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Σειρά Μικρά Σπουργιτάκια – Εκδόσεις Πατάκη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο γίγαντας πανσές και η Φεγγαρένια 
Πόλυ Βασιλάκη

Εικονογράφηση: Ίριδα
Σελ. 52

Δραστηριότητες για Α’& Β’ τάξη 

Συγγραφέας:Γεννήθηκε το 1959 στη Χίο, όπου έζησε τα 
παιδικά και τα εφηβικά της χρόνια. Σπούδασε στην Αθήνα 

και στο Στρασβούργο Παιδαγωγικά (D.E.A.. στους Μύθους). 
Εργάζεται από το 1988 στην πρωτοβάθμια ιδιωτική 

εκπαίδευση, ενώ παράλληλα μεταφράζει και γράφει παιδικά 
βιβλία. Έχει μια μικρή κορούλα, στην οποία αφηγείται τα 

παραμύθια της.  
 
Περίληψη: Ένα αυγουστιάτικο 
βράδυ με πανσέληνο φύτρωσε 
όψιμα στον κήπο ένας 
«γίγαντας Πανσές». Μάζευε 
όλες του τις δυνάμεις και 
ξεπετάχτηκε εκείνο το βράδυ 
για να γνωρίσει, έστω και για 
μια βραδιά, τη μαγεία του 
καλοκαιριού και της 
αυγουστιάτικης σελήνης. Όλα 
τα φυτά και τα ζώα του κήπου 
γιορτάζουν τη γέννηση του και 
του προσφέρουν δώρα. Η 
ομορφιά και το θάρρος του 
κάνουν τη «Φεγγαρένια», τη 
θλιμμένη πριγκίπισσα του 
φεγγαριού να κατέβει στη γη, να 
πάρει «μια πινελιά από το 
θάρρος του, ένα κομμάτι από 
νοσταλγία, δυο κόκκους από 
θύμηση, τρεις σταγόνες από 
αγάπη», να γίνει πιο όμορφη πιο 
τρυφερή, πιο λαμπερή και ν’ 
αρχίσει πάλι να ονειρεύεται, 
χαρίζοντας ομορφιά και 
τρυφεράδα στις βραδιές του 
Αυγούστου και στις καρδιές των 
ανθρώπων. 

 Θεματικοί άξονες: 
 Γνωριμία με διάφορα ζώα και 
φυτά του κήπου και του αγρού.  

 Η αξία των απλών πραγμάτων 
γύρω μας. 

 Η ευτυχία του να μοιραζόμαστε 
τη χαρά με τους άλλους 

  
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: 
Ο τίτλος του βιβλίου παραπέμπει σε 
ένα λουλούδι γνωστό σε όλα τα 
παιδιά. Ρωτάμε τι γνωρίζουν γι’ αυτό 
(που φυτρώνει, πότε, πώς είναι, τι 
φροντίδες χρειάζεται κ.λ.π.).Τι 
φαντάζονται ότι γράφει για τον πανσέ 
αυτό το βιβλίο και ποια νομίζουν ότι 
είναι η Φεγγαρένια. Αφήνουμε όλα τα 
παιδιά να εκφράσουν την άποψή τους 
και δεν τους αποκαλύπτουμε την 
ιστορία.   
 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν 
να χρειαστεί να διευκρινιστούν οι 
λέξεις: μπαξέδες (σ.16), όψιμα (σ.18), 
αναπολήσει, λησμονιά, σύμπαν 
(σ.24), αιθέρια, μαράζωναν, 
σεληνιακούς μήνες (σ. 26), ατλαζένιο 
ύφασμα, αργαλειούς (σ.28), κρατήρα 
(σ. 30), αυθορμητισμό (σ.34), 
αδράνεια (σ.36), πιρουέτες (σ. 38), 
ήχους απόκοσμους (σ.44). 
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ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: 
Σελ. 33, αμέσως μόλις διαβαστεί η φράση: «Τι να ‘γινε; Κανείς δεν 
μπόρεσε να μάθει..»: 

 
 Τι νομίζετε ότι είχε γίνει; 

 
 

 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: 
 

 Βρες το σωστό. 
    Πότε φύτρωσε ο γίγαντας Πανσές στον κήπο; 

• ‘Ένα ανοιξιάτικο πρωινό. 
• Μια χειμωνιάτικη νύχτα. 
• Μια αυγουστιάτικη φεγγαρόλουστη βραδιά. 

