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Το παιδικό βιβλίο είναι ένα άριστο παιδαγωγικό μέσο, με το οποίο τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 
γνωρίζουν τον κόσμο που τα περιβάλλει. Οι ιστορίες και τα παραμύθια διεγείρουν τη φαντασία των μικρών 
παιδιών, καλλιεργούν τον συναισθηματικό τους κόσμο, συμβάλλουν στη νοητική και τη γλωσσική τους 
ανάπτυξη και καλλιεργούν δεξιότητες άμεσα σχετιζόμενες με την ανάγνωση και τη γραφή. Είναι 
συνεπώς σημαντικό να διαβάζονται στα παιδιά πολλές ιστορίες και παραμύθια, έχοντας κάθε φορά 
διαφορετικό στόχο.

Το παραμύθι που κρατάτε στα χέρια σας δημιουργήθηκε από τα ίδια τα παιδιά που φοιτούσαν στο 
νηπιαγωγείο του Μικρού Πρίγκιπα κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Είναι αποτέλεσμα ενός προγράμματος, 
το οποίο εφαρμόστηκε υπό την επίβλεψη της κ. Ευφημίας Τάφα, Ομότιμης καθηγήτριας Προσχολικής 
Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στόχευε στο να κατανοήσουν τα παιδιά τη δομή του 
κειμένου μιας ιστορίας. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διαβάστηκαν στα παιδιά πολλά παραμύθια και οργανώθηκαν 
και εφαρμόστηκαν πολλές δραστηριότητες με στόχο να κατανοήσουν τα παιδιά ότι ένα παραμύθι 
έχει αρχή και τέλος, έχει διαδραματισθεί σε ένα τόπο κάποια χρονική στιγμή, έχει ένα αρχικό γεγονός 
γύρω από το οποίο εξελίσσεται η ιστορία και υπάρχει ένας πρωταγωνιστής ο οποίος με τις πράξεις 
του προσπαθεί να επιλύσει γεγονότα και καταστάσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων 
τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην αναδιήγηση των παραμυθιών, αφού η αναδιήγηση τα βοηθάει να 
ανακαλέσουν τα γεγονότα της ιστορίας, να τα οργανώσουν και να τα εκφράσουν λεκτικά.   

 Με τη βοήθεια λοιπόν των νηπιαγωγών, τα παιδιά δημιούργησαν την πλοκή αυτού του παραμυθιού, 
ζωγράφισαν τα επεισόδια, το ηχογράφησαν και μας το παρουσιάζουν.  

 

Μπορείτε να διαβάσετε ηλεκτρονικά το παραμύθι και να ακούσετε την αφήγηση των παιδιών στην 
ιστοσελίδα μας www.mikrosprigkipas.com («Δρώμενα», «τα παραμύθια μας»).

 Καλή ανάγνωση!

Με εκτίμηση

Κώστας και Γιώτα Φραγκάκη
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Μία φορά και έναν καιρό, στην Αλάσκα, 
ζούσε μία πολική αρκούδα που την έλεγαν Λούσι. 

Η Λούσι ένιωθε πολλή  μοναξιά, επειδή δεν έβλεπε καλά. 
Είχε ένα πρόβλημα στα μάτια της και για τον λόγο αυτό 

είχε απομακρυνθεί από τις άλλες αρκούδες.
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Η Λούσι φοβόταν πως οι άλλες αρκούδες 
δεν την ήθελαν στην παρέα τους, 
ούτε ήθελαν να την έχουν φίλη, 

αφού δεν μπορούσε να τις βοηθάει για να βρίσκουν 
την τροφή τους. Έτσι, καθόταν μόνη της 

επάνω στο παγόβουνο.
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Ακόμα και στα παιχνίδια που έπαιζαν οι άλλες 
αρκούδες η Λούσι δυσκολευόταν να συμμετάσχει, 

αφού όλο σκόνταφτε στα διάφορα εμπόδια 
που συναντούσε και έπεφτε επάνω τους.

Έτσι, νιώθοντας μοναξιά 
περνούσε τον περισσότερο  χρόνο μόνη της.
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Οι άλλες αρκούδες, που έβλεπαν 
τη Λούσι να κάθεται μόνη της, 

ήθελαν να τη βοηθήσουν.

Όλες τους ήταν πολύ καλές και 
ευαίσθητες αρκούδες, αγαπούσαν 

τη Λούσι και τη νοιάζονταν.
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Έκαναν, λοιπόν, συμβούλιο  και αποφάσισαν να βρουν τρόπους 
για να την κάνουν να ξεπεράσει τον φόβο της! Στο συμβούλιο 

αποφάσισαν ότι θα τη βοηθούσαν 
να βρίσκει την τροφή της και θα προσπαθούσαν 

να τη μάθουν να κυκλοφορεί με ασφάλεια. 

Θα της έλεγαν πως δεν τις πειράζει που δεν βλέπει καλά 
και πως τη θέλουν στην παρέα τους.
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Έτσι, την επόμενη μέρα την πήραν μαζί τους 
όταν πήγαν να ψαρέψουν σε μία παγωμένη λίμνη.

