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ªια φορά και έναν καιρό ήταν ένας χαριτωμένος γατούλης, o Αδριανός,

που ζούσε σε ένα μικρό σπιτάκι μαζί με τον καλύτερό του φίλο, τον

Έκτορα. Ο Έκτορας ήταν ένα μικροσκοπικό, πανέξυπνο ποντίκι με κά-

τι τεράστια καταγάλανα μάτια, που κρύβονταν πίσω από ένα ζευγάρι γυαλιά μυω-

πίας.

Οι δύο φίλοι είχαν γεννηθεί την ίδια μέρα και από

τότε είχαν γίνει αχώριστοι! Η αλήθεια είναι ότι δεν

είχαν μαλώσει ποτέ, αν και είχαν εντελώς δια-

φορετικούς χαρακτήρες. Ο Αδριανός ήταν

πιο τεμπέλης και πιο φοβητσιάρης. Ο Έκτο-

ρας, από την άλλη, ήταν ιδιαίτερα ζω-

ηρός και ανήσυχος. Συχνά στριφογύ-

ριζε γύρω από τον Αδριανό, ενώ αυτός

κοιμόταν, και τον παρακαλούσε να βγουν

έξω για να ανακαλύψουν χαμένους θησαυρούς,

να γνωρίσουν μυθικά πλάσματα, να αναμετρηθούν

με δυνατούς δράκους! Τον τραβούσε από την ασή-

κωτη ουρά του και του έδειχνε πόσο δυνατά χέρια

είχε για να αντιμετωπίσει κάθε λογής εχθρό! Ο

Αδριανός τότε χαμογελούσε φιλικά και, γλιστρώ-

ντας απαλά, άλλαζε πλευρό και σιγομουρμούριζε:

– Όχι σήμερα, Έκτορα, γιατί είμαι πολύυυυυ κουρασμένος ζζζζ…

Τότε ο Έκτορας χοροπηδούσε πάνω στην ουρά του νευριασμένος και, όταν πια

κουραζόταν, έπεφτε και αυτός για ύπνο.

Μια μέρα που ο Αδριανός είχε πάει στην αγορά για να κάνει τα ψώνια της

εβδομάδας, πέρασε μπροστά από μια τεράστια βιτρίνα ενός μαγαζιού που που-

λούσε παιχνίδια. Ένα κατακόκκινο γυαλιστερό πατίνι τού τράβηξε αμέσως την προ-

σοχή. Τότε θυμήθηκε ότι τα γενέθλια του Έκτορα πλησίαζαν… Το πατίνι θα ήταν

το ιδανικό δώρο για τον ανήσυχο φίλο του! Χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκε μέσα στο

μαγαζί και το αγόρασε.
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Όταν πια έφτασαν τα γενέθλια του Έκτορα, ο Αδριανός με χαρά τού πρόσφερε

το δώρο που του είχε πάρει. Ο Έκτορας άνοιξε βιαστικά το περιτύλιγμα και, με το

που αντίκρισε το πατίνι, μια λάμψη ευχαρίστησης εμφανίστηκε στα μάτια του.

– Εμπρός, πάμε βόλτα! φώναξε ενθουσιασμένο το μικροσκοπικό ποντίκι. Δε γί-

νεται να μου χαλάσεις χατίρι σήμερα που είναι τα γενέθλιά μου!

Ο Αδριανός, πράγματι, δε χάλασε χατίρι στον καλύτερό του φίλο. Ανέβηκαν μαζί

πάνω στο πατίνι και, χωρίς να το καταλάβουν, είχε ήδη ξεκινήσει γι’ αυτούς ένα πε-

ριπετειώδες ταξίδι! Το πατίνι σιγά σιγά, ενώ προχωρούσε, άρχισε να ανασηκώνεται

από το έδαφος και οι δύο φίλοι βρέθηκαν να πετούν ψηλά στον ουρανό!

