Δασκάλα
Αναστασία Στολτίδου
Γυμναστής
Γεώργιος Καρανίσας

Λίγα λόγια
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι μια ομαδική δουλειά
των μαθητών της Α’ τάξης. Τα παιδιά έγραψαν όλα μαζί και εικονογράφησαν ατομικά το βιβλίο τους. Πηγή έμπνευσης τα βιβλία της
γλώσσας και τα παραμύθια που διαβάσαμε.

Περιεχόμενα
 Ερρίκος ο Ιπποπόταμος (παραμύθι)
 Αφίσα για παράσταση του Καραγκιόζη
 Η καρακάξα που ήθελε να γίνει παγόνι

(αλλαγή του τέλους

του παραμυθιού)

 Φοβάμαι…
 Χαίρομαι όταν…
 Το πιο γλυκό γλυκό… «Τουρτελίνο» (συνταγή)
 Η Χρυσαφένια – Ο Παγετός (ποιήματα)
 Ο Φεγγαροσκεπαστής (γλωσσοδέτης-αίνιγμα)
 Η ευχή

(εξώφυλλο και παραμύθι)

 Ο βοριάς και ο ήλιος (δημιουργία κόμικς)
 Μια μέρα με το λαγουδάκι

(παραμύθι)

 Ο χαζούλης δράκος (παραμύθι)
 Η νεράιδα και ο νάνος (παραμύθι)
 Λίγα λόγια από τον γυμναστή
 Α’ τάξη: η ιστορία

(ποίημα)

Εμείς

Μια φορά ήταν ένας ιπποπόταμος που τον έλεγαν Ερρίκο και πήγε μια βόλτα στο ποτάμι για να πιει νερό. Εκεί
συνάντησε μια χελώνα που έτρωγε χόρτα. Ο Ερρίκος είδε
τη χελώνα και παραξενεύτηκε.
- Πώς σε λένε;
- Με λένε Αθηνά.
Έπειτα αποφάσισαν να γίνουν φίλοι. Ο Ερρίκος πήρε την
Αθηνά στην πλάτη του και μπήκαν στο νερό. Η Αθηνά χοροπηδούσε πάνω του όλο χαρά και ξαφνικά πλατς, έπεσε
μέσα.
Το ποτάμι την πήρε και την παρέσυρε. Τότε ένας τεράστιος κροκόδειλος την πρόλαβε και την τράβηξε έξω.
Από τότε γίνανε και οι τρεις φίλοι για πάντα.

Η καρακάξα ζήτησε συγγνώμη από όλους.
Μετά πήγαν στη λίμνη για νερό κι έπαιξαν κυνηγητό.

έχει γάμο και βάφτιση!
αγκαλιάζω και φιλάω τη μαμά και
τον μπαμπά!
η μαμά με πηγαίνει βόλτα!
φτιάχνουμε γλυκά!
παίζω μόνος ή με τους δικούς μου!
έρχεται ο Αη Βασίλης με δώρα!
πετάω χαρταετό!
παίζω μπάλα με τους φίλους μου!
κάνω πιτζάμα πάρτι!
βγαίνω διάλλειμα!
με γαργαλάει ο μπαμπάς!
πάω θάλασσα!
με αγκαλιάζει ο μπαμπάς!
χορεύω!
παίζω μαξιλαροπόλεμο!
στολίζουμε το δέντρο!

Υλικά
Για τη ζύμη

Για το στόλισμα

αλεύρι
βούτυρο
αβγά
γάλα
βανίλια
ζάχαρη

μπισκότα
σαντιγύ
γλάσο φράουλα
γλάσο σοκολάτα
γλυκό φράουλα
γλυκό κεράσι
ζελεδάκια
τρούφα

Χρυσαφένια μου γλυκιά,
ανέβα στ’ άστρα τα φωτεινά,
στείλε το φως και τη χαρά
σε όλα τα παιδιά.

Ψύχρα και παγωνιά
ο άρχοντας σκορπά
σ’ ανθρώπους, ζώα και φυτά
όταν το κάστρο παρατά.

Του φεγγαριού ο σκεπαστής
ο φεγγαροσκεπαστής
όλο φεγγαροσκεπάζει
με φεγγαρόπανα
τα φεγγαρόμισα.

