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Αγαπητά μου παιδιά,  

φέτος ξεκινήσαμε μαζί ένα διαδικτυακό ταξίδι συντροφιά με τον Μικρό 

Πρίγκιπα, ένα βιβλίο, το οποίο σε όποια ηλικία και να το διαβάσεις, έχει κάτι να 

σου δώσει. 

Όταν ξεκίνησε το ταξίδι αυτό, θαύμασα τη διάθεσή σας για συνεργασία, 

αλλά και την προθυμία σας να ανταποκριθείτε σε ό,τι ζητούσε από σας η 

εργασία μας. 

Κάπου εδώ όμως μας συνάντησε η «καραντίνα» και άφησε 

μισοτελειωμένη εργασία μας αυτή. Βέβαια, προσπαθήσαμε να την τελειώσουμε, 

αλλά οι συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να συνεχίσουμε την ομαδική 

προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει κι έτσι την τελειώσαμε με διαφορετικό τρόπο, 

αναρτώντας τις ατομικές μας εργασίες στο ιστολόγιο της κυψέλης μας. Από 

εδώ βγήκε ένα πολύ μεγάλο καλό, το ότι μάθατε να δημοσιεύετε ένα άρθρο, 

μάθατε τις απαιτήσεις ενός άρθρου και τη γλώσσα που πρέπει να 

χρησιμοποιούμε όταν δημοσιεύουμε κάτι.  

Ωστόσο, για να θυμάστε συνολικά όλη τη δουλειά που κάναμε πάνω 

στον Μικρό Πρίγκιπα αυτή τη χρονιά, σας έφτιαξα ένα μικρό 

οδοιπορικό με όλες τις εργασίες άγραφες. Μπορείτε να τις 

ξεφυλλίσετε, να ψάξετε αν θέλετε το καλοκαίρι και να απαντήσετε 

σε κάποιες απ’ αυτές, να δείτε πάνω σε τι θέματα 

δούλεψαν οι άλλες ομάδες και να ανακαλύψετε 

κι εσείς τα μυστικά του βιβλίου διαβάζοντάς το.  

Να θυμάστε πάντα τη μεγάλη αλήθεια που 

συναντήσαμε στον Μικρό Πρίγκιπα,  ότι την ουσία των 

πραγμάτων δεν την βλέπουν τα μάτια, αλλά μόνο η καρδιά.  

Εύχομαι οι εμπειρίες που πήρατε από το 

σχολείο μας να σας σηκώνουν ψηλά, σαν τα περιστέρια στον 

ουρανό του Μικρού Πρίγκιπα. 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
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Ο Μικρός Πρίγκιπας! Το κλασικό αριστούργημα του Σαιντ Εξυπερύ 

εικονογραφημένο με τις ακουαρέλες του ίδιου του συγγραφέα. 

Το βιβλίο που πήρε μόνιμη θέση στην καρδιά και στη βιβλιοθήκη 
τόσων ανθρώπων. 

Ένα συγκινητικό παραμύθι, μια τρυφερή ιστορία για μικρούς 

και μεγάλους, ένας ύμνος στη ζωή, τη φύση, την αγάπη, τη φιλία,  ένα 

αντίδοτο για τη ματαιοδοξία, την πλεονεξία, τα πλούτη και την 

πειθαρχία της σύγχρονης ζωής.  

Η ιστορία είναι απλή: 

Στη Σαχάρα ο αφηγητής, ένας πιλότος που μετά από 

αναγκαστική προσγείωση προσπαθεί να επισκευάσει το αεροπλάνο 

του, συναντά αναπάντεχα ένα όμορφο αγόρι, το Μικρό Πρίγκιπα-

πλάσμα εύθραυστο και αλλόκοτο, παιδί και ενήλικα, γήινο και 

εξωγήινο- που έφυγε από το μικρό ιδιωτικό του πλανήτη, επειδή 

πικράθηκε από το λουλούδι του, και βάλθηκε να 

γνωρίσει τον κόσμο. Περιπλανήθηκε σε διάφορους 

πλανήτες ώσπου έφτασε στη γη, συνάντησε τον 

αφηγητή του διηγήθηκε ιστορίες με πλανήτες, με 

ανθρώπους με λουλούδια και ζώα και 

αποφάσισε να μείνει μαζί 

του. 

Ας το απολαύσουμε! 
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Α΄ φάση: Ομάδες εργασίας 

 

Β΄ φάση: Δημιουργούμε όλοι μαζί. 

Αφού παραδώσουμε το τελικό προϊόν της εργασίας που μας ανατέθηκε, περνάμε στη Β΄ 

φάση, που είναι πιο δημιουργική και έχει να κάνει με τη σύνδεση του λογοτεχνικού 

έργου με τις υπόλοιπες τέχνες: Μουσική, ζωγραφική, σκίτσο.  

2η ομάδα: 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ-
ΕΚΔΟΤΕΣ

3η ομάδα: 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ

4η ομάδα: 

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ

5η ομάδα: 

ΓΕΩΠΟΝΟΙ-

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

6η ομάδα: 

ΖΩΟΛΟΓΟΙ

7η ομάδα:

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ-
ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟΙ

ΑΝΑΛΥΤΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ-
ΖΩΓΡΑΦΟΙ
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 Αναζητήστε πληροφορίες για τη ζωή του συγγραφέα σε μία από τις ακόλουθες 
ιστοσελίδες: www.antoinedesaintexupery.com (επίσημη ιστοσελίδα αφιερωμένη 
στο συγγραφέα) ή http://www.absoluteastronomy.com/topics/The_Little_Prince  
επίσης και στη Βικιπαίδεια. 

    
 Στη συνέχεια συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:  

  

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1) Ποιας εθνικότητας είναι ο Εξυπερύ; 

 

 

2) Ποια εποχή έζησε; 

 

 

3) Τι αποτέλεσε το μεγάλο πάθος της ζωής του; 

 

 

4) Ο θάνατος και η ζωή του σημαδεύτηκαν από ένα μεγάλο 

σημαντικό γεγονός. Ποιο ήταν αυτό; 

 

 

5) Η ζωή του υπήρξε ιδιαίτερα περιπετειώδης. Αναφέρετε 

κάποια περιπέτεια της ζωής του που σας εντυπωσίασε 

ιδιαίτερα. 

 

 

Αποστολή: 
Θα ενημερώσετε την τάξη για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, για το λόγο 
που οδήγησε το συγγραφέα να γράψει αυτό το βιβλίο, καθώς και για την 
προσωπικότητα στην οποία αφιερώνει το βιβλίο του ο Εξυπερύ. 
 

http://www.absoluteastronomy.com/topics/The_Little_Prince
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A3%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%84-%CE%95%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%8D
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6) Πότε και πού έγραψε το «Μικρό Πρίγκιπα»;  

 

 

7) Αναφέρατε μερικά ακόμη έργα του. Ποιο είναι το θέμα των 

περισσοτέρων από αυτά; 

 

  
 Αφού μελετήσετε τη βιογραφία και το έργο του Αντουάν Ντε Σαιντ-Εξυπερύ, 

συμπληρώστε το παρακάτω δελτίο ταυτότητας του. Μπορείτε δίπλα στην 
ταυτότητά του να σκιτσάρετε τον συγγραφέα ή να κολλήσετε μια προσωπογραφία 
που θα βρείτε. 

