1
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Η Μάγισσα η Σουµουτού και οι ∆ράκοντες
Βάσω Ψαράκη
Εικονογράφηση: Βάσω Ψαράκη
Σελ. 81
∆ραστηριότητες για Α’& Β’ τάξη
Συγγραφέας:Η Βάσω Ψαράκη γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε σχέδιο στη Σχολή Βακαλό και από το 1978
αφοσιώθηκε στην εικονογράφηση παιδικών βιβλίων. Έχει
πραγµατοποιήσει πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Παράλληλα ασχολήθηκε και µε τη συγγραφή
παιδικών βιβλίων. Έργα της είναι Το βατραχάκι µε την κίτρινη
γραµµή, Ο Μι και ο Φα κάνουν νούµερα κ.ά. Με τη µάγισσα
Σουµουτού έχουν κυκλοφορήσει 3 βιβλία.
Περίληψη: Η µάγισσα Σουµουτού
ήταν γνωστή στον κόσµο των µάγων
για τη σοφία της και µισητή για τη
δύναµή της. Ζούσε σε ένα πύργο
µέσα σε ένα βράχο όλο στοές. Ο
τίτλος όµως της πιο σοφής µάγισσας
κινδύνευε από το µάγο Αλµπραντρά.
Αυτό βέβαια δεν άρεσε καθόλου στη
Σουµουτού η οποία επιστράτευσε όλα
της τα κόλπα για να µπορέσει να
φτιάξει έναν δράκοντα ο οποίος να
της φέρνει όλα τα βοτάνια που
χρειαζόταν για τα µαγικά της. Το
µαγικό βιβλίο της είχε την κατάλληλη
συνταγή. Μόνο που αντί για έναν
δράκοντα όπως τον ήθελε της βγήκε
ένας τρυφερός και ευαίσθητος
δράκοντας που είχε ανάγκη από
παρηγοριά! Η Σουµουτού τον έκλεισε
στο υπόγειο και βάλθηκε να φτιάξει
άλλον. Και πάλι όµως απέτυχε. Έτσι
ο πύργος της γέµισε µε άχρηστους
δράκοντες που µόνο προβλήµατα της
δηµιουργούσαν. Αποφάσισε λοιπόν
να τους ξεφορτωθεί. Μην ξέροντας
όµως τον τρόπο αναγκάστηκε να
ζητήσει τη βοήθεια του πιο µεγάλου
αντιπάλου της: του µάγου
Αλµπραντρά. Εκείνος αφού
εξαφάνισε από τον πύργο της
Σουµουτού όλους τους δράκοντες της
έκλεψε το σοφό βιβλίο! Πώς µπορεί
άραγε να ζήσει µια µάγισσα χωρίς τις

µαγικές της συνταγές;
Θεµατικοί άξονες:
 Η φήµη και η δόξα για να
διατηρηθούν χρειάζονται
πολλές θυσίες
 Χωρίς τη βοήθεια των άλλων
δεν µπορούµε να πετύχουµε
πάντα
 Ο εγωισµός οδηγεί στην
αποµόνωση
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ:
Για να ξυπνήσουµε το ενδιαφέρον
των παιδιών για αυτό το βιβλίο τα
χωρίζουµε σε 3 ή 4 οµάδες.
Μοιράζουµε σε κάθε οµάδα τα
αποσπάσµατα που βρίσκονται στο
παράρτηµα Α και τους ζητάµε να
συµπληρώσουν τις λέξεις που
λείπουν. Κατά την ανάγνωση η οµάδα
που αναγνωρίζει το απόσπασµα λέει
δυνατά τη δική της λέξη και τη
συγκρίνει µε αυτή του βιβλίου.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν
να χρειαστεί να διευκρινιστούν οι
λέξεις: ακατάληπτα (σ. 13),
ψυχραιµία, αφανίσω (σ. 14),
αποκωδικοποιήσει, τηλεσκόπιο,
αστρολάβο (σ. 28), συθέµελα (σ. 31),
χόβολη (σ. 34), κρύπτες, απερίσπαστη
(σ. 42), κολακείες (σ. 62), φουρκέτα
(σ. 69), συνετή (σ. 77)
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
 Η αγαπηµένη σούπα της Σουµουτού ήταν η βατραχόσουπα.
Μπορείς να γράψεις παρακάτω πια θα µπορούσαν να είναι τα
υλικά για µια τέτοια σούπα;