Σκεπάζει με πανιά
και κάνει τα μισά.
Τι είναι;

Τα παιδιά της Α’ τάξης

Εκδόσεις
5ο Δημοτικό σχολείο Πολίχνης

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς.
Ένα απόγευμα έπιασε ένα μικρούτσικο ψαράκι. Το λυπήθηκε και το άφησε ελεύθερο.
-Είσαι πολύ ευγενικός, είπε το ψαράκι. Για
να σε ευχαριστήσω, σου χαρίζω τούτο το μαγικό κλειδί. Κράτησέ το και κάνε μια ευχή.
Ευτυχισμένος ο ψαράς έβαλε το κλειδί στην
τσέπη του. Σκεφτόταν: Τι να ευχηθώ; Να ψαρεύω πάντα πολλά ψάρια; Να παντρευτώ μια
καλή γυναίκα;
Όμως η τσέπη του ψαρά ήταν τρύπια και
έχασε το κλειδί. Έπειτα φώναξε το ψαράκι
και του είπε ότι έχασε το μαγικό κλειδί.
-Δεν υπάρχει άλλο κλειδί, του απάντησε το
ψαράκι. Για να το βρεις πρέπει να λύσεις έναν γρίφο.
-Ποιο γρίφο;
-Είναι σκοτεινά και φωτεινά. Δίπλα τέρατα
πολλά. Φύλακες, φυλάνε το κλειδί.

Ο ψαράς άκουσε το γρίφο κι έκατσε να
σκεφτεί. Πέρασαν ώρες πολλές μέχρι που
βράδιασε. Τότε βρήκε μια σπηλιά εκεί κοντά
και μπήκε μέσα για να κοιμηθεί.
Ξαφνικά, είδε μπροστά του πολλά τεράστια
και αηδιαστικά τέρατα. Για καλή του τύχη
κοιμόταν. Τότε έλυσε το γρίφο, ήταν η σπηλιά
που ενώ ήταν σκοτεινή, έλαμπε από το φως
του μαγικού κλειδιού που ήταν ανάμεσα στα
τέρατα και μέσα σ’ ένα κουτί.
Πήρε με προσοχή το κλειδί στα χέρια του κι
ευχήθηκε να έχουν όλοι οι άνθρωποι το δικό
τους σπίτι.
Η ευχή του πραγματοποιήθηκε στη στιγμή
και τότε εμφανίστηκε μπροστά του το ψαράκι.
-Είσαι πολύ καλός! Γι’ αυτό θα σου δώσω
μια οικογένεια, πολλά παιδιά, σπίτι και πολλά χρήματα.
Έτσι, έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Μια φορά κι έναν καιρό ο Ήλιος και ο Βοριάς έπιασαν την
κουβέντα για το ποιος ήταν πιο δυνατός από τους δύο.
- Εγώ, έλεγε ο Ήλιος.
- Όχι εγώ, έλεγε ο Βοριάς.
Κι είχαν τόσο πείσμα, ώστε κανένας τους δεν υποχωρούσε
και δεν έκανε πίσω. Έτσι όμως δεν έβγαινε συμπέρασμα,
ούτε και θα ‘βγαινε ποτέ, τόσο πεισματάρηδες ήταν και οι
δυο τους!
-Σου προτείνω ένα στοίχημα! Είπε τέλος ο Βοριάς.
-Τι στοίχημα; Ρώτησε ο Ήλιος.
- Να διαλέξουμε στην τύχη έναν άνθρωπο κι όποιος από
τους δυο μας καταφέρει να του βγάλει την κάπα του
εκείνος θα ‘ναι κι ο δυνατότερος.
- Το δέχομαι το στοίχημα! είπε ο Ήλιος.
Σε λίγο φάνηκε στον κάμπο ένας άνθρωπος που πήγαινε
ολομόναχος.
Άρχισε τότε ο Βοριάς να φυσάει δυνατά. Ο διαβάτης
έσκυψε το κεφάλι του και σταύρωσε τα χέρια του πάνω
στο στήθος και τυλίχτηκε στην κάπα του πιο πολύ, για να
προφυλαχθεί από τον αέρα. Ο Βοριάς, φύσηξε πιο δυνατά
κι ο διαβάτης, κουμπώθηκε ακόμη πιο πολύ. Ο βοριάς
δυνάμωσε το φύσημά του και ο άνθρωπος έβγαλε μια
μάλλινη κουβέρτα που είχε μαζί του και τυλίχτηκε μ’
αυτήν, για να μην ξεπαγιάσει. Στο τέλος ο Βοριάς είδε κι
αποείδε και σταμάτησε να φυσάει. Γύρισε τότε στον Ήλιο
και του είπε:

