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∆εν ενδείκνυται για παιδιά κάτω από 36 µηνών διότι περιέχει τεµάχια που αποσυναρµολογούνται και τα οποία µπορεί να 

καταπιωθούν. ∆ιατηρείστε αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή. 
 

EL 

Ref. 30670       ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕ ΣΕ ΤΑΞΗ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
- 1 CD AUDIO MP3 µε την αφήγηση 6 κλασσικών παραµυθιών σε διάφορες γλώσσες. 
- 32 καρτέλες-σκίτσα 11,2 x 7,8 εκ. όπου αναπτύσσονται τα 6 παραµύθια. 
 
ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΠΑΙΓΝΙ∆Ι ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ, µε το οποίο µπορείτε να εργαστείτε πάνω σε διάφορες όψεις της 
ψυχολογικής εξέλιξης του παιδιού: 
- Απόκτηση του νοήµατος της διέλευσης του χρόνου. 
- Ανάπτυξη της λογικής χρονικής αλληλουχίας µε την σωστή τακτοποίηση σκηνών. 
- Εκµάθηση των χρονικών νοηµάτων (πριν, έπειτα, µετά,…). 
- Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ακοής. 
- ∆ιέγερση και εµπλουτισµός της γλώσσας: διεγείρει την λειτουργία της οµιλίας του παιδιού 

και του επιτρέπει να ξεκινήσει τη δόµηση της γλώσσας. Καθιστά δυνατό τον εµπλουτισµό 
του λεξιλογίου και την αφοµοίωση περίπλοκων γλωσσικών δοµών.  

- ∆ιευκολύνει την εκµάθηση άλλων γλωσσών. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ: Από 3 ετών και µετά. 
 
ΠΕΡΙΡΑΦΗ 
- Το CD AUDIO περιλαµβάνει την αφήγηση 6 κλασικών παραµυθιών σε διάφορες γλώσσες. 
- Κάθε ΠΑΡΑΜΥΘΙ έχει ένα πλαίσιο µε διαφορετικό χρώµα για να διευκολύνεται η ταξινόµησή 
τους: 

∗ ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ …….…. : 5 σκίτσα, µε πλαίσιο σε µπλε χρώµα. 
∗ Ο ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΥΛΗΣ ……….. : 5 σκίτσα, µε πλαίσιο σε ροζ χρώµα. 
∗ Η ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΓΟΣ ……… : 5 σκίτσα, µε πλαίσιο σε λιλά χρώµα. 
∗ Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ …. : 5 σκίτσα, µε πλαίσιο σε πράσινο χρώµα. 
∗ Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ ………….……. : 6 σκίτσα, µε πλαίσιο σε κίτρινο χρώµα. 
∗ ΠΙΝΟΚΙΟ …………………………… : 6 σκίτσα, µε πλαίσιο σε κόκκινο χρώµα. 

 
Οι καρτέλες διαθέτουν ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ: µια σχετιζόµενη 
αρίθµηση των σκίτσων κάθε παραµυθιού (από το 1 έως το 5 ή το 6), σύµφωνα µε τη σειρά µε 
την οποία γίνεται η αφήγηση. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  
Στην αρχή, ο µαθητής πριν προβεί στην τακτοποίηση των σκίτσων καλό είναι να ακούσει το 
παραµύθι. Έπειτα, ενόσω ακούει το παραµύθι, µπορεί να τακτοποιεί στη σειρά τα σκίτσα που 
αντιστοιχούν στο παραµύθι. Αφού τελειώσει το παραµύθι θα κοιτάξει την αρίθµηση στο πίσω 
µέρος του κάθε σκίτσου για να επαληθεύσει ότι τα έβαλε στη σειρά σωστά. Τέλος, θα πρέπει 
να είναι ικανός να διηγηθεί το παραµύθι και να τακτοποιήσει στη σειρά τα σκίτσα χωρίς να 
χρειάζεται να ακούσει το παραµύθι. 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
1. Τα παιδιά ακούν προσεκτικά το παραµύθι πριν προβούν στην τακτοποίηση των σκίτσων. 
2. Αφήνετε τα σκίτσα ενός παραµυθιού επάνω στο τραπέζι και το παιδί ενόσω θα ακούει το 

