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Η κυρα-Κακή και οι 12 μήνες
Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε πάνω σε ένα βουνό, μακριά από τους ανθρώπους, μια γριά η κυρα-Κακή. Αυτή
δεν είχε ποτέ καλό λόγο για κανέναν, δεν ήταν ευγενική, δε βοηθούσε το διπλανό της. Ήταν πολύ άσχημη, πάντα
θυμωμένη, με μοβ μαλλιά, με τεράστια μύτη και άγρια δυνατή φωνή. Φορούσε ένα σκισμένο μαύρο φόρεμα με
μαύρες μπότες. Για σπίτι της είχε μια μικρή καλύβα γεμάτη σκόνη, σκουπίδια και έντομα.

Μια μέρα ήρθαν μπροστά στην καλύβα της οι 12 μήνες και καθώς ήταν κουρασμένοι της ζήτησαν φαγητό και
νερό.
-Άντε, φύγετε από δω, απάντησε η κυρα-Κακή με τη δυνατή φωνή.
-Σε παρακαλούμε, μπορούμε τουλάχιστον να μείνουμε για λίγο να ξεκουραστούμε;
-Όχι, τσακιστείτε από μπροστά μου.
-Γιατί είσαι τόσο νευριασμένη μαζί μας, τι σου έχουμε κάνει;
-Με ενοχλείτε πολύ! Ο Γενάρης με τα χιόνια φέρνει αρρώστιες, ο Φλεβάρης με τα τρελά καρναβάλια και τη φα-
σαρία, ο Μάρτης με τα λουλούδια τις αλλεργίες και τα ζουζούνια, ο Απρίλης με το Πάσχα βρωμοκοπάει αρνί,
αβγά και τσουρέκια πιφφφ… Το Μάη όλοι ανεβαίνουν στο βουνό για κατασκήνωση και δε μ’ αφήνουν στην
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ησυχία μου.Τον Ιούνη, τον Ιούλη και τον Αύγουστο σκάει ο τόπος από τη ζέστη. Το Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολε-
ία και ακούγονται οι τσιρίδες των παιδιών και των δασκάλων. Τον Οκτώβρη φυσάει και γεμίζει ο τόπος ξερά
φύλλα. Το Νοέμβρη όλο βρέχει και το Δεκέμβρη έρχονται τα Χριστούγεννα και τα παιδιά χτυπάνε την πόρτα για
τα κάλαντα. Παντού μυρίζει φαγητά που ψήνονται και οι άνθρωποι όλο γελάνε ευτυχισμένοι και ψωνίζουν.

Οι μήνες την άκουσαν και χωρίς να
πουν τίποτα της έδωσαν ένα σακί κι
έφυγαν. Η κυρα-Κακή μπήκε μέσα στο
σπίτι της και ανοίγοντάς το πετάχτηκε
από μέσα ένα φάντασμα. Αυτό την
έβαλε να μαγειρεύει, να σκουπίζει, να
ξεσκονίζει, να στρώνει, να πλένει την
αυλή, τα ρούχα, να φυτεύει λουλούδια,
να βοηθάει τα ζώα και τους
ανθρώπους, να μιλάει πάντα ευγενικά.
Αυτή ήταν η τιμωρία της για όλη της
τη ζωή κι έζησαν όλοι καλά και η κυ-
ρα-Κακή χειρότερα.



Ελάτε να μπερδέψουμε τη γλώσσα μας,
ελάτε να γελάσουμε με την ψυχή μας.