 
 

  
  
 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  

https://www.kathimerini.gr/1009032/gallery/politismos/vivlio/o-leon-vert-toy-
mikroy-prigkipa 

 Διαβάστε την αφιέρωση που είναι γραμμένη στην αρχή του βιβλίου. 

Επώνυμο:    ………………………………………… 
Όνομα:    ………………………………………… 
Ψευδώνυμο:   ………………………………………… 
Όνομα Πατέρα:   ..………………………………………. 
Όνομα Μητέρας:   ………………………………………… 
Ημερομηνία γέννησης:  ………………………………………… 
Τόπος Γέννησης:   ………………………………………… 
Τόπος κατοικίας:   .……………………………………….. 
Σπουδές:    ………………………………………… 
    ………………………………………… 
Επάγγελμα:    ………………………………………… 
Έργα του:    ……………………………………...... 
    ………………………………………… 
Υπηκοότητα:   ………………………………………… 
Ημερομηνία θανάτου:  ….…………………………………….. 
Αιτία θανάτου:   ………………………………………… 

 

https://www.kathimerini.gr/1009032/gallery/politismos/vivlio/o-leon-vert-toy-mikroy-prigkipa
https://www.kathimerini.gr/1009032/gallery/politismos/vivlio/o-leon-vert-toy-mikroy-prigkipa
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 Συμπληρώστε το δελτίο ταυτότητας του Leon Werth.  

 

 
 Έχοντας γνωρίσει από κοντά τον άνθρωπο στον οποίο αφιερώθηκε ο «Μικρός 

Πρίγκηπας» απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα: 

1) Γιατί ο συγγραφέας αφιερώνει το βιβλίο στον Leon Werth;  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2) Από τις πληροφορίες που συλλέξατε μπορείτε να εξηγήσετε γιατί ο πρωταγωνιστής 
ονομάζεται Μικρός Πρίγκιπας; 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

   
  

Επώνυμο:    ………………………………………… 
Όνομα:    ………………………………………… 
Ψευδώνυμο:   ………………………………………… 
Όνομα Πατέρα:   ..………………………………………. 
Όνομα Μητέρας:   ………………………………………… 
Ημερομηνία γέννησης:  ………………………………………… 
Τόπος Γέννησης:   ………………………………………… 
Τόπος κατοικίας:   .……………………………………….. 
Σπουδές:    ………………………………………… 
    ………………………………………… 
Επάγγελμα:    ………………………………………… 
Έργα του:    ……………………………………...... 
    ………………………………………… 



 

7 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.lepetitprince.com/en/GEO/Traductions.php  
και εντοπίστε σε πόσες χώρες έχει μεταφραστεί και έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο που 
έχετε στα χέρια σας. 

Έχει μεταφραστεί σε _____________________________________ γλώσσες! 

Οι γλώσσες που μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι παρακάτω:  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Επίσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
http://der-kleine-prinz-in-100-sprachen.de/planet-erde και  
επιλέξτε ήπειρο. Στη συνέχεια, επιλέξτε χώρα και ακούστε ένα απόσπασμα 
μεταφρασμένο στη γλώσσα της χώρας που έχετε επιλέξει. 
  
Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα και εντοπίστε τους εκδοτικούς οίκους οι οποίοι 
εξέδωσαν το βιβλίο μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Αναζητήστε τον μεταφραστή καθεμιάς 
από τις ελληνικές εκδόσεις και συντάξτε μια λίστα με τα αποτελέσματα της έρευνάς σας. 
 

Για τον Μικρό Πρίγκιπα έγιναν εκδοτικές μάχες. 

Πρωτοεκδόθηκε το 1979 ταυτοχρόνως σε τρεις εκδόσεις στα 

ελληνικά: «Δαμιανός», «Μπίμπης Στερέωμα» και «Θεόδωρος 

Ζουμπουλάκης». Μεταφρασμένος δε από τον Στρατή Τσίρκα 

κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ηριδανός» το 1983, δηλαδή, 

τέσσερα χρόνια μετά. Ακολούθησε η έκδοσή του από την 

«Νεφέλη» (1984), τον  «Ζαχαρόπουλο» (1993), τον «Καστανιώτη» 

(1996) και τον «Μίνωα» (1998). Το 1998 κυκλοφορεί σχεδόν κατ’ 

αποκλειστικότητα και λόγω συγγραφικών δικαιωμάτων, από τις 

εκδόσεις «Πατάκη», ωστόσο εκδόθηκε και από την «Γνώση» το 

2006, καθώς και ως «Το μεγάλο βιβλίο δραστηριοτήτων του 

Μικρού Πρίγκιπα» από τις εκδόσεις «Λιβάνη» την ίδια χρονιά. Από 

τις εκδόσεις «Πατάκη» επανακυκλοφορεί το 2009 και 2011, ξανά 

και ξανά. Εβδομήντα χρόνια από τον θάνατο του συγγραφέα του, 

Αντουάν ντε Σεντ- Εξιπερί, τα δικαιώματα απελευθερώνονται και 

ξαφνικά μπορούμε να μιλάμε πια για του Μικρού Πρίγκιπα την 

Αποστολή: 
Θα ενημερώσετε την τάξη για τη διάδοση που έχει το βιβλίο, καθώς και για τις 
γλώσσες στις οποίες είναι μεταφρασμένο. 
 

http://www.lepetitprince.com/en/GEO/Traductions.php
http://der-kleine-prinz-in-100-sprachen.de/planet-erde
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μεγάλη επιστροφή: κυκλοφορεί ταυτόχρονα από εκδόσεις 

«Μίνωας» και «Ψυχογιός». Καθώς κι από τις εκδόσεις 

«Κατακώτσογλου». 

Η εικονογράφηση ωστόσο παραμένει η ίδια: αυτή του Αντουάν ντε Σαιντ- Εξυπερί. 

(Από το άρθρο της Ελένης Γκίκα «Του Μικρού Πρίγκηπα η μεγάλη  

διαδρομή», πηγή:  Fractalart.gr/mikros-prigkipas/) 

ΕΚΔΟΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ 

   

   

   

   

   

   

   
 
 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.fragomeni.it/collezione/,  την ιστοσελίδα 

http://www.petit-prince.at/collection.htm, που φιλοξενούν πληροφορίες για τις 

μεταφράσεις του βιβλίου ή κάποια μηχανή αναζήτησης( google) «διάδοση Μικρού 

Πρίγκιπα» και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα απαντώντας στις ερωτήσεις:  

 
  

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

8) Πώς εξηγείτε τόσες πολλές 

μεταφράσεις του βιβλίου σε όλο τον 

κόσμο; 

 

9) Πότε και πού έγινε  η πρώτη έκδοση 

του βιβλίου; 

 

10) Πόσες εκδόσεις ακολούθησαν; 

Πόσο δημοφιλές είναι το βιβλίο; 

 

 
  
- Είστε σε εκδοτικό οίκο και προκηρύσσετε διαγωνισμό για το σχεδιασμό του καινούριου 
εξώφυλλου του Μικρού Πρίγκιπα. 
Γράψτε την προκήρυξη του διαγωνισμού (απευθύνεστε στις άλλες ομάδες εργασίας ή και 
στο σύνολο της σχολικής κοινότητας) 
 Βρείτε εξώφυλλα του βιβλίου από τις χώρες στις οποίες έχει κυκλοφορήσει και 
δημιουργήστε μια μικρή παρουσίαση σε περιβάλλον power-point. 
  

http://www.petit-prince.at/collection.htm
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 Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα από τον Μικρό Πρίγκηπα:  
 

…Έτσι έμαθα το δεύτερο σημαντικό πράμα: Ότι ο πλανήτης απ’ όπου ερχόταν 

δεν ήταν πιο μεγάλος από το σπίτι. 