παραµύθι θα επιλέγει το αντίστοιχο σκίτσο και θα το τοποθετεί στη σειρά. Όταν τελειώσει 
η αφήγηση θα γυρίσει από την άλλη πλευρά το κάθε σκίτσο για να επαληθεύσει εάν είναι 
ταχτοποιηµένα σύµφωνα µε την αρίθµησή τους από το 1 µέχρι το 5 (ή το 6). 

3. Αφήνετε τα σκίτσα ενός παραµυθιού επάνω στο τραπέζι και το παιδί αφού ξέρει το 
παραµύθι, θα προβεί στην ταχτοποίηση των σκίτσων χωρίς να χρειάζεται να το ακούσει. 

4. Τα σκίτσα είναι ταχτοποιηµένα στη σειρά επάνω στο τραπέζι. Το παιδί θα αφηγηθεί το 
παραµύθι. 

5. Αφήνετε τα σκίτσα ενός παραµυθιού επάνω στο τραπέζι και το παιδί πρέπει να τα 
ταχτοποιήσει και συγχρόνως να αφηγείται το παραµύθι 
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“ ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ” 
 

Σε ένα πυκνό δάσος ζούσαν κάποτε τρία γουρουνάκια που ήταν αδέρφια. Ο λύκος συνεχώς 
µηχανευόταν τρόπους για να τα πιάσει.  
Για να ξεφύγουν από τον λύκο, τα γουρουνάκια αποφάσισαν να κάνουν το καθένα το σπίτι του. Το 
µικρό έφτιαξε το σπίτι από άχυρα, για να τελειώσει γρήγορα και να πάει να παίξει. Το µεσαίο 
έφτιαξε ένα σπιτάκι από ξύλα. Έβλεπε ότι το µικρό του αδερφάκι είχε τελειώσει και έπαιζε, και για 
αυτό έκανε γρήγορα και πήγε να παίξει µαζί του.  
Εντωµεταξύ, το µεγαλύτερο και πιο υπεύθυνο από τα τρία αδερφάκια, δούλεψε σκληρά για να 
φτιάξει ένα στέρεο σπίτι από τούβλα. – Θα δείτε όταν εµφανιστεί ο λύκος… πόσο θα αντέξουν τα 
σπίτια σας – µάλωσε τα αδέρφια του που διασκέδαζαν παίζοντας στο δάσος.  
Ξαφνικά ο λύκος εµφανίστηκε και τα γουρουνάκια έτρεξαν να κρυφτούν στα σπίτια τους. Ο λύκος 
πρώτα επιτέθηκε στο σπίτι του πιο µικρού από τα γουρουνάκια. Φύσηξε και ξαναφύσηξε, και το 
σπιτάκι από άχυρα γκρεµίστηκε.  
Ο λύκος κυνήγησε το µικρό γουρουνάκι, που έτρεξε να κρυφτεί στο σπίτι του µεσαίου αδερφού 
του. Όµως ο λύκος φύσηξε και ξαναφύσηξε, και το ξύλινο σπιτάκι γκρεµίστηκε κι αυτό.  
Τα δύο γουρουνάκια βγήκαν τρέχοντας. Με τον λύκο ξωπίσω τους, κατάφεραν να φτάσουν, 
σχεδόν χωρίς ανάσα, στο σπίτι του µεγάλου τους αδερφού. Και τα τρία κλείστηκαν µέσα και 
κλείδωσαν καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα.  
Ο λύκος γύρισε πολλές φορές γύρω από το σπίτι, ψάχνοντας ένα τρόπο να µπει µέσα. Με µία 
µεγάλη σκάλα σκαρφάλωσε µέχρι τη στέγη και χώθηκε στην καµινάδα προσπαθώντας να 
γλιστρήσει µέσα στο σπίτι. Όµως το µεγαλύτερο γουρουνάκι, που ήταν πολύ έξυπνο, είχε βάλει στη 
φωτιά ένα καζάνι µε νερό που έβραζε.  
Ο κακός λύκος έπεσε πάνω στο καυτό νερό και ζεµατίστηκε. Εξαφανίστηκε από εκεί φωνάζοντας 
από τον πόνο. 
Λέγεται µάλιστα ότι από τότε, ο λύκος δεν ξαναπείραξε ποτέ τα τρία γουρουνάκια. 

