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«Σσσς… Kορίτσια, κάντε ησυχία! Η Ουρανία μόλις

αποκοιμήθηκε!» είπε η Θαλασσινή.

«Επιτέλους γιατί πιάστηκα λίγο και θέλω να

τεντωθώ!» αναφώνησε η Πορτοκαλένια.

«Αχ η μεσούλα μου πως πονάει· δεν σταματάτε λίγο

τις κουβέντες, να ξεκουραστούμε επιτέλους! Και που δεν

μας πήγε σήμερα η Ουρανία. Σαν να μου φάνηκε ότι

κάναμε τον γύρο του κόσμου δύο φορές» είπε η

Σμαραγδένια.

«Μα πότε θα σταματήσουν αυτές οι ξαφνικές

μπόρες; Θέλω να πάω διακοπές» δήλωσε η Ροδούλα.





Η αλήθεια είναι πως η Ουρανία, η νεράιδα του  

Ουράνιου τόξου, είχε σήμερα μια πολύ φορτωμένημέρα.

Μια ξαφνική μπόρα κάτω στη Μάνη, μετά άλλη μία  

πάνω στην Ξάνθη, έτρεχε η Ουρανία να απλώσει τις  

κορδέλες του Ουράνιου τόξου από άκρη σεάκρη. Αλλά 

εκτός από την απόσταση που έπρεπε να καλύψει,  

έπρεπε ταυτόχρονα να τα βγάλει πέρα και με τις  

ιδιοτροπίες που είχε η κάθε κορδέλα! Η μία νύσταζε, η  

άλλη γκρίνιαζε επειδή ήθελε να ανεβαίνει πρώτη στο  

άρμα γιατί θεωρούσε το δικό της χρώμα ότι ήταν το

καλύτερο.

«Γιατί άραγε δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο

σημαντικό είναι να φέρνουν τα χρώματα εκεί που δεν

υπάρχουν» αναρωτιόταν συχνά η Ουρανία.

«Αρκετά όμως για σήμερα. Αυτό το συννεφάκι είναι

τόσο απαλό και ζεστό, ότι πρέπει για ξεκούραση!»





«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάντα θες να  

βγαίνεις πρώτη» είπε η Σμαραγδένια στη Θαλασσινή.

«Εγώ είμαι το πράσινο της φύσης και το χρώμα της  

ελπίδας».

«Καλέ τι μας λες, εγώ είμαι το χρώμα του ουρανού

και  της  θάλασσας, αγκαλιάζω  όλη τη  γη. Φυσικά και

πρέπει να είμαι πάντα πρώτη» τόνισε η Θαλασσινή.

«Νομίζω ότι κάνετε και οι δύο λάθος» είπε η  

Πορτοκαλένια.

«Εγώ είμαι το πιο ζεστό και ζουμερό χρώμα. Έχω  

μέσα μου τον ήλιο και τη φωτιά και θα πάω τώρα να  

κάτσω μπροστά στο άρμα να δείτε τι ωραία που  

φαίνεται από ψηλά!»

«Όχι μην πας, εγώ θα πάω σουείπα!»
«Αποκλείεται! Το θαλασσί είναι το πιο σημαντικό  

χρώμα!»

«Α, φύγε από πάνω μου! Με πνίγεις, δεν το  

βλέπεις; γκουχ, γκουχ»





Οι κορδέλες ξαφνικά άρχισαν να τσακώνονται για το

ποια είναι η καλύτερη ώσπου μπλέχτηκαν μεταξύ τους

τόσο πολύ καταλήγοντας σ’ ένα… μεγάλο πολύχρωμο

κουβάρι!

Όμως ακόμα και έτσι, μπλεγμένες, συνέχιζαν να

τσακώνονται, το κουβάρι κύλησε και έπεσε ξαφνικά από

τον ουρανό…

«Ααααααααα… Πέφτουμε! Κρατηθείτε!»  

φώναξε η Πορτοκαλένια.

Πέρασαν μέσα από χίλια σύννεφα,

συναντήθηκαν με ένα σμήνος από χελιδόνια τα οποία  

είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους για πιο ζεστάμέρη,

μέχρι που γλίστρησαν μέσα σε μιακαμινάδα.





