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Περίληψη 

Οι τεχνολογίες παρέχουν ίσες ευκαιρίες για μάθηση αποκτώντας μια νέα 

διάσταση και εισέρχονται στην κοινωνική και ψυχολογική ζωή των μαθητών. Υπό αυτό 

το πρίσμα, αν χρησιμοποιηθούν με σύνεση, οι τεχνολογίες δεν υπονομεύουν αλλά 

προσφέρουν, υποστηρίζουν και ανυψώνουν τη μαθησιακή διαδικασία, επομένως 

γίνονται μέσα που επιφέρουν κοινωνικές αλλαγές και εμπεριέχουν μετασχηματιστικές 

δυνατότητες, τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευθούμε στο μέγιστο βαθμό.   

Η ταχεία διάδοση και υιοθέτηση της τεχνολογίας πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις που τροφοδοτούν την 

ανάπτυξη της «εποχής της πληροφορίας» και μιας «κοινωνίας της γνώσης». Ένας 

τέτοιος μετασχηματισμός μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και 

μαθαίνουμε. Σήμερα η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και των υπολογιστών έχει 

επηρεάσει τη ζωή μας σε όλους τους τομείς. Συνεπώς δε θα μπορούσε να μείνει 

ανεπηρέαστος ούτε ο τομέας της εκπαίδευσης. Τα οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας 

στην εκπαίδευση είναι προφανή και η χρήση της ιδιαίτερα σήμερα, έχει γίνει πιο 

εύκολη θα λέγαμε από ποτέ και αυτό οφείλεται στην ευρεία χρήση φορητών συσκευών, 

laptop, tablet, smartphone, τα οποία βρίσκονται σε αφθονία και προσφέρονται σε μια 

ευρεία γκάμα τιμών, κάνοντας τα έτσι οικονομικά προσιτά για όλους. 

Οι συσκευές αυτές πολύ χρήσιμα εργαλεία για τη διδασκαλία των παιδιών και 

την ενίσχυση του λεξιλογίου τους, καθώς προσφέρουν πολλές δυνατότητες. Επίσης, 

πλέον παρατηρείται ότι έχει αυξηθεί η μαζική προώθηση των e-books, ακόμα και στο 

τομέα της εκπαίδευσης. Η διαφορετική αλληλεπίδραση που προσφέρουν στο παιδί τα 

κάνει πιο ελκυστικά, συγκριτικά με τα έντυπα βιβλία, η αξία όμως των οποίων δεν 

παραγνωρίζεται. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορείς να αισθανθείς ένα e-book, όπως 

αισθάνεσαι ένα βιβλίο.   

Με βάση όσα αναφέρθηκαν, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της 

διδασκαλίας του λεξιλογίου κατά την διάρκεια ανάγνωσης παραδοσιακών βιβλίων και 

e-book σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέσω μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ο 

σχεδιασμός μιας ερευνητικής πρότασης.  

 

Λέξεις- Κλειδιά: Ηλεκτρονικό βιβλίο, Λεξιλόγιο, Έντυπο βιβλίο. 
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Abstract 

Technologies provide equal learning opportunities by acquiring a new 

dimension and entering the social and psychological life of students. In this light, if 

used wisely, technologies do not undermine but offer, support and elevate the learning 

process, so they become tools that bring about social change and contain 

transformational possibilities, which we must make the most of.  

The rapid spread and adoption of information and communication technology 

(ICT) is one of the forces behind the development of the "information age" and a 

"knowledge society". Such a transformation can transformation the way we live, work 

and learn. Nowadays, the rapid growth of technology and computers has affected our 

lives in all areas. Therefore, the education sector could not be left unaffected either. The 

benefits of using technology in education are obvious and its use especially today has 

become easier than ever and this is due to the widespread use of portable devices, 

laptops, tablets, smartphones, which are in abundance and offered in one wide range of 

prices, thus making them affordable for everyone. 

These devices are very useful tools for teaching children and strengthening their 

vocabulary, as they offer many possibilities. Also, it is now observed that the mass 

promotion of e-books has increased, even in the field of education. The different 

interaction they offer the child makes them more attractive, compared to printed books, 

but the value of which is not overlooked. It's a given that you can't feel like an e-book 

is like a book.   

Based on the above, the aim of this paper is to study the teaching of vocabulary 

while reading traditional books and e-books to preschool children, through a 

bibliographic review and a research proposal.  

 

Keywords: E-books, Vocabulary, Printed book.  
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Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών και η εμπλοκή τους στις 

ανθρώπινες δραστηριότητες έχει επιφέρει αλλαγές στην καθημερινότητα μας. Την 

σήμερον ημέρα, οι υπολογιστές και γενικότερα οι νέες τεχνολογίες έχουν κατακτήσει 

μεγάλο μέρος της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, γενικότερα αλλά και των παιδιών, 

ειδικότερα, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της. Η μεγάλη αυτή εξέλιξη, έχει 

επηρεάσει τη ζωή μας σε όλους τους τομείς, έχοντας τροποποιήσει τον τρόπο που 

ζούμε, εργαζόμαστε και μαθαίνουμε. 

Συγκεκριμένα στον τομέας της  εκπαίδευση ο μετασχηματισμός αυτός έχει 

ωθήσει τους εκπαιδευτικούς να αλλάξουν προοπτική, όσον αφορά τη χρήση και την 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σήμερα, οι νέοι άνθρωποι και ειδικότερα τα 

παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν μέσω της χρήσης της τεχνολογίας 

η οποία υποστηρίζει θετικά τη μαθησιακή διαδικασία, αν χρησιμοποιηθούν με σύνεση. 

Επομένως, οι νέες τεχνολογίες γίνονται μέσα που επιφέρουν κοινωνικές αλλαγές, τις 

οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο βαθμό. 

Με τη βοήθεια λοιπόν, του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και των άλλων 

τεχνολογικών μέσων, η εκπαιδευτική διαδικασία ωφελείται στο έπακρον αφού η 

μάθηση μετατρέπεται σε ένα ευχάριστο παιχνίδι όπου τα παιδιά  κατέχουν πρωταρχικό 

ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ανακάλυψη της νέας γνώσης γίνεται από τους 

ίδιους με διασκεδαστικό τρόπο γι’ αυτά, μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

λογισμικά.  

Παρατηρείται σήμερα, ότι έχει αυξηθεί η προώθηση των e-books ακόμα και 

στον τομέα της εκπαίδευσης, θεωρώντας τα πιο ελκυστικά για τα παιδιά συγκριτικά με 

τα έντυπα βιβλία. Είναι όμως η αξία τους ίδια;  Στο ερώτημα αυτό καλούμαστε να 

απαντήσουμε.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της διδασκαλίας του λεξιλογίου 

κατά την διάρκεια ανάγνωσης εντύπων βιβλίων και e-books σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, μέσω μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ο σχεδιασμός μιας 

προτεινόμενης έρευνας για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με την διδασκαλία 

λεξιλογίου κατά την διάρκεια ανάγνωσης εντύπων βιβλίων και e-books σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. 
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Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, η οποία έχει στηριχθεί κυρίως σε άρθρα και παρουσιάζει το θεωρητικό 

πλαίσιο. Αρχικά, αναφερόμαστε στη χρήση του παραμυθιού για την εκπαίδευση των 

μαθητών προσχολικής ηλικίας και πιο συγκεκριμένα στη σύνδεση της παιδικής 

λογοτεχνίας και της προσχολικής αγωγής, στο σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό 

βιβλίο, στη συμβολή του παιδικού βιβλίου στην ανάπτυξη των παιδιών γενικά και στο 

λόγο. Έπειτα, εστιάζουμε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και πιο συγκεκριμένα του e-book. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην 

αντιμετώπιση της πληθυσμιακής ομάδας των μαθητών με δυσκολίες, με τη χρήση της 

τεχνολογίας και θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

χρήσης των e-books. Τέλος, παρουσιάζεται η σύγκριση ανάμεσα στη διδασκαλία του 

λεξιλογίου κατά την διάρκεια ανάγνωσης παραδοσιακών βιβλίων και e-books σε 

παιδιά προσχολικής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο προβάλλεται ένα προτεινόμενο σχέδιο έρευνας για την 

διδασκαλία λεξιλογίου κατά την διάρκεια ανάγνωσης εντύπων βιβλίων και e-books σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο κεφάλαιο αυτό, έχει σχεδιαστεί μια ερευνητική 

πρόταση που στόχο έχει να παρατηρήσει τις επιδράσεις των παιδιών, όσον αφορά το 

διδαγμένο λεξιλόγιο με την χρήση e-books και έντυπων βιβλίων. Για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού έχουν οργανωθεί αναλυτικά δύο διδακτικές παρεμβάσεις. Η μια 

απευθύνεται στην ομάδα ελέγχου και η διδασκαλία του λεξιλογίου πραγματοποιείται 

με τη χρήση έντυπου βιβλίου και η δεύτερη απευθύνεται στην πειραματική ομάδα που 

πραγματοποιείται με χρήση e-books. 

Κάθε ομάδα διαπραγματεύεται δεκατέσσεριις λέξεις σε αριθμό, παρέχοντας 

στα παιδιά ίδιες επεξηγήσεις και ίδιες εικόνες. Στην πειραματική ομάδα, η διδασκαλία 

αλλά και η εμπέδωση των λέξεων- στόχων πραγματοποιείται μέσω ταμπλέτας, χωρίς 

την βοήθεια της εκπαιδευτικού. Αντίθετα, στην ομάδα ελέγχου όλα πραγματοποιούνται 

με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, που η εκπαιδευτικός αποτελεί βασικό κομμάτι 

της εκμάθησης των παιδιών. 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων έχει δημιουργηθεί 

ένα κριτήριο αξιολόγησης ειδικού λεξιλογίου ιστοριών (ΚΑΕΛΙ). Το κριτήριο αυτό 

προορίζεται να εφαρμοστεί πριν αλλά και μετά την παρέμβαση. Το κριτήριο 

αποτελείται από δεκατέσσερις σελίδες όσες και οι λέξεις- στόχοι που διδάσκονται κατά 

την διάρκεια της παρέμβασης (Παράρτημα 1) και έχει σχεδιαστεί να εφαρμοστεί πριν 
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και μετά την παρέμβαση προκειμένου να συγκριθούν τα αποτελέσματα τους και να 

εξαχθούν συμπεράσματα για τις επιδόσεις των παιδιών. 

Στο τέλος, ακολουθεί ο επίλογος όπου συνοψίζονται βασικά στοιχεία από όλο 

το μέρος της εργασίας και εξάγονται συμπεράσματα, με βάση την βιβλιογραφία, για 

την διδασκαλία του λεξιλογίου με τη χρήση έντυπων βιβλίων και e-books. Τέλος, 

αναγράφεται η σχετική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε σε όλη την εργασία.   
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Κεφάλαιο 1: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία για τα ηλεκτρονικά βιβλία έχει επικεντρωθεί 

δυσανάλογα στα παιδιά της σχολικής ηλικίας και στις ψηφιακές ιστορίες των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο μικρότερος αριθμός μελετών που συμπεριέλαβαν τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας και η ανάγνωσή τους σε tablet έχει βρει διάφορα 

πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ανάγνωσης σε σχέση με την παραδοσιακή ανάγνωση 

(Dore et al., 2018; O'Toole & Kannass, 2018; Zhou & Yadav , 2017).  

Συνεπώς, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το αν τα 

ηλεκτρονικά βιβλία είναι ισοδύναμα, καλύτερα ή χειρότερα από ό, τι τα έντυπα βιβλία 

για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως είναι η κατανόηση, η απόκτηση λεξιλογίου, η 

ανάκληση ιστοριών και χαρακτήρων, η προσοχή και η λεκτική συμμετοχή. Δεδομένου 

ότι οι ταμπλέτες και τα ηλεκτρονικά βιβλία αποτελούν μέρος των ημερήσιων 

δραστηριοτήτων των περισσότερων προσχολικών παιδιών (Rideout, 2017), η 

κατανόηση της χρησιμότητάς τους στη μάθηση είναι σημαντική. Υπάρχουν λιγοστές 

μελέτες που συγκρίνουν τα βιβλία αυτο-ανάγνωσης με tablet και τα έντυπα βιβλία 

(Reich, Yau, Xu, Muskat, Uvalle & Cannata, 2019)., όμως εξακολουθούν να υπάρχουν 

αμφίπλευρα αποτελέσματα όσον αφορά την κατανόηση, την ανάκληση και το 

λεξιλόγιο (O'Toole & Kannass, 2018; Reich, Yau & Warschauer, 2016). Δεδομένου 

αυτού, πρέπει να ερευνηθεί αν τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στην 

μάθηση του λεξιλογίου σε σχέση με τα έντυπα βιβλία. 

  



10 
 

1.1 Η διδασκαλία του λεξιλογίου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Το λεξιλόγιο, ως στοιχείο εγγενές σε όλες τις επικοινωνιακές εκδηλώσεις, είναι 

το βασικό μέσο επί του οποίου επεξεργάζεται η γλώσσα. Ως εκ τούτου, η διδασκαλία 

του πρέπει να καθιερωθεί ως ένας ουσιαστικός τρόπος για την πρόοδο των 

διαφορετικών γλωσσικών δεξιοτήτων, προφορικών και κυρίως γραπτών (Biemiller, 

2001). 

Κάθε άτομο χρησιμοποιεί στην καθημερινή του επικοινωνία μια σειρά 

συνηθισμένων λέξεων. Όταν μαθαίνει κάποιος μια νέα γλώσσα, η εκμάθηση 1000 

όρων ορίζεται ως η ελάχιστη ποσότητα που είναι απαραίτητη για μια ικανοποιητική 

επικοινωνία. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των 

λέξεων που χρησιμοποιεί το άτομο, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητά του να 

επικοινωνεί (Lessard-Clouston, 2013). 

