Την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 γιορτάσαμε την
Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου στη Δανειστική
Βιβλιοθήκη του Δήμου Ιητών.
Πήραν μέρος 22 παιδιά του Δημοτικού Σχολείου
Ίου και βοήθησαν μαθήτριες του Βαλέτειου Γυμνασίου Ίου
με Λυκειακές τάξεις.
Τα παιδιά έψαξαν στα ράφια και βρήκαν βιβλία
που τους κίνησαν το ενδιαφέρον, τα ξεφύλλισαν και
διάβασαν ένα μέρος τους. Όσα τους φάνηκαν
ενδιαφέροντα τα δανείστηκαν και τα πήραν στο σπίτι
τους. Πρότειναν στους φίλους τους να διαβάσουν κάποια
βιβλία που είχαν ήδη διαβάσει τα ίδια και τους είχαν
φανεί αξιόλογα.
Μοιράστηκαν σε ομάδες ή ζευγάρια και έγραψαν
δικές τους ιστορίες: Κάθε ομάδα έγραψε την αρχή ενός
φανταστικού παραμυθιού, δίπλωσε το χαρτί για να μην
φαίνεται και το έδωσε σε άλλη ομάδα, ενώ πήρε μιας
άλλης ομάδας. Έτσι κάθε ομάδα συνέχισε την ιστορία
κάποιας άλλης χωρίς να γνωρίζει τι είχε γράψει εκείνη.
Συνεχίστηκε με αυτό τον τρόπο η συγγραφή σε 4 μέρη.
Διαβάσαμε τις ιστορίες που προέκυψαν - έμοιαζαν
τρελούτσικες και μπερδεμένες, φυσικά! Μετά όμως κάθε
ομάδα πήρε τα δικά της κομμάτια και κάθε παιδί
ζωγράφισε μια εικόνα από την ιστορία.
Διαβάστε τα παραμύθια και δείτε τις ζωγραφιές
παρακάτω !
Ε. Κ.

Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας άρχοντας που
κυβερνούσε στη χώρα των πιο μικρών και αστείων ανθρωπάκων. Μια
μέρα όμως γεννήθηκε ένας ανθρωπάκος που δεν του ήταν γραφτό να
μείνει μικρός. Σαν μεγάλωσε, έγινε πολύ πολύ μεγάλος.
Ξαφνικά έγινε γίγαντας, όχι μόνο γίγαντας, αλλά άγριος
γίγαντας! Σαν να τρελάθηκε, άρχισε να περπατάει γρήγορα προς το
παλάτι του άρχοντα. Άρχισε να το γκρεμίζει με τα στιβαρά του χέρια. Ο
άρχοντας τρομαγμένος άρχισε να τρέχει φωνάζοντας: «βοήθεια,
βοήθεια!» Οι άνθρωποι φορώντας τα νυχτικά τους, αφού ήταν νύχτα,
κλειδώθηκαν στα σπίτια τους.
Όμως για καλή τους τύχη, ο γίγαντας ησύχασε και έφυγε από
τη χώρα φοβισμένος μήπως τον πιάσουν. Όμως δεν θα σταματούσε τις
καταστροφές. Έφτασε σε μια πόλη όπου ζούσαν και άλλοι γίγαντες.
Φοβισμένος κρύφτηκε στο σπίτι ενός κατοίκου. Εκεί άνοιξε το ψυγείο και
άρχισε να καταβροχθίζει ότι έβρισκε.
Στο τέλος όμως ο βασιλιάς της πολιτείας, που ήταν κι αυτός
γίγαντας, τον εξόρισε. Ο γίγαντας δεν ήθελε να φύγει και γι΄αυτό πήγε
στο ποτάμι και άρχισε να πετάει πέτρες στους κατοίκους. Μια πέτρα
όμως έπεσε στο δικό του κεφάλι. Ζαλισμένος έπεσε στο ποτάμι και
πνίγηκε.

Η ΑΡΧΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ζόμπι που το
έλεγαν Λίλη. Ήταν πολύ καλή κι όλοι οι άλλοι την
φώναζαν Χαδιάρα. Κάπου μακριά ζούσε ένα άλλο,
πολύ κακό και τρομαχτικό ζόμπι με το όνομα
Σεισμικούλης. Όταν φώναζε γινότανε σεισμοί.