 
“Ο ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΥΛΗΣ” 

 
Ο Κοντορεβυθούλης ήταν ο µικρότερος από επτά αδέλφια. Η οικογένειά του ήταν πολύ, 

πολύ φτωχή. Οι γονείς τους κατάλαβαν ότι δεν µπορούσαν να θρέψουν τα παιδιά τους και δεν 
ήθελαν να τα δουν να πεθαίνουν από την πείνα. Πολύ στεναχωρηµένοι αποφάσισαν να τα πάνε στο 
δάσος την επόµενη ηµέρα και να τα εγκαταλείψουν στην τύχη τους. Όµως ο Κοντορεβυθούλης, που 
ήταν πολύ έξυπνος, κατάλαβε τις προθέσεις των γονιών του. Εκείνο το πρωινό, η µητέρα έδωσε σε 
κάθε ένα από τα αδέλφια από ένα κοµµάτι ψωµί. Ο Κοντορεβυθούλης, αντί να το φάει, το 
χρησιµοποίησε για να σηµαδέψει το δρόµο, ρίχνοντας ένα ψιχουλάκι ψωµί σε κάθε βήµα. Όταν τα 
αδέλφια βρέθηκαν µόνα και χαµένα στη µέση του δάσους, ο Κοντορεβυθούλης τους είπε να µην 
ανησυχούν γιατί εκείνος θα έβρισκε το δρόµο του γυρισµού στο σπίτι τους, ακολουθώντας τα 
ψίχουλα του ψωµιού. Όµως τελικά διαπίστωσαν ότι τα ψίχουλα τα είχαν φάει τα πουλάκια. 
Ψάχνοντας στην τύχη τον δρόµο για το σπίτι τους, βρήκαν ένα σπιτάκι και αποφάσισαν να 
χτυπήσουν την πόρτα για να ζητήσουν καταφύγιο για εκείνη τη νύχτα. Άνοιξε µία γυναίκα, που 
ήταν η γυναίκα ενός φοβερού γίγαντα που έτρωγε τα παιδιά. Άλλα όταν είδε τα επτά µικρά 
παιδάκια δεν µπόρεσε να τους αρνηθεί και τα άφησε να περάσουν εκεί τη νύχτα, όµως τα 
ειδοποίησε να κρυφτούν στο κελάρι όταν θα έφτανε ο άντρας της. Έφτασε ο γίγαντας ρωτώντας 
για το δείπνο του και γρήγορα µυρίστηκε το φρέσκο κρέας των παιδιών. Άρχισε να ψάχνει και 
ανακάλυψε τελικά κρυµµένα τα επτά αδέλφια. Ευτυχώς, η γυναίκα του τον έπεισε να περιµένει την 
επόµενη µέρα για να τα φάει, αφού εκείνο το βράδυ του είχε ετοιµάσει ένα κρέας νοστιµότατο. Ο 
Κοντορεβυθούλης και τα αδέλφια του βρήκαν την ευκαιρία να το σκάσουν από ένα παράθυρο που 
είχε αφήσει ανοικτό η γυναίκα. Όταν το επόµενο πρωινό ο γίγαντας ανακάλυψε ότι τα παιδιά το 
είχαν σκάσει, έβαλε τις µαγικές του µπότες που µε κάθε βήµα έκανε επτά λεύγες και ξεκίνησε να τα 
βρει. Κουρασµένος από το ψάξιµο στο δάσος, ο γίγαντας ξάπλωσε να ξεκουραστεί και 
αποκοιµήθηκε πολύ κοντά στην κρυψώνα των παιδιών. Ο Κοντορεβυθούλης, που ήταν πολύ 
γενναίος, του έβγαλε τις µαγικές µπότες και τις φόρεσε. Αυτές αµέσως ήρθαν στα µέτρα του. Ο 
Κοντορεβυθούλης µε τις νέες µπότες του διέσχισε µε µεγάλη ταχύτητα το δάσος και βρήκε το σπίτι 
του. Έτσι µπόρεσε να φέρει και τα άλλα αδέλφια του πίσω και να τα σώσει από τον κακό γίγαντα. 
Χάρη στις µπότες που µε κάθε βήµα έκανε επτά λεύγες και µε τις οποίες µπορούσε να τρέχει σαν 
αστραπή, ο βασιλιάς τον έκανε επίσηµο αγγελιοφόρο του.  
Έτσι ο Κοντορεβυθούλης και η οικογένειά του δεν ξανάνιωσαν ποτέ ξανά πείνα.  
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“Η ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΓΟΣ” 
 

