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Ένα γράμμα...
Όταν ο πρίγκιπας και ο φτωχός αλλάζουν ρόλους, ανα-
καλύπτουν ότι η ζωή του καθενός τους δεν είναι καθό-
λου όπως την περιμένουν. Ανταλλάσσοντας ρούχα και 
ζωές, και τα δύο αγόρια αντιμετωπίζουν δυσκολίες που 
δεν μπορούσαν να τις φανταστούν. Αν και στην αρχή η 
ζωή του ενός έμοιαζε ιδανική στα μάτια του άλλου, συ-
νειδητοποιούν και οι δύο ότι τα πράγματα δεν είναι πά-
ντα όπως φαίνονται. Διάλεξε αν θα είσαι ο πρίγκιπας ή ο 
φτωχός και γράψε ένα γράμμα στην αδερφή σου για την 
καινούργια σου ζωή.

Αν εσύ αντάλλασσες θέση με κά-
ποιον, ποιος θα ήθελες να είναι αυ-
τός και γιατί; Τι θα έκανες; Και αυτός 
με τον οποίο αντάλλαξες θέση πώς 
πιστεύεις ότι θα έβλεπε τη ζωή σου;

Και αν… άλλαζες θέση με τον βασιλιά; 
Ή με τον πρωθυπουργό; Σκέψου πέ-
ντε πράγματα που θα έκανες αν γινό-
σουν πρωθυπουργός για μία ημέρα.

Σκέψου: 

...και λίγο
          παιχνίδι...

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
ΦΤΩΧΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΑΝΑΝΑΣ
ΣΤΕΜΜΑ 

ΦΡΟΥΤΟ
ΣΕΛΙΝΙ
ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΝΟΠΛΙΑ
ΠΑΛΑΤΙ

Βρες 10 λέξεις σχετικές με την ιστο-
ρία του πρίγκιπα και του φτωχού στο 
διάγραμμα!
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«Πόσο κάνει επτά επί επτά»; Ο γιατρός εξετάζει τον Τομ… 
στα μαθηματικά για να δει αν έχει τα λογικά του. Εσύ πόσο 
καλός είσαι στα μαθηματικά; Λύσε το σουντόκου.

1.  Το γουρούνι στην ιστορία μας κοστίζει … σελίνια 
 και 8 πένες. 

2.  Ο βασιλιάς Ερρίκος πιστεύει ότι μόνο με αυτόν μπορεί 
 κάποιος να κυβερνήσει.

3.  Ο Εδουάρδος όμως διαπιστώνει ότι χρειάζεται κάτι άλλο 
 για να κυβερνηθεί σωστά η χώρα, η …

4.  Τον νοικιάζουν για να φαίνεται πλουσιοπάροχο το τραπέζι.

5.  Τα διαβάζει συνέχεια ο Τομ Κάντι.

6.  Το κάδρο που κρατάνε στην παράσταση θυμίζει τη … Λίζα.

7.  Εκεί είναι κρυμμένη η βασιλική σφραγίδα.

8.  Το κάθισμα του βασιλιά.

9.  Ο Τομ Κάντι μένει στα Παλιά …

1. Τρία
2. Φόβος
3. Καλοσύνη
4. Ανανάς
5. Βιβλία
6. Μόνα
7. Πανοπλία
8. Θρόνος
9. Σφαγεία



Μπορείς να ζωγραφίσεις 
μια αφίσα καταζητούμενου 
για τον πατέρα του Τομ; 
Ποια είναι τα εγκλήματα 
για τα οποία κατηγορείται;

...και για 
            ζωγραφική
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      Η βασιλική 
σφραγίδα

Η βασιλική σφραγίδα 
είχε τεράστια σημασία 
εκείνη την περίοδο. Δεν 
ήταν απλά μια σφραγίδα, 
αλλά λειτουργούσε ως 
απόδειξη ότι μια εντολή 

προερχόταν πραγματικά από το βασιλιά. Σε μια εποχή που πολύ λίγοι άνθρω-
ποι ήξεραν να διαβάζουν και να γράφουν, η σφραγίδα ήταν ένας απλός τρό-
πος να γίνει αντιληπτό ότι μια εντολή είχε την επίσημη βασιλική έγκριση. 

Σχεδίασε τη βασιλική σφραγίδα! Ποια 
σύμβολα μπορείς να χρησιμοποιήσεις; 
Π.χ. το λιοντάρι που θεωρείται το 
γενναιότερο ζώο χρησιμοποιείται συχνά 
σαν βασιλικό σύμβολο. Τι άλλο είναι 
όμως σημαντικό για κάποιον που ασκεί 
εξουσία; Η γενναιότητα, το αίσθημα του 
δικαίου και πολλά άλλα που μπορείς να 
σκεφτείς με αφορμή την παράσταση. 
Μπορείς ακόμα και να βάλεις ένα 
σλόγκαν που να σε αντιπροσωπεύει!

2928 Στείλε μας τις ζωγραφιές σου στο ekdoseis@n-t.gr!!!


