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1. Τα λυκάκια με τη μαμά τους              σ.3 9. ΄Ασκηση  πολλαπλής επιλογής         σ.11 

 

2. Το  τούβλινο  σπιτάκι                        σ.4      10. ΄Ασκηση  πολλαπλής επιλογής       σ.12 

3. Ο Ρούνι-Ρούνι με το σφυρί                σ.5 11. ΄Ασκηση  πολλαπλής επιλογής       σ.13 

4. Το  τσιμεντένιο σπιτάκι                      σ.6  14. Οργανόγραμμα από τα ουσιαστικά 

στα επίθετα                                            σ.14 

5. Το  ατσάλινο  σπιτάκι                         σ.7  15. Οργανόγραμμα από τα ουσιαστικά 

στα επίθετα - ΄Ασκηση συμπλήρωσης   σ.15 

6. Το  λουλουδόσπιτο                            σ.8  16. Συνεχίζοντας  το  παραμύθι ...         σ.16  

7. Ο Ρούνι – Ρούνι μεταμορφώνεται      σ.9 

 

17. Συγκρίνοντας τα δύο αντίστροφα  

παραμύθια                                              σ.17 

8. Η  συμφιλίωση                                  σ.10  



Δίνω τίτλο στην εικόνα: 

 Μια  φορά  κι  έναν καιρό 
ζούσαν  τρία μικρά  λυκάκια  
με  τη  μαμά  τους.  

 Η  μαμά τους  όμως  
αρρώστησε  βαριά  και τους 
είπε ότι έπρεπε να χτίσουν 
το δικό τους σπίτι. 

 Ένα μόνο τους είπε  να  
φυλάγονται  από το Ρούνι -
Ρούνι  το  ύπουλο κακό  
γουρούνι. 



 Τα  λυκάκια ξεκίνησαν  
και  στο δρόμο τους 
συνάντησαν ένα καγκουρό 
που κουβαλούσε τούβλα. 

 Τα  τρία  λυκάκια του 
ζήτησαν να τους δώσει 
τούβλα για να χτίσουν το 
δικό  τους σπιτάκι. 

 Τους έδωσε  όσα  τούβλα 
ήθελαν και ακόμα τρία 
παραπάνω. 



 Σε  λίγο όμως φάνηκε ο 
Ρούνι – Ρούνι το ύπουλο  
κακό  γουρούνι. Χτύπησε 
την πόρτα  να του ανοίξουν 
αλλά τίποτα. 

  ΄Αρχισε  τότε  να  φυσάει. 
Το σπίτι ούτε που 
κουνήθηκε. Σε  λίγο όμως  
ξαναγύρισε  κρατώντας ένα 
πελώριο σφυρί. 

 Γκρέμισε το σπίτι και πήρε 
τα λυκάκια στο κυνήγι. 



 Τα λυκάκια  ξέφυγαν από το Ρούνι-Ρούνι και σκέφτονταν  τι  να  
κάνουν. Στο δρόμο τους συνάντησαν  ένα  κάστορα  μάστορα που 
ανακάτευε πηχτό και γλιστερό τσιμέντο. 

 Του ζήτησαν να τους δώσει λίγο τσιμέντο για να φτιάξουν ένα πιο 
γερό  σπιτάκι. Τους  έδωσε όσο τσιμέντο θέλανε και χτίσανε ένα 
σπίτι από τσιμέντο. 

 Μετά  από  λίγο  εμφανίστηκε και ο Ρούνι – Ρούνι το ύπουλο κακό 
γουρούνι. Ζήτησε  να του ανοίξουν και όταν δεν  του  άνοιγαν άρχισε 
να φυσά . Το σπίτι ούτε που κουνήθηκε. 

 Σε  λίγο  όμως  ξαναγύρισε  κρατώντας  ένα  κομπρεσέρ. 

 



 Τα  λυκάκια έτρεξαν απογοητευμένα.  Πάνω  στην  ώρα  
συνάντησαν  ένα ρινόκερο που κουβαλούσε πλάκες από ατσάλι, 
συρματόπλεγμα, αλυσίδες και πόρτες από χρηματοκιβώτια. Του 
ζήτησαν  λοιπόν λίγα  υλικά  για να φτιάξουν το πιο γερό  σπιτάκι. 