Αποτελεί µία από τις βασικές δεξιότητες της γλώσσας, το λεξιλόγιο, καθώς 

συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στο να μπορέσει το άτομο να αναπτύξει τον προφορικό 

και γραπτό λόγο, όπως αναφέρει η Χλαπάνα (2012), η κατάκτηση ενός πλούσιου 

λεξιλογίου από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας συμβάλλει στη 

διευκόλυνση της ικανότητά τους για αποκωδικοποίηση και κατανόηση των κειμένων, 

τα οποία διαβάζουν κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών της σχολικής τους φοίτησης. 

Κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός, για το λόγο αυτό ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου των 

παιδιών κατά την προσχολική ηλικία (Ράλλη, 2008;Hiebert&Kamil, 2005. Hoffman, 

Teale&Paciga, 2014;Parizi, Chachudi, Okalidou&Petinou, 2013). 

Aν και πολλές πρώιμες δεξιότητες υποστηρίζουν την επιτυχία της ανάγνωσης 

αργότερα, η  υποστήριξη της πρώιμης γνώσης λεξιλογίου βελτιώνει την ανάγνωση με 

διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης (α) της υποστήριξης, της κατανόησης των 

λέξεων που τα παιδιά αποκωδικοποιούν, (β) της παροχής βοήθειας στα παιδιά, να 

αναγνωρίζουν πιο γρήγορα τις λέξεις όταν αποκωδικοποιούν, (γ) της καλλιέργειας 

δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης που υποστηρίζει επίσης την ανάγνωση και (δ) της 

ενίσχυσης της κατανόησης των παιδιών (Wasik, Hindman & Snell, 2016). 

 Διαχρονικές μελέτες δείχνουν σαφώς ότι οι ισχυρότερες δεξιότητες λεξιλογίου 

στο νηπιαγωγείο συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα ανάγνωσης με την πάροδο 

του χρόνου (Dickinson & Tabors, 2001). Ένα σχετικό εύρημα από αυτές και άλλες 

μελέτες είναι ότι τα παιδιά από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος συχνά εισέρχονται 

στο νηπιαγωγείο και βρίσκονται 12–18 μήνες πίσω από τα παιδιά μεσαίας τάξης στη 
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μάθηση του λεξιλογίου (Farkas & Beron, 2004), υπονομεύοντας αργότερα την 

ανάγνωση και την επιτυχία στο σχολείο (Beck & McKeown, 2007).  

Η γλώσσα έχει μια σύνθετη ταξινόμηση λέξεων: ρήματα, ονόματα, άρθρα, 

προθέσεις, επιρρήματα κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, κάθε μέρα εμφανίζονται νέες ιδέες 

και τάσεις που μετατρέπονται σε λέξεις. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις γλώσσες. Το 

λεξιλόγιο δεν είναι κάτι σταθερό και στατικό, καθώς ανανεώνεται συνεχώς και 

επεκτείνεται. Ένα καλό παράδειγμα είναι η νεανική ορολογία, δηλαδή οι λέξεις που 

κάθε γενιά των νέων ανθρώπων εφευρίσκει για να αναφερθεί σε πράγματα. Μερικοί 

παραμένουν, αλλά οι περισσότεροι εξαφανίζονται, είναι μανίες ή περασμένες τάσεις 

(Porter, 2017). 

Συμπερασματικά, η ανάπτυξη του λεξιλογίου συνιστά μια αναγκαία συνθήκη 

κατά τη δόμηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, αλλά και κατά τη διάρκεια της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το λεξιλόγιο είναι ένα εργαλείο που θα τους χρησιμεύσει 

στο μέλλον για να οικοδομήσουν σχέσεις, να γνωρίσουν τον κόσμο και να βρουν τη 

θέση τους (Lessard-Clouston, 2013). 

Παραδοσιακά, το λεξιλόγιο έχει διαμορφωθεί ως ένας από τους πιο ακριβείς 

και αντιπροσωπευτικούς δείκτες των μεμονωμένων διαφορών που βρέθηκαν μεταξύ 

των μαθητών, όσον αφορά τη γλωσσική τους ανάπτυξη. Έχει επιβεβαιωθεί, για 

παράδειγμα, ότι η κατοχή αυτού του παράγοντα καθορίζεται έντονα από μεταβλητές, 

όπως η ηλικία, το επίπεδο εμπειριών στο που αντιμετωπίζει το θέμα, την κοινωνική 

τάξη προέλευσης, το πολιτιστικό επίπεδο ή την πνευματική ανάπτυξη. Σε σχέση με 

αυτήν την τελευταία μεταβλητή αρκεί να σκεφτούμε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα 

στο λεξιλόγιο και τις ψυχολογικές εξετάσεις, και στην αξιοσημείωτη συσχέτιση μεταξύ 

του λεξιλογίου και της μνήμης, ή μεταξύ αυτού και της ικανότητας επίλυσης (Κασίδης, 

Αποστολίδου & Δουφεξή, 2016). 
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1.2  Η χρήση του παραμυθιού για την εκπαίδευση των μαθητών 

προσχολικής ηλικίας. 

 

1.2.1 Παιδική Λογοτεχνία και Προσχολική Αγωγή 

Τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας σε όλα τα άτομα διαδραματίζουν κρίσιμο 

ρόλο στη δημιουργία θεμελίων για ολόκληρη τη ζωή τους. Η ανάγκη φροντίδας για 

αυτήν την περίοδο είναι τόσο μεγάλη που οι ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί ερευνητές 

έχουν αναγνωρίσει την παιδική ηλικία ως το πιο σημαντικό στάδιο στην πορεία 

ανάπτυξης του χαρακτήρα οποιουδήποτε ατόμου (Littlefield-Cook, Cook, Berk & Bee, 

2005;Berk, 2012). Από αυτήν την άποψη, είναι απαραίτητο να δοθεί επαρκής προσοχή 

στην εκπαίδευση κατά την παιδική ηλικία. Σήμερα, η γρήγορη και επιταχυνόμενη τάση 

των αλλαγών στις κοινωνικές, επιστημονικές και τεχνικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής 

και η συνεχώς αυξανόμενη προσφορά νέων τεχνολογιών έχουν κάνει τα εκπαιδευτικά 

συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη 

δημιουργικότητα και την ανάπτυξη δημιουργικών ατόμων (Papadakis, Kalogiannakis, 

& Zaranis, 2016; Zaranis, Kalogiannakis, & Papadakis, 2013). 

Σε κάθε χώρα, η εκπαίδευση παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

ατόμου, έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά συστήματα να παρουσιάζουν μια ευρεία, πλούσια 

και σαφή εικόνα του μέλλοντος (Ghasemi & Oghlidos, 2005). Εν τω μεταξύ, η 

ανάγνωση βιβλίων με ιστορίες μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση των παιδιών για 

την καλοσύνη, να συνδέσει τους ανθρώπους σε ολόκληρη την κοινωνία μέσω 

συγκεκριμένων επικοινωνιακών σχέσεων και συμπεριφορών, να αναπτύξει και να 

παγιώσει την ικανότητα των ατόμων να αλληλεπιδρούν με την κοινωνία (Chavis, 

2011). 

 Η παροχή βιβλίων - ιστοριών σε παιδιά κατά τις πρώτες ηλικίες τους μπορεί 

να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την αποτελεσματική καθοδήγηση του μυαλού τους. Η 

ιστορία είναι ένα είδος αναγνώσιμης / ακουστικής αφήγησης όπου η τάση 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ ενός χαρακτήρα και ενός θέματος εκφράζεται με βάση τον 

στόχο, την ανάλυση ή  και το συμπέρασμα που έθεσε ο συγγραφέας / αφηγητής (Leski, 

2015). 

Η ανάγνωση βιβλίων, ειδικά μυθοπλασιών, μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά και 

τους εφήβους να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους, να αναγνωρίσουν τον εαυτό του 

ως χαρακτήρες που έχουν υποστεί παρόμοιες εμπειρίες και να αποκτήσουν μια νέα ιδέα 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08893675.2018.1504706?casa_token=WFdveCXmw-0AAAAA%3AbxnfS5fTNVsLQ-pD-EW3Jxr6EFkzfkSHzWpysP3tzusxQeBajmd99Qg6_-m4a5vHoPEoYSv9hAJw
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08893675.2018.1504706?casa_token=WFdveCXmw-0AAAAA%3AbxnfS5fTNVsLQ-pD-EW3Jxr6EFkzfkSHzWpysP3tzusxQeBajmd99Qg6_-m4a5vHoPEoYSv9hAJw
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08893675.2018.1504706?casa_token=WFdveCXmw-0AAAAA%3AbxnfS5fTNVsLQ-pD-EW3Jxr6EFkzfkSHzWpysP3tzusxQeBajmd99Qg6_-m4a5vHoPEoYSv9hAJw
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08893675.2018.1504706?casa_token=WFdveCXmw-0AAAAA%3AbxnfS5fTNVsLQ-pD-EW3Jxr6EFkzfkSHzWpysP3tzusxQeBajmd99Qg6_-m4a5vHoPEoYSv9hAJw
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για τον τρόπο έκφρασης των εσωτερικών τους ενθουσιασμών όσον αφορά τις 

εξωτερικές συμπεριφορές. Αυτή η εφαρμογή βιβλίων και μυθοπλασιών για τη θεραπεία 

και την αλλαγή συμπεριφοράς και ιδεών αναφέρεται συνήθως ως βιβλιοθεραπεία.  

Η βιβλιοθεραπεία αποκτά μεγάλη προσοχή από εμπειρογνώμονες και 

εκπαιδευτικούς εκπαιδευτές σήμερα, καθώς μπορεί να χρησιμεύσει ως κατάλληλη 

μέθοδος για την παροχή ανθρώπινων κοινοτήτων με συμπεριφορική και πνευματική 

εκπαίδευση. Μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη του άγχους, στην ανάπτυξη 

στρατηγικών αντιμετώπισης και στην έκφραση συναισθήματος και ιδεών για το 

πρόβλημα της ανησυχίας. Όλα αυτά κάνουν μυθοπλασίες και αφήγηση ιστοριών, 

δηλαδή τη βιβλιοθεραπεία, την καλύτερη και καταλληλότερη μέθοδο για την 

παράδοση εννοιών στα παιδιά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να κατανοήσουν 

διαφορετικά θέματα και καταστάσεις και να αναπτύξουν λύσεις για τα προβλήματα και 

τις διαφορές τους (Banki, Amiri, & As’adi, 2009). Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες για 

αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της 

σημαντικότητας της λογοτεχνίας στην προσχολική ηλικία, είναι σημαντικό να γίνει 

αναφορά στο περιεχόμενο της παιδικής λογοτεχνίας, έτσι ώστε να υπάρξει το 

κατάλληλο πλαίσιο σύνδεσης.  

Η παιδική λογοτεχνία είναι το σύνολο των αισθητικά δικαιωμένων κειμένων που 

είναι σε θέση να συμβάλλουν στη ψυχαγωγία των παιδιών και στην πνευματική τους 

καλλιέργεια, δηλαδή στην ανάπτυξη της ικανότητας για αντίληψη της ομορφιάς, στην 

ωρίμανση της προσωπικότητας και στη διαμόρφωση ελεύθερης συνείδησης» (Κατσίκη-

Γκιβάλου, 1995: 55). 

  Η παιδική λογοτεχνία είναι η τέχνη του λόγου, η οποία απευθύνεται σε παιδιά, 

αλλά δημιουργείται από ενήλικες και είναι προϊόν των πρόσφατων χρόνων. Κατά τον 

Γιάκο (1993), η παιδική λογοτεχνία δεν είναι το λογοτέχνημα το οποίο γράφουν τα 

παιδιά, αλλά τα λογοτεχνικά εκείνα κείμενα τα οποία έχουν την δυνατότητα να φέρουν 

το παιδί σε επαφή με την τέχνη της λογοτεχνίας. Κατά τον Δελώνη (1990), η παιδική 

λογοτεχνία είναι ο χώρος μέσα στον οποίο συνυπάρχουν τα λογοτεχνικά έργα, τα οποία 

αφορούν την παιδική ηλικία και ανταποκρίνονται στο συναισθηματικό και γλωσσικό 

τους επίπεδο.  

Μετά από την ανάγνωση-ακρόαση ενός λογοτεχνικού κειμένου τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας συσχετίζουν τον εξωτερικό κόσμο με τα προσωπικά τους 

προβλήματα και τις επιθυμίες τους, τα άγχη και τα όνειρα τους. Σε ό, τι αφορά θέματα 

που υπάρχουν και προβάλλονται στα σύγχρονα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας οι 
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συγγραφείς αντιμετωπίζουν το μικρό παιδί ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας μέσα στις 

σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές συνθήκες (Σκαρβέλη, 

2010). 

Επιλέγουν θέματα που έχουν σχέση με τη ζωή και την πραγματικότητα που 

βιώνει το παιδί. Βασική αιτία της διαφοροποίησης του περιεχομένου, του ύφους και 

της μορφής των σύγχρονων παιδικών βιβλίων είναι η συνεχής αλλαγή στον κόσμο και  

η διείσδυση της τεχνολογίας όπως η ψηφιακή απεικόνιση στα παιδικά βιβλία. Κατά 

συνέπεια, και το λογοτεχνικό βιβλίο για την προσχολική ηλικία εστιάζει σε θέματα 

όπως (Σκαρβέλη, 2010): 

- Ο κόσμος του παιδιού. Πολλά θέματα των λογοτεχνικών βιβλίων  

προσχολικής ηλικίας πηγάζουν από τις δραστηριότητες του παιδιού τόσο στο σπίτι όσο 

και στο σχολείο. Επικεντρώνονται στα παιχνίδια του, τα όνειρά του, την οικογένειά του 

και το φέρνουν σε επαφή με τον δικό του κόσμο. 

- Η κοινωνία. Η παιδική λογοτεχνία προβάλλει αξίες της κοινωνίας οι 

οποίες είναι πανανθρώπινες. Για παράδειγμα, προβάλλονται μηνύματα για την ειρήνη, 

τη φιλία, τη δικαιοσύνη, την αγάπη κ.α. Οι ήρωες αυτών των μηνυμάτων είναι 

ρεαλιστικοί, ανθρώπινοι και φίλοι με τα παιδιά.  

