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γαπητοί γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αυτό 
που πρόκειται να διαβάσετε είναι πολλές 
ιστορίες που δημιουργήσαμε μαζί με τα παιδιά, 
με αφορμή τα γράμματα της αλφαβήτα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το 
παιχνίδι παιζόταν κάπως έτσι…
Με αφορμή μια λέξη ή ένα θέμα, επιλέγαμε 
ένα γράμμα, συνήθως το πρώτο γράμμα που 
ακούγαμε στη λέξη και τα παιδιά μας έλεγαν 
όσες λέξεις γνώριζαν, που να ξεκινούν με αυτή 
τη φωνούλα. Καταγράφαμε και ζωγραφίζαμε 
όλες τις λέξεις και στο τέλος φτιάχναμε 
ιστορίες ή ποιήματα. Αυτά δηλαδή που θα 
διαβάσετε σε λίγο.
Καλή διασκέδαση!!!

Με αγάπη…
οι δασκάλες και οι μαθητές
του Ολοήμερου τμήματος.



Η ιστορία του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

αυτοκίνητο αγελάδα άσπρο
αμάξι ανοίγω άχυρο
αρκούδα Άννα άχνα
αεροπλάνο αβγό αστέρι
απλώστρα αλλάζω άλογο
Αφγανιστάν Άρης Άλεξ
Αντρέι άνθρωποι αγόρια
Αη- Βασίλης αχλάδι αγώνες

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα 
αυτοκίνητο που έκανε αγώνες. Το οδηγούσε 
ο Άη- Βασίλης που έτρωγε ένα αχλάδι. 
Ξαφνικά τράκαρε με ένα αεροπλάνο, που 
το οδηγούσε η αρκούδα. Τότε εμφανίστηκε 
ένας άνθρωπος, που έκανε ποδήλατο και 
προσπάθησε να φτιάξει τη ζημιά. Όταν 
νύχτωσε είδε στον ουρανό ένα αστέρι και 
ξεκίνησε να φύγει. Στο δρόμο σκόνταψε σε 
ένα αβγό και το πήρε σπίτι του και το 
έφαγε.



Η ιστορία του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

βασίλισσα βαμβάκι βράχος
Βασιλική βασιλιάς βόμβα
βασιλικός βάρκα βάζο
βάτραχος βαρέλι βόδι
βαπόρι βροχή βόας

Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε ένας 
βασιλιάς και μια βασίλισσα στο κάστρο 
τους. Μια μέρα η Βασιλική πέταξε στο 
κάστρο μια βόμβα. Κάηκε το κάστρο και 
έπεσαν βράχοι. Ευτυχώς έπιασε βροχή και 
η φωτιά έσβησε. Μετά από λίγο καιρό ήρθε 
ένα βόδι και συνάντησε ένα βάτραχο, που 
είχε χτυπήσει το πόδι του και του έβαλε 
βαμβάκι με Βetadin για να γίνει καλά. 
Ξαφνικά βγήκε από ένα βαρέλι ο βόας, 
γιατί μύρισε το βασιλικό, που ήταν σε ένα 
βάζο. Και όλοι μαζί πήγαν ταξίδι με το 
βαπόρι.



Το ποίημα του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

γαρίδες γιατρός γάτα
γαϊδούρι Γιάννης γόμα
γαλοπούλα γιαγιά γέρος
Γιώργος γάντια γάλα
γορίλας γελάω γριά
γαλάζιο γαλάζιο Γη
γεωργός

Οι γαρίδες με τις γάτες
στο γιατρό πάνε τρεχάτες.
Και ο γέρος κι η γριά
με το γάιδαρο αγκαλιά
το γορίλα αγναντεύουν
και τη μαϊμού χαϊδεύουν.
Μα η γαλοπούλα τριγυρνά,
ο γεωργός πάει για δουλειά
και ο Γιάννης με το Γιώργο
γελούνε δυνατά.