 Δεν  άργησε  να  φανεί και ο Ρούνι – Ρούνι. Ζήτησε να του ανοίξουν 
και όταν του αρνήθηκαν φύσηξε για να γκρεμίσει το σπίτι.  Το  σπίτι 
ούτε που κουνήθηκε.  

 Σε λίγο ο Ρούνι – Ρούνι ξαναγύρισε  κρατώντας  ένα  δυναμίτη. 
Τίναξε το σπιτάκι στον αέρα και πήρε τα λυκάκια  στο  κυνήγι. 



 Τα  τρία  μικρά  λυκάκια δεν ήξεραν πια τι να κάνουν. Στο 
δρόμο τους συνάντησαν  ένα καγκουρό που έσπρωχνε ένα 
καρότσι με λουλούδια. Τότε τα τρία μικρά λυκάκια του 
ζήτησαν να τους δώσει λίγα λουλούδια να φτιάξουν ένα 
σπιτάκι.  

 ΄Ετσι χτίσανε ένα λουλουδένιο σπίτι. Δεν  ήταν βέβαια 
πολύ γερό, ήταν όμως το πιο όμορφο σπιτάκι του κόσμου. 



 Δεν  άργησε να φανεί και ο 
Ρούνι- Ρούνι  το ύπουλο κακό  
γουρούνι. Τα  λυκάκια τους 
άρχισαν να τρέμουν από το φόβο 
τους γιατί θα έπεφτε το σπιτάκι. 

 Πραγματικά  ο  Ρούνι – Ρούνι  
πήρε μια βαθιά ανάσα και ένιωσε 
τη μυρωδιά από τα λουλούδια να 
τον πλημμυρίζει. Αντί  να  φυσάει 
άρχισε να μυρίζει. Όσο μύριζε 
τόσο πιο πολύ του  άρεσε  ώσπου 
ένιωσε την καρδιά του τρυφερή  
σα  λουλουδάκι. 

 Ο  Ρούνι – Ρούνι έβαλε μια 
μαργαρίτα στο αυτί  κι άρχισε να 
χορεύει. 



 Τα λυκάκια που τον 
παρακολουθούσαν 
κατάλαβαν ότι από ύπουλο 
κακό γουρούνι, έγινε ένα 
θαυμάσιο καλό γουρούνι. 

 ΄Εγιναν φίλοι κι έπαιξαν 
όλοι μαζί. 

 Από τότε ζήσανε όλοι μαζί, 
το θαυμάσιο, καλό γουρούνι 
Ρούνι – Ρούνι και τα τρία 
μικρά  λυκάκια. 



τούβλα 

τσιμέντο 

ατσάλι 

λουλούδια 



κομπρεσέρ 

Πελώριο σφυρί δυναμίτη 



ήσυχο – 
 φοβητσιάρικο 

θαυμάσιο - καλό 

φρόνιμο - καλό 



Με  τι υλικά  
έφτιαξαν σπιτάκια  
τα τρία λυκάκια; 

Με  τούβλα Με  τσιμέντο Με ατσάλι 

τούβλινο  σπίτι τσιμεντένιο σπίτι ατσάλινο σπίτι 

Με  λουλούδια 

λουλουδένιο σπίτι 



Τι  σπίτια θα ήταν, 
αν φτιάχνονταν 

 από; 

 
Γυαλί 

 
Σίδερο 

Πέτρα 

............  σπίτι ............... σπίτι ............. σπίτι 

Χαρτί 

.............. σπίτι 



...................................

...................................

...................................
... ......................................

......................................

......................................
... 

...............................

...............................

...............................
... 



Tα τρία γουρουνάκια 
 

Καλοί ήρωες:.......................... 

......................................... 

Κακός ήρωας: ........................ 

......................................... 

Ποιο είναι το τέλος της ιστορίας; 

......................................... 

......................................... 

.......................................... 

..........................................  

Και  τώρα  ώρα  για  λίγο  γράψιμο!!! 

Tα τρία μικρά  λυκάκια 
 

Καλοί ήρωες:.......................... 

......................................... 

Κακός ήρωας: ........................ 

......................................... 

Ποιο είναι το τέλος της ιστορίας; 

......................................... 

......................................... 

.......................................... 

.......................................... 