- Το φυσικό περιβάλλον. Τα σύγχρονα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας δεν 

προβάλλουν μια ρομαντική αντιμετώπιση τους περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα 

θέτουν στα παιδιά προβληματισμούς σχετικά με την αλόγιστη εκμετάλλευση του και 

γενικότερα την καταστροφή του από την παρέμβαση του ανθρώπου.  Έτσι, γίνεται 

προσπάθεια να καλλιεργηθεί ο σεβασμός προς τη φύση από τη νηπιακή ηλικία, τότε 

που δημιουργούνται οι βάσεις για τα μελλοντικά ιδεολογικά και αξιολογικά κριτήρια 

του παιδιού. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγκαταλείπονται θέματα που αναφέρονται 

στην ομορφιά του φυτικού και ζωικού κόσμου, στα φυσικά φαινόμενα, σε τόπους 

σημερινούς και παλαιότερους. Η ομορφιά και η δύναμη της φύσης ασκεί ιδιαίτερη 

γοητεία στο παιδί της προσχολικής ηλικίας. 

- Τεχνολογικός πολιτισμός. Θέματα που αφορούν στην εξοικείωση του 

παιδιού με τα τεχνολογικά επιτεύγματα καταλαμβάνουν σημαντική θέση στη σύγχρονη 

παιδική λογοτεχνία.  

- Το διάστημα. Η πρόσβαση του ανθρώπου μέσω της τεχνολογίας στο 

διάστημα έδωσε αφορμή για τη δημιουργία αξιόλογων βιβλίων, που βοηθούν το παιδί 

να γνωρίσει το γαλαξιακό χώρο. Οι φανταστικές ιστορίες και τα παραμύθια για το 
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διάστημα προωθούν τη φαντασία του παιδιού, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό του και 

διευρύνουν τον πνευματικό του ορίζοντα. 

- Ο κόσμος του μέλλοντος. Έντονη είναι επίσης η τάση της σύγχρονης 

παιδικής λογοτεχνίας να κάνει λόγο για πράγματα που έρχονται και με τα οποία θα 

έρθει αντιμέτωπο το παιδί στο μέλλον. Έτσι, προετοιμάζεται γι’ αυτά που θα 

συναντήσει και τοποθετεί στέρεα τον εαυτό του μπροστά στο αύριο. 
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1.2.2Το Σύγχρονο Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο 

Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο αποτελεί έναν συνδυασμό λεκτικού και 

οπτικού κειμένου. Συνδυαστικά, διαπιστώνεται ότι έχουν μια ιδιαίτερη δύναμη και 

αυτοτέλεια Καθώς λοιπόν τα εικονογραφημένα παιδικά ενδέχεται να είναι κείμενα 

κάθε είδους, η Γιαννικοπούλου (2008: 17) τα χαρακτηρίζει ως «δια- ειδολογικά, αλλά 

και παράλληλα ως δια-ηλικιακά, αφού εκ προθέσεως αλλά και εκ θέσεως απευθύνονται 

σε μια ευρύτατη ηλικιακή γκάμα ακροατηρίου.» 

Το εικονογραφημένο βιβλίο ασκεί σημαντικές επιδράσεις στο παιδί, καθώς 

συμβάλλει στον εμπλουτισμό των βιωμάτων του, καλλιεργώντας τις αισθήσεις του και 

παράλληλα με τη χρήση εικόνων ενισχύονται οι αναγνωστικές ικανότητες (Κιτσαράς, 

1993). Η εικονογράφηση του βιβλίου προσφέρει στο παιδί έναν νέο τρόπο να αντικρίζει 

τον κόσμο γύρω του και ταυτόχρονα οξύνει την ευαισθησία και την κριτική σκέψη του 

(Τσιλιμένη, 2003).  

Όλοι οι άνθρωποι είναι ξεχωριστές προσωπικότητες και διαφορετικοί 

χαρακτήρες. Έχουν λοιπόν ξεχωριστές ανάγκες, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με την 

ηλικία, το φύλο, την αισθητική. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά. Τα ερεθίσματα που 

θα τους δοθούν από τους ενήλικες πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια ώστε να 

μπορέσουν να καλυφτούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες του κάθε παιδιού 

(Αναγνωστόπουλου, Καλογήρου, Πάτσιου, 2001). Συγχρόνως πρέπει να συμβάλλουν 

στην οικοδόμηση νέων αναπαραστάσεων με ελκυστικό και επωφελή τρόπο ξεχωριστά. 

Τα λογοτεχνικά έργα για παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι σημαντικό να συνάδουν με 

τις ανάγκες τους. Τα κριτήρια που θα χρειαστεί να ληφθούν υπόψη είναι τα εξής 

(Τσιλιμένη, 1992): 

Α) Να εμπεριέχουν αισθητικά μηνύματα και να βοηθούν στην αισθητική 

καλλιέργεια του παιδιού. Το πρώτο που έχει να προσφέρει στο παιδί ένα καλό παιδικό 

βιβλίο είναι η αισθητική συγκίνηση. Μία σωστά δοσμένη εικόνα της φύσης ή της ζωής 

γενικότερα μετασχηματίζει τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού, προάγει το αισθητικό 

του κριτήριο και το εξευγενίζει. 

Β) Είναι προσαρμοσμένα στο γλωσσικό επίπεδο του παιδιού. Αν το κείμενο δεν 

συμβαδίζει με τις λεξιλογικές γνώσεις του παιδιού δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει το 

παιδί. Αυτό σημαίνει ότι το κείμενο δεν πρέπει να περιέχει μόνο γνωστές λέξεις, άλλα 

με αφετηρία το λεξιλόγιο του παιδιού να δίνει σταδιακά τη δυνατότητα για γνωριμία 

με καινούργιες λέξεις. Η αναλογία γνωστών και άγνωστων λέξεων πρέπει να είναι 

σωστή, για να μπορεί το παιδί να παρακολουθεί την αφήγηση ή την απαγγελία. 
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Γ) Να είναι αντίστοιχα των εμπειριών του παιδιού. Το μικρό παιδί δεν μπορεί 

εύκολα να παρακολουθήσει και επομένως να συγκινηθεί από τα πράγματα και να 

κατακτήσει λέξεις που είναι απομακρυσμένες από το γλωσσικό του επίπεδο.  

Η προϋπόθεση που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη είναι η γλώσσα του κείμενου 

που θα επιλεγεί, να είναι συμβατή με την ηλικία, ώστε να είναι πιο ευχάριστο και 

κατανοητό. Τα κείμενα που επιλέγονται είναι απαραίτητο να καλλιεργούν την 

ευαισθησία και την ευγένεια, ενισχύοντας τον ανθρωπισμό, την αγάπη, την ειρήνη και 

την ισότητα προάγοντας την κοινωνικότητα και την συνεργασία. Τα βιβλία συνιστάται 

να ενδυναμώνουν το αίσθημα της ασφάλειας και της αισιοδοξίας και να καλλιεργούν 

την ηρεμία και τη σιγουριά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια αποσιώπηση και παραποίηση 

της αλήθειας.  
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1.2.2.1 Η συμβολή του παιδικού βιβλίου στην ανάπτυξη των παιδιών 

Το βιβλίο συμβάλλει θετικά σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού. Κάθε 

άτομο από την ώρα που γεννιέται έχει την ανάγκη να επικοινωνήσει με τους γύρω του 

με τον λόγο. Πρώτα λοιπόν πρέπει να καλυφτεί αυτή η ανάγκη και το βιβλίο μπορεί να 

συντελέσει θετικά στην ανάπτυξη του λόγου. Τα παιδιά λατρεύουν τα παραμύθια έτσι 

νιώθουν ικανοποίηση και θέλουν να ακούν όλο και περισσότερα.  

Το παραμύθι έχει άμεση σχέση με τον λόγο. Η δομή του λόγου στο παραμύθι 

δεν είναι ίδια με την δομή της καθημερινής ομιλίας, ούτε με την δομή ενός γραπτού 

κειμένου. Έρχεται λοιπόν το παιδί σε επαφή με άλλη μορφή λόγου. Συγχρόνως 

εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό του και μαθαίνει να επικοινωνεί. Όπως και στον προφορικό, 

έτσι συμβάλλει και στον γραπτό λόγο. Συν τοις άλλοις, το βιβλίο βοηθάει τον ενήλικα 

να έρθει σε επαφή με το παιδί, καθώς αποτελεί το διαμεσολαβητή ανάμεσα στο 

τελευταίο και το βιβλίο (Θεοχαροπούλου, Κανάκη, Καραθανάση  & Μουστάκα, 2016; 

Νύκτα, 2017; Βενιώτη, 2017;  Ζώη,  Μανωλούλη, Πετροπούλου & Σένια, 2018). 

Παράλληλα μαθαίνουν να εστιάζουν την προσοχή τους όλο και περισσότερο  

και να κατανοούν όλο και πιο πολύπλοκες μορφές του γραπτού λόγου. Τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας ασκούνται στην ακρόαση προφορικών αφηγήσεων ή 

μεγαλόφωνων αναγνώσεων από ενήλικες, συνήθως, ή αναδιηγούνται ιστορίες που 

γνωρίζουν. Αντιλαμβάνονται βέβαια τη σχέση του προφορικού με το γραπτό, την 

κωδικοποίηση, μέσα από το ξεφύλλισμα των βιβλίων, ή την παρακολούθηση των 

ενήλικων ή άλλων αναγνωστών (Θεοχαροπούλου, Κανάκη, Καραθανάση  & 

Μουστάκα, 2016; Νύκτα, 2017; Βενιώτη, 2017;  Ζώη,  Μανωλούλη, Πετροπούλου & 

Σένια, 2018). 

Γενικά, ο ρόλος του ενήλικα είναι να λειτουργήσει υποβοηθητικά δίνοντας το 

μήνυμα ότι δεν είναι και ο ίδιος παντογνώστης. Ο γραπτός λόγος βρίσκεται παντού και 

μέσω των λογοτεχνικών κείμενων γίνεται αισθητός. Για να μπορέσει ένα παιδί να 

παρακολουθήσει την εξέλιξη μιας διήγησης χρειάζεται να προσέχει τα λόγια του 

παραμυθιού. Εξασκείται λοιπόν και η ικανότητα της προσοχής.  

Με τα βιβλία αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό η φαντασία του παιδιού, 

σύμφωνα με τον J. Piaget, η συμβολική σκέψη, δηλαδή η ικανότητα παραγωγής 

εικόνων που υπάρχουν στη μνήμη μας, εμφανίζεται στο παιδί πριν αρχίσει να μιλά. Το 

δεδομένο αυτό δείχνει πως η φαντασία του παιδιού αναπτύσσεται πολύ νωρίς. Πολλοί 

έχουν ασχοληθεί με τη φαντασία και υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις. Όμως όλοι 

συμφωνούν πως για τη σωστή εξέλιξή της πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο 
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περιβάλλον (Ζακοπούλου, 2012). Τα λογοτεχνικά κείμενα συμβάλλουν στην ενίσχυση 

της μνήμης. Το παιδί επίσης μαθαίνει για πράγματα, καταστάσεις και γεγονότα που 

μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να βιώσει στην πραγματικότητα (Ζακοπούλου, 

2012). 

Τα βιβλία επηρεάζουν έντονα τον ψυχικό κόσμο του παιδιού, καθώς μέσα από 

τις ιστορίες αρχίζει να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα. Όταν ένα παραμύθι 

διαβάζεται σε μια ομάδα παιδιών μπορούν να προκύψουν διάφορες συζητήσεις και 

δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνικότητα του παιδιού. Εκτός αυτού, μέσα από 

τα λογοτεχνικά έργα το παιδί έρχεται σε επαφή με όψεις της ζωής  ανθρώπων από 

διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά συγκείμενα και εποχές. 

Tο βιβλίο επηρεάζει τον τομέα της κίνησης, αφού μέσω αυτού μαθαίνει να 

εκφράζεται, του δίνεται η ευκαιρία να συνδυάσει τις γνώσεις και όλα αυτά που έχει 

μάθει μέσω της κίνησης αναπαριστάνοντας έναν ήρωα παραμυθιού, εκφράζοντας με 

την κίνηση ένα συναίσθημα που ένιωσε, μια συγκίνηση, ένα αντικείμενο, ένα ζώο, 

ελεύθερα χωρίς προγραμματισμένες κινήσεις και εντολές, αφήνοντας ελεύθερη τη 

φαντασία του (Ζακοπούλου, 2012). 
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1.2.2.2 Η συμβολή του παιδικού βιβλίου στην ανάπτυξη του λόγου των παιδιών. 

Η ανάγνωση βιβλίου είναι μια γόνιμη και απολαυστική δραστηριότητα στην 

παιδική ηλικία που υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών 

(Zevenbergen & Whitehurst, 2003). Πληθώρα ερευνών έχει τεκμηριώσει ότι η 

ανάγνωση και η αφήγηση ιστοριών σε μικρά παιδιά προάγουν την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου τους, τις ικανότητες αφήγησης, την ενημερότητα, την κατανόηση της 

ιστορίας και την κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με το εκτυπωμένο βιβλίο 

(Zevenbergen & Whitehurst, 2003;Hindman,Connor, Jewkes&Morrison, 2008;Isbell, 

Sobol, Lindauer&Lowrance, 2004;Kaefer, Pinkham&Neuman, 2017;Korat&Shamir, 

2012;Zhou&Yadav, 2017).  

Οι εμπειρίες ανάγνωσης ιστοριών έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις 

γνωστικές δεξιότητες των παιδιών σε σχέση με την αλληλουχία της πλοκής μιας 

ιστορίας, να κάνουν προβλέψεις για το αποτέλεσμα, να κατανοήσουν το μήνυμα της 

ιστορίας και να κατανοήσουν τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος (Tompkins, 2015). Οι 

ιστορίες παρέχουν εμπλουτισμένο πλαίσιο με το οποίο τα παιδιά μπορούν να 

παρουσιάσουν διαφορετικά θέματα, πρωταγωνιστές, προβλήματα και λύσεις, καθώς 

επίσης να σκέφτονται και να μάθουν για τις προοπτικές, τα συναισθήματα, τις 

πεποιθήσεις και τις ψυχικές καταστάσεις των πρωταγωνιστών. Τέλος, οι εμπειρίες 

ανάγνωσης βιβλίων, η συμμετοχή σε συνομιλίες και η έκθεση σε σπάνιες λέξεις 

επηρεάζουν την πρώιμη ανάπτυξη λεξιλογίου (DeTemple & Snow, 2003; Weizman & 

Snow, 2001; Χριστοφιδέλλη, 2016).  

