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Ιδέες για δραστηριότητες μετά… 

  
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Αφιερωμένες στην κόρη μου Ελένη. 

Καθημερινή πηγή έμπνευσης και δημιουργίας!  

Μ. Κ. 
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Φίλες και φίλοι,  
για να ανοίγετε αυτό το αρχείο, υποθέτω ότι έχετε ήδη διαβάσει Το κρυφτό της χαράς!  

Ένα από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία! Ελπίζω να το αγαπήσατε κι εσείς!  

 

Οι σελίδες που ακολουθούν χωρίζονται σε δύο στήλες. 

Στην αριστερή στήλη μπορείτε να διαβάσετε μια νέα μικρή ιστορία, με πρωταγωνιστές τα πέντε ζωάκια από Το κρυφτό της χαράς! 

Στη δεξιά στήλη μπορείτε να διαβάσετε ιδέες για δημιουργικές δραστηριότητες, εμπνευσμένες από τη νέα μικρή ιστορία.   

Για την ακρίβεια:   

 Δραστηριότητες ανοιχτές στις ιδέες, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.  

 Δραστηριότητες που συνδέονται αδιόρατα αλλά ουσιαστικά με τη γλώσσα, τα μαθηματικά, το περιβάλλον, τις τεχνολογίες, τη δημιουργία 

και την έκφραση.  

 Δραστηριότητες που με ελάχιστες τροποποιήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά και στο σπίτι και στο σχολείο… και από γονείς 

και από εκπαιδευτικούς… και από μικρά και από μεγάλα παιδιά! 

 

 
Εάν είστε γονείς, σας εύχομαι να απολαύστε κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες, τροποποιώντας τες ανάλογα με την ηλικία και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών σας. Θα χαρώ να μάθω νέα σας στο: marilenakavada@ath.forthnet.gr  

 

Εάν είστε εκπαιδευτικοί, σας εύχομαι να εξελίξετε αυτές τις ιδέες, έτσι ώστε να εξυπηρετήσετε καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών και του 

προγράμματος σας. Δίχως να ξεχνάτε ωστόσο, ότι το βασικό κείμενο του βιβλίου μπορεί να γίνει μια ενδιαφέρουσα αφορμή για ευφάνταστες και 

δημιουργικές δραστηριότητες σχετικές με διάφορα γνωστικά αντικείμενα.  
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Ήδη υλοποιούνται εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εμπνευσμένες από Το κρυφτό της χαράς, σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο,  με άξονες τα 

συναισθήματα και το περιβάλλον. Μετά την ολοκλήρωσή τους, πρόκειται να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο και να παρουσιαστούν σε βιωματικά 

εργαστήρια για εκπαιδευτικούς (περισσότερες πληροφορίες στο: www.magiko-kohili.gr).  

 

Εφόσον αξιοποιήσετε κι εσείς Το κρυφτό της χαράς, για εκπαιδευτικούς σκοπούς στην τάξη σας, θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή μου να 

επικοινωνήσουμε και ενδεχομένως να παρουσιάσουμε και τη δική σας δουλειά.  

Είτε διαδικτυακά, είτε στο πλαίσιο κάποιας επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.  

Έτσι ή αλλιώς, θα χαρώ να επικοινωνήσουμε στο:  

marilenakavada@ath.forthnet.gr)        

 

Τέλος, είτε είστε γονείς, είτε είστε εκπαιδευτικοί θα σας πρότεινα  

αφού αξιοποιήσετε δημιουργικά το βασικό παραμύθι κι εφόσον τα παιδιά το επιθυμούν,  

τότε να επιδιώξετε την επέκταση του:  

 Συζητώντας τις υποθέσεις τους για το τι μπορεί να συνέβη την επόμενη ημέρα,  

           όταν ξύπνησαν οι πέντε φίλοι κάτω από την καρυδιά.   

 Διαβάζοντας ή λέγοντας τους τη νέα ιστορία με δικά σας λόγια 

 Προσκαλώντας τα σε κάποιες από τις προτεινόμενες δραστηριότητες, 
           αρκεί να συνδέονται με τα ενδιαφέροντα τους.  

