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φοβισμένα βαριεστημένα με έκπληξη

χαρούμενα με περηφάνια λυπημένα

Ο Γενάρης σπάει ρόδι, 
βασιλόπιτα κερνάει,

το παλιό του το τεφτέρι στα 
σκουπίδια το πετάει. 

Πρώτος-πρώτος καθισμένος 
μες του χρόνου το τρενάκι 

φορτωμένος με ελπίδες 
ξεκινάει ταξιδάκι.



Στη βασιλίπιττα 
κρύβεται ένα φλουρί!

Κάποιος το βρίσκει και 
είναι ο τυχερός της 

χρονιάς.

Μπορεί να φυλάξει το 
φλουρί στο πορτοφόλι 

του.

Σε κάποια σπίτια σπάνε 
ρόδι την πρωτοχρονιά.

Λένε ότι το ρόδι φέρνει 
καλή τύχη.

Έτσι, καλωσορίζουν τη 
χρονιά που έρχεται.

Την ημέρα των Φώτων 
λένε ότι έρχονται οι 

καλικάντζαροι.

Σε μερικά σπίτια 
φτιάχνουν λουκουμάδες 

τη μέρα αυτή.

Ρίχνουν τους 
λουκουμάδες στη στέγη 
του σπιτιού για να φάνε 

οι καλικάντζαροι.

Μετά τη γιορτή των 
Φώτων ανοίγουν ξανά τα 

σχολεία.

Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες επιστρέφουν 

στα θρανία.

Όλα τα παιδιά είναι 
έτοιμα να μάθουν 

καινούρια πράγματα! 

Τον Γενάρη φοράμε 
πάντα ζεστά ρούχα 
γιατί κάνει κρύο!

Κουβαλάμε πάντα μαζί 
μας μια ομπρέλα!

Σου αρέσει εσένα όταν 
κάνει κρύο;

Στα βουνά χιονίζει και 
τα πάντα γίνονται 

κάτασπρα!

Κάποιοι πηγαίνουν 
εκδρομή στο βουνό για 
να δούνε τα χιόνια.

Εκεί μπορεί να παίξουν 
χιονοπόλεμο ή να 

φτιάξουν χιονάνθρωπο.



Γενάρης
(της Ρένας Καρθαίου)

Του Γενάρη προσταγή:
«Χιόνι, σκέπασε τη γη!

Σκέπασε βουνά και δάση
η άνοιξη να μην περάσει».
Κρύο θέλει, κι άλλο κρύο
κρύσταλλο όλο το τοπίο.

«Να παγώσουνε τα πλοία!»
Η δική μου βασιλεία

ένα μήνα θα κρατήσει 
και κλαρί να μην ανθίσει.

Του Γενάρη προσταγή:
«Μπάλα κάτασπρη όλη η γη».
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Λιγουλάκι χειμώνας
- Θα μου λείψεις, είπε ο Λαγός. Εγώ δε θα σου λείψω;
- Όχι, απάντησε ο Σκαντζόχοιρος.
- Εμένα πάντως θα μου λείψεις, ξαναείπε ο Λαγός.
- Το ξέρω, μουρμούρισε ο Σκαντζόχοιρος. Μου το είπες.
Είσαι ξεχασιάρης, συνέχισε ο Σκαντζόχοιρος,
- Ξεχασιάρης, γιατί; απόρησε ο Λαγός.
- Αν δεν ήσουν ξεχασιάρης, θα θυμόσουν γιατί δε θα μου λείψεις.
- Για θυμισέ μου, του είπε ο Λαγός.
- Θα κοιμάμαι, είπε ο Σκαντζόχοιρος. Όταν κοιμάσαι δε σου λείπουν οι

φίλοι σου.
Ο Σκαντζόχοιρος πήρε από κάτω μια μικρή μυτερή πέτρα και πλησίασε ένα
μεγάλο δέντρο. Ο Λαγός πήρε το δείπνο του: λίγο χορτάρι, ένα φύλλο
πικραλίδας και λίγο τριφύλλι. Ο Σκαντζόχοιρος έγραψε με τη μυτερή πέτρα
πάνω στον κορμό του δέντρου: «Αγαπητέ μου Λαγέ, σε παρακαλώ φύλαξέ
μου λιγουλάκι χειμώνα για να μου τον δώσεις όταν ξυπνήσω. Φιλιά,
Σκαντζόχοιρος»

Απόσπασμα από το παραμύθι «Λιγουλάκι χειμώνας»
του Paul Stewart.



(καλοκαίρι)

Τζίτζικας: Τι κάνεις εκεί πέρα μέρμηγκα; Δουλεύεις
καλοκαιριάτικα και δεν χαίρεσαι τον υπέροχο καιρό;

Μέρμηγκας: Προτιμώ να δουλεύω τώρα για να χαίρομαι
τον χειμώνα.

(χειμώνας)

Τζίτζικας: Καλέ μου γείτονα, σε παρακαλώ, δώσε μου
κάτι να φάω γιατί όλα τα φύλλα έχουν ξεραθεί και
δεν υπάρχει τροφή πουθενά!

Μέρμηγκας: Καλά! Το καλοκαίρι τι έκανες;

Τζίτζικας: Α! Το καλοκαίρι δεν πρόλαβα να μαζέψω
τροφές γιατί είχα πολύ κέφι και τραγούδαγα όλη
μέρα;

Μέρμηγκας: Ε! Αφού τραγούδαγες το καλοκαίρι, ήρθε
τώρα ο καιρός να χορέψεις.



