
 

Ο Ρέξ κουράστηκε να κυνηγάει τα 

άλλα ζώα . Μετά από πολλές ώρες οι 

δεινόσαυροι βγήκαν από τα σπίτια 

τους και τον είδαν να κάθεται μόνο 

του. Πήγαν κοντά του  και τον 

ρώτησαν αν ήθελε να γίνουν φίλοι 

και ο Ρέξ δέχτηκε. Ο Τ– Ρέξ έγινε 

καλός και υποσχέθηκε ότι δε θα 

πειράξει ξανά δεινόσαυρο και άλλοι 

τότε τον άφησαν να έρθει στο σπίτι 

τους να κάνουν μαζί πικ-νικ 
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Το μικρό δεινοσαυράκι έβλεπε αυ-

τά και είπε: «Δεν πάει άλλο. Πρέ-

πει να νικήσουμε το Ρέξ γιατί μπο-

ρεί να έχει δαγκώσει κανένα φίλο 

και αυτό δε το θέλουμε.» Ο διπλό-

δοκος του είπε: Γι’ αυτό πρέπει να 

προστατέψουμε τον εαυτό μας ε-

πειδή ο Ρέξ είναι μεγάλος και εσύ 

είσαι μικρός. Μη φοβάσαι.» 
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Ξαφνικά ο τυραννόσαυρος Ρέξ 

άρχισε να τους κυνηγάει. 

Οι άλλοι δεινόσαυροι τρόμα-

ξαν κι άρχισαν να κρύβονται. 
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Το δεινοσαυράκι συνάντησε 

τον τρικεράτοπα  και μαζί πή-

γαν μια βόλτα σε ένα μικρό 

λόφο για να παίξουν μπάλα. 

 

Την ιστορία δημιούργησαν οι: 
Αναστασία, Αλκίνοος, 
Αλκιβιάδης , Άγγελος, 

Αχιλλέας, Βασιλική, Ελένη, 
Εβίνα, Κατερίνα Κ, Κατερίνα Φ, 

Λάκη, Μελίνα Α, Μελίνα Ν, 
Μάνος, Στεφανία, Σοφία, 

Φίλιππος. 
 
 

Το «Μικρό Βιβλίο» οραματίστηκε 

ο Σελεστέν Φρενέ, ένας 

πρωτοπόρος Γάλλος παιδαγωγός, 

ο οποίος έζησε στις αρχές του 

20ου αιώνα. Είναι μια υπέροχη 

ιδέα για να συνεργαστείς με τους 

φίλους  σου, να επικοινωνήσεις 

μαζί τους αλλά και να εκφραστείς. 
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Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε 

ένας δεινόσαυρος με μακρύ λαιμό 

στο δάσος. Ήταν καλοκαίρι, είχε 

πολύ ζέστη. Μετά από πολλές 

μέρες γεννήθηκε το δεινοσαυράκι  

και ήρθε μια πεταλούδα και 

έγιναν φίλοι. 

10ο  Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου 
Ολοήμερο  τμήμα 

 

 «Περιπέτειες στον 

κόσμο των δεινοσαύρων» 
 

 
 

Μάρτιος 2017 
 

 

5 

Ο διπλόδοκος  μαζί με το μικρό δει-

νοσαυράκι πήγαν σε έναν λόφο για 

να κρυφτούν από το Ρέξ. Εκεί βρή-

καν μεγάλες πέτρες για να αντιμετω-

πίσουν τον τυραννόσαυρο. Όταν 

κουράστηκαν να κρύβονται κατέβη-

καν από το λόφο. 


