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Σειρά Μικρά Σπουργιτάκια – Εκδόσεις Πατάκη

Παραμύθια με ευχές και όνειρα
Μαρία Λυρατζή
Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη
Σελ. 115
Δραστηριότητες για Β’& Γ’ τάξη
Συγγραφέας:Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα, όπου και
έζησε τα παιδικά της χρόνια . Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών Χημεία. Το 1996 ξεκίνησε τις σπουδές της στο
τμήμα «Συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων». Τον
Ιούνιο του 1999 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο της «Η
Σμαραγδένια κι άλλα παραμύθια», ενώ τον Απρίλιο του
2000 το παραπάνω βιβλίο τιμήθηκε με έπαινο από τον
Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.
Περίληψη: Η πριγκίπισσα Ναδάρ ήταν
όμορφη, καλοσυνάτη κι αγαπητή σε
όλους. Κι όμως, χωρίς να γνωρίζει το
γιατί, η καρδιά της ήταν γεμάτη θλίψη. Η
μάγισσα Κίσμι τη συμβουλεύει να
ζητήσει από τ’ αστέρια να
πραγματοποιήσουν την ευχή της, που δεν
είναι άλλη από το να φύγει από μέσα της
η θλίψη και να βρει ξανά τη χαρά και το
γέλιο. Αφού φέρει εις πέρας τρεις
δοκιμασίες ανακαλύπτει πως «όταν
κάποιος κάνει πράγματα που του
αρέσουν, αφήνει την καρδιά του ανοιχτή
στη φύση, που τον γέννησε, και την
ακούει προσεχτικά, κι όταν νιώθει αγάπη
για τους άλλους ανθρώπους, δεν έχει
καιρό να νιώσει θλίψη». Από τότε έζησε
ευτυχισμένη με τον αγαπημένο της,
πρίγκιπα Ραδίμ, διώχνοντας τη θλίψη και
τη δυστυχία από τα πρόσωπα όλων των
ανθρώπων που ζούσαν στο βασίλειό της.
Η Νεφέλη είναι μια όμορφη και καλή
νεράιδα που γεννήθηκε σ’ ένα
Νεραϊδοχώρι του Ολύμπου. Η νονά της,
η βασίλισσα των νεράιδων, η Χρυσαυγή,
την προικίζει με το χάρισμα να μπορεί να
πραγματοποιεί τα πιο σημαντικά όνειρα
των ανθρώπων. Αλίμονο όμως μια κακιά
μάγισσα την καταριέται να χάσει το
χάρισμά της όταν θα παντρευτεί. Όταν η
Νεφέλη ερωτεύεται τον πρίγκιπα Άγγελο
παλεύει ανάμεσα στον έρωτά της για
κείνον και την αποστολή της να χαρίζει
την ευτυχία στους ανθρώπους. Ευτυχώς
με τη δύναμη της αγάπης νικά τις
κατάρες και τις μάγισσες και καταφέρνει

να ζήσει μαζί με τον αγαπημένο της
χαρίζοντας την ευτυχία και στους
άλλους ανθρώπους γύρω της.
Θεματικοί άξονες:
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Η αγάπη για τους
ανθρώπους γύρω μας μάς
γεμίζει χαρά και μπορεί
να διώξει τη θλίψη
Η δύναμη της αγάπης και
του έρωτα κάνει τους
ανθρώπους να ξεπερνούν
τις δυσκολίες.
Όταν κάποιος είναι κοντά
στη φύση και την αγαπά
ανακαλύπτει τις χαρές
της ζωής.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ:
Πιθανόν να χρειαστεί να
διευκρινιστούν οι λέξεις: καμώματα
(σ.11), εξαίσιες ευωδιές (σ.12),
μυριάδες (σ.15), πανώρια (σ.19),
απόκρημνο (σ.20), δύσβατος (σ.22),
κοίτη (σ.23), περισυλλογή (σ.27),
αρμονικό άκουσμα , θρόισμα (σ.29),
αφουγκραζόμαστε (σ.38), δίλημμα
(σ.63), απαράβατους, ανείπωτη
(σ.67), καταλάγιαζε (σ.67), αθετήσω
(σ.71), εκπλήρωση (σ.74), αμυδρό,
(σ.82), αποδέσμευσε (σ.85), έθιμα
(σ.94), συγκατάθεση (σ.97), σμίγουν
(σ 115).

2
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:
9

Σβήνοντας τα γράμματα που περισσεύουν θα ανακαλύψεις μερικά
από τα ονόματα των ηρώων του βιβλίου. Συμβουλέψου το παράδειγμα:

ΗΕΓΥΙΑΧΨΗΚ
ΒΡΕΑΟ∆ΛΙΚΜ
ΝΜΑΛ∆ΑΙΡΒ
ΝΗΕΨΦΣΕΛΚΗ
Χ Τ Ρ Ι Υ Ξ Σ Α Υ Ζ ΓΑ Η
ΚΦΑΕΛΜΙΝΜ

ΕΥΧΗ

9 Η Ναδάρ ζήτησε από το αστέρι της να φέρει χαρά στην καρδιά της,
γιορτή στα όνειρά της. Ποια θα ήταν η δική σου ευχή;

9 Η μάγισσα Κίσμι πρόσφερε στη Ναδάρ ένα μήλο. Ποια άλλα παραμύθια
ή μύθους με μήλα ξέρεις;

9 Μπορείς να σκεφτείς 5 πράγματα που θα μπορούσαν να διώξουν τη
θλίψη από τις καρδιές των ανθρώπων;

1.
2.
3.
4.
5.
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Βάλε τις πιο κάτω λέξεις στη σωστό κουτάκι:

3

Τραγούδι, γκρίνια, φύση, καυσαέρια, γιορτή, παραμύθι,
καυγάδες, παιχνίδι, αθλητισμός, φίλοι, αρρώστια, πόλεμος,
χορός, βιβλίο, βόμβα, ζώα, πράσινο, μαύρο, αγάπη, μίσος.
Χαρά:

Θλίψη:

9 Αν η Νεράιδα Χρυσαυγή σου έλεγε ότι μπορούσε να πραγματοποιήσει
το πιο μεγάλο σου όνειρο, τι θα της έλεγες; Ποιο είναι το όνειρό σου
αυτό;

9 Τα δώρα που έκαναν οι νεράιδες στη Νεφέλη ήταν εξυπνάδα, καλοσύνη
και ένα σωρό άλλα χαρίσματα. Αν είχες τη δύναμη, με ποια χαρίσματα
θα προίκιζες εσύ τους ανθρώπους;
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9 Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν οι δυο ηρωίδες μας, η Ναδάρ και η
Νεφέλη;
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Μοιάζουν:

Διαφέρουν:

9 Η Νεφέλη ζούσε σε ένα Νεραϊδοχώρι στον Όλυμπο. Πώς το
φαντάζεσαι; Ζωγράφισέ το!
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Το βιβλίο μας λέει ότι τα παραμύθια γεννιούνται εκεί που «σμίγουν η Γη
κι ο Ουρανός». Εσύ πού νομίζεις ότι γεννιούνται τα παραμύθια;
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