
 

 

 

 

 



Ίχνη στην άμμο 

— Κάνουμε ένα μεγάλο κάστρο από άμμο; 

πρότεινε η Μαρίνα. Άρη και Ιωάννα, εσείς θα 

κουβαλήσετε άμμο με τα κουβαδάκια σας. Η 

Αγγελική, ο Μολύβιος και εγώ θα ψάξουμε 

για αχηβάδες για να το στολίσουμε. 

— Παιδιά, ελάτε γρήγορα! Κοιτάξτε τι βρήκε 

ο Μολύβιος! Κάτι μεγάλα στρογγυλά ίχνη που 

ξεκινούν από τη θάλασσα, φώναξε ο Σαμπέρ. 

Ας τα ακολουθήσουμε. 

Ξαφνικά τα ίχνη σταματούν. Τα παιδιά 

κοιτάζουν γύρω τους με απορία. Εκείνη τη 

στιγμή τους πλησιάζει η μαμά του Ορφέα. 

— Παιδιά, προσέχετε πού πατάτε! Μην 

ανακατεύετε καθόλου την άμμο. Βρήκατε τα 

ίχνη μιας θαλάσσιας χελώνας. Μια χελώνα 

κάπου εδώ έχει θάψει τα αυγά της. Στην άκρη 

της παραλίας υπάρχει μια ταμπέλα με 

πληροφορίες και φωτογραφίες. Πάμε όλοι 

μαζί να τη δούμε. 
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Οι λέξεις του μαθήματος 

στην η και θα με τα σας Η ο για να το τι ο που 

τη Ας Τα τους του πού Μην την μιας Μια 

Στην της μια 

Ίχνη άμμο ένα κάστρο από Άρη εσείς εγώ 

Παιδιά βρήκε Κάτι ίχνη Σαμπέρ παιδιά γύρω 

στιγμή μαμά Παιδιά κάπου εδώ έχει θάψει 

αυγά άκρη Πάμε όλοι μαζί δούμε 

Κάνουμε μεγάλο πρότεινε Μαρίνα ψάξουμε 

ελάτε γρήγορα Κοιτάξτε μεγάλα στρογγυλά 

ξεκινούν θάλασσα φώναξε Ξαφνικά 

σταματούν κοιτάζουν Εκείνη Ορφέα πατάτε 

καθόλου Βρήκατε χελώνας χελώνα υπάρχει 

ταμπέλα 

Ιωάννα κουβαδάκια Αγγελική Μολύβιος 

αχηβάδες στολίσουμε απορία πλησιάζει 

προσέχετε θαλάσσιας παραλίας 

κουβαλήσετε πληροφορίες φωτογραφίες 

ακολουθήσουμε ανακατεύετε 

 

 



 

Απάντηση: 

1. Η Αγγελική ψάχνει για αχινούς.  Λ 

2. Ο Μολύβιος βρήκε έναν αστερία. Λ 

3. Η χελώνα γεννά αυγά. Σ 

4. Στην παραλία υπάρχουν πληροφορίες για τη 

χελώνα. Σ 

5. Τα ίχνη στην άμμο τα άφησε μια φώκια. Λ 

 

Ο Μολύβιος μπλέχτηκε σε ένα δίχτυ. 



 

Η θαλάσσια χελώνα θάβει τα αυγά της στην 

άμμο. 
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