος

Ένας δράκος μια φορά άκουσε από μακριά πανοπλίες και όπλα και έφυγε ψύχραιμος. Μετά σταμάτησε και είπε: Εϊ!!!

Είμαι θαρραλέος, δεν είμαι ποντίκι να φοβάμαι! Θα τους κερδίσω, γιατί είμαι δαιμόνιος! Είμαι τολμηρός και θα το

κάνω!

Οι ιππότες όταν τον άκουσαν είπαν: είναι ακούραστος, έξυπνος και πολύ ανταγωνιστικός. Πρέπει να είμαστε πολύ

παρατηρητικοί για να τον ξεγελάσουμε!

Θανάσης

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας τολμηρός δράκος. Πετούσε πολύ γρήγορα, ήταν ακούραστος και έξυπνος. Ένας

άλλος δράκος ήταν πολύ ανταγωνιστικός του, δαιμόνιος και θαρραλέος. Οι δυο τους ήταν πολύ καλοί φίλοι,

παρατηρητικοί και προσεκτικοί.



Κρίτων ο Δράκος

Σε έναν τόπο όπου κατοικούν δράκοι ζούσε ο Κρίτων. Ένας τολμηρός ,ακούραστος και δαιμόνιος δράκος.

Τον τελευταίο καιρό παραπονιόταν για το μεγάλο αγώνα δράκων , που γίνεται μια φορά το χρόνο.

Θέλει να πάρει μέρος για να αποδείξει πόσο θαρραλέος και έξυπνος είναι. 

Επίσης θέλει να γίνει πιο ανταγωνιστικός και ψύχραιμος έτσι ώστε να μπορέσει να κερδίσει τον τίτλο 

του καλύτερου δράκου του κόσμου.

Η μέρα του αγώνα έφτασε. Η πρώτη μάχη άρχισε και ήρθε η σειρά του Κρίτωνα να πολεμήσει

έναν δυνατό αντίπαλο. Προσπάθησε να είναι παρατηρητικός έτσι ώστε να βρει το ευαίσθητο σημείο 

του αντιπάλου του, για να το ρίξει κάτω . Αλλά επειδή κατά βάθος είναι πολύ καλός τον αφήνει να κερδίσει.

Τελικά έχασε τον αγώνα , όμως κέρδισε έναν καλό φίλο.

Νικολέτα



Το μαγικό βότανο

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα δράκος καλός και ακούραστος. Μια μέρα ο δαιμόνιος δράκος ξεκίνησε από το πρωί να

πάει ψηλά στο βουνό για να βρει το μαγικό βότανο που θα τον έκανε ακόμα πιο θαρραλέο και έξυπνο. Έπρεπε όμως να

είναι πολύ τολμηρός και προσεκτικός, γιατί το βουνό έκρυβε πολλούς κινδύνους. Σκαρφάλωνε πάνω σε βράχους και έπρεπε

να είναι πολύ παρατηρητικός για να μπορέσει να βρει το βότανο.

Εκεί ψηλά στο βουνό συνάντησε μία νεράιδα και τον ρώτησε πως βρέθηκε εκεί. Ο δράκος ψύχραιμος της είπε ότι έψαχνε να

βρει το μαγικό βότανο, αλλά χάθηκε στο βουνό. Εκείνη πρόθυμη τον βοήθησε πρώτα να βρει το βότανο και μετά να γυρίσει

στο σπίτι του.

Γιώργος

Ο δράκος Γρηγόρης

Ήταν ένας δράκος που τον έλεγαν Γρηγόρη και ήταν πολύ τολμηρός. Δε φοβόταν τίποτα, ήταν ακούραστος και πάρα πολύ

έξυπνος μια μέρα πήγε κατά λάθος να σπάσει το πόδι του, αν και ήταν πολύ προσεκτικός και παρατηρητικός. αλλά έμεινε

ψύχραιμος. Ακόμα δεν μπορούσε να τον κοροϊδέψει κανείς. Ο Γρηγόρης ήταν πολύ καλός στο να πετάει. Όταν πετούσε

στον ουρανό ήταν πολύ θαρραλέος. Ο Γρηγόρης ήταν πολύ ανταγωνιστικός και δαιμόνιος με τους άλλους δράκους.



Ο Δράκος και τα παιδιά

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας τολμηρός και θαρραλέος δράκος . Ήταν πολύ καλός και αγαπούσε τα παιδιά. 

Έπαιζε μαζί τους πολλά παιχνίδια και ήταν ακούραστος. Επίσης επειδή ήταν μεγαλόσωμος ήταν πολύ 

προσεκτικός για να μη χτυπήσει κάποιο παιδί.

Δεν του άρεσε να είναι ανταγωνιστικός . Ήταν πολύ παρατηρητικός και έτσι μια μέρα είδε από μακριά έναν κακό, 

δαιμόνιο , πονηρό δράκο που ήθελε να καταστρέψει τα παιχνίδια των παιδιών. Όπως ήταν έξυπνος έμεινε 

ψύχραιμος και δεν άφησε τον κακό δράκο να πλησιάσει τα παιδιά και να χαλάσει τα παιχνίδια τους,

Μιχάλης



Ο ήρωάς μας είναι ο κύριος Χαζούλης, έχει φτερά, είναι τολμηρός, ακούραστος, έξυπνος, προσεκτικός, ρομαντικός, ψύχραιμος,

θαρραλέος, παρατηρητικός, δαιμόνιος, καλός και είναι ένας δράκος.

Ο κύριος Χαζούλης μένει στο Παρίσι και δουλεύει σε μια μεγάλη καφετέρια. Κάθε μέρα για να πάει στη δουλειά του παίρνει

ταξί.

Ο κύριος Χαζούλης έχει ένα φίλο που τον λένε κύριο Εξυπηρετικό. Αυτός είναι λεπτός, κοντός και έχει φτερά για να πετάει. Είναι

επίσης τολμηρός, ακούραστος και θαρραλέος.

