
Ο Μανιταρούλης 

Από τους μαθητές του  Α3 και τη 
δασκάλα τους, Μπλιάτκα Εύη. 



 

Παραγωγή προφορικού και 

γραπτού λόγου  

 
  

Πηγή έμπνευσης το περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα που εκπονούμε με θέμα το δάσος 

και η ενότητα «Τα μανιτάρια του δάσους». 

  

Ιανουάριος 2014 





   Μια φορά κι έναν 
καιρό, πέρα μακριά, σε 
ένα μεγάλο και σκοτεινό 
αλλά όμορφο δάσος 
ζούσε ένα μικρό μανιτάρι 
που το έλεγαν 
Μανιταρούλη.  

   Ο Μανιταρούλης ήταν 
ένας από τους πολλούς 
και  χαρούμενους 
κάτοικους εκείνου του 
φιλόξενου δάσους.  





     Τα ζώα του δάσους, που εύκολα μπορούσαν  να τον δουν 
από μακριά εξαιτίας εκείνου  του κόκκινου σκουφιού το οποίο 
ποτέ δεν αποχωριζόταν, τον έβλεπαν άλλοτε να ονειροπολεί 
καθισμένος πάνω στους κορμούς των δέντρων και άλλοτε να 
ξεκουράζεται στις ρίζες τους.                                     
 Συνήθως όμως του άρεσε να κάνει μακρινούς και 
περιπετειώδεις περιπάτους. Όταν πεινούσε καθόταν δίπλα 
στα δέντρα ή στις ρίζες τους και έπαιρνε το κολατσιό του. 
Προτιμούσε τα πιο σκιερά μέρη, γιατί είχε μια μικρή 
ευαισθησία στον ήλιο.  
 





Κάποια μέρα σε έναν απ’ αυτούς τους περιπάτους 
συνάντησε κάτι μαγικό!  

Μια τοσοδούλα νεραϊδούλα που πετούσε με τα διάφανα 
φτερά της εδώ και εκεί, πάνω από τα πανέμορφα 
λουλούδια σαν να ρωτούσε να μάθει κάτι μυστικό  από το 
καθένα και μόλις έπαιρνε την απάντηση που γύρευε 
έφευγε και πήγαινε σε άλλο. 

 





      

     Η νεραϊδούλα μας φορούσε ένα κόκκινο φόρεμα που 
στην άκρη του είχε φύλλα και λουλούδια και καθώς αυτά 
άγγιζαν τα πέταλα των άλλων λουλουδιών έμοιαζε σαν να 
ήταν ένα μαζί τους.   

Στα ξανθά της μαλλιά είχε στερεωμένο ένα ροδοκόκκινο 
τριαντάφυλλο και στα χέρια της κρατούσε ένα μαγικό 
ραβδί που σκόρπιζε μικροσκοπικές πυγολαμπίδες 
τριγύρω.  





      

      Ένα χαρούμενο χαμόγελο μπορούσες να διακρίνεις 
στο λαμπερό της πρόσωπο, όταν για πολύ λίγο 
σταματούσε να στροβιλίζεται ανάμεσα στα πυκνά 
δέντρα.  Ήταν η καλή νεραϊδούλα του δάσους που 
γνώριζε για όλες τις σημαντικές υποθέσεις αυτής της 
πολύ μεγάλης έκτασης.  





  

Ο Μανιταρούλης μόλις 
αντίκρισε την μικρή  
νεράιδα έτρεξε κοντά της 
για να γίνουν φίλοι. 

 Είχε ακούσει από παλιά για 
την ύπαρξή της αλλά δεν 
την είχε δει ποτέ του ως 
τώρα. 

 





     «Γεια σου, καλή μου νεραϊδούλα! » της είπε 
χαρούμενος. «Εγώ είμαι ο Μανιταρούλης». 

     «Γεια σου και σε σένα, καλέ μου Μανιταρούλη!»  
του απάντησε και πλησίασε κοντά του πεταρίζοντας 
πάνω από μία μαργαρίτα που με τη σειρά της άνοιγε τα 
πέταλά της για να ακούσει καλύτερα τη συζήτησή τους. 

 





       «Χαίρομαι που 
επιτέλους σε συναντώ 
γιατί θέλω να σου ζητήσω 
μια χάρη » της είπε λιγάκι 
διστακτικά. Βλέπετε, δεν 
του άρεσε να ζητάει 
χάρες, αλλά τώρα ήταν 
δύσκολη η θέση του.  

 





    «Για πες μου να την 
ακούσω» του απάντησε 
χαρούμενα η 
νεραϊδούλα καθώς 
έδενε με προσοχή ένα 
χόρτο στο ποδαράκι 
μιας πασχαλίτσας που 
είχε την ατυχία να 
στραβοπατήσει και 
τώρα πονούσε.   





    Η αλήθεια είναι ότι ήθελε  πραγματικά να βοηθήσει 
τον φίλο μας. Είχε φτάσει στα αυτιά της η φήμη του για 
την μεγάλη καλοσύνη και εργατικότητά του.   

  -Καλή μου νεραδούλα, θέλω ..... 

 



























































Η καλή νεράιδα του υποσχέθηκε ότι θα 
πραγματοποιήσει την ευχή του. 

Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα... 



Προχειρογραμμένο στον πίνακα από ένα χέρι που έτρεχε να 

προλάβει τις ιδέες. Ιδέες που βιάζονταν να γίνουν εικόνες με 

δράση σε ένα παραμύθι που εκείνη τη στιγμή ξεπηδούσε από 

τα χεράκια που όλο ανυπομονησία κουνιούνταν στον αέρα.   







Γιώργος,  Αννα,  Κατερίνα, 
Θάνος, Αλέξανδρος, Μαρία, 
Ιάσονας, Φωτεινή, 
Κωνσταντίνος, Παναγιώτης, 
Τζωρτζίνα, Εστέλλα, Ελένη, 
Κωνσταντίνος, Ελένη, Γιάννης, 
Σοφία, Αλεξάνδρα, Ανδρέας, 
Θοδωρής, Νικόλας, Αθηνά 



ΤΕΛΟΣ 


