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Ο σκύλος που έχασε την ουρά του

Μαρία Πυλιώτου

Εικονογράφηση: Θοδώρα Πυλιώτου
Σελ. 53
Δραστηριότητες για Α’ & Β’. τάξη
Συγγραφέας: Γεννήθηκε στο Λευκόνοικο της Μεσαορίας της
Κύπρου, τώρα κατεχόμενο. Είναι δασκάλα, συγγραφέας και
εικονογράφος παιδικών βιβλίων. Έχει τιμηθεί με πολλά
βραβεία και βιβλία της έχουν μεταφραστεί στα ουκρανικά και
στα ρωσικά. Έργα της είναι Το κάστρο μας, Το ασημένιο
καπνιστήρι, Στα φτερά του Χρυσού Αετού, Λεώνη κ.ά.
Στο βιβλίο υπάρχουν δύο
ανεξάρτητες ιστορίες: Ο σκύλος που
έχασε την ουρά του και Το φτερωτό
αλογάκι.
Περίληψη: Α. Ο Ρομπέν είναι ένας
σκύλος που ξαφνικά ένα πρωί
ανακάλυψε ότι του έλειπε η ουρά
του. Αυτό ήταν κάτι που του
δυσκόλευε τη ζωή εκτός από το ότι
ντρεπότανε να εμφανιστεί έτσι στην
αγαπημένη του σκυλίτσα τη Σούζη.
Έτσι λοιπόν αποφάσισε να πάει να
βρει το βασιλιά των ζώων, το
λιοντάρι, και να τον παρακαλέσει να
του χαρίσει μια άλλη ουρά από αυτές
που ίσως του είχαν περισσέψει από
τότε που μοίρασε σε όλα τα ζώα και
από μία ουρά. Στο δρόμο συνάντησε
ένα αγριοπερίστερο, έναν αετό, έναν
παπαγάλο, ένα παγόνι και μία
στρουθοκάμηλο. Κανένα από τα
πουλιά δε συμμεριζόταν τη ντροπή
του και τη στενοχώρια του για την
ουρά του. Όλα δε, του χάρισαν από
ένα φτερό τους. Φτάνοντας στη
φωλιά του λιονταριού μαθαίνει ότι το
λιοντάρι είχε πεθάνει και ότι δεν του
είχε μείνει καμία ουρά. Έτσι
παίρνοντας τα φτερά γυρίζει στον
τόπο του όπου η Σούζη τον περιμένει
με λαχτάρα. Ο Ρομπέν χαρίζει στη
Σούζη τα φτερά και εκείνη ούτε που
προσέχει ότι του λείπει η ουρά.

Β. Κάποτε σε μία φάρμα είχαν
γεννηθεί 11 μικρά αλογάκια. Τα δέκα
ήταν άσπρα και μόνο ένα καφετί. Το
καφετί αλογάκι, επειδή ήταν
διαφορετικό έπεσε σε βαθιά θλίψη.
Μόνη του έγνοια να αλλάξει το
χρώμα του και να γίνει σαν και τα
αδελφάκια του. Αποφασίζοντας να
βρει λύση στο πρόβλημά του άρχισε
να ρωτάει όσους συναντούσε. Μια
γριούλα το έστειλε στο μυλωνά , ο
μυλωνάς το έστειλε στο χιονισμένο
βουνό, ο χιονάνθρωπος στα
αφρισμένα κύματα. Ένας κορυδαλλός
που συνάντησε τυχαία του πρότεινε
να πάνε ως τη φωλιά του αετού, να
του χαρίσει τα φτερά του και να
μπορεί να πετάει. Έτσι κι έγινε. Τώρα
το αλογάκι είχε φτερά και καθόλου
δεν το πείραζε που το χρώμα του ήταν
διαφορετικό από των άλλων.
Θεματικοί άξονες:
9 Η εξωτερική εμφάνιση δεν
παίζει σπουδαίο ρόλο όταν
έχουμε φροντίσει να
αναπτύξουμε τα μυαλό μας.
9 Οι εμπειρίες της ζωής είναι
σημαντικές
9 Η ευγένεια και η
αλληλοβοήθεια μπορούν να
μας βγάλουν από δύσκολες
καταστάσεις.
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A. Ο Σκύλος που έχασε την ουρά του.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
o Με αφορμή τον τίτλο του βιβλίου ζητάμε από τα παιδιά να φανταστούνε
πώς θα μπορούσε ένας σκύλος να χάσει την ουρά του. Τα
ενθαρρύνουμε να μιλήσουν όλα και δεχόμαστε όλες τις απαντήσεις
χωρίς να αποκαλύψουμε την ιστορία.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ:


Το όνομα του σκύλου της ιστορίας μας είναι Ρομπέν.
Γνωρίζεις άλλους σκύλους πρωταγωνιστές βιβλίων για
παιδιά; Γράψε εδώ τα ονόματά τους.

 ∆ιάβασε στη σελίδα 15 την περιγραφή που κάνει η
συγγραφέας για την προσπάθεια του Ρομπέν να διώξει το
κουνούπι (…Γαβγίζει…επιτέλους φύγει). Προσπάθησε να
περιγράψεις κι εσύ τον Ρομπέν όταν βλέπει από μακριά να
του φέρνουν το φαΐ του.
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Βοήθησε το δαιμόνιο αστυνομικό Εξυπνότατο που ψάχνει να
βρει τον κλέφτη της ουράς του Ρομπέν. Από πού θα
αρχίσετε; Ποιοι είναι οι πρώτοι ύποπτοι; Ποιο λόγο είχε ο
κλέφτης για να κάνει αυτή την πράξη;

B.Το φτερωτό αλογάκι - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
 Τα έντεκα αλογάκια είχαν γεννηθεί σε μια φάρμα. Ξέρεις τι
είναι η φάρμα; Πώς τη φαντάζεσαι; Ζωγράφισέ την!
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 Το αλογάκι της ιστορίας μας ήταν δυστυχισμένο γιατί δεν του
άρεσε το καφετί του χρώμα. Προτιμούσε να ήταν άσπρο.
Γράψε ένα γράμμα για να τον πείσεις ότι δεν χρειάζεται να
αλλάξει το χρώμα του.

 Βάζοντας τα γράμματα στη σειρά θα ανακαλύψεις το όνομα
ενός φτερωτού αλόγου που αναφέρεται στη μυθολογία μας.

_______
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