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Ο δ η γ ί ε ς

Το παρόν ebook αποτελεί ένα πιλοτικό σενάριο για την καλοκαιρινή γιορτή

ενός σχολείου, βασισμένο στο βιβλίο "Η Επιστροφή των Παραμυθιών" της

Γεωργίας Παρασκευά, εκδόσεις Δωδώνη.  

Η ομάδα της EggΠαίδευσης σχεδίασε και προσάρμοσε τα κείμενα και τη

ροή της ιστορίας "Η Επιστροφή των Παραμυθιών" για την προσχολική ηλικία,

χρησιμοποιώντας ποικίλα εργαλεία.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προετοιμασία της σχολικής

γιορτής και την αυτοαξιολόγηση των παιδιών μετά την παράσταση στο

αφιερωματικό άρθρο στο site μας, πατώντας στην εικόνα: 

*  Τ ο  υ λ ι κ ό  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο τ ε λ έ σ ε ι  σ υ ν ο λ ι κ ά  ή  ε ν  μ έ ρ ε ι
α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  π ώ λ η σ η ς ,  δ ι α π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η ς ,  τ ρ ο π ο π ο ί η σ η ς ,

μ ε τ ά δ ο σ η ς  ή /  κ α ι  δ ι α ν ο μ ή ς  μ ε  κ ά θ ε  τ ρ ό π ο .  Τ ο  υ λ ι κ ό
δ ι α τ ί θ ε τ α ι  α φ ι λ ο κ ε ρ δ ώ ς  γ ι α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  χ ρ ή σ η

w w w . e g g p a i d e u s h . g r

Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν μείξη των πρωτότυπων κειμένων

της Γεωργίας Παρασκευά, καθώς και την απλούστευση αυτών από την

ομάδα της EggΠαίδευσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Βρείτε το βιβλίο "Η Επιστροφή των Παραμυθιών" ΕΔΩ και οργανώστε τη

δική σας σχολική γιορτή. Ακόμη, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί με

τη συγγραφέα, ώστε να παρευρεθεί στην παράσταση σας και να σας

παραχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα του έργου στα πλαίσια της

σχολικής σας γιορτής.

https://eggpaideush.gr/epistrwfi-twn-paramythiwn-kalokairini-giorti/
https://eggpaideush.gr/
https://www.dodonipublications.gr/product/12392/i-epistrofi-twn-paramythiwn.html


     Σκηνή 1

Ρ.Π: Καλησπέρα σας, αγαπητοί μου ήρωες! Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι

και γονείς των ηρώων μας! Άλλη μια υπέροχη χρονιά έφτασε στο τέλος

της, εδώ στη χώρα των παραμυθιών! Είμαι ο Αλαντίν και σας παρουσιάζω

την ραδιοφωνική εκπομπή «Τα παραμύθια της Χαλιμάς» σε πρώτη

μετάδοση! Ας ρίξουμε μαζί μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα

… .Ελπίζουμε (βλέπε περισσότερα σελ 9-10)

(Μπαίνει στη σκηνή η πρώτη ομάδα παιδιών Ντάμα Κούπα και Βασιλιάς)

(Κατά την παρουσίαση των ηρώων μπορείτε να έχετε βιντεοσκοπήσει

αυτές τις σκηνές με τα παιδιά και την ημέρα της παράστασης να

προβάλλετε στους γονείς το βίντεο της κάθε ομάδας, ενώ τα παιδιά θα

ανεβαίνουν στη σκηνή χαιρετώντας και παίρνοντας μια πόζα σε ένα

σημείο της σκηνής μέχρι να ολοκληρωθεί η παρουσίαση του ήρωα τους

μέσα από το βίντεο. 

Αν δυσκολεύεστε ωστόσο με τη χρήση της τεχνολογίας και κρίνετε ότι η

ομάδα μπορεί να το κάνει, μπορείτε να κάνετε την παρουσίαση των

ηρώων που σας προτείνουμε και live εκείνη τη στιγμή ή να το

προσαρμόσετε όπως εσείς νομίζετε!)