Αυτό βέβαια δε με ξάφνιασε και πολύ. Ήξερα πως εκτός από τους μεγάλους 

πλανήτες, όπως η Γη, ο Δίας, ο Άρης, η Αφροδίτη, που τους έχουν δώσει όνομα, υπάρχουν 

εκατοντάδες άλλοι, καμιά φορά τόσο μικροί που, ακόμα και με τηλεσκόπιο, δύσκολα τους 

διακρίνεις. Όταν ένας αστρονόμος ανακαλύπτει έναν απ’ αυτούς, του δίνει για όνομα έναν 

αριθμό. Τον φωνάζει, για παράδειγμα, «ο αστεροειδής 3251». Έχω τους λόγους μου να 

πιστεύω πως ο πλανήτης απ’ όπου ερχόταν ο μικρός πρίγκιπας ήταν ο αστεροειδής Β612. 

Αυτό τον αστεροειδή τον είχε δει μια και μοναδική φορά με το τηλεσκόπιο ένας Τούρκος 

αστρονόμος, το 1909. 

Είχε κάνει τότε μια σοβαρή παρουσίαση της ανακάλυψής του σ’ ένα διεθνές 

συνέδριο Αστρονομίας. Όμως κανείς δεν τον είχε πιστέψει, εξαιτίας της φορεσιάς του. Έτσι 

είναι οι μεγάλοι. 

Ευτυχώς για τη φήμη του αστεροειδούς Β612, ένας Τούρκος δικτάτορας επέβαλε 

στο λαό του, με την απειλή του θανάτου, να ντύνεται σαν Ευρωπαίος. Ο αστρονόμος ξανάκανε 

την παρουσίασή του το 1920 ντυμένος μ’ ένα πολύ κομψό ρούχο. Τούτη τη φορά όλοι 

συμφώνησαν μαζί του. 

Αν σας διηγήθηκα τόσες λεπτομέρειες για τον αστεροειδή Β612 κι αν σας 

εμπιστεύτηκα τον αριθμό του, γι’ αυτό φταίνε οι μεγάλοι. Στους μεγάλους αρέσουν τα νούμερα. 

Όταν τους μιλάτε για ένα καινούριο φίλο, δε ρωτάνε ποτέ τα ουσιώδη. Δε λένε ποτέ: «Πώς είναι 

η φωνή του; Ποια είναι τ’ αγαπημένα του παιχνίδια; Κάνει συλλογή από πεταλούδες;». Σε 

ρωτάνε: «Πόσων χρονών είναι; Πόσα αδέρφια έχει; Πόσα κιλά ζυγίζει; Πόσα κερδίζει ο 

πατέρας του;». Τότε μόνο νιώθουν πως τον γνωρίζουν. Αν πείτε στους μεγάλους: «Είδα ένα 

ωραίο σπίτι με κόκκινα τούβλα, με γεράνια στα παράθυρα και περιστέρια στη στέγη…», δεν 

μπορούν να το φανταστούν. Πρέπει να τους πεις: «Είδα ένα σπίτι αξίας εκατό χιλιάδων 

φράγκων». Τότε αναφωνούν: « Τι όμορφο!» 

Οπότε, αν τους πείτε: «Η απόδειξη πως ο μικρός πρίγκιπας υπήρξε είναι πως ήταν 

γοητευτικός, πως γελούσε και πως ήθελε ένα αρνί. Όταν θέλεις ένα αρνί, δεν μπορεί παρά να 

υπάρχεις», θ’ ανασηκώσουν τους ώμους και θα σας πουν πως παιδιαρίζετε. Αν όμως τους 

πείτε: «Ο πλανήτης απ’ όπου ερχόταν είναι ο αστεροειδής Β612», τότε θα πειστούν και θα σας 

αφήσουν ήσυχους με τις ερωτήσεις τους. Έτσι είναι αυτοί. Μη τους κρατάτε κακία. Τα παιδιά 

πρέπει να ‘ναι επιεική με τους μεγάλους. 

Απόσπασμα 

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, «Ο Μικρός Πρίγκιπας» 

Αποστολή: 

Εσείς θα ενημερώσετε την τάξη για τα ουράνια σώματα που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο, τόσο γι’  

αυτά που είναι πραγματικά, όσο και γι’ αυτά που είναι φανταστικά. 
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Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες 
http://gym-goumen.kil.sch.gr/06ergasies%20mathiton/A1%20Oyrania%20Swmata. 

 https://el.wikipedia.org/wiki/612 Βερόνικα 
 https://www.eef.edu.gr/el/arthra/o-planitis-dias/ 
 http://www.absoluteastronomy.com/topics/The_Little_Prince 

 
και αφού μελετήσετε την εργασία των μαθητών του Γυμνασίου Γουμένισσας 
σχετικά με τα ουράνια σώματα στο βιβλίο του Μικρού Πρίγκηπα, καθώς και τα 
στοιχεία από το Ευγενίδειο Πλανητάριο για τον πλανήτη Δία, και το λήμμα της 
Wikipedia σχετικά με τον αστεροειδή Β612, καθώς και τα όσα αναφέρονται στην 
ενότητα «Αστρονομία» της επίσημης ιστοσελίδας του Μικρού Πρίγκιπα, 
συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Βρείτε πώς λέγεται ο 
πλανήτης του Μικρού 
Πρίγκηπα. 

 

2. Υπάρχει στ’  αλήθεια ο 
αστεροειδής Β612;  Τι 
γνωρίζουμε γι’ αυτόν;  

 

3. Σε ποια κατηγορία 
ουράνιων σωμάτων 
ανήκει;  Γράψτε λίγα 
στοιχεία σχετικά με το τι 
είναι οι αστεροειδείς, πού 
βρίσκονται, τι μέγεθος 
έχουν, ποια είναι η 
θεωρία η σχετική με την 
ύπαρξη και τον 
σχηματισμό τους.  

 

4. Να γράψεις λίγα λόγια για 
καθένα από τα παρακάτω 
ουράνια σώματα:  
κομήτες, μετεωρίτες, 
διάττοντες αστέρες. 

 

5. Ορισμένα από αυτά τα 
ουράνια σώματα 
επηρέασαν ή αποτέλεσαν 
ιστορικά γεγονότα ή θα 
επηρεάσουν μελλοντικά 
τη ζωή του πλανήτη μας. 
Να καταγράψεις μερικά 
από αυτά τα γεγονότα. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/612
https://www.eef.edu.gr/el/arthra/o-planitis-dias/
http://www.absoluteastronomy.com/topics/The_Little_Prince
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6. Αναφέρετε με τη σειρά 
τους πλανήτες τους 
οποίους επισκέφθηκε ο 
Μικρός Πρίγκηπας και τα 
πρόσωπα τα οποία 
συνάντησε εκεί. 

