
Αυτές τις μέρες έκανε πολύ κρύο, έβρεχε και έτσι χάναμε κάθε 

μέρα το διάλειμμα μας. Τι καιρός και αυτός! 

Η κυρία μας, μας είπε να διαλέξουμε να κάνουμε κάτι που θέλαμε 

εμείς  αφού δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω στην αυλή. 

Έτσι όλοι μαζί αποφασίσαμε να διαλέξουμε πέντε λέξεις και με 

αυτές να φτιάξουμε μια ιστορία! 

Οι λέξεις που διαλέξαμε ήταν οι ακόλουθες: 

Αρκούδα, άνθρωπος, σπίτι, φαγητό, νερό. 

Και όλοι μαζί ξεκινήσαμε να γράφουμε την ιστορία: 

 

ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ… 

Μια φορά και έναν καιρό σε ένα σπίτι μέσα στο δάσος ζούσε ένας 

άνθρωπος που τον έλεγαν Νικόλα. Ο κυρ  Νικόλας είχε πολλά 

ζωάκια στην αυλή του, που τα φρόντιζε δίνοντας τους φαγητό και 

νερό κάθε μέρα. 

Ένα πρωινό όμως, όταν πήγε να τα ταΐσει τον περίμενε μια μεγάλη 

έκπληξη. Τα αγαπημένα του ζωάκια είχαν φύγει. Μόνο ένα 

λαγουδάκι είχε μείνει εκεί. Το λαγουδάκι εξήγησε στον κυρ Νικόλα 

ότι τα άλλα ζωάκια είχαν πάει στο δάσος γιατί ήθελαν να 

γνωρίσουν πως είναι τα ζώα που ζουν εκεί, αλλά αυτό φοβόταν και 

δεν πήγε μαζί τους.  

Ο κυρ Νικόλας στενοχωρήθηκε πολύ! Μάλλον δε θα ξαναέβλεπε 

τους αγαπημένους φίλους του. Οι κίνδυνοι στο δάσος είναι  πολλοί! 

Τα ζωάκια προχώρησαν βαθιά μέσα στο δάσος, όταν ξαφνικά 

μπροστά τους είδαν κάτι μεγάλες πατημασιές. Δεν είχαν ξαναδεί 

τέτοιες!  



Ποιο ζωάκι άραγε να έχει τέτοιες πατούσες αναρωτήθηκαν και 

αποφάσισαν να ακολουθήσουν τα βήματα. Έτσι βρέθηκαν μέσα σε 

μια σπήλια, που κοιμόντουσαν κάτι μεγάλα καφέ ζώα.  

Τα ζωάκια του κυρ Νικόλα ρωτούσε το ένα το άλλο, τι ζώα είναι 

αυτά; Προσπαθούσαν να λύσουν τις απορίες τους. Όμως όλες 

αυτές οι ερωτήσεις  προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση και θόρυβο, 

γιατί κανένα από αυτά δεν ήξερε την απάντηση. 

Τα μεγάλα ζώα ξύπνησαν από το θόρυβο και εξήγησαν στα ζώα 

του κυρ Νικόλα ότι ήταν αρκούδες που είχαν πέσει σε χειμερία 

νάρκη. Θα κοιμόντουσαν δηλαδή όλο το χειμώνα και θα ξυπνούσαν 

ξανά την άνοιξη. Αυτό κάνουν κάθε χρόνο. 

Εσείς όμως ποιοι είστε; ρώτησαν οι αρκούδες. Τι θέλετε στο σπίτι 

μας; Γιατί ήρθατε εδώ; Θέλετε κάτι από εμάς; Μήπως πεινάτε και 

θέλετε φαγητό και νερό; 

-Όχι άπλα θέλαμε να γνωρίσουμε τους φίλους μας, τα ζωάκια του 

δάσους, για αυτό και ήρθαμε μέχρι εδώ.  

Οι αρκούδες εξήγησαν στα ζώα του κυρ Νικόλα ότι αυτό που 

έκαναν ήταν επικίνδυνο γιατί δεν είναι φιλικά όλα τα ζωάκια του 

δάσους, για αυτό και είναι καλυτέρα να γυρίσουν πίσω στο σπίτι 

τους. 

Έτσι τα ζωάκια του κυρ Νικόλα πήραν το δρόμο της επιστροφής. 

Ο κυρ Νικόλας μόλις αντίκρισε  τα ζωάκια του ένιωσε μεγάλη 

ανακούφιση! Ήταν όλα τους καλά! Το λαγουδάκι χοροπήδησε και 

αυτό από τη χαρά του. Οι φίλοι του ήταν καλά και είχαν γυρίσει 

πίσω. 

Τι κουραστική μέρα και αυτή! Τίποτε δεν είναι πιο καλό από το 

σπίτι μας, σκεφτήκαν!  



Και έζησαν αυτά καλά στο σπίτι του κυρ Νικόλα και εμείς 

καλύτερα!!! 

Αφού φτιάξαμε την υπέροχη αυτή ιστορία αποφασίσαμε να την 

αποδώσουμε και εικαστικά! Χωριστήκαμε λοιπόν σε ομάδες και 

ξεκινήσαμε! Να δέστε και το αποτέλεσμα της δουλειάς μας! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Και αφού κάναμε όλα αυτά είπαμε να γίνουμε και εμείς ζωάκια και 

να ζωντανέψουμε την ιστορία που δημιουργήσαμε! 

Περάσαμε φανταστικά!!! 

Εσείς όλα αυτά θα τα δείτε σε φωτογραφίες αλλά εμείς τα 

ζήσαμε!!! Μήπως να γίνετε ξανά παιδιά και να έρθετε 

νηπιαγωγείο;;;  

 

Συγγραφική ομάδα: Α τμήμα 3ου Νηπιαγωγείου Αρχαγγέλου!!! 

 

 

 

 