Γλωσσοδέτες
«Μετά το Δεκέμβριο είναι ο Ιανουάριος.»
«Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.»
«Καλημέρα καμηλάρη, καμηλάρη καλημέρα.»
«Μια τίγρη με τρία τιγράκια.»
«Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη.»
«Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά.»
«Ο τζίτζιρας ο μίτζιρας ο τζιτζιμιτζιχότζιρας, ανέβηκε στην τζιτζι-
ριά στη μιτζιριά στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά, να κόψει τζίτζιρα μίτζιρα
τζιτζιμιτζιχότζιρα.»
«Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φύλλο και είπε φίλε παρ’
το φύλλο απ’ το φίλο με φιλία.»
«Κοράλι ψιλοκόραλλο και ψιλοκοραλλάκι.»
«Νερό, λινάρι, νερολίναρο, νεροκαθαρολίναρο.»
«Από παλιά πουλά πουλιά πολλά πουλιά.»
«Οι σπανοί Ισπανοί εις πανί,εις πανικόν ισπανικόν ιππικόν εζωγράφιζαν.»
«Έφαγα και χόρτασα,ζεστά ξερά σκαστά κουκιά, με τη ζεστή ξερή σκαστή κουτάλα.»
«Η καρέκλα του μπακάλη, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε.»
«Πίτα σπανακόπιτα σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα.»
«Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωμένη, κούπα ξεκαπάκωτη, κούπα ξεκαπακωμένη.
«Ο γιος του Ρουμπή, του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή, βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπο-
λογέψει, και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες,οι ρουμποκομπολογήδες.»
«Ο βαρκάρης με την βράκα έκανε βαρκάδα με μια βάρκα. Αλλά έμπασε νερά η βάρκα και του βράχηκε η
βράκα. Με τη βάρκα του βρεγμένη με τη βράκα μουσκεμένη ορκίστηκε να μην ξαναβαρκοβραχεί, ούτε να
ξαναβρακομουσκευτεί.»
«Πάγκος δίπαγκος, τρίπαγκος, τετραδοταβλόπαγκος.»
«Πέμπτη πέφτει ο πεύκος κάτω.»
«’Ασπρο χαρτί και ξέξασπρο και ξέξασπρο μελάνι και ξέξασπρος γραμματικός ξέξασπρο γράμμα κάνει.
«Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιλα φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;»



Αινίγματα
Άψυχο ψυχή δεν έχει, και στον
ουρανό πηγαίνει.
Τι είναι; ο καπνός

Χιλιοτρύπητο λαγήνι που σταλιά
νερό δε χύνει.
Τι είναι; το σφουγγάρι

Την ημέρα στολισμένο
και τη νύχτα φορτωμένο.
Τι είναι; το κρεβάτι

Ήλιος δεν είναι, ακτίνες έχει,
πόδια δεν έχει
κι όμως τρέχει.
Τι είναι; η ρόδα του ποδηλάτου

Ανεβαίνει, κατεβαίνει,
κι ο γιατρός μας μπαίνει βγα-
ίνει.
Τι είναι; το θερμόμετρο

Μπαίνει μες από το τζάμι, χωρίς
να το σπάει.
Τι είναι; το φως

Εκκλησιά θολωτή,
μια κολώνα την κρατεί.
Τι είναι; η ομπρέλα

Τ’ ακούει όλα, αλλά δεν μπορεί
να πει τίποτε.
Τι είναι; το αφτί

Μακρύς μακρύς καλόγερος, ποτέ
σκιά δεν κάνει.
Τι είναι; ο δρόμος

Φύλλα κρατάει μα δέντρο δεν
είναι,
την σκέψη μετράει κεφάλι δεν
είναι,
και αν άψυχο είναι συνήθως
μιλάει

γιατί στο κορμί του τα λόγια
κρατάει.
Τι είναι; το βιβλίο

Ένα πουλί χωρίς φτερά
ψυχή δεν έχει και πετά.
Τι είναι; ο χαρταετός

Έχει ξάδερφο τον σκύλο
κι όμως δεν τον έχει φίλο.
Τι είναι; ο λύκος

Η κεφαλή του στο βουνό, κι η
ουρά του στο γιαλό.
Τι είναι; το ποτάμι

Πράσινος κάμπος , κόκκινα
σπιτάκια ,
Μέσα κατοικούνε μαύρα
αραπάκια .
Τι είναι ; το καρπούζι

Απ’ έξω είναι αγκαθωτό
Κι από μέσα μαλλιαρό
Κι από μέσα απ’ το μαλλί
Μια μπουκιά καλή .
Τι είναι ; το κάστανο

Είκοσι καλογεράκια όλα έχουνε
σκουφάκια.
Τι είναι; δαχτυλάκια με
νυχάκια

Χτυπώ χτυπώ, δίχως να σε
πονώ,
μ’ αν πάψω να χτυπώ, χάθηκες
στο λεπτό.
Τι είναι; η καρδιά

