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Εισαγωγή 

 Οι Μύθοι βοηθούν το παιδί να 

κοινωνικοποιηθεί και να ενταχτεί ομαλά 

στον κόσμο όπου  αυτό μεγαλώνει και 

εξελίσσεται. Του είναι χρήσιμοι διότι 

περιέχουν ‘θεραπευτικές αρετές’ και του 

δίνουν λογικές απαντήσεις σε ερωτήμα-

τα και υπαρξιακές του ανησυχίες. Οι πε-

ρισσότεροι μύθοι του Λαφονταίν κατα-

λήγουν σε  ηθικό μήνυμα που δεν είναι 

πάντα αισιόδοξο. 

 Η γοητεία που ασκούν οι μύθοι 
στο παιδί αρχικά οφείλεται στο γεγο-
νός ότι  το παιδί, διαβάζοντας μύ-
θους,  διαισθάνεται ότι, ενώ δεν 
είναι «η πραγματικότητά του», 
ταυτόχρονα απεικονίζουν μια 
πραγματικότητα. 

Αντιλαμβάνεται ότι τα δρώμε-
να και οι πράξεις, ο «κόσμος» 
του μύθου δεν μπορούν να 
συμβούν σήμερα, όμως κατα-
νοεί ότι συμβολίζουν τα στάδια 
και τις φάσεις εξέλιξης της δικής 
του ζωής και ότι τα συναισθήματα 
και τα πάθη είναι πραγματικά. Στους 
μύθους αξιοποιείται η ποιητική λειτουρ-
γία της γλώσσας και χρησιμοποιούνται η 
«συμβολική γλώσσα», η μεταφορά, η 
εικονοπλασία, η προσωποποίηση. Σε 
αυτά άλλωστε τα μέσα οφείλεται η δύ-
ναμη των μύθων να απευθύνονται στο 
υποσυνείδητο των παιδιών. 

 Στον αιώνα μας, όπου τα παιδιά 

βιώνουν έναν κόσμο όλο και πιο ψηφιο-

ποιημένο, η σοφία του Λαφονταίν και 

των μύθων του χρειάζεται να προσεγγί-

ζεται χρησιμοποιώντας παιδαγωγικές 

μεθόδους που περιλαμβάνουν την τε-

χνολογία και την εκμετάλλευση ενός κό-

σμου που εκφράζεται με κίνηση και αι-

σθήματα.  Η απομνημόνευση, η απαγγε-

λία, η μετεγγραφή, αν και μερικές φορές 

χρήσιμες, δεν αναπτύσσουν τη δημιουρ-

γική ικανότητα του παιδιού και δεν επι-

διώκουν, στην πραγματικότητα, την ε-

νεργή συμμετοχή του. 

 Στην ουσία, εάν ζητήσουμε από 

τους νεαρούς μαθητές να γράψουν μια 

‘έκθεση’ πάνω σε ένα μύθο - κάτι 

που ξεπερνά τις πνευματικές 

ικανότητες - που αντιστοι-

χούν στην βιολογική ηλικία 

τους, καταλήγει να τους 

δίνει λιγότερα κίνητρα α-

πό το να εφεύρουν το δικό 

τους μύθο και να τον μοι-

ραστούν με τους φίλους 

τους και την οικογένειά τους 

μέσα από ένα ωραίο βιβλίο. Το 

να ‘τεμαχίσει’ κανείς ένα μύθο, με 

σκοπό να διδάξει τις τεχνικές  και τις δο-

μές των ερωτήσεων, δεν εμπίπτει στη 

διδακτική προσέγγιση του  κειμένου ως  

λογοτεχνικού, και απομακρύνει τον μα-

θητή από την αυθεντικότητα του μύθου.  

 Όμως τι καλύτερο για το μαθητή 

από το ‘να πάρει μια συνέντευξη’ από 

ένα πλάσμα του ζωικού βασιλείου του 

Λαφονταίν για να μάθει να κάνει ερωτή-

σεις?  
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 Όσον αφορά τη διδασκαλία της 

γραφής και των εικαστικών τεχνών, την 

εισαγωγή της ποίησης στην τάξη, τη δη-

μιουργία calligrammes, ο μύθος προ-

σφέρεται ως μια έξυπνη και παιγνιώδης 

προσέγγιση. Η χρήση του διαδικτύου, 

για να ‘κάνει κανείς γνωριμία με το Λα-

φονταίν’ με ένα διασκεδαστικό τρόπο, 

είναι πιο πειστική στην προσπάθειά μας 

να κάνουμε το μαθητή να εκτιμήσει το 

μεγάλο μυθοποιό και να ‘γεμίσει με 

χρώματα’ τις ιστορίες των μύθων. 

 Εάν συμφωνούμε ότι οι μύθοι 

είναι σκόπιμο να διαβα-

στούν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να αναδειχτεί η πο-

λυμορφία τους, τότε 

χρειάζεται να διδαχτούν 

εξίσου ως ‘πολυμορφικά’. 

Αυτό σημαίνει ότι  ο εκ-

παιδευτικός οφείλει να 

χρησιμοποιεί όλα τα σύγ-

χρονα δυνατά μέσα για να 

μπορέσουν οι μαθητές 

του να ανακαλύψουν τη 

χαρά του κειμένου του 

Λαφονταίν, ποιητή και 

φιλόσοφου και να απαλ-

λαγεί από την τυπολατρι-

κή και παιδαγωγικά συντηρητική πα-

ρουσίαση του βιβλίου.  

 Ο καθηγητής  θα υπηρετήσει 

αποτελεσματικότερα τους διδακτικούς 

του στόχους, αν επιλέξει 

‘συναρπαστικές’ και δημιουργικές με-

θόδους που επιτρέπουν τη μάθηση 

προσφέροντας στους μαθητές του την 

ευχαρίστηση της δραστηριότητας και 

του βιώματος.  

Ειδικά η διδασκαλία των μύθων είναι 

ένα σταυροδρόμι βασικών γνώσεων 

γιατί προϋποθέτει γνώσεις για τη λογο-

τεχνική γαλλόφωνη παράδοση των μύ-

θων, για τις λειτουργίες του είδους και 

τα λογοτεχνικά ‘δρώμενα’ του 17ου 

αιώνα. Επιπλέον απαιτεί από τον εκπαι-

δευτικό μια διδακτική διαδικασία με 

την οποία να αναδεικνύονται η ευχάρι-

στη πλευρά τους, η χρησιμότητά τους 

και ο  λακωνισμό τους. 

 Προτείνουμε τη με-

λέτη της νέας παιδαγωγικής 

με σκοπό να κάνουν οι μα-

θητές κτήμα τους μύθους 

και το συγγραφέα τους. Επι-

πλέον προσθέτουμε τον εκ-

συγχρονισμό της παιδαγωγι-

κής για να διατηρήσουμε την 

‘αθανασία’ του έργου του 

μεγάλου μυθοποιού. Ας δε-

χτούμε με αυτόν τον τρόπο 

την πρόκληση που μας επι-

βάλλουν οι σύγχρονοι καιροί 

και ας παραδεχτούμε ότι η 

συλλογή των μύθων του Λα-

φονταίν είναι σαν ‘ένα πανέ-

ρι με κεράσια. Θέλουμε να 

διαλέξουμε τα πιο όμορφα 

και με αυτόν τον τρόπο αδειάζουμε το πα-

νέρι’.  

