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1. 

Και τώρα που κολυμπήσαμε στον βυθό της Ψαροκοκκαλούς, μήπως
ήρθε η ώρα να γράψουμε τη δική μας ιστορία;

Και βέβαια μπορούμε!

Τα υλικά που χρειάζεται μια ιστορία για να δημιουργηθεί και να
γίνει βιβλίο είναι... απαντήσεις!
Απαντήσεις σε έξι σημαντικές ερωτήσεις:
               

ΠΟΙΟΙ – ΠΟΥ – ΤΙ – ΠΟΤΕ – ΠΩΣ – ΓΙΑΤΙ

ΠΟΙΟΙ είναι οι ήρωες της ιστορίας -ή ο ήρωας (γιατί σε κάποια βιβλία
είναι μόνο ένας ο ήρωας);

ΠΟΥ - Σε ποιο μέρος βρίσκονται οι ήρωες;

ΤΙ ακριβώς συμβαίνει;

ΠΟΤΕ συμβαίνει - ακόμη κι αν δεν είναι ξεκάθαρο το πότε, σίγουρα
εμείς μπορούμε να το ανακαλύψουμε!

πΩΣ συμβαίνει - δηλαδή με ποιους τρόπους; 

και το σημαντικότερο όλων

ΓΙΑΤΙ συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν;



Για πάμε να αναλύσουμε τα συστατικά αυτής της ιστορίας:

Ποιοι είναι οι ήρωες του βιβλίου;
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Πού βρίσκονται οι ήρωες;
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Τι συμβαίνει στο βιβλίο;
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Πότε συμβαίνει;
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Πώς συμβαίνει;
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Γιατί συμβαίνει;
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..



2.

Ας προσπαθήσουμε τώρα να φτιάξουμε μια δική μας ιστορία με τους
ίδιους ήρωες, δηλαδή την Ψαροκοκκαλού, τον Βασιλιά και όλα τα
πλάσματα του βυθού, αλλά με άλλες απαντήσεις στις ερωτήσεις. Αν ο
τόπος που συμβαίνουν όλα αυτά δεν είναι ο Βυθός, πού θα
βρίσκονται οι ήρωες; Ξεκινάμε;
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..



3.
Αντιστοίχιση - Ταίριαξε τις εικόνες με τις λέξεις! 

 

Ψαροκοκκαλού

Ψαρωτό

Βασιλιάς
Σφυροκέφαλος

Ιππόκαμπος

Χταπόδι



4.
Ο καρχαρίας έφαγε τα γράμματα. 
Συμπλήρωσε τις λέξεις και βοήθησε την Ψαροκοκκαλού.

 
 

ΒΥ_ _ _ 

ΧΤ_Π_Δ_

Ψ_Ρ_

ΙΠΠΟ______

ΨΑΡ___

ΓΟΡΓ___
 
 



5.
Γράμμα 

Επιλέγουμε έναν ήρωα μέσα από το βιβλίο και του γράφουμε ένα
γράμμα. Τι θέλουμε να του πούμε; 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………

 



6.
Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ

 
Γράψε μία λεζάντα κάτω από τον κάθε πίνακα!



Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ
 

Γράψε μία λεζάντα κάτω από τον κάθε πίνακα!



Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ
 

Γράψε μία λεζάντα κάτω από τον κάθε πίνακα!



Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ
 

Γράψε μία λεζάντα κάτω από τον κάθε πίνακα!



7.

Λαβύρινθος 

Βοήθησε την Ψαροκοκκαλού να φτάσει στο πτερυγομμωτήριο. 
 



8.

Βρες τις 5 διαφορές

 



9.

 Πώς φαντάζεσαι εσύ τον βυθό της αγένειας; Ζωγράφισέ τον!

 



10.

Δημιούργησε νέους κατοίκους στον βυθό!

Σχεδίασε και δώσε όνομα σε νέα είδη κατοίκων του βυθού. Για να είναι
ακόμη πιο διασκεδαστικό τα ονόματα των νέων κατοίκων πρέπει να
ξεκινάνε από τα γράμματα που έχει το όνομα της ηρωίδας του
βιβλίου!
                                  Πριγκίπισσα Ψαροκοκκαλού
Αυτά τα γράμματα είναι: Π Ι Γ Κ Σ Α Ψ Ρ Ο Λ Υ. 
Ας δημιουργήσουμε!

 





11.

Πού ταιριάζει το κοχύλι;

 



12.

Μέτρησε τα πλοκάμια των χταποδιών και γράψε πόσα είναι συνολικά!

 



13.

Αναγραμματισμός

Βάλε τα γράμματα στη σωστή σειρά και βρες τη λέξη!

ΙΑΨΡ
 
 

ΥΟΒΘΣ 
 
 

ΠΑΧΤΔΟΙ 
 
 

ΘΜΜΡΠΟΛΟΥΗΥΠΡΑ 
 
 

ΑΣΘΛΑΑΣ 



14.

Η Ψαροκοκκαλού έμαθε να λέει ευχαριστώ. Εσύ σε ποιες περιπτώσεις
λες ευχαριστώ; Σε ποιες δε λες;

 

Λέω ευχαριστώ!

 

Δε λέω ευχαριστώ!



15.

Πες σε αυτούς που θες ευχαριστώ...

 

 

Ευχαριστώ                     
 γιατί 

 

Ευχαριστώ                     
 γιατί 

 

 

Ευχαριστώ                     
 γιατί 

 

 

Ευχαριστώ                     
 γιατί 

 



16.

Εάν το ευχαριστώ ήταν χρώμα τι χρώμα θα ήταν; Ας ζωγραφίσουμε
το ευχαριστώ!

 

 



ΠΡΟΧΕΙΡΟ

 

 



ΠΡΟΧΕΙΡΟ

 

 



Μαρία Μπακάρα

Η Μαρία Μπακάρα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε μετεκπαίδευση στο Παιδικό Μουσείο, στο σεμινάριο
«Εκπαίδευση στα Μουσεία». Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα «Ανάγνωση,
Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό» του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.
Εργάζεται στον τομέα των βιβλίων και της λογοτεχνίας. Συνεργάζεται με εκδοτικούς
οίκους, με πολιτιστικούς φορείς, μουσεία και βιβλιοθήκες σχεδιάζοντας και υλοποιώντας
εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Επικοινωνήστε μαζί της: mmpakara@gmail.com

Μαριλένα Παππά

Η Μαριλένα Παππά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988, σπούδασε Δημόσια Διοίκηση στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο και Επικοινωνία & Δημοσιογραφία και εργάζεται στον χώρο της
επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές, νουβέλες, διηγήματα
και βιβλία για παιδιά. Το βιβλίο της «Ο πλανήτης που χαμογελά» κυκλοφόρησε το 2021
στα Αγγλικά, ενώ έχει διασκευαστεί και ως θεατρικό έργο. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.marilenapappa.com
Επικοινωνήστε με τη συγγραφέα: info@marilenapappa.com



Σε ευχαριστούμε για τη βουτιά!


