Ο Τσαφ- τσουφ
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Του τουου!!

ΦΡΟΥΤΟΥΠΟΛΗ

Να τος ο Τσαφ τσουφ!
Η µηχανή του παφ και πουφ!

Μόνο τα φρούτα που έχουν
στο όνοµα τους τη φωνούλα
“ου”
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κεράσι
Φράουλα
µπανάνα
Καρπούζι
Βατόµουρο
Μήλο
Ανανάς
πορτοκάλι

Τα φρούτα στο πρώτο βαγόνι!

Του Τουου!!

ΖΩΟΥΠΟΛΗ

Να τος ο Τσαφ τσουφ!
Η µηχανή του παφ και πουφ!

Μόνο τα ζώα που έχουν στο
όνοµα τους τη φωνούλα “ου”

Κουκουβάγια
Μαιµού

Τα ζώα στο δεύτερο βαγόνι!

• Σκύλος
• Αγελάδα
• Σκίουρος
•

Πεταλούδα

Φεύγει φεύγει ο Τσαφ Τσουφ
η µηχανή του παφ και πουφ!
Φεύγει πάει µακριά
µε φρούτα και ζώα συντροφιά!

ΛΟΥΛΟΥ∆ΟΥΠΟΛΗ

Να τος ο Τσαφ τσουφ!
Η µηχανή του παφ και πουφ!
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ΨΑΡΟΥΠΟΛΗ

Τα λουλούδια στο τρίτο βαγόνι!
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ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
• ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι
• ΜΑΡΟΥΛΙ
• ΑΓΓΟΥΡΙ

Γαρίφαλο
Τουλίπα
Παπαρούνα
Τριαντάφυλλο
Ζουµπούλι
σκουλαρικιά

ΣΟΥΠΙΑ
ΤΣΟΥΧΤΡΑ
ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΤΣΑΦ
ΤΣΟΥΦ ΤΩΡΑ;

Κειµενικό είδος : γράµµα

Ο Τσαφ Τσουφ και το ουράνιο τόξο

Αγαπηµένοι µου φίλοι,
• Στο ταξίδι µου αυτό ταξίδεψα σε πολλά
όµορφα µέρη φέρνοντας χαρά και
γαλήνη στους ανθρώπους.

• Ταξίδεψα πάνω από δάση όπου
συνάντησα αρκούδες, ελάφια,
αλεπούδες, κουνάβια και σκιουράκια.

• Όποτε πεινούσα έσκυβα στα περιβόλια
και έβρισκα νόστιµα και ζουµερά
φρούτα: φράουλες, µούσµουλα, µούρα
και βατόµουρα. Άλλοτε έσπαγα και
έτρωγα φουντούκια και καρύδια.

• Όταν ήθελα να παίξω, µάζευα
κουκουνάρια και τα πετούσα ψηλά στον
ουρανό ή έπαιζα κρυφτό µε τις
πεταλούδες.

• Στις πόλεις και τα χωριά σταµατούσα
στους φούρνους για να πάρω κουλούρι,
σταφιδοκούλουρο και µουστοκούλουρα.
Έπαιζα στις κούνιες τις τσουλήθρες,
το µονόζυγο µε τα παιδιά της γειτονιάς.

• Στους ανθισµένους κήπους ορµούσα µε
λαχτάρα να µαζέψω χρώµα από τα
πλουµιστά λουλούδια όπως τα
ζουµπούλια, τις πετούνιες τις
σκουλαρικιές, τις τουλίπες, τις
τριανταφυλλιές.

• Στη θάλασσα έπιασα κουβέντα µε τις
σουπιές, τις κουτσοµούρες, τις
τσούχτρες, τα µπαρµπούνια.
Καθρεφτίστηκα στα νερά της
σταµατώντας τη φουρτούνα.

ΤΕΛΟΣ
• Χαιρέτησα τους ναυτικούς που
προσπαθούσαν να µε ξεµπερδέψουν
από τα δίχτυα τους, τους ευχήθηκα
«καλό κουράγιο» και συνέχισα το ταξίδι
µου για άλλα µέρη.
Ο φίλος σας
Το ουράνιο τόξο