Ο κύριος χαζούλης είχε ένα γυάλινο μαγικό βάζο, που λες ότι θέλεις να βγάλεις από μέσα, το πετάς κάτω και αυτό σπάει και σου

βγάζει αυτό που ήθελες. Μετά γίνεται πάλι όπως πριν.

Στους δύο φίλους τους αρέσει να κάνουν μαζί εφευρέσεις και πειράματα.

Οι δυο τους έχουν ένα μεγάλο εχθρό που τον λένε κύριο Ψηλό. Αυτός είναι ψηλός, λεπτός, δυνατός, τολμηρός, θαρραλέος,

δαιμόνιος, έξυπνος, παρατηρητικός και είναι κι αυτός δράκος.

Μια μέρα οι δυο φίλοι πήγαν στην εξοχή για να κάνουν εφευρέσεις και πειράματα. Ξαφνικά πήδηξε από ένα δέντρο ο κύριος

ψηλός για να τους τα χαλάσει. Οι δυο φίλοι πήραν το γυάλινο βάζο και είπαν να εμφανιστεί ένα μαγικό ραβδί που κάνει τους

άλλους καλούς. Πέταξαν κάτω το βάζο, έσπασε και εμφανίστηκε το μαγικό ραβδί. Αμέσως το πήραν, ακούμπησαν τον κύριο

ψηλό κι αυτός έγινε καλός δράκος, όπως οι δυο φίλοι.

Από τότε έγιναν αχώριστοι φίλοι και περνούσαν αμέτρητες ώρες μαζί οι τρεις τους.

Μαρία



Ο Δράκος του δάσους

Μια φορά ήταν ένας δράκος που ήταν πάρα πολύ καλός και έξυπνος. Πάντα στο δάσος ήταν προσεκτικός και

παρατηρητικός . Πετούσε πάνω από το δάσος για να προσέχει μήπως γίνει κάτι . Αν έβλεπε ότι γινόταν κάτι κακό,

ήταν θαρραλέος και ψύχραιμος.

Ο δράκος ήταν πάντα ακούραστος και τολμηρός. Κάποιες φορές όμως γινόταν ανταγωνιστικός και δαιμόνιος.

Άννα



Ο καλόκαρδος δράκος

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας πολύ καλός δράκος που ήθελε να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Μα όλοι τον 

φοβόταν και κανείς δεν ήθελε βοήθεια από αυτόν.

Μια μέρα όταν ο δράκος πήγαινε στη σπηλιά του άκουσε φωνές και πήγε να δει τι έγινε.

Όταν έφτασε είδε ένα παιδί να πέφτει σε ένα γκρεμό. Ο δράκος αμέσως πήδηξε και άρχισε να πετάει. Έπιασε 

το παιδί και το έσωσε.

Έτσι τον αγάπησε όλος ο κόσμος και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.



Ένας τεμπέλης δράκος

Ένας τεμπέλης δράκος σε σκοτεινή σπηλιά
κοιμόταν όλη μέρα σε περσικά χαλιά.
Κι έβγαινε στην κοιλάδα μονάχα για φαΐ
εξηνταπέντε βόδια τα τρωε στη στιγμή.
Και για να ξεδιψάσει σερνόταν στο βουνό
έπινε δέκα λίμνες και έναν ποταμό.
Κι ερχόντουσαν ιππότες και μπαίναν στη σπηλιά
το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά.
Μα ο τεμπέλης δράκος βαριότανε πολύ
ιππότες να μασάει που είναι και σκληροί.
Γι’ αυτό έτσι ξαπλωμένος πετούσε τις φωτιές
ν’ ανάψουνε τα ξύλα και να ψηθεί ο καφές.
Έστρωνε το τραπέζι άναβε τα κεριά
κι έλεγε παραμύθια ...για δράκους και θεριά...!





Ο χαμογελαστούλης
Μια φορά και έναν καιρό σε ένα κάστρο ζούσε μια πριγκίπισσα .
Μια μέρα καθώς έπαιζε στον κήπο , είδε έναν μικρό δράκο που της χαμογελούσε .
Η πριγκίπισσα στην αρχή φοβήθηκε, όμως ο δράκος ήταν τόσο γλυκός που η πριγκίπισσα τον αγάπησε και 
ζήτησε από τους γονείς της να αφήσουν το δράκο να ζήσει στο κάστρο.
Η πριγκίπισσα ήταν πολύ χαρούμενη και τον ονόμασε χαμογελαστούλη επειδή ο δράκος πάντα χαμογελούσε.

Νικολέτα

Ο δράκος
Ένας δράκος ζούσε στην Κίνα. Είχε κόκκινο δέρμα, μεγάλα καφέ μάτια, χρυσά μακριά φτερά.
Οι άνθρωποι από τις άλλες φυλές άσπροι , μαύροι τον φοβόταν . Ενώ στην Κίνα πίστευαν ότι ήταν
καλός. Στο χωριό που ζούσε οι συγχωριανοί του τις αποκριές ντυνόταν δράκοι και δρακουλίνες.
Είχε έναν εχθρό ,το ποντίκι που του έσπαγε τα νεύρα. Χοροπηδούσε πάνω κάτω στα φτερά του και τον
ενοχλούσε όταν κοιμόταν .
Μια μέρα ήρθε ένας νεαρός στο χωριό ,τον εκπαίδευσε και τον έκανε το κατοικίδιο του. Του έμαθε
διάφορα κόλπα και να πετάει μέχρι τον ωκεανό.
Έγιναν αχώριστοι φίλοι.

Δήμητρα



Ο Δρακόκαρδος

Μια φορά κι ένα καιρό ζούσε σε μια μεγάλη σπηλιά ένας δράκος που τον έλεγαν Δρακόκαρδο και ήταν πολύ καλός με όλους.

Του άρεσε παρά πολύ να ζωγραφίζει με την ουρά του, που χρησιμοποιούσε για πινέλο, καρδούλες.

