
Όνομα: ..................................................................................... Ημερομηνία: ............... 

Μια ηρωική μητέρα 

Ο Λάμπρος διηγήθηκε στα παιδιά την ιστορία μιας καρδερίνας, που την 

παρακολούθησε με τα ίδια του τα μάτια.  

«Στον κήπο, είπε, έχουμε μια μεγάλη μουριά. Εκεί έχτισαν τη φωλιά τους δύο 

καρδερίνες Γέννησαν τα αβγά τους και σε λίγες μέρες βγήκαν τα μικρά 

καρδερινάκια. 

Οι γονείς τους, όλη μέρα, πετούσαν χαρούμενα εδώ κι εκεί και τους έφερναν 

φαγητό να φάνε. 

Μια μέρα όμως σηκώθηκε φοβερή καταιγίδα. Μόλις άρχισαν να πέφτουν οι 

μικρές σταγόνες, η μητέρα κάθησε στη φωλιά της, άπλωσε τις φτερούγες της και 

σκέπασε καλά τα μικρά της. Η βροχή όμως δυνάμωνε. Άρχισε να πέφτει χαλάζι, 

χοντρό σαν φουντούκι. Η καλή μητέρα όμως δεν το κουνούσε από τη θέση της. 

Μπορούσε να κρυφτεί σε καμιά κουφάλα να γλυτώσει, αλλά δεν το έκανε. Δεν 

ήθελε να αφήσει τα παιδιά της. 

Σε λίγο η κακοκαιρία πέρασε. Πάλι βγήκε ο λαμπρός ο ήλιος από τα σύννεφα. 

Κοίταζα συνέχεια από το τζάμι στο δέντρο. Όταν σταμάτησε η βροχή, πήγα 

να δω τι έγινε. Έβαλα μια σκάλα κι ανέβηκα στη μουριά. Βρήκα τα μικρά στη 

φωλίτσα τους ζωντανά και γερά. Άνοιγαν τα στοματάκια τους και ζητούσαν να 

φάνε. Η μητέρα όμως ήταν νεκρή. Το χοντρό χαλάζι την είχε σκοτώσει.» 

 Εργασίες: 

1. α) Υπογράμμισε στο κείμενο τις φράσεις που δείχνουν τη μεγάλη αγάπη της 

καρδερίνας για τα παιδιά της. 

β)Γράψε δύο από αυτές τις φράσεις πιο κάτω. Πρόσεξε ν΄αντιγράψεις σωστά 

από το κείμενο, χωρίς ορθογραφικά λαθάκια. 
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2. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις σωστές λέξεις. 

α) Οι καρδερίνες έχτισαν τη φωλιά τους πάνω σε μια ............................... . 

β) Οι γονείς πετούσαν εδώ κι εκεί κι έφερναν ........................... στα παιδιά 

τους. 

γ) Άρχισε να πέφτει .................................., χοντρό σαν ................................. . 

δ) Η μητέρα όμως ήταν ................................... . 

 

3. Βάλε αριθμούς μπροστά από κάθε πρόταση για να δείξεις τη σειρά με την 

οποία έγιναν τα γεγονότα. 

.............. Έβαλα τη σκάλα κι ανέβηκα στη μουριά. 

.............. Το χοντρό χαλάζι την είχε σκοτώσει! 

.............. Οι καρδερίνες γέννησαν τα αβγά τους. 

..............Μια μέρα σηκώθηκε φοβερή καταιγίδα. 

.............. Η καρδερίνα άπλωσε τις φτερούγες και σκέπασε καλά τα μικρά της. 

 

 