Εκεί, βρήκαν και τις φίλες τους τις φώκιες 
με τις οποίες έπαιξαν διάφορα παιχνίδια και 

τα πέρασαν πανέμορφα.
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Μια άλλη μέρα πήραν μαζί τους τη Λούσι 
και της έδειξαν τα διάφορα μονοπάτια της περιοχής 

για να βαδίζει σε αυτά με ασφάλεια.
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Έτσι, η Λούσι άρχισε να ξεθαρρεύει και να  
σκέφτεται διάφορους τρόπους για να βρίσκεται 

μαζί με τις άλλες αρκούδες.

Μία ημέρα, ενώ καθόταν επάνω 
σ’ ένα παγόβουνο της ήρθε μια ιδέα! 

«Θα πάω στις άλλες αρκούδες και θα τους πω 
να παίξουμε παιχνίδια με κλειστά μάτια 

για να διασκεδάσουμε. Σε αυτά τα παιχνίδια 
και εγώ είμαι πολύ καλή».
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Έτσι και έγινε.

Όταν η Λούσι τούς το είπε, 
οι φίλες της αμέσως συμφώνησαν και την επόμενη 

κιόλας ημέρα όλες μαζί 
έπαιξαν την τυφλόμυγα και διασκέδασαν πολύ!
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Μια άλλη ημέρα 
όλες μαζί έκαναν 

ακροβατικά 
επάνω στους  

πάγους με 
κλειστά μάτια και 
ευχαριστήθηκαν 

πολύ!
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Μετά τα παιχνίδια και τα ακροβατικά τους 
τραγούδησαν όλες μαζί και πέρασαν πολύ όμορφα.
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Η Λούσι τους πρότεινε να παίξουν και το παιχνίδι 
στο οποίο η μία αρκούδα θα έχει κλειστά τα μάτια 
και η άλλη με ανοιχτά θα την οδηγεί με ασφάλεια.

Και πάλι διασκέδασαν πολύ 
και ευχαριστήθηκαν που ήταν όλες μαζί!
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Όμως, το 
παγόβουνο, στο οποίο ζούσαν,

άρχισε ξαφνικά να λιώνει

και να μικραίνει επικίνδυνα λόγω της ζέστης.
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Κάποιοι  πάγοι έσπασαν και τα μεγάλα κομμάτια

που έπεφταν στη θάλασσα

δημιουργούσαν μεγάλα κύματα.
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Οι  πολικές αρκούδες άρχισαν 
να φοβούνται 

και να μην ξέρουν τι να κάνουν! 

Έπρεπε να αντιμετωπίσουν και το λιώσιμο 
του παγόβουνου, αλλά και να κολυμπήσουν 

μέσα στα μεγάλα κύματα 
για να απομακρυνθούν.
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Έπεσαν,  λοιπόν, όλες στη θάλασσα

και άρχισαν να κολυμπούν.

 Έπρεπε να κολυμπήσουν μακριά για να βρουν ένα άλλο 
μεγάλο παγόβουνο που υπήρχε για να κατοικήσουν.

Όμως, κάποιες φίλες της Λούσι κουράστηκαν γρήγορα 
και κινδύνευαν να πνιγούν.
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Η Λούσι που ήταν πολύ καλή στο κολύμπι, 
επειδή είχε εξασκηθεί όταν ζούσε απομονωμένη, 

τις βοήθησε όλες να φτάσουν ασφαλείς 
στο μεγάλο παγόβουνο! Και πράγματι τα κατάφερε! 

Τις έσωσε όλες! Όλες οι αρκούδες έφθασαν ασφαλείς 
στο μεγάλο παγόβουνο και όλες την ευχαρίστησαν!
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Η Λούσι και οι άλλες πολικές αρκούδες
ήταν πολύ χαρούμενες που ήταν πάλι όλες μαζί

και δεν χάθηκε καμία από το λιώσιμο των πάγων!
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Έτσι, αποφάσισαν να το γιορτάσουν
κάνοντας ένα μεγάλο πάρτι για τη φιλία τους. Μετά από όλα αυτά η Λόυσι 

ζούσε με τις φίλες της 
και δεν ένιωσε 

ποτέ ξανά μοναξιά.
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Μετά από όλα αυτά η Λόυσι 
ζούσε με τις φίλες της 

και δεν ένιωσε 
ποτέ ξανά μοναξιά.
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Και, έζησαν αυτές καλά και εμείς… καλύτερα!
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Συγγραφείς - Εικονογράφοι: Howell  Ανδρέας, Βατιανού Σοφία, Βλαχογιάννης Νικόλας, 
Γκεβέζου Κατερίνα, Δημητρίου  Ανδρέας, Κακολύρης  Βασίλης, Καλογερίνης Άλκης, 
Κέμος Κωνσταντίνος, Κλινάκης Διονύσης, Κυριάκη Ελένη, Λαμπρινού Βαλέρια, 
Μακρυμίχαλου Ηλιάνα, Μπογδάνης Σπύρος, Παπαδημητρίου Εμμέλεια, 
Παπαδογιαννάκη Ακυλίνα, Παπαμακαρίου Μαίρη, Πετρίδης Γιάννης, Ρωμηού Ζωρζήνα, 
Σταύρου Χρήστος, Σχίζας Φρατζέσκος, Τασοπούλου Στεφανία.

Υπεύθυνες Νηπιαγωγοί: Αρσενία Ανάγνου, Ευαγγελία Δρόσου

Ηλεκτρονική επιμέλεια: Νίκος Φραγκάκης

Παιδαγωγική επιμέλεια: Ευφημία Τάφα, Ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης

Γενική επιμέλεια: Γιώτα Φραγκάκη




