
ΑΠΟ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ



Μια φορά κι έναν καιρό ένας φασιανός ο Φώτης 
βγήκε μια μεγάλη βόλτα στο δάσος Εκεί συνάντησε 
μια κουκουβάγια την Κική που του ανέθεσε   μια 
αποστολή
Τι λέτε παιδιά θα τον βοηθήσετε;



Ο Φώτης έπρεπε να μαζέψει ότι έβλεπε απ τη 
φωνούλα Φ Τι λέτε θα τα καταφέρει;
Τι να πάρει μαζί του το φίδι ή το βάτραχο;



Μετά συνάντησε έναν πελαργό και μια φώκια Ποιόν λέτε να πάρει 
μαζί του;



Στη θάλασσα συνάντησε τους γλάρους και μια φάλαινα Ποιόν λέτε 
να πάρει μαζί του;



Στο πηγάδι βρήκε μανιτάρια και φράουλες Τι πήρε μαζί του;  



Στο σπιτάκι του δάσους βρήκε ένα 
καλάθι με φρούτα και ένα με 
λαχανικά Ποιά να πάρει;



Πιο κάτω συνάντησε την 
πασχαλιά και τον φοίνικα
Ποιο δέντρο να πάρει μαζί του; 



Όταν νύχτωσε βρήκε το φεγγάρι και αστέρια.Ποιά πρέπει να 
πάρει;



Tην άλλη μέρα πρωί πρωί πήγε και βρήκε την Κική
Σοφή μου κουκουβάγια κατάφερα να φέρω σε πέρας 
την αποστολή που μου ανέθεσες της είπε
Με βοήθησαν τα παιδιά
Ωραία του απάντησε η κουκουβάγια πάμε να δούμε τι 
έκανες



Έτσι έφτασαν στη λιμνούλα που είχε μαζέψει ο Φώτης όλα όσα βρήκε 
από Φ



ΜΠΡΑΒΟ ΦΩΤΗ!!!
Είπε η Κική 
Τα κατάφερες
Ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα;
Θα σβήσουμε τα κεράκια 
από την τούρτα σου γιατί 
σήμερα έχεις γενέθλια και 
το έχεις ξεχάσει



Και τώρα παιδιά ας φυσήξουμε όλοι μαζί τα κεράκια του Φώτη
Πόσα κεράκια έχει η τούρτα;



Ας μετρήσουμε πόσα πράγματα βρήκε ο Φώτης
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Πόσα κομμάτια τούρτα χρειάζεται ο Φώτης για να κεράσει όλους 
τους φίλους του;
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Πόσα κομμάτια τούρτα περισσεύουν;
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Έφτασαν οι χυμοί ; Πόσοι χρειάζονται ακόμη;1
2



Aφού ήπιαν τον φραουλοχυμό ο Φώτης τους κέρασε και ξηρούς 
καρπούς Τους γνωρίζετε Έφτασαν τα φουντούκια;Πόσα 

φουντούκια χρειάζονται ακόμη;
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Έφτασαν τα μπαλονιά ; Πόσα χρειάζονται ακόμη;3

5



Έφτασαν τα καπελάκια ; Πόσα χρειάζονται ακόμη;



Λίγο πριν τελειώσει το πάρτυ παίξανε όλοι μουσική με φλογέρα 
Έφτασαν τα μουσικά όργανα;
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Όταν το πάρτυ τελείωσε τους έδωσε όλους 1 τριάνταφυλλο για να 
τους ευχαριστήσει και τους είπε κι ένα γλωσσοδέτη

Φίλος έδωσε σε φίλο τριαντάφυλλο με φύλλο. Έφτασαν τα 
τριαντάφυλλα;



Κι εκείνα του έστειλαν από 1 φιλί ή μήπως κάποιος του έστειλε 
παραπάνωΠόσα παραπάνω;
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Μπράβο παιδιά! 
Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια

Τώρα πάω να ξεκουραστώ 
Γεια σας παιδιά!!!!


