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Συμμετέχοντες: 

Γκέκα Αλτέα
Γκέκα Εσμεράλντα
Γκούρι Κλέστα
Δημόπουλος Παναγιώτης
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Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ:
•Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
•Τον καιρό σαν λογαριάζεις, δε θα πάψεις να σοδιάζεις. 
•Δουλεύει ο μέρμηγκας γλεντάει ο τζίτζικας.
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Ο Γάτος και τα ποντίκια 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ:
•Όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια.
•Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται.
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Ο βοσκός και ο λύκος (ο ψεύτης βοσκός)

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ:
•Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
•Ο ψεύτης δεν πιστεύεται κι όταν αλήθεια λέει.
•Η ψευτιά και η κλεψιά είναι μάνα κι ανεψιά.
•Όποιος λέει ψέματα, πέφτει μες στα αίματα.
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Οι δύο φίλοι και η αρκούδα

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ:   

•Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι.

•Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.

•Φίλος που γίνηκε εχθρός ποτέ δεν ήταν φίλος.

•Ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται.
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Ο λαγός και η χελώνα

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ:
•Όποιος πάει για τα πολλά, χάνει και τα λίγα. 
•Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. 
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ:

•Όποιος πάει για τα πολλά, χάνει και τα λίγα.  

•Γλυκάθηκε η γριά στο μέλι, θα φάει και το κουβέλι.

•Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος.

Η κότα με τα χρυσά αυγά
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Υπο - ομάδα 4  «Κόκκινες παπαρούνες» με θέμα 
«Πώς οπτικοποιούνται οι παροιμίες;»

Συμμετέχοντες: Γρίβα Σοφία 
Δανίκα Άννα - Μαρία
Καπανδρίτη Κωνσταντίνα
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Παροιμίες για την άνοιξη

32



Παροιμίες για την άνοιξη
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Παροιμίες για τα ζώα
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Παροιμίες για τα ζώα
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Παροιμίες για τα λαχανικά
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Παροιμίες για τα λαχανικά
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Αντί – παροιμίες με εικόνες
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Αντί – παροιμίες με εικόνες
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Παροιμίες που «οπτικοποιήσαμε» εμείς 

και τον  κοίταγε στα δόντια.     

Κάποιου χάριζαν ένα  γάιδαρο 
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Είπε ο γάιδαρος 

τον πετεινό  κεφάλα.

Παροιμίες που «οπτικοποιήσαμε» εμείς 
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