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Τα παιδιά, παίζοντας στην αυλή του σχολείου,  

βρήκαν ένα καλάµι. Αυτό το καλάµι  

έγινε η αφορµή για να δηµιουργήσουν µια ιστορία. 

Με βοηθούς τις νηπιαγωγούς και πολλή φαντασία, 

δηµιούργησαν την πλοκή της ιστορίας, 

χρησιµοποίησαν ψηφιακά µέσα (tablets) 

για να βγάλουν φωτογραφίες, ζωγράφισαν, έκοψαν 

και το αποτέλεσµα της δουλειάς τους 

παρουσιάζεται σε αυτό το µικρό βιβλίο.   



Τα παλιά χρόνια σε ένα βουνό της Κίνας 
ζούσε ένα µικρό πάντα. 

Ένα πρωινό, το µικρό πάντα ξύπνησε 
πεινασµένο και πήγε να βρει φαγητό. 
Τότε, βρήκε ένα καλάµι και το έκοψε

για να το φάει. 
Όταν όµως προσπάθησε να το φάει
ήταν τόσο σκληρό που δεν µπόρεσε
να το δαγκώσει. Αφού δεν µπορούσε
να το φάει, αποφάσισε να το αφήσει

σε ένα δέντρο. 



Μετά από πολλά χρόνια
ένας εξερευνητής πήγε ταξίδι

στα βουνά της Κίνας.
Όπως περπατούσε είδε το καλάµι
και σκέφτηκε ότι θα µπορούσε να το 

πάρει µαζί του στην Αθήνα
στο εργαστήριο του

για να φτιάξει εργαλεία. 



Όταν γύρισε στην Αθήνα, 
µπήκε στο εργαστήριό του πήρε
το πριόνι του και προσπάθησε
να το κόψει. Όσο όµως και να 

προσπάθησε δεν µπορούσε να το κόψει. 
Τότε σκέφτηκε να σκαλίσει την κορυφή 

και να φτιάξει µία µαγκούρα.
Όταν η µαγκούρα ήταν έτοιµη σκέφτηκε: 

«Εγώ είµαι νέος και δεν τη χρειάζοµαι. 
Θα τη χαρίσω σε κάποιον παππού 
ή σε κάποια γιαγιά που µπορεί

να τη χρειάζεται». 



Τότε, πήρε τη µαγκούρα,
την πήγε σε ένα κοντινό χωριό και τη 

χάρισε σε µία γιαγιά που την είχε ανάγκη. 
Η γιαγιά τη χρησιµοποίησε

για λίγους µήνες,
αλλά µία ηµέρα ήρθε η κόρη της γιαγιάς 

και της έκανε δώρο
µία άλλη ξύλινη µαγκούρα.

Η γιαγιά τότε χάρισε το καλάµι
στην κόρη της για να το δώσει
στα παιδιά της για να παίζουν. 



Όταν η κόρη της γιαγιάς
γύρισε στο σπίτι της στην Αθήνα,

έδωσε το καλάµι στα τέσσερα παιδιά της. 
Τα παιδιά πήραν το καλάµι

και πήγαν σε ένα χωράφι να παίξουν. 
Όταν όµως η µαµά

τούς φώναξε για φαγητό,
ξέχασαν το καλάµι στο χωράφι.
Την επόµενη µέρα που γύρισαν
δεν µπορούσαν να το βρουν. 



Πέρασαν πολλά χρόνια και δίπλα
από το χωράφι χτίστηκε ένα σχολείο,

ο «Μικρός Πρίγκιπας».
Πολλά παιδιά πήγαιναν
σε αυτό το σχολείο.

Μία µέρα του 2018 που τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου έπαιζαν στην αυλή,

το καλάµι µπλέχτηκε 
στη µπλούζα ενός παιδιού. 

Τότε τα παιδιά αναρωτήθηκαν πώς 
βρέθηκε εκεί το καλάµι; 

Ποια να είναι άραγε η ιστορία του;
Έτσι, όταν µπήκαν στην τάξη 

αποφάσισαν να φτιάξουν ένα παραµύθι 
που θα διηγείται την ιστορία του καλαµιού. 


