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Μου άρεσε ο βασιλιάς.



Μου άρεσε όταν φύγαμε.



Ζωγράφισα τον Κουκουμπλή.





Εμένα μου άρεσε ο δεύτερος βασιλιάς και η κοπέλα.



Μου άρεσε ο γάμος που είχε μέσα και τον Κουκουμπλή. 
(1η ζωγραφιά) 



Εμένα μου άρεσε ο Κουκουμπλής. 
Αυτή είναι η γυναίκα και αυτός ο γέρος. (2η ζωγραφιά)



Έκανα ένα ποντίκι και βουλίτσες και ουρανό. 
(1η ζωγραφιά)



(2η ζωγραφιά)





Βγήκαν έξω παντρευτήκαν
γάμους αρχίσαν και λουλούδια,

βγήκαν έξω και αρχίσαν
γλέντια, τραγούδια και κρασιά. 

(Επιδίωξη απόδοσης κειμένου με ομοιοκαταληξία) (1η ζωγραφιά)



Ζωγράφισα και τον Κουκουμπλή. (2η ζωγραφιά)



Μου άρεσε ο Κουκουμπλής. 
(χωρίς να παρακολουθήσει την παράσταση)





Μου άρεσε το παραμύθι «Η βασιλοπούλα και το άλας». 
(Χωρίς να παρακολουθήσει την παράσταση).



Μου άρεσε όταν ο Κουκουμπλής κάηκε.



Εμένα μου άρεσαν και τα τρία παραμύθια.



Μου άρεσε πάρα πολύ όταν το τέρας είχε τρομάξει το αγόρι.
Μου άρεσε όταν ο βασιλιάς δεν έτρωγε τίποτε και όταν ήρθε το 

ποντίκι ο «Κουκουμπλής». Όλα ήταν αστεία, πάρα πολύ!



Μου άρεσαν τα όργανα. Ήταν το νταούλι, το βαθύ, η 
καστανιέτα, η πλαστική καμπάνα, το πιάνο…ξυλόφωνο.



Γιαγιά και παππούς μπίρι – μπίρι λέγαν και με τρελάναν.
Δε μου άρεσε το τέρας που τρόμαξε το αγόρι. 

Από το «γλυκό ψωμί» μου άρεσε βασιλιάς δεν έτρωγε ψωμί.
Δε μου άρεσε όταν βασιλιάς δεν έτρωγε ψωμί που το φτιάχναν οι «μαγειρέ».

(Επιδίωξη απόδοσης κειμένου με ομοιοκαταληξία)



Μου άρεσε όταν λέγανε «μπίρι – μπίρι». 
Έκανα πολλά «μπίρι – μπίρι». Είναι τα κίτρινα. 

Έκανα τον πρώτο και τον δεύτερο βασιλιά. 



Εμένα μου άρεσε το τραγούδι του Κουκουμπλής. Μου άρεσε 
ο βασιλιάς, ο πρώτος και ο δεύτερος.



Μου άρεσε το «τριαλαλά» και ο «Κουκουμπλής κάηκε και η γριά 
…(τα μαλλάκια)».



Μου άρεσε όταν ο άντρας και η γυναίκα έκαναν «μπίρι –

μπίρι». Αυτά είναι τα «μπίρι – μπίρι», τα σκέφτονται.



Μου άρεσε όταν παντρεύτηκαν. 
Μου άρεσε και ο Κουκουμπλής.


