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Αγόρασέ το 

 

Μάγισσες που έχασαν τις μαγικές τους ικανότητες και μέσα σε αυτές η Φριντανίτα. Και μόνο στην 

σκέψη ότι είναι οι χειρότερες σηκώνονται να παρηγορήσουν η μία την άλλη.  

Η αρχιμάγισσα Αναφανδίνα περιμένει στην βελούδινη πολυθρόνα της να δει τα μαγικά τους.  

Η Φριντανίτα λέει τα μαγικά λόγια Άφρα Μάρφα λα, μαγική μου σκούπα , πέτα ψηλά και αντί για 
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 σκούπα πετά μέσα σε μια κούπα! Τι κάνουμε όταν αντί για μήλα βγαίνει μια καμήλα; Υπάρχει και το 

χειρότερο αντί για  παγίδες βγαίνουν γίδες! Η μία μάγισσα κάνει χειρότερα μαγικά από την άλλη.  

Η Πριφινέλα μια μάγισσα  ζηλιάρα με πράσινα μαλλιά, κάτι μας κρύβει.  

Κάποιος μέσα από το βιβλίο τρώει τα γράμματα. Τα τρώει; 

Σοβαρό πρόβλημα!! Μα σε όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. 

 

 

Ξεκαρδιστικό παραμύθι για την αξία των συλλαβών και των φωνημάτων. Στις τελευταίες σελίδες του 

βιβλίου θα βρούμε δραστηριότητες και παιχνίδια με τις λέξεις. Πίσω από εικονογράφηση της Μις 

Μολύβ κρύβεται η εξαιρετική εικονογράφος Ρούσσου Αντριάνα. Τρυφερή, μαγική  με μάγισσες που 

θέλουν τουλάχιστον από μία αγκαλιά. 

Δραστηριότητες παρέα με το βιβλίο 

1. Τα παιδιά κόβουν γράμματα  από παλιά περιοδικά και προσπαθούν τα φτιάξουν τα ονόματά τους. 

μέσα από ένα καπέλο μάγισσας ξεφυτρώνουν γράμματα. Δεν υπάρχει πουθενά  το γράμμα ... ( κάθε 

φορά επιλέγουμε και ένα άλλο γράμμα).  

 * Για μεγαλύτερες αντοχές πλαστικοποιούμε τα γράμματα.  



                                                                  

  

Με αφορμή το παραμύθι ... 

Είμαστε μάγισσες αλλά αντί για μια ελιά ή ένα μήλο στη μύτη έχουμε καρότο και τα μαλλιά μας 

έγιναν πορτοκαλί. Με ένα παντζάρι στη μύτη και μωβ μαλλιά. Λεμόνι στη μύτη και κίτρινα μαλλιά. 

Κολοκύθι στη μύτη και πράσινα μαλλιά. 

Επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή και τα παιδιά αποκτούν χρωματιστά μαλλιά. 

Στο τέλος της ημέρας έχουμε γίνει ένα σχολείο μαγισσών και μάγων. Που δεν τρώνε πια γράμματα 

αλλά τρώνε φρούτα και λαχανικά.  



 

  

 