Άμα βλέπω δεν το βλέπω και το
βλέπω όταν δε βλέπω.
Τι είναι; το όνειρο

Όποιοι έρχονται και πάνε απ’ το

χέρι την κρατάνε.
Τι είναι; η πόρτα

Ανεβαίνει κατεβαίνει και στην
ίδια θέση μένει.
Τι είναι; το στόμα

Από κοντά σου έρχομαι. Φαΐ,
ψωμί δε σου γυρεύω.
Τι είναι; η σκιά μας

Από ψηλά γκρεμίζεται,
πέφτει και δε ραγίζεται.
Τι είναι; η βροχή

Μικρή-μικρή νοικοκυρά,
μεγάλη πίτα φτιάχνει.
Τι είναι; η μέλισσα

Από πάνω σαν τηγάνι,
από κάτω σαν βαμβάκι
και από πίσω ψαλιδάκι.
Τί είναι; το χελιδόνι

Χίλιοι μύριοι καλογέροι
Σ’ ένα ράσο τυλιγμένοι.
Τι είναι; το ρόδι

Έχω ένα βαρελάκι
που ‘χει δυο ειδών κρασάκι.
Τι είναι; το αβγό

Μια κοντούλα παχουλή
πάντα κόκκινα φορεί,
έχει πράσινα μαλλιά
και σποράκια στην κοιλιά.
Τι είναι; η ντομάτα

Όλη μέρα μπουκωμένα
και την νύχτα αδειασμένα
Τι είναι; τα παπούτσια

Μια βαρκούλα φορτωμένη
στη σπηλιά μπαίνει και βγαίνει.

Τι είναι; το κουτάλι στο στόμα

Έχει δόντια κοφτερά, δεν μπορεί
όμως να φάει.
Τι είναι; το πριόνι

Απάνω κόφτει, κάτω κόφτει,
στη μέση κόρη λέει και λέει…
Τι είναι; τα δόντια και η
γλώσσα

Το ένα του χέρι είναι μακρύ,
Με το άλλο αρπάζει το κολλητήρι
στη στιγμή.
Κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει
το ψωμί του
Άσχημη και πονηρή είναι η
μορφή του.
Ποιος είναι; ο Καραγκιόζης

Άμα τη δέσω, περπατεί,
κι άμα τη λύσω, στέκει.
Τι είναι; η αναπνοή

Στο μαγειριό με συναντάς,
με ξέρουνε οι κήποι,
γι’ αυτό πολλές φορές για μένα
κλαις χωρίς να έχεις λύπη.
Τι είναι; Το κρεμμύδι

Τι είναι αυτό που βρέχει και
ταλαιπωρεί τον επισκέπτη του;
το πλυντήριο

Τι είναι αυτό που έχει πόδια και
πλάτη και δεν έχει κεφάλι;
η καρέκλα

Είναι μέρος του σώματός μας
αλλά και της κουζίνας.
η λεκάνη



Άμα τη δέσω περπατεί
κι άμα τη λύσω στέκει.
Τι είναι; η αναπνοή

Άσπρος κάμπος, μαύρα γίδια.
Τι είναι; τα γράμματα στο
βιβλίο

Τεντωμένη τη βάζω, ζαρωμένη
τη βγάζω.
Τι είναι; η κάλτσα

Κάτω απ’ τα κόκκινα μαδέρια
κάθονται άσπρα περιστέρια.
Τι είναι; τα δόντια

Σφαλώ το σεντούκι μου κι αφή-
νω κρόσσια πίσω.
Τι είναι; το μάτι

Περνώ στεριές και θάλασσες,
ρωτάω και απαντάω κι όμως δε
μιλάω.