 Στο δεύτερο μύθο του ‘Η αλεπού 

και ο κόρακας’ ο Lafontaine προσδιορίζει, 

από την αρχή, με την ομοιοκαταληξία και 

τον παραλληλισμό της δομής των στίχων, 

την αμετάβλητη φύση των δύο πρωταγωνι-

στών. Σε αυτόν το μύθο το δίδαγμα είναι 
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διφορούμενο. Το ανακοινώνει εξάλλου η ίδια η Α-

λεπού. Να είστε επιφυλακτικοί με γλυκομίλητους 

και  ιδιαίτερα με τους  κόλακες. Σε αυτόν το μύθο 

είναι ξεκάθαρο ότι η εξυπνάδα συνδέεται με την 

ευφράδεια και ότι αντίθετα η έλλειψη λόγου παρα-

πέμπει στην ανοησία… 

 Ένας άλλος τρόπος για να  κάνουμε πιο κα-

τανοητό ένα κείμενο είναι κατασκευάσουμε 

‘κειμενικές’ αρθρώσεις. Συνεχίζουμε το μύθο, θεω-

ρώντας ότι έχουμε ήδη την αρχή. Μεταμορφώνου-

με το κείμενο, αλλάζουμε τα πρόσωπα ή προσθέ-

τουμε κι άλλα. Παρουσιάζουμε το μύθο εισάγο-

ντας σύγχρονα στοιχεία. Αλλάζουμε την οπτική 

γωνία των πρωταγωνιστών, προχωρούμε στη 

‘θεατροποίηση’ ενός μύθου (παραλείποντας τα 

ρήματα, κλπ.), εκφράζοντας το μύθο με κίνηση 

χωρίς λόγια, με ένα μουσικό κομμάτι (πχ. Car-

men του Bizet),  ‘περνάμε στην αντεπίθεση’, με 

την εκδίκηση του κόρακα, παίρνουμε συνέντευ-

ξη από τον παθόντα, κλπ. Το δίδαγμα μπορεί 

να παρουσιαστεί με τη μορφή ενός calli-

gramme και μιας εικονογράφησης του δρώμε-

νου…     

 Θα ήταν πολύ θετικό να βιντεοσκοποιη-

θεί το τελικό προϊόν από τον καθηγητή ή έναν 

γονέα που παρακολουθεί την εκδήλωση. 
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Προτάσεις για αξιοποίηση ενός μύθου 

 

 Ακούστε τον ηχογραφημένο μύθο και έπειτα 

διαβάστε τον. 

 Κάντε μια εικονογράφηση (σχέδιο, φωτο-

γραφία, μοντάζ, κολλάζ) για ένα μύθο. 

 Δημιουργήστε μάσκες και κοστούμια 

και οργανώστε μία «παρέλαση των μύθων». 

 Σκηνοθετήστε και παίξτε ένα μύθο της 

επιλογής σας. 

 Αφηγηθείτε ένα μύθο με δικά σας λόγια. 

 Επιλέξτε ένα μύθο, υπογραμμίστε την ομοιοκαταληξία. Βρείτε άλλες λέξεις 

που καταλήγουν στον ίδιο ήχο. 

 Ξαναγράψτε ένα μύθο, αλλάζοντας τα ζώα,   τα ρήματα, τα συνώνυμα που 

θα βρείτε στο λεξικό, αντικαθιστώντας τις λέξεις με άλλες της σημερινής 

γλώσσας. 

 Επιλέξτε ένα μύθο και δώστε του ένα διαφορετικό τέλος. 

 Επιλέξτε ένα ζώο από τους μύθους και κάντε το πορτραίτο του. Αναρτή-

στε όλα τα πορτραίτα μέσα στην τάξη. 

 Ζωγραφίστε το. 

 Εφεύρετε ένα σύγχρονο μύθο με χαρακτήρες από την καθημερινή ζωή.  

 Συγκρίνετε τη συμπεριφορά ενός ζώου από ένα μύθο με τις πραγματικές 

συνήθειες του ίδιου ζώου μέσα στη φύση. 

 Δημιουργήστε ένα φάκελο για τα ζώα των μύθων. Ψάξτε πληροφορίες για 

το ζώο στο διαδίκτυο, κάντε συλλογή άρθρων, λογοτεχνικών κειμένων, 

έργων τέχνης, κλασσική μουσική και παρουσιάστε το φάκελο στο σχολείο. 
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Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας    La cigale et la fourmi                                           

Ο κόρακας και η αλεπού                  Le corbeau et le renard 

Ο λύκος και το αρνί                        Le loup et l’agneau 

Ο λαγός και η χελώνα           Le lièvre et la tortue 

Το λιοντάρι και το ποντίκι     Le lion et le rat 

Η αλεπού και τα σταφύλια     Le renard et les raisins 

Το βατράχι που ήθελε να γίνει  La grenouille qui veut se faire 

aussi grosse que le bœuf 

Η κότα με τα χρυσά αυγά       La poule aux œufs d’or 

O ποντικός της εξοχής και ο  Le rat des villes et le rat des 

champs 
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1 

Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας 

1 

La cigale et la fourmi 
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Πώς  έγραψε το μύθο αυτό ο Αίσωπος; 

Τέττιξ και μύρμηκες 

Ένα χειμώνα, τα μυρμήγκια στέγνωναν το σιτάρι που τους είχε βραχεί κι ένας τζίτζι-

κας που πεινούσε τους ζητούσε να του δώσουν να φάει.  

Τα μυρμήγκια του είπαν : «Γιατί το καλοκαίρι δε μάζεψες κι εσύ τροφή;»  

Κι είπε αυτός: «Δεν αναπαυόμουν αλλά τραγουδούσα μελωδίες». 

Γέλασαν τότε αυτά και του είπαν: «Αν το καλοκαίρι τραγουδάς, το χειμώνα χόρευε» 

 



9 fables de la Fontaine pour l’école primaire / 9 μύθοι του Λαφονταίν για το Δημοτικό Σχολείο 

Ιδέες για πολυμορφική αξιοποίηση των μύθων μέσα στην τάξη.                                                                                           

Λεων. Γ. Παρτσανάκης,    Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας 

 

 

 

 

La Cigale et la Fourmi 

 
  

La Cigale, ayant chanté [e] 

Tout l'été, 

   

Se trouva fort dépourvue [y] 

Quand la bise fut venue : 

Pas un seul petit morceau  
De mouche ou de vermisseau. [o] 

 
Elle alla crier famine 

Chez la Fourmi sa voisine, 
 

La priant de lui prêter  [e] 
Quelque grain pour subsister 

Jusqu'à la saison nouvelle. 
 

"Je vous paierai, lui dit-elle,  
Avant l'Oût, foi d'animal,  

Intérêt et principal. " 
  

La Fourmi n'est pas prêteuse :  
C'est là son moindre défaut. [o] 

 
Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Dit-elle à cette emprunteuse. 
 

- Nuit et jour à tout venant [ã]  
Je chantais, ne vous déplaise. 

 
- Vous chantiez ? J’en suis fort aise. 

Eh bien! dansez maintenant. [ã] 
  

Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΙ Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ 

 
  
Ο τζίτζικας, ο αοιδός, μαέστρος μέγας και 
τρανός όλο το καλοκαίρι, 
  
 
Τροφή και σπίτι έψαχνε… 
μα πού να βρει δεν ξέρει. 
Σαν ο βοριάς  κατέφτασε 
Και πεινασμένος ξέμεινε, το κέφι του το 
έχασε. 
  
Και τότε αίφνης σκέφτηκε. 
Το μέρμηγκα επισκέφτηκε. 
  
πολύ τον παρακάλεσε 
λίγα σποράκια δανεικά 
Μέχρι τη νέα τη σοδειά. 
  
Θα σ’ τα δώσω, ορκίστηκε, 
πριν ο Αύγουστος να ‘μπει, 
τόκο με κεφάλαιο μαζί. 
  
Ο Μέρμηγκας δε δίνει απ΄το δικό του. 
Αυτό είναι το λιγότερο κακό του... 
  
«Tι έκανες στις μέρες τις καλές» 
Και τώρα τη συμπόνια μου τη θες? 
  
-Μέρα και νύχτα, σχώρα με, 
Τραγούδαγα χωρίς σταματημό. 
  
-Τραγούδαγες; Ωραίο είν΄ αυτό!!! 
Ε, Τώρα, φιλαράκι μου, ρίξτο στο χορό. 
  
