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Οι παπαμυθάδες του Α΄ 1  2013-2014 

Μου χαρίζεις τα δόντια σου; 

 
- Κάποτε ήταν ένα λιοντάρι που νόμιζε ότι δεν είχε τόσο 

δυνατά δόντια για να τρώει την τροφή του. Μια μέρα πήγε 

σε ένα κροκόδειλο και ζήτησε να του χαρίσει τα δόντια 

του. 

- Κροκόδειλε, μου  χαρίζεις τα μεγάλα δόντια σου; 

- Όχι,  ζήτα τα κοφτερά δόντια του καρχαρία! 

- Καρχαρία, μου χαρίζεις τα κοφτερά δόντια σου; 

- Όχι, κάθε ζώο έχει τα δικά του δόντια. Κάποιοι έχουν 

μικρά και κάποιοι μεγάλα, κάθε ένας έχει τα δόντια που 

του ταιριάζουν. 

 

Συγγραφείς: Ανδρέας, Νάσος, Νικόλας, Χριστιάννα  
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Μου χαρίζεις τα μάτια σου ; 

 
- Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα λυκόσκυλο που ζούσε 

στο δάσος και νόμιζε ότι τα δικά του μάτια δεν ήταν 

ωραία. Ζήτησε από τον αετό τα να του χαρίσει τα μάτια 

του. 

- Αετέ, μου χαρίζεις τα μάτια σου που βλέπουν τόσο 

μακριά; 

- Όχι, ζήτα τα μάτια από το γεράκι! 

- Γεράκι, μου χαρίζεις τα μάτια σου; 

- Όχι, κάθε ζώο έχει τα δικά του μάτια. 

 

 

Συγγραφείς: Άρτεμις, Δράκος, Ιωάννα, Κωνσταντίνος  
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Μου χαρίζεις τα πόδια σου; 

 
- Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια τίγρης που ήθελε να 

αλλάξει πόδια για να τρέχει πιο γρήγορα. Πάει στο λαγό 

να του ζητήσει τα πόδια του. 

- Λαγέ, θα μου χαρίσεις τα γρήγορα πόδια σου; 

- Όχι, δε στα χαρίζω! Να ζητήσεις τα μακριά πόδια από το 

άλογο! 

- Άλογο, μου χαρίζεις τα μακριά σου πόδια; 

- Όχι, δε στα χαρίζω! Κάθε ζώο έχει τα πόδια που του 

ταιριάζουν κι εσύ έχεις πολύ γρήγορα πόδια! 

 

Συγγραφείς: Άρης, Ελένη, Ορέστης, Χάρης  
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Μου χαρίζεις τα φτερά σου; 

 
- Κάποτε ήταν μια πεταλούδα και δεν της άρεσαν τα φτερά 

που είχε. Πήγε στο καναρίνι για να ζητήσει τα φτερά του. 

- Καναρίνι, χάρισε μου τα φτερά σου. 

- Όχι, δε στα χαρίζω. Πήγαινε στον παπαγάλο που έχει 

χρωματιστά φτερά. 

- Παπαγάλε, μου χαρίζεις τα φτερά σου; 

- Όχι, δε στα χαρίζω! Το κάθε ζώο έχει τα δικά του φτερά κι 

εσύ πεταλούδα έχεις τα ωραιότερα φτερά!  

 

Συγγραφείς: Αναστασία, Άννα, Λευτέρης, Μάξιμος, Πέτρος  
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Μου χαρίζεις τη γούνα σου; 

 
- Κάποτε ζούσε ένας σκύλος στο δάσος και πήγε σε μια 

φάρμα ζώων για να αλλάξει τη γούνα του με κάποιο άλλο 

ζώο. Πάει στο λαγό και λέει: 

- Μου χαρίζεις τη γούνα σου; 

- Όχι, πήγαινε να ζητήσεις τη γούνα από την αρκούδα που 

έχει χοντρή και ζεστή γούνα. 

- Αρκούδα, θα μου χαρίσεις τη γούνα σου; 

- Όχι, κάθε ζώο έχει τη γούνα που του ταιριάζει. 

 

Συγγραφείς: Αντώνης, Γιάννης, Κατερίνα, Νίκος  

 

 