«Γκουχ, γκουχ, δεν μπορώ να αναπνεύσω» είπε η  

Θαλασσινή.

«Είναι πολύ σκοτεινά εδώ πέρα και κάνεικρύο»  

αναφώνησε η Πορτοκαλένια.

«Πώς γίναμε έτσι όλες; Ούτε η Σταχτοπούταδεν

είχε πάνω της τόση σκόνη» παρατήρησε η Ροδούλα.

«Πού να είναι τώρα η καλή νεραιδονονά μας ναμας  

σώσει;» αναρωτήθηκε λυπημένα η Σμαραγδένια…

Ξαφνικά, όλες οι κορδέλες κοιτάχτηκαν μεταξύ  

τους.  Τα  λαμπερά  τους  ρούχα  ήταν  τσαλακωμένα και

βρόμικα. Τα χρώματά τους είχαν χαθεί. Ήταν μόνες τους

μέσα σε ένα άδειο και κρύο σπίτι και είχαν όλες το ίδιο  

σταχτί χρώμα.





Κατάλαβαν τότε πως άδικα τσακωνόντουσαν τόσο

καιρό καθώς το κάθε χρώμα είναι μοναδικό και εξίσου

σημαντικό. Οι κορδέλες έτσι όπως ήταν

σφιχταγκαλιασμένες, σήκωσαν το βλέμμα τους προς τον

ουρανό.

«Συγνώμη Ουρανία. Μη μας αφήσεις εδώκάτω»

είπαν όλες οι κορδέλες με μιαφωνή.

Τότε, από τον μικρό φεγγίτη, αναδύθηκε μιαλάμψη.

Η Ουρανία που στο μεταξύ είχε ξυπνήσει και είχε

ανησυχήσει που δεν είδε τις κορδέλες της, μόλις

αντίκρισε το σταχτί κουβάρι, έστειλε μια Ηλιαχτίδα και

τις ανέβασε γρήγορα στον ουρανό.





Έσταξε πάνω τους  

δροσερό χρωματιστό νερό

και το γκρι αμέσωςχάθηκε.





Το άρμα ήταν έτοιμο

και ήδη μερικές σταγόνες βροχής

καλούσαν την πολύχρωμηπαρέα  

για ένα νέο ταξίδι…

Τέλος



Μεταβρεφικό τμήμα-Ζητήστε να επαναλάβει το παιδί μετά
από εσάς το κάθε χρώμα, δείχνοντας το ταυτόχρονα πάνω
στην οθόνη. Στη συνέχεια ρωτήστε να σας πει ποια χρώματα
θυμάται.

Προπρονηπιακό τμήμα –Αφήστε το παιδί να πει όποιο χρώμα
ξέρει, δείχνοντάς το στην οθόνη και βοηθήστε το στα χρώματα
που δυσκολεύεται.

Έλα να δούμε τα χρώματα του ουράνιου τόξου



Με αφορμή την ανάγνωση του παραμυθιού ξεκινάμε έναν

διάλογο με το παιδί, κάνοντας ερωτήσεις για να

ξαναθυμηθεί την ιστορία.

Στα παιδιά του μεταβρεφικού τμήματος επιλέγουμε τις
πιο απλές ερωτήσεις όπως τις 1, 8, 9 (απλή
καταμέτρηση μετη δική σας βοήθεια), 11 και 12.

1. Ποιοι είναι οι ήρωες της ιστορίας;

2. Που εξελίσσεται η ιστορία;

3. Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ουρανία;

4. Ήταν σωστή η συμπεριφορά των πολύχρωμων
κορδέλων;

5. Τι ήταν αυτό που ζητούσε η καθεμίαξεχωριστά;

6. Οι πολύχρωμες κορδέλες στην ουσία τι ήταν;

7. Το ουράνιο τόξο πότε βγαίνει στον ουρανό;

8. Ποια είναι τα χρώματα του ουράνιου τόξου;

9. Πόσα είναι τα  χρώματα του ουράνιου τόξου;

10. Πως τελειώνει η ιστορία;

11. Τι σου άρεσε περισσότερο στην ιστορία;

12. Τι σου άρεσε λιγότερο στην ιστορία;

13. Σου άρεσε το τέλος; Θα προτιμούσες κάποιο άλλο;