Μια μέρα μπήκαν κρυφά στη σπηλιά του τρία παιδιά, μόλις τον είδαν τρόμαξαν και έτρεξαν να κρυφτούν. Όμως ο Δρακόκαρδος

τους μίλησε ήρεμα και τους εξήγησε ότι δεν θέλει να τους κάνει κακό. Τους ζήτησε ευγενικά να κάνουν παρέα και να γίνουν

φίλοι.

Μετά από πολλές μέρες χάθηκε η βασιλοπούλα στο δάσος. Ο βασιλιάς έβαλε όλους τους στρατιώτες του να ψάχνουν. Ξαφνικά

μπήκαν στη σπηλιά του δράκου και επειδή ήταν σίγουροι ότι αυτός είχε κάνει κακό στη βασιλοπούλα, τον συνέλαβαν και τον

πήγαν στο παλάτι. Όλοι του φώναζα και του μιλούσαν πολύ άσχημα.

Οι τρεις φίλοι του όμως που είχαν συναντήσει τυχαία τη βασιλοπούλα στο δάσος, την πήραν και πήγαν όλοι μαζί πίσω στο

παλάτι. Εκεί τα παιδιά εξήγησαν στο βασιλιά για το Δρακόκαρδο πόσο καλός ήταν και το μόνο που ήθελε ήταν να ζωγραφίζει

και να κάνει παρέα με άλλα παιδιά.

Έτσι κατάφεραν να αποκαταστήσουν τη φήμη του Δρακόκαρδου και όλοι πια τον αγαπούσαν και τον φώναζαν Καλόκαρδο.

Κωνσταντίνα



Ο καλός δράκος
Μια φορά ήταν ένας δράκος που λάτρευε τους ανθρώπους , αλλά οι άνθρωποι τον φοβόταν .
Μια μέρα όμως έγινε πόλεμος με έναν κακό βασιλιά . Ο δράκος το είδε αυτό και πήγε να τους βοηθήσει και 
να τους σώσει.
Όταν τον είδαν φοβήθηκαν και έτρεξαν μακριά του. Ο δράκος πολέμησε με τον κακό βασιλιά και κέρδισε.
Οι άνθρωποι όταν το είδαν αυτό βγήκαν από τις κρυψώνες τους και άρχισαν να φωνάζουν “Ζήτω ! Ζήτω ο 
Δράκος ”
Από τότε ο δράκος και οι άνθρωποι έγιναν φίλοι.

Σοφία

Ο δράκος που δεν είχε φίλους
Μια φορά ήταν ένας δράκος που δεν είχε ούτε έναν φίλο.
Ο δράκος είχε κόκκινο και κίτρινο χρώμα. Τα μάτια του ήταν μπλε .Τα φτερά του ήταν μεγάλα και 
πολύχρωμα .
Τον έλεγαν Άλεξ. ΄'Εψαχνε παντού να βρει έναν φίλο για νιώσει λίγη χαρά. Οι άλλοι δράκοι τον 
κορόιδευαν και δεν έκαναν παρέα μαζί του.
Αποφάσισε να γράψει ένα γράμμα για να βρει έναν φίλο. Το έβαλε σε ένα μπουκάλι και το πέταξε στην 
θάλασσα . Το γράμμα το βρήκε ο Γιώργος και έγραψε αμέσως στον δράκο .     Συναντήθηκαν ,έγιναν φίλοι 
και άρχισαν οι περιπέτειες τους.

Οφελία



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας δράκος, που ήταν πολύ καλός. Όμως οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήθελε να τους κάνει κακό.

Έτσι μια μέρα που αποφάσισε να πάει μια βόλτα στην πόλη. Οι άνθρωποι τρόμαξαν και φώναξαν την αστυνομία να φέρει

ενισχύσεις για να τον πιάσουν. Πυροβολούσαν συνέχεια μέχρι που τον έπιασαν. Τότε τον έβαλαν στη φυλακή των ζώων κι ο

καλός δράκος ήταν πολύ στενοχωρημένος, που κανένας δεν κατάλαβε ότι δεν ήθελε να τους κάνει κακό.

Θανάσης

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας δράκος, που αν και τον έλεγαν Τρομακτικό, ήταν πολύ καλός. Ήταν λεπτός πράσινος και με

μεγάλα δόντια. Μαζί με το φίλο του τον κύριο Ωραίο, που ήταν ολόιδιος μαζί του, είχαν ένα μαγικό καθρέφτη, που μπορούσε

να σε ταξιδέψει σε όποιο μέρος της γης ήθελες. Μια μέρα οι δυο φίλοι αποφάσισαν να ταξιδέψουν μέσα από το μαγικό

καθρέφτη στην Αγγλία. Εκεί τους άρεσε πάρα πολύ και έτσι βρήκαν ένα ωραίο σπίτι και έπιασαν δουλειά σ’ ένα κομμωτήριο

εκεί δίπλα.

Άντι



Ο ντροπαλός κρυφοδόντης
Μια φορά ήταν ένας δράκος που τον έλεγαν κρυφοδόντη και ήταν πολύ καλός.
Ήταν Κινέζος και μάτια του ήταν σχιστά. Το κεφάλι του ήταν σαν του λιονταριού .Τα δυο του πόδια έμοιαζαν 
σαν του αετού. Το δέρμα ήταν μαύρο.
Ήταν χοντρός σαν γουρούνι.
Οι άλλοι δράκοι έπαιζαν μαζί και ο κρυφοδόντης έκλαιγε επειδή δεν το έπαιζαν. Ντρεπόταν να βγει έξω γιατί 
κάθε φορά που έβγαινε τον κορόιδευαν επειδή ήταν χοντρός.
Ο κρυφοδόντης ήταν λυπημένος. Μια φορά που τους έφυγε η μπάλα την ώρα που έπαιζαν , ο κρυφοδόντης
έτρεξε έπιασε την μπάλα και τους την έδωσε.
Από τότε έγιναν φίλοι και ο κρυφοδόντης ήταν χαρούμενος 

Μιχάλης

Ο καλός δράκος
Υπάρχει ένας δράκος που είναι καλός. Έχει μαύρο σώμα , μαύρο κεφάλι, μεγάλα μάτια και κοφτερά μεγάλα 
δόντια.
Τον λένε Μαυρούλη . Η δουλειά του είναι να προσέχει το δάσος , όμως αυτός κοιτάζει αλλού και δεν κοιτά το 
δάσος και μετά λέει μη με ανακατεύεται εμένα να τα βρείτε μόνοι σας.
Μένει σε μια σπηλιά στο δάσος . Ο καλύτερος του φίλος είναι ο Κοκκινούλης.
Μια μέρα μέρα ήρθε ο έχθρός του ο Πρασινούλης και άρχισε να βγάζει φωτιές στο δάσος.
Οι δύο φίλοι τον κυνήγησαν για να τον σταματήσουν πριν προλάβει να καταστρέψει το δάσος. Μετά από πολύ 
προσπάθεια κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον διώξουν για πάντα από το δάσος.

