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Δελτίο Καιρού



Η ιστορία «Δελτίο καιρού» γράφτηκε από τα 
παιδιά της Β΄2 και μπορεί να λειτουργήσει ως 
υποστηρικτικό υλικό με αυθεντικά κείμενα 
σχετικά με τη διδασκαλία της ενότητας 
λεξιλογίου «καιρός».  

Πρόκειται για μια εικονοϊστορία όπου τα 
παιδιά καλούνται να διαβάσουν, 
συμπληρώνοντας δίπλα από τα σύμβολα του 
καιρού την κατάλληλη λέξη.  

Η ιστορία είναι μαυρόασπρη για να μπορεί να 
εκτυπωθεί και να πολλαπλασιαστεί εύκολα, για 
παιδιά και εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να 
την αξιοποιήσουν.  

Εύχομαι να σας αρέσει! 

Περσεφόνη
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- Θέλω να βρέχω όλο τον κόσμο.  
- Όχι, οι άνθρωποι θα μας θυμώσουν.  
- Όχι, οι άνθρωποι δεν θα θυμώσουν.  
Ας φτιάξουμε               ______________.  

- Ναι, ας φτιάξουμε 
              ______________.

- Γεια σας φίλοι μου.  
- Γεια σου και σένα.  
- Είμαι όμορφος.  

Μου αρέσει να είμαι             ______________ γιατί μπορώ 
              
να φτιάξω              ______________.  
    
                                                  Φοβάμαι τον               ______________. 
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- Βρέχω τη γη, γιούπιιιι.  

- Και οι άνθρωποι παρακαλούν να βρέξει… 

- Ωχ! Δεν θέλω να έρθει ο               ______________! 

- Έρχεται ο                ______________. Αααααα πρέπει να φύγουμε! 

- Γρήγορα. Μαζέψτε τα άσπρα και γκρίζα ρούχα σας να πάμε σε άλλη χώρα.  

- Όχι, θέλω να πάω παραλία.  

- Εγώ δεν θέλω να πάω παραλία. Θέλω να πάω να παίξω στο βουνό.  

- Εγώ θέλω μόνο να ησυχάσετε! Στο τέλος δεν θα πάμε πουθενά!

           Θέλω να κρύψω τον ήλιο.  
                       Με ενοχλεί πολύ!  
Χιόνι θέλω. Χαλάζι! Αστραπή! Βροντή! 

Χαλάζι. Χαλάζι.   Χ 
             Α 
              Λ 
                    Α 
       Ζ 
        Ι

- Μπορούμε να πάμε μαζί στο βουνό; 

- Ε..... όχι, προσπαθώ να κρύψω τον               ______________.  

- Ξέχασες ότι ο               ______________ είναι γρήγορος;  

- Αμάν! Πρέπει να βιαστούμε.  

- Τον              ______________ τον μισώ.  

Τον μισώ τον             ______________, ναι. 

- Σταμάτα να μιλάς συνέχεια για τον                ______________.  

- Άστον καλέ να λέει ό,τι θέλει.  

- Ωχ, ζαλίστηκα, εσύ; 

- Ναι, κι εγώ ζαλίστηκα. Το κεφάλι μου πονάει. 
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- Φχιου, δεν έχει            ______________.

- Κουράστηκα, μπορείς να σταματήσεις; 

- Σταματήστε. Θέλω να κοιμηθώ.  

- Κοίτα! Ρίχνω              ______________! 

- Ουάου! Πώς το κάνεις; 

- Πώς χιονίζει, μπορείς να μας μάθεις; 

- Έχω μια ιδέα. Θα σας φάω για να μεγαλώσουμε.  

- Ναι, καλή ιδέα, κάνε το! 

- Κάνε το!  

- Μιαμ μιαμ. 

- Έτσι θα φτιάξουμε πολύ             ______________.  

Οι άνθρωποι θα κάνουν σκι. 



5

- Αααααα! Ο                ______________!  Έρχεται! 

- Άντε, φύγαμε! 

- Ναι, πάμε!  

- Ουφ, βαρέθηκα να είμαι στον ουρανό.  

- Τι μας λες τώρα; Βαριέσαι τη                  ______________; 

- Σταματήστε να μαλώνετε. Είμαστε φίλοι.  

- Έχεις δίκιο, αλλά εγώ βαρέθηκα. Θέλω να φύγω από εδώ.

- Θα ήθελα να μεταμορφωθώ σε                      ______________.  

Δεν φοβάμαι τίποτα! 

   Βουυυυ βουυυ βουυυ! 

- Μου αρέσει όταν βρέχει και μετά βγαίνει το                      ______________. 

- Φοβάμαι τον                  ______________.  Φοβάμαι μη με κρύψει ο ήλιος. 

Ναι, γιατί όχι, θα ήθελα να μεταμορφωθώ σε                       ______________! 

- Κουράστηκα να βρέχω τους ανθρώπους συνέχεια.  

- Εγώ δεν κουράστηκα.  

Θέλω να βρέχω τους ανθρώπους για να πάνε στα σπίτια τους. 

Θα βρέχω συνέχεια χαχαχαχα 

ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να πάνε πουθενά!
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- Με μένα, την ομίχλη, δεν μπορούν να βλέπουν.   
      Μπουαχαχαχαχααααα.