    Σκηνικό: 

Μια ταμπέλα που λέει «Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν είναι ήρωες

παραμυθιών» . Ένα τραπέζι με υπολογιστή, ακουστικά και μικρόφωνο αν

υπάρχει στο σχολείο (έστω και ψεύτικο).

Ο\η εκπαιδευτικός λαμβάνει τον ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού (Ρ.Π)

Αλαντίν φορώντας τα ακουστικά και κρατώντας το μικρόφωνο και

καλωσορίζει τους γονείς και φίλους στην ιδιαίτερη αυτή παράσταση. Οι

ήρωες- παιδιά δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη, αλλά περιμένουν ανά ομάδα

στα παρασκήνια.

Το πιλοτικό σενάριο
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Ντάμα Κούπα 1: Ααααχ είμαι τόσο ταραγμένη! Διέταξα να φυτέψουν

κόκκινα τα τριαντάφυλλα και αυτοί φύτεψαν λευκά! Φωνάξτε μου τον

Δήμιο τώρα αμέσως!

Βασιλιάς 1: Φοβάμαι ότι θα σε απογοητεύσω, καλή μου. Ξέρεις ο δήμιος,

έφυγε…

Ντάμα Κούπα 2: Τι έκανε λέει;

Βασιλιάς (πιο δυνατά)2: Έφυγε λέω. Είναι και κουφή (λέει προς το κοινό).

Είπε ότι ήθελε να γλιτώσει από τις αγριοφωνάρες σου!

Ντάμα Κούπα 3: Γιατί φωνάζω εγώ; Αχ δεν αισθάνομαι καλά! Ζαλίζομαι!

Αλλά βέβαια εσύ φταις! Έπρεπε σαν βασιλιάς να έχεις περισσότερη πιγμή

για να μην τολμά κανείς να φύγει και… 

(τα παιδιά αποχωρούν από τη σκηνή και το λόγο παίρνει ο

αλαντίν\εκπαιδευτικός)

*Προσαρμοσμένη στιχομυθία βασισμένη στα πρωτότυπα κείμενα του

βιβλίου σελίδες 10 -13

      Σκηνή 2

Ρ.Π: Επιστροφή στο στούντιο! (Δίπλα στο ραδιοφωνικό παραγωγό βρίσκεται

η Ωραία Κοιμωμένη ξαπλωμένη πάνω στο γραφείο της). Παίρνω κάποια

μηνύματα ανησυχίας από φίλους ακροατές που ακούνε έναν δυνατό και

απειλητικό θόρυβο… .καθώς έγινε σύμβουλος Ύπνου. 

(βλέπε περισσότερα σελ 13) 

(Μπαίνουν στην σκηνή και οι δράκουλες)

Δράκουλας 1: Καλημέρα σας!‘Ηρθαμε!

Δράκουλας 2: Κοιμάται;

Ωραία Κοιμωμένη 1: (Κάνει ότι ξυπνάει εκείνη την ώρα) Καλημέρα σας! Τι

κάνετε καλοί μου;

Δράκουλας 3: Αγαπητή μου δεν κοιμόμαστε τώρα πια τα βράδια! Με το που

πάει μεσάνυχτα κάτι συμβαίνει και ξυπνάμε.

Ωραία Κοιμωμένη 2: Αααα Έχω το απόλυτο γιατρικό! Να το(δίνει μπουκάλι

με γιατρικό). Θα πίνετε από αυτό το ρόφημα πρωί, μεσημέρι και βράδυ και

θα κάνετε 30βαθιές αναπνοές με τα πόδια πάνω και το κεφάλι κάτω. Σαν

νυχτερίδα. Εύκολο πράγμα για εσάς!
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      Σκηνή 3

Ρ.Π: Αγαπημένοι μου ακροατές … . .και τι νομίζετε ότι λέει ο ίδιος για όλα

αυτά; (βλέπε περισσότερα σελ. 16-17)

Κακιά Μητριά 1: Συγγνώμη είστε ο κακός λύκος;

Κακός Λύκος 1: Αυτοπροσώπως!

