
Επιμέλεια: Θώμη Σαγρή



Μια φορά κι έναν καιρό 
σ’ ένα δάσος φανταστικό 

ζουζουνίσματα άκουσα πολλά 
και μια μέλισσα εμφανίστηκε 

γεμάτη από χαρά!



Ήταν όμορφη πολύ αλλά και ζωηρή!
Στο δάσος λοιπόν αυτό φίλους 

ήθελε να κάνει στο λεπτό.



Συνάντησε που λέτε παιδιά μια μαϊμού να 
σκαρφαλώνει στα κλαδιά. Τότε η μέλισσα 

της είπε : «Είμαι η Μέλισσα η εργατική 
και μέλι φτιάχνω στη στιγμή».



Η μαϊμού την αγκάλιασε με χαρά αφού 
πρώτα έφαγε τη μπανάνα της με μια χαψιά.



Ωχ να και ένα μυρμηγκάκι
δίπλα σ ’ένα μανιτάρι.

Τόσο δα μικρό αλλά και 
πολύ εργατικό. 



«Γεια σου 
μελισσούλα γλυκιά 

πήγαινε στη 
μαργαρίτα και 

ξεκίνα τη δουλειά»



Ζζζζ ακούστηκε σαν μουσική
μια μύγα ερχόταν από την Αμερική.

«Που είσαι μελισσούλα 
εργατική έμαθαν για σένα 

πολλά από τους 
μελισσοκόμους που 

συνάντησα στα μέρη τα 
μακρινά » 



Ήρθε τότε το μεσημέρι και έτσι όλα τα ζώα 
μαζί πήραν μολύβι και πάνω σ ’ένα κλαδί 
σχεδίασαν με προσοχή μια μικρή καρδιά 
για να τους θυμίζει τη μέλισσα τη γλυκιά.



▪Ποιο ζωάκι εμφανίστηκε 
στο δάσος;



▪Η μελισσούλα 
ποιο ζωάκι συνάντησε;



▪Τι είπε η μέλισσα στη μαϊμού 
ότι φτιάχνει στη στιγμή;



▪Τι φρούτο έφαγε η 
μαϊμού;



▪Ποιο ζωάκι εμφανίστηκε 
μετά;



▪Πού βρισκόταν το 
μυρμηγκάκι;



▪Πού είπε να πάει το 
μυρμήγκι στην μελισσούλα;



▪Ποιο ζωάκι ήρθε από την 
Αμερική; 



▪Από ποιους έμαθε νέα η 
μύγα; 



▪Ήταν μεσημέρι ή βράδυ; 



▪Τι χρησιμοποίησαν τα ζώα 
για να σχεδιάσουν πάνω στο 

κλαδί; 
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Σχεδίασε το Μ μ πάνω στην οθόνη, ακολουθώντας τα βελάκια

Προσπάθησε να τα γράψεις σ ’ένα χαρτί, όπως μπορείς







Γειά σου!!
Είμαι η φωνούλα Μμ!
Συμπλήρωσε τη σωστή 

συλλαβούλα για να 
σχηματίσεις τη λέξη της 

εικόνας!



▪ Ζωγράφισε κάτι που ξεκινάει από το 

γράμμα Μ!

▪ Βρες διάφορα αντικείμενα στο σπίτι 

και φτιάξε το Μ!



https://wheelofnames.com/exg-gk9