Τι είναι; το γράμμα

Το καλοκαίρι παγωμένο και το
χειμώνα πυρωμένο,
το καλοκαίρι μοναξιά και το
χειμώνα συντροφιά.
Τι είναι; το τζάκι

Κατσαρίδα μαλλιαρή πίνει νερό
δεν κατουρεί.
Τι είναι; η κότα

Πάνω κούπα κάτω πιατέλα
και στη μέση μια κοπέλα.
Τι είναι; η χελώνα

Ένα ταψάκι βούτυρο
Όλο τον κόσμο αλείφει.
Τι είναι; ο ήλιος



Εκδρομή στο κέντρο πληροφόρησης Χαλάστρας
λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου

Τετάρτη 17 Απριλίου 2013
Πρόγραμμα επίσκεψης στο κέντρο πληροφόρησης
Χαλάστρας- λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου
Στις 9.15π.μ. φτάσαμε στο κέντρο.
Εκεί ενημερωθήκαμε από δύο εξαιρετικές
υπαλλήλους με τη βοήθεια της έκθεσης που
υπάρχει, καθώς και με μία παρουσίαση οπτι-
κοακουστικών μέσων.
Έπειτα αναχωρήσαμε από το Κέντρο
Πληροφόρησης της Χαλάστρας και πήγαμε στις
εκβολές του ποταμού Γαλλικού και στη
λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Εκεί έγινε ενημέ-
ρωση και επιτόπου παρατήρηση ορνιθοπανίδας
με τηλεσκόπια και κιάλια.



Μάθαμε να αναγνωρίζουμε τα σημαντικότερα πουλιά
της περιοχής και μιλήσαμε για τις ανθρώπινες
δραστηριότητες και τα προβλήματα που ο άνθρωπος δη-
μιουργεί στην προστατευόμενη περιοχή.
Φύγαμε κουρασμένοι αλλά κι ενθουσιασμένοι με όσοι εί-
δαμε, γύρω στις 12.00 το μεσημέρι.
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Η κούκλα

Στα παλιότερα χρόνια η γιαγιά μου όταν ήταν μικρή έπαιζε
με μία κούκλα. Ήταν φτιαγμένη από ύφασμα, που το έφερε η
μαμά της. Έπαιρνε πολλά υφάσματα που τα έβαζε μέσα σε
ένα άλλο ύφασμα πιο χοντρό, τα έραβε σε σχήμα κούκλας
και στο κεφάλι έβαζε χοντρές κλωστές για μαλλιά και δυο
κουμπιά για μάτια. Η κούκλα ήταν έτοιμη.

Ανδριάνα Γ.

Το τζαμί

Τα παιδιά σχεδίαζαν έναν κύκλο και στη μέση έβαζαν πέντε κεραμίδια, το ένα πάνω στο άλλο. Μετά
χωριζόταν σε δύο ομάδες. Η μία ήταν στα κεραμίδια και η άλλη σε μια απόσταση από τον κύκλο. Όταν
η δεύτερη ομάδα έριχνε τα κεραμίδια με μια μπάλα, σκορπιζόταν παντού. Τότε η πρώτη ομάδα με την
μπάλα στα χέρια προσπαθούσε να κάψει τους αντιπάλους που ήθελαν να ξαναστήσουν τα κεραμίδια.
Όταν τα κατάφερναν φώναζαν τη λέξη «τζαμί» και κέρδιζαν.

Μάριος Κ.
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Μακριά γαϊδάρα

Τα παιδιά χωρίζονταν σε δυο ομάδες. Η «μάνα»
της ομάδας που τα «φυλάει» στέκεται με την
πλάτη στηριγμένη σ’ έναν τοίχο κι όλα τα άλλα
παιδιά σκυμμένα και πιασμένα γερά το καθένα από
τη μέση του μπροστινού του και με το κεφάλι προ-
φυλαγμένο, σχηματίζουν τη μακριά γαϊδάρα. Τα
παιδιά τη άλλη ομάδας παίρνουν φόρα και πηδούν
ένα ένα πάνω στις ράχες των σκυμμένων. Όταν
σκαρφαλώσουν όλα, η «μάνα» αρχίζει να μετρά,
ενώ τα σκυμμένα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν για
να ρίξουν τους σκαρφαλωμένους. Αν, πριν τελειώσει
το μέτρημα, κάποιο παιδί χάσει την ισορροπία του ή
ακουμπήσει το πόδι του κάτω «καίγεται» και μαζί
του όλη η ομάδα του που παίρνει τη θέση της
άλλης.

Σάββας Π.

