Τα παραμύθια
της τάξης μας!
ΟΙ λέξεις κλειδιά:
Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά,
πυξίδα, χώρα, πεταλούδα,
ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα
Μας βοήθησαν να φτιάξουμε
αυτά τα παραμύθια!
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«Χρυσαφένια χώρα»

«Η γοργόνα»

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε
ένας πειρατής. Ο πειρατής ήθελε
να πάει στην χρυσαφένια χώρα.
Καθόταν και έβλεπε την πυξίδα.
Εκεί κοντά είχε μια γοργόνα και
μια φάλαινα. Η γοργόνα και η
φάλαινα ήταν στην όμορφη
θάλασσα. Λέει ο πειρατής: «Α!
Μια πεταλούδα». Ο πειρατής είπε:
«Κοιτάξτε μια ανηφόρα! Η καρδιά
μου χτυπά! Φτάσαμε στην
χρυσαφένια χώρα.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα
όμορφο παιδάκι. Αυτό το παιδάκι
έπαιζε με την πυξίδα του. Έμενε σε
μια χώρα μαγική. Η καρδιά του
παιδιού ήταν κόκκινη σαν το αίμα.
Μια γοργόνα βγήκε έξω από την
θάλασσα και είδε μια πεταλούδα. Σε
μια ανηφόρα δεν μπορούσε να ανέβει
το αυτοκίνητο. Μια φάλαινα βγήκε
από το νερό της θάλασσας.

Παναγιώτης

Ηλίας

«

.»
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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια θάλασσα.
Είχε μια όμορφη χώρα από γοργόνες. Είχε
μια μεγάλη ανηφόρα. Είχε μια μικρή
πεταλουδίτσα. Τα χρόνια περνούσαν μέχρι
που έπεσε μια πυξίδα. Την βρήκαν οι
γοργόνες την πήρανε. Το ένα βελάκι ήταν μια
καρδιά.
Νεκτάριος
«...........»
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια ξανθιά
γοργόνα. Ήταν όμορφη σαν πεταλούδα.
Ήθελε να πάει ένα ταξίδι σε μια χώρα. Τότε η
μικρή γοργόνα πήρε την πυξίδα του μπαμπά
της. Μετά η γοργόνα στον δρόμο της
θάλασσας συνάντησε μεγάλα κύματα σαν
ανηφόρα.
Θοδωρής

«............»

4

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν μια θάλασσα
που κατοικούσε μια ωραία φάλαινα.
Έκανε τέλειες βουτιές. Όταν εγώ η μαμά
μου και η αδελφή μου φεύγαμε από τη
θάλασσα είδαμε μια πυξίδα. Εγώ δεν την
είδα αμέσως αλλά την είδα μετά από πολύ
ώρα. Όταν πηγαίναμε στο σπίτι είδα
πολλές χώρες. Όταν πήγαινα στο σπίτι είχε
ανηφόρα. Το πρωί ξύπνησα και είδα να
πετάει στο σπίτι μέσα μια πεταλούδα.
Όταν είδα την θάλασσα είδα μια γοργόνα
να έχει μέσα της μια καρδιά. Η γοργόνα
ήταν όμορφη.
Χρήστος
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«Η μαγική πυξίδα»

«Η γοργόνα»

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν η μαγική
πυξίδα. Αυτή την πυξίδα άμα την
ακουμπούσες εξαφανιζόσουν. Μετά ήρθε
μια γοργόνα και την πέταξε μακριά. Αυτή
η πυξίδα μπήκε μέσα σε μια θάλασσα.
Μετά ήρθε μια μεγάλη φάλαινα. Η
φάλαινα βγήκε από το νερό και ανέβηκε
σε μια χώρα που την λένε με την
πεταλούδα. Αυτή η φάλαινα είχε μέσα
καρδιά. Η φάλαινα είχε την ομορφιά. Τα
παιδιά με το έλκηθρο έκαναν ανηφόρα.
Είχε μια πανέμορφη χώρα και έζησαν
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια καλή
γοργόνα. Η γοργόνα ζούσε μέσα στη
θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα είχε μια
μεγάλη φάλαινα. Σε μια χώρα είχε πολλές
πεταλούδες. Μια μέρα η γοργόνα έκατσε
πάνω σε μια μεγάλη πέτρα που ήταν σαν
καρδιά. Μετά η γοργόνα μπήκε ξανά στη
θάλασσα και βρήκε μια πυξίδα. Η γοργόνα
έβαλε την πυξίδα πάνω στην πέτρα που
καθόταν. Κοντά στη θάλασσα είχε ένα
όμορφο λουλούδι. Η γοργόνα είδε από
μακριά ένα μεγάλο καράβι.

