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ΔΙΑΒΑΖΩ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩ 

 

ΤΑ ΑΤΑΧΤΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ 

Όπως εδώ στον κόσμο ζούνε χιλιάδες παιδιά, έτσι και στον 

ουρανό ζούνε χιλιάδες αστέρια. Κι όπως εδώ υπάρχουν πολλά 

φρόνιμα και άλλα άταχτα παιδιά, έτσι  και  στον  ουρανό υπάρχουν  άλλα  φρόνιμα  και άλλα 

άταχτα αστέρια. 

Λοιπόν μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν στον ουρανό δύο πολύ άταχτα αστεράκια. Δεν 

άκουγαν ποτέ ό.τι τους έλεγε ο μπαμπάς τους, ένα μεγάλο φωτεινό αστέρι, και η μαμά τους, 

ένα άλλο λαμπερό αστέρι. 

Κάθε βράδυ τ' αστεράκια βγαίνανε περίπατο στον ουρανό με τη μαμά τους και τον 

μπαμπά τους, όπως πάνε τα παιδιά στον κήπο. Αυτά όμως επειδή ήταν αστέρια, βγαίνανε το 

βράδυ περίπατο. 

Λοιπόν, κάθε φορά τους έλεγε η μαμά τους: 

—Προσέξετε, αστεράκια μου, μη φεύγετε από κοντά μου γιατί μπορεί να μπερδευτείτε 

μέσα στ' άλλα αστεράκια και να σας χάσω.' 

Όμως αυτά δεν άκουγαν τη μαμά τους κι όλο έφευγαν. Ώσπου ένα βράδυ, 

μπερδεύτηκαν μέσα στ' άλλα αστεράκια και χάθηκαν. Έτρεχαν από δω, έτρεξαν  από κει, 

φώναξαν τη μαμά τους. όμως τίποτα,. Η καημένη η μαμά τους ήταν πολύ στενοχωρημένη 

που έχασε. τ' αστεράκια της. Δεν ήξερε πού να τα βρει, κι από-τότε κάθε βράδυ βγαίνει με 

τον μπαμπά Αστέρι στον ουρανό. και τρέχουν και οι δυο από τη μια άκρη του ουρανού στην 

άλλη, για να βρουν τα χαμένα αστεράκια τους. Ρω-τούν όλα τ' αστέρια μα κανείς δεν τα είδε. 

Αν τύχει και τα δεις κανένα βράδυ μην ξεχάσεις να ειδοποιήσεις τη μαμά τους και το 

μπαμπά τους. 



ΔΙΑΒΑΖΩ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩ 

Ποιος ζει ψηλά στον ουρανό, σύμφωνα με το μύθο; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

Πώς ήταν τα δυο αεράκια της ιστορίας; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τι έκαναν κάθε βράδυ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τι τα συμβούλευε η μαμά τους; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τι έπαθαν τα αστεράκια επειδή δεν άκουσαν τη μαμά τους; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τι έκαναν η μαμά-αστέρι και ο μπαμπάς- αστέρι; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τι θα κάνεις εσύ αν κάποιο βράδυ δεις ψηλά στον ουρανό τα’ αστεράκια;; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………. 
 