Σε ένα όµορφο δάσος ζούσαν κάποτε ένας λαγός και µία χελώνα µαζί µε πολλά άλλα 
ζώα. Ο λαγός ήταν γνωστός για την ευκινησία, την ταχύτητα και την περηφάνια του. Από την 
άλλη, την χελώνα όλοι την ήξεραν για το πόσο αργή είναι , για την υποµονή και την επιµονή 
της. Μία ηµέρα, οργανώθηκε ένας αγώνας δρόµου, στον οποίο δήλωσαν συµµετοχή αυτά τα 
δύο ζώα, ο λαγός και η χελώνα.  
- Χελώνα, σίγουρα θέλεις να πάρεις µέρος στον αγώνα; Το ξέρεις ότι θα σε νικήσω- είπε 
περιπαιχτικά ο περήφανος και υπερόπτης λαγός.  
Άρχισε ο αγώνας και η χελώνα ξεκίνησε αργά, ενώ ο λαγός έφυγε µπροστά µε δύο 
δρασκελιές. Ο λαγός κοίταξε πίσω και κάπου µακριά είδε την αργή χελώνα. Τότε σκέφτηκε 
ότι θα µπορούσε να σταµατήσει να πιει λίγο νερό. Η υποµονετική χελώνα συνέχιζε να 
προχωρά βήµα-βήµα. Ο λαγός, αφού ήπιε νερό, κοίταξε και πάλι προς τα πίσω και είδε τη 
χελώνα, που αν και πήγαινε αργά, είχε προχωρήσει αρκετά και σχεδόν τον είχε φτάσει. 
Άρχισε και πάλι να τρέχει, µεγαλώνοντας αµέσως πολύ την απόσταση από την χελώνα. 
Γρήγορα αντιλήφθηκε ότι την είχε περάσει πάρα πολύ και ο υπερόπτης λαγός αποφάσισε να 
σταµατήσει να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Εντωµεταξύ, η χελώνα προχωρούσε αργά, 
χωρίς να σταµατήσει να πιει νερό ή να ξεκουραστεί. Ο λαγός αποκοιµήθηκε βαριά και όταν 
κάποια στιγµή ξύπνησε, όσο και να έτρεξε, τελικά η χελώνα είχε καταφέρει να φτάσει 
νωρίτερα στο τέρµα και είχε νικήσει στον αγώνα δρόµου.  
Με αυτόν τον τρόπο η σταθερή και υποµονετική χελώνα νίκησε εκείνη την ηµέρα τον γρήγορο 
και υπερόπτη λαγό. 
 
