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Σήμερα θα πάμε ένα μαγικό ταξίδι  στο δάσος με τα φτερά της φαντασίας μας.  Π΄ρπει να 
βρούμε το σπίτι της νεράιδας Ιολάνθης να της παραδώσουμε τις προτάσεις μας για την 

προστασία του δάσους κι εκείνη θα βρει ένα μαγικό τρόπο να δώσει οδηγίες σ΄όλους τους 
ανθρώπους, ώστε όλοι μαζί  για να σώσουμε τα δάση

. Είστε έτοιμοι φύγαμε λοιπόν!!!!

Περπατώ περπατώ μες στο δάσος όταν ο λύκος δεν είναι εδώ…..

Περπατώ περπατώ μες στο δάσος… λύκε λύκε είσαι εδώ;

Μα τι,  λέτε να πεταχτεί από πουθενά κανένας λύκος; Ξέρετε πως είναι η κραυγή του 
λύκου; Για να ακούσω;

Μπρρρ πώς βοηθήθηκα … Μα κι αυτό το καημένο το λαγουδάκι το είδατε πως πετάχτηκε 
τρομαγμένο κι έκανε κάτι τεράστιους πήδους κι εξαφανίστηκε στη στιγμή απ το φόβο του. 
Αλήθεια ξέρετε κανένα τραγουδάκι για τον λαγό ( τρέχει ένας λαγός…) 

https://youtu.be/Ox5n4kV7q8s  Μπορούμε να γίνουμε λαγουδάκια και να πηδάμε σαν 
λαγουδάκια  όση ώρα ακούγεται η μουσική; Μόλις σταματήσει όμως όλοι θα 
επιστρέψουμε στις θέσεις μας…

Δεν νομίζω να κουραστήκατε σαν την χελωνίτσα που περνάει τώρα από μπροστά μας κι 
είναι κουρασμένη γιατί σηκώνει ολόκληρο καβούκι. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε κι μείς 
χελωνίτσες για συμπαράσταση μόνο για όση ώρα ακούγεται η μουσική.

Λοιπόν τώρα ελάτε να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά μέσα στο δάσος, μην πατήσουμε 
και κανένα ταλαίπωρο μυρμήγκι. Α ωραία ιδέα για ελάτε να γίνουμε μικρά εργατικά 
μυρμηγκάκια για όση ώρα παίζει η μουσική μας.

Δύσκολη η ζωή για τα μυρμήγκια.. Ελάτε μωρέ να μυρίσουμε τα αγριολοούλουδα…. Μμμ 
ουπς προσέξτε μέλισσες πετούν γύρω από τα λουλούδια, προσέξτε μη σας τσιμπήσουν. 
Για ανοίξτε κι εσείς τα φτεράκια σας να ζουζουνίσουμε όλοι μαζί σαν τις μελισοούλες για 
όσο διαρκεί η μουσική . Τέλεια εκτός από μελισούλες πετούν  γύρω απ΄τα λουλούδια και 
κάτι άλλα πολύχρωμα έντομα , μήπως ξέρετε ποια; Ακριβώς . Θυμάστε το τραγούδι τους 

https://youtu.be/sSQnzPzn4hQ , ελάτε λοιπόν να γίνουμε πανέμορφες πολύχρωμες 
πεταλουδίτσες , όσο διαρκεί το τραγούδι.

Α… τι ωραία βλέπω ένα ποταμάκι. Εσείς το βλέπετε παιδιά κι ακούω κουαξ κουάξ  τι λέτε 
να είναι . Μα ναι ! τι λέτε να γίνουμε κι εμείς μικρά πράσινα βατραχάκια και να πηδάμε 
ψηλά, όσο πιο ψηλά μπορούμε; Όση ώρα ακούγεται η μουσική; 

https://youtu.be/ztot2swVKEo
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Αχ κουράστηκα. Τι λέτε να καθίσουμε κάτω από ένα δέντρο με παχύ ίσκιο να 
ξεκουραστούμε. Οχι ε; ωραία λοιπόν να γίνουμε δεντράκια που ο άνεμος φυσάει τα 
κλαδιά του πότε από τη μια πότε από την άλλη .Πάμε λοιπόν για όσο κρατάει η μουσική.

Παιδιά προσέξτε μόλις άκουσα ένα φσσσς μέσα στα χόρτα δίπλα μας. Ουφ ευτυχώς 
απομακρύνθηκε . τι λέτε να ήταν …. Φίδι;  λοιπόν για ελάτε να πέσουμε όλοι κάτω και να 
γίνουμε μικρά ζωηρά φιδάκια για όση ώρα διαρκεί η μουσική.

Παιδιά κοιτάξτε εκεί… εκεί ψηλά στον ουρανό. Τον βλέπετε. Τι όμορφος που είναι … και τι 
μεγάλος. Μα γι αυτό τον λένε : ο βασιλιάς των πουλιών . Ξέρετε ποιος είναι ; ακριβώς ο 
αητός. Ελάτε λοιπόν ν ανοίξουμε κι μείς τις μεγάλες φτερούγες μας και να πετάξουμε  
ψηλά σαν τον περήφανο αητό.

Παιδιά δεν ξέρω αν τη βλέπετε κι εσείς, αλλά εκεί μπροστά μας να να εκεί είναι μια 
σπηλιά. Στην είσοδό της έχει βαζάκια με μέλι. Ποιος λέτε να κατοικεί σ αυτή τη σπηλιά;  
Λέτε να είναι αρκούδα; Α εγώ φοβάμαι δεν μπαίνω μέσα. Έχω όμως μια ιδέα , τι λέτε να 
γίνουμε αρκούδες και χορέψουμε το χορό της αρκούδας; https://youtu.be/LAQaQBAvetY 

Και τώρα κάπου εδώ πρέπει να είναι  για κοιτάξτε γύρω σας. Μα που είναι κοιτάξτε πιο 
προσεκτικά… Α κάτι βλέπω εκεί στο βάθος, μα βέβαια είναι  το νεραιδόσπιτό της !!!, μόνο 
που για να πλησιάσουμε, πρέπει να εξαφανιστούν τα αγκάθια και γι αυτό  πρέπει να 
γίνουμε  μικροί νεράιδοι και νεράιδες και να χορέψουμε με τη μουσική σε ζευγάρια , 
χωρίς να ακουμπάμε ο ένας  τον άλλο, απλά να είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο . κι ο 
ένας να κάνει ό,τι κάνει ο άλλος. Πάμε λοιπόν  να γίνουμε ζευγάρια. Είμαστε έτοιμοι; 
https://youtu.be/t_Kd_G7p6ZQ

Ωραία!!!. Τώρα θα πάω εγώ να τις παραδώσω τις ιδέες σας που έχω βάλει εδώ  σ΄ένα 
φάκελο και θα επιστρέψουμε πίσω στην τάξη μας όλοι μαζί. Την Νεράιδα δεν θα τη δούμε 
σήμερα .    Έτσι είναι  ο νεραιδοκανόνας. μόνο Όποτε Εκείνη αν θελήσει θα έρθει να μας 
συναντήσει. Εμείς πάντως θα θυμόμαστε  ότι κάναμε την προσπάθειά μας κι ήρθαμε εδώ 
με τις προτάσεις μας για σωθεί το δάσος κι ότι μοιραστήκαμε  πολύ όμορφες στιγμές στο 
δάσος της φαντασίας μας.
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