Άννα



Κάποτε ήταν ένας δράκος. Είχε μυτερά δόντια, μαύρο χρώμα και ήταν τεράστιος με μεγάλα φτερά. Έβγαζε

φωτιές από το στόμα του.

Ένα κοριτσάκι που έκανε βόλτες στο δάσους που ζούσε ο δράκος τον συνάντησε και τρόμαξε πάρα πολύ. Έτρεξε

για να του ξεφύγει, αλλά ο δράκος την ακολούθησε. Ξαφνικά το κοριτσάκι σκόνταψε και έπεσε. Ο δράκος που

δεν ήθελε να της κάνει κακό, πήγε κοντά της τη χάιδεψε και τη βοήθησε να σηκωθεί.

Από εκείνη τη στιγμή το κοριτσάκι κι ο δράκος έγιναν αχώριστοι φίλοι.

Άννα

Ο Δρακάκης είναι ένας δράκος με κόκκινο και κίτρινο χρώμα και πολύ μυτερά δόντια. Μαζί με το φίλο του το

Δρακ πετάνε πάρα πολύ ψηλά κι αυτό τους αρέσει πάρα πολύ. Όμως είχαν μαλώσει με ένα άλλο δράκο, τον

Δρακόδοντα που ήταν κατάμαυρος με γαλάζια φτερά., για το ποιος πετάει πιο ψηλά. Μια μέρα που

συναντήθηκαν οι τρεις τους αποφάσισαν να αγωνιστούν για να δούνε ποιος πετάει πιο ψηλά, όμως και οι τρεις

τους πέταξαν στο ίδιο ύψος. Έτσι είδαν ότι δεν είχαν λόγο να μαλώνουν και έγιναν αχώριστοι φίλοι.

Φωτεινή



Η δύναμη της φιλίας
Μια φορά ήταν ένας δράκος που ήταν καλός. Είχε μαύρο σώμα, μαύρο κεφάλι και πράσινα μάτια. Είχε μικρά 
πόδια ,μεγάλα δόντια ,πεταχτά αφτιά και μακριά φτερά. Τον έλεγαν Χένδρη. Έφτιαχνε ωραία αγάλματα από 
πέτρα και ξύλο. Έμενε σε μια μεγάλη σπηλιά μόνος του.
Είχε ένα φίλο τον Λουκ τον δεινόσαυρο. Ο Λουκ ήταν ένας φιλικός δεινόσαυρος με γκρι δέρμα, κοντά πόδια και 
κοφτερά δόντια. Έκανε παρέα με τον Χένδρη από τότε που ήταν παιδιά αφού ζούσαν σε απέναντι σπηλιές.
Η φωτιά που έβγαζε από το στόμα του ο Χένδρη ήταν μαγική ,αφού πέτρωνε τα πάντα.
Κοντά τους έμενε η κακιά μάγισσα Λουσίντα που είχε μαύρα δόντια , πολύ μακριά μύτη και το πρόσωπο της ήταν 
γεμάτο ελιές.
Πολέμησαν με την κακιά μάγισσα Λουσίντα ,που ήθελε να τους κάνει κακό. Αυτή με το μαγικό της ραβδί ήθελε να 
κλέψει τη μαγική φωτιά του Χένδρη και να εξαφανίσει τα κοφτερά δόντια του Λουκ. Ήθελε να τους κάνει 
υπηρέτες της.
Ένα βράδυ που οι δύο φίλοι κοιμόταν, η Λουσίντα τους επιτέθηκε. Πήρε τη φωτιά του Χένδρη και τα κοφτερά 
δόντια του Λουκ. Δεν τους απέμεινε τίποτα εκτός από τη δυνατή φιλία τους, που ήταν πιο μαγική και πιο ισχυρή 
από τα μάγια της.
Το δυνατό φως της αγάπης έστειλε την μάγισσα Λουσίντα σε άλλον πλανήτη και δεν την ξαναείδε κανείς.
Ο Χένδρη και ο Λουκ ξαναβρήκαν τη μαγική φωτιά και τα κοφτερά δόντια .
Όλα τα ζώα του δάσους έκαναν ένα πάρτι που κράτησε μια εβδομάδα για να ευχαριστήσουν τους δύο φίλους.

Μαρία



Μια φορά ήταν ο κύριος Έξυπνος, είχε πράσινο χρώμα και γαλαζοπράσινα μάτια. Ήταν ψηλός, είχε φτερά

και από το στόμα του έβγαζε φωτιές. Ο κύριος Έξυπνος ήταν ένας δράκος και έμενε στο Λονδίνο.

Ο κύριος Έξυπνος είχε ένα φίλο τον κύριο Τσαπατσούλη, που το χρώμα του ήταν κόκκινο, ενώ πίσω στην

πλάτη του είχε λίγο μαύρο. Τα μάτια του ήταν καστανά, ήταν πολύ ψηλός και είχε μεγάλα φτερά. Στους

δυο φίλους τους άρεσε πολύ να ζωγραφίζουν μαζί. Ο κύριος Έξυπνος είχε ένα μαγικό πινέλο, που ότι κι αν

ζωγράφιζε γινόταν αληθινό.

Όμως είχε έναν εχθρό, που τον έλεγαν κύριο σοβαρό. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος κοντός και παχουλός.

