
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΥΘΩΝΙΑ 

Την Τρίτη 21 Μάρτη «Παγκόσμια ημέρα Ποίησης» 

επισκέφτηκε το σχολείο μας η συγγραφέας και ποιήτρια 

Αριάδνη Δάντε. 

Η Αριάδνη Δάντε είναι βραβευμένη από τη Γυναικεία 

Λογοτεχνική Συντροφιά για το διήγημά της «Ο Παππούς 

Χρήστος». 

Στο παραμύθι της «Ο Απόστολος στην Πυθωνία» 

παντρεύει την επιστήμη της Πληροφορικής με το 

θεατρικό παιχνίδι και δημιουργεί εκπαιδευτικά 

προγράμματα για παιδιά 4-10 ετών, με θέμα 

«Μαθαίνοντας Πληροφορική δίχως Υπολογιστή».  

Σύμφωνα με το παραμύθι μας, λοιπόν, η θεία Μνήμη 

είναι συγγραφέας. Και όπως κάθε συγγραφέας, γράφει 

τις πολύτιμες σκέψεις της στα χαρτιά της ή όπως τα 

αποκαλεί, τ’ αντικείμενά της. Πάνω στα χαρτιά της έχει 

γράψει αριθμούς, γράμματα, λέξεις και λογικές 

απαντήσεις. 

Όμως  η θεία Μνήμη χάνει τα αντικείμενά της και ο 

ανιψιός της ο Απόστολος γίνεται εξερευνητής και τα 

ψάχνει στη ζούγκλα της Πυθωνίας.  

Στο χέρι του κρατά 5 μαγικά κουβαδάκια, το καθένα 

διαφορετικό χρώμα, που θα τον βοηθήσουν να βρει τα 

αντικείμενα της θείας του. Στο δρόμο του συναντά ένα 



λιοντάρι, μια ζέβρα, μια καμηλοπάρδαλη, μια μαϊμού 

και ένα πύθωνα. 

Ο Απόστολος εμπιστεύεται τα ζώα και αυτά τον 

βοηθούν να βρει τους χαμένους θησαυρούς της θείας 

Μνήμης. 

Μέσα από 6 μικρές ιστορίες τα παιδιά μαθαίνουν να 

διακρίνουν και να κατατάσσουν τους αριθμούς, τις 

λέξεις, τα γράμματα. 

Για κάθε ιστορία γίνεται μια σειρά ερωτήσεων ώστε τα 

παιδιά να κατανοήσουν το κάθε αντικείμενο και τις 

έννοιες της πρόσθεσης, της αφαίρεσης αντικειμένων 

και της ταξινόμησης στοιχείων. 

Τα παιδιά βρίσκουν τα χαμένα αντικείμενα και τα 

βάζουν στα κουβαδάκια  με το ίδιο χρώμα, αντίστοιχα. 

Η θεία Μνήμη βρίσκει τους θησαυρούς της και 

ευχαριστεί τα παιδιά. 

Μέσα από την αναπαράσταση του παραμυθιού τα 

παιδιά κατανοούν  την αξία του γραπτού λόγου και τη 

σημασία της ομαδικής προσπάθειας για την επίτευξη 

ενός στόχου. 

Η θεία Μνήμη παραπέμπει στη μνήμη μας, που 

χρειάζεται διαρκώς εξάσκηση, όπως και η μνήμη του 

υπολογιστή. 



Τα ζώα συνεργάζονται με τα παιδιά και όλοι μαζί 

βρίσκουν τα χαμένα αντικείμενα της θείας Μνήμης! 

Ευχαριστούμε τη συγγραφέα μας για το συναρπαστικό 

ταξίδι στη ζούγκλα, που μας χάρισε, το οποίο μας 

βοήθησε να κατανοήσουμε τη συνεργατικότητα , την 

αλληλοβοήθεια και την ανάπτυξη της 

λογικομαθηματικής σκέψης μέσα από το παιχνίδι. 

8ος Παιδικός Σταθμός  

Αρχανιώτη Νίκη 

Στεφανίδου Ασπασία 



  

 



  



 

 

 



  



 

 