θυμωμένη 
φωνή

φωνή 
εκφωνητή 
ειδήσεων

φωνή 
πριγκίπισσας

βιαστική 
φωνή

Παρόλο που ήταν χειμώνας, το πρωινό ήταν ηλιόλουστο. Οι φίλοι αποφάσισαν να πάνε 
μια εκδρομή στο βουνό. Οδήγησαν μέχρι το σημείο που έφτανε το αυτοκίνητο. Έπειτα, 
σταμάτησαν και ξεκίνησαν την πεζοπορία σ’ ένα καταπράσινο μονοπάτι της φύσης 
με υπέροχη θέα. Επέστρεψαν σπίτι τους ικανοποιημένοι.

Τα γενέθλια της Μαρίας πλησίαζαν. Η φίλη της δεν ήξερε τι δώρο να της πάρει που 
να την ευχαριστούσε. Σκέφτηκε ότι στη Μαρία αρέσει πολύ η μουσική. Έψαξε, 
λοιπόν, και για καλή της τύχη το αγαπημένο της συγκρότημα έδινε συναυλία εκείνες 
τις μέρες. Έτσι, της αγόρασε εισιτήριο για να πάνε μαζί να ακούσουν τη συναυλία.

Ο Γιάννης και η Μαίρη είχαν πολύ καιρό να δουν τον παππού και τη γιαγιά γιατί 
μένουν μακριά από το δικό τους σπίτι. Όταν οι γονείς τους ανακοίνωσαν ότι θα 
πήγαιναν για δυο μέρες να μείνουν στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς, 
χοροπηδούσαν από τη χαρά τους. 



Πόσο ζεστό και όμορφο είναι αυτό το γαλάζιο, χειμερινό πουλόβερ! Στο
κέντρο ακριβώς έχει ένα καφετί, χαμογελαστό αρκουδάκι με ροζ μυτούλα.
Στη κοιλιά του έχει σχηματισμένη μια κόκκινη καρδούλα. Γύρω από το
αρκουδάκι άσπρες μπαλίτσες το κάνουν να φαίνεται λες και στέκεται
κάπου που χιονίζει. Οι άκριες των μανικιών είναι πράσινες και κίτρινες,
όπως ακριβώς και οι άκριες του λαιμού και του κάτω μέρους του
πουλόβερ.
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Το κορίτσι κρατά μια 
τεράστια χιονόμπαλα στα 

χέρια της.

Το αγόρι φορά ένα 
γαλαζοπράσινο σκουφάκι.

Η στέγη του σπιτιού είναι 
χιονισμένη και η καμινάδα 

ξεκαπνίζει.

Το πιάτο είναι γεμάτο με 
αχνιστά κάστανα.

Αυτό το παράξενο φλιτζάνι 
είναι γεμάτο με ζεστή 

σοκολάτα.



Η γαλάζια κουκουβάγια έχει 
τυλιχτεί το κασκόλ με τις ροζ και 

μοβ ρίγες. Η μυτούλα και τα 
πατουσάκια της έχουν γίνει 

κατακόκκινα από το κρύο και τα 
μάτια της έχουν ένα λαμπερό 

κίτρινο χρώμα.

Ο πιγκουίνος και το αρκουδάκι 
κατρακυλούν με το χρυσαφένιο 
έλκηθρο στη βουνοπλαγιά. Ο 

πιγκουίνος φορά κόκκινο σκουφάκι 
και κρατά το καφετί σχοινί που 

καθοδηγεί το έλκηθρο.

Αυτό είναι το πιο περίεργο 
ταρανδάκι που έχω δει. Έχει 

πράσινο χρώμα με μπλε οπλές και 
κόκκινα κέρατα. Η ουρίτσα του 

είναι ροζ ακριβώς όπως τα αυτιά 
του!!!

Το μοβ τερατάκι με τα πράσινα 
δόντια και το αστραφτερό κίτρινο 
μάτι φορά κόκκινα αυτάκια για να 

ζεσταθεί. Οι μπότες του είναι 
μαύρες και τα ρούχα του έχουν 

ασπρες και μπλε ρίγες. 



Η καφέ αρκούδα είναι ένα ζώο που στις αρχές του χειμώνα αποτραβιέται
σε προφυλαγμένα μέρη, όπως σπηλιές ή κουφάλες μεγάλων δέντρων. Εκεί
πέφτει σε λήθαργο (χειμερία νάρκη) για 4-5 μήνες. Κατά την περίοδο
αυτή τρέφεται από το λίπος που είχε μαζέψει στο σώμα της τους
προηγούμενους μήνες. Είναι παμφάγο ζώο και εκτός από βατράχια, ερπετά
και έντομα, οι αρσενικές δε διστάζουν να σκοτώσουν και να φάνε
πρόβατα, κατσίκια ή αγελάδες.

Η αρκούδα δεν είναι επιθετική, αλλά μπορεί να επιτεθεί σε περίπτωση που
νιώσει κίνδυνο για την ίδια και κυρίως για τα μικρά της. Τα πρώτα δύο
χρόνια της ζωής τους τα μικρά ακολουθούν παντού τη μητέρα τους, που
τα φροντίζει με προσήλωση.

Ο μοναδικός φυσικός εχθρός της είναι οι άνθρωποι γιατί την κυνηγούν ή
καταστρέφουν τους βιότοπους που ζουν. Είναι προστατευόμενο είδος και
απαγορεύεται να κυνηγιέται ή να καταστρέφεται το φυσικό της
περιβάλλον.

Για πόσο καιρό πέφτει η αρκούδα σε χειμερία νάρκη;

γαλάζιο

Η καφέ αρκούδα



Με τι τρέφεται η καφέ αρκούδα;

κίτρινο

Πότε μπορεί να γίνει επιθετική;

κόκκινο

Απο ποιους κινδυνεύει;

πράσινο

Τι σου έκανε εντύπωση από αυτά που διάβασες;