Ήταν εχθρός τους γιατί ήθελε να τους σκοτώσει για να τους δείξει ότι ήταν δυνατός.

Μια μέρα που οι δυο φίλοι ζωγράφιζαν ο κύριο σοβαρός μπήκε κρυφά από το παράθυρο στο σπίτι τους και

ήταν έτοιμος να τους σκοτώσει. Οι δυο φίλοι όμως, με τη βοήθεια του μαγικού πινέλου, μεταμορφώθηκαν

σε ανθρώπους και έτσι έγιναν φίλοι.

Από τότε περνούσαν πολλές ώρες μαζί ζωγραφίζοντας.



Ο τεμπέλης δράκος
Μια φορά και έναν καιρό σε ένα ψηλό βουνό ζούσε ένας τεμπέλης δράκος .
Όλη την ημέρα δεν έκανε τίποτα άλλο από το να κοιμάται.
Κατέβαινε στο δάσος μόνο για να βρει να φάει. Μια μέρα έφαγε τόσο πολύ που φούκωσε σαν μπαλόνι 
και δεν μπορούσε να πετάξει , μα ούτε και να βγάλει φωτιές από το στόμα του.
Τα ζώα του δάσους τον κορόιδευαν που δεν μπορούσε να πετάξει από το πολύ φαγητό . Όμως τον 
τεμπέλη δράκο δεν τον ένοιαζε καθόλου. Το μόνο που ήθελε ήταν να γυρίσει στο σπίτι και να κοιμηθεί.

Ειρήνη

Ο δράκος και η πριγκίπισσα
Μια φορά και έναν καιρό σε ένα βασίλειο ζούσε μια πριγκίπισσα που την πρόσεχε ένας δράκος πολύ 
μεγάλος και δυνατός.
Μια μέρα η πριγκίπισσα ήθελε να πάει βόλτα και ο δράκος την πήρε στην πλάτη του και πέταξαν πολύ 
ψηλά .
Πήγαν σε ένα μακρινό δάσος και κάναν βόλτες. Κάποια στιγμή η πριγκίπισσα είδε μια μεγάλη σπηλιά και 
είπε να πάει μέσα να δει τη έχει.     Όταν μπήκε μέσα στη σπηλιά είδε ένα μικρό δράκο ,που ήταν 
χτυπημένος. Τον πήρε στην αγκαλιά της και πήγαν πίσω στο βασίλειο.
Ο δράκος ήταν πολύ χτυπημένος και η πριγκίπισσα τον πρόσεχε πολύ, μέχρι που έγινε καλά.
Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Ελένη



Ο κόκκινος δράκος

Μια φορά σ’ ένα μαγικό βασίλειο ζούσαν αρμονικά όλα τα μυθικά πλάσματα, όπως νεράιδες, μονόκεροι,

ξωτικά και άλλα πολλά. Εκεί σ’ ένα μεγάλο παλάτι ήταν βασιλιάς ένας μεγάλος κόκκινος δράκος, που ήταν

πολύ καλός και τον αγαπούσαν όλοι.

Μια μέρα οι μάντισσες του βασιλιά του είπαν ότι είδαν στη μαγική τους σφαίρα ότι θα τους επιτεθεί ο μαύρος

δράκος, ο βασιλιάς του σκοτεινού βασιλείου. Από τη στιγμή όμως που γνώριζαν ότι ο μαύρος δράκος θα τους

επιτεθεί, παρακολουθούσαν συνέχεια τη μαγική σφαίρα. Έτσι όταν ήρθε εκείνη η στιγμή όλο το βασίλειο του

κόκκινου δράκου ήταν προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει το στρατό του μαύρου δράκου. Κρυμμένοι τους

περίμεναν και τους νίκησαν πριν καν περάσουν τα τείχη της χώρας τους. Όλο το βασίλειο, αμέσως μετά, έκανε

ένα μεγάλο γλέντι για να γιορτάσουν τη νίκη τους.

Κωνσταντίνα



Έγραψαν δικές τους ιστορίες, δημιουργώντας 
έναν ήρωα που ζει τις δικές του περιπέτειες.

Εικονογράφησαν τις ιστορίες τους και τις 
παρουσίασαν.





Ο κύριος Μυτόγκας είναι ένας παράξενος άνθρωπος. Είναι κοντός, παχουλός με πράσινα μαλλιά. Η μύτη 

του είναι τεράστια με καμπούρα και πάνω  έχει μια μεγάλη κρεατοελιά. Τα αφτιά του είναι μεγάλα σαν του 

γαϊδάρου. Έχει μεγάλα γαλανά μάτια και όταν κλαίει πλημμυρίζει όλος ο τόπος.

Είναι χασάπης και δουλεύει σε ένα μικρό κρεοπωλείο . Κάνει συνέχεια γκάφες και μπερδεύει τις 

παραγγελίες . Στο τέλος όμως με τη βοήθεια του μαγικού μπαλτά του τα καταφέρνει μια χαρά. Του τον έδωσε ένας 

φίλος του στα γενέθλια του λέγοντας του « όποτε θέλεις βοήθεια ζήτησε τη από τον μαγικό μπαλτά».

Μένει μόνος του σε ένα μεγάλο σπίτι, σε ένα κεντρικό δρόμο της πόλης του. Ο καλύτερος του φίλος είναι 

ο Μυξιάρης. Δουλεύει στο ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς..



Γνωρίστηκαν όταν ο Μυξιάρης πήγε στο κρεοπωλείο του Μυτόγκα να αγοράσει κρέας και από τότε έγιναν

αχώριστοι. Ο Μυξιάρης είναι ψηλός , λεπτός και φαλακρός. Είναι συνέχεια συναχωμένος και η μύτη του είναι πάντα

κόκκινη.

Έχουν έναν εχθρό τον Γκρινιαρόπουλο είναι ένας πολύ γκρινιάρης και κακός τύπος. Είναι άσχημος σαν νυφίτσα με

μεγάλα στρογγυλά μάτια και πεταχτά δόντια.

