
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ  

 

 

Αρχικά βρίσκουμε λέξεις που ξεκινούν από το 

ζητούμενο κάθε φορά γράμμα και τις 

καταγράφουμε. 

 

 

 

 

Μετά δίνουμε την σκυτάλη στη φαντασία μας και 

προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μικρές 

προτάσεις με τις παραπάνω λέξεις. 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ 

ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ 

ΙΠΠΟΤΗΣ 

ΙΣΙΔΩΡΑ ΙΚΑΡΟΣ 

ΙΚΑΡΙΑ 

ΙΑΠΩΝΙΑ 



ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ι 

 

Μια φορά κι ένα καιρό 

ήταν ένας ιππότης που 

αποφάσισε να ιππεύσει 

έναν ιπποπόταμο για να 

δείξει πόσο δυνατός ήταν 

(Σταμάτης). 

 

 

Αλλά μόλις ο ιππότης 

ανέβηκε στον 

ιπποπόταμο, αυτός τον 

πέταξε κάτω. Τότε ο 

ιππότης του είπε… 

Είσαι κακός ιπποπόταμος 

(Μάνος). 

 

 

 

 



 

Φεύγοντας βρήκε έναν 

ιππόκαμπο και αποφάσισε 

να τον βάλει σε μια γυάλα 

με νερό για να τον έχει 

μαζί του. Μέσα στη γυάλα 

είχε και ένα παιχνίδι 

αστροναύτη (Αντώνης). 

 

 

Ο ιππόκαμπος όμως έσπασε τη γυάλα, γιατί ήθελε 

να δραπετεύσει. Ο ιππότης κατάλαβε την ανάγκη 

του ιππόκαμπου για ελευθερία και τον 

συγχώρεσε. Στη συνέχεια γνώρισε μια κοπέλα, 

που την έλεγαν Ισιδώρα (Μάρκος). 

 

 



Αποφάσισαν να πάνε μαζί να 

δουν έναν αγώνα μπάσκετ. 

Ιππόκαμποι εναντίον Ιπποτών. 

Ο άτυχος ιππότης έφαγε πολύ 

ξύλο από δύο ιππόκαμπους, 

που κρατούσαν σκουπόξυλα 

(Νικόλας). 

 

Στο τέλος μάλιστα τον τύλιξαν με χαρτί υγείας 

(Μάρκος). 

 

Αφού νοσηλεύτηκε για λίγες μέρες σε ένα 

νοσοκομείο στην Ιαπωνία, ο ιππότης αποφάσισε 

να πάει διακοπές στην Ικαρία, που είχε σπίτι ο 

φίλος του ο Ίκαρος, που πετούσε με κέρινα φτερά 

πάνω από τη θάλασσα, αλλά όχι πολύ κοντά στον 

ήλιο…. 

 

Στην Ισιδώρα είπε πως θα τα πουν ξανά μετά το 

καλοκαίρι (Οδυσσέας). 

 

 



ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Μ 

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν μια μαμά, που ήθελε 

να φάει ένα μήλο και 

βρήκε έναν άνδρα που 

τον λέγανε Μάρκο και 

ήθελε να τον 

παντρευτεί. Και 

παντρευτήκανε. Και 

γέννησαν ένα παιδάκι 

που τον ονόμασαν 

Μπίλλυ. Είχε όμορφα ματάκια ο μικρός και του 

άρεσε να παίζει με τον μπαμπά του μπάλα και να 

κάνουν βόλτες στον μύλο, τρώγοντας μπανάνες. 

 Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα 

(Αγάπη). 

 

Αυτή ήταν μια ιστορία της Αγάπης για το γράμμα 

Μ . 

Πρόσκληση : Στείλτε μας τις δικές σας ιστορίες για 

να τις δημοσιεύσουμε στο Blog του νηπιαγωγείου 

μας!!! 


