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Σειρά Μικρά Σπουργιτάκια – Εκδόσεις Πατάκη

Σ’ ένα πέλαγο ανοιχτό…

Φιλομήλα Βακάλη-Συρογιαννοπούλου

Εικονογράφηση: Θόδωρος Συρογιαννόπουλος
Σελ. 84
Δραστηριότητες για Β’ & Γ’ τάξη
Συγγραφέας: Γεννήθηκε στα Γιάννινα. Με το παιδικό
βιβλίο ασχολείται από το 1979 ενώ παράλληλα διδάσκει
και ζωγραφική. Έργα της είναι Ο πελαργός και η παρέα
του, Μικροί μετανάστες, Πούλια και Αυγερινός, Γεια σας,
φίλοι μου, Το μαγικό βιολί, Αγαπάει Γιάγκο, αγαπάει… Το
μυστικό της Άννας κ.ά.
Περίληψη: Το βιβλίο περιλαμβάνει
τρεις ιστορίες. Στην πρώτη ένα μικρό,
ορφανό καβουράκι υιοθετείται από
ένα ζευγάρι σπάρων που δεν έχουν
δικά τους παιδιά. Από την πρώτη
κιόλας στιγμή αναδύονται οι πρώτες
δυσκολίες στην επικοινωνία. Το
καβουράκι σφίγγει με αγάπη την
σπαρίνα κι εκείνη πονάει. Εκείνη με
τη σειρά της το αγκαλιάζει απαλά
αλλά το χάδι της δεν μπορεί να
διαπεράσει το σκληρό κέλυφος του
καβουριού. Όταν το καβουράκι
παίρνει οδηγίες για το πώς θα πάει
στο σχολείο, το «ίσια μπροστά» του
σπάρου δεν είναι το ίδιο με εκείνο
του μικρού καβουριού. Έτσι το
καβουράκι χάνεται στο πέλαγο. Η
αγάπη και η επιμονή όμως του
σπάρου και της σπαρίνας, μαζί με τα
σοφά λόγια της πέρκας κατορθώνουν
να τους ενώσουν και να καταλάβουν
επιτέλους ότι οι διαφορές τους, αν τις
γνωρίζουν, δεν είναι εμπόδιο στην
επικοινωνία τους. Στη δεύτερη
ιστορία, η σοφία της κότας
Ντουντούς, καταφέρνει να διώξει
τους καυγάδες και τον κίνδυνο από το
κοτέτσι της, δίνοντας παράλληλα κι
ένα μάθημα στα κοκόρια που μόνο να
«κοκορεύονται» ήξεραν.
Η τρίτη ιστορία δίνει τη δική της
εκδοχή για το πώς έγινε έθιμο να
τρώμε γαλοπούλα τα Χριστούγεννα.

Ο Δον Πεπίτο είχε στο κτήμα του
λογιών λογιών ζώα. Με τροφή που
τους πρόσφερε κατάφερνε να τα έχει
φυλακισμένα. Τα γαλόπουλα ζούσαν
ελεύθερα και δεν επιτρεπόταν να
μπουν στο κτήμα για να μην
ξεσηκώνουν και τα υπόλοιπα ζώα.
Μια μέρα όμως από τη λαιμαργία
τους κάποιο πιάστηκε μέσα στο
κελάρι. Η μαγείρισσα νομίζοντας ότι
είναι κόκορας το έπιασε και το έψησε
στο φούρνο. Ο Δον Πεπίτο δεν είχε
ξαναφάει τόσο νόστιμο πουλερικό.
Τότε με διάφορα τεχνάσματα έπεισε
τον αρχηγό των γαλόπουλων και τα
έκλεισε κι εκείνα στο κτήμα. Από
τότε τα γαλόπουλα εκτρέφονται από
τους ανθρώπους και τρώγονται τα
Χριστούγεννα.
Θεματικοί άξονες:
9 Η γνώση των ιδιαιτεροτήτων
των άλλων βοηθάει στην
επικοινωνία και στην
αλληλοκατανόηση
9 Η σοφία και η σύνεση μπορεί
να νικήσει τις δυσκολίες της
ζωής
9 Το αγαθό της ελευθερίας
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ:
Πιθανόν
να
χρειαστεί
να
διευκρινιστούν οι λέξεις: σπαρίλα (σ.
7), γόνο (σ. 19), ξιπασιά (σ. 41),
γινάτι (σ. 42), κελάρια (σ.62), άχτι (σ.
68), κακοζούλαπα (σ. 72)
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

9 Μπορείς να βοηθήσεις το καβουράκι να βρει το σπίτι του
Σπάρου και της Σπαρίνας;

9 Πώς λες να έχασε το καβουράκι τους γονείς του;
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9 Αντιστοίχισε σωστά τα παρακάτω ζώα της θάλασσας.
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9 Κάποιος έβρεξε το χαρτί και σβήστηκαν μερικές λέξεις! Μπορείς να
τις γράψεις χωρίς να χρειαστείς τη βοήθεια του βιβλίου; Θα σε
βοηθήσει η ομοιοκαταληξία!

∆υο κοκόρια …………
στήσανε γερό καβγά
γέμισε η αυλή ……………
κι όλο λόγια παχουλά.
Τούτο το κοτέτσι, λέγαν
θέλει σίγουρα …………
ακυβέρνητο να μένει
είναι πράγμα ………….
Οι εχθροί …………………
απ’ το δάσος το πυκνό
οι κοτούλες μας ……………
τα πουλιά σχολειό ζητάνε.
Είμαι εγώ ο ικανός
και θα γίνω ……………
λέει ο ένας, λέει ο ………
έγινε καβγάς μεγάλος.
Τότε βρέθηκα εγώ
και τους λέω με …………:
αρχηγός μας ποιος θα βγει
μόνο η κάλπη θα το ……….
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