Μια μέρα ο Μυτόγκας μαζί με το φίλο του πήγαν ένα ταξίδι στη ζούγκλα. Ο Μυξιάρης σε όλο το ταξίδι φυσούσε την

μύτη του. Όταν έφτασαν περπάτησαν για πολύ ώρα στη ζούγκλα και όταν κουράστηκαν κάθισαν να ξεκουραστούν.

Δεν είχαν καταλάβει ότι τους ακολούθησε στο ταξίδι τους ο μεγάλος τους εχθρός ο Γκρινιαρόπουλος, που ήθελε να

κλέψει τον μαγικό μπαλτά για να πραγματοποιεί όλες του τις ευχές. Είχε κρυφτεί πίσω από ένα δέντρο. Ξαφνικά

μια μαϊμού που ήταν πάνω στο δέντρο πήδηξε στην πλάτη του και άρχισε να τον γρατζουνάει .

Ο Γκρινιαρόπουλος άρχισε την γκρίνια και τις φωνές. 

Οι δύο φίλοι είπαν στον μαγικό μπαλτά να τον 

κυνηγήσει και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Γρηγόρης , Σοφία , Ελένη , Ματθαίος



Η Σπιτοπατάτα 

Η Σπιτοπατάτα είναι μια αδύνατη κοπέλα. Τα μαλλιά 

της είναι κόκκινα. Τα μάτια της είναι καφέ. Είναι ένα 

όμορφο, γλυκό και έξυπνο κοριτσάκι.  

Η Σπιτοπατάτα δουλεύει στη Ρωσία σε ένα καφενείο. 

Μένει στη Γαλλία και κάθε μέρα πάει στη Ρωσία με το 

αεροπλάνο. Έχει ένα μαγικό τετράδιο που γράφει μόνο 

του. 

Η Σπιτοπατάτα έχει μια φίλη, τη Σπιτοφράουλα. Η 

Σπιτοφράουλα είναι ένα χοντρό κοριτσάκι. Τα μαλλιά της 

είναι καστανά. Τα μάτια της είναι πράσινα. 

Είναι ταλαντούχο, γλυκό και καλό κοριτσάκι. Στη 

Σπιτοπατάτα και στη Σπιτοφράουλα τους αρέσει να 

κάνουν αστεία στους άλλους και να τρώνε παγωτό. 



Η Σπιτοπατάτα έχει έναν εχθρό, που τον λένε 

Σπιτόγυρο. Ο Σπιτόγυρος είναι άνθρωπος. 

 Τα μαλλιά του είναι καφέ και τα 

μάτια του καστανά. Ο Σπιτόγυρος ήταν εχθρός της 

Σπιτοπατάτας, επειδή την κορόιδευε, την χτυπούσε και 

την έλεγε ότι είναι άσχημη.  

Μια μέρα η Σπιτοπατάτα και η Σπιτοφράουλα 

αποφάσισαν να πάνε στο νησί της κατάρας.

 Οι δυο φίλες είδαν 

αηδιαστικά ζουζούνια και σκαθάρια. Ξαφνικά ήρθε από 

πίσω τους ο Σπιτόγυρος και πήγε να τους πάρει το μαγικό  



τετράδιο.  Η 

Σπιτοπατάτα όμως είχε δύο τετράδια, ένα αληθινό και ένα 

ψεύτικο. Ο Σπιτόγυρος πήρε το ψεύτικο τετράδιο. Το 

μαγικό τετράδιο ήταν στην τσάντα της Σπιτοπατάτας. 

Τότε το μαγικό τετράδιο έγραψε να γίνουν φίλοι οι τρεις 

τους. Αμέσως ο Σπιτόγυρος άλλαξε και έγινε καλός. 

Τέλος οι τρεις φίλοι έπαιζαν και ήταν χαρούμενοι. 

 Θανάσης, Άντι, Κωνσταντίνα, Αβραάμ





Ο κύριος Σοκολάτας είναι ένας έξυπνος, καλός ,άνθρωπος . Έχει ξανθά μαλλιά. Η μύτη του είναι κανονική και 

κόκκινη σαν του κλόουν. Τα αφτιά του είναι μικρά ,μυτερά και τα έχει πάντα τεντωμένα γιατί του αρέσει να ακούει τα 

πάντα . Έχει δύο μικρά καφέ μάτια και κάθε φορά που θυμώνει πετάνε σπίθες.

Είναι μάγειρας και δουλεύει σε ένα μεγάλο εστιατόριο. Κάνει συνέχεια γκάφες. Μια μέρα καθώς μαγείρευε μια 

σούπα βρήκε ένα μολύβι. Δεν ήξερε ότι ήταν μαγικό . Το πήρε στο σπίτι του και ανακάλυψε την δύναμη του.

Μένει με την οικογένεια του σε ένα μεγάλο σπίτι.

Ο καλύτερος του φίλος είναι ο Αλέξης . Είναι παγωτατζής και συναντήθηκαν στο πάρκο , όταν ο Σοκολάτας πήγε να 

πάρει ένα παγωτό .



Οι δύο φίλοι έχουν έναν εχθρό τον Μάριο.   Είναι ψηλός και μελαχρινός. Τα μάτια του είναι μαύρα.

Ο Μάριος είναι πονηρός και κακός άνθρωπος. Θέλει να κλέψει με κάθε τρόπο το μαγικό μολύβι γιατί βαριέται να 

γράφει .



Μια μέρα κοιμήθηκαν οι δύο φίλοι πολύ βαριά γιατί ήταν κουρασμένοι. Ο Μάριος κατάφερε να μπει μέσα στο σπίτι 

τους. Άρχισε να ψάχνει το μαγικό μολύβι. Τελικά το βρήκε και το πήρε .Στη θέση του έβαλε ένα ψεύτικο, ολόιδιο.



Ο Ποντικοβρακάκης και η Κακοντομάτα 

Ο Ποντικοβρακάκης είναι ένα ποντίκι. Ο 

Ποντικοβρακάκης είναι αδύνατος και πολύ κοντός.