 
 

“Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ” 
 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας µυλωνάς που όταν πέθανε άφησε κληρονοµιά το 
µύλο στο µεγαλύτερο γιο του, ένα γάιδαρο στο µεσαίο και στον πιο µικρό του άφησε το γάτο 
του. Όµως αυτός ο γάτος δεν ήταν σαν τους άλλους. Για να βοηθήσει το αφεντικό του του 
ζήτησε ένα σάκο, ένα ζευγάρι µπότες και πήγε να κυνηγήσει.  
Έπιασε δύο πέρδικες, τις έβαλε στο σάκο και τις πήγε στο βασιλιά: - Μεγαλειότατε, ο αφέντης 
µου, ο µαρκήσιος του Καραµπά, σας προσφέρει αυτό το ταπεινό δώρο-.  
Μια µέρα, ο βασιλιάς βγήκε να κάνει µία βόλτα µε την κόρη του, και ο γάτος ζήτησε από τον 
αφέντη του να µπει να κάνει µπάνιο στο ποτάµι. Έκρυψε τα ρούχα του και όταν πέρναγε από 
κοντά η άµαξα του βασιλιά, άρχισε να φωνάζει: - Βοήθεια! Ο αφέντης µου, ο µαρκήσιος του 
Καραµπά, πνίγεται! – Ο γάτος διηγήθηκε ότι µερικοί ληστές είχαν κλέψει τα ρούχα του αφέντη 
του και τον είχαν ρίξει στο ποτάµι. Ο βασιλιάς διέταξε να τον ντύσουν µε ρούχα που 
ταιριάζουν σε µαρκήσιο και η πριγκίπισσα, βλέποντάς τον τόσο όµορφο, τον ερωτεύτηκε 
αµέσως. Ο βασιλιάς προσφέρθηκε να πάει το νεαρό στο κάστρο του µε την βασιλική άµαξα.  
Ο γάτος πήγαινε µπροστά και έπειθε τους χωρικούς που έβρισκε να λένε στο βασιλιά ότι τα 
χωράφια που θέριζαν ανήκαν στον µαρκήσιο του Καραµπά. Και αυτό έκαναν όταν πέρασε η 
άµαξα του βασιλιά.  
Ο γάτος έφτασε στο κάστρο του πραγµατικού ιδιοκτήτη των χωραφιών, ο οποίος ήταν ένας 
µοχθηρός άνθρωπος που είχε τη δύναµη να µεταµορφώνεται σε οποιοδήποτε ζώο. Του ζήτησε 
να µεταµορφωθεί σε λιοντάρι, και ο άντρας µεταµορφώθηκε σε ένα άγριο λιοντάρι. – Αυτό 
είναι εύκολο – τον πείραξε ο γάτος, - σίγουρα όµως δεν µπορείς να µεταµορφωθείς σε ένα ζώο 
µικρό, όπως ένα ποντίκι-. Τότε ο άντρας µεταµορφώθηκε σε ποντίκι, και ο γάτος µε ένα 
πήδηµα το έφτασε και το έφαγε.  
Εκείνη τη στιγµή έφτασε η άµαξα του βασιλιά. Ο γάτος τους υποδέχτηκε στο κάστρο του 
µαρκησίου του Καραµπά. Ο βασιλιάς εντυπωσιάστηκε από το κάστρο και σκέφτηκε ότι ο 
µαρκήσιος θα ήταν ένας καλός σύζυγος για την κόρη του.  
Και έτσι έγινε, αφού χάρη στην εξυπνάδα του Παπουτσωµένου Γάτου, ο γιος του µυλωνά, 
έγινε µαρκήσιος του Καραµπά και παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά.  
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∆εν ενδείκνυται για παιδιά κάτω από 36 µηνών διότι περιέχει τεµάχια που αποσυναρµολογούνται και τα οποία µπορεί να 

καταπιωθούν. ∆ιατηρείστε αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή. 
 