Η ΜΕΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
Ξαφνικά τα μεσάνυχτα εμφανίστηκε ένας
άνθρωπος που ήταν άνθρωπος της νύχτας.
Τον έλεγαν Κουκουρόμυαλο! Ήταν ο βασιλιάς
των ανθρώπων της νύχτας. Μπήκε μέσα από
ένα ανοιχτό παράθυρο στην κρεβατοκάμαρα
ενός παιδιού. Χρησιμοποιώντας το ειδικό
μηχάνημά του, έδωσε στο παιδάκι ένα πολύ
όμορφο όνειρο.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
Όμως για καλή τους τύχη βρήκανε προμήθειες
για τούτη τη νύχτα κι έτσι τα μικρά τους είχαν
τροφή. Η ζούγκλα σιγά σιγά σκοτείνιαζε και τα
ζώα έπρεπε να πάνε και να κρυφτούνε στις
φωλιές τους πριν βγει η κακή τίγρη.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
Στο τέλος, μετά από πολλή προσπάθεια,
κατάφερε να μπει στον διαγωνισμό. Κι όχι μόνο
αυτό, νίκησε κιόλας! Μέχρι να γίνει γιαγιά
χόρευε και νικούσε παγκόσμιους διαγωνισμούς!

ΟΙ ΦΙΛΕΣ
Μια φορά κι έναν καιρό στο Κούλι, μια χώρα, ήταν
ένα κοριτσάκι που είχε τσακωθεί με τις φίλες της.
Οι φίλες της ήταν τσιγκούνες και ψώνια. Ήταν
τέσσερις: η μία πονηρούλα, η άλλη εγωίστρια, η
τρίτη όμορφη και η τέταρτη ήταν για την
καθαριότητα.

Ξαφνικά ένα βράδυ οι φίλες, που τη ζήλευαν, πήγανε και
της κλείσανε τα φώτα και το νερό του μπάνιου. Τρόμαξε η
φίλη και πήγε έξω στο σκοτάδι με τις πυτζάμες της. Άκουσε
μια φωνή και την ακολούθησε. Πήγε σε ένα δάσος. Εκεί
βγήκε μια μάγισσα. Αυτή η μάγισσα της είπε: «Έλα στο
παλάτι μου να σου δώσω ένα δώρο.» Εκείνη αποφάσισε να
την ακολουθήσει μέχρι το παλάτι.

Όμως για καλή της τύχη
οι φίλες της τη
φώναξαν και της είπαν:
«Μην πας εκεί, θα σε
μαγέψει!»
Απομακρύνθηκε η φίλη
και ακολούθησε τις
φίλες της αντί για τη
μάγισσα. Αργότερα οι
φίλες της είπαν:
«Συγνώμη, δεν θα το
ξανακάνουμε αυτό ποτέ
ξανά!».
Τελικά την άλλη μέρα οι
φίλες της πήγαν στο
σπίτι της φίλης και της
είπαν: «Θέλεις να
έρθεις στο γήπεδο μαζί
μας;» και εκείνη είπε:
«Ναι!» Αργότερα
παίξανε και ζήσαν αυτοί
καλά κι εμείς καλύτερα!

Η ΑΡΧΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα κάστρο γεννήθηκε
ένα μικρό κοριτσάκι.
Ο βασιλιάς και η βασίλισσα την ονόμασαν Ροζίνα.
Όταν μεγάλωσε η Ροζίνα, οι γονείς της της πήραν
για δώρο ένα βιβλίο. Από τότε η Ροζίνα άρχισε να
διαβάζει συνέχεια βιβλία.

Η ΜΕΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Ξαφνικά ένα βράδυ ένα κοριτσάκι έχασε το
σπίτι του αλλά βρήκε ένα παλάτι. Εκεί ζούσαν
δύο καλοί άνθρωποι που δεν είχαν παιδιά και
τη φιλοξένησαν στο παλάτι. Και εκείνη τους
ευχαρίστησε.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
Για καλή του τύχη όμως βρήκε μια πόλη και
πήγε εκεί.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
Στο τέλος βρήκε το σπίτι του. Η μαμά του το
μάλωσε γιατί γύρισε αργά, αλλά δεν ήξερε πως
είχε χαθεί. Όταν το κοριτσάκι εξήγησε στη
μαμά του τι είχε συμβεί, η μαμά του το πήρε
αγκαλιά και το κοριτσάκι της ζήτησε συγνώμη
και της είπε ότι δεν θα το ξανακάνει ποτέ.