 

7. Εξηγήστε με λίγα λόγια 
γιατί ο φανανάφτης έλεγε 
τόσο συχνά τις λέξεις 
«Καλημέρα»  και 
«Καληνύχτα». 

 

8. Γνωρίζετε κάποιον από 
τους πλανήτες ή τους 
δορυφόρους του ηλιακού 
μας συστήματος που έχει 
μεγάλη ταχύτητα 
περιστροφής; Αν ναι, 
ποιος είναι αυτός και ποια 
είναι η ταχύτητα 
περιστροφής του;  Πόσο 
διαρκεί η μέρα του;  

 

9. Παρουσίασε τη ζωή 
ορισμένων μεγάλων 
αστρονόμων που το 
όνομά τους συνδέθηκε με 
τέτοια ουράνια σώματα. 
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Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: 
 https://el.wikipedia.org/wiki/σαχάρα 
 https://sites.google.com/site/igioschoroszoestouanthropou/oi-oaseis 
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2820,10638/ 

(διαδραστικά σχολικά βιβλία ΣΤ΄Δημοτικού, «Η ζωή στην έρημο» 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

10. Πώς λέγεται η έρημος 
που βρέθηκε ο Μικρός 
Πρίγκηπας; 

 

11. Γράψε λίγα στοιχεία 
για την έρημο Σαχάρα 
(έκταση, 
κλιματολογικές 
συνθήκες, χλωρίδα- 
πανίδα)  

 

12. Να αναφέρεις μερικές 
από τις φυλές 
ιθαγενών που ζουν 
στην έρημο και 2-3 
σειρές για την καθεμιά 
με τα πολύ βασικά 
χαρακτηριστικά της. 

 

13. Τι είναι η όαση; Ποια 
είναι τα πιο 
χαρακτηριστικά φυτά 
της όασης; 

 
 
 

 

 

Αποστολή: 

Εσείς θα ενημερώσετε την τάξη για τις χώρες και τις περιοχές που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο. 

Ακόμη, θα ενημερώσετε την τάξη για τα ηφαίστεια στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα, αλλά και 
γενικότερα για τα ηφαίστεια. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/σαχάρα
https://sites.google.com/site/igioschoroszoestouanthropou/oi-oaseis
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2820,10638/
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Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: 
 https://el.wikipedia.org/wiki/Γαλλία 
 https://www.maxmag.gr/taxidia/lyon-

diaforetiki-plevra-tis-gallias-mesa-apo-
fotografies/ 

 https://www.taxidologio.gr/lyon-todo-
festival-of-lights.html 

 https://www.travelstyle.gr/simia-tis-
gallias-pou-den-einai-sto-parisi/ 

 https://www.travelstyle.gr/aksiotheata-
pou-prepei-na-deite-sto-parisi/ 

 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:                              

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1. Από ποια χώρα κατάγεται ο συγγραφέας του Μικρού 

Πρίγκηπα; 
Να αναφέρετε λίγα στοιχεία για τη Γαλλία, αλλά και μερικά 
από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της χώρας. Για το καθένα 
θα γράψετε 1-2 σειρές περιγραφής. 

 

2. Να αναφέρετε μερικά από τα σημαντικότερα αξιοθέατα που 
μπορεί να δει κανείς στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της 
Γαλλίας, αφιερώνοντας στο καθένα 1-2 σειρές. 

 

3. Από ποια πόλη κατάγεται ο Εξυπερύ; Γράψτε λίγα λόγια για 
τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Λυών. Υπάρχει κάποια 
γνωστή γιορτή που γιορτάζεται εκεί; Πώς λέγεται; Ποια 
εποχή του χρόνου γίνεται; Τι συμβαίνει τότε;  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Γαλλία
https://www.maxmag.gr/taxidia/lyon-diaforetiki-plevra-tis-gallias-mesa-apo-fotografies/
https://www.maxmag.gr/taxidia/lyon-diaforetiki-plevra-tis-gallias-mesa-apo-fotografies/
https://www.maxmag.gr/taxidia/lyon-diaforetiki-plevra-tis-gallias-mesa-apo-fotografies/
https://www.taxidologio.gr/lyon-todo-festival-of-lights.html
https://www.taxidologio.gr/lyon-todo-festival-of-lights.html
https://www.travelstyle.gr/simia-tis-gallias-pou-den-einai-sto-parisi/
https://www.travelstyle.gr/simia-tis-gallias-pou-den-einai-sto-parisi/
https://www.travelstyle.gr/aksiotheata-pou-prepei-na-deite-sto-parisi/
https://www.travelstyle.gr/aksiotheata-pou-prepei-na-deite-sto-parisi/
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Αφού επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: 
  https://el.wikipedia.org/wiki/Disneyland_Paris 
 https://www.maxmag.gr/taxidia/disneyland/ 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις του παρακάτω πίνακα: 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Τι είναι η Disneyland; Πόσο απέχει 
από το Παρίσι; Υπάρχει και άλλη 
Disneyland;  

 

2. Τι μπορεί κανείς να δει στη 
Disneyland; Ανάφερε μερικά από όσα 
μπορεί κανείς να δει και σου έκαναν 
εντύπωση. 

 

3. Αν ένα από τα θεματικά πάρκα που 
φιλοξενούσε η Disneyland είχε θέμα 
τον Μικρό Πρίγκηπα, πώς 
φαντάζεσαι ότι θα ήταν; Τι 
δραστηριότητες θα μπορούσε να έχει 
ένα τέτοιο πάρκο; 

 

 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/Disneyland_Paris
https://www.maxmag.gr/taxidia/disneyland/
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Επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:                                   
  https://el.wikipedia.org/wiki/ αδανσονία 
 https://www.lifo.gr/now/perivallon/234655/mpaompamp-

o-ksafnikos-thanatos-toy-pio-thaymasioy-dentroy 
 https://el.wikipedia.org/wiki/ τριανταφυλλιά  
 https://www.homeidea.gr/triantafylla/ 
 https://botanologio.com/wild-rose-rosa-canina/ 

Απαντήστε στις ερωτήσεις του παρακάτω πίνακα:  

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Υπάρχουν στ’  
αλήθεια 
Μπαομπάμπ; Αν 
ναι, πώς είναι η 
επιστημονική 
τους ονομασία; 

 

 Σε ποιες περιοχές 
ευδοκιμεί το 
μπαομπάμπ;  

 

 Πώς είναι τα 
μπαομπάμπ; 

  

 

 Να αναφέρετε 
μερικές από τις 
ευεργετικές 
ιδιότητες των 
μπαομπάμπ. 

