Αγαπημένα μου παιδιά γεια σας!
Εύχομαι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα με τους δικούς σας. Σας πεθυμώ πολύ!
Εύχομαι να τα πούμε πολύ σύντομα
Σας εύχομαι Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!!!
Τσουγκρίστε με χαρά τα κόκκινα αυγά !!
Σας στέλνω παρακάτω ένα πολύ όμορφο και πολυδιαβασμένο παραμύθι . Να ξέρετε ότι
πάντα μετά τη βροχή και μετά από όποια δυσκολία έρχεται το στολίδι της ζωής: ΤΟ
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ. Ας το προσέχουμε και να το αγαπούμε !! Τα χρώματα του είναι παντού
και μέσα μας!!!
Διάβασε το παραμύθι “ Τα χρώματα του ουράνιου τόξου” και ΧΡΩΜΑΤΙΣΕ στο σχέδιο
σου το δικό σου ουράνιο τόξο και ό,τι άλλο θέλεις. Στείλε το στο viber της δασκάλας σου
ή στο δικό μου email zenonoseleni1@gmail.com. Θα χαρώ πολύ να δω τις ζωγραφιές σας και
να κάνουμε και μια έκθεση με αυτές στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, ή όταν
επιστρέψουμε.
Ακόμη, σας έβαλα μερικά όμορφα σχέδια για χρωμάτισμα μετά το παραμύθι. Εύχομαι να
σας αρέσουν
Με αγάπη ,
Ελένη Ζήνωνος

"Το παραμύθι με τα χρώματα"
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αλέξης Κυριτσόπουλος
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Κέδρος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το ουράνιο τόξο έφυγε, γιατί δεν του έδιναν σημασία. Και πήρε κι όλα τα χρώματα μαζί του. Κι όλα έγιναν
άσπρα, γκρίζα και μαύρα. Τρία παιδιά ξεκίνησαν να το βρουν και να το φέρουν πίσω. Θα τα καταφέρουν;
Ένα παραμύθι που παρ΄όλο που η γραφή του είναι απλή, δημιουργεί στα παιδιά πολύ "δυνατές" εικόνες!
Χρώματα και σχολείο χωρίς το βιβλίο αυτό δε γίνεται! Διαχρονικό και πολυαγαπημένο!

Ακούστε online το "Παραμύθι με τα χρώματα" από τον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.youtube.com/watch?v=1EgPBdyq5EM
"Αρχίζουμε...
Ήταν μια φορά και έναν καιρό μια χώρα στην άκρη του κόσμου, όπου είχαν όλα τα καλά.
Ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι.

Εκεί πήγαινε το ουράνιο τόξο.
Έδιωχνε τη συννεφιά και έφερνε τα χρώματα, που στόλιζαν όλο τον κόσμο. Τα σπίτια, τα καπέλα, τα
δέντρα, τα ρούχα, τα λουλούδια, τις πεταλούδες και όλα τ΄άλλα.
Όμως κανείς δεν το πρόσεχε το ουράνιο τόξο.
Και αυτό κρύφτηκε σε μια γωνιά και κάθισε και έκλαιγε.
Αποφάσισε λοιπόν να φύγει και να μη ξαναφανεί σε αυτόν τον τόπο.
Μάζεψε τα χρώματα από παντού, πέταξε και μπήκε στο πρώτο πλοίο.
Όταν έφυγε και το τελευταίο χρώμα, τότε άρχισε να βρέχει...
Έβρεχε όλη την εβδομάδα, και όταν η βροχή σταμάτησε έμειναν όλα ασπρόμαυρα.
Ήταν όλοι πολύ στεναχωρημένοι χωρίς χρώματα, γιατί ο ουρανός ήταν άσπρος... η κυρία Άννα δεν είχε
κόκκινο φόρεμα... αυτά τα παράθυρα πριν ήταν κίτρινα.
Δεν έβρισκες μπλε μπαλόνι, το χώμα έγινε γκρι, τα μήλα ήτανε μαύρα, τα λουλούδια ασπρόμαυρα.
Μα πιο πολύ ήτανε στεναχωρημένοι οι 3 φίλοι: ο Παύλος, ο Στέφανος, ο Αλέξανδρος. Και η Ζωή... που
ξεκίνησαν να το βρουν και να το φέρουν πίσω.
Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, τελευταία πήγαινε η Ζωή.
Πέρασαν το άσπρο βουνό και τη μαύρη θάλασσα. Περπατούσαν ακούραστοι και έτρωγαν μαύρο ψωμί και
έπιναν γάλα. Πέρασαν χώρες χιονισμένες και λίμνες παγωμένες, χωρίς να δουν ούτε ένα χρώμα, ούτε ένα
λουλούδι.
Ξαφνικά ένα μαυροπούλι ήρθε και τρόμαξε τη Ζωή και έπεσε... Και οι τρεις φίλοι, ο Πάυλος, ο Στέφανος
και ο Αλέξανδρος, άρχισαν να την κοροιδεύουν.
Και η Ζωή κοκκίνισε από την ντροπή της!
Τότε το ουράνιο τόξο βγήκε από την κρυψώνα του!
Οι 3 φίλοι τα χάσανε!
Αμέσως όμως πέρασε η μεγάλη τους έκπληξη και παρακάλεσαν το ουράνιο τόξο: "Έλα μαζί μας, θα σε
προσέχουμε".
Έτσι τα παιδιά το κατάφεραν να γυρίσει.
Όταν πάτησε το πόδι του στη Γη, άρχισε να πέφτει μια βροχή από χρώματα! Και τα χρώματα πήραν πάλι τη
θέση τους!
Ήρθε πάλι το ουράνιο τόξο, που φέρνει το στολίδι της ζωής, τα χρώματα!
Και όλοι υποσχέθηκαν να το προσέχουν και να το αγαπούν σαν τα μάτιά τους!
Έτσι είχαν κόκκινα αυγά το Πάσχα και καρπούζια το Καλοκαίρι!"
Διαβάστε
περισσότερα: http://www.kidsactivities.gr/%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%B2%CE%B9%C
E%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF
%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC/

Και κάποιες αστείες φατσούλες αυγών στο πιο κάτω λινκ:
https://www.pinterest.com/pin/309763280618761228/