 Υποστηρίζοντας τις δικές τους ιδέες για την αξιοποίηση του βιβλίου.  

 Ανακαλύπτοντας πολλές εκπλήξεις,  
           περισσότερες δημιουργικές ιδέες  
           και όλα τα νέα των πέντε φίλων στο:  

      www.magiko-kohili.gr                                                                                                                          Με ευχές για μια ζωή γεμάτη χαρά! 

Μαριλένα Καββαδά 
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Μετά το κρυφτό της χαράς… 
Το άλλο πρωί, οι πέντε φίλοι απολάμβαναν το πρωινό τους, 

τραγουδώντας το γλυκό καλημέρισμα του Ήλιου.  

 

Ο Ήλιος δεν πίστευε στα μάτια του! Μήτε στα αυτιά του!  

 

Έτσι, άρχισε να τραγουδά κι εκείνος!  

 

Μαζί… κι όλα τα πλάσματα του δάσους!  

 

Εσείς τι περιμένετε; Ώρα για τραγούδι! 

 
 

 Ακούγοντας το καλημέρισμα μας, χαλαρώστε και 

ζωγραφίστε ελεύθερα όλα όσα θα γέμιζαν την ημέρα 

σας με χαρά! 
Μια καλημέρα αν ζητάς 

για σένα κι όσους αγαπάς! 
Βάλε σε κάθε της λεπτό 
κέφι, χαμόγελο γλυκό! 

 
Βάλε χρώματα και νότες 

βάλε λέξεις και φιλιά, 
βάλε χάδια και φιλάκια 

χάρισε μου μια αγκαλιά! 
 

Μια καλημέρα αν ζητάς 
για σένα κι όσους αγαπάς! 
Βάλε σε κάθε της στιγμή 
μια πινελιά ξεχωριστή! 

 
Τρέχα τρέχα στον αέρα 
παίξε με το φως κρυφτό 

πέρνα απ’ το ουράνιο τόξο 
χοροπήδα στο γιαλό! 

 
Μια καλημέρα αν ζητάς 

μέσα σ’ ότι αγαπάς 
ψάξε και βρες το θησαυρό 

της χαράς το μυστικό! 
 

Στίχοι: Μαριλένα Καββαδά 
Μουσική: Νίκος Γ. Παπαδογιώργος 

Τραγούδι: Γιώργος Μπαγιώκης 



5 
 

 

Όταν τελείωσε το τραγούδι, η Χελώνα είπε χαρούμενα: 

- Ώρα για γυμναστική φίλοι μου!  

 

Για πότε ξεκίνησαν όλοι οι φίλοι να γυμνάζονται με κέφι,  

δεν λέγεται!  

 

Όχι για να κερδίσουν μετάλλια, κύπελλα, δόξα και τιμές!  

 

Μα, για να αποκτήσουν γερό σώμα και να χαρούν! 

 

Καλέ, τι κάθεστε; Σηκωθείτε!  

 

1… 2… 3… Όλοι στη γραμμή! 

 

1… 2… 3… Για γυμναστική!  
 

 Γυμναστείτε αυτοσχέδια!  

      Στο σπίτι, στο σχολείο, στο πάρκο…  

      ή στο κοντινότερο δάσος!  

      Όλοι μαζί!  

      Μεγάλοι και μικροί! 

 

 Για περισσότερες ιδέες δείτε σχετικά  

     βίντεο στο διαδίκτυο… 

 

 Μοιραστείτε εμπειρίες σας σχετικές με τη γυμναστική.  

 

 Συζητήστε για τα οφέλη της γυμναστικής  

στο σώμα και την ψυχή.  

 

 Πάνω απ’ όλα όμως, φροντίστε να βάλετε συστηματικά 

την άσκηση στη ζωή σας!  

     Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος τρόπος!  

      

 Αλήθεια, ποιο είναι το αγαπημένο σας άθλημα και γιατί; 
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Ο Σκίουρος είπε τότε με κέφι: 

- Το δάσος μας χρειάζεται φροντίδα!  

     Ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη μπόρα που περάσαμε! 