 
 

 

1. Να αναφέρετε 
μερικά από τα πιο 

 

Αποστολή: 

Εσείς θα ενημερώσετε την τάξη για τα φυτά που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο του Μικρού 

Πρίγκηπα. Επίσης θα δώσετε πληροφορίες για τα ηφαίστεια και για τις εκρήξεις τους.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%20αδανσονία
https://www.lifo.gr/now/perivallon/234655/mpaompamp-o-ksafnikos-thanatos-toy-pio-thaymasioy-dentroy
https://www.lifo.gr/now/perivallon/234655/mpaompamp-o-ksafnikos-thanatos-toy-pio-thaymasioy-dentroy
https://el.wikipedia.org/wiki/
https://www.homeidea.gr/triantafylla/
https://botanologio.com/wild-rose-rosa-canina/
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διάσημα είδη 
τριαντάφυλλων. 

 
2. Σε ποια χώρα 

υπάρχει η 
μεγαλύτερη 
παραγωγή 
τριαντάφυλλων; Τι 
επιπτώσεις έχει αυτό 
για τη ζωή των 
κατοίκων; 

 

3. Ποιες είναι οι 
ιδιότητες του άγριου 
τριαντάφυλλου;  

 

4. Τα μπαομπάμπ 
μπορούσαν να 
καταστρέψουν το 
μικρό πλανήτη του 
πρωταγωνιστή. Με τι 
μπορεί να 
παραλληλιστεί ο 
κίνδυνος αυτός στη 
δική σας ζωή; 

 

 

5. Παρουσιάστε το 
«χαρακτήρα» του 
τριαντάφυλλου και 
με βάση τα 
χαρακτηριστικά αυτά 
συγκρίνετε το με 
διάφορους 
ανθρώπους καθώς 
και με τον εαυτό σας. 
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Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: 
 https://el.wikipedia.org/wiki/ηφαίστεια 
 https://www.tovima.gr/2014/03/12/science/ta-ifaisteia-

toy-iliakoy-systimatos/ 
 https://tvxs.gr/news/οι 10 ηφαιστειακές εκρήξεις που 

άλλαξαν τον ρου της ιστορίας 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

 

 
 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Τι είναι τα ηφαίστεια; 
Από ποια περιοχή του 
εσωτερικού της γης 
βρίσκει διέξοδο το 
υλικό στα ηφαίστεια; 
Ποια είναι τα βασικά 
μέρη ενός ηφαιστείου; 

 

2. Μόνο στη γη υπάρχουν 
ηφαίστεια; Μήπως 
γνωρίζεις ηφαίστεια και 
σε άλλα ουράνια 
σώματα; Ποιο είναι το 
ψηλότερο βουνό του 
ηλιακού μας 
συστήματος και τι ύψος 
έχει;  

 

3. Ποια είναι τα πιο 
γνωστά ηφαίστεια, τα 
οποία άλλαξαν την 
ιστορία των ανθρώπων; 

 
 
 
 

 

4. Φτιάξε ένα μικρό 
αφιέρωμα με θέμα: «Τα 
ηφαίστεια με 
νούμερα». 

 
 

 

 
  

https://el.wikipedia.org/wiki/ηφαίστεια
https://www.tovima.gr/2014/03/12/science/ta-ifaisteia-toy-iliakoy-systimatos/
https://www.tovima.gr/2014/03/12/science/ta-ifaisteia-toy-iliakoy-systimatos/
https://tvxs.gr/news/οι
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Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

5. Ποιο είναι το φίδι της ερήμου; 
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-
archive/selection/images/nhmc.image.96240 
Τι εννοεί ο Μικρός Πρίγκηπας όταν ρωτάει το 
φίδι αν έχει καλό δηλητήριο; 

 

6. Ποια είναι η αλεπού της ερήμου;  

7. Τι συμβολίζει το φίδι και τι η αλεπού στο έργο 
μας; Ποιο ήταν τελικά το μυστικό της 
αλεπούς;  
https://o-mikros-prigkipas6.webnode.gr/to-
vivlio/symvolismoi/ 
 

 

8. Μπορεί στ’ αλήθεια ένας βόας να καταπιεί 
έναν ελέφαντα; Ποιες είναι οι δυνατότητές 
του; 

 

9. Γιατί ο αφηγητής σχεδίασε ένα βόα να τρώει 
έναν ελέφαντα στο Μικρό Πρίγκιπα; Τι ήθελε 
να δει σχεδιάζοντας αυτό το παιδικό του 
σχέδιο; 
 

 

10. Ποια ήταν η αντίδραση του Μικρού Πρίγκιπα, 
όταν είδε το σχέδιο αυτό; Συγκρίνετε την 
αντίδρασή του με την αντίδραση που είχαν οι 
ενήλικες όταν το έβλεπαν. 

 

 

11. Ποια είναι τα στάδια της εξημέρωσης ενός 
ζώου, σύμφωνα με την αλεπού; https://o-
mikros-prigkipas6.webnode.gr/to-
vivlio/symvolismoi/ 

 

Αποστολή: 

Εσείς θα ενημερώσετε την τάξη για τα ζώα που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο, καθώς και για τη 

σχέση τους με τα πρόσωπα της ιστορίας, αλλά και για τη συμβολική τους σημασία. 

http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.96240
http://www.nhmc.uoc.gr/el/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.96240
https://o-mikros-prigkipas6.webnode.gr/to-vivlio/symvolismoi/
https://o-mikros-prigkipas6.webnode.gr/to-vivlio/symvolismoi/
https://o-mikros-prigkipas6.webnode.gr/to-vivlio/symvolismoi/
https://o-mikros-prigkipas6.webnode.gr/to-vivlio/symvolismoi/
https://o-mikros-prigkipas6.webnode.gr/to-vivlio/symvolismoi/


 

19 

12. Ποιος είναι ο ρόλος της αλεπούς στο 
απόσπασμα και ποια επίδραση είχε αυτή 
στον Μικρό Πρίγκηπα; 

 

 

Καταγράψτε όλα τα ζώα που υπάρχουν μέσα στην ιστορία μας. 

Στη συνέχεια φτιάξτε για το καθένα απ’ αυτά την «ταυτότητά» του, όπως φαίνεται  

 

 
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Όνομα:  

Περιοχή που ζει: 

Μήκος: 

Ύψος: 

Βάρος: 

Χρώμα: 

Χαρακτηριστικά σώματος: 

 

Συνήθειες- συμπεριφορά: 

 

Τροφή: 

 

Γεννάει: 

 

Από τι απειλείται; 

Άλλες παρατηρήσεις: 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
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Αφού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

https://www.filologikos-istotopos.gr/2019/02/07/lexiko-logotechnikon-oron/, 

αναζητήστε τον όρο «νουβέλα» και συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Ανατρέξτε σε ένα ηλεκτρονικό λεξικό, όπως πχ. στην ιστοσελίδα του  
 http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLine.htm). 
 ή στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα  

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html  
(Λεξικό Μανόλη Τριανταφυλλίδη)  

 ή ακόμη ανατρέξτε στο Λεξικό Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη και βρείτε 
τις σημασίες των παρακάτω λέξεων: Συμπληρώστε επίσης τον πίνακα και με 
μερικές ακόμη λέξεις που σας έκαναν εντύπωση ή σας προξένησαν απορία.  

  

Ερώτηση Απάντηση 

 Περιγράψτε με λίγα 
λόγια το λογοτεχνικό 
είδος στο οποίο 
ανήκει το έργο μας 
και αναφέρετε τα 
κυριότερα 
χαρακτηριστικά του. 
 

