
     Καθόταν λυπημένο σε μια γωνιά και ντρεπόταν πολύ. Μια 

μέρα, το πρόσεξαν οι φίλοι  και οι φίλες του τα άλλα αστέρια.  

_Τι έχεις αστεράκι και μαραζώνεις; Τι σε κάνει να κλαις; 

ρώτησε το κόκκινο αστέρι.   

_Δεν έχω καθόλου φως, απάντησε βουρκωμένο το αστεράκι 

μας και χαμήλωσε τα μάτια.  

_Γι’ αυτό μαραζώνεις; Να, πάρε φως από μας, που έχουμε 

πολύ και μας περισσεύει! Τότε, το κόκκινο αστέρι τράβηξε μια 

αχτίδα κόκκινη και την έδωσε στο σβησμένο αστεράκι.  
 

     Το ίδιο έκανε και το γαλάζιο αστέρι! Του χάρισε μια γαλάζια 

αχτίδα! Το πράσινο, που ήταν πολύ μεγάλο, του έδωσε τρεις 

ενώ άλλες δύο αχτίδες το ροζ, παρόλο που ήτανε μικρούτσικο. 

Κοιτάζεται το αστεράκι μας και τι να δει! Έλαμπε ολόκληρο και 

όχι με ένα χρώμα αλλά με πολλά!  

      

 

             Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένα αστεράκι 

που δεν είχε καθόλου φως. Ήταν σβηστό. Δυστυχία 

του! «Τι σόι αστέρι είμαι, άμα δεν λάμπω;», σκεφτόταν. 

Όλα τα άλλα αστέρια, τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε 

ήταν ολόλαμπρα! Το αστεράκι μας, όμως, δεν είχε ούτε 

μια σταλιά φως, ούτε μια μικρή αχτίδα.   

     Από κείνη την ημέρα, το αστεράκι γέμιζε με 

πολύχρωμο φως τον ουρανό. Ήταν τόσο μα τόσο 

φωτεινό και όμορφο! Έλαμπε παραπάνω από 

κάθε άλλο αστέρι. Όμως, δεν ήταν οι αχτίδες που 

το έκαναν έτσι ολόλαμπρο. Πάνω απ’ όλα, ήταν η 

αγάπη των άλλων αστεριών! 

paramythiakaiallatina.blogspot.com 

Διασκευή 

Διάβασε το κείμενο μεγαλόφωνα ή σιωπηρά («από μέσα σου») ή και με τους δύο 

τρόπους. Προχώρησε στις πιο κάτω δραστηριότητες, γράφοντας, για παράδειγμα, 

σε ένα τετράδιο ή στο φυλλάδιο: 



 Πόσες αχτίδες χάρισε 

το πράσινο αστέρι; 

• μία 

• δύο 

• τρεις 

• καμία 

1. Απάντησε τις ερωτήσεις:  

Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας; 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Γιατί το αστεράκι, στην αρχή της ιστορίας, ήταν πολύ 

λυπημένο; 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Τι χρώμα ήταν το πρώτο αστέρι, που χάρισε φως στο αστεράκι; 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Τι έδωσε το ροζ αστέρι στο αστεράκι; 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Τι χρώμα είχε το αστεράκι, στο τέλος της ιστορίας; 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Κύκλωσε το σωστό:  
 Τι ήταν αυτό που έκανε το αστεράκι 

να λάμπει τόσο πολύ, στο τέλος της 

ιστορίας; 

• Οι πράσινες αχτίδες 

• Όλες οι αχτίδες των άλλων αστεριών 

• Οι αχτίδες του ήλιου 

• Η αγάπη των άλλων αστεριών 



3. Γράψε δικό σου τίτλο για το κείμενο: 
 

_________________________________________________________  

4. Συμπλήρωσε τις προτάσεις, σύμφωνα με το κείμενο:  

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα _________________    που δεν 

είχε καθόλου _________________ . 

Το αστεράκι, στην αρχή, καθόταν _______________, σε μια 

γωνιά. ________________ πολύ. 

Τα άλλα ________________   το λυπήθηκαν και του χάρισαν 

________________. 

Στο τέλος, το αστεράκι έγινε _____________________    και ήταν 

πολύ _____________________ . 

5. Γράψε επίθετα που ταιριάζουν στο αστεράκι:  

αστεράκι 

Στην αρχή... Στο τέλος... 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

6. Ζωγράφισε το αστεράκι:  

Στην αρχή... Στο τέλος... 


