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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα αυγό, 

ένα αυγό πολύ μικρό!  

Ένα άσπρο αυγό πάνω σε ένα πράσινο 

φύλλο… 

Είναι νύχτα και το φεγγάρι είναι πολύ 

μεγάλο και πολύ φωτεινό! Τόσο μεγάλο που 

βλέπεις τα μάτια, τη μύτη και το στόμα 

του… 

-Μα, έχει το φεγγάρι μάτια, μύτη και στόμα; 

-Αμέ, όταν είναι μεγάλο τα βλέπεις!!! 

Περνάνε, λοιπόν, 

πολλές μέρες 

και…μια Κυριακή 

πρωί βγαίνει ο 

κίτρινος και πολύ 

ζεστός ήλιος! 

Και ξαφνικά 

βγαίνει από το 

αυγό που ήταν 

πάνω στο 

φύλλο μια 

πολύχρωμη 

κάμπια! 
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Μια πολύ 

πεινασμένη κάμπια! 

Μια κάμπια που 

πεινάει πάρα πολύ 

και θέλει να τρώει 

κάθε μέρα όλη 

μέρα!!! 

Τη Δευτέρα, 

λοιπόν, τρώει 1 

κόκκινο μήλο! 

Αλλά ακόμη 

πεινάει … 

Την Τρίτη 

τρώει 2 

πράσινα 

αχλάδια! 

Αλλά ακόμη 

πεινάει… 
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Την Τετάρτη 

τρώει 3 μωβ 

δαμάσκηνα!!! 

Αλλά ακόμη 

πεινάει …  

 

Την Πέμπτη 

τρώει 4  

κόκκινες 

φράουλες! 

Αλλά ακόμη 

πεινάει …  

Την Παρασκευή τρώει 5 πορτοκαλί 

πορτοκάλια! 

Αλλά ακόμη πεινάει …  

«Μα, πεινάω! Θέλω να φάω κι άλλο!» 
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Έρχεται το Σάββατο και τρώει πάρα πολλά φαγητά!!! Ούτε 

ένα ούτε δύο ούτε τρία… Δέκα! Φρούτα, λαχανικά, τυρί, 

κρέας, γλυκά … 

Τρώει, λοιπόν: 

1. Μία σοκολατόπιτα 

2. Ένα παγωτό 

3. Ένα γλειφιτζούρι 

4. Ένα κέικ 

5. Μία κερασόπιτα 

6. Μία φέτα σαλάμι 

7. Ένα λουκάνικο 

8. Μία φέτα κίτρινο τυρί 

9. Ένα αγγουράκι και 

10. Μία φέτα καρπούζι 
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Όμως, το βράδυ η 

κάμπια δεν νιώθει 

καθόλου καλά… 

Πονάει πάρα πολύ η 

κοιλιά της… 

Έρχεται, λοιπόν, και πάλι η 

Κυριακή και λέει: 

«Έχω μια ιδέα! Θα φάω κάτι 

υγιεινό! Κάτι που κάνει 

καλό! Θα φάω ένα πράσινο 

φύλλο και μετά όλα θα είναι 

μια χαρά!» 

«Ααα, τώρα δεν 

πεινάω και νιώθω 

πολύ πιο καλά! 

Δεν είμαι, όμως, μια 

μικρή κάμπια… Τώρα 

είμαι μια πολύ μεγάλη 

κάμπια!!!» 
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Τότε η κάμπια σιγά σιγά 

πηγαίνει κάτω από ένα 

φύλλο και φτιάχνει ένα 

σπίτι… Ένα πολύ 

περίεργο σπίτι που το 

λένε «κουκούλι»! 

Μέσα στο σπίτι της 

έχει πολλή ζέστη… 

Μένει εκεί για δύο 

εβδομάδες. Για 14 

ημέρες, δηλαδή! 

Δεν βγαίνει 

καθόλου έξω και 

δεν τρώει τίποτα… 

Το τελευταίο βράδυ 

για πολλές ώρες 

προσπαθεί να κάνει 

μια τρύπα για να 

ανοίξει το σπίτι 

της… 
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Βασισμένο στο βιβλίο: «Μια κάμπια πολύ πεινασμένη» 

Συγγραφέας: Eric Carle  

…και το πρωί 

βγαίνει έξω… 

-Μία κάμπια; 

-Όχι, μια όμορφη, 

πολύχρωμη 

πεταλούδα!!! 

Τώρα που είναι άνοιξη, αν είσαστε τυχεροί θα δείτε 

πολλές πεταλούδες στα λουλούδια!!! 
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Παραμύθια ή Αλήθεια; 
1. Ποια μέρα βγαίνει η κάμπια από το αυγό; 

Α. Τη Δευτέρα 

Β. Την Κυριακή 

Γ. Την Τρίτη 

2. Η κάμπια είναι πολύ πεινασμένη και θέλει όλη μέρα να… 

Α. παίζει 

Β. πίνει 

Γ. τρώει 

3. Τι έφαγε η κάμπια τη Δευτέρα; 

Α. ένα μήλο 

Β. ένα αχλάδι 

Γ. ένα δαμάσκηνο 

4. Τι έφαγε η κάμπια την Τρίτη; 

Α. δύο παγωτά 

Β. δύο αχλάδια 

Γ. δύο φράουλες 

5. Ποια μέρα είναι μετά την Τρίτη; 

Α. η Παρασκευή 

Β. η Πέμπτη 

Γ. η Τετάρτη 

6. Την Τετάρτη η κάμπια έφαγε τέσσερα δαμάσκηνα. 

Σωστό ή Λάθος; 

7. Τα δαμάσκηνα είναι κόκκινα. 

Σωστό ή Λάθος; 

8. Την Πέμπτη η κάμπια έφαγε τέσσερις κόκκινες φράουλες. 

    Σωστό ή Λάθος; 

9. Την Παρασκευή η κάμπια έφαγε πολλά φαγητά. 

   Σωστό ή Λάθος; 

10. Το Σάββατο η κάμπια έφαγε πέντε γλυκά. 

   Σωστό ή Λάθος; 

11. Πόσες μέρες έχουν οι δύο εβδομάδες; 

12. Τι βγήκε από το σπίτι της κάμπιας; 

13. Ποιες είναι οι τέσσερις εποχές; 

14. Ποια εποχή βλέπουμε πολλές πεταλούδες; 
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