  Γνωρίζετε μερικές 
διάσημες ελληνικές ή 
και ξένες νουβέλες 
εκτός από τον 
«Μικρό Πρίγκηπα»; 

  

Αποστολή: 

Εσείς θα ερευνήσετε για το λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκει το έργο μας. Επίσης, θα 

δημιουργήσετε ένα μικρό λεξικό με άγνωστες λέξεις από το βιβλίο. Ακόμη, θα θυμηθείτε και θa  

καταγράψετε φράσεις-μηνύματα από το βιβλίο και θα τις παρουσιάσετε στην τάξη.  

https://www.filologikos-istotopos.gr/2019/02/07/lexiko-logotechnikon-oron/
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLine.htm
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 Αναζητήστε επίσης λέξεις εντυπωσιακές και λέξεις που πιθανόν θα μπορούσαν να 

σας χρειαστούν στην παραγωγή γραπτού λόγου, καθώς και εκφράσεις που θα ήταν 
ωραίο να θυμάστε και να χρησιμοποιείτε. Καταγράψτε κάποιες απ’  αυτές στον 
παρακάτω πίνακα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Λέξη Σημασία 

ρέμβη   

μπαομπάμπ   

ερμίνα   

πορφύρα   

εξημερώνω   
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Φτιάξτε μια συλλογή από αποφθέγματα (σημαντικά λόγια) που λέγονται μέσα στο βιβλίο, 
τα οποία περιέχουν χρήσιμες αλήθειες της ζωής. Καταγράψτε λίγα απ’  αυτά (7-10) στον 
παρακάτω πίνακα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Φτιάξτε με τα παραπάνω ένα λεύκωμα, το οποίο αφού θα το εικονογραφήσετε, θα 

το πολλαπλασιάσετε και θα μοιράσετε σε όλη την τάξη. 

 

Και τώρα… γινόμαστε λογοτέχνες! 
 Αφιερώστε ένα ποίημα που θα γράψετε με την ομάδα σας στον Μικρό Πρίγκηπα,  

ή ακόμη, 
 Γράψτε ένα γράμμα στον ήρωα του βιβλίου μας για να του εκφράσετε τις 

εντυπώσεις σας από τον χαρακτήρα του,  
ή τέλος, 

 Συνεχίστε τη νουβέλα, γράφοντας τι μπορεί να έγινε αφού έφυγε ο Μικρός 
Πρίγκηπας από τη γη. 
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 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Να αναφέρεις με τη σειρά αυτούς 
που συναντά ο Μικρός Πρίγκιπας 
κατά τη διάρκεια της 
περιπλάνησής του στους 5 
αστεροειδείς που επισκέπτεται. 

   
 

   
  

   
   

   
  

   
 

2. Να βρεις για τον κάθε κάτοικο που 
συναντά ο Μικρός Πρίγκιπας το 
αντικείμενο που τον χαρακτηρίζει. 
Μπορείς να βοηθηθείς από το ίδιο 
το κείμενο, από τις ζωγραφιές του 
βιβλίου, ή ακόμη και να βάλεις τη 
φαντασία σου να δουλέψει. 

  

 
   

  
   

   
   

  
   

 

Αποστολή: 

Τώρα θα αναζητήσουμε και θα ανακαλύψουμε τους χαρακτήρες που συναντά 
στο ταξίδι του ο Μικρός Πρίγκιπας. 
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3. Ποιον ανθρώπινο τύπο 
αντιπροσωπεύει ο καθένας με 
βάση τα χαρακτηριστικά της 
συμπεριφοράς του;  

   
 

   
  

   
   

   
  

   
 

4. Μπορείς να δώσεις λύσεις στα 
προβλήματα αυτών των 
ανθρώπων; Μπορούν να λυθούν 
τα προβλήματα όλων; Τίνος από 
τους χαρακτήρες πιστεύεις ότι το 
πρόβλημα υπάρχει όντως και 
χρειάζεται λύση; 

   
 

   
  

   
   

   
  

   
 

5. Μετά την παρουσίαση των 
διαφόρων τύπων που επισκέπτεται 
ο Μικρός Πρίγκιπας στους 
αστεροειδείς, ο αφηγητής τονίζει 
ότι στη γη υπάρχουν αυτοί οι ίδιοι 
τύποι αλλά σε μεγάλο αριθμό. Τι 
θέλει να καυτηριάσει με αυτή του 
τη δήλωση; 

 

6. Να περιγράψεις τη μορφή του 
Μικρού Πρίγκιπα. Στη συνέχεια να 
δικαιολογήσεις την επιλογή της 
ονομασίας του από το συγγραφέα 
με βάση τα εξωτερικά του 
χαρακτηριστικά. 

 

7. Να περιγράψεις τον χαρακτήρα 
του Μικρού Πρίγκιπα 
χρησιμοποιώντας όσο μπορείς πιο 
εύστοχα επίθετα. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α: 

 
 Διάβασε το παρακάτω απόσπασμα: 

Είχε κάνει τότε μια σοβαρή παρουσίαση της ανακάλυψής του σ’ ένα διεθνές συνέδριο 
Αστρονομίας. Όμως κανείς δεν τον είχε πιστέψει, εξαιτίας της φορεσιάς του. Έτσι είναι 
οι μεγάλοι. Ευτυχώς για τη φήμη του αστεροειδούς Β612, ένας Τούρκος δικτάτορας 
επέβαλε στο λαό του, με την απειλή του θανάτου, να ντύνεται σαν Ευρωπαίος. Ο 
αστρονόμος ξανάκανε την παρουσίασή του το 1920 ντυμένος μ’ ένα πολύ κομψό 
ρούχο. Τούτη τη φορά όλοι συμφώνησαν μαζί του. 

 
 
 Γιατί πιστεύεις ότι την δεύτερη φορά που ο Τούρκος αστρονόμος έκανε την 

παρουσίασή του οι άνθρωποι τον πίστεψαν; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Τι εννοεί ο Μικρός Πρίγκιπας λέγοντας ότι «Έτσι είναι οι μεγάλοι»; Ποιο ελάττωμα 

των ανθρώπων θέλει εδώ να καυτηριάσει ο συγγραφέας; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Ίδιος άνθρωπος- διαφορετικά ρούχα ή διαφορετική εμφάνιση: Κάποιες φορές οι 

άνθρωποι αντιμετωπίζουν κάποιον με βάση τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά. 
Έχεις κάποιο τέτοιο παράδειγμα να αναφέρεις από τις δικές σου εμπειρίες; 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Αποστολή: 

Τώρα θα ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του κειμένου εντοπίζοντας μερικές από τις 
πολύ σημαντικές φράσεις του κειμένου και αναζητώντας την αλήθεια που 
κρύβεται πίσω απ’ αυτές. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β: 
 
 Διάβασε το παρακάτω απόσπασμα: 