Μετάφραση 
Βονιτσάνου-Guilloteau Θεοδώρα 
P@rtsanakis Léo 
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FICHE PEDAGOGIQUE     Séance de 45 mn  

Unité didactique de 3 séances  

Niveau CECRL A1 débutant A1 « moyen » 

1. Objectif communicatif de l’activité 1 

Se familiariser de la langue orale 

 

2. Compétence langagière dominante dans 
l’activité :  écouter, lire 

 

3. Eléments langagiers 

nouveau lexique :  la cigale, la fourmi, la 
voisine, la saison, l’animal, (noms) 

Chanter, trouver, crier, prêter, danser,  

faire, dire venir, (verbes) 

phonologie, rimes 

Chanté, été 

Dépourvue,  venue 

Famine, voisine 

prêter, subsister 
nouvelle, dit-elle 

Défaut, chaud 

4. Modalités :  

en petits groupes, seuls.  

5. Support(s) : 

Mp3, vidéo  

6. Durée de l’activité : 

3 séances 

Activité 1.       

Déroulement de l’activité 

Faire écouter la fable : Cette activité né-
cessite aucun pré-requis  

Que font les élèves ?  

Ils écoutent la fable être lue en regar-
dant le texte et la réécoutent   

Que fait l’enseignant ? 

Il fait des gestes qui expliquent l’image 
décrite dans le texte 

Quelle est la consigne ?  

Soulignez les sons qui riment, choisissez 
un mot et lisez-le à haute voix) à votre 
camarade de groupe et il fait la même 
chose en prononçant le mot qui rime 
avec le mot que vous avez choisi. 

Activité 2.     

Ecrire 

Distribuez aux élèves la photocopie des 
mots-croisés. 

Expression orale 

 2 élèves vont animer les rôles de la ci-
gale et de la fourmi. Un autre jouera le 
rôle du reporteur. Ayant travailler la 
structure: aimer + infinitif, les 2 carac-
tères de la fable vont répondre aux 
questions* 
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Questions possibles 

 

 

 

avec la cigale  avec la fourmi 

Qu’est-ce que vous aimez dans la vie ? 
J’aime chanter, m’amuser, rigoler, rien 
faire, jouer de la musique 
  

Qu’est-ce que vous avez fait  
l’été dernier ? 

J’ai fait la sieste, j’ai joué de la guitare, 
j’ai chanté 
  

Qu’est-ce vous détestez dans la vie ? 
Je déteste le travail, le froid, la famine, 
les méchants, les égoïstes, les personnes 
cruelles 
  

Quels sont vos projets pour  
l’été prochain 

Je vais jouer de la guitare, je vais chan-
ter, faire la sieste, voir mes copains…. 

Quels sont vos loisirs ? 
Rester chez-moi, me reposer, faire la cui-
sine, jouer avec mes enfants, bavarder 
avec mes amis 

Qu’est-ce que vous avez fait  
l’été dernier ? 

J’ai travaillé, j’ai fait des provisions pour 
l’hiver 
  

Qu’est-ce vous détestez dans la vie ? 
Je déteste les fainéants, les insouciants, 
les  altruistes, les généreux 
  
  

Quels sont vos projets pour  
l’été prochain 

Je vais travailler, faire des provisions 
pour l’hiver, m’occuper de mes enfants... 
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Mots-croisé s 
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Ο τζίτζηκας και ο μέρμηγκας.mp4

Invitez les élèves à voir la vidéo 
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Activité 1 

Les élèves forment deux équipes. 

1. Les membres des équipes vont classer les mots imprimés qui désignent le caractère 

de chaque insecte 

2. Ils vont les mettre au tableau. (correction s’il y a besoin) 

3. Un élève de chaque équipe parle du caractère de chaque insecte 

Ex: nous les fourmis, nous sommes travailleurs, prévoyants, actifs. Nous aimons  

 

Mots cachés 

N S J W S A P A A E   

V G V K X C L V L G   

D O D C R T J A T O   

L M N Z M I Z R R I   

Q F O I Q V G E U S   

A P H U P E Z H I T   

Q G E N E R E U S E   

E E A J S F I J T L   

N H E U R E U S E X   

D T T X V O O D P Q   

 

AVARE 

EGOISTE 

ACTIVE 

GENEREUSE 

HEUREUSE 

ALTRUISTE 
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2 

Le corbeau et le renard 

2 

Ο κόρακας και η αλεπού 
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Πώς  έγραψε το μύθο αυτό ο Αίσωπος; 

Κόραξ και αλώπηξ 

Ένα κοράκι που είχε αρπάξει ένα κομμάτι κρέας, κάθισε σ’ ένα κλαδί δέντρου.  

Μία αλεπού όμως που το έβλεπε και ήθελε να του πάρει το κρέας, στάθηκε από κά-

τω και το επαινούσε για το μέγεθος και την ομορφιά του, λέγοντας ότι αυτό είναι 

που πρέπει να βασιλεύει στα πουλιά και αυτό οπωσδήποτε θα γινόταν, εάν είχε και 

φωνή.  

Το κοράκι θέλοντας να της δείξει ότι και φωνή διαθέτει, άφησε το κρέας και έκρωξε 

δυνατά. Εκείνη τότε έτρεξε και αφού άρπαξε το κρέας είπε: «Αχ κόρακα… αν είχες 

και μυαλό τίποτε ακόμα δε θα χρειαζόσουν για να βασιλεύεις». 
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Le corbeau et le renard

 

Ο κόρακας και η αλεπού

 
Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 
Maître Renard, par l'odeur alléché, [e] 

Lui tint à peu près ce langage : 
 

 
"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.  
Que vous êtes joli ! que vous me semblez 

beau !                           [o] 
 

Sans mentir, si votre ramage 

Se rapporte à votre plumage,  
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces 

bois."                                         [wa] 
 

 
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de 

joie ;                                      

Et pour montrer sa belle voix,  

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa 
proie.                                        [wa] 
 

Le Renard s'en saisit, et dit :         [i] 
  
"Mon bon Monsieur,                     [ә] 

Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l'écoute :  
Cette leçon vaut bien un fromage, sans 

doute. "   [u] 

 

 
Le Corbeau, honteux et confus,      
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y pren-

drait plus.                             [y] 
  

Ο κυρ Κόρακας, ο αφέντης, σ’ ενός δέντρου το 

κλαρί 

στο ράμφος του κρατούσε λαχταριστό τυρί. 

Η κυρά Αλεπού, απ’ τη μυρωδιά, ζαλίστηκε 

Και λόγια πονηρά σκαρφίστηκε: 

  

Καλημέρα Κόρακα καλέ μου φίλε. 

Έχεις τόση γοητεία 

Όλοι τώρα συζητούν σ’ αυτή την πολιτεία 

  

Λένε ότι το κελάηδισμα σου 

Είναι ανάλογο με τα φτερά σου 

Είσαι ο Φοίνικας του δάσους. 

  

  

Μ’ αυτά τα λόγια τα γλυκά, 

ο Κόρακας χάνει τα λογικά. 

Για να δείξει τη φωνή του, 

Ανοίγει το στόμα μα πέφτει το τυρί του. 

   

Η Αλεπού το άρπαξε και ειρωνικά του λέει: 

  

Καλέ μου φίλε κόρακα, 

θα ‘πρεπε να θυμάσαι όταν κολακεύεσαι, εύκο-

λα απατάσαι. 

Κι’ αυτού που σου ‘μαθα η τιμή, 

είναι ετούτο το τυρί. 

  

Σάστισε ο Κόρακας, ένιωσε  ντροπή. 

