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Τον λένε Τ ι
Ιδέες κατεβάζει στη σΤιγμή

«  βαριέται » δεν ξέρει Τι  θα πει

ακόμα κι αν στο σπίΤι χρειαστεί να μείνει για πολύ!

ζωγράφισέ τον!

Οι Εκδόσεις Κίτρινο Πατίνι και η συγγραφέας-εικονογράφος Λιάνα Δενε-
ζάκη ετοίμασαν ένα δωρεάν online βιβλίο με ήρωα τον Τι, ένα αγοράκι που
μοιράζεται με τους μικρούς του φίλους ιδέες για να περάσουν καλά το διά-
στημα που θα μείνουν στο σπίτι. Γιατί το σύνθημα των ημερών δεν είναι 
μόνο  #Μένουμε Σπίτι, αλλά και περνάμε όσο καλύτερα μπορούμε! 
Εκτυπώστε τις σελίδες, ζωγραφίστε, γνωρίστε τερατάκια, πλάστε τα δικά σας 
παραμύθια και αφήστε τη φαντασία να σας ταξιδέψει. Καλή διασκέδαση! 

https://www.kitrinopatini.gr/
https://www.kitrinopatini.gr/
https://www.kitrinopatini.gr/


Μπορώ να πετάξω με χαρΤί;
Ο

Τι αναρω
τιέται διαρκώ

ς για τα πάντα.



Μπορώ να φΤιάξω

βάρκα φοβερή;



Ταξίδια από το σπίΤι 
πώς θα κάνω;

τυπώστε 
κόψτε 

χρωματίστε 
και σε καλαμάκι 

στερεώστε 



Τι πρέπει να κάνω
για να βρω φίλους 
μέσα στον βυθό;

Σχεδίασε με μολύβι  
το περίγραμμα της παλάμης 

σου σε ένα χοντρό χαρτί. 
Κόψε.

Τη φω
τογραφία μας την έστειλε φίλη

και τη δημοσιεύουμε με την άδειά της.



ΓιαΤί   να μην γνωρίσω
τερατάκι γελαστό;

τυπώστε

τσακίστε

διπλώστε



Τράβηξαμε στην τύχη  7 

και φτιάχνουμε βήμα βήμα

το δικό σας παραμύθι!

Ήρωας Τόπος

Σκοπός

Εμπόδιο

Βοηθός

Μαγικό
Αντικείμενο

Τέλος

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν... 

...........................................

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν... 

...........................................

Όμως, τον εμπόδιζε η 

...........................................

Τον βοήθησε η 

................................... 

...................................

Του έδωσε 

................................... 

...................................

Κι έτσι βρήκε 

................................... 

...................................

O/H ζούσε 

...........................................

Το όνειρό του/της ήταν 

...........................................

Κά
νε

 κλικ
 στο λινκ και άκου

το 
τραγούδι!

http://bit.ly/paramythokartes

Πώς να φτιάξω μια ιστορία που δεν μοιάζει με καμία;



Θησαυρό αγάπης 

τι να κάνω
για να βρω;

κόψε κόκκινες καρδιές 

τύλιξέ τες με κλωστές



. Οι Παραµυθοκάρτες είναι µια σειρά παιχνιδιών δηµιουργικής αφή-
γησης για γονείς και παιδιά. Παίξτε και κάθε φορά δηµιουργήστε µια 
νέα ιστορία!

. 49 εικονογραφηµένες κάρτες δηµιουργικής αφήγησης που θα σας 
δείξουν τον τρόπο να φτιάχνετε κάθε φορά και µια καινούρια ιστορία!

. Αφηγηθείτε, γράψτε τις ιστορίες σας, εικονογραφήστε τις ή µετα-
τρέψτε τις σε µια θεατρική παράσταση στην τάξη ή στο σπίτι.

. Απολαύστε ατέλειωτες ώρες δηµιουργικού παιχνιδιού!

. Μπορείτε να µας στείλετε τις ιστορίες που θα φτιάξετε στο 
info@kitrinopatini.gr κι εµείς θα τις δηµοσιεύσουµε στην ιστοσελίδα 
µας.

εκδόσεις
ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΑΤΙΝΙ

scan me!Εκδόσεις ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΑΤΙΝΙ

 e παραγγελίες: 210 300 9503-4
 < www.kitrinopatini.gr
 @ info@kitrinopatini.gr
Ζητήστε το στα βιβλιοπωλεία

Με την εικονογράφηση της Λιάνας ∆ενεζάκη

https://www.kitrinopatini.gr/