Ποδόσφαιρο με πάνινη μπάλα

Στα παλιά χρόνια τα παιδιά έπαιζαν ποδό-
σφαιρο, αλλά δεν είχαν μπάλα όπως
έχουμε εμείς σήμερα. Σκεφτόντουσαν με
τι θα τη φτιάξουν και χρησιμοποίησαν
πανιά που τα τύλιγαν μεταξύ τους. Έτσι
έπαιζαν το αγαπημένο τους παιχνίδι.

Σταύρος Κ.
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Η ηχώ

Στα παλιά χρόνια η γιαγιά μου
έπαιζε την ηχώ. Κάποιος
βρισκόταν σε μια γωνία και
κάποιος σε μια άλλη. Όταν η
γιαγιά μου έλεγε κάτι, ο άλλος
επαναλάμβανε τα λόγια της
γιαγιάς. Κι από τότε η ηχώ έγι-
νε το πιο αγαπημένο παιχνίδι
της γιαγιά μου.

Αγάπη Μπ.

Μαμά και παιδί

Τα παιδιά παίζανε ρόλους. Λέγανε ποιος είναι ο μπαμπάς, ποια είναι η μαμά και ποιο είναι το παιδί. Η
μαμά έκανε το φαΐ, ο μπαμπάς δούλευε και το παιδί τους πήγαινε σχολείο. Όταν ο μπαμπάς γύριζε
από τη δουλειά και το παιδί από το σχολείο, η μαμά έστρωνε το τραπέζι για να φάνε. Μετά πήγαιναν
να κοιμηθούν και οι τρεις μαζί.

Σοφία Λ.
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. Κουτσό

Αυτό το παιχνίδι μπορούν να το παίξουν πολλά
άτομα. Είναι με αριθμούς από το 1 μέχρι το 7.
Σχημάτιζαν στο έδαφος τετράγωνα τα οποία εί-
χαν αριθμούς μέσα. Ξεκινώντας από το 1 και
ρίχνοντας μια πετρούλα έπρεπε να περάσει καθέ-
νας, πηδώντας με το ένα πόδι, όλους τους αριθ-
μούς.

Μανόλης Τζ.

Η κούκλα της γιαγιάς

Η γιαγιά μου όταν ήταν μικρή έπαιζε με
κούκλες. Τις κούκλες τις έφτιαχνε μόνη της.
Μου είπε λοιπόν πως έπαιρνε δύο λεπτά
ξύλα και τα έδενε σε σχήμα σταυρού.
Έπαιρνε παλιά υφάσματα και τα έκανε
κεφάλι και ρούχα. Με τα κουρελάκια
έφτιαχνε μια μπάλα για κεφάλι και το
στερέωνε στο σταυρό. Με το πιο μακρύ
ύφασμα έκανε το σώμα της που ήταν και
το φόρεμά της. Με μια μαύρη μπογιά έκα-
νε τα μάτια της και με κόκκινη το στόμα.
Έβαζε κουρελάκια για μαλλιά.

Ελένη Κ.
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Σακουλοδρομίες

Ρώτησα τον παππού μου και τη γιαγιά
μου για το πώς παίζονται οι σακουλοδρομ-
ίες και μου είπαν: Πήδημα και με τα δύο
πόδια, μία σακούλα για κάθε
διαγωνιζόμενο. Υπάρχει μια γραμμή στην
αρχή και μία στο τέλος. Παίζουν όσοι
παίχτες θέλουνε. Φοράνε σακούλες στα
πόδια τους και στέκονται πίσω από τη
γραμμή. Ο αρχηγός δίνει το σύνθημα με
μια σφυρίχτρα. Τότε όλοι αρχίζουν να
πηδάνε προς το τέρμα. Όποιος φτάσει
πρώτος κερδίζει.

Έφη Ν.

Το σχοινάκι

Η μαμά μου όταν ήταν μικρή έπαιζε σχοινάκι με τις συμμαθήτριές της. Περίμενε η καθεμιά τη
σειρά της , πηδούσανε το σχοινάκι και μετρούσαν.

Παναγιώτης Δ.



Οι εργασίες μας - Β τάξη - 5ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης - Σχολ. έτος 2012-13 - δασκάλα: Αναστασία Στολτίδου

.