Κι ορκίστηκε, αν και αργά, 

τέτοιο κακό να μην τον ξαναβρεί 
Μετάφραση 

Βονιτσάνου-Guilloteau  Θεοδώρα 
P@rtsanakis Léo 

http://www.google.gr/imgres?q=le+corbeau+et+le+renard&hl=el&sa=X&tbo=d&biw=1600&bih=776&tbm=isch&tbnid=I64G6zw-YNF4qM:&imgrefurl=http://www.jacquesperretti.com/jacques-perretti.php?secteur=18&rub=22&parent=18&docid=4sIFVHTcQGPSKM&imgurl=http://www.jacquesperr
http://www.google.gr/imgres?q=le+corbeau+et+le+renard&hl=el&sa=X&tbo=d&biw=1600&bih=776&tbm=isch&tbnid=_HLRYaQhFHqcSM:&imgrefurl=http://www.savoirlire.net/histoires-et-comptines/poesies/le-corbeau-et-le-renard&docid=laYOBu5iNclBCM&imgurl=http://www.savoirlire
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FICHE PEDAGOGIQUE     Séance de 45 mn  

Unité didactique de 3 séances  

Niveau CECRL A1 débutant A1 « moyen » 

1. Objectif communicatif de l’activité 1 

S’exprimer en Français, jouer des rôles 

 

2. Compétence langagière dominante dans 
l’activité :  écouter, parler 

 

3. Eléments langagiers 

nouveau lexique : le fromage, le corbeau, 
le renard, la voix, le flatteur , (noms) 

Tenir, mentir, (se) sentir, (se) saisir,
(verbes) 

phonologie, rimes 

perché, alléché, 

fromage, langage 

ramage, plumage,  

bois, joie, voix, proie 

écoute, doute 

confus, plus 

 

4. Modalités :  

en petits groupes, seuls.  

5. Support(s) : 

Mp3, vidéo  

6. Durée de l’activité : 

3 séances 

Activité 1.       

Déroulement de l’activité 

Faire écouter la fable : Cette activité né-
cessite aucun pré-requis  

Que font les élèves ?  

Ils écoutent la fable être lue en regar-
dant le texte et la réécoutent   

Que fait l’enseignant ? 

Il fait des gestes qui expliquent l’image 
décrite dans le texte 

Quelle est la consigne ?  

Soulignez les sons qui riment, choisissez 
un mot et lisez-le à haute voix) à votre 
camarade de groupe et il fait la même 
chose en prononçant le mot qui rime 
avec le mot que vous avez choisi. 

Activité 2.     

  Ecrire 

Distribuez aux élèves la photocopie des 
mots-croisés. 

Expression orale 

 2 élèves vont animer les rôles du cor-
beau et du renard. Ayant expliqué le 
symbolisme du renard  (mensonge et 
trahison, corrompu et hypocrite, mal-
faisant et rusé)  et la naïveté du corbeau, 

ils vont mettre en scène la pièce. 

 

 

*Voir page suivante 
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Déroulement de la séance 

PREPARATION 

Lecture de la fable en langue grecque par l’enseignant 

Lecture de la fable en langue française par l’enseignant en y insérant des éléments 

dramatiques pour l’optimisation de la compréhension. 

Distribution des deux textes (français et grec) et des rôles aux élèves : chorale, re-

nard, corbeau 

lecture en silence par les élèves 

Mettre les élèves en cercle. Leur demander de lire à tour de rôle un vers.  

Mélanger l’ordre des élèves dans le cercle. Reconstituer la fable.  

(Variante : chaque élève, en faisant un pas en avant cite son vers sans respecter 

l’ordre du texte original) 

MISE EN SCENE 

Placer les élèves, selon leur rôle sur la scène. 

LA CHORALE : répète certain sons finaux  ……([e], [o], et imite certains mouvements et 

situations (un arbre perché, alléché, etc.) pendant la narration. 

LES NARATEURS (en grec et en français) restent immobiles sur scène ou sont cachés.  

LE RENARD joue son rôle (bouge et parle) 

LE CORBEAU joue son rôle (bouge et croasse) 

Demander aux élèves de dessiner des masques et le décor  

Présenter le produit final à toute l’école lors de la fête de fin de l’année scolaire 
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Invitez les élèves à voir la vidéo1 

Le Corbeau et le Renard - Vidéo Fable Jean de La Fontaine - Jedessine.com - YouTube.mp4

Invitez les élèves à voir la vidéo2 

La Fontaine en rap Le corbeau et le renard - YouTube.wmv

10 Mots-cachés 

W M D N D R M L Z V   

N F Η J S N I R Z G   

U I R C O R B E A U   

B Η J O E B L N B Η   

L B N I M E A A V J   

A V O I X A N R A O   

O R T I P U G D I I   

P F L O S T A E U E   

F Q Z R R Q G P J A   

E F A R B R E A V   
 

FROMAGE 

LANGAGE 

CORBEAU 

BEAU 

BOIS 

JOIE 

VOIX 

PROIE 

ARBRE 

RENARD 
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3 

Ο λύκος και το αρνί 

3 

Le loup et l’agneau 

La Fontaine en chansons  Le loup et l'agneau - YouTube.flv



9 fables de la Fontaine pour l’école primaire / 9 μύθοι του Λαφονταίν για το Δημοτικό Σχολείο 

Ιδέες για πολυμορφική αξιοποίηση των μύθων μέσα στην τάξη.                                                                                           

Λεων. Γ. Παρτσανάκης,    Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας 

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 

Nous l'allons montrer tout à l'heure 

Un agneau se désaltérait 

Dans le courant d'une onde pure. 

Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure, 

Et que la faim en ces lieux attirait. 

"Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? 

Dit cet animal plein de rage : 

Tu seras châtié de ta témérité. 

-Sire, répond l'agneau, que Votre Majesté 

Ne se mette pas en colère ; 

Mais plutôt qu'elle considère 

Que je me vas désaltérant 

Dans le courant, 

Plus de vingt pas au-dessous d'Elle ; 

Et que par conséquent, en aucune façon, 

Je ne puis troubler sa boisson. 

- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 

Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 

-Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? 

Reprit l'agneau ; je tette encore ma mère 

-Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 

-Je n'en ai point.  

-C'est donc quelqu'un des tiens : 

Car vous ne m'épargnez guère, 

Vous, vos bergers et vos chiens. 

On me l'a dit : il faut que je me venge." 

Là-dessus, au fond des forêts 

Le loup l'emporte et puis le mange, 

Sans autre forme de procès. 

Μετάφραση 
Βονιτσάνου-Guilloteau Θεοδώρα , P@rtsanakis Léo 

Le loup et l’agneau Ο λύκος και το αρνί 

Το δίκαιο του δυνατού πάντα υπερτερεί 

Και αυτό αμέσως τώρα θε  ν’ αποδειχθεί 

Ξεδίψαγε έν’ αρνάκι  

Σε κρυστάλλινο ρυάκι  

Αίφνης, ο λύκος φάνηκε δείχνοντας οργισμένος  

και δυστυχώς, αλίμονο  και πάλι  πεινασμένος.  

-Ποιος νομίζεις ότι είσαι και θολώνεις το νερό μου; 

Για το θράσος σου μικρέ, έχω κάτι στο μυαλό μου!  

 

-Ο Κύριος, μού θύμωσε, ψέλλισε τ’ αρνί, 

Μ’ όλον το σεβασμό μου, ας έλθει για να δει 

είκοσι μέτρα, ολάκερα απ’ το δικό του χώρο, 

δικαίωμα για το νερό είν’ της ζωής το δώρο. 

 

 

-Μα πως εγώ, μικρό αρνί την πόση σου ενοχλώ? 

-Την ενοχλείς, απάντησε με τρόπο πιο σκληρό   

Την ενοχλείς, όπως και πέρσι 

-Μα Κύριε μου πέρυσι, δεν είχα γεννηθεί, απάντησε 

τ’ αρνί.  

Θηλάζω ακόμα τη μαμά 

-Και σαν δεν ήσουνα εσύ, τότ’ ήταν αδελφός σου 

-Μα Κύριε, δεν έχω! Αληθινά!  

-Τότε, κάποιος δικός σου 

-Σ’ το λέω, δε μ’ αφήνετε καθόλου σε ησυχία 

Εσείς, βοσκοί, οι σκύλοι σας και όλη η κομπανία. 

