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Και η Αναστασία ζει ανάμεσα στους 

φίλους της και είναι πάντα χαρούμε-

νη κι ευτυχισμένη. 

Κάποια μέρα μάλιστα που είχε τα 

γενέθλιά της οι φίλοι της έκαναν ένα 

πάρτι και φώναξαν κι άλλα ζώα τους 

δάσους. Περάσανε τόσο όμορφα 

που εκείνη η μέρα θα τους μείνει 

αξέχαστη. 
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Από τότε η Αναστασία μένει εκεί. 

Η πασχαλίτσα Μαρία έγινε η καλύ-

τερή της φίλη και πάντα την προσέ-

χει και την προστατεύει. 

Πότε-πότε παίρνει τα παιχνίδια της 

και πηγαίνει στο σπίτι της να παί-

ξουνε μαζί. 
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«Και τώρα που θα μείνεις;» ρώτησε 

πάλι η πασχαλίτσα. 

«Δεν ξέρω» είπε η Αναστασία λυπη-

μένη. 

«Πρέπει να φτιάξεις ένα σπίτι» είπε 

ο σκίουρος Πάτρικ «και θα σε βοη-

θήσουμε εμείς σ` αυτό». 

Κι έτσι κι έγινε. Κι όλοι μαζί οι φί-

λοι της τη βοηθήσανε και έφτιαξε 

ένα πανέμορφο σπιτάκι. 
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Καθώς έκανε βόλτα με τους φίλους 

της συνάντησε μια πασχαλίτσα που 

καθόταν στο σπίτι της το λουλούδι. 

Μαρία την έλεγαν. 

«Πώς βρέθηκες εδώ στο δάσος εσύ 

ένα κοριτσάκι;» ρώτησε η πασχαλί-

τσα. 

Τότε η Αναστασία της διηγήθηκε 

την ιστορία της. 
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Εκεί που προχωρούσε συνάντησε 

έναν εξερευνητή με ένα αυτοκίνητο. 

Του ζήτησε να την πάρει μαζί του κι 

αυτός δέχτηκε. 

Όταν έφτασαν η Αναστασία τον 

ευχαρίστησε και ο καθένας τράβηξε 

το δρόμο του.  

Στο δάσος γνώρισε ένα σκιουράκι, 

τον Πάτρικ, δύο  παπαγάλους και 

ένα τσιτάχ και γίνανε φίλοι.  

Το μικρό βιβλίο είναι φτιαγμένο 

με την τεχνική του Γάλλου 

παιδαγωγού Σελεστέν Φρενέ 

 

 

 

31ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 

 

Σχ. έτος 2016-2017 
 
 

 

1 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα 

κοριτσάκι που το έλεγαν 

Αναστασία. 

Μια μέρα εκεί που έπαιζε έκανε μια 

αταξία και η μαμά της τη μάλωσε 

πολύ.  

Τόσο στεναχωρήθηκε που 

αποφάσισε να φύγει και να πάει στο 

δάσος.  

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 

Ένα μικρό βιβλίο  

φτιαγμένο από τους:  

 

Ματέο 

Σαντμάν 

Σαμιούν  

Πάτρικ 

Θανάση και 

Νάντια 


