


Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια νεράιδα που την έλεγαν Νανά.  

Η Νανά ήταν μια πολύ όμορφη νεράιδα. Το φόρεμά της ήταν χρυ-

σό  με μοβ χρυσόσκονη.  Φορούσε ένα χρυσό στέμμα και 

κρατούσε πάντα  το μαγικό της ραβδί.    

  

Μια μέρα την πλησίασε ένας νάνος  

και της ζήτησε να γίνουν φίλοι. Δεν είχε κανέναν φίλο γιατί όλοι 

τον απέφευγαν και τον κορόιδευαν   επειδή ήταν …νάνος. 



Κυρίως όμως τον κορόιδευε ένα ναυτάκι  

μαζί με την παρέα του.  

Του έλεγαν άσχημα λόγια,  

τον έβριζαν και τον χτυπούσαν …  

επειδή απλά ήταν διαφορετικός από αυτούς. 



 Η νεράιδα θύμωσε πολύ 

και μεταμόρφωσε τα ναυ-

τάκια … σε νυχτερίδες… 

 

  



Ο νάνος ήταν πολύ καλός  
και ζήτησε από τη νεράιδα 
να ξανακάνει τις νυχτερί-

δες … ναυτάκια. 



Τα ναυτάκια κατάλαβαν το λάθος τους και   

ζήτησαν συγγνώμη από τον νάνο γιατί κατάλαβαν  

πως το να είσαι διαφορετικός δεν σημαίνει  

ότι πρέπει να κοροϊδεύεις  και να διώχνεις τον άλλον και 

ότι όλοι έχουν αισθήματα. 



Ο νάνος, τα ναυτάκια και η νεράιδα  

έγιναν αχώριστοι φίλοι.  

 

 

 

 

 

 

 

                                       Δείχνοντας σε όλους πως το  

                         να είσαι διαφορετικός δεν είναι  πρόβλημα  

                             γιατί ο  ένας  μαθαίνει από τον άλλον. 



 
Οι μαθητές 

του Α3 
έγραψαν το 
παραμύθι «Η 
νεράιδα και  

οι νάνοι» 
 με αφορμή 

το γράμμα ν. 
 

Η Ομάδα Ει-
καστικών 

το εικονογρά-
φησε. 
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