Ο κρυφτομπήκας

Μέσα σε έναν κύκλο που κάνουν τα παιδιά με
κιμωλία ή τούβλο, βάζουν ένα παλιό κουτί
κονσέρβας, « τον μπήκο». Ένα παιδί από την
ομάδα (από τρία και πάνω) τα φυλάει όπως στο
κρυφτό μετρώντας πέντε-πέντε και βρίσκεται
πάνω στον μπήκο. Μετά πρέπει να βρει ένα
παιδί και να πατήσει τον μπήκο. Αν κάποιο άλλο
παιδί προλάβει και κλωτσήσει τον μπήκο έξω από
τον κύκλο ξαναφυλάει ο ίδιος. Αν όμως βρει ένα
παιδί και προλάβει να πατήσει τον μπήκο τα
φυλάει το παιδί εκείνο.

Αντώνης Χ.

Σφεντόνα – Δίχαλο

Ο παππούς μου όταν ήταν παιδί έπαιζε μ’
ένα παιχνίδι, τη σφεντόνα ή δίχαλο. Ήταν
φτιαγμένο από ξύλο και λάστιχο. Το
χρησιμοποιούσαν για αγώνες σκοποβολής και
για να κυνηγήσουν τα πουλιά. Επειδή όμως
ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί αν χτυπούσε η
πέτρα κανέναν στο κεφάλι ή στο πρόσωπο
τραυματιζόταν πολύ σοβαρά, το απαγόρευαν.
Επίσης πολλές φορές οι πέτρες εκτοξεύονταν
σε τζάμια ή λάμπες της ΔΕΗ. Παρόλα αυτά
ήταν το αγαπημένο παιχνίδι της εποχής του
παππού μου.

Αλεξάνδρα Κ.
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Η Κοκκινοσκουφίτσα στο νησί
Κάποτε η Κοκκινοσκουφίτσα ξεκίνησε να βρει τη γιαγιά της, που έμενε σε ένα μικρό νησί. Όταν μπήκε στη μικρή
της βάρκα, συνάντησε έναν παππού ναύτη. Ο παππούς ναύτης τη ρώτησε πού πάει. Εκείνη του απάντησε ότι
πηγαίνει στη γιαγιά της. Ο παππούς ναύτης πρότεινε να τη συνοδέψει.
Όταν έφτασαν στο νησάκι, βγήκαν από τη βάρκα. Το σπιτάκι της γιαγιάς βρισκόταν στην άλλη πλευρά. Ο παπ-
πούς ναύτης πρότεινε να πάνε παραλιακά. Καθώς πηγαίνανε εμφανίστηκε μπροστά τους μια πανέμορφη γοργόνα.
Η Κοκκινοσκουφίτσα την πλησίασε κι εκείνη της είπε να την πάει να γνωρίσει τον κόσμο της θάλασσας. Η Κοκκι-
νοσκουφίτσα, όλο περιέργεια, ακολούθησε και τότε ξαφνικά η γοργόνα μεταμορφώθηκε. Η άσχημη μάγισσα που
ήταν μπροστά της την οδήγησε στο βυθό.

Από μακριά όμως παρακολουθούσε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας. Αυτός έστειλε έναν λευκό καρχαρία για
να σώσει τη μικρή Κοκκινοσκουφίτσα. Ο καρχαρίας πολέμησε με τη μάγισσα και μετά από ώρες τη νίκησε και
ελευθέρωσε την Κοκκινοσκουφίτσα. Εκείνη επέστρεψε στην παραλία και διηγήθηκε στον παππού ναύτη την περιπέ-
τειά της. Μαζί συνέχισαν το δρόμο μέχρι που έφτασαν στο σπιτάκι της γιαγιάς. Χτύπησαν την πόρτα, αλλά κανείς
δεν τους άνοιξε. Έψαξαν τριγύρω, αλλά δεν τη βρήκαν. Η γιαγιά είχε πάει στην παραλία και έκανε σέρφινγκ με
τη φίλη της τη Στέλλα.
Έπειτα επέστρεψαν μαζί στο σπίτι και παρέα με την Κοκκινοσκουφίτσα και τον παππού ναύτη πήγαν να
διασκεδάσουν στον κινηματογράφο. Είδαν την ταινία «Η Κοχυλούπολη» τρώγοντας ποπ κορν και πίνοντας σόδα.
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Τα ζώα μας και τα φυτά μας … Β’ τάξη 2012/13

