ΚΟΙΤΑΞΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Φτιάχνω μια δική μου ιστορία!!!!

Πάσχα στο σπίτι των επτά νάνων!!!

Πλησίαζε το Πάσχα και οι φίλοι μας οι επτά νάνοι, είχαν πολλές δουλειές. (Ποιες δουλειές είχαν να κάνουν ;)
O Kοκκινοσκούφης, (γιατί τον έλεγαν έτσι;) σκέφτηκε να πάει μια βόλτα στο δάσος για να βρει αυγά. Ήθελε να τα βάψει
και να χαρίσει από ένα στα αδέλφια του τα άλλα νανάκια. (Πόσα αυγά έπρεπε να μαζέψει;) Όσο κι αν έψαξε όμως, δε
βρήκε ούτε ένα αυγό. Καθώς επέστρεφε στο σπίτι του, τον φώναξε η κυρά κουνέλα η …….(σκέψου ένα όνομα που να της
ταιριάζει) και του είπε:
-Κοκκινοσκούφη, τι σου συμβαίνει; Ο Κοκκινοσκούφης της είπε το πρόβλημά του. (Ποιο ήταν το πρόβλημά του;)
-Μην ανησυχείς κι εγώ μπορώ να σε βοηθήσω! Εγώ μάζεψα τα αυγά. Τα έβαψα πολύχρωμα για να σας τα χαρίσω!!! (Ποια
χρώματα έβαψε τα αυγά η κυρία κουνέλα;) Είπε η κυρία κουνέλα.
-Να μας τα χαρίσεις; Αυτό είναι πολύ ευγενικό, σ’ ευχαριστώ κυρία κουνέλα μου!
-Πόσα αυγά θέλεις; (Πόσα αυγά ήθελε ο νάνος;) Η κυρία κουνέλα δεν ήξερε να μετρά. Πήρε 5 αβγά και του τα έβαλε στο
καλάθι. Ο Κοκκινούλης τότε της είπε:
-Kυρία κουνέλα μου, είμαστε 7 νανάκια στο σπίτι κι εσύ μου έδωσες 5. Δε θα φτάσουν για όλους. Πρέπει να μου δώσεις
ακόμα μερικά!!!
-Συγνώμη Κοκκινούλη μου, αλλά δεν ξέρω πολύ καλά να μετρώ. Μπορείς να με βοηθήσεις σε παρακαλώ; Πόσα αυγά
πρέπει να σου δώσω ακόμα; (Πόσα έπρεπε να του δώσει ακόμα;)
Η κυρία κουνέλα έβαλε ακόμα …… κι έγιναν 7.
-Είσαι σπουδαίος στα μαθηματικά! Είπε στον Κοκκινούλη.
-Ευχαριστώ πολύ κυρία Κουνέλα μου, εσύ είσαι πολύ ευγενική και καλόκαρδη!!!Σου εύχομαι ….(σκέψου μια ευχή για το
Πάσχα)
Ο Κοκκινούλης ήταν πολύ χαρούμενος που είχε για όλους από ένα αυγό για να τα τσουγκρίσουν το Πάσχα.
Τι έγινε μετά; Συνέχισε την ιστορία.