Η ιστορία του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

Επανάσταση ελάφι έλα
ελικόπτερο Έλληνες ένα
Ελληνίδα ελιές έξι
ευχαριστώ έντεκα επτά
Ελληνική ελαιώνας εννιά
εβδομάδα Ελλάδα Έλος
ελευθερία ελέφαντας

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας Έλληνας, 
που έκανε επανάσταση για να 
ελευθερωθεί. Είδε ένα ελικόπτερο στον 
ουρανό, το οποίο προσγειώθηκε στον 
ελαιώνα. Ο Έλληνας πήγε εκεί, μάζεψε 
ελιές και ύστερα μπήκε στο ελικόπτερο. 
Όταν πέταξαν, είδαν έντεκα ελάφια να 
τρέχουν και έξι ελέφαντες να πίνουν νερό.



Η ιστορία του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

ζαχαροπλάστης ζώνη ζώο
ζαχαροπλαστείο Ζορό Ζωή
ζαρκάδι ζούγκλα ζούμε
ζάχαρη ζουζούνι ζάρι
ζουμάκι ζέβρα

Μια φορά κι έναν καιρό, η ζέβρα πήγε στο 
ζαχαροπλαστείο, για να πάρει τούρτα για 
το Ζορό. Η τούρτα είχε πάνω ζώα της 
ζούγκλας και πολλή ζάχαρη. Όμως ένα 
ζουζούνι έκατσε πάνω στην τούρτα και 
έσβησε το κερί. Στο πάρτυ πήγε και η Ζωή
και έφερε στο Ζορό ένα ζάρι και μια ζώνη
για τη στολή του.



Το ποίημα του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

ηλιοθεραπεία ήλιος Ήρα
ημερολόγιο ησυχία ήχος
ηλεκτρολόγος Ηράκλειο ήρωας
ηλιόσπορος Ηρακλής

Μια φορά πήγε η Ήρα
να κάνει ηλιοθεραπεία.
Άκουσε όμως έναν ήχο
πίσω από έναν τοίχο.
Ήτανε ο Ηρακλής,
που έτρωγε ηλιόσπορους,
κάτω από τον ήλιο
μια ημέρα μ’ ένα φίλο.
Ήταν ο ηλεκτρολόγος,
που έψαχνε τη μέρα
στο ημερολόγιο.



Το ποίημα του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

θερμοσίφωνας θαλασσί θέση
θερμοκήπιο θησαυρός θείος
Θεσσαλονίκη θάλασσα θήκη
θαλασσινός Θόδωρος θεός
Θούριος θρανίο θαύμα
θυμιατό θηρίο

Μια φορά κι έναν καιρό
βρήκα ένα θησαυρό
σ’ ένα θερμοκήπιο.
Τον φυλούσε το θηρίο,
που καθόταν στο θρανίο
μ’ ένα θαλασσί βιβλίο.
Προσευχόταν στο θεό
κι είχε ένα θυμιατό
δίπλα απ’ το σωσίβιο.
Ήταν δώρο από το θείο
για τη θάλασσα, τον ήλιο
που αγαπούσε το θηρίο.



Η ιστορία του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

κουτάβι καπέλο κλούβα
κόκκινο κουτσό καναπές
Κωνσταντίνος καράβι καπάκι
κατσίκα καφέ κοιλιά
καρναβάλι κίτρινο καρέκλα
κουρτίνα καλύβα κακά
κουζίνα καρότο κλόουν
κουτάλι κουδούνα κουτός
καλσόν

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κλόουν
που φορούσε ένα κόκκινο καπέλο και 
οδηγούσε ένα καράβι. Για να ξεκουραστεί, 
έκατσε σε μια καρέκλα και έφαγε το 
καρότο του με ένα κουτάλι. Μετά έκλεισε 
την κουρτίνα και ξάπλωσε στον καναπέ για 
να κοιμηθεί. Στο όνειρό του είδε ένα 
κουτάβι καφέ και έναν ήλιο κίτρινο.