Πάντα το’ λεγα εγώ: πρέπει να εκδικηθώ! 

Και μες το δάσος το βαθύ, 

Ο λύκος άρπαξε τ’ αρνί  

το καταβρόχθισε αβλεπτεί  

Χωρίς καν δίκη να σκεφτεί.  
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FICHE PEDAGOGIQUE     Séance de 45 mn  

Unité didactique de 3 séances  

Niveau CECRL A2 

1. Objectif communicatif de l’activité 1 

Donner des arguments en Français, jouer 
des rôles 

 

2. Compétence langagière dominante dans 
l’activité :  persuader, écouter, justifier 

 

3. Eléments langagiers 

nouveau lexique : la raison, l’heure, 
l’agneau, le loup, l’aventure, la colère, la 
bête, la mère, le frère , le berger, la forêt, 
(noms) 

Aller, chercher, attirer, troubler, faire,
(verbes) 

phonologie, rimes 

meilleur, heure, 

pure, aventure, 

façon, boisson,  

colère, considère 

passé, né, 

tiens, chiens 

 

4. Modalités :  

en petits groupes, seuls.  

5. Support(s) : 

Mp3, vidéo  

6. Durée de l’activité : 

4 séances 

Activité 1.       

Déroulement de l’activité 

Faire écouter la fable :  

Que font les élèves ?  

Ils écoutent la fable être lue en regar-
dant le texte et la réécoutent   

Que fait l’enseignant ? 

Il fait des gestes qui expliquent l’image 
décrite dans le texte 

Quelle est la consigne ?  

Soulignez les sons qui riment, choisissez 
un mot et lisez-le à haute voix) à votre 
camarade de groupe et il fait la même 
chose en prononçant le mot qui rime 
avec le mot que vous avez choisi. 

Activité 2.     

Ecrire 

Distribuez aux élèves la photocopie des 
mots-croisés. 

Expression orale 

 2 élèves vont animer les rôles du loup 
et de l’agneau. Ayant expliqué le symbo-
lisme du renard.  ils vont mettre en scène 

la pièce. 

 

 

*Voir page suivante 
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I. Deux personnages opposés 

c) 

Relation entre les deux animaux 

Le loup est supérieur à l’agneau au niveau physique et aussi au niveau "social". 

L’agneau s’adresse au loup par la 3ème personne du singulier, ce qui est une marque de respect 

Le loup s'adresse à l’agneau par la 2ème personne du singulier -> manque de respect 

II. Deux argumentations différentes 

a) Argumentation du loup : la mauvaise foi 

C'est d'abord un fait matériel qu'il reproche à l'agneau : "troubler [son] breuvage" . Le loup n'attend pas la 

réponse de l'agneau, il l'a déjà condamné sans appel, comme le marque le futur : "Tu seras châtié" . Il répète 

son accusation sans tenir compte des arguments valables de l'agneau, mais sous une forme plus ramassée et 

plus hargneuse - en trois mots : "Tu la troubles" . 

Le loup quitte ensuite le domaine des faits et du présent pour invoquer de prétendues assertions cal-

omnieuses proférées "l'an passé" ("tu médis". 

Il finit par "On me l'a dit : il faut que je me venge." -> mensonge 

b) Argumentation de l’agneau : la naïveté 

L'argumentation de l'agneau est à l'opposé de celle du loup. En nombre de vers, elle équivaut à peu près à 

celle du loup mais la répartition des répliques est bien différente. L'agneau essaie de répondre de façon perti-

nente et réfléchie à trois reprises aux attaques du loup. 

L'agneau apparaît naïf, il répond de façon rationnelle er réfléchit face à un loup qui a de toute façon déjà dé-

cidé de la fin des débats. 

Les répliques de l'agneau sont de plus en plus courtes, laissant sentir qu'il comprend l'inutilité de sa parole 

face à l'agressivité aveugle du loup. Sa dernière réplique, sous la forme de quatre monosyllabes, "Je n’en ai 

point", est à peine esquissée. L'agneau ne cherche plus à construire son plaidoyer, il perd pied devant les 

attaques hargneuses du loup qui lui confisque la parole. 

 
 

Le loup 

Cruel, tyrannique, supérieur. 

Champ lexical de la haine : "plein de rage", 

"colère"…  

Le Loup se comporte en prédateur, soumis 

à ses instincts, à sa "faim", à ses pulsions 

agressives et cruelles :  

son discours est plein de menaces -  

"Tu seras châtié" -, d'affirmations sans 

fondement. 

Royauté : "sire", "majesté"… 

Loup = symbole de la force 

L’agneau 

L'agneau est un être doux et innocent, 

honnête et respectueux.  

Quand l'agneau s'adresse au loup comme 

un modeste sujet à son roi ("Sire", "Votre 

Majesté"). La Fontaine nous invite à voir 

derrière le récit animalier les rapports de 

force de la société humaine du XVIIe siè-

cle, sous la monarchie absolue de Louis 

XIV. 

Compassion du lecteur, pitié envers 

l’agneau 
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c) La morale 
La morale de cette fable apparaît dès le premier vers, rendant ainsi prévisible la fin de la fable. La Fon-

taine ne nous donne ni leçon de vie, ni conseil pratique : c'est ici un simple constat sans appel plus qu'une 
morale : "La raison du plus fort est toujours la meilleure".  

L'utilisation du présent de vérité générale donne une valeur universelle à ce constat. Cependant, le nar-
rateur prend le parti de l'agneau en le montrant comme un animal sensible, au contraire du loup qui est 

décrit comme un "bête cruelle" . 

 

Mise en scène I 

La rencontre de deux animaux 

Que veux-tu ici?     Je cherche à boire de l’eau fraîche 

Tu me déranges!     Ne te mets pas en colère, je suis loin de 

toi, impossible de te déranger 

Tu as fait ça l’an dernier!!! Je n’étais pas né 

Ton frère, c’est sure !       Pas de frère, je le jure 

Je déteste les chiens et le berger Ils sont sympathiques 

Alors je me venge et je te mange 

 
 

Mise en scène II 

Le jugement du loup et de l'agneau 

Pour la création théâtrale on fera le procès du loup. On divisera la classe en groupes et 

chaque groupe préparera ses questions suivant le rôle qui leur est assigné. 

1. Groupe 1 (3 élèves) - le loup, l'agneau et le modérateur 

2. Groupe 2 (5 élèves) - l'avocat de la défense, le procureur, la victime, le coupable et le 

juge 

3. Six témoins 

4. Le reste de la classe est le jury  

Questions possibles 

1. Alors Monsieur le Loup, tu habites où? 

2. Pourquoi en colère? 

3. Où est ta famille? 

4. Que fais-tu ici? 

5. …………………. 

6. …………………. 

7. …………………. 

8. …………………. 
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Mots-croisés 
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Je m’appelle  

Bruce.  

Je suis un 

être doux et 

innocent.  

J’adore la  

nature. Je 

bois de l’eau 

fraîche. Je 

vous aime! 

J’habite à la 

campagne 

avec mes 

frères et mes 

sœurs.  



9 fables de la Fontaine pour l’école primaire / 9 μύθοι του Λαφονταίν για το Δημοτικό Σχολείο 

Ιδέες για πολυμορφική αξιοποίηση των μύθων μέσα στην τάξη.                                                                                           

Λεων. Γ. Παρτσανάκης,    Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας 

4 

Ο λαγός και η χελώνα 

                                     4 

Le lièvre et la tortue 

Jean_de_La_Fontaine_-_Le_lievre_et_la_tortue.mp3
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Πώς  έγραψε το μύθο αυτό ο Αίσωπος; 

Χελώνη και λαγωός 

Μια χελώνα και ένας λαγός μάλωναν για το ποιος από τους δύο είναι ο 

πιο γρήγορος. Έτσι, για να βγει ο νικητής, όρισαν την απόσταση και την 

προθεσμία μέσα στην οποία έπρεπε να διανυθεί και ξεκίνησαν τον αγώ-

να. Ο λαγός σίγουρος για την ταχύτητά του άφησε γι’ αργότερα το τρέξι-

μο και αφού ξάπλωσε στο δρόμο, πήρε έναν υπνάκο. Αλλά η χελώνα που 

γνώριζε ότι ήταν αργή, δεν έπαψε να τρέχει. Έτσι άφησε πίσω το λαγό 

που κοιμόταν κι έφτασε πρώτη στο έπαθλο του νικητή. 