 Είναι καραφλός και έχει 

γαλαζοπράσινα μάτια. 

Το ποντικάκι είναι ψαράς και δουλεύει στην 

Ουρανιοχώρα. Ζει στο Παρίσι και πηγαίνει στη δουλειά 

του με το ποντικοαμάξι του. Έχει ένα χρυσό μπαλάκι που 

όταν το πετάς στον αέρα, αλλάζει ο καιρός. 

Ο Ποντικοβρακάκης έχει ένα φίλο που τον λένε Μαξ. Ο 

Μαξ είναι ένα ποντίκι. Είναι μικρός με πράσινα  



μάτια και μπλε μαλλιά.  Οι 

δυο φίλοι παίζουν στην αυλή κάθε μέρα κυνηγητό. Τους 

αρέσει να περνάνε πολύ χρόνο μαζί. 

Ο Ποντικοβρακάκης έχει μία εχθρό, που τη λένε 

Κακοντομάτα. Η Κακοντομάτα είναι φρούτο. Είναι πολύ 

κακιά και έχει πράσινα μαλλιά, γαλανά μάτια και κόκκινο 

σώμα.  Η Κακοντομάτα είναι 

εχθροί με τον Ποντικοβρακάκη γιατί μάλωσαν για το 

ποιος από τους δυο είναι πιο έξυπνος. 



Μια μέρα οι δυο φίλοι αποφάσισαν να πάνε στη 

ζούγκλα.  Ήταν 

χαρούμενοι, εκεί συνάντησαν μια λεοπάρδαλη και πολλές 

μαϊμούδες. Ξαφνικά πήδηξε από ένα δέντρο η 

Κακοντομάτα και άρχισε να τους κυνηγάει.

 Όμως οι ποντικοί 

πήραν το μαγικό μπαλάκι και το πέταξαν ψηλά. Τότε 

άλλαξε ο καιρός και βγήκε ο ήλιος, έτσι η Κακοντομάτα 

έγινε καλή και έγιναν φίλοι. 

Τέλος οι τρεις φίλοι ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Βασιλεία, Αλεξία, Μικαέλα, Χρήστος, Ραφίκ, Σάρα



Η ιστορία του Πατατόγυρου

Ο κύριος Πατατόγυρος είναι ένας καλόκαρδος άνθρωπος. Είναι ψηλός, χοντρούλης , έχει κοντά , ίσια ,ροζ μαλλιά. Η 

μύτη του είναι κίτρινη σαν λεμόνι. Τα αφτιά του είναι μεγάλα σαν του λαγού. Έχει δύο γαλάζια μάτια και κάθε φορά που 

θυμώνει πετάνε νερό.  Φτιάχνει γύρο στο μεγαλύτερο εστιατόριο της πόλης.  Μένει με τη γάτα του σε ένα μεγάλο 

σπίτι.

Ο καλύτερος του φίλος είναι ο Ντομέιτο .Του έχει χαρίσει ένα μαγικό πιρούνι που ζωγραφίζει τρία ίδια πράγματα.  Είναι 

ψηλός και χοντρός. Το κεφάλι του μοιάζει με ντομάτα. Είναι άνεργος και συνέχεια ψάχνει για δουλειά. Γνωρίστηκαν 

στο γήπεδο. Έχουν έναν εχθρό τον Νικομαριομιχαλοβλάντ . Οι φίλοι του τον φωνάζουν Ναντ . Θέλει να κλέψει το 

μαγικό μολύβι.

Είναι λεπτός σαν οδοντογλυφίδα , έχει μακριά μαλλιά 

σαν μακαρόνια και μαύρα μάτια σαν κουκουβάγια.

Μια μέρα οι δύο φίλοι πήγαν στο γυράδικο να φάνε. 

Ξαφνικά μπροστά τους είδαν τον Ναντ . Όρμησε επάνω 

τους και προσπάθησε να πάρει το μαγικό πιρούνι .Ο 

Πατατόγυρος έδωσε αμέσως εντολή στο πιρούνι να τον 

τσιμπήσει . Ο Ναντ άρχισε να κλαίει και τους 

υποσχέθηκε ότι δε θα τους ξαναπειράξει.

Μαρία, Μιχάλης, Νικολέτα, Βλαδίμηρος



Μια φανταστική ιστορία  

Η κυρία Χαχανούλα είναι μία κότα. Είναι κοντή και 

χοντρή. Έχει μαύρο χρώμα. Τα μαλλιά 

της είναι από σκουπίδια και έχει μπλε σπασμένα δόντια.  

Η κυρία Χαχανούλα δουλεύει στη Φαντασιοχώρα σε 

ένα ζαχαροπλαστείο. Το σπίτι της είναι στα σύννεφα της 

Φαντασιοχώρας. Για να πάει στη δουλειά της πηδάει από 

σύννεφο σε σύννεφο. Έχει ένα μαγικό καπέλο που τη 

βοηθάει να μεταμορφώνεται σε οτιδήποτε άλλο. 

Η κυρία Χαχανούλα έχει μια φίλη που τη λένε Ανάποδη. 

Η κυρία Ανάποδη είναι μια γάτα.  

Είναι χρωματιστή, λεπτή και  



μικρούλα. Στην κυρία Χαχανούλα και στη φίλης της 

την Ανάποδη τους αρέσει να πηγαίνουν βόλτες. 

Η κυρία Χαχανούλα έχει έναν εχθρό που τον λένε 

Τάκη. Ο Τάκης είναι σκύλος. Έχει μυτερά δόντια, το 

χρώμα του είναι καφέ και είναι πολύ πονηρός. 

 Ο σκύλος ενοχλούσε τη γάτα και 

την κότα, γιατί αυτές δεν ήθελαν να παίξουν το παιχνίδι 

που τους έλεγε, γι’ αυτό ήταν εχθροί. 

Μια μέρα η κυρία Χαχανούλα και η Ανάποδη 

αποφάσισαν να πάνε στην εξοχή. Οι δυο φίλες 

κατασκήνωσαν και έκαναν πίκνικ. 