Γιάννης

Μαριάννα
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« Η γοργόνα»
Μια φορά κι έναν καιρό σε μια γαλάζια
θάλασσα ζούσε μια όμορφη γοργόνα με
μια φάλαινα για κατοικίδιο. Στην μεγάλη
χώρα του ποτέ ζούσε ένας άγριος πειρατής
με μια κόκκινη πυξίδα. Η πυξίδα έδειχνε
συνέχεια στη πεταλουδένια ανηφόρα.
Κάτω από την πεταλουδένια ανηφόρα
ζούσε η γοργόνα της γαλάζιας θάλασσας.
Ο πειρατής μόλις είδε την γοργόνα η
καρδιά του πειρατή έγινε χίλια
κομματάκια....
Ο πειρατής έγινε γοργόνος και έζησαν μαζί
για πάντα.
Χρόνης

«Η γοργόνα κινδυνεύει»
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Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε μια γαλάζια
θάλασσα μια πανέμορφη γοργόνα που είχε
φίλους όλα τα ψάρια αλλά πιο πολύ αγαπούσε
τις φάλαινες. Η γοργόνα είχε ένα μαγικό κολιέ
που είχε ένα διαμάντι σε σχήμα καρδιάς. Την
άλλη μέρα ήρθε από μια χώρα ένα κακός
καπετάνιος που έψαχνε γοργόνες. Έψαξε πάρα
πολύ μέχρι που είδε κάτι να περνάει κάτω από
το καράβι. Ήρθε μια πεταλούδα για να τον
απασχολήσει. Τότε η γοργόνα βρήκε την μαγική
πυξίδα που της έδειξε τον δρόμο για να
ξεφύγει. Τότε την οδήγησε σε μια ανηφόρα που
εκεί ήταν όλα τα ψάρια. Εκεί πήγε και άρχισε
να διασκεδάζει. Όμως ο καπετάνιος πήγε και
πολέμησε. Νίκησε η γοργόνα μαζί με τα ψάρια.
Έκαναν μετά το πάρτι τους ήσυχοι.
Ιωάννα
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«Η γοργόνα που έμενε πάντα στη
θάλασσα»
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε μια
γαλάζια θάλασσα μια όμορφη γοργόνα
με τα μωβ δελφίνια και τις καλές
φάλαινες. Μια μέρα η γοργόνα ένιωσε
να χτυπάει η καρδιά της για να βγει
έξω να πάρει καθαρό αέρα. Τότε είδε
την πυξίδα που έδειχνε πάλι στον
βορά. Ξαφνικά είδε μια πεταλούδα να
πετάει πάνω από το κεφάλι της.
κατόπιν μπήκε στη χώρα των ψαριών
και είδε μια ανηφόρα. Πλησίασε λίγο
και από πίσω ήταν ένας καρχαρίας και
την τρόμαξε. Η γοργόνα έφυγε μακριά.
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Πήγε σπίτι και ετοίμασε τσάι για να πιει.
Ησύχασε και έπεσε να κοιμηθεί. Είδε ένα
όνειρο ότι παντρεύτηκε και έζησε
ευτυχισμένη. Ξύπνησε και ήταν απόγευμα.
Σηκώθηκε αλλά όταν βγήκε έξω δεν είδε
κανένα ψάρι γιατί τα έφαγε ο καρχαρίας.
Πήγε στο σπίτι του και άνοιξε την κοιλιά
του. Έβγαλε τα ψάρια και έζησαν αυτοί
καλά κι εμείς καλύτερα.
Χαρίκλεια
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«Ένα δύσκολο ταξίδι στην θάλασσα»
Μια φορά κι έναν καιρό σε μια απέραντη
θάλασσα, ένα εμπορικό καράβι πήγαινε σε
ένα νησί. Αυτό το καράβι πέρασε 128
χιλιόμετρα όταν έφτασε στο νησί.
Κατέβηκαν τρεις άνθρωποι και σκάψανε
πολύ βαθιά ώσπου βρήκαν πανέμορφο
χρυσό. Κουβαλούσαν τον χρυσό σε μια
ανηφόρα. Όταν έφτασαν στο καράβι
έβαλαν τον χρυσό στο καράβι. Αλλά τότε
χάθηκαν. Μια καλή γοργόνα τους χάρισε
μια πυξίδα κι έναν χάρτη. Οι άνθρωποι
φεύγοντας χαιρέτησαν την γοργόνα. Στο
δρόμο τους βρέθηκαν σε μια άγνωστη
χώρα που εκεί πέρα τα βράχια ήταν σε
σχήμα καρδιάς.
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Ένας άνθρωπος άγγιξε ένα βράχο και ο
βράχος ρούφηξε τον άνθρωπο. Οι
υπόλοιποι έτρεξαν στο καράβι. Έβαλαν
μπρος τη μηχανή και έφυγαν αμέσως.
Όταν πλησίαζαν στην πατρίδα τους, μια
φάλαινα τους διέλυσε το καράβι. Πήραν
όσο χρυσό μπορούσαν και κολύμπησαν
μέχρι να φτάσουν. Μια πεταλούδα μπήκε
στο αυτί του ανθρώπου και του έκανε
ζημιά και πέθανε. Ο άλλος κολύμπησε και
έφτασε στην πατρίδα του. Πήγε στο σπίτι,
άφησε τον χρυσό και έζησαν αυτοί καλά κι
εμείς καλύτερα.
Κωνσταντίνος