Πολύ ισχυρή απόκτηση λεξιλογίου έχει τεκμηριωθεί σε περιβάλλοντα 

ανάγνωσης ιστοριών σε διάφορες ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων της προσχολικής 

(Reese&Cox, 1999;Wasik, Bond&Hindman, 2006) και του νηπιαγωγείου 

(Robbins&Ehri, 1994). Η έκθεση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε σπάνιο 

λεξιλόγιο και υποστηρικτική συζήτηση για τις λέξεις με ενήλικες επηρεάζει το 

λεξιλόγιο, ένα σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την κατανόηση της 

μεταγενέστερης ανάγνωσης (Weizman & Snow, 2001). 

Μελέτες ανάγνωσης ιστοριών έχουν εξετάσει εναλλακτικές έννοιες για το πώς 

η ανάγνωση βιβλίων μπορεί να υποστηρίξει την απόκτηση λεξιλογίου (Karweit & 

Wasik, 1996; Robbins & Ehri, 1994; Sénéchal, 1997). Όταν παρέχονται εξηγήσεις για 

νέες λέξεις, η μάθηση των παιδιών είναι ακόμη μεγαλύτερη (Beck & McKeown, 

2007;Pennoetal., 2002;Reese&Cox, 1999). Επιπλέον, οι μελέτες ρητής διδασκαλίας 

κατά την ανάγνωση του βιβλίου ιστοριών ακολουθούμενη από τη χρήση νέου 
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λεξιλογίου σε δραστηριότητες διδακτικών προγραμμάτων έχει αποδειχθεί ότι ωφελεί 

την εκμάθηση λέξεων-στόχων και τη γενική ανάπτυξη λεξιλογίου σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (Wasik & Bond, 2001; Wasik et al., 2006). 

Ένα άλλο όφελος της ανάγνωσης βιβλίων για την εκμάθηση λέξεων είναι ότι 

τα βιβλία μπορούν να διαβαστούν εκ νέου και αναφέρονται στην πάροδο του χρόνου, 

επιτρέποντας πολλαπλές εκθέσεις σε νέες λέξεις και ιδέες. Επιπλέον, κατά την 

ανάγνωση βιβλίων, οι λέξεις γενικά εισάγονται ως μέρος μιας ιστορίας (δηλαδή, 

αφηγηματικό κείμενο) ή μέσα σε ένα σώμα πλούσιων πληροφοριών σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο θέμα (π.χ. ενημερωτικό κείμενο), παρέχοντας ένα ουσιαστικό και 

παρακινητικό πλαίσιο. Τέλος, τα βιβλία μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να 

χρησιμοποιούν λέξεις, καθώς μπορούν να χρησιμεύσουν ως εφαλτήριο για συζήτηση 

στην οποία τα παιδιά μπορούν να μάθουν περισσότερα για την προφορά, την έννοια 

μιας νέας λέξης και την πρακτική τη χρήση της. Αυτά τα πολλαπλά θετικά στοιχεία της 

ανάγνωσης βιβλίων για την εκμάθηση λέξεων μπορεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρά για 

παιδιά από φτωχά οικογενειακά περιβάλλοντα, όπου η γλώσσα και το λεξιλόγιο μπορεί 

να είναι περιορισμένο (Fernald, Marchman, & Weisleder, 2013; Wasik, Hindman & 

Snell, 2016). 

Η διαδραστική ανάγνωση βιβλίων θεωρείται από τους ειδικούς ως ένα ιδανικό 

περιβάλλον στο οποίο παρέχει ένα ουσιαστικό και παρακινητικό πλαίσιο για την 

εκμάθηση του λεξιλογίου και γενικά της γλώσσας (Hogan et al. 2011). Καθώς οι 

εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν με τα παιδιά μέσω του κοινού πλαισίου της ανάγνωσης 

βιβλίων - ιστοριών, είναι σημαντικό να συμμετέχουν σε συνομιλίες που συνδέουν τις 

ιστορίες με τις εμπειρίες των παιδιών, αναλύοντας τις έννοιες των λέξεων και 

διερευνώντας τα στοιχεία κειμένου ή της αφήγησης (Dickinson, 2001; Dickinson, et al. 

2002) που αναπτύσσουν περαιτέρω το λεξιλόγιο και τις περιεκτικές γλωσσικές τους 

δεξιότητες. Κρίνεται αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν σκόπιμα και 

αφηρημένα σχόλια και ερωτήσεις ως μέρος της ανάγνωσης. Η συνδυασμένη χρήση της 

γλώσσας με βάση τα συμφραζόμενα και χωρίς τα συμφραζόμενα παρέχει στα παιδιά 

την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τον τύπο της σύνθετης γλώσσας που θα συναντηθεί 

καθ' όλη τη διάρκεια των σχολικών ετών (McKeown & Beck, 2003). Αντίθετα, η 

ανάγνωση ενός βιβλίου - ιστορίας δυνατά χωρίς διαδραστικά στοιχεία συνομιλίας δεν 

επαρκεί για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών που είναι απαραίτητες για 

μεταγενέστερο γραμματισμό (Pollard-Durodola, et al. 2011; Teale, 2003).  
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Η δημιουργία γνωστικών συνομιλιών κατά την ανάγνωση βιβλίων μπορεί να 

επιτευχθεί χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα και αφηρημένα σχόλια και ερωτήσεις. Για 

να γίνει αυτό, ο δάσκαλος πρέπει πρώτα να επιλέξει το λεξιλόγιο και τις έννοιες που 

θεωρούνται απαραίτητες και κατάλληλες για διδασκαλία. Χρησιμοποιώντας το 

λεξιλόγιο και τις έννοιες ως οδηγό, ο δάσκαλος κάνει σχόλια και ερωτήσεις ενώ 

διαβάζει δυνατά για να ξεκινήσει συνομιλία. Καθώς ο δάσκαλος διευκολύνει τη 

συνομιλία, πρέπει να ανταποκρίνεται στα σχόλια και τις ερωτήσεις των παιδιών 

προκειμένου να επεκταθεί στη γλώσσα τους αναδιατυπώνοντας τις λέξεις των παιδιών 

σε σημασιολογικά και γραμματικά προχωρημένες εκφράσεις ή επεκτείνοντας τα 

σχόλιά τους με βάση προηγούμενες εμπειρίες (Girolametto & Weitzman, 2002).   

Για τη βελτίωση των αφηγηματικών ικανοτήτων σημαντικό μέσο αποτελεί η 

ανάγνωση και αφήγηση των ιστοριών, γεγονός που τεκμηριώνεται ερευνητικά για την 

περίπτωση των μονόγλωσσων μαθητών, αλλά όχι στην περίπτωση των δίγλωσσων. Οι 

Otwinowska,  Mieszkowska, Białecka-Pikul Opacki & Haman (2018) εστίασαν στη 

μελέτη των δίγλωσσων αφηγήσεων και στην βελτίωση ή όχι τις αφηγήσεις ιστοριών 

από παιδιά. Στη μελέτη συμμετείχαν 75 Πολωνοί - Άγγλοι δίγλωσσοι μαθητές οι οποίοι 

διέμεναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και μελετήθηκαν οι δίγλωσσες αφηγήσεις τους.  

Οι δίγλωσσοι μαθητές αναδιηγούνται τις ιστορίες στα πολωνικά και στα 

αγγλικά και συγκρίθηκε η επίδοσή τους ανάμεσα στις δύο γλώσσες αλλά και με 

μονόγλωσσους μαθητές. Οι ερευνητές εστίασαν στη διερεύνηση του εάν η αναδιήγηση 

της ιστορίας μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της διγλωσσικής και της 

μονογλωσσικής αφήγησης στον ίδιο βαθμό και διαπίστωσαν θετικές συσχετίσεις. Κατά 

τη διάρκεια της αναδιήγησης  της ιστορίας οι μαθητές έλεγαν πιο μεγάλες ιστορίες 

ανεξάρτητα από τη γλώσσα και την ομάδα (δίγλωσσοι-μονόγλωσσοι). Εν κατακλείδι, 

οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η ανάδυση των ιστοριών μπορεί να βελτιώσει τις 

δεξιότητες αφήγησης  των δίγλωσσων μαθητών. 

Η αφήγηση, που βασίζεται σε εικονογραφημένα βιβλία με κείμενο και εικόνες 

ή άλλα ερεθίσματα, χρησιμοποιείται συχνά από τους λογοπαθολόγους για την 

αξιολόγηση των καθυστερήσεων της προφορικής γλώσσας (Melzi & Caspe, 2008). 

Δεδομένης της σχέσης μεταξύ των αφηγήσεων και του μεταγενέστερου γραμματισμού, 

είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς και σε ποια πλαίσια τα παιδιά μπορούν να 

αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή μιας ιστορίας. Επίσης, μέσα από 

την αφήγηση ιστοριών οι μαθητές εκδηλώνουν τις λεξιλογικές τους ικανότητες.  
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1.3 Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

1.3.1 Η αξιοποίηση του e-book στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η επιλογή ενός κατάλληλου εργαλείου νέων τεχνολογιών δεν είναι εύκολη 

υπόθεση, δεδομένου ότι πρέπει να επιλεγεί για να πληροί συγκεκριμένους στόχους του 

προγράμματος σπουδών. Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία περιλαμβάνει τέσσερα 

στάδια: (1) ανακάλυψη, (2) μάθηση πώς να είναι διαχειρίσιμο, (3) κατανόησης της 

χρήσης του και (4) εξειδίκευση (Wu, Yuan&Pan, 2018;Bingimlas, 2009).  

Προηγούμενοι συγγραφείς στη βιβλιογραφία προτείνουν ότι οι ΤΠΕ μπορεί να είναι 

ένα κυρίαρχο και ευέλικτο μέσο διδασκαλίας και μάθησης, αλλά, όπως συμβαίνει με 

οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, η μέριμνα και η εμπειρία είναι απαραίτητη για τη σωστή 

χρήση τους (Solhaug, 2009; Xu, Buhalis & Weber, 2017). 

Οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές είναι της άποψης ότι αυτά τα διάφορα 

ελκυστικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού βιβλίου, που περιγράφηκαν παραπάνω, 

μπορεί να είναι χρήσιμα ως μέσο υποστήριξης της ανάπτυξης των γλωσσών και της 

παιδείας των μικρών παιδιών (Labbo & Kuhn, 2000; Lefever Davis & Pearman 2005). 

Επιπλέον, πιστεύεται ότι η έκθεση σε αυτό το είδος λογισμικού μπορεί να είναι 

παρόμοια με εκείνη που παρέχεται από τη διαμεσολάβηση των ενηλίκων (Zelermier & 

Kuzulin 2004), όταν οι ενήλικες συμμετέχουν σε κοινή ανάγνωση βιβλίων με παιδιά 

που χρησιμοποιούν βιβλία με σκληρό δίσκο. 

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι τα διάφορα χαρακτηριστικά που είναι 

διαθέσιμα στο λογισμικό (π.χ. το κείμενο που επισημαίνεται ενώ διαβάζεται και 

εστιάζει στην εξάσκηση της φωνολογικής ενημερότητας) μπορούν να είναι ακόμα πιο 

αποτελεσματικά με ορισμένους τρόπους από την ανάγνωση σε ενήλικα παιδιά. Για 

παράδειγμα, ο Wood (2005) διαπίστωσε ότι οι επιπτώσεις μιας σύντομης παρέμβασης 

σε μικρά παιδιά (ηλικίας 5-6 ετών) απέδωσαν συγκρίσιμα επίπεδα επίτευξης σε 

ηλεκτρονικά βιβλία και σε ομάδες παρέμβασης με βάση τους ενήλικες. Επιπλέον, τα 

διαδραστικά χαρακτηριστικά του λογισμικού φαίνεται να επηρεάζουν τις στρατηγικές 

ανάγνωσης των παιδιών με πιο αποτελεσματικό τρόπο από αυτό που αποδεικνύεται 

από την υποστήριξη των ενηλίκων. 

Διαπιστώθηκε ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

φωνολογικής ευαισθητοποίησης των μικρών παιδιών (Wise et al., 1989; Chera & Wood 



24 
 

2003) και στις λεκτικές γνώσεις τους (Segers & Verhoeven 2002). Επιπλέον, έχει 

βρεθεί ότι τα ιστορικά βιβλία CD-ROM καλής ποιότητας, που περιλαμβάνουν «hot-

spots» σημεία που είναι συναφή και ενσωματωμένα στο περιεχόμενο της ιστορίας, 

προωθούν την κατανόηση των παιδιών από την ιστορία (Labbo & Kuhn 2000) και την 

ικανότητα ανάκλησής τους (Underwood & Underwood 1998). 

Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι όροι για την περιγραφή βιβλίων ιστοριών που 

παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. ηλεκτρονικό βιβλίο με tablet, 

εφαρμογή βιβλίου, ψηφιακό βιβλίο εικόνων, Reich et al., 2016). Το "ηλεκτρονικό 

βιβλίο" (E-book) έχει παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί ως γενικός όρος, καθώς τα 

ηλεκτρονικά βιβλία μπορούν να παρουσιαστούν μέσω υπολογιστών με πληκτρολόγιο 

και ποντίκι ή πιο πρόσφατα μέσω tablet με οθόνη αφής.. 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι ψηφιακά κατασκευασμένα και διατίθεται σε 

ποικίλες μορφές (π.χ. CD-ROM, iBooks) και σε είδη (π.χ. παραμύθια, βιβλία 

αλφάβητου) και διαθέτει διάφορα επίπεδα λειτουργικότητας και διαδραστικότητας. Τα 

ηλεκτρονικά βιβλία μπορούν να κυμαίνονται από τη στατική ψηφιακή ανατύπωση ενός 

έντυπου βιβλίου με πολύ περιορισμένη διαδραστικότητα έως βιβλία που διαθέτουν 

πολύ υψηλά επίπεδα διαδραστικότητας και δυνατότητες πολυμέσων, όπως κινούμενα 

σχέδια, ηχογραφημένο ήχο, λειτουργίες λεξικών, βίντεο, μουσική, ηχητικά εφέ και 

υπερσυνδεδεμένο υλικό (Hoffman, Teale & Paciga, 2014). 