Κακιά Μητριά 2: Εκ μέρους των κακών, θέλω να σας ευχαριστήσω για το

κακό που μας κάνατε!

Κακός Λύκος 2: Σας ευχαριστώ πολύ! Μα δεν έχω δίκιο; Γιατί τα παραμύθια

πρέπει να τελειώνουν με τη φράση «και έζησαν αυτοί καλύτερα»

Κακός Λύκος 3: και όχι με τη φράση «και έζησαν αυτοί χειρότερα»

Κακιά Μητριά 2: Μα τι άσχημα που τα λέτε! Θα ήθελα να τα λέγαμε πιο

συχνά!

Κακός Λύκος 2: Σας το υπόσχομαι! Αλλά τώρα πρέπει να φύγω γιατί έχω να

δώσω μια συνέντευξη.

Κακιά Μητριά 1: Στο κακό! Στο κακό να πάτε!

Κακός Λύκος 1: Και εσείς μισητή μου! (Και τα παιδια χαιρετώντας

αποχωρούν από τη σκηνή. Οι μεν από τη μια και οι δε από την άλλη)

*Προσαρμοσμένη στιχομυθία βασισμένη στα πρωτότυπα κείμενα του

βιβλίου σελίδες 17 - 19

 

Δράκουλας 1: Και αν τα κάνουμε όλα αυτά θα κοιμηθούμε;

Ωραία Κοιμωμένη 1: Βεβαίως! Θα έρθετε πάλι σε λίγες μέρες για να σας

ξαναδώ!

Δράκουλας 2: Αχ σας ευχαριστούμε πολύ!

Ωραία Κοιμωμένη 2: Στο καλό! Καλό ύπνο! 

(Οι ήρωες αποχωρούν από τη σκηνή)

*Προσαρμοσμένη στιχομυθία βασισμένη στα πρωτότυπα κείμενα του

βιβλίου σελίδες 14-16
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      Σκηνή 4

Ρ.Π: Αγαπημένοι μου φίλοι … τι ωραία που θα ήταν αν δεν μεγάλωναν ποτέ

(βλέπε περισσότερα σελ. 19)

Τινκεμπέλ 1: Πίτερ Παν! (μπαίνει στη σκηνή ψάχνοντας) Γιατί έφυγες χωρίς

να μου πεις τίποτα από τη Χώρα του Ποτε;

Πίτερ Παν 1: Ωχ πως με βρήκε! (προσπαθεί να κρυφτεί κοιτάει δεξιά και

αριστερά). Αχ καλή μου Τινκερμπελ έπρεπε να φύγω γρήγορα γι αυτό δεν

σε ενημέρωσα! Αλλά και εσύ δεν έπρεπε να είσαι εδώ. Έχω πάρα πολλές

δουλειές εδώ. 

Τινκεμπέλ 2: Σε έψαχνα παντού. Είμαι πολύ στεναχωρημένη με αυτό που

έκανες!

Πίτερ Παν 2: Ναι έχεις δίκιο, αλλά θα πρέπει να επιστρέψεις πίσω, εδώ

είναι επικίνδυνα για εσένα

Τινκεμπέλ 3: Είμαι και εγώ ήρωας παραμυθιού και θα μείνω εδώ όσο

θέλω…

Πίτερ Παν 3: Ωχ άρχισε πάλι τα ίδια… (λέει και αποχωρούν από τη σκηνή οι

Πίτερ Παν, ενώ οι τινκερμπελ τους ακολουθούν)

*Προσαρμοσμένη στιχομυθία βασισμένη στα πρωτότυπα κείμενα του

βιβλίου σελίδες 19-22

      Σκηνή 5

Ρ.Π: Αγαπημένοι μου φίλοι, απόψε θα κάνουμε… . Μη λείψει κανείς! (βλέπε

περισσότερα σελ 23) .

