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Τα δώα ηεο δνύγθιαο δνύζαλ θηιηθά θαη αγαπεκέλα. Κάζε πξσί, ζπλαληηόληνπζαλ γηα
λα πνπλ ηα λέα ηεο δνύγθιαο. Όια έπαηξλαλ ηε ζεηξά ηνπο λα κηιήζνπλ, αιιά θαλέλα δελ
άθνπγε ηελ θακεινπάξδαιε.

Η θακεινπάξδαιε ήηαλ πάξα πνιύ ςειή. Μέρξη λα θαηεβάζεη ην θεθάιη ηεο θνληά ζην
έδαθνο γηα λα κηιήζεη, ηα άιια δώα έραλαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη δελ άθνπγαλ.
Έηζη, ε θακεινπάξδαιε ςήισλε ηνλ καθξύ ιαηκό ηεο θαη πεξηπιαληόηαλ ζηε δνύγθια.
Όιε ηελ εκέξα έςαρλε κε ην θεθάιη ηεο ζηα δέληξα θαη έβξηζθε θαη έηξσγε ηα πην γιπθά
θύιια.

Η θακεινπάξδαιε δελ θαηάιαβε όηη ηα πνπιηά ηξόκαδαλ, ιόγσ ηνπ κεγάινπ θεθαιηνύ
ηεο, όηαλ εκθαληδόηαλ μαθληθά ζηελ θνξπθή ησλ δέληξσλ. Ούηε ήμεξε όηη ηα κηθξά δώα ηεο
δνύγθιαο έηξεραλ λα θύγνπλ, επεηδή
θνβόληνπζαλ κήπσο ηα παηήζεη κε ηα
κεγάια ηεο πόδηα.
Μεηά, ε κνλαρηθή θακεινπάξδαιε
ζηακάηεζε λα πξνζπαζεί λα κηιήζεη ζε
θάπνηνλ. Απηό ζπλερίζηεθε γηα όιν ην
ππόινηπν ηνπ κεγάινπ μεξνύ θαινθαηξηνύ.
Μεηά από ιίγν θαηξό, έθηαζε ε επνρή ησλ βξνρώλ. Η βξνρή ζπλερηδόηαλ γηα εκέξεο.
Τα δώα καδεύηεθαλ θάησ από ηνπο ζάκλνπο. Σε θάπνηα ζηηγκή, ν ιαγόο άθνπζε έλαλ
καθξηλό βξπρεζκό. Αιιά θαλείο δελ κπνξνύζε λα ζθεθηεί ηη ήηαλ.
Η θακεινπάξδαιε πιεζίαζε πάλσ από ηα θεθάιηα ησλ δώσλ, θνληά ζηνπο ζάκλνπο.
Τα κεγάια κάηηα ηεο θάλεθαλ ζαλ πηαηάθηα θαη έζθπςε, έηζη ώζηε λα ηελ αθνύζνπλ ηα
θνβηζκέλα δώα.
«Ο πνηακόο πιεκκπξίδεη», είπε ε θακεινπάξδαιε. «Έλαο ηνίρνο από λεξό θαηεβαίλεη
ηελ θνηιάδα θαη ζύληνκα ζα είλαη εδώ».
«Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε;», ξώηεζε ε γαδέια. «Δίλαη πνιύ αξγά, γηα λα ηξέμνπκε
καθξηά».
«Σθαξθαιώζηε εδώ πάλσ», θώλαμε ε κατκνύ από ηελ θνξπθή ελόο δέληξνπ. «Ο
πνηακόο δε ζα θηάζεη ζηα ςειά θιαδηά».

Τα δώα έηξεμαλ λα αλέβνπλ ζηα δέληξα. Μεξηθά, όκσο, από ηα δώα δελ κπνξνύζαλ λα
ζθαξθαιώζνπλ ζηνπο γιηζηεξνύο θνξκνύο ησλ δέληξσλ. Τα λύρηα θαη νη νπξέο ηνπο δε
θηηάρηεθαλ γηα ζθαξθάισκα ζηα δέληξα.
Τόηε θαηέβεθε κηα ηδέα ζηελ θακεινπάξδαιε. Γνλάηηζε θαη είπε ζηα ππόινηπα δώα:
«Αλεβείηε ζηελ πιάηε κνπ. Όπνπ λα’ λαη, ην λεξό θηάλεη εδώ.».
Τν
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πιεκκπξηζκέλνπ

πνηακνύ έθηαζε πνιύ θνληά ζηα δώα.
Ο πίζεθνο πήδεμε πάλσ ζηνλ ιαηκό
ηεο θακεινπάξδαιεο θαη θώλαμε ζηα
άιια δώα λα θάλνπλ ην ίδην. Τν ηξηρσηό
αγξηνγνύξνπλν αλέβεθε πξνζεθηηθά.
Τα δώα βνεζνύζαλ ην έλα ην άιιν, γηα
λα
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αζθάιεηα