Τα διαδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία μπορούν να μεταφορτωθούν σε οθόνες 

αφής, συσκευές, όπως τα iPads και τα tablet. Αυτοί οι τύποι διαδραστικών 

ηλεκτρονικών βιβλίων έχουν σχεδιαστεί ειδικά για οθόνη αφής και επιτρέπουν στα 

παιδιά να μεταφέρουν, για παράδειγμα, κινούμενα αντικείμενα σε όλη την οθόνη με 

ένα δάχτυλο(Sargeant, 2015). 

Με την κυκλοφορία του Apple iPad το 2010, τα μικρά παιδιά απέκτησαν 

μεγαλύτερη πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία. Η ευρεία διαθεσιμότητα οθονών 

αφής διευκόλυνε τη χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων για παιδιά που διαφορετικά θα 

χρειαζόταν βοήθεια με ποντίκι υπολογιστή ή πληκτρολόγιο. Αντ 'αυτού, οι εφαρμογές 

και τα ηλεκτρονικά βιβλία που σχεδιάστηκαν για μικρά παιδιά έγιναν άμεσα διαθέσιμα 

με το πάτημα ενός δακτύλου. Σε λιγότερο από μισή δεκαετία, τα ηλεκτρονικά βιβλία 

με βάση τις ταμπλέτες έχουν γίνει πανταχού παρόντα στη ζωή των μικρών παιδιών. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, παρατηρήθηκε μια εκθετική 

αύξηση της έκθεσης των μικρών παιδιών στην τεχνολογία και στις ηλεκτρονικές 

αφηγήσεις (Roberts & Foehr, 2008). Αυξανόμενος αριθμός παιδιών προσχολικής 
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ηλικίας έχει πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα πέρα από την τηλεόραση και τα βίντεο. 

Πρέπει να προστεθεί, μια μελέτη του 2007 της Vandewater και των συναδέλφων της η 

οποία διαπίστωσε ότι εκτός από την παρακολούθηση τηλεόρασης και βίντεο και την 

ακρόαση μουσικής, τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών ασχολήθηκαν επίσης με την 

αναπαραγωγή βιντεοπαιχνιδιών, τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την 

ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων.  

Λόγω της πληθώρας λοιπόν των ηλεκτρονικών βιβλίων στην εμπορική αγορά, 

η ποιότητα τους και οι επιπτώσεις στην μάθηση αμφισβητήθηκαν από τους ερευνητές 

(Batesetal., 2016;Reichetal., 2016). Τα ιπτάμενα κινούμενα σχέδια, για παράδειγμα, 

μπορούν να μειώσουν την προσοχή από την ιστορία (Christ, Wang&Erdemir, 2018). 

Μέσω προσεκτικής αξιολόγησης και σχεδιασμού (π.χ., εξασφαλίζοντας ότι τα 

συγκείμενα όπως τα γραφικά ή οι λέξεις συνδέονται με το παιχνίδι, το κείμενο ή το 

κινούμενο σχέδιο), τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν βρεθεί ότι αποτελούν θετικά εργαλεία 

για την υποστήριξη των πρώιμων εμπειριών ανάγνωσης (Koratetal., 2017. Moody, 

Justice, &Cabell, 2010). Γενικά, οι έρευνες αναφέρουν ότι η χρήση ηλεκτρονικών 

εργαλείων συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη των μαθητών (Broemmel, Moran & 

Wooten, 2015;YalçintasSezgin & Ulus, 2017;Etta & Kirkorian, 2019;Hoffman & 

Paciga, 2014; Roque, Teodoro, Cunanan & Evangelista, 2017;See, Madhubala, & Koo, 

2019; Zipke, 2017;ReichYau & Warschauer, 2016;Neumann, 2020;Zhou& Yadav, 

2017;Roskos, Burstein, You, Brueck & O’Brien, 2011; Smeets & Bus, 2012; Richter 

& Courage, 2017). 

Η έρευνα είναι περιορισμένη σχετικά με τη σύγκριση στατικών οπτικών εφέ, 

όπως αυτά που περιλαμβάνονται στα παραδοσιακά εικονογραφημένα βιβλία, με 

κινούμενα σχέδια. Εντούτοις, δείχνουν ότι η κινούμενη εικόνα μπορεί να βοηθήσει 

τους εκπαιδευόμενους να φανταστούν τις ψυχικές διαδικασίες και επομένως βοηθούν 

στην κατασκευή των διανοητικών αναπαραστάσεων αποτελεσματικότερα από τις 

στατικές εικόνες (Hoffler, Helmut, & Nerdel, 2010). Μία μελέτη δείχνει ότι οι 

κινούμενες εικόνες ωφελούν τους μαθητές περισσότερο από τα στατικά οπτικά σε όλα 

τα επίπεδα μάθησης (Lin & Dwyer, 2010), αν και αυτή η μελέτη και όλες οι άλλες 

διεξήχθησαν με μαθητές στο γυμνάσιο. 

Η μετα-ανάλυση του Hoffler & Leutner (2007) αποδεικνύει ότι σημαντικά 

οφέλη μπορούν να υπάρξουν από τη χρήση βίντεο και ρεαλιστικά κινούμενα σχέδια σε 

σύγκριση με τις στατικές εικόνες. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι η κινούμενη εικόνα  
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παρέχει ένα "έτοιμο" ψυχικό μοντέλο που είναι πιο εύκολα κατανοητό από τις εικόνες 

των στατικών εικόνων.  

Ωστόσο, αντίθετα από αυτά τα ευρήματα, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κινούμενες 

εικόνες δεν έχουν υπεροχή έναντι των στατικών (Lewalter, 2003), εν μέρει λόγω του 

γεγονότος ότι η κινούμενη εικόνα παρέχει συνήθως μεταβατικές πληροφορίες και 

εικόνες (Hegarty, 2004). Οι στατικές εικόνες μπορούν να επανεξεταστούν 

επανειλημμένα, ενώ οι κινούμενες εικόνες συχνά δεν έχουν την ίδια μόνιμη ισχύ.  

 Μελέτες στις Η.Π.Α. και στο εξωτερικό υποδηλώνουν ότι η πολυμεσική 

απεικόνιση των εικονογραφημένων βιβλίων είχαν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του 

γραμματισμού (Korat, 2009; Labbo & Reinking, 1999). Το έργο των de Jong και Bus 

(2004) αποκάλυψε ότι τα μικρά παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ιστορίες και 

να τις επαναλάβουν αφού έχουν ανεξάρτητες εμπειρίες με την ηλεκτρονική μορφή 

τους.  

Μια μελέτη από τους Verhallen, Bus και deJong (2006) αποκάλυψε επίσης ότι 

τα βιβλία πολυμέσων είναι πιο ευεργετικά από τα στατικά βιβλία για μικρά παιδιά που 

μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα και ότι αυτές οι γλωσσικές βελτιώσεις αυξάνονται 

σημαντικά λόγω επανειλημμένων εκθέσεων στο βιβλίο πολυμέσων, σε αντίθεση με τις 

επαναλαμβανόμενες εκθέσεις στο στατικό βιβλίο. Αυτές οι μελέτες δείχνουν επίσης ότι 

συνιστάται περισσότερη έρευνα σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να αποκτηθεί μια 

βαθύτερη παιδαγωγική κατανόηση, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται βιβλία με σκληρό 

εξώφυλλο μαζί με ηλεκτρονικές εκδόσεις των ίδιων βιβλίων. 

Οι νέες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, όπως τα tablet με οθόνη αφής και οι 

διαδραστικές εφαρμογές τους, γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες στις αίθουσες 

προσχολικής αγωγής (Geer, White, Zeegers, Au, & Barnes, 2017; Northrop & Killeen, 

2013). Οι διαδραστικοί ήχοι, οι φωνές και τα κινούμενα σχέδια των εφαρμογών 

«τραβούν» την προσοχή των παιδιών και τονώνουν τις αισθήσεις τους (Geist, 2014).  

Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας έχουν υιοθετήσει αυτές τις τεχνικές στη 

τάξη τους (Lu, Ottenbreit-Leftwich, Ding, & Glazewski, 2017; Woloshyn, Bajovic, & 

Worden, 2017). Οι δάσκαλοι διαδραματίζουν επίσης βασικό ρόλο στη στήριξη της 

ανάγνωσης με χρήση tablets και ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) (Christ, Wang, 

&Erdemir, 2018;Reich, Yau, &Warschauer, 2016).  

Τα ηλεκτρονικά βιβλία παρέχουν στα μικρά παιδιά μια ελκυστική διαδρομή 

(Smith, Li, Drobisz, Park, Kim  & Smith, 2013;Troseth, Strouse, Flores, Stuckelman & 

Johnson, 2020;Rvachew, Rees, Carola & Nadig, 2017; Troseth & Strouse, 
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2017;Τζιφόπουλος, 2019; Xu, Yau & Reich, 2019).  για να εξερευνήσουν 

διαφορετικούς κόσμους και να αποκτήσουν νέες γνώσεις μέσω αυτών των κοινωνικο-

πολιτιστικών εργαλείων (O'Toole & Kannass, 2018). Ο δάσκαλος-παιδί μοιράζεται την 

ανάγνωση των ηλεκτρονικών βιβλίων στην τάξη προσχολικής ηλικίας και έχει τη 

δυνατότητα να ενισχύσει την μαθησιακή εμπειρία των μικρών παιδιών 

(Cahill&McGill-Franzen, 2013). Η κοινή ανάγνωση με τα ηλεκτρονικά βιβλία που 

διαθέτουν ποιοτικά κινούμενα σχέδια και αλληλεπιδραστικότητα (π.χ., παροχή 

λεξικών) έχει βρεθεί ότι ενθαρρύνει το λεξιλόγιο και την εκμάθηση νέων λέξεων (Korat 

& Shamir, 2007;Korat & Shneor, 2019;Smeets  &Bus, 2012). 
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1.3.2 Η αξιοποίηση του e-book στην εκπαιδευτική διαδικασία για την 

αντιμετώπιση των μαθητών με δυσκολίες. 

Η έρευνα για την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών βιβλίων για παιδιά 

με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κινδυνεύουν από μαθησιακές 

δυσκολίες, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια (Zucker, Moody, & McKenna, 2009). 

Από όσο γνωρίζουμε, η επίδραση μιας δραστηριότητας ηλεκτρονικού βιβλίου στις 

αναδυόμενες δεξιότητες των μικρών παιδιών δεν έχει ακόμη διερευνηθεί. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση των μαθηματικών η επικρατούσα άποψη είναι ότι τα 

παιδιά αποκτούν γνώση αριθμών σε πολύ νεαρή ηλικία μέσω χειρισμών διαφόρων 

αντικειμένων στο περιβάλλον τους. Αυτή η εικόνα περιλαμβάνει την υποδομή 

μαθηματικής σκέψης που θα διαμορφωθεί κατά την πρώιμη ανάπτυξή τους (Jordan, 

Kaplan, Ramineni, & Locuniak, 2009). Τα μικρά παιδιά που δεν αποκτούν βασικές 

μαθηματικές δεξιότητες αργότερα θα δυσκολευτούν να αποκτήσουν πιο προηγμένες, 

δυσκολίες που μπορεί να συσσωρευτούν και να επιδεινωθούν με τον καιρό. Ως εκ 

τούτου, είναι σημαντικό να βρεθούν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία για τα μικρά 

παιδιά με τέτοιες δυσκολίες ακόμη και πριν φτάσουν στη σχολική ηλικία. 

Με αυτό το πνεύμα, η μελέτη των Shamir & Baruch (2012) επικεντρώθηκε στις 

επιπτώσεις ενός εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού βιβλίου με αριθμητικό περιεχόμενο στις 

αναδυόμενες μαθηματικές δεξιότητες παιδικών σταθμών ηλικίας 4,5 έως 7 ετών με 

αναπτυξιακές καθυστερήσεις που τους θέτουν σε κίνδυνο για την εμφάνιση 

μαθησιακών δυσκολιών. Επίσης, διερευνήσαν το λεξιλόγιό τους για να επιβεβαιώσουν 

προηγούμενα ευρήματα (Shamir, Korat, & Shlaffer, 2011) σχετικά με τις δεξιότητες 

γραμματισμού. Η αύξηση της διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών βιβλίων μεταξύ των 

διαφόρων πληθυσμών τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό 

μέσο για την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων με τα μικρά παιδιά (Shamir & Korat, 

2006), ιδιαίτερα εκείνα που διατρέχουν κίνδυνο για την εμφάνιση μαθησιακών 

δυσκολιών που παρουσιάζουν αναπτυξιακές καθυστερήσεις στις δεξιότητες 

γραμματισμού και μαθηματικών (Shamir, Korat, & Shlaffer, 2011). 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι δραστηριότητες που βασίζονται στον υπολογιστή 

και μπορούν να εμπλέκουν ενεργά τους εκπαιδευόμενους μέσω ποικίλων παραστάσεων 

πολυμέσων - κειμένου, προφορικών αφηγήσεων, κινούμενων σχεδίων και 

απεικονίσεων, μεταξύ άλλων - χαρακτηριστικών που αποδεικνύονται πολύ κινητήριες 

για τα παιδιά. Θεωρείται ότι τα διακριτικά χαρακτηριστικά τους θα μπορούσαν να 

διευκολύνουν τις μαθησιακές εμπειρίες των μικρών παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, 
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διότι παρέχουν ένα διαδραστικό και πολυαισθητικό τύπο μαθησιακής δραστηριότητας 

που χρειάζονται λόγω των χαμηλότερων επιπέδων αντίληψης και δεξιοτήτων μνήμης 

(Breznitz, 1997). Τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν επίσης τη δυνατότητα να 

εξουδετερώσουν την περιορισμένη βραχυπρόθεσμη μνήμη των νέων παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες (Adams & Gathercole, 2000; Lipka, Lesaux, & Siegel, 2006). 