Μπαίνουν στη σκηνή όλοι οι ήρωες ανά ζευγάρια και χορεύουν!

Κάθε ήρωας έχει και τη δική του κίνηση. Η μουσική ξεκινά και τα παιδιά

χορεύουν. Όταν η μουσική σταματά η/ο εκπαιδευτικός λέει το όνομα ενός ήρωα

π.χ λύκος και τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν την αντίστοιχη κίνηση. Έτσι αν η/ο

εκπαιδευτικός πει λύκος τα παιδιά θα πρέπει να σταματήσουν το χορό και να

πάρουν την πόζα του λύκου που έχουν συμφωνήσει από πριν (πχ κάνω την άγρια

φάτσα του λύκου). Όταν η μουσική ξεκινά πάλι, τότε τα παιδιά συνεχίζουν το

χορό και η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τους υπόλοιπους χαρακτήρες της

παράστασης. Στο τέλος του χορού, οι ήρωες ο ένας πίσω από τον άλλο

σχηματίζουν ένα τρένο και αποχωρούν χορεύοντας και ακολουθώντας το τρένο.

Καλέσετε αν θέλετε και τους γονείς να συμμετέχουν στο πάρτι και τον χορό!

Προβάλετε στον προτζέκτορα το βίντεο με τους χαρακτήρες που σας έχουμε

ετοιμάσει και παίξτε όλοι μαζί. (Δείτε στο συνοδευτικό άρθρο)
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     Σκηνή 7

Ρ.Π:  Αγαπητοί μου ήρωες, αγαπημένοι φίλοι! Κάτι περίεργο συμβαίνει…

όλων εμάς των ηρώων (βλέπε περισσότερα στη σελ 27) . . . ωστόσο, στη

χθεσινή συνέλευση. … ας ξυπνήσει κάποιος την Ωραία Κοιμωμένη.

(βλέπε περισσότερα στη σελ 28 – 29)

Ρ.Π: Φοβάται κανείς:

Όλοι οι ήρωες: Όχι εγώ!

Ρ.Π : Τέλεια. Οπότε πρέπει να ορίσουμε που θα πάει η κάθε ομάδα ηρώων!

Ντάμα Κούπα : Εμείς θα πάμε στο βορρά

Κοιμωμένη : Εμείς στη Δύση

Λύκος: Εμείς στο Βορρά

Πίτερ Παν: Και εμείς στο Νότο

Ρ.Π: Φύγαμε λοιπόν για την Παραμυθοπύλη! Ελάτε να πούμε όλοι μαζί τον

όρκο μας!

ΌΛΟΙ: Θα αγωνιστώ για να υπάρχουν βιβλία στα ράφια, παραμύθια στις

ζωές των ανθρώπων και ήρωες στις καρδιές των παιδιών!

 *Προσαρμοσμένη στιχομυθία βασισμένη στα πρωτότυπα κείμενα του

βιβλίου σελίδες 29 - 33
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     Σκηνή 6

Ρ.Π:  Σήμερα 50 χρόνια μετά.. είναι το τέλος των παραμυθιών. 

(βλέπε περισσότερα σελ 25 - 26)

Όλοι οι ήρωες μπαίνουν στη σκηνή με μια δραματική μουσική. Ακολουθεί

μια σκηνή με κινήσεις έντονες που προβάλλουν προβληματισμό. Τα παιδιά

πηγαίνουν πάνω κάτω στη σκηνή, γύρω από τον εαυτό τους, κάνουν κύκλο

και συσπειρώνονται. Μπορείτε να φτιάξετε ένα μικρό χορευτικό με

εύκολες κινήσεις που θα ακολουθήσουν για να εκφράσουν την ανησυχία

των ηρώων.



