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Antoon Krings

Το μικρό λυκάκι

EKΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

στο σχολείο των λυκόπουλων



Το μικρό λυκάκι μεγάλωσε. 
Έφτασε ο καιρός να πάει πια σχολείο και να γίνει 
σωστό λυκόπουλο! Η μαμά του του έραψε μια 
όμορφη στολή και ένα κασκέτο που έμοιαζε με αυτό 
που φορούσε ο παππούς λύκος.





Όμως, όσο όμορφη κι αν ήταν η στολή, το λυκάκι δεν ήθελε 
να τη φορέσει. Μια τον ενοχλούσε στον λαιμό, μια τον 
στένευε στους ώμους… Όσο για το κασκέτο 
του παππού, αυτό δεν ήθελε ούτε να το βλέπει! 
Του έριχνε τ’ αυτιά και τον έκανε να φαίνεται πολύ αστείος! 
«Αποκλείεται να το φορέσω. Όλοι θα με κοροϊδεύουν!»
«Μα τι λες;» έλεγε η μαμά του. «Κανείς δεν πρόκειται 
να σε κοροϊδέψει!»
«Σε παρακαλώ, μαμά, δε θέλω το κασκέτο!»
«Σταμάτα επιτέλους να γκρινιάζεις! Κι έπειτα, αυτό δεν είναι 
κασκέτο. Είναι ο μπερές που φοράνε όλα τα λυκόπουλα!»





Το λυκάκι δε θέλει να πάει σχολείο. Αφού μπορεί να παίζει και 
μόνο του, τι να κάνει εκεί; Άσε που δεν του αρέσει καθόλου 

αυτός ο μπερές που θα πρέπει να φοράει στο κεφάλι του! 
Όλα αλλάζουν, όμως, όταν γνωρίζει τη μικρή λύκαινα που 

έχει χαθεί στο δάσος…
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   ΣΕΙρά ΤΟ μικρΟ ΛΥκΑκι

• Το μικρό λυκάκι και οι μέλισσες 
• Το μικρό λυκάκι και ο κακός ο λύκος
• Το μικρό λυκάκι και η βοσκοπούλα
• Το μικρό λυκάκι στο σχολείο των λυκόπουλων
• Το μικρό λυκάκι ζηλεύει


