
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΜΑΓΟΣ 

ΓΛΩΣΣΑ
1.   Σκέψου λέξεις ή φράσεις για να περιγράψεις το πάρτι γενεθλίων που αναφέρεται στην αρχή 

του βιβλίου. 
2.  Φτιάξε προσκλήσεις για το πάρτι γενεθλίων της Ελάιζα. 
3.   Φαντάσου ότι έχεις και εσύ μια νεράιδα-νονά. Γράψε ή αφηγήσου μια σύντομη ιστορία για το 

πώς και σε τι θα μπορούσε να σε βοηθήσει.  
 4.  Διάβασε ή άκουσε τα ποιηματάκια της ιστορίας. Μπορείς να βρεις και να αντικαταστήσεις με 

άλλες τις λέξεις που ομοιοκαταληκτούν;
5.   Γράψε ή απήγγειλε ένα δικό σου ποίημα (με ή χωρίς ομοιοκαταληξία) για να περιγράψεις τον 

μάγο/τη νεράιδα-νονά. 
6.   Παίξε με τους φίλους σου ένα παιχνίδι ρόλων για να συνομιλήσεις με τον μάγο, την 

πριγκίπισσα ή τη νεράιδα-νονά. Τι σκέφτονται για τα διάφορα γεγονότα της ιστορίας; 
7.   Ξαναγράψε ή αφηγήσου την ιστορία ή ένα μέρος της σε πρώτο ενικό πρόσωπο παίρνοντας τη 

θέση του μάγου ή της πριγκίπισσας Ελάιζα.
8.   Φτιάξε μια λίστα λέξεων για να περιγράψεις τα διαφορετικά σκηνικά της ιστορίας (π.χ. το 

πάρτι γενεθλίων, το κελί στο κάστρο).
9.   Γράψε ή αφηγήσου τη συνέχεια της ιστορίας. Τι συνέβη στην πριγκίπισσα Ελάιζα/στον μάγο;  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1.   Φτιάξε μια λίστα αγορών για ένα πάρτι γενεθλίων. Πόσο μπορεί να κοστίσει καθετί; Πόσα 

από αυτά θα χρειαστείς αν στο πάρτι έρθουν 10 ή 20 καλεσμένοι;   
2.   Φτιάξε έναν πίνακα που να δείχνει τα διαφορετικά γεγονότα της ιστορίας και τις μέρες που 

συνέβησαν. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
1.   Σχεδίασε ένα νέο αστραφτερό φόρεμα για την Ελάιζα. Μπορείς να κάνεις το ίδιο και για τα 

ρούχα του μάγου ή της νεράιδας-νονάς; 
2.  Φαντάσου ότι έχεις και εσύ μια νεράιδα-νονά. Μπορείς να τη ζωγραφίσεις; 
3.   Η πριγκίπισσα Ελάιζα παίρνει διάφορες μορφές που έχουν και διαφορετικά χρώματα. Κάνε 

μια λίστα τους ή ζωγράφισε κάθε μεταμόρφωση της πριγκίπισσας. 
4.  Κάνε μια λίστα χρωμάτων. Πόσα χρώματα μπορείς να σκεφτείς; 
5.   Πειραματίσου με τη μείξη των χρωμάτων. Μπορείς να φτιάξεις καινούρια χρώματα και να 

πεις στους άλλους πώς τα έφτιαξες; 