Όχι στα ταμπλετ, ναι στα παραμύθια

·Ζήτω η φαντασία!

Μην ξεχνάτε τα παραμύθια!

·Η τηλεόραση βλάπτει σοβαρά τη φαντασία των παιδιών κλπ

Ομάδα Κοιμωμένης μαζί με τους δράκουλες στην Παραλία ξαπλωμένοι και

γύρω τους κουβαδάκια κλπ 

Περνάει ο σερβιτόρος (εκπαιδευτικός) και λέει : Μην σας ανησυχεί φίλοι

μου αυτή η φασαρία. Να εδώ πιο κάτω γκρεμίζουν ένα βιβλιοπωλείο. Έτσι

και αλλιώς τώρα πια μόνο μαγαζιά με υπολογιστές και τάμπλετ υπάρχουν.

Τα παιδιά δεν διαβάζουν πλέον παραμύθια!

           Ομάδα 1η Κοιμωμένης: Όχι αυτό δεν πρόκειται να περάσει| Ναι

πάμε γρήγορα να τους σταματήσουμε.

Η ομάδα πηγαίνει στα παρασκήνια, ενώ παίζει μουσική παίρνουν τα πλακάτ

που έχουν πάνω συνθήματα για τα βιβλία και βγαίνουν και πάλι στη σκηνή

ο ένας πίσω από τον άλλο ακολουθώντας μια γραμμή χαρτοταινίας που

έχει κολλήσει ήδη η εκπαιδευτικός στο πάτωμα της σκηνής για να

διαδηλώσει η ομάδα!

Ίσως λένε και τα συνθήματα:

…βλέπε περισσότερα στο βιβλίο στις σελίδες 41-42

Η κοιμωμένη 1 πηγαίνει μπροστά και κοιμάται. Το ίδιο κάνουν και τα παιδιά

το ένα μετά το άλλο σαν ντόμινο!

Σερβιτόρος: Δυστυχώς το βιβλιοπωλείο τελικά γκρεμίστηκε. (Σηκώνει τα

χέρια σαν να μην μπορεί να γίνει κάτι πια και η ομάδα 1η αποχωρεί από τη

σκηνή)

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
–

 ΣΚΗΝΙΚΟ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
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        Ομάδα 2η Πίτερ Παν: 

Ωραία και τώρα πάμε να βρούμε παιδιά στα δωμάτια τους να διαβάζουν

παραμύθια!

Μπαίνουν στη σκηνή όλοι οι ήρωες της ομάδας και περιτρυγυρίζουν την

εκπαιδευτικό που υποδύεται ένα παιδί που παίζει με το τάμπλετ. Όλοι το

κοιτούν άφωνοι!

Πίτερ Παν 1: Τι παίζεις εκεί;

Παιδί: Ένα παιχνίδι στο tablet. Άσε εσύ δεν ξέρεις.

Πίτερ Παν 2 : Μα γιατί δεν διαβάζεις καλύτερα ένα βιβλίο; Έχει

περισσότερη πλάκα!

Παιδί: Ούτε καν. Βαριέμαι τα βιβλία.

Πίτερ Παν 3: Μα δεν έχεις δίκιο. Κοίτα τι μπορείς να κάνεις με μερικά

βιβλία. (Και φτιάχνει ένα πύργο από βιβλία)

Παιδί: Ααααχ έχασα πάλι! Φύγετε τώρα και αφήστε με να παίξω!

Η ομάδα αποχωρεί απογοητευμένη!

        Ομάδα 3η Ντάμα Κούπας:

Στη σκηνή μπαίνει η ομάδα της Ντάμα Κούπας, καθώς και οι βασιλιάδες

και κάθονται απέναντι από τον Σουλτάνο που υποδύεται ο/η

εκπαιδευτικός.

Ντάμα Κούπα 1: Θέλουμε να μιλήσουμε στο σουλτάνο.