Οι Shamir & Baruch (2012) αναφέρουν ότι οι δεξιότητες μάθησης θα πρέπει να 

μεταδίδονται μέσω ενός πλαισίου που έχει σημασία και νόημα για το μικρό παιδί. Η 

μάθηση στο πλαίσιο μιας ιστορίας προσφέρει ένα φυσικό πλαίσιο για μικρά παιδιά, 

πολλοί από τους οποίους έχουν βιώσει την κοινή ανάγνωση των ιστοριών με έναν 

ενήλικα. Οι πρόσφατες έρευνές μας έδειξαν ότι η έκθεση των μικρών παιδιών που 

διατρέχουν κίνδυνο για μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του 

ηλεκτρονικού βιβλίου έχει ωφελήσει το λεξιλόγιό τους και τη φωνολογική γνώση 

(Shamir, Korat, & Shlaffer, 2011).  

Τα ηλεκτρονικά βιβλία που χρησιμοποίησαν οι Shamir & Baruch (2012)  

βασίστηκαν σε ένα μοντέλο που ανέπτυξαν ειδικά για την υποστήριξη εκπαιδευτικών 

στόχων, όπως ο αναδυόμενος γραμματισμός (Shamir & Korat, 2006). Κατά το 

σχεδιασμό αυτών των ηλεκτρονικών βιβλίων κατευθύνθηκαν από τη βιβλιογραφία για 

τη μάθηση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών γενικά και μέσω ηλεκτρονικών βιβλίων, 

ιδίως μεταξύ των μικρών παιδιών με ποικίλες ακαδημαϊκές ανάγκες. Χρησιμοποίησαν 

το μοντέλο για να αναπτύξουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με αριθμητικό περιεχόμενο 

ειδικά για την τρέχουσα μελέτη. Συνδύαζε δραστηριότητες για την προώθηση τόσο των 

βασικών αναδυόμενων μαθηματικών δεξιοτήτων όσο και των δεξιοτήτων γραμματικής 

ενώ ταυτόχρονα προκαλεί το κίνητρό της ανάγνωσης και την περιέργεια. 

Τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο για την εμφάνιση δυσκολιών (at-risk) συχνά 

εμφανίζουν αναπτυξιακές καθυστερήσεις στην αντίληψη και τη μνήμη (Breznitz, 

1997) που οδηγούν σε χαμηλότερες επιδόσεις στον αλφαβητισμό και στα μαθηματικά. 

Οι διαταραχές σε καθορισμένες περιοχές του εγκεφάλου αλληλεπιδρούν με τη βασική 

γνωστική λειτουργία, όπως τα χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης, η διαταραγμένη 

φωνολογική ευαισθητοποίηση, η κακή σύντομη και λειτουργική μνήμη, η 

καθυστερημένη αυτόματη επεξεργασία, τα προβλήματα αντιλήψεων και η 

αυτορύθμιση (Geary, 2004; Geary, 2009; Wolf, 1991). 

Ακόμη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας  που διατρέχουν κίνδυνο για την 

εμφάνιση δυσκολιών μπορούν να έχουν λιγότερο ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες 

από ό, τι οι συνομήλικοι της ίδιας ηλικίας (Van Luit, 2011). Τα μοναδικά 
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χαρακτηριστικά τους απαιτούν την ενσωμάτωση της πολυαισθητηριακής μάθησης 

(οπτική, ακουστική και αισθητηριακή) στις εκπαιδευτικές εμπειρίες τους για να 

αντισταθμίσουν την καθυστερημένη λειτουργία τους (Bulgren & Carta, 1993; 

Hetzroni, 2004; Lipka et al., 2006). 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία συνήθως αντιγράφουν το κείμενο και τις 

εικονογραφήσεις των έντυπων εκδόσεων τους, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά 

πολυμέσων όπως κινούμενα σχέδια, μουσική, ηχητικά εφέ, φωτισμένο κείμενο και 

αφήγηση κειμένου (de Jong & Bus, 2003; Labbo & Kuhn, 2000; Reinking, 1997). Έτσι, 

μπορούν να παρέχουν τον τύπο αντισταθμιστικών πολυαισθητικών εκδηλώσεων που 

χρειάζονται τα παιδιά. Τα ηλεκτρονικά βιβλία περιλαμβάνουν συχνά προαιρετικά 

hotspots που στοχεύουν σε συγκεκριμένες δεξιότητες - περιοχές στην οθόνη του 

υπολογιστή που μπορούν να ενεργοποιηθούν επανειλημμένα από τα παιδιά για 

πρόσθετη επεξεργασία πληροφοριών και που υποστηρίζουν τη βελτίωση των 

στοχευμένων δεξιοτήτων. Έχουν βρεθεί ηλεκτρονικά βιβλία με hotspots που 

συντονίζονται με το περιεχόμενο της ιστορίας για την κατανόηση της αφήγησης από 

τα παιδιά (Lewin, 2000. Segers & Verhoeven, 2002. 2003. 2004) και την ανάκληση της 

ιστορίας. Πράγματι, η πρόσφατη έρευνά μας έδειξε ότι η έκθεση των μικρών παιδιών 

που διατρέχουν κίνδυνο σε εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά βιβλία μπορεί να υποστηρίξει το 

λεξιλόγιό τους και τη φωνολογική τους συνείδηση στον ίδιο βαθμό με την κοινή 

ανάγνωση με τους ενήλικες (Shamir et al., 2011).  
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1.3.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του e-book 

Τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στα e- Books παρέχουν την «σκαλωσιά» 

(scaffolds) για να βοηθήσουν στη διαδικασία ανάγνωσης και μπορούν να συνδεθούν 

με τη θεωρία του Vygotsky για την σκαλωσιά και τη ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης 

(ΖΕΑ). Οι έννοιες της ζώνης της εγγύτερης ανάπτυξης (Vygotsky, 1978) και της 

σκαλωσιάς (Vygotsky, 1978; Wood, Bruner, & Ross, 1976) είναι στενά 

διασυνδεδεμένες. Η ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης ορίζεται ως η απόσταση μεταξύ του 

πραγματικού αναπτυξιακού επιπέδου και της πιθανής εξέλιξης τους μαθητή με την 

καθοδήγηση των ενηλίκων ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομηλίκους (Vygotsky, 

1978).  

Είναι η κατάλληλη βοήθεια που παρέχεται στους μαθητές για να επιτύχουν κάτι 

που κανονικά θα ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς να κάνουν ανεξάρτητα χωρίς αυτές 

τις υποστηρίξεις. Τα περιβάλλοντα που παρέχουν σκαλωσιά για μάθηση είναι 

αποτελεσματικά επειδή επιτρέπουν στους αρχάριους να λύσουν προβλήματα, να 

ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους ή να επιτύχουν στόχους που συνήθως δεν 

μπορούσαν να κάνουν ανεξάρτητα (Gonzalez, 2014). 

Σύμφωνα με τους Englert, Zhao, Dunsmore, Collings και Wolbers (2007), 

τεχνολογίες όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία μπορούν να σχεδιαστούν για να προσφέρουν 

την σκαλωσιά που οδηγεί τις γνωστικές λειτουργίες που αναδύονται πρόσφατα και να 

προωθούν τις ρουτίνες και τις διαδικασίες εγκαίρως που μπορεί να προκληθούν. Με 

άλλα λόγια, τα ηλεκτρονικά βιβλία μπορούν να βοηθήσουν και να δημιουργήσουν νέες 

ψυχικές διαδικασίες με τον ίδιο τρόπο που θα τους έδινε ο δάσκαλος (Gonzalez, 2014). 

Οι ενσωματωμένες υποστηρίξεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 

διαφόρων δεξιοτήτων ανάγνωσης (Pearman & Lefever-Davis, 2006; Quintana, Zhang, 

& Krajcik, 2005). Μπορούν να υποστηρίξουν την ανάγνωση, να βοηθήσουν τους 

μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση και να αισθάνονται σίγουροι για τη χρήση της 

τεχνολογίας και ταυτόχρονα να τους βοηθήσουν να κατακτήσουν δεξιότητες 

ανάγνωσης που ενδεχομένως δεν μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους. Συχνά οι 

σκαλωσιές που είναι διαθέσιμες στα e-Books επιτρέπουν στους μαθητές να διαβάζουν 

βιβλία που μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν ανεξάρτητα με την 

απουσία των στηριγμάτων. Αυτά τα στηρίγματα που υπάρχουν στα e-Books 

επιτρέπουν στους μαθητές να δουλεύουν στη ΖΕΑ τους, όπου συμβαίνει η πιο 

αποτελεσματική εκμάθηση (Vygotsky, 1978).  
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Παρόλα αυτά, σε ορισμένες έρευνες επισημαίνονται ότι η χρήση των e-books 

έχει μειονεκτήματα για τη μάθηση (Gonzalez, 2014). Ορισμένοι ερευνητές 

ισχυρίζονται ότι η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων μπορεί επίσης να εμποδίσει τη 

διαδικασία ανάγνωσης. Για παράδειγμα, οι βελτιώσεις πολυμέσων (κινούμενα σχέδια, 

ηχητικά εφέ, προφορά λέξεων κ.λπ.) στα e-Books ενδέχεται να αποσπούν την προσοχή 

για ορισμένους μαθητές (Lefever-Davis & Pearman, 2005; Schugar, Smith & Schugar, 

2013) τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των e-Books και όχι τα βασικά σημεία του 

κειμένου. Επιπλέον, τα eBooks μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από τα 

παραδοσιακά βιβλία (Grimshaw et al., 2007). Ο μεγαλύτερος χρόνος ανάγνωσης 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία περιορίζουν τη δυνατότητα 

των αναγνωστών να παρακολουθούν χειροκίνητα το κείμενο με ένα δάχτυλο ή 

σελιδοδείκτη ή ότι οι αναγνώστες ξοδεύουν μεγαλύτερο χρόνο για να εξερευνήσουν 

τις προσφορές ηλεκτρονικών βιβλίων.  

Ένας άλλος πιθανός περιορισμός στα e-Books είναι ότι μπορούν να συμβάλουν 

στη μάθηση της αδυναμίας σε ορισμένους μαθητές (Lefever-Davis & Pearman, 2005). 

Με άλλα λόγια, οι μαθητές μπορεί να εξαρτηθούν από τα εργαλεία προφοράς που 

ενσωματώνονται στα βιβλία και να μην προσπαθήσουν να αποκωδικοποιήσουν τις 

λέξεις μόνοι τους, καθιστώντας τους έτσι παθητικούς και όχι ενεργούς αναγνώστες.  

Εντούτοις, γενικά η έρευνα για τη χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων έδειξε ότι 

ωφελούν τη διαδικασία ανάγνωσης σε τομείς όπως η κατανόηση της ανάγνωσης (Doty, 

Popplewell, & Byers, 2001; Pearman, 2008), ευχέρεια (Oakley, 2003) και απλά μπορεί 

να κάνει την ανάγνωση ευκολότερη (Bus, de Jong & Verhallen, 2006) μειώνοντας το 

βάρος της αποκωδικοποίησης.  
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1.4 Η διδασκαλία του λεξιλογίου κατά την διάρκεια ανάγνωσης 

έντυπων βιβλίων και ebook σε παιδιά προσχολικής. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, έχει γίνει ιδιαίτερα αυξημένη 

ερευνητική προσπάθεια για να εξεταστούν οι επιπτώσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων 

στις δεξιότητες της γλώσσας και του εγγραματισμού των μικρών παιδιών (de Jong & 

Bus, 2003; Korat et al., 2017; Roskos, Burstein, Shang, & Gray, 2014). Πολλές μελέτες 

με παιδιά προσχολικής ηλικίας διαπίστωσαν ότι το λεξιλόγιο προωθήθηκε με 

ηλεκτρονικά βιβλία (Korat, Levin, Atishkin, & Turgeman, 2014; Korat & Shamir, 

2012) και βελτιωμένη κατανόηση που συνέβη με τις εφαρμογές ιστορικών βιβλίων που 

ενσωμάτωσαν ακουστική αφήγηση, μουσική και ήχο με κείμενο ιστορίας (O'Toole & 

Kannass, 2018; Reich etal., 2016). 

Ο Korat και οι συνεργάτες του (2017) διεξήγαγαν μια πειραματική μελέτη με 

40 παιδιά σε μια ανεξάρτητη ομάδα ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων και 38 παιδιά 

σε μια ομάδα ελέγχου. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η ανεξάρτητη ανάγνωση των 

ηλεκτρονικών βιβλίων βελτίωσε την εκμάθηση των λέξεων-κλειδιών των παιδιών. 

Υπογράμμισαν ότι τα αλληλεπιδραστικά στοιχεία του ηλεκτρονικού βιβλίου με λέξεις 

και ένα αναδυόμενο λεξικό αποτελούν ένα χαρακτηριστικό που βοηθά τα παιδιά να 

μάθουν λέξεις. Έχει αναφερθεί περαιτέρω ότι τα διαδραστικά οπτικά και ηχητικά 

χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών βιβλίων προάγουν την απόλαυση και την 

κατανόηση της ανάγνωσης (Moody et al., 2010). 

Ο Zipke (2017) εξέτασε την επίδραση της μάθησης των παιδιών μέσω 

διαδραστικών εφαρμογών ιστορίας σε tablet. Στο δείγμα συμμετείχαν 25 παιδιά 

προσχολικής ηλικίας 4 έως 5 ετών. Συγκρίθηκαν δύο συνθήκες: 1) Ανεξάρτητη 

ανάγνωση σε tablet (ανάγνωση με λειτουργία επισήμανσης κειμένου) και 2) 

Διδασκαλία ανάγνωσης βιβλίων από την εκπαιδευτικό εν συγκρίσει με ένα έντυπο 

βιβλίο. Ο εκπαιδευτικός είχε την εντολή να διεξάγει την ανάγνωση φωναχτά όπως με 

οποιοδήποτε βιβλίο εικόνας.  