Ο μύθος μας διδάσκει ότι η επιμέλεια πολλές φορές νικάει τη φυσική  

ικανότητα, όταν αυτή δε χρησιμοποιείται από αμέλεια. 
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 LE LIÈVRE ET LA TORTUE Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ  Η ΧΕΛΩΝΑ 

Rien ne sert de courir ; il faut partir à point :  

Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. 

« Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez 

point 

Sitôt que moi ce but. - Sitôt ? Êtes-vous sage ? 

Repartit l’animal léger : 

Ma commère, il vous faut purger 

Avec quatre grains d’ellébore. 

- Sage ou non, je parie encore. » 

Ainsi fut fait ; et de tous deux 

On mit près du but les enjeux : 

Savoir quoi, ce n’est pas l’affaire, 

Ni de quel juge l’on convint. 

Notre lièvre n’avait que quatre pas à faire, 

J’entends de ceux qu’il fait lorsque, prêt d’être 

atteint, 

Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux calendes, 

Et leur fait arpenter les landes. 

Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, 

Pour dormir et pour écouter 

D’où vient le vent, il laisse la tortue 

Aller son train de sénateur. 

Elle part, elle s’évertue, 

Elle se hâte avec lenteur. 

Lui cependant méprise une telle victoire, 

Tient la gageure à peu de gloire, 

Croit qu’il y va de son honneur 

De partir tard. Il broute, il se repose, 

Il s’amuse à toute autre chose 

Qu’à la gageure. A la fin, quand il vit 

Que l’autre touchait presque au bout de la car-

rière, 

Il partit comme un trait ; mais les élans qu’il fit 

Furent vains : la tortue arriva la première. 

« Eh bien ! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? 

De quoi vous sert votre vitesse ? 

Moi l’emporter ! et que serait-ce 

Si vous portiez une maison ? » 

Άχρηστο είναι το τρεχαλητό. 

Να ξεκινάς απ΄ την αρχή τον αγώνα. 

Και να η απόδειξη: ο λαγός και η χελώνα. 
 

-Πάμε στοίχημα, του λέει η χελώνα 

ότι θα σε νικήσω στης γρηγοράδας τον αγώνα; 
 

-Λόγος σοβαρός είναι αυτός; 

της απαντά ο γρήγορος λαγός. 

Κοίτα την τρέλα σου να γιάννεις 

όσ΄ακόμα είναι καιρός. 
 

-Σοφή ή χαζή, ο λόγος μου είν΄αυτός. 
 

Έτσι κι έγινε. Στοίχημα βάλανε οι δυο 

τι και ποιον κριτή είν΄ακόμα μυστικό. 
 

Ο λαγός μας θα τελείωνε τον αγώνα 

αμέσως με την αργή χελώνα, 

αν έκανε τέσσερις δρασκελιές 

σαν αυτές που στο κυνήγι απάνω 

διώχνουν τον σκύλο που τον κυνηγά 

να τον ψάχνει στις φυλλωσιές, στο θάμνο. 
 

Έχοντας χρόνο πολύ για βοσκή, 

ύπνο και τον άνεμο να αφουγκραστεί, 

αφήνει τον χρόνο στη χελώνα 

αργά και μεγαλόπρεπα να κάνει τον αγώνα. 

Ξεκινά, προσπαθεί πολύ, 

σπεύδει βραδέως, η σοφή. 
 

Εκείνος όμως τέτοια νίκη την περιφρονεί 

σέβεται το στοίχημα για τη δόξα πιο πολύ. 

Για αυτόν γίνεται μεγαλύτερη η τιμή 

να ξεκινήσει πιο αργά, ν΄αναπαυθεί, 

να διασκεδάσει, κι έτσι το στοίχημα παραμελεί. 
 

Τέλος, όταν βλέπει τη χελώνα 

ν΄ακουμπά το τέρμα, φεύγει σαν σφεντόνα. 

Στα χαμένα όμως! Πρώτη φτάνει η χελώνα! 

Ε, λοιπόν, του φωνάζει, δίκιο δεν είχα για τον αγώνα; 

Τι κέρδισες από το γρήγορο τρεχαλητό σου; 

Σε νίκησα! Για φαντάσου να ΄χες πάνω σου και το 

σπιτικό σου!  

Μετάφραση: Θεοδώρα Βονιτσάνου-Guilloteau—    

Léo P@rtsanakis  
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FICHE PEDAGOGIQUE     Séance de 45 mn  

Unité didactique de 3 séances  

Niveau CECRL A1 débutant A1 « moyen » 

1. Objectif communicatif de l’activité 1 

Se familiariser avec la langue orale 

 

2. Compétence langagière dominante dans 
l’activité :  écouter, lire 

 

3. Eléments langagiers 

nouveau lexique : Le lièvre, la tortue,  (noms) 

Chanter, trouver, crier, prêter, danser,  

faire, dire venir, (verbes) 

phonologie, rimes 

Chanté, été 

Dépourvue,  venue 

Famine, voisine 

prêter, subsister 
nouvelle, dit-elle 

Défaut, chaud 

4. Modalités :  

en petits groupes, seuls.  

5. Support(s) : 

Mp3, vidéo  

6. Durée de l’activité : 

3 séances 

Activité 1.       

Déroulement de l’activité 

Faire écouter la fable : Cette activité né-
cessite aucun pré-requis  

Que font les élèves ?  

Ils écoutent la fable être lue en regar-
dant le texte et la réécoutent   

Que fait l’enseignant ? 

Il fait des gestes qui expliquent l’image 
décrite dans le texte 

Quelle est la consigne ?  

Soulignez les sons qui riment, choisissez 
un mot et lisez-le à haute voix) à votre 
camarade de groupe et il fait la même 
chose en prononçant le mot qui rime 
avec le mot que vous avez choisi. 

Activité 2.     

Ecrire 

Distribuez aux élèves la photocopie des 
mots-croisés. 

Expression orale 

 2 élèves vont animer les rôles de la ci-
gale et de la fourmi. Un autre jouera le 
rôle du reporteur. Ayant travailler la 
structure: aimer + infinitif, les 2 carac-
tères de la fable vont répondre aux 
questions* 
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Le lievre et la tortue ; conte virtuel - YouTube2.mp4
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A la rencontre des mots 

Partir à point : partir au bon moment, à l’heure  

Gageons : parions  

Sitôt que moi : avant moi  

Commère : femme bavarde qui dit du mal des autres  

Purger : nettoyer, assainir  

Ellébore : plante pour guérir la folie  

Les enjeux : les primes  

L’on convint : on se mit d’accord  

J’entends : je veux dire  

Aux calendes : un jour qui n’arrivera jamais  

Aller son train de sénateur : marcher comme un vieil homme, à une allure très lente  

Elle s’évertue : elle se donne du mal, fait des efforts  

La gageure : le pari  

Au bout de la carrière : au bout de la course, de la piste  

Furent vains : ont été sans success 

 

Silly Symphonies - Le Lievre et la Tortue (1935) - YouTube.mp4

La Fontaine en chansons  le Lievre et la Tortue - YouTube.mp4

Le Lievre et la Tortue - YouTube.mp4
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5 

Το λιοντάρι και το ποντίκι 

5 

Le lion et le rat 

Jean_de_La_Fontaine_-_Le_lion_et_le_rat.mp3
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Πώς  έγραψε το μύθο αυτό ο Αίσωπος; 

Λέων και μυς (αντευεργέτης) 

