
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ 

 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο μικρός πρίγκιπας 

 

2. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
 
Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερί 
 
 
 

 

3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) 
 
Ένα μικρό παιδί πέφτει με το αεροπλάνο του (που έχει υποστεί βλάβη), στην 
έρημο. Εκεί συναντά τον μικρό πρίγκιπα και γίνονται φίλοι. Το παιδάκι μαθαίνει 
πολλά και ασυνήθιστα πράγματα από τον καινούριο του φίλο.  Ο μικρός 
πρίγκιπας του διηγείται τις εμπειρίες του σε άλλους πλανήτες, όπου υπάρχουν 
ελάχιστοι άνθρωποι. Ο μικρός πρίγκιπας δεν ζει στον πλανήτη Γη, αλλά σε έναν 
αστεροειδή πλανήτη που ονομάζεται Β 612. Ο πλανήτης αυτός έχει τρία 
ηφαίστεια και ένα τριαντάφυλλο ανάμεσά τους. Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε από 
τον πλανήτη του επειδή ένιωθε βαρετά και γιατί ήθελε να γνωρίσει και άλλους 
ανθρώπους, να δει πως ζουν και να αποκτήσει και άλλες γνώσεις. Έτσι, προτού 
φτάσει στη Γη πέρασε από 6 διαφορετικούς πλανήτες. Γνώρισε έναν βασιλιά 
που έδινε συνεχώς διαταγές, έναν φιλόδοξο άνθρωπο, έναν μπεκρή, έναν 
έμπορο που πίστευε ότι τα αστέρια είναι δικά του, έναν άνθρωπο που είχε ένα 
φανάρι που το άναβε την μέρα και το έσβηνε την νύχτα και έναν σοφό που του 
είπε να επισκεφθεί τη Γη.  Ο μικρός πρίγκιπας ακολουθώντας την συμβουλή του 
σοφού πήγε στην Γη, στην έρημο Σαχάρα. Εκεί συνάντησε το παιδάκι το οποίο 
ήταν αεροπόρος αλλά γνώρισε και άλλα πλάσματα στην Γη όπως, ένα φίδι που 
του υποσχέθηκε να τον βοηθήσει να γυρίσει πίσω, μια αλεπού, που του μίλησε 
για την φιλία και έναν έμπορο. Ο μικρός πρίγκιπας για να φύγει χρησιμοποίησε 
το φίδι, το οποίο με το δηλητήριό του τον γύρισε στον πλανήτη του. 

 

4. ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 
Πιστεύω ότι το βιβλίο μας μιλά για την δύναμη της φιλίας που είναι πολύ 
σημαντική στην ζωή μας. 

 

5. Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ) 
 
Ο μικρός πρίγκιπας ήταν ένα μικρόσωμο, ξανθό αγοράκι με πράσινα ρούχα. 



Κατά την άποψή μου, ο μικρός πρίγκιπας, είναι ένα καλόκαρδο αγοράκι που 
θέλει να βοηθάει τους συνανθρώπους του. 
  

 

6. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
 
Αυτό που μου άρεσε διαβάζοντας το βιβλίο ήταν όλες οι εμπειρίες του μικρού 
πρίγκιπα. 

 

7. Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
 
Επέλεξα αυτό το βιβλίο  γιατί ο τίτλος του μου κέντρισε το ενδιαφέρον και 
ήθελα να γνωρίσω την υπόθεσή του. 

 

8. Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ Ή ΕΝΑΝ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΥ 
 
Το βιβλίο αυτό θα το πρότεινα σε κάποιον που του αρέσουν τα αλληγορικά 
παραμύθια. 

 

9. ΓΡΑΦΩ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ 

 

Η φράση που μου άρεσε ήταν αυτή της αλεπούς που έλεγε: 

"Η ζωή μου είναι μονότονη. Κυνηγάω τις κότες, οι άνθρωποι κυνηγούν εμένα. 
Όλες οι κότες μοιάζουν, κι όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν. Γι' αυτό λοιπόν βαριέμαι 
κάπως. Αν με ημερώσεις όμως, η ζωή μου θα είναι ηλιόλουστη. Θα γνωρίσω έναν 
κρότο από πατήματα που θα είναι διαφορετικός απ' όλους τους άλλους. Τ' άλλα 
πατήματα με κάνουν να χώνομαι κάτω απ' τη γη. Τα δικά σου θα με κάνουν να 
βγαίνω έξω απ' τη φωλιά μου σαν μια μουσική". 

 

 

 

Λαζόγκας Γιώργος 

Τάξη,  Α' Γυμνασίου. 


