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Τίτλος: Τα τρία γουρουνάκια (Δραστηριότητα 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τρία γουρουνάκια άρχισαν να χορεύουν όλο 
χαρά, γιατί γλίτωσαν μια για πάντα από τον κακό 
λύκο. Κι έζησαν αυτά καλά κι εμείς καλύτερα. 

Κι ενώ τα δύο γουρουνάκια  ήταν φοβισμένα κι 
αναρωτιόντουσαν τι να κάνουν, το τρίτο γουρουνάκι 
δε μίλαγε εκείνη την  ώρα, γιατί ετοίμαζε ένα καζάνι 
σούπα στη φωτιά του τζακιού. Φύσαγε τη φωτιά κι 
άκουγε τη σούπα που έβραζε, όταν ξαφνικά ο λύκος 
γλίστρησε μέσα από την καμινάδα κι έπεσε μέσα 
στο καζάνι με τη ζεματιστή σούπα. 

 

Ο λύκος έφτασε λαχανιασμένος ξωπίσω τους 

και γρύλισε «Γουρουνάκια, γουρουνάκια, ανοίξτε 

μου παρακαλώ στο σπιτάκι σας να μπω !». Το τρίτο 
γουρουνάκι αρνήθηκε να ανοίξει και μαντάλωσε την 
πόρτα του πέτρινου σπιτιού του. Τότε ο λύκος 
γελώντας είπε « Θα ρουφήξω, θα φυσήξω και το 
σπίτι σου θα ρίξω.»  Αμέσως μετά φύσηξε και πάλι 
με όλη του τη δύναμη, αλλά όσες φορές και να 
προσπάθησε, δεν κουνήθηκε ούτε μία  
πέτρα από το σπιτάκι. 

Ο λύκος το κυνήγησε κι έφτασε λαχανιασμένος στην 
πόρτα του ξύλινου σπιτιού. Τότε φώναξε με δύναμη 
«Γουρουνάκια, γουρουνάκια, ανοίξτε μου 
παρακαλώ στο σπιτάκι σας να μπω ! ».Το δεύτερο 
γουρουνάκι μανταλώνοντας την ξύλινη πόρτα του 
σπιτιού του αρνήθηκε να ανοίξει και τότε ο λύκος 
του φώναξε « Θα ρουφήξω, θα φυσήξω και το σπίτι 
σου θα ρίξω.» Αμέσως μετά φύσηξε και πάλι με όλη 
του τη δύναμη και το σπιτάκι  σκόρπισε σα να ήταν 
φτιαγμένο από σπιρτόξυλα. Τα δυο 
γουρουνάκια έτρεξαν τσιρίζοντας στο  
πέτρινο σπίτι του τρίτου αδελφού τους. 

Ο πεινασμένος λύκος, αποφασισμένος να μπει στο 
σπίτι, σκέφτηκε έναν άλλο τρόπο για να τα 
καταφέρει. Πήρε λοιπόν μια σκάλα και σκαρφάλωσε 
στη στέγη του πέτρινου σπιτιού. 
Πεινασμένος όπως ήταν, ονειρεύτηκε να φάει και τα 
τρία γουρουνάκια μαζί. Έτσι λοιπόν άρχισε να 
κατεβαίνει μέσα από την καμινάδα. 

Καθένα από τα τρία γουρουνάκια αποφάσισε να 
φτιάξει το δικό του σπίτι. Το πρώτο γουρουνάκι 
έφτιαξε το σπίτι του από άχυρο, το δεύτερο από 
ξύλα και το τρίτο, που κουράστηκε περισσότερο, 
έφτιαξε ένα σπιτάκι από πέτρα που ήταν πιο γερό, 
πιο άνετο και πιο ζεστό. 

Ξαφνικά ένας μεγάλος, μαύρος και πεινασμένος 
λύκος ακούστηκε να λέει: « Γουρουνάκι, 
γουρουνάκι, άνοιξε παρακαλώ στο σπιτάκι σου να 
μπω ».Το γουρουνάκι μανταλώνοντας την αχυρένια 
πόρτα του σπιτιού του αρνήθηκε να ανοίξει και τότε 
ο λύκος του φώναξε « Θα ρουφήξω, θα φυσήξω και 
το σπίτι σου θα ρίξω.» Αμέσως μετά φύσηξε με όλη 
του τη δύναμη και το σπιτάκι  σκόρπισε σα 
διαλυμένη θημωνιά. Το πρώτο γουρουνάκι έτρεξε 
τρομαγμένο για το σπιτάκι που έμενε  
το δεύτερο γουρουνάκι. 
 
 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρία γουρουνάκια 
που ζούσαν με την μαμά τους. Όταν μεγάλωσαν τα 
γουρουνάκια η μαμά τους, τους είπε: 
- Παιδιά μου μεγαλώσατε πια και ήρθε η ώρα να 
φύγετε από το σπίτι και να πάτε να βρείτε την τύχη 
σας. Να θυμάστε μόνο πως σε ότι και αν κάνετε να 
δίνετε τον καλύτερό σας εαυτό και να το κάνετε όσο 
καλύτερα μπορείτε. 
Έτσι τα τρία γουρουνάκια χαιρέτησαν τη μαμά τους 
και έφυγαν από το σπίτι. 
 