EL 

“Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ” 
 
Μια φορά και έναν καιρό, ζούσε ένα γλυκό και πανέµορφο ορφανό κορίτσι που το έλεγαν 

Σταχτοπούτα. Ζούσε µε την µητριά της και τις δύο ετεροθαλείς αδελφές της, που την ζήλευαν για την 
οµορφιά της και την υποχρέωναν να δουλεύει όλη την ηµέρα.  
Κάποια ηµέρα τις κάλεσαν να πάνε σε ένα χορό που διοργάνωνε ο πρίγκιπας στο παλάτι, όµως στη 
Σταχτοπούτα δεν της επέτρεψαν να πάει γιατί έπρεπε να σφουγγαρίσει το πάτωµα και να ετοιµάσει το 
δείπνο όταν θα επέστρεφαν.  
Όταν έµεινε µόνη η Σταχτοπούτα άρχισε να κλαίει θρηνώντας για την κακή της τύχη.  
Τότε εµφανίστηκε η καλή της νεράιδα και της είπε:  

- Σταχτοπούτα, είσαι πολύ καλή και το αξίζεις να πας στο χορό.  
Και µε µία κίνηση του χεριού, η καλή νεράιδα µεταµόρφωσε τα κουρέλια που φορούσε σε ένα υπέροχο 
φόρεµα. Μεταµόρφωσε επίσης µία κολοκύθα σε άµαξα, τέσσερα ποντίκια σε άλογα και άλλες τόσες 
σαύρες σε αµαξάδες.  
Όµως η νεράιδα της είπε:  

- Ένα πράγµα θα πρέπει να θυµάσαι, δεν µπορείς να επιστρέψεις µετά τα µεσάνυχτα γιατί όλα τα 
µάγια θα διαλυθούν.  

Και η Σταχτοπούτα ξεκίνησε αµέσως για το χορό.  
Ολόκληρη τη βραδιά, ο πρίγκιπας είχε µάτια µόνο για εκείνη και χόρευαν µαζί όλο το βράδυ. Οι 
καλεσµένοι απορούσαν ποια ήταν αυτή η πανέµορφη νέα και ούτε καν οι ετεροθαλείς αδελφές της δεν 
µπορούσαν να την αναγνωρίσουν. Η Σταχτοπούτα ήταν τόσο ευτυχισµένη που δεν θυµόταν την 
προειδοποίηση της καλής της νεράιδας µέχρι που άκουσε το πρώτο χτύπηµα της καµπάνας που σήµαινε 
τα µεσάνυχτα. Έφυγε από το παλάτι τόσο γρήγορα που έχασε ένα από τα κρυστάλλινα γοβάκια της.  
Καθώς το µοναδικό στοιχείο που είχε από εκείνη ο πρίγκιπας ήταν το κρυστάλλινο γοβάκι, ανακοίνωσε 
ότι θα παντρευόταν την κοπέλα στην οποία ανήκε το γοβάκι.  
∆ιέσχισε ολόκληρο το βασίλειο δοκιµάζοντας το γοβάκι σε όλες τις κοπέλες, όµως καµία δεν είχε τα 
υπέροχα πόδια της Σταχτοπούτας. Όταν έφτασε η σειρά της Σταχτοπούτας, προς έκπληξη όλων, το 
γοβάκι της ταίριαξε απόλυτα.  
Τότε η νέα και ο πρίγκιπας υποσχέθηκαν να µην χωρίσουν ποτέ ξανά, παντρεύτηκαν και έζησαν πολύ 
ευτυχισµένοι.  