Ο ΠΗΓΑΣΟΣ
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πήγασος
από άλλο πλανήτη που κουβαλούσε πολλά
μήλα . Κι όπως τα κουβαλούσε, έπεσε στη γη.

Ξαφνικά μια μέρα ξύπνησε από τον θόρυβο της
φύσης. Εκεί συνάντησε πολλούς μπελάδες. Οι
άνθρωποι τον κυνηγάγανε για να του πάρουνε
το κέρατο, επειδή ήταν πολύτιμο.

Όμως για καλή του τύχη ήταν πολύ δυνατό
και ξέφυγε. Μετά βρήκε ένα δάσος και πήγε
να κρυφτεί.

Μέσα στο δάσος είδε μια νεράιδα και της
εξήγησε τι είχε γίνει. Στο τέλος η νεράιδα τον
έστειλε στον πλανήτη του.

Ο ΚΥΚΛΩΠΑΣ

Μια φορά ήταν κάτι τέρατα που είχαν
10 κεφάλια, 50 χέρια και ένα μάτι στο μέτωπο.
Ονομάζονταν Κύκλωπες, ζούσαν σε σπηλιές και
είχαν ζώα.
Ξαφνικά ένα βράδυ ήρθαν κάποιοι
άνθρωποι που ήθελαν να σκοτώσουν τους
Κύκλωπες. Αλλά οι Κύκλωπες κάθε μέρα
έτρωγαν κι από δύο ανθρώπους.

Όμως για καλή τους τύχη μια μέρα που
ένας Κύκλωπας κοιμόταν, κάποιοι με ένα ξύλο
του έβγαλαν το μάτι.
Τέλος όταν ο Κύκλωπας άνοιξε την
πόρτα να βγουν τα ζώα, αυτοί δέθηκαν από
κάτω από τα ζώα και δεν τους έπιασε.

Η ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΠΟΛΗ
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια πόλη που την έλεγαν
Αδιαφορούπολη. Εκεί όποιος κι αν μιλούσε, δεν τον
άκουγαν. Μια φορά ήρθε ένας ξένος. Όποιος κι αν του
μιλούσε, αυτός τον άκουγε!
Ξαφνικά ήρθε ένας κύκλωπας και έκανε την πόλη χάλια,
μέχρι και σεισμό έφερε. Μετά ο κύκλωπας και οι φίλοι
του πήγαν σε ένα σπίτι να φάνε. Κοιμήθηκαν εκεί και
την άλλη μέρα πήγαν για γλέντι.

Όμως για καλή τους τύχη ο σεισμός δεν τα έκανε όλα
χάλια. Πολλοί άνθρωποι έφυγαν από την πόλη. Πολλοί
τραυματίστηκαν.
Τα πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν χειρότερα! Και
τότε ένα αεροπλάνο έπεσε!

Στο τέλος τα πράγματα έφτιαξαν.
Πολλοί άνθρωποι σώθηκαν, όλα τα σπίτια φτιάχτηκαν
και όλοι έζησαν καλά!

ΣΤΗ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο Κόκα, ένας
άνθρωπος. Ζούσε στη Λιλιπούπολη.
Ακόμα ήταν ο Σύννεφος Μπουμ, ένας άνθρωπος
κι αυτός από τη Λιλιπούπολη.

Ξαφνικά ήρθε ένας βρυκόλακας από τον ουρανό
και ήθελε να πιεί το αίμα των ανθρώπων.
Οι άνθρωποι όμως συγκέντρωσαν δέκα
καρχαρίες και τριάντα αγέλες λιοντάρια για να
τους πολεμήσουν.

Όμως για καλή τους τύχη κάτω ήταν μαλακό
καταπράσινο χορτάρι κι έπεσαν πάνω στο
μαλακό χορτάρι.

Τέλος έγινε θαύμα και η άνοιξη επέστρεψε με
τα λουλούδια της