Αν σας διηγήθηκα τόσες λεπτομέρειες για τον αστεροειδή Β612 κι αν σας εμπιστεύτηκα 
τον αριθμό του, γι’ αυτό φταίνε οι μεγάλοι. Στους μεγάλους αρέσουν τα νούμερα. 
Όταν τους μιλάτε για ένα καινούριο φίλο, δε ρωτάνε ποτέ τα ουσιώδη. Δε λένε ποτέ: 
«Πώς είναι η φωνή του; Ποια είναι τ’ αγαπημένα του παιχνίδια; Κάνει συλλογή από 
πεταλούδες;». Σε ρωτάνε: «Πόσων χρονών είναι; Πόσα αδέρφια έχει; Πόσα κιλά 
ζυγίζει; Πόσα κερδίζει ο πατέρας του;». Τότε μόνο νιώθουν πως τον γνωρίζουν. Αν 
πείτε στους μεγάλους: «Είδα ένα ωραίο σπίτι με κόκκινα τούβλα, με γεράνια στα 
παράθυρα και περιστέρια στη στέγη…», δεν μπορούν να το φανταστούν. Πρέπει να 
τους πεις: «Είδα ένα σπίτι αξίας εκατό χιλιάδων φράγκων». Τότε αναφωνούν: « Τι 
όμορφο!» Οπότε, αν τους πείτε: «Η απόδειξη πως ο μικρός πρίγκιπας υπήρξε είναι 
πως ήταν γοητευτικός, πως γελούσε και πως ήθελε ένα αρνί. Όταν θέλεις ένα αρνί, δεν 
μπορεί παρά να υπάρχεις», θ’ ανασηκώσουν τους ώμους και θα σας πουν πως 
παιδιαρίζετε. Αν όμως τους πείτε: «Ο πλανήτης απ’ όπου ερχόταν είναι ο αστεροειδής 
Β612», τότε θα πειστούν και θα σας αφήσουν ήσυχους με τις ερωτήσεις τους. Έτσι 
είναι αυτοί. Μη τους κρατάτε κακία. Τα παιδιά πρέπει να ‘ναι επιεική με τους 
μεγάλους. 

 
 Ποια είναι για σένα τα ουσιώδη πράγματα που θα μπορούσε να σε ρωτήσει 

κάποιος μεγάλος για κάποιο πρόσωπο ή για κάποιο αντικείμενο; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 Τι εννοεί ο συγγραφέας όταν λέει ότι «τα παιδιά πρέπει να είναι επιεική με τους 

μεγάλους»; Σε τι πρέπει τα παιδιά να δείξουν επιείκεια; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Έχεις παραδείγματα που εσύ και κάποιος μεγάλος είχατε διαφορετική 

αντιμετώπιση για κάποιο πρόσωπο ή γεγονός; Ποιος πιστεύεις ότι είχε δίκιο; 
Ποιος πιστεύεις ότι θα έπρεπε στη συγκεκριμένη περίπτωση να δείξει επιείκεια; 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ: 
  
 Μέσα στο βιβλίο του Μικρού Πρίγκιπα υπάρχει η παρακάτω φράση: 

«Απ’ τον καθένα πρέπει ν’ απαιτούμε αυτό που μπορεί να δώσει…» 
  
 Έχεις κάποια στιγμή της ζωής σου, που ζήτησες από κάποιον πράγματα που δεν 

είχε τη δυνατότητα να σου τα δώσει; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Πιστεύεις ότι αυτό που αναφέρει ο Μικρός Πρίγκιπας είναι λογικό; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Τι πιστεύεις ότι θα συνέβαινε αν ζητούσαμε από τους γύρω μας πράγματα που 

δεν μπορούν να μας τα δώσουν; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δ: 
  

 Μέσα στο βιβλίο του Μικρού Πρίγκιπα υπάρχει η παρακάτω φράση: 
«Είναι πολύ πιο δύσκολο να κρίνεις μόνος σου τον εαυτό σου παρά να κρίνεις 
τους άλλους. Αν καταφέρνεις να τον κρίνεις σωστά, θα πει πως είσαι 
πραγματικά σοφός». 

  
 
 Πιστεύεις πως είσαι αυστηρός-αυστηρή με τον εαυτό σου, ή επιεικής; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 Σου έχει συμβεί κάποιες φορές να κρίνεις τους άλλους και να αθωώνεις τον εαυτό 

σου; Πώς κρίνεις αυτή τη συμπεριφορά; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 Αν ήσουν εσύ κάποιος άλλος, τι θα είχες να επισημάνεις στον εαυτό σου και τι θα 
τον συμβούλευες; 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ε: 
 

 Διάβασε το παρακάτω απόσπασμα: 
Σήκωσε τον κουβά ως τα χείλια του. Ήπιε, με κλειστά μάτια. Ήταν γιορταστικά γλυκό, 
σαν αγιασμός. Το νερό τούτο ήταν πολύ διαφορετικό απ’ τις συνηθισμένες 
τροφές. Γεννήθηκε από την πορεία κάτω απ’ τ’ άστρα, απ’ το τραγούδι του 
γερανιού, απ’ την προσπάθεια των χεριών μου. Έκανε καλό στην καρδιά, σαν 
ένα δώρο… 
 

 Πιστεύεις ότι όντως το νερό στο πηγάδι ήταν πιο γλυκό; Τι ήταν αυτό που το έκανε 
πιο γλυκό; 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  
  Έχεις κάποιο περιστατικό στη ζωή σου, που κάτι πολύ απλό και καθημερινό 

εσένα σου έδωσε μεγάλη χαρά; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 Υπήρξε κάποια φορά που κουράστηκες να κάνεις κάτι, αλλά μετά χάρηκες πολύ; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤ: 
 

 Διάβασε το παρακάτω απόσπασμα: 
- Τι πάει να πει «ημερώσει; 
- Είναι κάτι που παραμελήθηκε πολύ, είπε η αλεπού. Σημαίνει «να δημιουργείς 
δεσμούς...». 
- Να δημιουργείς δεσμούς; 
- Βέβαια, είπε η αλεπού. Για μένα, ακόμα δεν είσαι παρά ένα αγοράκι 
εντελώς όμοιο μ' άλλα εκατό χιλιάδες αγοράκια. Και δε σ' έχω ανάγκη. Μήτε κι εσύ μ' 
έχεις ανάγκη. Για σένα, δεν είμαι παρά μια αλεπού όμοια μ' εκατό χιλιάδες αλεπούδες. 
Αν όμως με ημερώσεις, ο ένας θα έχει την ανάγκη του άλλου. Για μένα εσύ θα είσαι 
μοναδικός στον κόσμο. Για σένα εγώ θα είμαι μοναδική στον κόσμο... 
- Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τούτη την αλήθεια, είπε η αλεπού. Εσύ όμως δεν 
πρέπει να την ξεχάσεις. Απ' εδώ κι εμπρός θα είσαι για πάντα υπεύθυνος για εκείνο 
που έχεις ημερώσει. Είσαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό σου... 
- Είμαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό μου..., ξαναείπε ο μικρός πρίγκιπας, για να το 
θυμάται.» 
 