Η αναγνώριση λέξεων και η κατανόηση της ιστορίας βρέθηκαν να είναι 

υψηλότερες όταν πρόκειται για το ηλεκτρονικό βιβλίο από ό, τι σε σύγκριση  με ένα 

τυπωμένο βιβλίο. Ο Zipke (2017) πρότεινε ότι αυτό το εύρημα θα μπορούσε να 

αποδοθεί στο χαρακτηριστικό παρακολούθησης κειμένου κατά την ανεξάρτητη 

ανάγνωση ηλεκτρονικού βιβλίου και ότι ένα χαρακτηριστικό παρακολούθησης 

ψηφιακών λέξεων μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για τη μάθηση. 
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Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων μπορεί να 

οδηγήσει σε φτωχότερα λεξιλόγια και κατανόηση των παραδόσεων εξαιτίας 

διαδραστικών χαρακτηριστικών, όπως "hot spots" (συγκείμενα) και παιχνίδια (Bus et 

al., 2015; Zucker , Moody& McKenna, 2009). Για παράδειγμα, οι De Jong and Bus 

(2003) διενήργησαν μια ελεγχόμενη μελέτη που συνέκρινε τη χρήση ηλεκτρονικών 

βιβλίων και τυπωμένων βιβλίων σε 48 παιδιά προσχολικής ηλικίας 4-5 ετών και 

διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που είχαν διαβάσει ένα τυπωμένο βιβλίο από έναν ενήλικα 

είχαν καλύτερη επίδοση στην ανάκληση ιστοριών από τα παιδιά που διαβάζουν 

ξεχωριστά ένα ηλεκτρονικό βιβλίο.  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά τείνουν να αγνοούν το προφορικό 

κείμενο χωρίς την καθοδήγηση των ενηλίκων, παίζοντας παιχνίδια και κάνοντας κλικ 

ανάμεσα σε κινούμενα σχέδια και βίντεο ενσωματωμένα στο ηλεκτρονικό βιβλίο. 

Αυτοί οι περισπασμοί μπορεί να οδηγήσουν τα παιδιά να ακούν μόνο θραύσματα της 

ιστορίας. Οι ανασκοπήσεις μελετών που συγκρίνουν τις επιπτώσεις των ηλεκτρονικών 

βιβλίων και των τυπωμένων βιβλίων είναι μικτές (Zucker et al., 2009). 

Επίσης, πολυάριθμες μελέτες έχουν τεκμηριώσει τα πλεονεκτήματα της 

ανάγνωσης ενός βιβλίου με τη βοήθεια ενήλικα, είναι λιγότερο γνωστά για τα δυνητικά 

οφέλη χωρίς την ύπαρξη ενήλικου αναγνώστη. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό, αφού 

η έρευνα έχει τεκμηριώσει με ακρίβεια τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα των 

διαλογικών πρακτικών ανάγνωσης, όπως η αμφισβήτηση, η αναδιατύπωση και η 

μελέτη της ιστορίας (Mol, Bus, de Jong, & Smeets, 2008; Whitehurst , Arnold, Epstein, 

& Angell, 1994), καθώς και διαδραστικές και συναισθηματικές συμπεριφορές. 

Ακόμα,  τα τελευταία χρόνια έχουν μελετηθεί διεξοδικές ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες, οι οποίες έχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως επιλογές read-to-me και 

“hot – spots”, στα οποία οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες εικόνες 

και λέξεις για να μάθουν ορισμούς, να ακούσουν ήχους, να παρακολουθήσουν 

κινούμενα σχέδια ή να παίξουν παιχνίδια. Γενικά, η χρήση της τεχνολογίας στη μάθηση 

έχει αναφερθεί ότι επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των μαθητών (Soares, Miller, 

Ciffone & Read, 2020; Korat & Falk, 2019;Roskos, Burstein, Shang&Gray., 

2014;Reich, Yau, Xu,  Muskat,  Uvalle & Cannata, 2019;Shamir, Korat & Fellah, 

2012;PromotingDeWetMarais&Klop, 2015;RoskosSullivan, Simpson & Zuzolo, 

2016). 

Πολλά ηλεκτρονικά βιβλία περιλαμβάνουν διαφορετικά εφέ πολυμέσων, όπως 

γραπτό κείμενο, προφορική ανάγνωση, προφορική ομιλία, κινούμενα σχέδια, μουσική 
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και ηχητικά εφέ. Η προφορική ανάγνωση του κειμένου από τον αφηγητή, 

συνοδευόμενη από την επισήμανση του κειμένου, μπορεί να παρέχει στους χρήστες 

πληροφορίες για τη φύση του γραπτού κειμένου, επιτρέποντας στα παιδιά να 

ακολουθούν προσεκτικά τις γραπτές λέξεις, φράσεις ή αποσπάσματα που τους 

διαβάζονται.  

Μια τέτοια δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη γνώση των 

παιδιών για τα γεγονότα της ιστορίας προσθέτοντας πληροφορίες που δεν εμφανίζονται 

στο αρχικό κείμενο ιστορίας. Μερικές φορές κάνοντας κλικ σε μια πιο μεγάλη λέξη 

του κειμένου θα μπορούσε να δώσει στα παιδιά μια εξήγηση μιας λέξης, η σημασία της 

οποίας δεν είναι ακόμη γνωστή στο μικρό παιδί.  
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Κεφάλαιο 2: Ερευνητική πρόταση 

2.1 Ερευνητικό πλάνο 

Η εφαρμογή της παρακάτω έρευνας, έχει σχεδιαστεί, να λάβει χώρα τέλη 

Ιανουαρίου έως μέσα Μάρτιου και η διάρκεια της είναι πέντε εβδομάδες. Με βάση 

τους μήνες αλλά και τα θέματα που διδάσκονται στο νηπιαγωγείο την περίοδο αυτή, 

επιλέχθηκαν πέντε θεματικές ενότητες προς επεξεργασία. Κάθε εβδομάδα θα 

διαπραγματευόμαστε και διαφορετικό θέμα. Η πρώτη εβδομάδα, η οποία λαμβάνει 

χώρα τέλη Ιανουάριου, επεξεργάζεται το θέμα της διαφορετικότητας και το βιβλίο με 

τίτλο «Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά». Η δεύτερη εβδομάδα - πρώτη εβδομάδα 

Φεβρουαρίου επεξεργάζεται το θέμα Διάστημα και το βιβλίο με τίτλο «Ο Λύκος 

Ζαχαρίας θέλει να πάει στο διάστημα». Η τρίτη εβδομάδα λαμβάνει χώρα τη δεύτερη 

ή τρίτη εβδομάδα Φεβρουαρίου επεξεργάζεται το θέμα Πάσχα και το βιβλίο με τίτλο 

«Ο λαγός που μισούσε τα κόκκινα αυγά». Η τέταρτη εβδομάδα - πρώτη εβδομάδα 

Μαρτίου επεξεργάζεται το θέμα Άνοιξη και το βιβλίο με τίτλο «Άνοιξη και το 

κουνελάκι χάνει το δρόμο για το σπίτι» και η πέμπτη εβδομάδα- δεύτερη εβδομάδα 

Μάρτιου επεξεργάζεται το θέμα Χελιδόνια και το βιβλίο με τίτλο «Το κόκκινο γιλέκο».  

  Η επιλογή των παραπάνω παραμυθιών πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα 

που έγινε σε ένα σύνολο βιβλίων. Βασικό κριτήριο για την επιλογή αυτή ήταν να 

μπορεί το βιβλίο να αξιοποιηθεί για την επεξεργασία του λεξιλογίου. Προσπαθήσαμε 

δηλαδή, η πλοκή να είναι ξεκάθαρη, να υπάρχει πλούσιο λεξιλόγιο,  η δομή του να 

είναι απλή και η εικονογράφηση να εμπεριέχει αρκετές λέξεις έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να εντοπίσουμε μέσα σε κάθε βιβλίο την αντίστοιχη λέξη. Όλα τα βιβλία 

που χρησιμοποιήθηκαν είναι εικονογραφημένα, παιδικά βιβλία, τα οποία περιγράφουν 

ιστορίες με απλή δομή. Ακόμη, έχουν αφηγηματικά και διαλογικά μέρη, πλούσιο 

λεξιλόγιο και οι εικόνες του απεικονίζουν αρκετές λέξεις. Και στα πέντε βιβλία υπάρχει 

μια ιστορία η οποία ξεκινάει με ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κεντρικός ήρωας, 

συνεχίζει με το πως εξελίσσονται τα επεισόδια και στο τέλος παρουσιάζεται η επίλυση 

του προβλήματος. Η νηπιαγωγός λοιπόν και τις πέντε εβδομάδες πραγματοποιεί 

κανονικά την διδασκαλία των θεμάτων αυτών. Εφαρμόζει όλες τις δραστηριότητες που 

έχει σχεδιάσει κανονικά, προσθέτοντας βέβαια την ανάγνωση των παραμυθιών, είτε με 

την χρήση έντυπων βιβλίων είτε με την χρήση ebooks, σε δύο μη διαδοχικές ημέρες.  

Σε κάθε βιβλίο έχουν επιλεχθεί να επεξεργαστούν τρεις λέξεις- στόχοι. Για την 

επιλογή αυτών των λέξεων βασιστήκαμε στα δεδομένα που παρέχει η διεθνής 
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βιβλιογραφία και μας καθοδηγούν  (Blachowicz, Fisher & Watts-Taffe, 2005; Gersten 

& Baker, 2000; Juel & Deffes, 2004). Είναι λοιπόν λέξεις, άγνωστες στα παιδιά, 

κατάλληλες για την ηλικιακή τους ομάδα, που κατέχουν κάποια γνώση της βασικής 

σημασίας τους και στο μέλλον θα μπορέσουν να την χρησιμοποιήσουν στην 

καθημερινή τους ζωή. Ακόμη είναι λέξεις, που υπάρχουν μέσα στο κείμενο των 

ιστοριών, τουλάχιστον μία φορά, βοηθούν στην  κατανόηση του κειμένου, 

απεικονίζονται στην εικονογράφηση του βιβλίου  και μπορούν  να διδαχτούν με 

διαφορετικές τεχνικές από τους εκπαιδευτικούς.  

Πρέπει να προστεθεί ότι, προκειμένου να επαναληφθούν οι λέξεις μέσα στο 

κείμενο, της ιστορίας, τις τοποθετήσαμε εμβόλιμα σε φράσεις, χωρίς όμως να 

αλλοιώσουμε το νόημα της ιστορίας. Έτσι, όλες οι λέξεις -στόχοι επαναλαμβάνονται 

μέσα στο κείμενο δυο φορές, εμφανίζονται μέσα στις εικόνες του βιβλίου και το 

επίπεδο δυσκολίας τους δεν είναι πάρα πολύ υψηλό προκειμένου, να μπορούν να 

ανταπεξέλθουν όλα τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, από κάθε ιστορία επιλέχθηκαν τρεις 

λέξεις οι οποίες θα διδαχτούν με την τεχνική της άμεσης διδασκαλίας λεξιλογίου. Στην 

πειραματική ομάδα με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών και στην ομάδα ελέγχου με 

τη χρήση έντυπου παραμυθιού. 

Η επεξήγηση των λέξεων και η επιλογή των συνωνύμων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση κάθε λέξης έγινε με τη βοήθεια του Λεξικού της 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Μπαµπινιώτης, 2002) που περιέχει τους ορισμούς από 

πάρα πολλές λέξεις και ενδείκνυται ακόμα και για αλλοδαπούς που ξεκινούν να 

μαθαίνουν την γλώσσα. Είναι δηλαδή, ένα λεξικό που παρέχει πολύ αναλυτικά τον 

ορισμό κάθε λέξης.  Στο λεξικό αυτό υπήρχανε όλες οι λέξεις- στόχοι που 

χρησιμοποιήσαμε.  
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2.2 Αξιολόγηση ειδικού λεξιλογίου ιστοριών 

Η αξιολόγηση του ειδικού λεξιλογίου ιστοριών πραγματοποιείται με το 

Κριτήριο αξιολόγησης ειδικού λεξιλογίου ιστοριών  (ΚΑΕΛΙ). Πρόκειται για ένα 

κριτήριο αξιολόγησης που εμφανίστηκε το 2012, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 

μιας έρευνας για την αξιολόγηση ειδικού λεξιλογίου ιστοριών (Χλαπάνα, 2012).   Το 

κριτήριο αυτό, βασίζεται στο πρότυπο του τεστ δεκτικού λεξιλογίου PPVT και 

αποτελείται από δοκιμασίες που τα παιδιά πρέπει να βρουν και να υποδείξουν, μέσα  

από ένα σύνολο τεσσάρων εικόνων, την εικόνα που αναπαριστά τη λέξη που τους 

ζητάτε. Έχει στόχο να εφαρμόζεται σε παιδιά, πριν αλλά και μετά από μια παρέμβαση, 

προκειμένου να καταγράφει η διαφορά στην πρόοδο τους και να εξαχθούν 

συμπεράσματα για το πόσες και ποιες λέξεις έχουν κατανοήσει, ως αποτέλεσμα της 

διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκε κατά την παρέμβαση. 

Μιλάμε, για ένα κριτήριο αρκετά βατό, ενδιαφέρον και ελκυστικό για τα παιδιά. 