Βασιλιάς 1: Δεν γίνεται να μοιράζει άλλα ταμπλετ στα παιδιά!

Ντάμα Κούπα 2: Ναι αυτό είναι ανεπίτρεπτο! Τα παιδιά χρειάζονται τα

παραμύθια για να μην εξαφανιστεί η φαντασία τους.

Βασιλιάς 2: Ναι καλέ μου Σουλτάνε δίκιο έχουν! Μπορείς να απαγορεύσεις

τα ταμπλετ στα παιδιά;

Σουλτάνος: Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια. Τα παιδιά λατρεύουν

τα τάμπλετ και τα βιντεοπαιχνίδια. Τα παραμύθια τα θεωρούν πια

ξεπερασμένα! Λυπάμαι πολύ αλλά δεν μπορώ να τους αλλάξω τη γνώμη,

αλλά ούτε και να τους απαγορεύσω να παίζουν με τα ταμπλετ. Λυπάμαι!

Και αυτή η ομάδα αποχωρεί απογοητευμένη!
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         Ομάδα 4η Κακού Λύκου:

Στη σκηνή μπαίνει η ομάδα των κακών λύκων ουρλιάζοντας σαν λύκοι,

καθώς και οι κακιές μητριές και κάθονται στα καρεκλάκια που θα έχουν

τοποθετηθεί στη σκηνή απέναντι από την Παρουσιάστρια που υποδύεται

ο/η εκπαιδευτικός.

Παρουσιάστρια: Καλώς ήρθατε κακοί μου λύκοι! Σας περιμέναμε! Μα τι

υπέροχοι που είστε από κοντά! Βλέπω φέρατε και παρέα. Μην μου πείτε ότι

αυτές είναι οι κακιές μητριές;

Κακός Λύκος 1 : Μάλιστα! Πολύ καλά καταλάβατε! Αποφασίσαμε να

συνεργαστούμε για ένα σκοπό!

Παρουσιάστρια: χμμ η αλήθεια είναι ότι σας καλέσαμε σήμερα στην

εκπομπή μας γιατί μάθαμε ότι κάνετε κάτι πολύ παράξενο… είναι αλήθεια

αυτό; (βλέπε περισσότερα σελ 42)

Κακός Λύκος 2: Πολύ σωστά!Ήρθαμε στον κόσμο των ανθρώπων διότι τα

παιδιά δεν διαβάζουν πια παραμύθια και υπάρχει ο κίνδυνος να μας

ξεχάσουν!

Κακιά Μητριά 1: Ναι πολύ καλά τα λένε οι φίλοι μας οι λύκοι

Κακιά Μητριά 2: Εμείς κάποτε ήμασταν πολύ΄μεγάλες σταρ! Τώρα δεν μας

θυμάται σχεδόν κανένας!

Παρουσιάστρια: Χμμμμ καταλαβαίνω! Προσπαθήσατε όμως να μιλήσετε

στα παιδιά; Να τους αλλάξετε τη γνώμη για τα παραμύθια;

Κακός Λύκος 3: και βέβαια προσπαθήσαμε! Αλλά αυτά δεν ήθελαν!

Παρουσιάστρια: Κάντε ένα κοντινό… που μας βλέπουν; (βλέπε σελ 43)

Κακός Λύκος 4: Να καταλάβουν ότι εμείς οι ήρωες ζούμε μόνο μέσα από

τα παραμύθια! Αν δεν διαβάζουν τις ιστορίες μας, τελειώσαμε!

Παρουσιάστρια: Μάλιστα καταλαβαίνω, ωστόσο δεν υπάρχει άλλος χρόνος!

Ευχαριστούμε πολύ! Πάμε σε διαφημίσεις!

Η ομάδα των λύκων και των μητριών φεύγουν από τη σκηνή

απογοητευμένοι!