Το ποίημα του

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

λουλούδι λεμόνι λαγάνα
Λουκουμάς λιοντάρι λάχανο
λεοπάρδαλη Λάζαρος λάδι
λαζάνια λουκούμι λαγός

Είδα ένα λιοντάρι
να τρώει ένα λουλούδι.
Δίπλα ο λαγός
έτρωγε λουκούμι.
Βάζει στα λαζάνια
λάδι και λεμόνι,
βλέπει μιαν αρκούδα
να τρώει το πεπόνι.
Μία λεοπάρδαλης
βλέπει μια λαγάνα,
πέφτει μέσ’ τα λάχανα
και ξεκινούν τα χάχανα.



Το ποίημα του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

Μανταλένα μαχαίρι μήλο
μαγιονέζα μπανάνα μωβ
μαργαρίτα μέλισσα μαύρο
μαρκαδόρος μπαμπάς μαμά
Μαρκόπουλο μερέντα μπλε
Μάρτιος μπάμιες μάτι
μπλούζα μαλλιά μέλι
μπουφάν μαϊμού Μάιος
Μαρία μάγια μύτη
Μαρκέλα μαγαζί μωρό
Μάκης Μίκυ μέρα

Μια φορά κι ένα καιρό
ήταν ένα όμορφο μωρό.
Μια μέλισσα το τσίμπησε
κι η μαμά του το φίλησε.
Έφτιαξε κρέμα από μπανάνα
και του άλλαξε μια πάνα.
Φόρεσε μια μπλούζα μπλε
με μαργαρίτες μωβ - καφέ.



Η ιστορία του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

οδοντίατρος ομπρέλα όχι
οδοντόβουρτσα ορθογώνιο όνειρο
οδοντόκρεμα όσφρηση οχιά
οδοντογλυφίδα όρθιος όραση
Ολυμπιακός όσπρια όνομα
Οκτώβριος ομάδα οδηγός

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα παιδάκι, 
που είχε χαλασμένο δόντι και πήγε στον 
οδοντίατρο. Ο γιατρός του είπε να πλένει 
τα δόντια του με οδοντόβουρτσα και 
οδοντόκρεμα. Όταν γύρισε σπίτι, έπλυνε τα 
δόντια και έπαιξε με τα ορθογώνια. 
Ύστερα φόρεσε τη μπλούζα του 
Ολυμπιακού και έπαιξε μπάλα. Όταν 
τελείωσε το παιχνίδι, έφαγε όσπρια και 
πήρε μια οδοντογλυφίδα, για να καθαρίσει 
το δόντια του. ‘Όταν ήρθε ο Οκτώβριος, 
πήγε να πει το ποίημά του, αλλά έβρεχε και 
πήρε μαζί του ομπρέλα.



Η ιστορία του

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

παντόφλες ποντίκι παπί
πορτοφόλι ποτάμι πόδι
πορτοκαλάδα πιρούνι πηλός
παπούτσια πορτοκαλί πουλί
πεταλούδα παππούς πέντε
παντελόνι ποτήρι Πίπης
πορτοκάλι παπάς παζλ

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα ποντίκι, ο 
Πίπης, που είχε χαθεί στο ποτάμι. Εκεί που 
κολυμπούσε, βρήκε έναν παππού, που του 
είπε: «Έλα σπίτι μου να σε ταΐσω και να σε 
ποτίσω». Ο Πίπης χωρίς να το σκεφτεί, 
ακολούθησε τον παππού, και αφού έφαγε 
καλά καλά, αποφάσισε να γυρίσει σπίτι του. 
Στο δρόμο είδε ένα ποντίκι, και του είπε πώς 
να γυρίσει στο ποτάμι. Έτσι κι έγινε. Ο 
Πίπης όμως δεν πέρναγε καλά εκεί, γιατί οι 
άνθρωποι, πετούσαν πιρούνια, παπούτσια, 
παντελόνια, ποτήρια, παντόφλες και όλα 
τα παλιά τους πράγματα. Ο Πίπης
φοβότανε μη χτυπήσει το πόδι του ή το 
φτερό του.