ζηελ

θακεινπάξδαιε.
Η θακεινπάξδαιε άπισζε ηα πόδηα ηεο, θαζώο ην λεξό πιεκκύξηδε ηε δνύγθια. Δίρε
ηεληώζεη ηνλ καθξύ ιαηκό ηεο θαη ηα ηειεπηαία δώα πξόιαβαλ λα πηαζηνύλ ζηα θιαδηά. Τν
λεξό ρηύπεζε ζηα δπλαηά πόδηα ηεο θακεινπάξδαιεο θαη πηηζίιηζε ηα δώα πνπ ήηαλ
πάλσ ζην δέληξν.
Σηγά ζηγά ε πιεκκύξα έθπγε. Τν λεξό ράζεθε αξγά αξγά θαη ν ήιηνο βγήθε πίζσ από
ηα ζύλλεθα. Τόηε, ε θακεινπάξδαιε θνίηαμε ςειά ζηα θιαδηά ησλ δέληξσλ. Σηε ζπλέρεηα,
ηα δώα γιίζηξεζαλ ζην έδαθνο, θαηξαθπιώληαο ζηελ πιάηε ηεο.
Από εθείλε ηελ εκέξα, ε θακεινπάξδαιε δελ ήηαλ πνηέ μαλά κνλάρε.

Η Mνλαρηθή Kακεινπάξδαιε
Εξωηήζεηο:
1.

Γηα πνην πξάγκα κηινύζαλ ηα δώα θάζε πξωί;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Γηαηί θαλείο δελ άθνπζε ηελ θακεινπάξδαιε;
A) Γελ πεξίκελε ηε ζεηξά ηεο λα κηιήζεη.
B) Μηινύζε πνιύ ζηγά θαη δελ αθνύζηεθε.
Γ) Ήηαλ πάξα πνιύ ςειή.
Γ) Γελ ήηαλ θηιηθή.

3. Πνηα θύιια έηξωγε ε θακεινπάξδαιε;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Γηαηί ηα κηθξά δώα ηεο δνύγθιαο είραλ θνβεζεί ηελ θακεινπάξδαιε;
A) εκθαλίζηεθε μαθληθά.
Β) είρε κεγάιν θεθάιη
Γ) κπνξνύζε λα ηα παηήζεη
Γ) έθαγε όια ηα θύιια ηνπο
5. Τη ζηακάηεζε λα πξνζπαζεί λα θάλεη ε θακεινπάξδαιε όιν ην θαινθαίξη;
Α) Να πεξηπιαληέηαη καθξηά.
B) Να ηξνκάδεη ηα πνπιηά.
Γ) Να εκθαλίδεηαη ζηηο θνξπθέο ησλ δέληξσλ.
Γ) Να κηιά κε ηα άιια δώα.
6. Τα δώα καδεύηεθαλ θάηω από ηνπο ζάκλνπο γηαηί:
A) Έβξερε.
Β) Φνβήζεθαλ ηελ θακεινπάξδαιε.
Γ) Άθνπζαλ έλαλ βξπρεζκό.
Γ) Ήηαλ δύζθνιν λα αλέβνπλ ζηα δέληξα.

7. «Τα κάηηα ηεο θάλεθαλ ζαλ πηαηάθηα». Τη καο δείρλνπλ νη ιέμεηο απηέο γηα ηελ
θακεινπάξδαιε;
A) Ήηαλ ραξνύκελε.
Β) Ήηαλ ζνθαξηζκέλε.
Γ) Ήηαλ ζπκσκέλε.
Γ) Ήηαλ ελζνπζηαζκέλε.
8. Από πνύ πξνεξρόηαλ ν βξπρεζκόο πνπ αθνύζηεθε από καθξηά;
A) από κία ιενπάξδαιε
B) από ηελ πιεκκύξα
Γ) από κία κατκνύ
Γ) από ην πέζηκν ελόο δέληξνπ
9. Πνηνο είπε ζηα δώα λα αλέβνπλ ζηα δέληξα;
A) ε θακεινπάξδαιε
Β) ε ιενπάξδαιε
Γ) ην αγξηνγνύξνπλν
Γ) ε κατκνύ
10. Γηαηί ηα δώα πξνζπάζεζαλ λα ζθαξθαιώζνπλ ζηα δέληξα;
A) Γηα λα κείλνπλ έμσ από ην λεξό.
Β) Γηα λα δνπλ ηελ θνηιάδα.
Γ) Γηα λα θηάζνπλ ηα γιπθά θύιια.
Γ) Γηα λα θξπθηνύλ από ηελ ιενπάξδαιε.
11. Γηαηί θάπνηα δώα δελ κπνξνύζαλ λα ζθαξθαιώζνπλ ζηνπο γιηζηεξνύο θνξκνύο
ηωλ δέληξωλ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Τη πξόηεηλε ε θακεινπάξδαιε ζηα δώα;
A) Να ζθαξθαιώζνπλ ζηα δέληξα.
Β) Να θνιπκπήζνπλ κέζα ζηνλ πνηακό.
Γ) Να θξπθηνύλ πίζσ από ηα πόδηα ηεο.
Γ) Να αλέβνπλ ζηελ πιάηε ηεο.

13. Παξαηήξεζε μαλά απηή ηελ εηθόλα, ζηε ζειίδα 3.
Τη θάλεη ε καϊκνύ, θαζώο θάζεηαη ζηνλ ιαηκό ηεο
θακεινπάξδαιεο;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Τη έθαλαλ ηα δώα, κόιηο ν ήιηνο βγήθε έμω μαλά;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Πώο άιιαμε ε δωή ηεο θακεινπάξδαιεο, κεηά από ηελ πιεκκύξα;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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