Το τσιντσιλά είναι φυτοφάγο ζώο. Μοιάζει
με ποντίκι, με κουνέλι και καγκουρό. Ζει
στην Αίγυπτο. Είναι ένα έξυπνο ζώο που
για να κάνει μπάνιο κυλιέται στο χώμα και
κάνει κωλοτούμπες. Παίρνει μια χούφτα με
το χέρι του και τη ρίχνει στο κεφάλι. Όταν
τρώει παίρνει το φαΐ στα χέρια του και το
τρώει. Όταν ζεσταίνεται κοκκινίζουν τα
αφτιά του. Αν γίνουν όμως μοβ μπορεί να
πεθάνει.

Ανδριάνα

Στο ζωολογικό κήπο έχει πάρα πολλά ζώα. Εκεί υπάρχουν
σαρκοφάγα και φυτοφάγα. Κάποια σαρκοφάγα είναι ο λύκος,
το λιοντάρι, η αλεπού και άλλα πολλά. Τα φυτοφάγα είναι η
μαϊμού, ο ελέφαντας, το ελάφι και άλλα. Υπάρχουν όμως και
τα παμφάγα όπως η αρκούδα. Στο ζωολογικό κήπο υπάρχουν
πολλά είδη ζώων. Κάποια ζώα έχουν εντυπωσιακά χαρίσματα
σαν τον σκίουρο που χρησιμοποιεί το σώμα του σαν αλεξίπτωτο
και τον αετό που έχει καλή όραση για να βλέπει τη τροφή
του από ψηλά. Βέβαια υπάρχουν και πολλά άγνωστα είδη.

Ελένη

Στο ζωολογικό κήπο που κάναμε με την
τάξη μας τα πιο πολλά ήταν φίδια
γιατί τα έκαναν όλα τα αγόρια. Τα
κορίτσια έκαναν γουρούνια, αρκούδες και
δέντρα. Πιο ωραία με την πλαστελίνη
δούλεψε η Ελένη. Εγώ έφτιαξα ένα
γουρουνάκι με στρόγγυλη στριφογυριστή
ουρά με μαύρα μάτια και κόκκινα χε-
ίλη. Μου άρεσε πολύ ο ζωολογικός κήπος
γιατί ήταν σαν αληθινός.

Αγάπη
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Όταν φτιάξαμε το ζωολογικό κήπο μου άρεσαν όλα
τα ζώα. Μου άρεσε το κουνελάκι που έτρωγε
καρότα, μου άρεσε το τσιντσιλά, το τιγράκι, η κα-
μηλοπάρδαλη, τα φίδια, οι πάπιες, τα δέντρα, η
γέφυρα, η λιμνούλα, η πόρτα, τα δρομάκια από
φασόλια.

Σταύρος

Εγώ και οι φίλοι μου κάναμε το ζωολογικό κήπο που
βλέπετε. Βάλαμε φίδια, κουνέλια, λιοντάρια,
γουρούνια, δέντρα, φρούτα… Τα φτιάξαμε πολύ
πολύ όμορφα. Μερικά ζώα είναι άγρια κι μερικά δεν
είναι άγρια. Όλα όμως είναι χαρούμενα και γε-
λαστά.

Σοφία

Όταν αρχίσαμε να φτιάχνουμε το ζωολογικό κήπο ο
φράχτης έγινε με ξυλάκια, τα σιδερένια κλουβιά με
οδοντογλυφίδες, τα ζώα με πλαστελίνες. Τα ζώα τα
βάλαμε σε τάξη. Τα άγρια με τα άγρια, τα
φυτοφάγα με τα φυτοφάγα, τα ήμερα με τα ήμερα.
Κάποια από αυτά είναι πλαστικά. Ο ζωολογικός κήπος
έχει πολλά χρώματα.

