
Ο κύκλος ζωής 

της πεταλούδας

*Παρακολουθήστε το βίντεο (χωρίς λόγια) της ζωής της πεταλούδας.       
https://www.youtube.com/watch?v=4998QU9XbD0

*Συζητήστε τι παρατήρησε και τι του άρεσε. Διηγηθείτε την ιστορία αυτή στο 
παιδί σας έτσι ώστε να μπορεί αργότερα να την δραματοποιήσει με την 
βοήθεια του ηχητικού κομματιού που σας έχουμε στείλει (Chopin Grand Valse). 
Ταυτόχρονα το μουσικό κομμάτι με την ιστορία (ηχοϊστορία)

https://www.youtube.com/watch?v=4998QU9XbD0


Ηχοϊστορία

«Ο κύκλος ζωής της πεταλούδας»
https://www.youtube.com/watch?v=LG-E4PVGQSI

 «Κάποτε ήταν μια πολύ μικρή κάμπια, που της άρεσε πολύ να σέρνεται. Της άρεσε να 
περιπλανιέται στους δρόμους, στα δάση, στα λουλούδια (σύρσιμο παντού στο χώρο σιωπηλά).  
Της άρεσε πολύ να τρώει πράσινα μεγάλα φύλλα από τα δέντρα και τα φυτά(κάνουν πως 
τρώνε). Μια μέρα όμως η κάμπια μας αισθάνθηκε μια τρομερή νύστα και αποφάσισε να 
ξαποστάσει για λίγο και να πάρει ένα υπνάκο (κάνουν πως κοιμούνται). Άρχισε να ροχαλίζει 
δυνατά, πιο δυνατά και πιο δυνατά, που κόντεψε να γκρεμίσει τους τοίχους των γύρω σπιτιών 
(ροχαλίζουν).  Μετά από λίγο η κάμπια μας ξύπνησε, άνοιξε τα μάτια της και διαπίστωσε, ότι 
για ένα περίεργο λόγο, δεν μπορούσε να κουνηθεί (χέρια κολλημένα στο σώμα). Γύριζε το 
σώμα της από δω, τίποτε. Γύριζε το σώμα της από εκεί αλλά πάλι δεν μπορούσε να 
ελευθερωθεί. Που να ήταν παγιδευμένη άραγε; (αν δεν το πούνε οι ίδιοι τους το λέμε εμείς –
σε ένα κουκούλι). Ήτανε μέσα στο ίδιο της το κουκούλι κι αποφάσισε να βάλει περισσότερη 
δύναμη για να βγει. Μετά από πολλή προσπάθεια κατάφερε τελικά να ελευθερώσει το 
αριστερό της χέρι, μετά από λίγο ελευθέρωσε και το δεξί της χέρι. Έπειτα το αριστερό της 
πόδι και το δεξί της πόδι. Τέλος, κατάφερε να σταθεί όρθια! Και τι να δει με έκπληξη στα 
μάτια; Είχε μεταμορφωθεί σε μια πανέμορφη πεταλούδα! Άρχισε δειλά δειλά να ανοιγοκλείνει 
τα πολύχρωμα φτερά της (ανοιγόκλεισμα πολύ αργά των χεριών). Με μεγάλη της χαρά 
ξεκίνησε να πετάει παντού στον κάμπο γρήγορα δεξιά και μετά αριστερά!»  

https://www.youtube.com/watch?v=LG-E4PVGQSI