 

- Ώρα να φροντίσουμε το δάσος μας, είπαν με μια 

φωνή τα υπόλοιπα ζωάκια και ξεκίνησαν. 

 

Δίχως να λογαριάζουν την κούραση! 

 

Το δάσος ήταν το σπίτι τους. 

 

Το δάσος δίνει ζωή σε όλους μας! 

 

 

 

 

 Αναζητήστε, μελετήστε και ανακαλύψτε τα μυστικά της 

φύσης που κρύβονται στα δάση!  

 

 Χαλαρώστε με μια βόλτα στο κοντινότερο σας δάσος!  

 

 Τραβήξτε φωτογραφίες και φτιάξτε ένα άλμπουμ ή 

οργανώστε μια έκθεση φωτογραφίας με θέμα το 

δάσος.  

 
 Μαζέψτε φυσικά υλικά για όμορφες δημιουργίες στο 

σπίτι ή στην τάξη και χαρίστε τα σε φίλους!  

 

 Καταγράψτε λέξεις που σχετίζονται με το δάσος! 

Δασοφύλακας, δασοπυροσβέστης και δασαρχείο; Δεν 

είναι οι μόνες!  

 

 Αναζητήστε, μελετήστε και πληροφορηθείτε για τους 

φυσικούς και τους ανθρωπογενείς κινδύνους που 

απειλούν τα δάση. Μοιραστείτε τις δικές σας ιδέες και 

προτάσεις για την εξάλειψη όλων αυτών των κινδύνων! 
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Πλησίαζε μεσημέρι και οι κοιλίτσες των πέντε φίλων 

γουργούριζαν για τα καλά!  

 

Ο Λαγός πρότεινε: 

- Ώρα να μαγειρέψουμε! Αν μαζέψουμε 9 καρότα, 7 

μανιτάρια, 5 βατόμουρα, 3 φράουλες… 

- Κι ένα καρύδι! Είπε ο Σκίουρος…  

- Θα φτιάξουμε ένα τέλειο γεύμα, είπε γελώντας το Αηδόνι! 

 

Έτσι κι έγινε!  

Οι πέντε φίλοι έγραψαν μια λίστα με υλικά  

και ξεκίνησαν να συλλέγουν όλα όσα χρειάζονταν  

για να ετοιμάσουν το τραπέζι τους!  

Παίζοντας ταυτόχρονα…  

Τι; Παιχνίδια κουζινομαθηματικά!  

 

 

 

 

 

 Συζητήστε για το νόημα μια σωστής και 

ισορροπημένης διατροφής.  

 

 Γράψτε μια λίστα με ιδέες για υγιεινή διατροφή! 

 
 Συγκεντρώστε τα υλικά και τρέξτε στην κουζίνα! Όχι 

μόνο για μαγείρεμα…  Αλλά και για μαθηματικά!   

          Πώς γίνεται; Με χίλιους τρόπους! Για παράδειγμα,   

          αναζητήστε το βιβλίο: Μαθηματικά στην κουζίνα, του  

          Δημήτρη Χασάπη (εκδ. Μεταίχμιο).  

           Όπως αναφέρεται στο οπισθόφυλλο του:   
«Πόσες φορές σκεφτήκατε να βοηθήσετε το παιδί σας να κατανοήσει ή να ασκηθεί 

στα μαθηματικά του σχολείου -του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού- αλλά δε 

βρήκατε έναν τρόπο ευχάριστο για το παιδί σας και για εσάς; Κι, όμως, υπάρχει 

ένας τρόπος! Αξιοποιήστε τις ιδέες και τις συνταγές που προτείνονται στα 

"Μαθηματικά στην κουζίνα" και μετατρέψτε την κουζίνα σας σε μαθηματικό 

εργαστήριο, αφού: Όταν Μαγειρεύουμε - ταξινομούμε και βάζουμε σε σειρά - 

απαριθμούμε - μετράμε το βάρος, τον όγκο, τον χρόνο, τη θερμοκρασία 

υπολογίζουμε το κόστος ή τις θερμίδες κάθε φαγητού - διαβάζουμε και γράφουμε 

μαθηματικά - λύνουμε προβλήματα. Φορέστε, λοιπόν, τις ποδιές και χαρείτε 

δημιουργικές ώρες μάθησης και ψυχαγωγίας με τα παιδιά σας». 
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Όταν οι πέντε φίλοι ήταν χορτάτοι πια,  

το Αηδόνι πρότεινε: 

 

- Να οργανώσουμε μια μεγάλη γιορτή στο δάσος.  

Ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε τη χαρά μας! 

 

 Η Χελώνα, το Σκιουράκι, ο Λαγός και ο Σκαντζόχοιρος, 

ξεκίνησαν να χοροπηδούν και να κάνουν τούμπες  

από τη χαρά τους!  

 

Για πότε ξεκίνησαν να ετοιμάζουν τη μεγάλη γιορτή…  

Δεν ξέρω να σας πω!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετοιμάστε μια γιορτή στο σπίτι, στο σχολείο, στο 

δάσος, στην αυλή! Για τη χαρά! Έτσι απλά!  

          Χωρίς ιδιαίτερο λόγο! 

 

 Καταγράψτε με σειρά προτεραιότητας όσα θέλετε να 

κάνετε και μοιραστείτε υποχρεώσεις. 

 
 

 Διασκεδάστε όλοι μαζί! Μεγάλοι και μικροί! Χορεύοντας 

ότι αγαπάτε… και γιατί όχι:  

o Τον αργό χορό της Χελώνας  

o Το ζωηρό χορό του Σκίουρου  

o Το χοροπηδηχτό χορό του Λαγού 

o Τον αέρινο χορό του Αηδονιού 

o Τον κουτρουβαλιαστό χορό του Σκατζόχοιρου. 

 

 Χαλαρώστε ακούγοντας το Καρναβάλι των ζώων του 

Καμίγ Σαιν Σανς ή το Ιστορίες από το δάσος της 

Βιέννης του Γιόχαν Στράους ή την Ωδή στη χαρά του 

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.  
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Ο Σκαντζόχοιρος ανέλαβε να γράψει  
και να ταχυδρομήσει τις προσκλήσεις! 

 

Το Αηδόνι ανέλαβε να ετοιμάσει μια λαμπρή συναυλία!  

 

Ο Λαγός ανέλαβε να φτιάξει νόστιμες και υγιεινές 
λιχουδιές! 

 

Ο Σκίουρος ανέλαβε να ομορφύνει το δάσος  

στολίζοντας το με δικές του χειροτεχνίες… 

 

… Και η Χελώνα ανέλαβε να οργανώσει  

για τη μεγάλη μέρα της χαράς,  

τους πρώτους Πανκαρυδικούς αγώνες! 

Τι είναι οι Πανκαρυδικοί αγώνες;  

Αγώνες στα αθλήματα που παίζονται με καρύδια  

αντί για μπάλες!  

Τι περιμένετε;  

Αρπάξτε ένα καρύδι και ξεκινήστε!  

 Στείλτε προσκλήσεις με το ταχυδρομείο αλλά και 

ηλεκτρονικά! Όχι μόνοι σας οι μεγάλοι! Με τα παιδιά! 

 

 Διαλέξτε μουσικές και ετοιμάστε το δικό σας 

πρόγραμμα! Οι μικροί Djs θα σας εκπλήξουν με τις 

επιλογές τους! 

 
 Δημιουργήστε μερικές πραγματικά δυναμωτικές 

λιχουδιές με φρούτα και ξηρούς καρπούς! Μόνο μην 

ξεχάσετε το κέικ καρότου και την καρυδόπιτα. Η 

συγγραφέας του βιβλίου θα τα εκτιμήσει!  

 
 Στολίστε τον χώρο σας με δικές σας δημιουργίες! Τα 

καρύδια προσφέρονται για πολλές και πρωτότυπες 

χειροτεχνίες! Το Αηδόνι έφτιαξε με καρύδια καστανιέτες 

για τη μεγάλη γιορτή! Εσείς;  

 
 Μετατρέψτε τα καρύδια σε μπαλάκια, χρωματίζοντας 

τα ανάλογα, και οργανώστε παιχνίδια! Το 

Καρυδόσφαιρο θα σας ξετρελάνει! 
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Πράγματι, οι πέντε φίλοι τα κατάφεραν!  