*Προσαρμοσμένη στιχομυθία και ρόλοι 

βασισμένη στα πρωτότυπα κείμενα του βιβλίου 

σελίδες 34 - 44
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Πάει τίποτα δεν καταφέραμε τελικά

Τη βάψαμε

Τώρα τα παιδιά θα μας ξεχάσουν για πάντα

Χάρηκα που σας γνώρισα

Θα βάλω τα κλάματα κλπ (βρείτε περισσότερες ατάκες στις σελίδες 45

- 46)

Όλοι οι ήρωες μαζεύονται στη σκηνή και κάθονται σε κύκλο οκλαδόν η

κάθε ομάδα σε ένα προκαθορισμένο σημείο! Αγκαλιασμένοι σαν μια

ομάδα κλαίνε και είναι στεναχωρημένοι!

Ίσως κάποιοι να λένε :

Τότε στη σκηνή εμφανίζονται οι Τινκερμπελ και αναφωνούν:

Τινκερμπελ 1: Τα μάθατε τα νέα;

Τινκερμπελ 2: Καλέ γιατί κλαίτε;

Τινκερμπελ 3: Τα νέα είναι φοβερά! Τα καταφέρατε!

Τότε οι Τινκερμπελ πηγαίνουν η κάθε μία σε μια ομάδα και αρχίζουν να

ψιθυρίζουν στο αυτί του κάθε ήρωα τα νέα, ενώ ο/η εκπαιδευτικός

αφηγείται την κατάσταση λέγοντας:

ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ 
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Αφηγητής/τρια: "Και πράγματι η

Τίνκερμπελ είχε φέρει σπουδαία νέα στην

ομάδα των ηρώων. Όσο καιρό ήταν στον

κόσμο των ανθρώπων έκανε μαθήματα

υπολογιστών και ανακάλυψε το

διαδίκτυο!... . 



η συνέντευξη που είχε δώσει η ομάδα του κακού λύκου και της κακιάς

μητριάς βρισκόταν στο μεγαλύτερο κανάλι του διαδικτύου

όλα τα περιοδικά είχαν φωτογραφίες της Ωραίας Κοιμωμένης και του

Κόμη Δράκουλα από την διαμαρτυρία τους

οι εφημερίδες έγραψαν για την επίσκεψη της ομάδας της Ντάμα

Κούπας μαζί τον Βασιλιά στον Σουλτάνο

Τέλος, τα επιστημονικά ρεπορτάζ έκαναν λόγο για μια περίεργη λάμψη

στον ουρανό. Οι επιστήμονες λένε ότι είναι κάποιο εξωγήινο πλάσμα,

αλλά τα παιδιά λένε ότι είναι ο Πίτερ Παν!

... . . . .Εκεί βρήκε ότι:

 

Μάλιστα η είδηση ότι κάποιοι ήρωες παραμυθιών ήρθαν στη γη και

προσπάθησαν να πείσουν τους ανθρώπους να ξαναδιαβάσουν παραμύθια,

κάνει το γύρο του κόσμου … Εκεί που οι ήρωες μας νόμιζαν ότι η νέα

τεχνολογία θα τους καταστρέψει, τελικά τους βοήθησε! "

(βλέπε περισσότερα στις σελ 47 - 50)  

 

Όλα τα παιδιά αναφωνούν με μια φωνή:

ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕΕΕΕΕ!

 

Όλη η ομάδα σηκώνεται όρθια και αγκαλιασμένοι κάθονται σε ημικύκλιο

προς το κοινό! Η/Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τελευταία φορά το ρόλο του

ραδιοφωνικού παραγωγού λέγοντας :

 

Ρ.Π: «Αγαπημένοι μου ήρωες, αγαπημένοι μου φίλοι! Σήμερα είναι η πιο

ξεχωριστή ημέρα που ξημέρωσε ποτέ … από λίγο παραμύθι! 

(βλέπε περισσότερα σελ 50)

 Ελάτε όλοι στη σκηνή!! Ας χορέψουμε όλοι μαζί!
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ΤΕΛΟΣ


