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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

O φίλος μου ο ύπνος 

 έρχεται να με δει το μεσημέρι… 



 και μου απλώνει χαμογελαστός το χέρι. 

 Ο φίλος μου ο ύπνος 

 πάντα μου ανακατεύει τα μαλλιά… 

 κι όταν ξυπνάω είμαι σαν σκαντζόχοιρος, παιδιά! 

 Ο φίλος μου ο ύπνος 

 είναι φίλος μ’ όλα τα παιδιά… 

απ’ την Ανατολή ως τη Δύση και από τον Νότο ως τον Βορρά. 

 

Ένα βιβλίο που, με γλύκα και με χιούμορ, θα συμφιλιώσει τα παιδιά με την 

ιδέα του ύπνου! 

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ 

Όταν ένα παιδί έχει θέμα με τον ύπνο και δεν τον βλέπει με καλό... μάτι τότε 

το πρώτο που σκεφτόμαστε να κάνουμε είναι να του διαβάσουμε ένα βιβλίο! 

Και όχι άδικα... Το συγκεκριμένο βιβλίο δε βοηθάει απλά να νανουρίσουμε ένα 

παιδί, αλλά να το συμφιλιώσουμε και με την ιδέα του ύπνου. Ναι ο ύπνος μας 

παίρνει από όλα αυτά τα διασκεδαστικά που κάνουμε όταν είμαστε ξύπνιοι , 

αλλά μας βοηθάει να μεγαλώσουμε, μας ταξιδεύει σε ονειροχώρες και μας 

ξεκουράζει.Πως όμως να τα εξηγήσουμε όλα αυτά σε ένα μικρό παιδί; 

Το βιβλίο της Ράνιας Μπουμπουρή το κανει με πολύ εύστοχο τρόπο. Γραμμένο 

σε έμμετρο λόγο με τις πολύ όμορφες εικόνες της Χρύσας Σπυρίδωνος 

προκαλεί - προσκαλεί τα μικρά παιδιά να συμφιλιωθούν με τον ύπνο. Άλλωστε 

δεν κοιμούνται μόνο αυτά... Τον ύπνο τον χρειαζόμαστε όλοι. Και το πιο ωραίο 

όταν κοιμόμαστε είναι τα όνειρά μας! Που καμιά φορά μπορούμε να 

προσπαθήσουμε να τα κάνουμε πραγματικότητα! 

Ένα τρυφερό βιβλίο για όνειρα γλυκα! 

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

Με αφορμή το βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει: 

Δραστηριότητες: 

Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην τάξη ως αφορμή για 

δραστηριότητες σχετικές με τον ύπνο. Οι παρακάτω δραστηριότητες 

αφορούν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς: 

Να το χρησιμοποιήσουμε ως ανάνγωσμα πριν την μεσημεριανή ξεκούραση των 

παιδιων (πχ σε ολοήμερο τμήμα) 



Να μιλήσουμε για τα όνειρά μας 

Να συζητήσουμε για τα ωφελη του καλού ύπνου και για τους λόγους, που είναι 

απαραίτητος στα μικρά παιδιά 

Να σκεφτούμε ιδέες που θα μας βοηθήσουν να κοιμηθούμε εαν νιώθουμε ότι 

δεν νυστάζουμε 

Να ζωγραφίσουμε το πιο περίεργο όνειρο που έχουμε δει 

Να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας όνειρο 

Να ζωγραφίσουμε τα αγαπημένα μας αντικείμενα για την ώρα του ύπνου 

Να ζωγραφίσουμε ένα φανταστικό κρεβάτι, που θα θέλαμε να έχουμε στο 

δωμάτιό μας και να κοιμόμαστε σε αυτό 

Να φτιάξουμε με την τεχνική του κολάζ τον δικό μας ονειρόκοσμο, πολλά 

όνειρα μπερδεμένα όπως και όταν τα βλέπουμε στον ύπνο μας 

Να ζωγραφίσουμε πλάσματα της φαντασίας μας 

Να δραματοποιήσουμε την διαδικασία που μπορουμε να ακολουθήσουμε πριν 

τον ύπνο 

Στο KindyKids.gr θα βρείτε σχετικά: 

ΑΜΑΛΑΣΟΥΝΘΑ Η ΝΕΡΑΪΔΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ - ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ - 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗ 

ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΝΙΚΟΛΑ-ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΥΛΟΥ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΜΙΝΩΑΣ 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ-SHIRIN ADL-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΤΙΓΡΑΚΙ ΜΟΥ- MARY LOGUE- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

  

 Με ένα βιβλίο συντροφιά 

περνάμε πάντοτε καλά!! 

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!! 

 

http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/872-amalasountha-diaplasi.html
http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/872-amalasountha-diaplasi.html
http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/764-skotadi-nikolas-minwas.html
http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/764-skotadi-nikolas-minwas.html
http://www.kindykids.gr/recommendations/book-reviews/737-biblio-oneirwn-papadopoulos.html
http://www.kindykids.gr/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=887

