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Η κυρία Σοφία µε την Μελένια ήρθαν σήµερα στο

νηπιαγωγείο µας



뽐ξ

Η συγγραφέας, µας ταξίδεψε µε την τρυφερή ιστορία της Μελένιας και

της Νεράιδας που θα κερδίσει αντάξια το όνοµα της Αγάπης, νιώσαµε

τη φιλία που υπήρχε ανάµεσά τους, και δίνεται απλόχερα σε όλα τα

πλάσµατα, µια φιλία που δεν λογαριάζει εµπόδια και δυσκολίες αλλά

γίνεται πιο δυνατή µπροστά στους κινδύνους και κερδίζει στο τέλος.



뽐ξ

∆ραµατοποίηση µε την Μελένια και την νεράιδα, µε την

καθοδήγηση της κυρίας Σοφίας.



殺ο

Η νεράιδα, η Μελένια και ο γίγαντας



䪠ο

Η νεράιδα λιποθυµά η φίλη της Μελένια κοντά της την

παρακαλάει να σηκωθεί.



殺ο

Εδώ παίζουµε: Αλάτι ψιλό αλάτι χοντρό έχασα τη χάντρα

µου και ψάχνω να τη βρω.



殺ο



殺ο

Χάρτης της ιστορίας όπως το

φτιάξαµε τις προηγούµενες µέρες



殺ο

Ένα κάστρο αποφασίσαµε να κάνουµε για να το

χαρίσουµε στην συγγραφέα.

(ο ∆ηµήτρης ανέλαβε να το σχεδιάσει)



殺ο

Η πύλη ανοίγει και είναι γεµάτο µε

ζωγραφιές των παιδιών..



殺ο

Η κυρία Σοφία χάρισε στο νηπιαγωγείο µας αυτό το βιβλίο

της και όµορφους σελιδοδείκτες για τα παιδιά.



殺ο

Η προϊσταµένη και το διδακτικό

προσωπικό του Νηπιαγωγείου την

ευχαριστούµε θερµά για τα όµορφα

συναισθήµατα που µας χάρισε απλόχερα.
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Πρόκειται για ένα παραµύθι που κρατά πολλά από τα στοιχεία των λαϊκών παραµυθιών
(δεκαπεντασύλλαβο, πολλαπλάσια του τρία, παρουσία καλών και κακών δυνάµεων που
εξουσιάζουν τα στοιχεία της φύσης). Νεράιδες, πύργοι, η µητέρα του νερού, το άγριο θεριό
συναντώνται στις σελίδες του. Τα πουλιά, τα δέντρα, το νερό έχουν µιλιά και συµµετέχουν στην
εξέλιξη της υπόθεσης. Το µαγικό στοιχείο, οι υπερφυσικές δυνάµεις και η επικράτηση του καλού
έναντι του κακού, είναι όσα πραγµατικά έλκουν τα παιδιά σε ένα τέτοιο κείµενο.

Καλοδουλεµένο, µε έµµετρο λόγο, σωστή χρήση της γλώσσας, όµορφες εικόνες και αρκετό
ενδιαφέρον µπορεί να κερδίσει εύκολα τον µικρό αναγνώστη.

Η Μελένια µια νεαρή κοπέλα, αποφασίζει να επισκεφτεί τον πύργο όπου έχουν σύναξη οι
νεράιδες αν και οι δικοί της δε θέλουν να την αφήσουν. Καθώς πηγαίνει γνωρίζεται µε µια νεαρή
νεράιδα µε την οποία δένεται µε δυνατή φιλία. Η µικρή νεράιδα έχει ιδιαίτερο λόγο που θέλει να
παρευρεθεί στη γιορτή. Ζητά από τη βασίλισσα, την αρχοντονεράιδα να της δώσει όνοµα. Εκείνη
είναι αναγκασµένη να της ορίσει κάποιες δοκιµασίες από τις οποίες πρέπει πρώτα να περάσει. 
Της κάνει γνωστό όµως ότι τίποτα δεν θα είναι εύκολο κι ότι η ηλικία της ίσως δεν της επιτρέψει να
ανταπεξέλθει. Η Μελένια προτείνει να τη συνοδεύσει στο ταξίδι της και µαζί οι δυο τους θα
βρεθούν προ εκπλήξεων.

Το κείµενο µε ευχάριστο και απολαυστικό τρόπο δίνει στα παιδιά να καταλάβουν τις έννοιες της
φιλίας, της αγάπης και της συντροφικότητας. Επίσης έχει πολλά στοιχεία περιβαλλοντικής
αγωγής.

Η εικονογράφηση του Χρήστου ∆ήµου είναι άψογα δεµένη µε το κείµενο.


