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Το δέντρο είχε ρίζες και το πουλί φτερά. Παρ’ όλα αυτά έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. 
Μπορείς να σκεφτείς ή τυγχάνει να γνωρίζεις άλλα παρόμοια παραδείγματα, φαινομενικά, αταίριαστης 
φιλίας ή κι αγάπης; 

Κάποιες φορές κρατούσε συντροφιά στο δέντρο το τραγούδι του αέρα που τραγουδούσε για μέρη μακρινά. 
Μπορείς να φανταστείς ένα από τα τραγούδια του; Τι θα έλεγαν τα λόγια του και ποιος θα ήταν ο ρυθμός του; 
Γράψε τα λόγια, τραγούδησε ή/και παίξε το ρυθμό του χρησιμοποιώντας μουσικό όργανο ή κάποιο αυτοσχέ-
διο όργανο (π.χ. τενεκεδάκια, καπάκια, κουτάλια κλπ)

Το πουλάκι πήγαινε στα κλαριά του δέντρου και του εξιστορούσε όλα όσα είχε δει κι είχε μάθει στη διάρκεια 
της ημερήσιας πτήσης του. Φαντάσου και διηγήσου ή ζωγράφισε μία από τις πτήσεις αυτές.
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Τα αστέρια τραγουδούσαν στο φεγγάρι κι αργότερα στο πουλάκι, νανουρίσματα.
Όπως συχνά κάνουμε όταν θέλουμε να νανουρίσουμε τα μωρά και τα μικρά παιδιά. 
Υπάρχουν επίσης πολλά παραδοσιακά νανουρίσματα στην παράδοσή μας. Τραγούδησε στην ομάδα σου 
κάποιο τραγούδι που εσένα σου τραγουδούσαν για να σε νανουρίσουν ή  αναζήτησε και φέρε να ακούσε-
τε όλοι μαζί στην τάξη κάποιο παραδοσιακό νανούρισμα.

Μπορείς να φανταστείς τη συνέχεια της ιστορίας; Π.χ. Πού μπορεί να πήγε το δέντρο; Τι έγινε 
με το πουλάκι; Τι έγιναν τα υπόλοιπα πουλιά; 

«Βαθιές ρίζες να ριζώσεις, δυνατά φτερά για να πετάς». 
Γράψε αυτή τη φράση σε μια κάρτα που θα φτιάξεις, ζω-
γράφισέ την και χάρισέ την σε ένα μωράκι, ή στο αδερ-
φάκι σου  ή σε ένα μικρότερο παιδί. 
«Είσαι το πιο ζεστό σπιτικό. Οι ρίζες μου. Σ’ ευχαριστώ 
που με έμαθες πως η αγάπη νικάει τον πιο δύσκολο χει-
μώνα και τον πιο αδίστακτο βοριά». 
Γράψε τα λόγια αυτά σε μια κάρτα που θα φτιάξεις, ζω-
γράφισέ την και χάρισέ την σε κάποιον μεγάλο που αγα-
πάς (π.χ. μαμά, μπαμπάς, γιαγιά , παππού). 
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