
Η παιδική μας παρέα: Mickey Mouse

Ας γίνουμε όλοι παιδιά
Μια όμορφη παρέα

Και ας διασκεδάσουμε
Και όλοι μαζί να το 

απολαύσουμε







• Ο Μίκυ Μάους  είναι ήρωας 
κινουμένων σχεδίων και αποτελεί 
την πρώτη μορφή ποντικιού του 
Walt Disney που δημιουργήθηκε 
το 1928 στις Η.Π.Α.

•  Αποτελεί τον αγαπημένο 
χαρακτήρα μικρών & μεγάλων 
καθώς είναι ένα αξιολάτρευτο 
ποντικάκι με αρχές, αγάπη για 
την αρραβωνιαστικιά του τη Μίνι 
και τον πιστό σκύλο του, τον 
Πλούτο. 

Μικυ Μαους 





Ντοναλντ Ντακ
• Ντόναλντ Ντακ! Ένα όνομα, μια 

προσωπικότητα, μια ιστορία. 
• Το παπί  που είναι ταπί από τη 

στιγμή που γεννήθηκε στη 
Λιμνούπολη, το 1934, έχει 
αφήσει το στίγμα του για την 
εξυπνάδα του, την οξύτητά του, 
την τεράστια ατυχία του και την 
ατελείωτη τεμπελιά του. 

• Παρ’όλες τις ατυχίες του ζει την 
ζωή στο απόγειό της με τον 
έρωτά του, την Νταίζυ, τα 
σκανταλιάρικά ανίψια του Χιούι, 
Λιούι και Ντιούι  



πλουτο
• Ο Πλούτο είναι ένα σκυλάκι που 

δημιουργήθηκε το 1930. 
• Η πρώτη εμφάνισή του ήταν με 

τη Μίνι με όνομα Ρόβερ. Έπειτα 
έγινε ο πιστός σύντροφος του 
Μίκυ.

• Έχει συμμετάσχει σε 89 ταινίες 
μικρού μήκους μεταξύ 1930-
1953.

• Η όμορφη μουσούδα του και οι 
πετυχημένες γκριμάτσες που 
παίρνει τον έχουν κατατάξει σε 
ένα από τα πιο αξιοζήλευτα 
σκυλάκια. 



Νταιζυ Ντακ
• Η γοητευτική Νταίζυ Ντακ  

δημιουργήθηκε το 1937 και 
έκανε την πρώτη εμφάνισή της 
στη ταινία “Mr. Duck Steps Out” 
το 1940.

• Αποτελεί το μήλον της έριδος 
μεταξύ του Ντόναλντ Ντακ και 
του άσπονδου ξαδέρφου του, 
του Γκαστόνε.

• Η γνωστή καπατσοσύνη της έχει 
κάνει πολλές κοπέλες να 
ταυτιστούν μαζί της. 



Μινι Μαους
• Η Μίνι Μάους έκανε την πρώτη 

εμφάνισή της το 1928 παρέα με 
τον Μίκι στην ταινία «Ατμόπλοιο 
Γουίλι».

• Έχει συμμετάσχει σε 72 ταινίες 
που έχουν κάνει τεράστια 
επιτυχία.

• Η αγάπη της για τη μόδα και η 
μεγάλη της τρυφερότητα για τον 
Μίκι την έχουν κάνει μια από τις 
πιο αγαπητές ηρωίδες του Disney 
στο κοινό.



Αυτό ήταν το ταξίδι μας στη μαγική χώρα του Disney. Σίγουρα 
έχετε όλοι λατρέψει αυτούς τους 

 ήρωες που σας παρουσιάσαμε και όχι αδίκως! Συνεχίστε 
λοιπόν να διατηρείτε την παιδικότητά

 σας βλέποντας και θαυμάζοντας τέτοιους χαρακτήρες 
καρτούν.



Η παρουσίαση  έγινε  από τις μαθήτριες:
Τσάκου  Ευγενία
Τσαλαβούτα  Μαρία
Χατζηγεωργίου  Δέσποινα
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