 
 

 Ποια εποχή φυτρώνουν κανονικά οι πανσέδες; 
 

 
 
 

 Ποια ζώα δε θα μπορούσε να έχει συναντήσει ο γίγαντας Πανσές στον 
κήπο; Να τα υπογραμμίσεις με μια κόκκινη γραμμή. 

 
Τον ελέφαντα, τον ιπποπόταμο, τον τυφλοπόντικα, το σαλιγκάρι, το τριζόνι, 
το τζιτζίκι, τη χελώνα, τον καρχαρία, τις πυγολαμπίδες, τις πασχαλίτσες, το 

λιοντάρι, την πεταλούδα, την αράχνη, το φίδι. 
 

 Αντιστοίχισε τα φυτά του κήπου με το χρώμα που νομίζεις ότι τους 
ταιριάζει; 

Γιασεμί*                   *μοβ 
Λεβάντες*                *καταπράσινος 

Βασιλικός*                *λευκό 
Βουκαμβίλια*            *κιτρινόμαυρο 

Πανσές*                   *φούξια 
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 Θα ήθελες τώρα να ζωγραφίσεις τον κήπο με τα χρώματα της δικής 
σου φαντασίας; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Τα φυτά και τα ζώα του κήπου πρόσφεραν στο γίγαντα Πανσέ ένα 
σωρό δώρα. Εσύ τι δώρο θα του πρόσφερες αν ήσουν εκεί εκείνο το 
αυγουστιάτικο βράδυ; 

 

 

 

 

 

 Τι χάρισε ο γίγαντας Πανσές στη Φεγγαρένια; Γιατί; 
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 Ζευγάρωσε τους κατοίκους του φεγγαριού, που γνωρίσαμε στο 
παραμύθι, με τη δουλειά που έκανε ο καθένας 

 
Φεγγαρένια*                    *’Υφαιναν στον αργαλειό παιδιάστικα 
                                       όνειρα. 
Νεραϊδούλες*                 *Έπαιρνε στα χεράκια της τα όνειρα και                                   
                                       τα ‘στελνε με τις φεγγαραχτίδες στη γη.                                          
Γαλάζιος πρίγκιπας*        *Σχεδιάζε σε ατλαζένιο ύφασμα τα  
                                       των ανθρώπων. 
Λευκοί δράκοι*                *Αποτύπωναν σε νερένιο πεντάγραμμο 
                                       τ’ αρώματα τις σκέψεις και τα  
                                       συναισθήματα των λουλουδιών.           
Φεγγαρένιοι νάρκισσοι*     *Ζωγράφιζαν στα μεταξόχαρτα τις   
                                       επιθυμίες των ζώων. 
 

 Γιατί ο γίγαντας Πανσές φύτρωσε εκείνο το αυγουστιάτικο βράδυ στον 
κήπο, κι όχι την άνοιξη όπως όλοι οι άλλοι πανσέδες; 

 
 
 
 
 

 Θα ήθελες να συνεχίσεις το παραμύθι; ∆ιηγήσου στους φίλους τι 
νομίζεις ότι άλλαξε όταν η Φεγγαρένια ξαναγύρισε στο φεγγάρι; 

 

 

 

 

 

 
 Κλείσε τα μάτια και φαντάσου ένα αυγουστιάτικο βράδυ με πανσέληνο. 

Τι όνειρο λες να σου στείλει η Φεγγαρένια από κει ψηλά. Θα ‘θελες να 
το διηγηθείς στους φίλους σου; 
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