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Σειρά Σπουργιτάκια – Εκδόσεις Πατάκη

Χορεύοντας στο δάσος
Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη
Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου
Σελ. 132
Δραστηριότητες για B’& Γ’ τάξη
Συγγραφέας:Γεννήθηκε το 1930 στην Καβάλα. Σπούδασε στη σχολή
Κοινωνικών Λειτουργών και σε σχολή δημοσιογραφίας. Το πρώτο της
βιβλίο εκδόθηκε το 1954. Ασχολήθηκε κυρίως με την παιδική λογοτεχνία.
Τα βιβλία της έχουν κερδίσει πλήθος βραβείων και τιμητικών διακρίσεων.
Έργα της έχουν παρουσιαστεί από το ραδιόφωνο και από θεατρικές
σκηνές. Είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, του
Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και της Γυναικείας Λογοτεχνικής
Συντροφιάς.

Περίληψη: Το βιβλίο αυτό είναι μια
συλλογή από παραμύθια, με ήρωες ζώα, που
απευθύνονται σε παιδιά των πρώτων τάξεων
του δημοτικού σχολείου. Ο Χουχουντό το
άτακτο πιθηκάκι που με τις αταξίες του
κοντεύει να μείνει χωρίς φίλους. Ο Κωστάκης
ένα μικρό αγόρι ταξιδεύει πάνω στην πλάτη
ενός δελφινιού. Δυο άτακτα αρνάκια ο Γκρίζος
και ο Ασπρούλης απομακρύνονται από το
κοπάδι βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Ο
Τσιν Τσεν Λα ο μικρός κινέζος με τη βοήθεια
της σοφής Χρυσόμυγας βρίσκει το δρόμο του
στη ζωή. Η πανέμορφη Εντελβάις θυσιάζεται
για το καλό της χώρας της και μεταμορφώνεται
σε λουλούδι. Η Νταχτιρντή και η Νταχτιρντό οι
δυο πανέμορφες ποντικίνες διαγωνίζονται στα
ποντικοκαλλιστεία. Τον τίτλο κερδίζει τελικά
η πιο καλόψυχη. Το άχρηστο μελισσάκι δεν
αγαπούσε καθόλου τη δουλειά. Με το τραγούδι
του όμως εμψύχωσε τις άλλες μέλισσες να
ξαναχτίσουν την καταστρεμμένη κυψέλη τους.
Η περήφανη Καλαμποκιά οδηγήθηκε στην
καταστροφή από την υπεροψία της. Ο Νταής το
πεισματάρικο γαϊδουράκι παίρνει το μάθημά
του και ανακαλύπτει πόσο όμορφο είναι να
φέρεσαι στους άλλους με ευγένεια. Το πιστό
βατραχάκι ξεπερνάει το φόβο του και σώζει τις
καραβίδες της λίμνης από τους ψαράδες. Η
μικρή καλομαθημένη μερμηγκίνα πηγαίνει
στην κατασκήνωση και γίνεται ένα εργατικό
και φιλότιμο μυρμηγκάκι που όλοι το
καμαρώνουν. Στον ετήσιο χορό του δάσους , το
λιοντάρι, ο βασιλιάς των ζώων, προκηρύσσει
διαγωνισμό για το πιο σπουδαίο κατόρθωμα.
Νικήτριες ανακηρύσσονται οι μέλισσες, τα
μόνα ζώα που με τη συνεργασία κατάφεραν να
πετύχουν το στόχο τους.

Θεματικοί άξονες:
9 Η αξία της φιλίας , της
συνεργασίας, της εργατικότητας,
της υπομονής, της μεγαλοψυχίας,
της καλοσύνης,
9 Η ομορφιά της ψυχής και όχι
μόνο η εξωτερική ομορφιά, η
ευγένεια είναι αξίες που
μεταδίδονται από γενιά σε γενιά
χτίζοντας τις συνειδήσεις των
παιδιών μας.
Εδώ προσεγγίζονται μέσα από μια σειρά
παραμυθιών με τρόπο κατάλληλο για την
ηλικία τους.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ:
Με αφορμή τον τίτλο του βιβλίου και
το εξώφυλλο ρωτάμε τα παιδιά πού
νομίζουν ότι εκτυλίσσονται οι
ιστορίες μας και ποιοι νομίζουν ότι
παίρνουν μέρος σε αυτές.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν
να χρειαστεί να διευκρινιστούν οι
λέξεις: σύνθημα, εθνική γιορτή
(σ.20), κοράλλια (σ.22), κατάστρωμα
(σ.24), εβένινο κουτί (σ. 36),
μπονέδες (σ.69), φακιόλι (σ.108),
αργαλειός (σ.118), μαέστρος,
ορχήστρα (σ.115), γυμναστικές
επιδείξεις , δίνουν συναυλίες (σ.120),
βαθιά περισυλλογή (σ.121),
σάλπιγγες, σαλπιγκτές (σ.121),
βασιλικός πολτός (σ.126).
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:

Χουχουντό
Κωστάκης
Γκρίζος
Ασπρούλης
Μούργος
Τσιν Τσεν
Λα
Εντελβάις
Νταχτιρντή
Νταχτιρντό
Μελισσάκι
Περήφανη
Καλαμποκιά
Νταής
Μερμηγκίνα
Μέλισσες
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Συνεργασία

Εργατικότητα

Καβγάδες

Αλαζονεία

Τραγούδι

Θάρρος

Ομορφιά

Καλοσύνη

Σοφία

Υπναράς

Άμυαλος

Όνειρο

Μοναξιά

Άταχτος

9 Βάλε ένα + στα σωστά κουτάκια:
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9 Μπορείς να αντιστοιχίσεις τους ήρωες που ταιριάζουν μεταξύ τους;
Κωστάκης*
Γκρίζος*
Τσιν Τσεν Λα*
Εντελβάις*
Νταχτιρντή*
Περήφανη Καλαμποκιά*
Βατραχάκι*

*Ασπρούλης
*∆ελφινοβασιλοπούλα
*Μαύρος Γάτος
*Χρυσόμυγα
*Νεράιδα του Χιονιού
*Καραβίδα
*Βοριάς

9 Είσαι δημοσιογράφος στον Ποντικοραδιοσταθμό και παίρνεις
συνέντευξη από τη Νταχτιρντή και τη Νταχτιρντό! Τι θα ήθελες να τις
ρωτήσεις;
(Εδώ τα παιδιά μπορούν να εργαστούν χωρισμένα σε δυάδες ή τριάδες και να
μοιραστούν τους ρόλους της φανταστικής συνέντευξης.)

9 Θα ήθελες να στρώσεις το τραπέζι στο χορό των ζώων; Τι καλούδια
θα τους προσέφερες;
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9 Τι θα γινόταν αν πετύχαινε το σχέδιο του λύκου για τον
«Ανθρωπολογικό κήπο»;

9 Σε ποια άλλα παραμύθια είδαμε το λύκο να κάνει πονηριές;

9 Ο Χουχουντό, το άταχτο πιθηκάκι, η σοφή Χρυσόμυγα και ο Τσιν Τσεν
Λα, Ο Νταής και το πιστό Βατραχάκι συναντιούνται στο μεγάλο δάσος,
όταν ξαφνικά...
Τι νομίζεις ότι γίνεται στη συνέχεια της ιστορίας;
9 Οι Μέλισσες κέρδισαν το διαγωνισμό και πήραν για βραβείο από ένα
χρυσό κύπελλο. Ζωγράφισε εδώ το κύπελλο αυτό όπως το φαντάζεσαι
εσύ:
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