
«ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ» 

 

Ένα πολύ γνωστο μας παραμύθι με πρωταγωνιστές τα έντομα είναι : «ο 

τζίτζικας και ο μέρμηγκας» του Αισώπου. 

Λίγες  και απλές πληροφορίες για τον Αίσωπο: Ο Αίσωπος ήταν ένας 

Αρχαίος  Έλληνας, δηλαδή ένας  άνθρωπος που  ζούσε στην   Ελλάδα   τα  

πολύ-πολύ παλιά χρόνια. Η δουλειά του ήταν «παραμυθάς» επειδή του άρεσε να 

λέει ιστορίες και παραμύθια!Προτιμούσε να κάθεται μόνος του καθώς ήταν πολύ 

άσχημος,καμπούρης και στραβοπόδης ...και ντρεπόταν!Ήταν όμως πολύ 

έξυπνος και σοφός...Μέσα από τους μύθους του προσπαθεί να δίνει συμβουλές 

στους ανθρώπους και να τους μαθαίνει να κάνουν το σωστό. 

Στο συγκεκριμένο μύθο βλέπουμε ότι το μυρμήγκι εργάζεται όλο το 

καλοκαίρι κουβαλώντας τροφή στη φωλιά του.Ακόμα κι αν κουράζεται, δεν 

σταματάει γιατί ξέρει πως το χειμώνα δε θα μπορεί να βγει απ’ τη φωλιά του 

λόγω του κρύου...Αντίθετα ο τζίτζικας επιλέγει όλο το καλοκαίρι να ξαπλώνει και 

να τραγουδάει.Όταν έρθει όμως ο χειμώνας δε θα μπορεί να βγει από τη φωλιά 

του να βρει τροφή και έτσι θα πεινάει. 

Αν δεν υπάρχει το παραμύθι στη βιβλιοθήκη σας, ίσως μπορεί η μαμά ή ο 

μπαμπάς να σας το διηγηθεί.Εναλλακτικά σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε 

το παρακάτω σύνδεσμο, το οποίο συνδυάζει την αφήγηση του μύθου με 

τραγουδάκια. 

https://safeYouTube.net/w/7VfF 

 

      Όταν το διαβάσετε ή το ακούσετε, θα θέλαμε να μας 

ζωγραφίσετε ό,τι σας άρεσε ή σας έκανε εντύπωση από το 

μύθο του Αισώπου!!! 
 

Επιπλέον, σας προτείνουμε να ακούσετε ένα χαρούμενο τραγουδάκι για μια 

οικογένεια μυρμηγκιών! Ονομάζεται «τα τρία μερμηγκάκια» σε μουσική Μάνου 

Λοίζου και ερμηνεία Λουκιανού Κηλαηδόνη.Δυστυχώς, λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων δεν μπορέσαμε να το περάσουμε από τη διαδικασία του 

safeyoutube (ασφαλές διαδίκτυο) για να αντιγράψουμε τον σύνδεσμο...Μπορείτε 

όμως να το αναζητήσετε εσείς στο youtube και να το απολαύσετε!! 

 

  

https://safeyoutube.net/w/7VfF


  Μέτρησε πόσα μυρμήγκια και πόσοι τζίτζικες είναι σε κάθε 

παρεούλα και έπειτα βάλε σε κύκλο τον σωστό αριθμό. 
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