Την ώρα που κοιμόταν ένα λιοντάρι, σκαρφάλωσε στο σώμα του ένας 

ποντικός. Το λιοντάρι, που ξύπνησε, τον έπιασε κι ετοιμαζόταν να τον κα-

ταπιεί. Εκείνος τότε το θερμοπαρακάλεσε να τον αφήσει και—όπως 

έλεγε– αν σωθεί θα του το ξεπληρώσει. Το λιοντάρι τον αμόλησε γελώ-

ντας. Δεν χρειάστηκε να περάσει όμως πολύς χρόνος και η ζωή του τορι 

να σωθεί χάρις στην ευγνωμοσύνη του ποντικού, όταν πιάστηκε από κυ-

νηγούς που το κρατούσαν δεμένο  με σχοινιά σ’ ένα δέντρο. Τότε ο πο-

ντικός, που άκουσε τα βογγητά του, ήρθε και σιγά σιγά ροκάνισε τα σχοι-

νιά. Και όταν τον έλυσε, είπε : «Εσύ κάποτε γέλασες μαζί μου γιατί δεν 

ήθελες να πιστέψεις ότι θα σου ανταπέδιδα την ευεργεσία, αλλά τώρα 

γνωρίζεις καλά ότι κάτι ξέρουν από ευγνωμοσύνη και οι ποντικοί». 

 

Ο μύθος μας διδάσκει έρχεται καιρός που και οι πιο ισχυροί έχουν την 

ανάγκη των αδυνάτων. 
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LE LION ET LE RAT 

 

 

 

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 

 

Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde,  

On a souvent besoin d'un plus petit que soi. 

De cette vérité deux fables feront foi, 

Tant la chose en preuves abonde.  

Entre les pattes d'un lion 

Un rat sortit de terre assez à l'étourdie. 

Le roi des animaux, en cette occasion, 

Montra ce qu'il était, et lui donna la vie. 

Ce bienfait ne fut pas perdu. 

Quelqu'un aurait-il jamais cru 

Qu'un lion d'un rat eût affaire ? 

Cependant il avint qu'au sortir des forêts 

Ce lion fut pris dans des rets, 

Dont ses rugissements ne le purent défaire. 

 

Sire rat accourut, et fit tant par ses dents 

Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.  

Patience et longueur de temps 

Font plus que force ni que rage.  

Να πείσουμε τον κόσμο, χρέος μας είναι τρανό 

ότι συχνά χρειαζόμαστε και το πιο μικρό. 

Δυο μύθοι δείχνουν την αλήθεια αυτή 

πολύ καλά με αυτό που ακολουθεί. 
 

Ανάμεσα στου λιονταριού τα πόδια μια φορά 

ποντίκι ζαλισμένο πετάχτηκε απ΄ τη γη. 
 

Ο βασιλιάς των Ζώων στην περίπτωση εκείνη δα 

την αρχοντιά του δείχνει και του χαρίζει τη ζωή. 

Και στα χαμένα δεν πήγε η χάρη αυτή. 
 

Θα πίστευε ποτέ άτομο κανένα σε τούτη τη ζωή 

ότι λιοντάρι με ποντίκι θα συναντηθεί; 

Όμως έγινε στο δάσος το λιοντάρι μας να βγει 

και στη φάκα ξαφνικά να πιαστεί. 

Μάταιες οι φωνές του κι οι βρυχηθμοί. 
 
 
Τότε ο κυρ πόντικας κατέφτασε με δόντια κοφτερά 

τη φάκα ροκανίζει και τελειώνει τη δουλειά. 
 

Πιότερο αξίζουν ο χρόνος κι η υπομονή, 

να ξέρεις, από τη δύναμη και την οργή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση 
Βονιτσάνου-Guilloteau Θεοδώρα , P@rtsanakis Léo 
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Το Λιοντάρι και το Ποντίκι Αισώπου Μύθοι - YouTube.flv



9 fables de la Fontaine pour l’école primaire / 9 μύθοι του Λαφονταίν για το Δημοτικό Σχολείο 

Ιδέες για πολυμορφική αξιοποίηση των μύθων μέσα στην τάξη.                                                                                           

Λεων. Γ. Παρτσανάκης,    Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας 

6 

Η αλεπού και τα σταφύλια 

6 

Le renard et les raisins 

Jean_de_La_Fontaine_-_Le_renard_et_les_raisins.mp3
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Πώς  έγραψε το μύθο αυτό ο Αίσωπος; 

Αλώπηξ και βότρυς 

Μια πεινασμένη αλεπού που είδε σε μια κληματαριά να κρέμονται στα-

φύλια, θέλησε να τα φτάσει, αλλά δε μπορούσε. Καθώς απομακρυνόταν 

έλεγε μέσα της: «Δε βαριέσαι … αγουρίδες είναι !» 
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 Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

 Κάποια αλεπού απ’ το νότο, άλλοι λένε απ’  το βορρά, 

Πεθαίνοντας σχεδόν από πείνα, είδε πάνω κεί στο κλήμα  

Σταφύλια ώριμα, γλυκά 

Μ’ ωραία  φλούδα, βυσσινιά. 

Η Κυρία ευχαρίστως το γεύμα θα τιμούσε  

Μα ποιος μπορεί αυτά  να  φτάσει,  ούτε ακόμη και ο νους, 

Είναι άγουρα πολύ, αυτή μονολογούσε, είναι για τους παρακατιανούς  

Ήταν πιο έξυπνο γι’ αυτή  

απ’ το να κλαίγεται πολύ. 

Μετάφραση 

Βονιτσάνου-Guilloteau  Θεοδώρα 
P@rtsanakis Léo 
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Calligramme 

Le renard est un mammifère au pelage roux mar-

qué de blanc sous le ventre et la gorge.  

Il a une queue touffue. Le renard a un museau  

pointu, petite bouche, odorat; des oreilles droites.  

Il est omnivore mais il mange tout (des lapins, des 

insectes, des poissons, des fruits).  

Il vit au grand air. 
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7 

Το βατράχι που ήθελε να γίνει χοντρό σαν 

το βόδι 

7 

La grenouille qui veut se faire aussi grosse 

que le bœuf 

 
Jean_de_La_Fontaine_-_La_grenouille_qui_se_veut_faire_aussi_grosse_que_le_boeuf.mp3
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LA GRENOUILLE QUI VEUT SE FAIRE AUSSI GROSSE QUE 

LE BOEUF  

Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΟΝΤΡΟΣ ΣΑΝ 

ΤΟ ΒΟΔΙ 

Une grenouille vit un Bœuf. 

Qui lui sembla de belle taille. 

Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf,  

Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille, 

Pour égaler l'animal en grosseur, 

 

Disant : " Regardez bien, ma sœur ;  

Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ? 
Nenni. - M'y voici donc ? - Point du tout. M'y voilà ? 
- Vous n'en approchez point. " La chétive pécore 

S'enfla si bien qu'elle creva.  

 

 

Le monde est plein de gens qui ne sont plus sages :  
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, 
Tout petit prince a des ambassadeurs, 

Tout marquis veut avoir des pages.  

Ένα βατράχι στο δρόμο μόνο του μια μέρα 

Συνάντησε ‘να βόδι με του όγκου τον αέρα 

Το ζήλεψε εκείνο, αισθάνθηκε αυγό 

Τεντώθηκε, εφούσκωσε, προσπάθησε 
Και για να μοιάσει σκέφτηκε στο ζώο το χοντρό. 

 

- “Για κοίταξέ με φίλε μου, σού είμαι αρκετό? 

Πες μου, καθόλου σ’έφτασα, εγώ τόσο μικρό»? 

- «Λυπάμαι φιλαράκο μου, δεν είναι αρκετό»! 

- «Μήπως λίγο ακόμα»?  

- «Καθόλου δε με έφτασες, εγώ τ’ ομολογώ». 