Οργάνωσαν την πιο χαρούμενη γιορτή στο δάσος, 

για τους ίδιους αλλά και όλους τους φίλους τους! 

 

Ο Ήλιος τους καμάρωνε χαρούμενους όλη την ημέρα…  

 

Ώσπου σουρούπωσε και ήρθε το φεγγάρι  

για να βοηθήσει στο τελευταίο παιχνίδι της γιορτής!  

 

Στο κρυφτό της χαράς!  

 

Πώς παίζεται;  

 

Α! Διαβάστε τις οδηγίες και απολαύστε το! 

 

 

 

 

 

 

 Οδηγίες παιχνιδιού: «Το κρυφτό της χαράς» 

 

1. Πάρτε ένα καλάθι και γεμίστε το με τόσα καρύδια όσοι 

είναι οι συμμετέχοντες του παιχνιδιού. Αν θέλετε, 

μπορείτε να τα έχετε βάψει πρώτα στα χρώματα που 

αγαπάτε. 

2. Κρύψτε το καλάθι σε κάποιο σημείο του χώρου που 

παίζετε. 

3. Οι παίκτες ξεκινούν να ψάχνουν! 

4. Όποιος ανακαλύψει το θησαυρό είναι ο νικητής! 

Κερδίζει ένα καρύδι της επιλογής του από το καλάθι και 

μοιράζει τα υπόλοιπα στους συμπαίκτες του!  

         Όποιος θέλει το τρώει, όποιος θέλει το φυλάει  

         και όποιος θέλει το χρησιμοποιεί για να φτιάξει  

         μια δική του κατασκευή!  

 

Σημείωση: Μετά το παιχνίδι, είναι μια καλή ευκαιρία να 
αναζητήσετε, να ανακαλύψετε και να μοιραστείτε 
γνώσεις για το καρύδι και την καρυδιά. Έχουν τόσο 
μεγάλη αξία!  
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Από εκείνη την ημέρα,  

στο δάσος καθιερώθηκε η «Ημέρα Χαράς»,  

να γιορτάζεται και μια και δυο και τρεις…  

και χίλιες δεκατρείς φορές τον χρόνο! 

 

Όσο για τους πέντε φίλους… 

Αν θέλετε να ξέρετε: 

 

Η Χελώνα αργά, αλλά σταθερά, ξεκίνησε να ταξιδεύει στα 

πέρατα του κόσμου. Για να μεταφέρει το μήνυμα της χαράς, 

οργανώνοντας τους Πανκαρδιακούς Αγώνες.  

Αγώνες για να χαίρεται η καρδιά σου!  

Αυτό κι αν ήταν επιτυχία!  

 

Ο Λαγός ανακάλυψε το μεγάλο του ταλέντο στη μαγειρική. 

Συνεργάστηκε με τον γείτονα του για να έχει φρέσκα 

λαχανικά πρώτης τάξεως και έγινε ξακουστός για τις 

συνταγές του με ξηρούς καρπούς και καρότα!   

 Οργανώστε κι εσείς στο σπίτι ή το σχολείο σας μια 

«Ημέρα Χαράς» για να τη γιορτάζετε όποτε θέλετε!  

          Η συγγραφέας του παραμυθιού  

          περιμένει πρόσκληση σας!  

 

 

 

 

 Οργανώστε κι εσείς Πανκαρυδικούς ή Πανκαρδιακούς 

Αγώνες! Σίγουρα θα τους απολαύσετε! Η Χελώνα θα 

χαρεί να δει φωτογραφίες σας! 

 
 
 

 Πειραματιστείτε με την κηπουρική. Τι; Μόνο φακές 

έχετε φυτέψει σε μπολάκι; Καλέ προσπαθήστε ακόμα 

και στο μπαλκόνι! 

