
Οι αγαπημένοι 

ήρωες της Β’ 

τάξης 

  



 

Ο   αγαπημένος  μου   

σκύλος     είναι    ο     

Μπάντι.  

Παίζει    και      

κοιμάται.     Και   τον      

κάνω     αγκαλιά. 

Και    τον      πάμε  

κάθε      μέρα   εγώ  

με   την  γιαγιά μου   βόλτα    τον  σκύλο   μου.  

 

ΜΑΙΡΗ – Β2 

 

  



 

Η   αγαπημένη       μου      αδελφή     

η        Αθηνά. 

Είναι     μικρή     και   είναι       τριών        

χρονών       και   με    βαράει      

πολύ     και  τρώει     συνέχεια     

αλλά     την     αγαπάω       πολύ.  

Την θαυμάζω γιατί είναι όμορφη 

και γλυκιά. 

 

ΕΛΠΙΔΑ – Β2 

 

  



 

Ο    αγαπημένος   μου  ήρωας    

είναι   ο  ΧΑΡΙ   ΠΟΤΕΡ. 

Ο  Χάρι  Πότερ    είναι ένας  

μαθητευόμενος  μάγος  στο  

Χόγκουαρντς.    

Μου  αρέσει  γιατί   είναι    

καλός, δίκαιος   και    

θαρραλέος. 

 

 

ΜΑΡΙΝΑ – Β2 

 

  



 

Ο  αγαπημένος   μου  ήρωας  

είναι  ο  Μπλακ  Πανθερ.   

Είναι   ένας   μαύρος  άντρας  

που  φοράει   στολή   

πάνθηρα. 

   Τον θαυμάζω  γιατί   έχει  

μεγάλα  νύχια. 

 

ΜΑΡΚΟΣ – Β2 

  



 

Η αγαπημένη μου ηρωίδα είναι η 

μαμά μου. 

Την θαυμάζω γιατί είναι καλή,  με 

φροντίζει   και προσέχει  να μην  

χτυπήσω.  Με φροντίζει σαν να 

είμαι ο άγγελος της. 

 

 

ΜΑΪΑ – Β2 

  



 

Ο   αγαπημένος μου ήρωας  

είναι ο Άλβιν,  τον θαυμάζω 

πάρα πολύ. 

Παίζει στο Νικελόντεον.  

Τον θαυμάζω γιατί  μου 

αρέσει όταν τον βλέπω στην 

τηλεόραση.  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ –Β2 

  



 

Η    αγαπημένη    μου   ηρωίδα   

είναι   η   μαμά   μου. 

Γιατί  με  φροντίζει     και    με   

αγαπάει  και   για   αυτό  την  

αγαπάω    και   εγώ. 

 

 

ΜΑΡΚΕΛΛΑ – Β2  



 

Η    αγαπημένη μου 

ηρωίδα είναι η  

Βαϊάνα.  

Είναι μία κοπέλα που 

ελέγχει το νερό.  

Την θαυμάζω γιατί  

θέλει   να  περάσει   τον   ωκεανό. 

 

 

ΕΥΑ – Β2 

 

  



 

 

Ο αγαπημένος  μου ήρωας  είναι ο 

αδερφός  μου που κάνει βλακείες.  

Ο αδερφός  μου σπάει τα πάντα 

και τα πετάει όπου βρει. 

Τον θαυμάζω γιατί με χτυπάει. 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΣ - Β2 
  



 

Ο αγαπημένος  μου ήρωας  είναι ο 

αδερφός  μου που κάνει βλακείες. 

Και χτυπάει  τα ξύλα και τα δέντρα. 

Και πετάει παγάκια  από το 

μπαλκόνι. 

Τον θαυμάζω γιατί είναι καλός 

τερματοφύλακας. 

 

 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ – Β2 

 

  



 

Η  αγαπημένη     

μου   ηρωίδα  είναι  

η   Βαϊάνα.  

 

 

Αναΐς – Β2 

 

 



Ο  αγαπημένος      μου    ήρωας  είναι  ο Χάρι Πότερ. 

Ο Χάρι   Πότερ     είναι    

ένα   παιδί   που έχει πάει 

σε ένα μαγικό σχολείο και 

πολεμάει τους κακούς. 

Και πετάει με μια μαγική 

σκούπα. 

 

Βαλάντια – Β2 

  



Ο αγαπημένος   μου ήρωας  είναι  ο Τζάσπερ. 

Είναι       παιδί    που     κάνει   πλάκες,  όπως   όταν   

γέμισε   τον    μοναδικό    θάλαμο του χωριού   με      

pop – korn!  

Και  κάνει φάρσες. 

Τον θαυμάζω γιατί  έχει  χιούμορ. 

 

 

 

Γιάννης – Β2 

 

  



Ο αγαπημένος  μου 

ήρωας είναι ο DOG 

MAN . 

Ο  DOG    MAN  είναι  

ένα  σκυλάκι  που  έχει  

κεφάλι  σκύλου    και   

σώμα ανθρώπου. 

