
«Το Λιοντάρι κι ο αγριόχοιρος» -  Δ΄ Δημοτικού 

Ας διαβάσουμε  τον μύθο  το Λιοντάρι κι ο αγριόχοιρος από το  

«Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄ και Δ΄ τάξη»,  σελ. 46. 

 

 

Σας προτείνω 4 δραστηριότητες για να γεμίσουμε δημιουργικά τον 

χρόνο μας τις επόμενες εβδομάδες: 

 

 

1) Γράφουμε το κείμενο σε διάλογο. Μπαίνουμε στον ρόλο του 

θεατρικού συγγραφέα! 

 

 → Μην ξεχνάτε να μπαίνει πάντα στην αρχή το όνομα του ήρωα, άνω 

και κάτω τελεία και μετά τα λόγια. 

Ανθή : καλημέρα παιδιά! 

Παιδιά : καλημέρα 

→ Ή να βάζετε σε παρένθεση τους ήρωες κάθε σκηνής και έπειτα  

παύλα και μετά τα λόγια 

(Ανθή, παιδιά) 

-καλημέρα παιδιά! 

-καλημέρα  

2) Κατασκευάζουμε τις μάσκες των πρωταγωνιστών του μύθου. Με 

απλά υλικά: χαρτί και λάστιχο ή καλαμάκι, αν έχουμε. 

Ή πάρτε ιδέες από φωτογραφίες και σχέδια που σας έχω παρακάτω και 

φτιάξετε ίδιες αν θέλετε! 



 

 

Υλικά : χάρτινο πιάτο, χαρτί για χαίτη ή τα χαρακτηριστρικά 

μουσούδας και καλαμάκι για να την στηρίξουμε στο πλάι ή την 

αφήνουμε έτσι 



πατρόν για να 

γεμίσετε με χρώματα, κόβουμε τρύπες στα μάτια και βάζουμε ή 

κορδόνι ή καλαμάκι στο πλάι για να την στηρίξουμε 

 

 

 πιάτο και ποτήρι 

χάρτινο ή πλαστικό, τα στερώνω με κόλλα να κάνω την μουσούδα και 

αν μπορώ ζωγραφίζω με χρώματα. 

 

 

 

 



3) Θυμάστε την καρέκλα του ανακριτή;  

 Ήρθε η ώρα να την μάθει και η οικογένεια μας! 

 Ας αφηγηθούμε τον μύθο στην οικογένεια μας και ας βάλουμε έναν  

από την οικογένεια μας στην καρέκλα του ανακριτή.  

 Ας επιλέξει τον ρόλο και ας φορέσει τη μάσκα (αν είχαμε υλικά να τη 

φτιάξουμε): Λιοντάρι ή αγριόχοιρος;  Τον/την ανακρίνουμε και του/ της 

κάνουμε ερωτήσεις για την συμπεριφορά του ζώου με στόχο να 

καταλάβουμε πως αισθάνεται. 

Για παράδειγμα:  

Λιοντάρι γιατί δεν μοιράζεσαι; 

Αγριόχοιρε, γιατί δεν σέβεσαι τον Βασιλιά των Ζώων;  

Δεν τον φοβάσαι; 

 

4) Ας γίνουμε δημιουργοί κόμικς! 

Γνωρίζουμε κάποιον άλλο μύθο;  

Για να σας θυμίσω μερικούς τίτλους: 

 Ο λαγός και η χελώνα 

 Ο ψεύτης βοσκός 

 Το λιοντάρι και το ποντίκι 

 Ο τζίτζικας και τα μυρμήγκια 

Και πολλούς πολλούς άλλους….. 

 

Φτιάχνουμε ένα κόμικς για τον αγαπημένο μας μύθο σαν αυτόν που 

συναντάμε στις σελίδες 48-49 του αναγνωστικού μας. Τον μύθο που 

διασκέυασε ο Τάσος Αποστολίδης και τον εικονογράφησε ο Κώστας 

Βουτσάς. 

 



Δείτε την εικόνα παρακάτω. Είναι από το Ανθολόγιο:  

 

 

 

Με το καλό  να συναντηθούμε και να δούμε ο ένας 

τις εργασίες του άλλου! 

 

 

 