 

 Πειραματιστείτε στην κουζίνα συνδυάζοντας λαχανικά 

και ξηρούς καρπούς! Ο Λαγός θα σας ευγνωμονεί εάν 

τον βοηθήσετε τόσο στο νέο του βιβλίο! 
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Ο Σκίουρος αποφάσισε να σταματήσει να ασχολείται με 

τρίχες και σπούδασε περιβαλλοντολόγος. Σήμερα εργάζεται 

εντατικά για την προστασία του περιβάλλοντος!  

 

Το Αηδόνι άνοιξε ένα σπουδαίο ωδείο και βοηθάει 

συστηματικά καλλιτέχνες στα πέρατα των δασών, να 

ανακαλύψουν και να αναδείξουν τα ταλέντα τους!   

 

Τέλος, ο Σκαντζόχοιρος σταμάτησε να γράφει προεκλογικές 

ομιλίες, μετέτρεψε την κουφάλα του δέντρου του δανειστική 

βιβλιοθήκη για παιδιά και άρχισε να γράφει παραμύθια. Το 

αγαπημένο του παραμύθι ξεκινά με τη φράση:  

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια βελανιδιά… 

 

Μα, αυτό είναι ένα άλλο παραμύθι! 

Θα το διαβάσετε μια άλλη φορά! 

 

 Γράψτε ένα σύνθημα για την προστασία των δασών σε 

ένα πανό. Ο Σκίουρος θα σας είναι υπόχρεος εάν του 

το χαρίσετε!  

 

 Γράψτε στίχους εμπνευσμένους από το κρυφτό της 

χαράς! Το Αηδόνι θα χαρεί να τους μελοποιήσει για το 

νέο μιούζικαλ που ετοιμάζει! 

 

 Συνεχίστε το παραμύθι του Σκίουρου για τη βελανιδιά.  

Ψάχνει κάτι υπέροχο για να διαβάσει στις διακοπές 

του! 

 
 Για την ώρα, εκτυπώστε την επόμενη σελίδα  και 

ακούγοντας το νανούρισμα μας, χαλαρώστε πετώντας 

στου φεγγαριού το δίχτυ ότι σας τρομάζει και χαλάει τα 

όνειρά σας!  
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Του φεγγαριού το δίχτυ! 
 

Κοιμάται ο ήλιος στα βουνά 
και ήρθε το φεγγάρι 
στη στράτα του ουρανού ξανά 
τη βόλτα του να κάμει! 
 
Πετάει δίχτυ από ψηλά 
σαρώνει όνειρα πικρά 
και μες την άγια σιγαλιά 
χαρίζει όνειρα γλυκά! 
 
Όνειρα γλυκά σαν μέλι 
τίποτα να μη μας μέλει! 
Όνειρα σαν καραμέλα 
γέλα γέλα χαμογέλα! 
 
Μέσα στα αστέρια τριγυρνά  
να! Το φεγγάρι πάλι  
καλούδια στέλνει στα παιδιά  
δώρα σε όλα κάνει 
 
Φτερά να φτάσουν πιο ψηλά 
Με της αγάπης φυλαχτά! 
Φιλιά να πάρουν δύναμη 
πετράδια σπάνια τυχερά! 
 
Όνειρα γλυκά σαν μέλι 
τίποτα να μη μας μέλει! 
Όνειρα σαν καραμέλα 
γέλα γέλα χαμογέλα!  
 
----------------------------------                                                                                                                                                                        
Στίχοι: Μαριλένα Καββαδά  
(με έμπνευση τους τέσσερις πρώτους παραδοσιακούς στίχους) 
 
Μουσική: Νίκος Γ. Παπαδογιώργος 
Τραγούδι: Παντελής Θαλασσινός 
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… Και αν αναρωτιέστε για το πώς 

θα επικοινωνήσετε με τους φίλους σας 

από αυτό το παραμύθι…  

 

 

Στείλτε e-mail στο: marilenakavada@ath.forthnet.gr 

Ή ελάτε στο: www.magiko-kohili.gr   

 

 

Εκεί θα σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις, 

αμέτρητες νέες δημιουργικές ιδέες  

και όλα τα νέα των πέντε φίλων! 

Μη χάνετε χρόνο… Σας περιμένουμε! 


