
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Καλοκαιρινές Δράσεις Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 

 

«Ο ζωγράφος του δάσους» 

Συγγραφέας: Frédérick Mansot 

 

 

 

Δραστηριότητα 1η – Διάλεξε τη σωστή απάντηση. 

1. Τι ζητάει η γυναίκα του κύριου Φρανσίς να της φέρει απ’ έξω ο 

άντρας της κάθε πρωί; 

Α. γάλα 

Β. ψωμί 

Γ. κουλουράκια & κρουασάν 

2. Ο κύριος Φρανσίς πηγαίνει στο δάσος. Ποια δέντρα βλέπει εκεί και 

θέλει, αρχικά, να ζωγραφίσει; 



Α. μια ελιά & έναν κοκοφοίνικα 

Β. ένα κυπαρίσσι & έναν κοκοφοίνικα 

Γ. μια συκιά & έναν κοκοφοίνικα 

3. Ο κύριος Φρανσίς πέταξε με το αερόστατό του πάνω από ένα 

ατελείωτο δάσος. Ποιο δέντρο τον εντυπωσίασε εκεί περισσότερο;  

Α. μια λεμονιά 

Β. ένας κέδρος 

Γ. ένα μοαμπί 

4. Τι αναφωνεί, συνεχώς, ο κύριος Φρανσίς; Βρες τη χαρακτηριστική 

φράση που επαναλαμβάνεται στο αφήγημα. 

Α. «Μα την ξύλινη πίπα!» 

Β. «Μα το ψάθινο καπέλο!» 

Γ. «Μα τα ανθισμένα μάνγκο!»  

  

 

 

Δραστηριότητα 2η – Ο κύριος Φρανσίς περνάει ατέλειωτες ώρες στο 

δάσος, ζωγραφίζοντας τη φύση γύρω του. Ποια είδη δέντρων 

αναφέρονται στο αφήγημα; Κύκλωσε τις σωστές απαντήσεις. 

 



κοκολόμπα    αμυγδαλιά    μάνγκο    κερασιά   συκιά   ελιά 

 

καπόκ   κυπαρίσσι   οξυά   μαόνι   μοαμπί   πορτοκαλιά   φτέρη 

 

κοκοφοίνικα   έλατο   δαμασκηνιά   αχλαδιά   κεκροπία   μουριά 

 

Ακόμη, μάθε περισσότερα για τα δέντρα που δεν γνωρίζεις, αναζητώντας 

γι’ αυτά πληροφορίες και εικόνες από το διαδίκτυο.   

 

Δραστηριότητα 3η – Βάλε τις λέξεις στη σωστή αλφαβητική σειρά. 

μάνγκο, μαόνι, μοαμπί, περικοκλάδα, κοκοφοίνικας, βρύα, τριανταφυλλιά, 

κλαδί, βλαστάρι, κορμός 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Δραστηριότητα 4η – «Ποδηλατεί ζιγκ-ζαγκ ανάμεσα στις περικοκλάδες 

και τις φτέρες, δρόμο παίρνει δρόμο αφήνει, μέχρι που φτάνει στην 

κόκκινη συκιά». Συνέχισε την ιστορία με τη δική σου φαντασία. 
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Δραστηριότητα 5η – «Μέσα στο απανθρακωμένο δάσος το μόνο που έχει 

μείνει όρθιο είναι το μοαμπί. Και εκεί που ο κύριος Φρανσίς φαντάζεται 

ότι ούτε αυτό θα μπορέσει να αντισταθεί στον καπνό και την μαυρίλα, ένα 

λουλουδάκι πέφτει απαλά πάνω στο χαρτί. Έπειτα κι άλλο, κι άλλο…». 

Ζωγράφισε τώρα κι εσύ μερικά χρωματιστά λουλουδάκια σε λευκό χαρτί.    

 

Δραστηριότητα 6η – «Ο κύριος Φρανσίς φουσκώνει το αερόστατό του και 

υψώνεται πάνω από το σπίτι». Φτιάξε κι εσύ το δικό σου αερόστατο. 

Υλικά για το αερόστατο 

1 μπαλόνι 

1 ποτηράκι μιας χρήσης (χάρτινο ή πλαστικό) ή 1 κουπάκι από γιαούρτι 

3 καλαμάκια 

λίγο σπάγκο ή λίγη κορδέλα 

χαρτόνια κανσόν (σε διάφορα χρώματα) 

κολλητική ταινία (σελοτέιπ) 

ψαλίδι 

 

Οδηγίες κατασκευής 

 

1.Κόλλησε τα τρία καλαμάκια στην εξωτερική πλευρά του ποτηριού ή της 

κούπας. 

2.Φούσκωσε λίγο το μπαλόνι, δέσε έναν κόμπο από κάτω και, στη 

συνέχεια, κόλλησέ το ανάμεσα στα καλαμάκια. 

3.Τύλιξε το ποτήρι ή την κούπα με τον σπάγκο ή την κορδέλα. Αν 

θέλεις, βάλε μερικά διακοσμητικά τριγωνάκια πάνω στο μπαλόνι με τη 

μορφή γιρλάντας, χρησιμοποιώντας λίγο σπάγκο και χρωματιστά χαρτόνια 

κανσόν. 

Έτοιμοι για απογείωση!!! 



 

 

Αν μπορούσες να ταξιδέψεις με ένα αερόστατο, ποιο μέρος του κόσμου 

θα ήθελες να επισκεφθείς και γιατί; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Δραστηριότητα 7η – «Πάρε τα μολύβια σου, τη σβήστρα σου και ένα 

μεγάλο φύλλο χαρτί». Σχεδίασε το δικό σου φανταστικό δάσος (δέντρα, 

λουλούδια, θάμνοι κ.λπ.) και χρωμάτισέ το. Εναλλακτικά, μπορείς να 

φτιάξεις ένα δάσος με την τεχνική του κολλάζ, χρησιμοποιώντας 

χρωματιστά χαρτόνια γλασέ ή σελίδες περιοδικών. 

 

Δραστηριότητα 8η – Μάζεψε φύλλα και λουλούδια από τον κήπο, τις 

γλάστρες σου ή απλώς από έναν περίπατο στη φύση, αποξήρανέ τα & 

φτιάξε το δικό σου φυτολόγιο. 



 

 

Δες ακόμη στο Υoutube: 

https://www.youtube.com/watch?v=SO0ZAb2QPS0 

«Βοτανικός κήπος της Αθήνας» 

https://www.youtube.com/watch?v=DuNVd8hjA7c 

«Εθνικός κήπος της Αθήνας» 

https://www.youtube.com/watch?v=rjWx2WNXFF4 

«A visit to Claude Monet ’ s garden at Giverny» 

 

Καλή διασκέδαση ! ! ! 

Μπορείτε να μας στείλετε τις εντυπώσεις σας και, φυσικά, τις δημιουργίες των  

παιδιών, ακολουθώντας τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Facebook: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά 

Instagram: pireas_public_library  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SO0ZAb2QPS0
https://www.youtube.com/watch?v=DuNVd8hjA7c
https://www.youtube.com/watch?v=rjWx2WNXFF4