6
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Οι δύο φίλοι έπιασαν σφιχτά ο ένας τον άλλο για να μην πέσουν. Ο Έκτορας φώ-

ναξε δυνατά στον Αδριανό:

– Είναι το ωραιότερο δώρο που μου έχουν κάνει ποτέ!!! Ένα πατίνι που πετάει!!!

Κοίτα το σπίτι μας πώς φαίνεται από ψηλά! Κοίτα τον κήπο μας! Γιούχου!!!

Μάθημα 1ο
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– Νομίζω ότι πρέπει να κατέβουμε πια, είπε φοβισμένος ο Αδριανός. Πλησιά-

ζουμε τη θάλασσα!!! Ωχ! Δεν μπορώ να βλέπω τα κύματα! Αν πέσουμε, δεν ξέρω

να κολυμπάω! Κοίτα πώς κουνιούνται τα καραβάκια!

Μάθημα 2ο
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Οι δύο φίλοι χάζευαν μαγεμένοι τα τοπία κάτω από τα πόδια τους και δεν παρα-

τήρησαν ότι μαύρα απειλητικά σύννεφα είχαν αρχίσει να τους περικυκλώνουν. Μέ-

σα σε λίγα λεπτά ξεκίνησε να βρέχει.

– Μη φοβάσαι, Αδριανέ! Έχω μαζί μου την ομπρέλα μου. Ξέρω ότι δε σου αρέσει

το νερό.

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΣΕΛ. 8

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕΛ. 8-9 ( βάζουμε όλα τα σχέδια από

μια φορά για 5 επαναλήψει…………………………………………………………………….

Μάθημα 3ο
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– Έκτορα, έχουμε απομακρυνθεί πολύ! Θέλω να γυρίσουμε πίσω!

– Εγώ πάλι έχω μια λιγούρα… Κοίτα αυτούς τους ανθρώπους εκεί κάτω με αυτά

τα αστεία καπέλα… Νομίζω ότι τρώνε παγωτό! Τι λες, κατεβαίνουμε να πάρουμε

και εμείς από ένα;

Μάθημα 4ο
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Δεν άργησε να βραδιάσει και ο ουρανός γέμισε φωτεινά αστέρια.

– Αδριανέ, κοίτα τι όμορφο που φαίνεται το φεγγαράκι από εδώ! Ποτέ δεν το

είχα δει από τόσο κοντά, είπε μαγεμένο το ποντίκι. Πόσο θα ’θελα να σκαρφαλώσω

πάνω του!

– Δεν πιστεύω να θες να φτάσουμε στο φεγγάρι με το πατίνι! είπε νευριασμένος

ο Αδριανός.

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΕΛ. 12– 13

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕΛ. 12– 13 ( βάζουμε όλα τα σχέδια από

μια φορά για 5 επαναλήψεις τουλάχιστον)

………………………………………………………………………….

Μάθημα 5ο
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Οι δύο φίλοι αποκοιμήθηκαν πάνω στο πατίνι, το οποίο συνέχιζε το ταξίδι του.

Φυσικά ονειρεύτηκαν όλες τις όμορφες εικόνες που είχαν συναντήσει μέχρι τώρα.

Μάθημα 6ο
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Όταν πια ξημέρωσε, οι δύο φίλοι κοιμό-

ντουσαν ακόμα. Είχαν εξαντληθεί από το

ταξίδι της προηγούμενης ημέρας. Ξαφνι-

κά ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος σαν

ταμπούρλο. Ο Έκτορας πετάχτηκε φοβισμέ-

νος. Άρχισε να ταρακουνάει τον Αδριανό και να

φωνάζει:

– Πόλεμος! Πόλεμος! Μας επιτίθενται! Ξύ-

πνα, Αδριανέ!

– Γιατί φωνάζεις έτσι, Έκτορα; ρώτησε μέσα

στον ύπνο του ο γατούλης.

– Μα, καλά, δεν ακούς; Γίνεται πόλεμος!

– Το στομάχι μου είναι, Έκτορα… Διαμαρτύρεται, γιατί πεινάω!!!