- Εγώ έχω άσχημη φωνή.  
 Είμαι η βββββροντήηηηη!!!!!!

- Πού είναι ο ήλιος;

- Ήλιε, πού είσαι;

- Εγώ η           ______________  απλά θέλω να μεταμορφωθώ σε ήλιο.  

- Να κάνω πολλή ζέστη και να κάψω τα σπίτια των ανθρώπων! 
Μπουά χαχαχααααα.
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- Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι! Ααααα! 

Φύγε, φύγε                  ______________!
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θέλω να ρίξω όλους τους ανθρώπους κάτω.... χοουυυυυ. 
Είμαι δυνατός, πολύ δυνατός!

- Επιτέλους! Βγήκα!

βρουμ βρουμ

έφυγα

πάω

στη

γη

να τη

ζαλίσω.

Χουυυυυυ,

- Τον               ______________θέλω να στριφογυρίσω και να τον ζαλίσω.
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- Φοβάμαι τον            ______________ να μη με κρύψει.  

Θέλω να μεταμορφωθώ σε                   ______________! 

Επιτέλους!  

Μεταμορφώθηκα σε                    ______________!  

Τώρα είμαι χαρούμενη!

- Είμαι το                   ______________.  

Οι άνθρωποι με θαυμάζουν γιατί έχω χρώματα.  

Θέλω να εμφανίζομαι συχνά στους ανθρώπους  

γιατί με θαυμάζουν! 

Όταν ήμουν                    ______________ δεν ήθελα να βρέχω 

τους ανθρώπους.  Μου αρέσει να είμαι                    ______________.  

Οι άνθρωποι με αγαπάνε. 
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- Θέλω να διώξω όλα τα                   ______________! 

Είμαι ο πιο δυνατός και δεν φφφφφφφοβάμαι τίποτα. 
Όταν φυσώ στριφφφφφφογυριστός, είμαι φφφφφφοβερός. 

Φφφφφφφ θα πάω σε όλη τη γη.  
Φφφφφφ στους ανθρώπους δεν αρέσω αλλά δεν θα σταματήσω. 
Τον κόσμο όλο θθθθθθέλω ν’ αρρωστήσω.  

Εγώ φφφφυσώ για να είναι κρύο. Θέλω να τους παγώσω όλους 
(αλλά κάποτε φφφοβάμαι τον              ______________).  

Ναιιιι, είμαι πολύ δυνατός. Φφφφφ είμαι φφφφοβερός και δεν 
φφφοβάμαι τίποτα φφφφφουντώνω και μπορώ να σπάσω τα 
πάντα. Δεν μου αρέσει τίποτα, θθθθα τα φυσήξω όλα μακριά, 
φφφφ. Ο              ______________ είναι βαρετός,  
θθθθθα τον φφφυσήξω κι αυτόν μακριά.  

Φφφφυσάω πάντα. Είμαι δυνατός. Εμπρζζζςςςς.  
Στον ουρανό, είμαι μεγάλος και στριφφφφφογυριστός.  

ΦΦφφφφφφ...αλλά…τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα…δεν μου 
αρέσει φφφφφ να φυσάω φφφφ και τα παιδιά να αρρωστήσουν 
φφφφφ....  

Τα αγαπάω τα παιδιά...
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- Ζεσταίνομαι πολύ. Θέλω νερό.  
Όμως, θέλω και να διώξω 
τη                 ______________.  

Θέλω και να στεγνώσω τα ρούχα 
μου! Μεγάλο μπέρδεμα! 
Πάντως, μου αρέσει να κάνω καλά 
τους ανθρώπους.  
Και να είναι όλοι χαρούμενοι!
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Τα κείμενα γράφτηκαν από τα παιδιά της Β΄ τάξης κατά την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος, στα πλαίσια του ΔΡΑ.ΣΕ. με την συγγραφέα Μαρία Α. Ιωάννου.  

Στόχος μας μια μικρή έκδοση για κάθε τμήμα με διαφορετική θεματική που να μπορεί να 
αξιοποιηθεί στη διδασκαλία παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Αν και αρχικά μας φάνηκε 
φιλόδοξος αυτός ο στόχος, τελικά  η δουλειά των παιδιών μάς εξέπληξε και δημιουργήθηκαν 
αυτές οι τρεις υπέροχες μικρές εκδόσεις.  

Λόγω της πανδημίας, η εικονογράφηση έγινε από την εκπαιδευτικό Περσεφόνη Κρασίδου, η 
οποία είχε και τη γενική επιμέλεια της δράσης και των εκδόσεων. 

Σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Βαλεντίνα Γιάννακα και τις υπεύθυνες τάξης Σίλια 
Βασιλείου, Εύα Χατζηκυπρή και Δώρα Παπαβασιλείου, η Περσεφόνη συνέθεσε τα αυθεντικά 
κείμενα των παιδιών, με τρόπο ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στο πλαίσιο της τάξης 
είτε στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ελληνικής ως 2ης γλώσσας και έτσι δημιουργήθηκαν 
τρεις μικρές εκδόσεις με μια ιστορία για τον καιρό, μια ποιητική συλλογή για τα ρούχα και 
αινίγματα σχετικά με τα αντικείμενα της τάξης.  

Ελπίζουμε να τα απολαύσατε! 
Ιουλία Χρίστου, διευθύντρια

Ευχαριστίες
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