 Ήταν πολύ ευτυχισμένες. 

Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Τάκης πετώντας και αποφάσισε  



να τους φάει όλα τα φαγητά. 

 Τότε οι δυο φίλες φόρεσαν το 

μαγικό καπέλο και μεταμορφώθηκαν σε σκύλους και 

έγιναν όλοι φίλοι.  

Τέλος, από εκεί και πέρα οι τρεις φίλοι περνούσαν 

πολλές ώρες μαζί και ήταν όλοι χαρούμενοι.   

 

Άννα, Φωτεινή, Γιώργος, Μαρία





Η κυρία Φωνακλού είναι μια κακιά γυναίκα . Είναι ψηλή, χοντρή και έχει μακριά μαύρα μαλλιά. Η μύτη της είναι

μακρόστενη και μπλε σαν ουρανός. Τα αφτιά της είναι μεγάλα και μυτερά σαν του γαϊδάρου. Έχει δύο μικρά

κόκκινα μάτια , που όποιος τα κοιτάζει τρομάζει.

Είναι δασκάλα και δουλεύει σε μια τάξη. Στην πρώτη τάξη κάνει συνέχεια γκάφες. Πάντα βάζει τιμωρία στα παιδιά

χωρίς να κάνουν τίποτα. Έχει ένα μαγικό πίνακα και ό,τι του ζητάει το κάνει. Τον βρήκε στον δρόμο . Όταν έκανε

μια ευχή αυτή πραγματοποιήθηκε . Έτσι αποφάσισε να τον πάρει στο σπίτι της.

Μένει με τη γάτα της σε ένα μεγάλο σπίτι στην άκρη της πόλης.

Η καλύτερη της φίλη είναι η Πατατάκια. Είναι ζαχαροπλάστρια. Γνωρίστηκαν στο σχολείο γιατί ήταν συμμαθήτριες . 

Από τότε έγιναν αχώριστες. Ακόμα και όταν μαλώνουν γρήγορα τα ξαναβρίσκουν. Η Πατατάκια είναι μικρή , λεπτή 

και φαλακρή.

Οι δύο φίλες έχουν έναν εχθρό την Μαριάννα , που είναι ψεύτρα, κακιά και θέλει να κλέψει τον μαγικό πίνακα. Είναι 

άσχημη , χοντρή με μεγάλα στρογγυλά μάτια για να βλέπει τα πάντα. Η μύτη της είναι μικρή για να μην τα μυρίζει 

όλα .

Μια μέρα η Φωνακλού μαζί με την φίλη της την Πατατάκια αποφάσισαν να πάνε βόλτα στο βουνό. Φόρτωσαν στο 

αυτοκίνητο τα πράγματα τους , πήραν και το μαγικό πίνακα και ξεκίνησαν.



Η κακιά Μαριάννα όταν είδε ότι πήραν οι φίλες μαζί τους

τον πίνακα τις ακολούθησε. Κάποια στιγμή που κάθισαν

οι φίλες να φάνε η Μαριάννα πετάχτηκε και

προσπάθησε να αρπάξει τον πίνακα . Τότε η Φωνακλού

φώναξε στον πίνακα «κυνήγησε την». Η Μαριάννα

πήρε ένα μάθημα ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τα

πράγματα των άλλων.

Άννα, 

Δήμητρα,Αρμάν,Λουίς



Ο κύριος Ρεφιδούλης 

Ο κύριος Ρεφιδούλης είναι ένα χάμστερ. Το χάμστερ 

είναι πολύ κοντό και μικρό.  Έχει 

χρωματιστά μαλλιά, μαύρο πρόσωπο, πράσινα μάτια και 

πορτοκαλί αυτιά. 

Ο Ρεφιδούλης είναι ψαράς και δουλεύει δίπλα σε ένα 

ουράνιο τόξο. Μένει σε ένα κάστρο που είναι στην 

πολύχρωμη χώρα. Παίρνει την άμαξά του για να πάει στη 

δουλειά του. Έχει ένα μαγικό βραχιόλι, που όταν το 

φοράει γίνεται αόρατος. 

Ο Ρεφιδούλης έχει μια φίλη, που τη λένε Χρυσή. Η Χρυσή 

είναι μια χελώνα. Είναι παχουλή και έχει λεπτά πόδια, 

μαύρα μαλλιά, πράσινο πρόσωπο, θαλασσί μάτια  



και μοβ αυτιά.  Στο 

Ρεφιδούλη και στη Χρυσή τους αρέσει να πηγαίνουν στην 

παιδική χαρά, για να παίξουν. 

Ο Ρεφιδούλης είχε έναν εχθρό που τον έλεγαν Βρομιάρη. 

Είναι λαγουδάκι. Έχει μαλλιά από δόντια, μάτια από 

αράχνες, πρόσωπο από κατσαρίδα και αυτιά από βίδες. 

 Ο Ρεφιδούλης με τον  



Βρομιάρη είναι εχθροί, επειδή ο Βρομιάρης τον είχε 

ρίξει από τις σκάλες. 

Μια μέρα ο Ρεφιδούλης με τη χρυσή πήγαν μια 

εκδρομή στο δάσος. Πήγαν να δουν τα λουλούδια και τα 

ζώα.  Ήταν πολύ 

χαρούμενοι. Ο Βρομιάρης κρυβόταν σε ένα θάμνο και 

ξαφνικά βγήκε για να τους χτυπήσει. Ο Ρεφιδούλης του 

έδωσε το μαγικό του ρολόι και έγιναν φίλοι. 

Ο Ρεφιδούλης, ο Βρομιάρης και η Χρυσή έγιναν 

καλοί φίλοι και περνούσαν πολύ όμορφα.  

 

Σοφία, Χρήστος, Ναταλία, Αϊτέν



Επίτευξη τελικού στόχου :

Η μετατροπή της γνώσης 

σε άποψη και η αισθητική 

καλλιέργεια μέσα από την 

απόλαυση της 

προσωπικής συμμετοχής 

και δημιουργίας.