– Ας φάμε πρωινό, λοιπόν! είπε ο Έκτορας με ενθουσιασμό. Για να δούμε όμως

πού βρισκόμαστε!

Οι δύο φίλοι είχαν απομακρυνθεί πολύ από το σπίτι

τους. Δεν αναγνώριζαν τις περιοχές που αντίκριζαν

κάτω από τα πόδια τους.

– Δεν ξέρω πού είμαστε, Έκτορα, είπε τρομο-

κρατημένος ο Αδριανός. Πώς θα γυρίσουμε πίσω

στο σπίτι μας τώρα;

– Μην ανησυχείς, καλέ μου φίλε. Έχω μαζί μου

χάρτη. Θα τον ανοίξουμε και θα βρούμε τον δρόμο

της επιστροφής!

Μάθημα 37ο: Τσ τσ
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– Για να δούμε πού βρισκόμαστε, είπε με όρεξη ο Έκτορας. Για πες μου, τι

βλέπεις από κάτω;

– Βλέπω πάρα πολλά αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο… Παραμένουν

ακίνητα… Έχει γίνει ατύχημα…

– Αααα! Κατάλαβα! Είμαστε πάνω από την Αττική Οδό!

Γράφω το

14
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Ασκήσεις
α. Βοήθησε τον Έκτορα να κυκλώσει με κόκκινο μολύβι το γράμμα α:

αυτοκίνητο γάτος               άλογο               άγκυρα

αεροπλάνο ποντίκι              πατίνι                αχλάδι

β. Χρωμάτισε τις εικόνες που αρχίζουν από α:

γ. Ζωγράφισε στο πίσω μέρος του βιβλίου τρεις λεξούλες που τελειώνουν σε α:

Μάθημα 7ο: Α α
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Μάθημα 8ο

– Λοιπόν, Έκτορα, βρήκες τον δρόμο της επιστροφής;

– Για πες μου τώρα, τι βλέπεις; είπε το ποντίκι που είχε χαθεί πίσω από τον

τεράστιο χάρτη.

– Βλέπω πολλές πατάτες!

– Μα ναι! Ξέρω πού είμαστε. Πετάμε πάνω από την Πατατοχώρα!

Γράφω το

1616

3
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Ασκήσεις
α. Συμπλήρωσε μαζί με τον Αδριανό στις παύλες το γράμμα Π, π και διάβασε:

α                  α                  α

α                  α                  α

β. Κύκλωσε με κόκκινο μολύβι το γράμμα π:

παπούτσι          πεπόνι          ποντίκι          γάτος 

γ. Βάλε μαζί με τον Αδριανό σε κύκλο την παρεούλα «πα» με πράσινο μολύβι:

παγωτό πατίνι παράθυρο

παπαγάλος πατάτες πινέλο

17
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Μάθημα 9ο

– Δηλαδή βρισκόμαστε σε άλλη χώρα;;;

– Πολύ φοβάμαι πως ναι, Αδριανέ… Εδώ, μάλιστα, διαβάζω ότι στην Πατα-

τοχώρα μένουν μόνο Ινδιάνοι, οι οποίοι καλλιεργούν πατάτες για να ζήσουν.

Μμμ… Πολύ θα ήθελα να τις δοκιμάσω… Τι λες, κατεβαίνουμε;

– Ιιιιι… Ινδιάνοι; Κι αν δε θέλουν να γίνουμε φίλοι;

Γράφω το

18
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να δοκιμάζατε 
τις νόστιμες 
πατάτες μας; 
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Ασκήσεις
α. Βοήθησε τον Αδριανό να κυκλώσει με κόκκινο μολύβι το γράμμα Ι, ι:

Ινδιάνος   πατάτες   ιπποπόταμος   χάρτης   Ινδιάνα   βιβλίο

β. Γράψε κι εσύ: 

πα              

πι            

παπί             

γ. Μπορείς να ζωγραφίσεις τα λουλούδια που κρύβουν το γράμμα Ι, ι;

19
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