 

 Υπάρχει κάποιο αντικείμενο, με το οποίο είσαι πολύ δεμένος-η; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Έχεις στο σπίτι κάποια υπευθυνότητα για κάτι, που επειδή δούλεψες γι’ αυτό να 

το έχεις αγαπήσει; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Τι είναι αυτό που κερδίζει κάποιος όταν δημιουργεί στενό σύνδεσμο με κάτι; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ζ: 
 

  Μέσα στο βιβλίο του Μικρού Πρίγκιπα υπάρχει η παρακάτω φράση, η οποία 
αποτελεί και το πιο γνωστό απόφθεγμα του βιβλίου: 

 «Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν την βλέπουν τα μάτια...» 
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 Έχεις κάποια φορά καταλάβει κάτι χωρίς να το έχεις δει, μόνο και μόνο επειδή 
νοιάστηκες γι’ αυτό; 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Σου έχει συμβεί η μητέρα σου να διαισθανθεί για σένα κάτι χωρίς να το δει; 

Ανάφερε ένα παράδειγμα. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η: 
 

 Μέσα στο βιβλίο του Μικρού Πρίγκιπα υπάρχει η παρακάτω φράση, η οποία 
αποτελεί και το πιο γνωστό απόφθεγμα του βιβλίου: 

«Κι αν ακόμα στερηθείς την παρουσία αυτών που αγαπάς, κανείς ποτέ δεν θα 
μπορέσει να σου στερήσει το γεγονός πως τους γνώρισες κι έζησες μαζί τους, τη 
μαγεία εκείνων των μοναδικών στιγμών που δικαιώνουν μια ζωή», είπε ο μικρός 
πρίγκιπας. 

 
 Υπάρχει κάτι/κάποιος που έχεις στερηθεί, αλλά θα θυμάσαι με πολλή αγάπη, 

γιατί έζησες μοναδικές στιγμές μαζί του; 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Να μεταβείς στον ιστότοπο YouTube.com και να αναζητήσεις δύο τραγούδια και ένα 
ορχηστρικό κομμάτι από Έλληνες καλλιτέχνες με θέμα τον Μικρό Πρίγκιπα. Στη συνέχεια 
να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα: 
 
 

 
Για τα δύο τραγούδια, τα οποία διαθέτουν στίχους, αναζητήστε τους στίχους και γράψτε 
τους στον παρακάτω πίνακα. 

Τραγούδι 1 Τραγούδι 2 
Τίτλος: Τίτλος: 

Στίχοι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στίχοι: 

Τίτλος τραγουδιού Συνθέτης Στιχουργός Ερμηνευτής 

    

    

     

Αποστολή: 

Θα ανακαλύψουμε τραγούδια ή μουσικές που έχουν γραφτεί εμπνευσμένα από 
το βιβλίο του Μικρού Πρίγκιπα. 
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 Υπάρχουν στίχοι στα τραγούδια, οι οποίοι έχουν στενή σχέση με το βιβλίο μας; 

Γράψε μερικούς χαρακτηριστικούς και από τα δύο τραγούδια παρακάτω. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 Βρες μια αγαπημένη σου μουσική και γράψε πάνω σ’ αυτή ή σε κάποια δική σου 

λίγους στίχους σχετικούς με τον Μικρό Πρίγκιπα. Ακόμη, μπορείς να γράψεις ένα 
ποίημα, το οποίο θα το επενδύσεις με το ορχηστρικό κομμάτι «Ο Μικρός 
Πρίγκιπας» και θα το διαβάσεις στην τάξη. 
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Ενδεικτικές εργασίες: (Μπορείτε να διαλέξετε κάποιες απ’ αυτές για να ασχοληθείτε) 

 Δημιουργήστε το πορτρέτο του Μικρού Πρίγκιπα όπως το φαντάζεστε εσείς. 

 Προσπαθήστε να αναπαραγάγετε μια από όλες τις διάσημες ακουαρέλες του 

Εξυπερύ. 

 Φτιάξτε αφίσες με κάποιες από τις σκηνές του Μικρού Πρίγκιπα, στις οποίες θα 

γράφετε κάποια από τα αποφθέγματα του βιβλίου. 

 Δημιουργήστε κόμικς με ένα μέρος της ιστορίας (π.χ.: «Το ταξίδι του Μικρού 

Πρίγκιπα σε άλλους πλανήτες» ή «Ο αεροπόρος γνωρίζεται με τον Μικρό Πρίγκιπα 

κάτω από περίεργες συνθήκες», ή «Ο Μικρός Πρίγκιπας και οι ζωγραφιές του 

αεροπόρου» κλπ.) 

Αποστολή: 

Θα ασχοληθούμε με τις ακουαρέλες του Εξυπερύ, αλλά θα δημιουργήσουμε και 
δικά μας ζωγραφικά έργα εμπνευσμένα από τον Μικρό Πρίγκιπα 
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 Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα: 
«...Αν έρθει κοντά σας ένας μικρός, αν γελάει, αν έχει χρυσαφιά μαλλιά, αν δεν 

απαντάει σ' ερωτήσεις, τότε θα καταλάβετε ποιος είναι. Κάντε μου λοιπόν τη 

χάρη! Μη με αφήνετε στη θλίψη μου. Γράψτε μου γρήγορα ότι ξαναγύρισε...»  

  

1. Φανταστείτε ότι ο Μικρός Πρίγκιπας ξαναγύρισε στη γη. Μια μέρα τον 
συναντάτε σε ένα μέρος που επιλέγετε εσείς με τη φαντασία σας. Πώς 
καταλάβατε ότι είναι αυτός; Πώς γνωριστήκατε; Μετά τη γνωριμία σας περνάτε 
μια ολόκληρη μέρα μαζί του. Περιγράψτε τη γνωριμία σας και τη μέρα αυτή 
μέσα σε λίγες σειρές. Πού σας πήγε; Πού τον πήγατε; Γράψτε ένα κείμενο με 
τίτλο: «Μια μέρα με τον Μικρό Πρίγκιπα». 

2. Τώρα γράψτε στον συγγραφέα του βιβλίου ένα σύντομο γράμμα, στο οποίο θα 
τον πληροφορείτε ότι συναντήσατε τον Μικρό Πρίγκιπα και θα του περιγράφετε 
με συντομία πώς τον γνωρίσατε, για να μην τον κρατάτε σε αγωνία. 
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Τώρα που φτάσαμε στο τέλος του ταξιδιού, ας συμπληρώσουμε το παρακάτω 

ερωτηατολόγιο: 

 

Μπορείτε να εξηγήσετε ορισμένες από τις λέξεις του βιβλίου; 

 

Μπορείτε να αφηγηθείτε μέρος του βιβλίου; 

 

Γνωρίσατε κάποιες άλλες χώρες, περιοχές, φυτά ή ζώα μέσα από το βιβλίο; 

Ποια συναισθήματα δημιούργησε σε σας το βιβλίο; 
 

Αποκαλύφθηκαν σε σας τα τόσο δυνατά μηνύματα που δίνει ο μικρός πρίγκιπας; 

Ποια απήχηση είχαν σε σας τα μηνύματα του βιβλίου; Απαντήστε δίνοντας 

παραδείγματα και επιχειρήματα. 

 

Εκφραστήκατε μέσα από άλλες μορφές τέχνης; 

 

Ποιο από τα πολύτιμα μαθήματα ζωής θεωρείτε ποιο σημαντικό για τη δική σας 

ζωή; Με ποιο τρόπο μπορείτε να το μεταδώσετε σε άλλους; 

 

Ευχαριστηθήκατε την όλη διαδικασία; 

 
 


