


Μια φορά κι ένα 

καιρό  

σε μια χώρα αέρινη  

ψηλά στον ουρανό 

Ζούσε ο χρόνος  

με τα τέσσερα 

παιδιά του… 
 



ΤΟ  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

ΤΟ   ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΤΟΝ  ΧΕΙΜΩΝΑ 

ΤΗΝ  ΑΝΟΙΞΗ 



          Μια μέρα η Άνοιξη, που είχε πια μεγαλώσει,  

   πήγε στο μπαμπά της και του είπε ότι γνώρισε ένα αγόρι  

   και θέλει να το παντρευτεί…. 

 - Και ποιο είναι αυτό το αγόρι, ρώτησε ο Χρόνος. 

 - Είναι το κρύο, είπε η Άνοιξη 

 - Ω, έκανε ο Χρόνος, 

 κόρη μου είσαι σίγουρη ,  

ότι ταιριάζεις μ’ αυτό το αγόρι?  

Αυτός θα σου παγώσει  

όλα τα λουλούδια και θα διώξει όλα τα πουλάκια μακριά.  

Άσε που θα σου χαλάσει το καταπράσινο χαλί   

που στρώνεις στη φύση….  

- Αα δε συμφωνώ, να γίνει αυτός ο γάμος….. 

 

       Όμως η Άνοιξη δεν άκουσε το μπαμπά της,  

θύμωσε μάλιστα μαζί του…….. 

          

 



Κι έτσι πήγε στην 

εκκλησία  με το Κρύο 



Και παντρεύτηκαν…..  



 

Στην αρχή όλα ήταν καλά,  

όμως σιγά σιγά και όσο φούσκωνε η κοιλίτσα της Άνοιξης,  

γιατί είχε μέσα το μωράκι, που είχε κάνει με το Κρύο  

μεγάλωναν και τα προβλήματα ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

κι  έτσι μόλις γεννήθηκε το μωράκι τους, ο Μάρτιος,  

αποφάσισαν  να χωρίσουν και η Άνοιξη ξαναγύρισε στο μπαμπά της 



Η άνοιξη ζήτησε συγγνώμη από τον 

πατέρα της, που δεν τον άκουσε και 

έκανε του κεφαλιού της 

Ο  Χρόνος αγκάλιασε σφιχτά την 

κόρη του και της είπε ότι όλα θα 

περάσουν , όμως το παιδί πρέπει να 

βλέπει τον πατέρα του, κι εκείνη του 

υποσχέθηκε ότι θα το πηγαίνει να τον 

βλέπει 



Έτσι ο Μάρτιος μεγάλωνε και πήγαινε 

να μείνει, πότε με το μπαμπά του και 

πότε με τη μαμά του. 



Όταν πήγαινε στο μπαμπά του, ο 

καιρός εδώ στη γη ήταν κρύος…. 



Κι όταν βαριόταν την κλεισούρα και το κρύο, έφευγε από τον μπαμπά του και 

πήγαινε στη μαμά,  τότε ερχόταν ο ήλιος εδώ στη γη ….. 



Μια φορά,  όταν ο Μάρτιος γύριζε 

στη μητέρα του, συνάντησε στο 

δρόμο ένα κοριτσάκι, που το 

έλεγαν Δροσούλα ….. 

Είχαν πολλά κοινά με τη Δροσούλα…. 

……   ζούσαν και οι δικοί της γονείς σε 

χωριστά σπίτια και πήγαινε κι εκείνη 

να μείνει  πότε με τον ένα και πότε με 

τον άλλο…. 



Ο καιρός περνούσε και 

ο Μάρτης με την 

Δροσούλα έκαναν όλο 

και περισσότερο 

παρέα…. 

Όταν πια πέρασαν τα 

χρόνια και μεγάλωσαν 

αρκετά, 

αποφάσισαν…. 



Να παντρευτούν….. 



Και να φτιάξουν το δικό 

τους σπίτι.  

Είχαν κουραστεί να 

πηγαινοέρχονται…. 

Θα έρχονταν  τώρα οι 

γονείς τους να τους 

δουν …και γι αυτό είχαν 

φτιάξει στον καθένα το 

δικό του ξεχωριστό 

δωμάτιο… 









ΜΗΤΣΟ ? 

ΚΙΤΣΟ ? 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ? 

ΚΡΥΟ ? 







 

 

 







Αυτή η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια της  τηλεκπαίδευσης από την Δαμοράκη Ρένα,  

προϊσταμένη του 3ου Νηπιαγωγείου Αγίας Βαρβάρας  

και βασίστηκε στο βιβλίο της Λοτις Πέτροβιτς Ανδριτσοπούλου «παραμύθια με τους μήνες» 

 και σε ιδέες της συναδέλφου από τη Δράμα Ειρήνης Πετρίδου 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΑΝΙΑ ΜΑΝΕΣΗ  

ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ !!! 