Και το καχεκτικό το σώμα  

εφούσκωσε υπέρμετρα που σκάζει στο λεπτό. 
Έτσι κι ο κόσμος φίλε μου, γεμάτος είναι χαζούς 

Κάθε αστός, να χτίζει θέλει αρχοντικά 
Και κάθε μικρός πρίγκιπας  ζητά υποταχτικούς 

Όπως κάθε μαρκήσιος γυρεύει δουλικά. 
 

Μετάφραση 

Βονιτσάνου-Guilloteau Θεοδώρα, P@rtsanakis Léo 
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Calligramme 

Le symbolisme animalier  

 

Dans cette fable inspirée de Phèdre et intitulée « la grenouille qui se veut faire aussi grosse 

que le bœuf », La Fontaine privilégie l’univers animalier comme double allégorique de l’huma-

nité. Les personnages essentiels du récit sont la grenouille et le bœuf. Celle-ci envieuse de 

la taille de l’animal se gonfle tant pour lui ressembler et l’égaler en grosseur qu’elle finit par 

éclater. Le privilège de la fiction de la fable est de mettre en condition d’écouter le message. 

La morale va généraliser la portée du récit. La leçon s’articule avec le récit sur la base d’une 

analogie. Il s’agit d’une satire sociale envers les milieux aisés, noblesse, bourgeoisie. La Fon-

taine discrédite et ridiculise la noblesse et la bourgeoisie; il attribue aux animaux un symbo-

lisme psychologique et social et par la bête on parvient à l’homme. La technique est celle de la 

transposition. Nobles et bourgeois sont comme la grenouille, insatiables, insatisfaits et trop 

d’ambition nuit. L’anaphore, « tout » met en avant l’ensemble des classes privilégiées. La mo-

rale est politiquement engagée, elle s’en prend au pouvoir et aux puissants. La fable a ainsi 

un but didactique. Par le biais des animaux, La Fontaine décrit les vices et les défauts des 

hommes qui deviennent plus visibles. Ainsi la fiction précède la vérité dont elle est l’ornement. 

Toute leçon de morale est austère, ennuyeuse et même désagréable à entendre. Or la fable ne 

se propose pas d’autre but que d’enseigner la morale.  
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8 

O ποντικός της εξοχής και ο ποντικός της πόλης 

8 

Le rat des villes et le rat des champs 

Le Rat de ville et le Rat des champs - YouTube.mp4

Les Contes Defaits - Le rat des villes et le rat des Champs - YouTube.flv
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Le rat des villes et le rat des champs O ποντικός της εξοχής και ο ποντικός της 

πόλης 

  Autrefois le rat des villes 

Invita le rat des champs, 

D'une façon fort civile, 

A des reliefs d'ortolans. 

 

Sur un tapis de Turquie 
Le couvert se trouva mis. 

Je laisse à penser la vie 

Que firent ces deux amis. 

 

Le régal fut fort honnête:  

Rien ne manquait au festin; 

Mais quelqu'un troubla la fête 

Pendant qu'ils étaient en train. 

 

A la porte de la salle 

Ils entendirent du bruit: 

Le rat de ville détale, 
Son camarade le suit. 

 

Le bruit cesse, on se retire: 

Rats en campagne aussitôt; 

Et le citadin de dire: 

«Achevons tout notre rôt. 

 

-C'est assez, dit le rustique; 

Demain vous viendrez chez moi. 

Ce n'est pas que je me pique 

De tous vos festins de roi; 

 

Mais rien ne vient m'interrompre: 
Je mange tout à loisir. 

Adieu donc. Fi du plaisir 

Que la crainte peut corrompre!» 

  

Πρωτευουσιάνος ποντικός 

Απλόχερος κι ευγενικός 

Κάλεσε φίλο χωρικό 

Σ' ωραίο γεύμα γιορτινό 

  

Σ' ένα τούρκικο χαλί 
άπλωσε όλο το φαί. 

Δε σας λέω τι ζωή 

Έκαναν κι οι δυο μαζί!!! 

  

Ήταν όλ' αρμονικά 

Τα εδέσματα πολλά 

Ώσπου όμως, ατυχία!!! 

Εταράχτηκε η ησυχία... 

  

Πίσω απ' την πόρτα ξαφνικά 

Θόρυβο άκουσαν πολύ 

Φοβήθηκαν για τα καλά 

έφυγαν και οι δυο μαζί. 

  

Ο θόρυβος σταμάτησε. 

Μ' άλλος ακούστηκε ξανά 

Ο οικοδεσπότης σάστισε: 

"Τέλος, Ας φάμε βιαστικά ." 

  

-Φτάνει, λέει ο χωρικός 

Τώρα, εγώ σε προσκαλώ 

Όχι, πως είμ' αρνητικός 

στο γεύμα το βασιλικό. 

  

Αλλά κανείς δεν μ' ενοχλεί 
Τρώω παίρνοντας χαρά διπλή. 

Τίποτε δε με συγκινεί 

Όταν ο φόβος απειλεί 

  

Μετάφραση: 

Θεοδώρα Βονιτσάνου-Guilloteau 

Léo P@rtsanakis 

http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=9#1
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http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=9#8
http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=9#9
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Proposition d'exploitation de la fable 

I. Approche théâtrale (deux versions) 

 En personnages humains 

le rat de ville (un business man, costume , cravate, i-pad) et 

le rat des champs (un paysan avec son panier, habillé ....accent lo-

cal) 

 En rat des champs : un paysan avec son panier habillé en chemise à 

carreaux … accent local.   

 En rats (queue, oreilles et moustaches)  le décor :( facultatif ) dessi-

ner le décor (ville, ou simplement une fenêtre donnant sur la rue) voir 

idée décor sur le lien suivant:  http://www.youtube.com/watch?

v=KHUfmlJBTmA  

marionnettes (voir lien suivant) http://www.youtube.com/watch?

v=sYPV1gvTvVM ajouter la scène où le rat des villes déjeune chez le rat 

des champs 

II. Production écrite 

 écrire une invitation (du rat de ville au rat des champs) et l’inverse 

 présenter le menu festin offert par le rat de villes 

III. Expression orale 

Les avantages de la ville et de la campagne: 

j'aime la ville parce que ..... 

Il y a des magasins, …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

j'aime la campagne parce que… 

Il n’ y a pas de bruit, ……………… 

http://www.youtube.com/watch?v=KHUfmlJBTmA
http://www.youtube.com/watch?v=KHUfmlJBTmA
http://www.youtube.com/watch?v=sYPV1gvTvVM
http://www.youtube.com/watch?v=sYPV1gvTvVM
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Calligramme 

Dialogue entre les deux rats: 

Le rat des champs Le rat des villes 

Salut mon ami le citadin.  

Merci pour l’invitation. 

Qu’est-ce que c’est? 

Quelle belle couleur! 

J’aime boire de l’eau fraîche avec du pain 

et du fromage. 

Où est le chat? 

 

Ravi de te voir mon ami paysan. 

Voilà, ici c’est chez-moi et nous allons 

boire du vin. Tu aimes bien un jus d’or-

ange? 

Il y a tout ce que tu désires ici. Tu es mon 

invité. 

….. 
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Πώς έγραψε το μύθο αυτό ο Αίσωπος; 

1. Τέττιξ και μύρμηκες 

2. Κόραξ και αλώπηξ 

3. Χελώνη και λαγωός 

4. Λέων και μυς (αντευεργέτης) 

5. Αλώπηξ και βότρυς 

 

Από το βιβλίο «Οι μύθοι του Αισώπου» 

Μετάφραση Θανάσης Πάλος 

Εκδόσεις ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα 2001 

Οι εικόνες και τα video-clips είναι ελεύθερα δικαιωμάτων και 

υπάρχουν στο διαδίκτυο καθώς επίσης και τα κείμενα από 

τους μύθους που επελέγησαν για αξιοποίηση στην τάξη. 

Το παρόν συνοδεύεται από CD που περιέχει τα video-clips. 

Η έκδοση αυτή προσφέρεται δωρεάν στους εκπαι-

δευτικούς Γαλλικής γλώσσας της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
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