Μανόλης

Εγώ κάποτε πήγα στο ζωολογικό κήπο και είδα την
ταμπέλα του και έναν χάρτη. Είδα κάτι πουλιά,
μια γέφυρα που περνούσα από πάνω της, είδα
πάπιες κι κάτι σκάλες. Σε ένα ξύλινο σπιτάκι μπήκα
μέσα και είδα φίδια, σάβρες, βατράχους. Είδα ένα
κλουβί με αρκούδες, ένα κλουβί με λύκους κι ένα
κλουβί με μια αλεπού. Αργότερα φύγαμε.

Παναγιώτης



Τα ζώα μας και τα φυτά μας - Β τάξη - 5ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης - Σχολ. έτος 2012-13 - δασκάλα: Αναστασία Στολτίδου

Το ζωολογικό κήπο τον φτιάξαμε εμείς τα παιδιά της Β’ τάξης μαζί με τη δασκάλα μας. Του βάλαμε
πράσινο χαρτί, για χορτάρι, και γύρω-γύρω ξυλάκια για φράχτη. Βάλαμε φασόλια για μονοπάτια κι ένα
κόκκινο παγκάκι. Τα κλουβιά των ζώων τα φτιάξαμε με οδοντογλυφίδες. Κάναμε πολλά δέντρα και μια
λίμνη με φασόλια για βραχάκια τριγύρω. Τα ζώα μας είναι γορίλας, ελέφαντας, καμηλοπάρδαλη, ρινόκερος,
γουρούνι, αγελάδα, λαγός, μαϊμού, κατσίκι, φίδια, πάπια, παπαγάλος, κύκνοι. Κάποια ζώα είναι από πλαστικό
κι κάποια τα φτιάξαμε μόνοι μας με πλαστελίνη. Εγώ έφτιαξα μια πάπια κι ένα σαλιγκάρι. Ακόμη έκανα
καρότα και μπανάνες για τροφή.

Μάριος

Στο ζωολογικό κήπο έχει μαϊμού, τίγρη, καμηλοπάρδα-
λη, κουνέλι, φίδια, σαλιγκάρια και τα λοιπά. Είναι
μεγάλος, πράσινος και τον φτιάξαμε με φελιζόλ.
Έχουμε πολλά δέντρα, πολλά κλουβιά και πολλά ζώα.
Έχουμε ανθρώπους. Έχουμε μια λίμνη με πάπιες και
μια γέφυρα κάτω από την οποία περνούν οι πάπιες.

Σάββας

Ο ζωολογικός κήπος που φτιάξαμε έχει πάρα
πολλά ζώα. Του βάλαμε φελιζόλ και ξυλάκια κι
μια πόρτα . Φτιάξαμε κλουβιά από οδοντογλυφί-
δες, κάναμε ζώα από πλαστελίνη, κάναμε και
δέντρα. Βάλαμε πλαστικά αντικείμενα.
Φτιάξαμε φαγητό για τα ζώα και μια λίμνη.

Αλεξάνδρα

Στο ζωολογικό κήπο έχει
μαϊμούδες, πάπιες, φίδια,
ζέβρες, σκυλιά, χήνες, λύκους.
Είναι πολύ ωραίος και τον
φτιάξαμε όλοι μαζί με φελιζόλ,
ξυλάκια, πλαστελίνη και
παιχνίδια.

Έφη
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Όταν αρχίσαμε να φτιάχνουμε τον ζωολογικό κήπο πρώτα αρχίσαμε να κολλάμε τα φασόλια, μετά από λίγο
καιρό φτιάξαμε τα κλουβιά και τα ζώα με πλαστελίνη. Κάναμε φίδια, πάπιες, αρκούδες, τσιντσιλά, σκύλο,
σαλιγκάρια και παπαγάλο. Τα φίδια ήταν το ένα πάνω στο άλλο.

Αντώνης
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Β' τάξη

Έγραψαν και ζωγράφισαν οι μαθητές

Μάριος Κετεντζής, Παναγιώτης Διαμαντής, Σάββας Παπαγερίδης
Σοφία Λασταμπέγκα, Σταύρος Καραβάρης, Αγάπη Μπντογιάν

Αλεξάνδρα Κουτμανά, Ανδριάνα Γιαννούλη, Αντώνης Χαραλαμπίδης
Ελένη Καρβονίδου, Έφη Νικολαΐδου, Μανόλης Τζιντζιόβας
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