
 

Η Κοκκινοσκουφίτσα με 30 ήχους  

Τα «κουμπάκια» για την ανάπτυξη της παιδικής 
αντίληψης|  

 

 

Η θρυλική Κοκκινοσκουφίτσα, ανάμεσα στις παραδοσιακές αφηγήσεις που συγκέντρωσαν και 

κατέγραψαν οι Αδελφοί Γκριμ ,είναι από τις πιο δημοφιλείς. Ένα παραμύθι με το οποίο μεγάλωσαν 

γενιές και γενιές κοριτσιών μέχρι σήμερα και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα συνεχιστεί. Ας μην ξεχνάμε 

πως η απλή αυτή ιστορία, δεν παύει να προσφέρει έναν από τους πιο κατανοητούς, εύληπτους και 

αναμφίβολα τρυφερούς τρόπους, για να αντιληφθεί ένα μικρό παιδάκι ότι στη ζωή υπάρχουν κίνδυνοι 

και ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε όπως ακριβώς δείχνουν. Ο «κακός λύκος» μπορεί να 

μεταμφιεστεί, να φορέσει τα ρούχα της γιαγιάς και να απειλήσει το μικρό και ανυποψίαστο αγγελούδι. 

 

 

http://osdel.gr/index.php?page=article&article_id=154


Της Ελπίδας Πασαμιχάλη  

Σε αντίθεση με το κλασσικό παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας που είναι κατάλληλο κυρίως για παιδάκια 

νηπιακής ηλικίας (3-4, 5-6 ετών) , αφού μόνο τότε μπορούν αντιληφθούν τη δομή της αφήγησης, τη 

διαφορά του καλού με το κακό και την έννοια του κινδύνου, το εξαιρετικό βιβλίο Η Κοκκινοσκουφίτσα 

με 30 ήχους των εκδόσεων Ψυχογιός μπορεί να διαβαστεί και σε μωράκια που βρίσκονται στη βρεφική 

ηλικία και δώσει νέες πολύ σημαντικές προσλαμβάνουσες στην αντίληψη τους που μόλις οικοδομείται. 

Με δύο σειρές από πολύ εύχρηστα κουμπιά που βρίσκονται στις δυο εξωτερικές πλευρές του όμορφα 

εικονογραφημένου βιβλίου, η ιστορία του κλασσικού παραμυθιού πλαισιώνεται και εμπλουτίζεται με 30 

συναρπαστικούς και πολύ ρεαλιστικούς ήχους που σχετίζονται με τη ροή της αφήγησης. 

Από το κελάηδισμα των πουλιών στον …βρυχηθμό του λύκου 

Το κελάηδισμα των πουλιών που συνοδεύουν την ανύποπτη Κοκκινοσκουφίτσα όταν ξεκινάει για το 

σπίτι της γιαγιάς, ,το νιαούρισμα της γάτας, τα ανέμελο τραγουδάκι της μικρούλας, το κελάρυσμα από το 

ρυάκι που θα διασχίσει, το κόασμα των βατράχων, ο άνεμος που φυσά, δίνουν την ευκαιρία στο μωράκι 

να ακούσει ήχους γνωστούς αλλά και άγνωστους , να κάνει συγκρίσεις και συνδυασμούς. Η ειδυλλιακή 

ατμόσφαιρα του παραμυθιού, διακόπτεται όταν κάνει την εμφάνισή του ο λύκος. Τότε οι ήχοι αρχίζουν 

να γίνονται απειλητικοί, από τα βαριά του βήματα πάνω στο χορτάρι, μέχρι το ανησυχητικό του 

ουρλιαχτό. Η εισβολή του στο σπίτι της γιαγιάς, ο ήχος από την κλειδαριά με την οποία κλειδώνει τη 

γιαγιά μέσα στη ντουλάπα, η μεταμφίεση του σε …γιαγιά, η είσοδος της Κοκκινοσκουφίτσας, ο 

υποκριτικός του βήχας και ο βρυχηθμός του, όταν επιτίθεται στην Κοκκινοσκουφίτσα ,που τρέχει να 

σωθεί ουρλιάζοντας, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ενώ δεν είναι τρομακτική, σαφώς δίνει τα 

σήματα του κινδύνου στο παιδί. Το παραμύθι φυσικά τελειώνει με τον σωτήριο ερχομό του ξυλοκόπου, 

που αναγκάζει τον λύκο να τραπεί σε φυγή, ελευθερώνει τη γιαγιά από τη ντουλάπα και όλοι μαζί 

κάθονται με γέλια και χαρές να απολαύσουν τα κεκάκια που είχε φέρει μαζί της η μικρή 

Κοκκινοσκουφίτσα. Οι ήχοι ενισχύουν την απήχηση της αφήγησης στην φαντασία και στη μνήμη του 

παιδιού και η έννοιες τόσο της χαράς όσο και του κινδύνου, αναβαθμίζονται σε βιωματικό επίπεδο. 

Ένα βιβλίο που είναι «έξυπνο παιχνίδι»  

Όμως τα κουμπιά με τους ήχους, λειτουργούν και σε ένα άλλο επίπεδο στα μωρά βρεφικής ηλικίας, 

δίνοντας τους την ευκαιρία να αναπτύξουν την δική τους πρωτοβουλία και να αποκτήσουν μια 

«διαδραστική» σχέση με την αφήγηση του παραμυθιού και όχι μόνο. Διάβασα το παραμύθι της 

Κοκκινοσκουφίτσας με τους 30 ήχους στην κορούλα μου, όταν ήταν περίπου πέντε μηνών. Αμέσως 



έδειξε ασυνήθιστο ενδιαφέρον . Ήθελε να περιεργαστεί το βιβλίο, να εξερευνήσει την προέλευση των 

ήχων, με μια περιέργεια πολύ πιο συγκροτημένη από ότι σε άλλα «συμβατικά» παραμύθια που της 

διάβαζα. Μετά από τις δυο τρεις πρώτες φορές, σκέφτηκα να της δώσω την πρωτοβουλία και να πιέσω 

τον δείκτη τον δικό της πάνω στα κουμπιά. Το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και ο 

ενθουσιασμός της απροσδόκητος. Έμαθε να αναγνωρίζει τα κουμπάκια και πάνω από όλα άρχισε να 

αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δείκτη του χεριού της,, σε μια ηλικία που τα μωρά 

κάνουν κινήσεις εντελώς ασύντακτες. Το βιβλίο και οι ήχοι της έδωσαν το κίνητρο να προσπαθήσει. 

Σήμερα, που είναι δέκα μηνών, έχει καταλάβει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί τους δείκτες των χεριών και 

σε μια σειρά άλλες δραστηριότητες. Πειραματίζεται και σε άλλα παιχνίδια και όλη αυτή η εμπειρία, 

αυξάνει την αντίληψη της για τον περιβάλλοντα κόσμο. Βιβλία όπως Η Κοκκινοσκουφίτσα με τους 30 

ήχους, θα έλεγα ότι μπορούν να χαρακτηριστούν και ως «έξυπνα παιχνίδια» που βοηθούν στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της αντίληψης των παιδιών από την άγουρη βρεφική ηλικία. 

info@bookbar.gr  

 

Η Κοκκινοσκουφίτσα με 30 ήχους  

Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο  

Εκδόσεις Ψυχογιός  
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