-Εγώ δεν τα κατάφερα, η σειρά σου τώρα να
προσπαθήσεις.
Ο Ήλιος πρόβαλε στον ουρανό, έλαμψε, έλαμψε κι
αμέσως ο διαβάτης έβγαλε από πάνω του την μάλλινη
κουβέρτα και την έβαλε πίσω στην τσάντα του. Δυνάμωσε
τη λάμψη του ο Ήλιος και ο διαβάτης άρχισε να ζεσταίνεται
όλο και περισσότερο, ώσπου ίδρωσε και πέταξε την κάπα
του. Στη συνέχεια, βρήκε ένα δέντρο κι έκατσε από κάτω
για να ξαποστάσει και να δροσιστεί στον ίσκιο του. Αλλά η
ζέστη ήταν τόσο πολύ δυνατή που στο τέλος έβγαλε όλα τα
ρούχα του και γυμνός έπεσε στο ποτάμι.
-Νίκησα! Φώναξε ο Ήλιος.
-Εσύ είσαι ο δυνατότερος! Παραδέχτηκε ο Βοριάς και τον
αποχαιρέτησε.

Το κείμενο είναι παρμένο από το διαδίκτυο:
http://www.kindykids.gr/teachers-material/aesops-myths/402-oborias-kai-o-ilios.html

Το λαγουδάκι ξύπνησε την Κυριακή το πρωί κι έπλενε τα δόντια
του. Φόρεσε τα ρούχα του. Έπειτα βγήκε από το
σπίτι και πήγε να παίξει με τους φίλους του. Αργότερα επέστρεψε. Του έπεσε το δόντι του καθώς
έτρωγε τα αγαπημένα του καρότα. Σε λίγο ήταν
στο κρεβάτι και είχε βάλει το δόντι κάτω από το
μαξιλάρι του. Μετά κοιμήθηκε. Πολύ αργά ήρθε
μια νεράιδα που την έλεγαν Ζωή. Η Ζωή πήρε το
δόντι και στη θέση του άφησε ένα φλουρί. Το λαγουδάκι ξύπνησε νωρίς το πρωί και πήγε στο σχολείο. Το μεσημέρι γύρισε κι έπαιξε με τα τουβλάκια του.

Έγραψαν οι μαθητές
Βασιλική
Ειρήνη
Νίκος
Παύλος
Σταυρούλα
Χρυσούλα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν
ένας δράκος που ήθελε να μάθει γράμματα. Ήταν όμως 5000
χρονών κι έπρεπε να πάει πρώτη τάξη. Είπε λοιπόν, «Δεν πάω στην πρώτη που είμαι τόσο μικρός!». Έτσι κι έκανε.
Την πρώτη μέρα στο σχολείο, καθώς έμπαινε από
την πόρτα, σφήνωσε επειδή ήταν λίγο παχουλός!
Τα παιδιά άρχισαν να τον κοροϊδεύουν. Ο δράκος
δεν κατάλαβε κι έκανε τρέλες. Κατρακυλούσε στο
πάτωμα και το τρυπούσε. Τα παιδιά χαρούμενα,
κρεμάστηκαν από το φωτιστικό. Εκείνος έβγαλε
φωτιά από το στόμα του κι έκαψε όλα τα βιβλία.
Τα παιδιά γελούσαν μαζί του και οι φωνές τους
ακούγονταν δυνατά. Η κυρία, τους άκουσε κι έφτασε τρέχοντας. Όμως δε γέλασε καθόλου και
φώναξε τον φύλακα του σχολείου. Εκείνος πέταξε
τον δράκο έξω και δεν τον άφησε να πάει ξανά
στο σχολείο.
Έγραψαν οι μαθητές
Βασίλης, Δέσποινα, Ελισάβετ, Κωνσταντίνα, Μαρία Γ., Μελίνα

