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Η μυρμήγκω
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ
ΚΑΙΡΟ ένα μωρό
μυρμηγκάκι βγήκε από
τη φωλιά του για να
παίξει.

Εκεί κοντά υπήρχε μια
λίμνη και το μυρμηγκάκι,
καθώς έπαιζε, γλίστρησε
και –μπλουμ!– έπεσε
μέσα στη λίμνη. Έβαλε
τότε τα κλάματα και
φώναζε τη μαμά του.

Δίπλα στη λίμνη χοροπηδούσε ένας βάτραχος κι
η μυρμήγκω άρχισε να τον
παρακαλεί:
«Καλέ μου βάτραχε, τρέξε
να σώσεις το μωρό μου!
Έπεσε μες στη λίμνη και
κοντεύει να πνιγεί!».

«Τώρα χορεύω και πηδώ
και μαμούνια κυνηγώ.
Άσε με να χαρώ, κυρά μου!»
«Έτσι είσαι; Θα δεις τι
έχεις να πάθεις!» του λέει
η μυρμήγκω και δρόμο
παίρνει, δρόμο αφήνει...

Η μυρμήγκω, μόλις
άκουσε τις φωνές
του παιδιού της,
πετάχτηκε από τη
φωλιά της κι έψαχνε να βρει τρόπο
να το σώσει.
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... πάει παρακάτω,
βρίσκει ένα φίδι που
χουζούρευε και του λέει:
«Καλό μου φίδι, πήγαινε
να φας τον βάτραχο, που
δεν έρχεται να βγάλει
το μωρό απ’ της λίμνης
το νερό!».
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«Μόλις έφαγα ακρίδες·
δυο τεράστιες μερίδες!
Άσε με να χωνέψω, κυρά
μου!»
«Έτσι είσαι; Θα δεις
τι έχεις να πάθεις!»
του λέει η μυρμήγκω
και δρόμο παίρνει,
δρόμο αφήνει...

... πάει παρακάτω,
βρίσκει έναν γητευτή
που μισοκοιμότανε
και του λέει: «Καλέ
μου γητευτή, πήγαινε
να γητέψεις το φίδι,
που δεν πάει να φάει
τον βάτραχο, που δεν
έρχεται να βγάλει το
μωρό απ’ της λίμνης
το νερό!».

«Έχω φίδια γητεμένα,
στο καλάθι μου κλεισμένα.
Άσε με να κοιμηθώ,
κυρά μου!»
«Έτσι είσαι; Θα δεις
τι έχεις να πάθεις!»
του λέει η μυρμήγκω
και δρόμο παίρνει,
δρόμο αφήνει...

Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει η μυρμήγκω για να σώσει
το μυρμηγκάκι της που κινδυνεύει.
Θα ζητήσει βοήθεια από τον βάτραχο, αλλά εκείνος αρνείται
να τη βοηθήσει, οπότε η μυρμήγκω θα ζητήσει από το φίδι
να φάει τον βάτραχο που δεν τη βοηθάει, αλλά και αυτό
της αρνείται τη βοήθεια, οπότε θα πάει στον γητευτή για να
του ζητήσει να γητέψει το φίδι, που δε δέχεται να φάει
τον βάτραχο, που δεν τη βοηθάει να σώσει το μυρμηγκάκι της...
Θα χρειαστεί να πάει και σε πολλούς ακόμη η μυρμήγκω
μέχρι να τα καταφέρει. Με τον ίδιο τρόπο, άνθρωποι και
ζώα προσπαθούν να πετύχουν τον στόχο τους σε αυτή
την απολαυστική συλλογή από δώδεκα κλιμακωτά
παραμύθια που χαρακτηρίζονται από χιούμορ, ρυθμό
και επαναλαμβανόμενο σενάριο.
Μια συλλογή παραμυθιών που θα ενθουσιάσει παιδιά και γονείς
με τον χαρούμενο ρυθμό των αφηγήσεων και την πλούσια
εικονοποιία τους, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, που θα βρουν
ένα χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο για την καλλιέργεια της
προσωπικότητας και της σκέψης με την αξιοποίηση των σπουδαίων
εννοιών που κρύβονται πίσω από τις λιτές ιστορίες.
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