Τον θαυμάζω γιατί 

κάνει καλές πράξεις. 

 

Άλκης – Β2 

 

  



Ο   αγαπημένος   μου  

ήρωας είναι    ο 

Ρονάλντο . 

 Είναι   

ποδοσφαιριστής.  

Τον θαυμάζω   γιατί  

είναι  σπουδαίος   ποδοσφαιριστής. 

 

Γεωργία – Β1  



 Η αγαπημένη  μου  ηρωίδα  είναι  

η  σκυλίτσα  μου. 

Την  θαυμάζω   γιατί  είναι  

γλιψιάρικια  και  καλή. 

 

Έλενα – Β1 

 

 

      

  



Ο αγαπημένος  μου   ήρωας  είναι   ο   

Ντόναλντ Ντακ. 

Ο   Ντόναλντ  ζει  στην  Λιμνούπολη   με  

τα  τρία  του  ανίψια  τον  Λιούι , Χούι 

και Ντιούι. 

Τον   θαυμάζω γιατί  μιλάει   αστεία. 

 

Στέφανος 

  



 

Ο αγαπημένος   μου   

ήρωας    είναι   ο   

Οδυσσέας. 

Ο  Οδυσσέας  ήταν  

βασιλιάς της  Ιθάκης 

 Τον   θαυμάζω   γιατί   

κατάφερε  να   περάσει   πολλούς    κινδύνους.          

 

Αριστοτέλης      

 

  



 

Ο αγαπημένος μου ήρωας είναι  ο 

Χάρι Πότερ. 

Πήγαινε   σε   μια   σχολή    μαγείας. 

Τον θαυμάζω  γιατί  είναι  μάγος.  

 

 

 

Αριάδνη – Β1 

 

  



 

Ο αγαπημένος  

μου  ήρωας  

είναι  ο  Χάλαντ. 

Είναι  

ποδοσφαιριστής 

και  παίζει  στην  ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ. 

Τον  γουστάρω  γιατί  παίζει  πολύ  καλό  ποδόσφαιρο. 

 

Γιώργος – Β1 

 

  



 

Ο    αγαπημένος    μου    

ήρωας       είναι      ο      

Αλαντίν!!! 

Ζούσε      στη      Περσία!!! 

Εκεί πέρα   βρήκε     ένα    

λυχνάρι        που       είχε    

μέσα       ένα       τζίνι     που   

έκανε     τρεις    ευχές. Είχε    

υποσχεθεί      ότι    η     

τελευταία    του     ευχή    θα   

ήτανε     να     βγει      από     

το  λυχνάρι!!!!!!    

 

Μαρίλια – Β1 

 

  



 

Ο αγαπημένος        μου  ήρωας      

είναι  ο Αλαντίν.  

Και ζει  στην    Περσία.    

Και  κάνει  τρεις   ευχές  κι  η  

τελευταία  ευχή  γίνεται  

πραγματικότητα      και   γίνεται  

πλούσιος. 

 

 

 

 

Ελεάννα – Β1 

 

 

 

  



Ο αγαπημένος μου    

ήρωας  είναι ο 

XALAND .  

Είναι       

ποδοσφαιριστής      

και         είναι       ΝΟΡΒΗΓΟΣ.   

Παίζει      στη    DORTMUND. 

Τον        θαυμάζω         γιατί        βάζει       απίστευτα        

γκολ.                   

 

Δημήτρης – Β1 

 

  



 

Ο   αγαπημένος    μου  ήρωας    

είναι     ο   Πίτερ   Παν. 

Ο   Πίτερ    Παν     έχει   πράσινη   

μπλούζα    και     ένα    πράσινο      

σκουφάκι    και    ζει  στη   χώρα   

του   Ποτέ   μαζί   με   την   Τίνκερ  Μπελ. 

Τον  θαυμάζω   γιατί   πετάει  και   νικάει  τους    κακούς. 

 

Μελίνα – Β1 

 

 

  



 

Ο  αγαπημένος    

ήρωας    είναι    το   

baby Yonda. 

Γιατί   είναι   

γλυκούλι,   το  χρώμα  

του  προσώπου   του     είναι  πράσινο 

Και  φοράει   ένα   παλτό    και  το  χρώμα  είναι    καφέ   

σομόν. 

 Τον   θαυμάζω   γιατί    είναι   από    το    starwars. 

Και  έχει    μαγικές  δυνάμεις.  

 

Ηρώ – Β1 

 

  



 

Ο αγαπημένος    μου  

ήρωας  είναι  ο  

Χάλαντ. 

Ποδοσφαιριστής. 

 

    

 

 

Ραγιάν – Β1 

 

 

  



 

Η  αγαπημένη  μου  

ηρωίδα είναι η 

ΜΠΑΡΜΠΙ.  

Την  θαυμάζω   γιατί   

είναι  κούκλα και  γιατί  

έχει όμορφα  φορέματα. 

 

 

 

Ανατολή – Β1 

 

 