 Αν µπορούσες να φτιάξεις ένα µαγικό φίλτρο για να

εξαφανίσεις την πείνα και τη δυστυχία από τον κόσµο τι θα
έβαζες µέσα; (αν θέλεις ιδέες ρίξε µια µατιά στη σελίδα 15!)
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 «Πρώτα απ’ όλα ήθελε ένα δράκοντα µε καλό χαρακτήρα.
Τον ήθελε φύλακα ακοίµητο αλλά και δουλευτή. Να τρέχει
γρήγορα, αλλά και να καιροφυλακτεί. Να είναι ευκίνητος
µέσα στο ποτάµι, να της φέρνει φυτά και ψάρια, να κουβαλάει
πέτρες και ν’ αλλάζει τη ροή των νερών…». Έτσι ήθελε το
Δράκοντα η Σουµουτού. Αν µπορούσες να είχες κι εσύ έναν
βοηθό στις διάφορες …δουλειές του σχολείου, πώς θα τον
ήθελες; Περίγραψέ τον!

 Οι µάγισσες ήταν πάντα πρόσωπα πολύ ενδιαφέροντα για
τους παραµυθάδες. (Γιατί άραγε;;) Μπορείς να θυµηθείς κι
άλλα παραµύθια που να έχουν ιστορίες µε µάγους ή
µάγισσες;

Η Μάγισσα η Σουµουτού και οι Δράκοντες, Βάσω Ψαράκη

4

 Οι παρακάτω λέξεις θα σε βοηθήσουν να διηγηθείς την
ιστορία της Σουµουτού στους φίλους σου ή στους γονείς σου.
Κάποιος αταχτούλης όµως έβαλε και τρεις λέξεις που δεν
έχουν καµιά σχέση µε την ιστορία µας. Προσπάθησε να µην
µπερδευτείς!
Σοφή, πύργος, τροφή µαγική και άνοστη, δελφίνι, ποτάµι, µαγικά
φίλτρα, πόδια σαρανταποδαρούσας, φτερό καρχαρία, µεγάλο
αυγό, µαγικό βιβλίο, ύπνος γεµάτος όνειρα, άναψε φωτιά,
αδύναµο πλασµατάκι, έτρωγε καρότα, κακά µαντάτα, µαγικός
καθρέφτης, γράµµα, άδειος πύργος, µαγική τανάλια
 «Και τότε η Σουµουτού ξυπνούσε και θυµόταν τα παθήµατά
της, την πονηριά του µάγου και ορκιζότανε ότι γρήγορα το
βιβλίο της, το πολύτιµο, σοφό, µοναδικό βιβλίο της, µε την
εξυπνάδα της θα το ‘φερνε πίσω πάλι στον πύργο της.»
Κατάφερε άραγε η Σουµουτού να φέρει πίσω το σοφό βιβλίο;
Γίνε συγγραφέας και γράψε πώς τα κατάφερε!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Για σπίτι της είχε ……………………….. στη µέση του
δάσους.
Χρειαζόταν όµως ……………………… για να βλέπει
και να προβλέπει. Δεν έπρεπε να κοιµάται!
«Σκόνη από φτερά …………………………
Πόδια από …………………………»
…Δράκοντες πήγαιναν κι ερχόντουσαν, της
µαγείρευαν, της καθάριζαν στοές, ………… κι
αποθήκες, της κουβάλαγαν …………………… από
ποτάµια, λίµνες, βουνά και δάση……
…Η ώρα που ………… κάτω από τη χόβολη έσπασε
κι ένας ……………… µε πεταχτά κοφτερά δόντια
ήρθε και στάθηκε µπροστά της.
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