Η ιστορία του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

Σωτήρης σουσάμι σούπα
Σαρακοστή σχολείο στόμα
σωληνάριο σωλήνας σκουφί
σαλιγκάρι σύννεφο σιέλ
σκουλήκι στομάχι σταφύλι
σκουλαρίκια σκύλος στεφάνι
Στέφανος Σεπτέμβριος σωσίβιο

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας σκύλος
που ρουφούσε τη σούπα του, γιατί ήταν 
άρρωστος. Τότε ένα σύννεφο έριξε βροχή. 
Όταν σταμάτησε η βροχή, βγήκε το 
σαλιγκάρι και το ουράνιο τόξο. Η κυρία 
Σαρακοστή έφερε σταφύλια για να φάνε ο 
σκύλος και το σαλιγκάρι. Τότε ήρθε και το 
σκουλήκι που φορούσε σιέλ σκουφί και όλοι 
μαζί πήγαν να φτιάξουν ένα στεφάνι για να 
το πάνε στο σχολείο. Μετά το σχολείο
πήραν τα σωσίβιά τους και πήγαν για 
μπάνιο. Όμως μπήκε νερό στο στόμα της 
κυρά Σαρακοστής και άρχισε να βήχει.



Η ιστορία του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

Τζωρτζιάνα Τετάρτη Τρίτη
τάρανδος τρίγωνο τρία
τριαντάφυλλο τουλίπα τοστ
τετράγωνο τέσσερα τυρί
ταραντούλα τραπέζι τρώω
τουβλάκια τούρτα Τζένη
τάφος τσάντα τρένο

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα τρένο, 
που στο δρόμο του συνάντησε έναν τάρανδο. 
Ο τάρανδος έτρωγε τυρί. Τότε το τρένο
σταμάτησε και κατέβηκαν τέσσερις
ταραντούλες, που κρατούσαν τσάντες. Μία 
ταραντούλα έκοψε μια τουλίπα και την 
έβαλε πάνω στο τραπέζι. Εκεί υπήρχε μια 
τούρτα με τρία κεράκια, που είχε 
τετράγωνο σχήμα και σοκολατένια 
τρίγωνα.



Η ιστορία του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

Φεβρουάριος φράουλα φωτιά
Φθινόπωρο φορτηγό φίδι
φάλαινα φασόλι φύλλα
φασολάδα φρούτα φάβα
φιόγκος φανέλα φώκια
φαγητό Φρίντα φακές
φανάρι φούξια Φιόνα
φυσάω

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα φορτηγό 
που στο δρόμο είδε ένα φανάρι. Ο οδηγός 
φορούσε μια φανέλα φούξια και ένα 
φιόγκο ροζ και μαύρο και πουλούσε 
φράουλες. Ένα φίδι και μια φάλαινα πήγαν 
να αγοράσουν φράουλες, που είχαν επάνω 
τους φύλλα. Η φάλαινα είχε μαγειρέψει 
φασολάδα στο τζάκι με τη φωτιά για να 
φάνε.



Το ποίημα του 

Με τις λέξεις που βρήκαμε:

χιονοπόλεμος χιονοπέδιλα
χιονάνθρωπος χιονονιφάδες
χιονόνερα χιονόμπαλες
χιόνι

Έξω κάνει κρύο, παγωνιά,
πέφτει χιόνι στα βουνά.
Ο χιονοπόλεμος τώρα ξεκινά,
οι μικρές χιονονιφάδες
στριμώχνονται κοντά
κι οι χιονόμπαλες αρχίζουν τον καβγά.
Οι μικροί μας φίλοι τώρα
χιονοπέδιλα φορούν
και με φόρα τρέχουν και ορμούν.
Και λίγο πριν καληνυχτίσουν,
τον χιονάνθρωπο στολίζουν,
λόγια λένε τρυφερά,
πριν τον λιώσουν τα χιονόνερα!


