
Διαβάστε την ιστορία πρώτα στο παιδί σας και συζητήστε μαζί 

του για το περιεχόμενό της.  

 

Μιλήστε για τον κύκλο ζωής της πεταλούδας 

ώστε να ξαναθυμηθεί τα στάδια ζωής της και να μπορέσετε 

αργότερα  με άνεση να τα δραματοποιήσετε. 



Κάποτε ήταν μια όμορφη κάμπια, που της άρεσε πολύ να σέρνεται. 

Της άρεσε να σκαρφαλώνει σε δέντρα, να περιπλανιέται στους 

δρόμους, να μπαίνει σε πολυκατοικίες και στα σπίτια των ανθρώπων 

(σύρσιμο παντού στο χώρο σιωπηλά). 

 

Μια μέρα όμως η κάμπια αισθάνθηκε μια τρομερή νύστα και 

αποφάσισε να ξαποστάσει για λίγο και να πάρει έναν υπνάκο 

(κάνουμε πως κοιμόμαστε). Άρχισε να ροχαλίζει τόσο δυνατά, που 

κόντεψε να γκρεμίσει τους τοίχους του σπιτιού της! 

 

Λίγο αργότερα ξύπνησε , άνοιξε τα μάτια της και διαπίστωσε, ότι για 

ένα περίεργο λόγο, που δεν μπορούσε να εξηγήσει, δεν μπορούσε να 

κουνηθεί (χέρια κολλημένα στο σώμα). Γύρισε το σώμα της από δω, 

γύρισε το σώμα της από εκεί αλλά δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. 

Ήταν περικυκλωμένη από ένα κουκούλι, το οποίο την εμπόδιζε να 

κινηθεί ελεύθερα. Μετά από πολύ προσπάθεια κατάφερε τελικά να 

ελευθερώσει το αριστερό της χέρι. Μετά από λίγο ελευθέρωσε και το 

δεξί της χέρι, μετά το αριστερό της πόδι, έπειτα το δεξί της πόδι και 

στο τέλος κατάφερε να σταθεί όρθια. 

 

*Οι λέξεις που είναι τονισμένες υποδηλώνουν την κίνηση 
που θα πρέπει να κάνετε εσείς και το παιδί  

στην πορεία της ηχοϊστορίας. 



Τα κατάφερε λοιπόν η μικρή μας πεταλούδα και απογειώθηκε! 

(πετάμε γύρω στο χώρο ελεύθερα) 

 

 

 

Σε αυτό το σημείο ακούγεται το Grand Valse Brillante του Chopin.  

 
https://safeYouTube.net/w/LGpE 

Ακούμε τη μελωδία και πετάμε ελεύθερα στο χώρο …  

περπατάμε αργά …  

αρχίζουμε και πάλι να πετάμε  

ενώ στο τέλος του κομματιού ξαναγυρίζουμε στην αρχική μας θέση 

(γινόμαστε δηλαδή ξανά κάμπιες). 

 

 

  

Με μεγάλη της έκπληξη συνειδητοποίησε ότι είχε μεταμορφωθεί σε 

μια πανέμορφη πεταλούδα. Άρχισε δειλά δειλά να ανοιγοκλείνει τα 

πολύχρωμα φτερά της (ανοιγοκλείνουμε πολύ αργά τα χέρια).  

 