Μια φορά ήταν μια νεράιδα. Η
νεράιδα βρήκε έναν νάνο που,
καθώς περπατούσε, χτύπησε
σε μια πέτρα. Τον βοήθησε κι έτσι έζησαν μαζί σε
ένα σπίτι.
Μια μέρα ο νάνος και η νεράιδα κάθισαν δίπλα
στο τζάκι και η νεράιδα αποκοιμήθηκε. Ο νάνος
τότε, πήγε να αγοράσει φαγητό. Η νεράιδα στο
μεταξύ ξύπνησε, αλλά δεν τον βρήκε και πήγε να
τον ψάξει. Τον βρήκε και μαζί επέστρεψαν στο
σπίτι τους. Την επόμενη μέρα σηκώθηκαν κι ετοίμασαν τις τσάντες τους για να πάνε εκδρομή στο
βουνό. Πήραν μαζί τους φαγητό, γλυκό, νερό, πετσέτες και μια κουρελού. Έπειτα ανέβηκαν στο
βουνό. Πέρασαν υπέροχα και έζησαν αυτοί καλά
κι εμείς καλύτερα.
Έγραψαν οι μαθητές
Αντώνης, Δημήτρης, Διονύσης,
Θωμαή, Μαρία Θ., Ραφαήλ

Λίγα λόγια από τον γυμναστή
Άλλη μια χρονιά φτάνει στο τέλος της.
Όλα τα παιδιά, όλες οι τάξεις είναι πάντα μέσα στην
καρδιά μου. Δεν μπορώ, όμως, φέτος να μη μιλήσω για μια
ξεχωριστή τάξη. Και μιλάω για την Α’ τάξη.
Μια τάξη με τόσο διαφορετικούς και ξεχωριστούς χαρακτήρες. Μια τάξη που για πρώτη φορά στα χρόνια που είμαι στην εκπαίδευση, δεν ντρέπομαι να πω, ότι πολλές
φορές «με έβγαλε έξω από τα ρούχα μου», με έκανε να
νιώσω ότι χάνω τον έλεγχο. Είπα λοιπόν: «Αλίμονο στην
κυρία τους!». Επειδή, στη Φυσική Αγωγή βλέπεις σε τόση
λίγη ώρα τόσα πολλά περιγράφω, λοιπόν, την εξέλιξη:
Έως τον Οκτώβριο δε φαινόταν, ως προς τη συμπεριφορά τους, καμιά εξέλιξη. Τον Ιανουάριο άρχισε να γλυκοχαράζει. Από εκεί και πέρα η βελτίωση ήταν κατακόρυφη. Έβλεπες παιδιά με πειθαρχία, να τηρούν κανόνες, να
μιλάνε με τη σειρά, να μην «πετάγονται». Τον Μάιο μιλούσαμε πια για μια «άλλη τάξη». Είπα, λοιπόν: «Μπράβο
παιδιά, μπράβο τα καταφέραμε!».
Έτσι, μια μέρα, σε κουβέντα που έκανα μαζί τους, αποφασίσαμε να γράψουμε ένα τραγούδι που συνδυάζει μουσική, λόγο και κίνηση.
Καλή ακρόαση και καλό καλοκαίρι!

Καλημέρα, λέμε σ’ όλους
στις δασκάλες, στους δασκάλους,
στους γονείς και στα παιδιά.
Θα σας πούμε μια ιστορία
που έχει θέμα τη χρονιά.
Τη χρονιά που έχει φύγει
τόσο γρήγορα παιδιά!
Ήταν 11 Σεπτέμβρη,
τη θυμόμαστε καλά,
την ημέρα που ο «παππούλης»,
μας κατάβρεξε γερά.
Από τότε, κάθε μέρα,
η καλή μας η κυρία,
η Τασούλα βρε παιδιά,
τρελαινότανε μαζί μας
για τα λάθη τα πολλά.
Με αγάπη, με αγωνία
μας διόρθωνε τα λάθη
τα συχνά και τα πολλά,
που τα κάναμε συνέχεια
σα να ήμασταν μωρά.
Με στοργή και με αγάπη
παραμύθια μας διαβάζει

για να ξέρουμε πολλά.
Κι ήρθε τέλος αυτή η μέρα
να τελειώσει η χρονιά.
Τι χρονιά! Τι χρονιά!
Μια αξέχαστη εμπειρία
θα μας μείνει στην καρδιά.
Με χαρά, αλλά και λύπη
θα φωνάξουμε σε όλους
δυνατά, πιο δυνατά!
Καληνύχτα Α’ τάξη!
Καλημέρα καλοκαίρι!
Να ‘στε όλοι σας καλά!

Αν τα παιδιά δε μαθαίνουν με τον τρόπο
που διδάσκουμε,
τότε να διδάσκουμε με τον τρόπο
που μαθαίνουν.