 

“ΠΙΝΟΚΙΟ” 
 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας συµπαθητικός και αξιολάτρευτος γεράκος που τον έλεγαν 
Τζεπέτο. Είχε µία µεγάλη επιδεξιότητα στο να κατασκευάζει κούκλες από ξύλο. Μία από αυτές τις 
κούκλες του βγήκε τόσο καλή που την κοίταξε και σκέφτηκε: - Θα λέγεται Πινόκιο! Πόσο θα ήθελα να 
ήταν ένα παιδάκι, θα ήταν σαν γιος µου για µένα! – ονειρευόταν ο καλός άνθρωπος, που δεν είχε παιδιά.  
Εκείνη τη νύχτα, ενώ ο Τζεπέτο κοιµόταν, έφτασε µία καλή νεράιδα στο εργαστήρι του παππούλη. 
Εντυπωσιάστηκε από τον Πινόκιο και θέλησε να ανταµείψει τον καταπληκτικό καλλιτέχνη δίνοντας ζωή 
σε αυτήν την κούκλα. Τι χαρά πήρε ο Τζεπέτο την επόµενη µέρα! Όταν µπήκε στο εργαστήρι, ο Πινόκιο 
µπορούσε να κινείται, να περπατά, να γελά και να µιλά! Αν και εξακολουθούσε να είναι από ξύλο.  
Ο Τζεπέτο ήθελε να γίνει ένα παιδί πολύ έξυπνο και τον έστειλε στο σχολείο. Εκεί ο Πινόκιο γνώρισε τον 
Πεπίτο, έναν καλοσυνάτο γρύλο που έγινε ο καλύτερός του φίλος.  
Όµως ο Πινόκιο γρήγορα γνώρισε και άλλα δύο παιδιά πολύ κακά και άτακτα, και αντί να πηγαίνει στο 
σχολείο για να ακούει τις καλές συµβουλές του γρύλου, πήγαινε µε αυτά για να διασκεδάσει και να κάνει 
αταξίες. Ο γρύλος Πεπίτο ήταν πολύ στενοχωρηµένος µε τον τρόπο που συµπεριφερόταν ο φιλαράκος 
του. Ο Πινόκιο έφυγε από το σπίτι αναζητώντας παριπέτειες και σταµάτησε να πηγαίνει στο σχολείο. Με 
τον καιρό του φύτρωσαν και κάτι µεγάλα αυτιά γαιδάρου γιατί δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει, και 
λες και αυτό ήταν λίγο, κάθε φορά που έλεγε ένα ψέµα η µύτη του µεγάλωνε και κοκκίνιζε!  
Μία ηµέρα ο γρύλος Πεπίτο έµαθε ότι ο Τζεπέτο είχε βγει να αναζητήσει τον γιο του Πινόκιο µε µία µικρή 
βάρκα µε πανί και τον είχε καταπιεί µία τεράστια φάλαινα. Ο γρύλος Πεπίτο πήγε να βρει τον Πινόκιο 
και µετά και οι δύο µαζί ανοίχτηκαν στη θάλασσα για να σώσουν τον φτωχό γεράκο.  
Όταν ο Πινόκιο και ο γρύλος έφτασαν µπροστά στη φάλαινα, αυτή άνοιξε το τεράστιο στόµα της και τους 
κατάπιε ολόκληρους, όπως είχε κάνει και µε τον Τζεπέτο. Επιτέλους, ο Τζεπέτο και ο Πινόκιο ήταν και 
πάλι µαζί! Τώρα όµως έπρεπε να σκεφτούν πως θα βγουν από την κοιλιά της φάλαινας. – Το βρήκα! – 
είπε ο γρύλος Πεπίτο – ας ανάψουµε µία φωτιά!-. Η φωτιά έκανε την τεράστια φάλαινα να φτερνιστεί και 
η βάρκα βγήκε πετώντας από το στόµα της µε τα τρία µέλη του πληρώµατος επάνω.  
Ο Πινόκιο γύρισε στο σπίτι µε τον Τζεπέτο, πήγαινε κάθε µέρα στο σχολείο και συµπεριφερόταν σαν ένα 
πολύ καλό παιδάκι.  
Ο Τζεπέτο ήταν περήφανος για αυτόν και η καλή νεράιδα σε ανταµοιβή της καλοσύνης του τον 
µετέτρεψε τον Πινόκιο σε παιδάκι µε σάρκα και οστά! 






