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Βασιλιάς: Αγαπητέ μου Ζακράια, θέλω να με 

βοηθήσεις σε μια πολύ δύσκολη απόφαση που 

πρέπει να πάρω. 

Μάγος: Νομίζω ξέρω τι σας προβληματίζει! 

Βασιλιάς: Πρέπει ένας από τους τέσσερις πρίγκιπες 

και πριγκίπισσες που εκπαίδευσες τόσο καιρό, να 

αναλάβει το βασίλειό μας. 

Τι να λέει άραγε ο βασιλιάς Κλαπούτιος στον πιστό του μάγο; 

 

 

 

 

 

 



Βασιλιάς: Θα λείψω τέσσερις βδομάδες. Για κάθε 

βδομάδα, να βάλεις με τη σειρά τους πρίγκιπες και 

τις πριγκίπισσες να βασιλέψουν στην Καρπουαζία. 

Δώσε δύο διαφορετικά ονόματα για 

την Καρπουαζία. 

.............................................. 

................................................. 

Πρώτη ανέλαβε η πριγκίπισσα Τζέσικα.  

- Ποιο είναι αυτό το πράγμα που θα ήθελες να 

σου προσφέρω;  

- Θέλω να μου δώσεις όλο το  

χρυσάφι του 

βασιλείου. 

 

 

 

Η Τζέσικα αγόρασε δύο γεωργικά μηχανήματα για 

το χωράφι με τα καρπούζια.  

Υπογράμμισε με κόκκινο τα λόγια της Τζέσικα και με πράσινο 

τα λόγια του μάγου. 



Δεύτερος ανέλαβε τη βασιλεία ο πρίγκιπας Φιλίπ. 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτη ανέλαβε τη βασιλεία η πριγκίπισσα 

Βερόνικα. 

Της άρεσε να παίζει παιχνίδια με 

.............................. και να κάνει 

................................. 

Τι δώρο έδωσε η πριγκίπισσα στις φτωχές 

οικογένειες; 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

............ 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

.......................... 



 

Τελευταίος ανέλαβε ο πρίγκιπας 

Κωνσταντίνος.  

-Θέλω να μου δώσεις λίγη μαγεία με 

ένα δεινόσαυρο για βοηθό.  

Ποιες ήταν οι τρεις δυνάμεις του 

Καρπουζοδεινόσαυρου;   

1. ................................................................................................

................................................................................................ 

2. ................................................................................................

............................................................................................... 

3. ................................................................................................

................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 



Συμπλήρωσε τις προτάσεις: 

Με τα ............................................... που έφερε η 

Τζέσικα και το ......................... που κατεύθυνε ο 

Φιλίπ, έστησαν μια γεωργική παραγωγή καρπουζιών.  

 

 

Ο Καρπουζοδεινόσαυρος εκτόξευσε 

................................. στις νέες καλλιέργειες και 

πρόσφερε .......................................................... και 

....................................................... στους φτωχούς. 

 

-Εσύ γιε μου, απέδειξες ότι με το μυαλό των καλών 

ανθρώπων της Καρπουαζίας, μπορούμε να λύσουμε 

τα προβλήματά μας.  

Πριν προλάβει να του φορέσει το στέμμα πρόλαβε να 

του πει: 

-Θέλω να μοιραστώ την εξουσία με τα αδέλφια μου. 



-Είμαι πολύ περήφανος για σένα πρίγκιπά μου! 

Τι απόφαση πήρε ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος για τη βασιλεία της 

Καρπουαζίας; Βρες τα λόγια του και γράψε τα ξανά με κεφαλαία 

γράμματα. 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Σχεδίασε τώρα το δικό σου ............................Δεινόσαυρο! 

 