Αυτό οφείλεται στην δομή του η οποία αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές  εικόνες, 

σε κάθε σελίδα Α4  από τις οποίες πρέπει να επιλέξει το παιδί μια μόνο. Μια δομή, η 

οποία δεν δημιουργεί σύγχυση στο παιδί, είναι εύκολη και ελκυστική διότι εμπεριέχει  

αποκλειστικά εικόνες και όχι λέξεις ή γράμματα. 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, το κριτήριο αυτό, τροποποιήθηκε και 

προσαρμόσθηκε στα δικά μας δεδομένα. Δηλαδή, διατηρώντας την δομή και την 

λογική του τροποποιήσαμε τις λέξεις- στόχους και κατ΄επέκταση και τις εικόνες. Το 

κριτήριο τώρα, αποτελείται από ένα δείγμα 14 λέξεων- στόχων και 56 διαφορετικές 

εικόνες. Οι εικόνες αυτές, συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο, επεξεργάστηκαν με το 

πρόγραμμα Fireworks και ομαδοποιήθηκαν ανάλογα. Κάποιες απεικονίζουν τις λέξεις- 

στόχους και κάποιες διαφορετικές έννοιες. Η συλλογή τους έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε 

να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικές γινόταν. Εικόνες ελκυστικές και παιχνιδιάρικες 

προς το παιδί και κοντά η μια στην άλλη, όσο αναφορά τις έννοιες, προκειμένου να 

αποφύγουμε το παιδί να επιλέξει την κατάλληλη εικόνα μόνο και μόνο επειδή οι 

υπόλοιπες δεν είναι σχετικές. Για παράδειγμα, αν θέλαμε να απεικονίσουμε την εικόνα 

ενός διστακτικού παιδιού επιλέξαμε μία εικόνα όπου ένα αγοράκι φαίνεται διστακτικό. 

Αντίθετα, οι επόμενες τρεις εικόνες προσπαθήσαμε να κινούνται στην ίδια λογική, να 

παρουσιάζουν παιδιά και συνήθως ίδιου φύλου, δηλαδή αγοράκι, που να εκδηλώνει 

ένα διαφορετικό συναίσθημα, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του 

κριτηρίου.  
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Η τοποθέτηση των εικόνων και η θέση της σωστής απάντησης σε κάθε φύλλο 

έγινε με τυχαίο τρόπο. Επίσης, όλες οι εικόνες βρίσκονται σε έγχρωμη μορφή. Παρόλα 

αυτά πρέπει να χορηγείται και να χρησιμοποιείται στην ασπρόμαυρη μορφή του 

προκειμένου να μην επηρεάζουν τα χρώματα της εικόνας τα παιδιά, συνεπώς και τα 

αποτελέσματα της έρευνας. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι, προκειμένου το κριτήριο αυτό να είναι αξιόπιστο και 

έγκυρο πραγματοποιήθηκε η χορήγηση του κριτηρίου σε  πειραματική διαδικασία για 

να δούμε αν το κριτήριο αυτό έχει ισχύ. Επιλέχθηκαν λοιπόν, τυχαία 10 παιδιά από μία 

τάξη νηπιαγωγείου στα οποία χορηγήθηκε το τεστ σε δύο φάσεις την πρώτη φορά και 

μετά από 15 μέρες χωρίς να υπάρξει καμία παρέμβαση προκειμένου να διαπιστώσουμε 

αν το τεστ αυτό είναι έγκυρο και αξιόπιστο. Τα αποτελέσματα του κριτηρίου έδειξαν 

ότι δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά οι επιδόσεις των παιδιών πριν και μετά.  

  Ο τρόπος χρήσης του κριτηρίου αυτού είναι απλός. Επιλέγουμε το παιδί με το 

οποίο θέλουμε να εκτελέσουμε το κριτήριο. Έπειτα, συμπληρώνουμε τα στοιχεία του 

παιδιού στο έντυπο βαθμολόγησης και συγκεκριμένα στο σημείο που αναγράφεται το 

όνομα του παιδιού, η ηλικία του,  ημερομηνία εξέτασης και το νηπιαγωγείο. Στην 

συνέχεια  του παρουσιάζουμε το δοκιμαστικό φύλλο δηλαδή, μια κόλλα Α4 που πάνω 

υπάρχουν τέσσερις εικόνες τις οποίες ζητάμε να παρατηρήσει. Έπειτα, του διαβάζουμε 

και του ζητάμε να εκτελέσει την εντολή που αναγράφεται στο πάνω μέρος του κάθε 

κριτηρίου δηλαδή, να βρει και να μας δείξει ποια εικόνα δείχνει την λέξη - στόχο. Σε 

κάθε φύλλο μια εικόνα είναι η σωστή και οι υπόλοιπες τρεις οι λανθασμένες. Το παιδί 

λοιπόν, αφού επιλέξει την απάντηση του και την αναφέρει στον εκπαιδευτικό, εκείνος 

με την σειρά του συμπληρώνει το έντυπο βαθμολόγησης. Στο έντυπο αυτό και 

συγκεκριμένα στον πίνακα που υπάρχουν γραμμένες οι λέξεις- στόχοι, πρέπει να 

συμπληρώσεις δίπλα από κάθε λέξη στην πρώτη στήλη την απάντηση του παιδιού και 

στην δεύτερη στήλη αν η απάντηση αυτή είναι σωστή η λάθος. Η ίδια διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί το κριτήριο. 

Στο πρώτο δοκιμαστικό φύλλο βρίσκεται μια δοκιμαστική άσκηση που 

αποσκοπεί στο να κατανοήσει το παιδί την δομή του κριτήριου. Εδώ, παρουσιάζονται 

τέσσερις εικόνες ένα δέντρο, ένα λουλούδι, ένας θάμνος και ένα κλαδί. Η νηπιαγωγός, 

ζητάει από το παιδί να παρατηρήσει τις εικόνες και έπειτα του διαβάζει την εντολή: 

Βρες και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει ένα δέντρο. Μόλις  το παιδί  δώσει την πρώτη 

του απάντηση η νηπιαγωγός καλείται να συμπληρώσει στο έντυπο βαθμολόγησης, 

δίπλα από την λέξη δέντρο, την απάντηση του παιδιού και αμέσως μετά, στην διπλανή 
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στήλη, αν είναι σωστή ή λάθος. Αφού τελειώσουμε με την πρώτη λέξη, προχωράμε 

στην επόμενη εντολή όπου έχοντας πάλι τις ίδιες εικόνες ζητάμε από το παιδί να βρει 

και να μας δείξει ένα θάμνο. Μόλις  το παιδί  δώσει την απάντηση του, η νηπιαγωγός 

πρέπει ξανά να συμπληρώσει στο έντυπο βαθμολόγηση, δίπλα από την λέξη θάμνος, 

την απάντηση του παιδιού και αμέσως μετά, αν η απάντηση αυτή είναι σωστή ή λάθος. 

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και με την τρίτη εντολή όπου ζητάμε από το παιδί 

να βρει και να δείξει ένα λουλούδι αλλά και με την τέταρτη, που ζητάμε από το παιδί 

να βρει και να δείξει ένα κλαδί. Μόλις το παιδί μπει στη λογική της λειτουργίας του 

κριτηρίου ξεκινάμε την αναγνώριση των λέξεων- στόχων. 

Στο δεύτερο φύλλο απεικονίζεται ένας αβλαβής άνθρωπος. Δίνεται στο παιδί 

χρόνος να παρατηρήσει τις εικόνες και  στην συνέχεια η νηπιαγωγός του διαβάζει την 

εντολή: Βρες και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει έναν αβλαβή άνθρωπο. Το παιδί 

επιλέγει μια εικόνα και η νηπιαγωγός καταγράφει, στον πίνακα που βρίσκεται στο 

έντυπο βαθμολόγησης, ποια είναι η επιλογή του παιδιού και αν είναι σωστή ή λάθος 

δίπλα από την αντίστοιχη λέξη-στόχο. Στο τρίτο ζητείται από το παιδί να βρει την 

εικόνα που απεικονίζει έναν άνθρωπο να αναρωτιέται. Στο τέταρτο ζητείται από το 

παιδί να βρει την εικόνα που απεικονίζει έναν άνθρωπο αναστατωμένο. Στο πέμπτο 

ζητείται από το παιδί να βρει την εικόνα που απεικονίζει έναν άνθρωπο 

απογοητευμένο. Στο έκτο ζητείται από το παιδί να βρει την εικόνα που απεικονίζει 

ρούχα μουσκεμένα. Στο έβδομο ζητείται από το παιδί να βρει την εικόνα που 

απεικονίζει έναν άνθρωπο διστακτικό. Στο όγδοο ζητείται από το παιδί να βρει την 

εικόνα που απεικονίζει έναν άνθρωπο έκπληκτο. Στο ένατο ζητείται από το παιδί να 

βρει την εικόνα που απεικονίζει ένα φινιστρίνι. Στο δέκατο ζητείται από το παιδί να 

βρει την εικόνα που απεικονίζει έναν άνθρωπο ξαφνιασμένο. Στο ενδέκατο ζητείται 

από το παιδί να βρει την εικόνα που απεικονίζει έναν άνθρωπο που ξαποσταίνει. Στο 

δωδέκατο ζητείται από το παιδί να βρει την εικόνα που απεικονίζει έναν άνθρωπο που 

τον παρηγορούν. Στο δέκατο τρίτο ζητείται από το παιδί να βρει την εικόνα που 

απεικονίζει έναν άνθρωπο που περιπλανάται. Στο δέκατο τέταρτο ζητείται από το παιδί 

να βρει την εικόνα που απεικονίζει μια ελιά πολτοποιημένη. Στο δέκατο πέμπτο 

ζητείται από το παιδί να βρει την εικόνα που απεικονίζει έναν άνθρωπο ανήσυχο και 

στο δέκατο έκτο να βρει την εικόνα που απεικονίζει ανθρώπους που περιηγούνται στην 

πόλη. 

Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται και με τα επόμενα φύλλα αξιολόγησης. Μόλις 

ολοκληρώσουμε όλα τα φύλλα, οι εκπαιδευτικοί έχοντας συμπληρώσει στο έντυπο 
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βαθμολόγησης την επιλογή του παιδιού σε κάθε λέξη και δίπλα αν είναι σωστή ή λάθος 

η απάντηση του καλείται να μετρήσει τις σωστές απαντήσεις. Στην συνέχεια πρέπει να 

συμπληρώσει τον αριθμό των σωστών απαντήσεων που έχει δώσει το κάθε παιδί στο 

πλαίσιο κάτω από τον πίνακα με τις λέξεις -στόχους.  

Αφού πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο, η πρώτη καταγραφή του κριτηρίου 

αξιολόγησης, προχωράμε στο δεύτερο στάδιο της παρέμβασης μας και της 

πραγματοποίησης της διδασκαλίας του λεξιλογίου είτε με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών είτε χωρίς. Μόλις ολοκληρωθεί  και αυτό, εφαρμόζουμε ξανά το ίδιο 

κριτήριο, με τον ίδιο τρόπο, στα παιδιά και συλλέγουμε τις απαντήσεις προκειμένου να 

συγκρίνουμε την διαφορά που υπάρχει στην επίδοσή τους και να εξάγουμε 

συμπεράσματα.  
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2.3 Ερευνητικός σχεδιασμός 

2.3.1 Προέλεγχος 

Ως πρώτο βήμα του σχεδιασμού παρέμβασης ορίζουμε τον προ έλεγχο των 

παιδιών με το κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού λεξιλογίου ιστοριών. Η νηπιαγωγός 

εξετάζει ένα προς ένα τα παιδιά, σε ένα ήσυχο δωμάτιο του νηπιαγωγείου. Αυτό 

προκειμένου να έχουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να συγκεντρωθεί το παιδί και 

να ανταπεξέλθει στην δοκιμασία. Η διάρκεια εξέτασης του κριτηρίου αυτού 

υπολογίζεται στα 20 με 30 λεπτά, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει κάθε παιδί.  

 

2.3.2 Διδακτική Παρέμβαση 

Ως δεύτερο βήμα ορίζεται η διδακτική παρέμβαση. Η διάρκεια της παρέμβασης 

αυτής υπολογίζεται πέντε βδομάδες. Κάθε εβδομάδα η νηπιαγωγός επεξεργάζεται ένα 

βιβλίο και τρεις διαφορετικές λέξεις - στόχους κάθε φορά. Αφού χωρίσει λοιπόν, τα 

παιδιά σε ίσες και ομοιογενής ομάδες, στην πρώτη ομάδα η διδασκαλία του λεξιλογίου 

πραγματοποιείται με την χρήση έντυπου παραμυθιού ενώ στην δεύτερη ομάδα με την 

χρήση e-books. Και στις δυο ομάδες η τεχνική που χρησιμοποιείται για την διδασκαλία 

του λεξιλογίου είναι η άμεσης διδασκαλίας λεξιλογίου.  

Όταν μιλάμε για άμεση διδασκαλία λεξιλογίου αναφερόμαστε στην μέθοδο η 

οποία βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο της νοηµατικής-προσληπτικής µάθησης του 

Ausubel (1962). Στο μοντέλο αυτό κυριαρχεί η διαδικασία της μάθησης, είναι η 

γλώσσα η οποία μεταδίδει γνώσεις από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή.  Σκοπός της 

μάθησης αυτής, είναι ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει μια καλά οργανωμένη δομή 

γνώσεων η οποία θα συνδέει την μια γνώση με την άλλη. Ακόμη, το αντικείμενο 

διδασκαλίας θα πρέπει να έχει μια διαδοχικά σταθερή σειρά  προκειμένου ο μαθητής 

να μπορεί να κατανοήσει, σταδιακά, τη νέα γνώση συνδέοντας την με προ υπάρχουσες 

γνώσεις του. Τέλος, σύμφωνα µε τον Ausubel (1962), η διδασκαλία γίνεται 

αποτελεσματική μόνο εάν ενεργοποιηθεί η αντίληψή του παιδιού. Αυτό επιτυγχάνεται 

με την χρήση διάφορων μέσων τα οποία τραβούν την προσοχή του. Με βάση αυτό, η 

επεξήγηση των λέξεων θα πρέπει να αποτελείται από α) τον ορισμό, β) την υπόδειξη 

στο βιβλίο, γ) την συνώνυμη, δ) την αναπαράσταση και ε) την χρήση σε παράδειγμα 

πάντα σε διαφορετικό πλαίσιο(Χλαπάνα, 2012). 

Στην πρώτη ομάδα λοιπόν, εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης διδασκαλίας 

λεξιλογίου με τη χρήση έντυπου βιβλίου.  Η νηπιαγωγός διαβάζει το βιβλίο σύμφωνα 
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με το θέμα που  διαπραγματεύεται εκείνη την εβδομάδα. Κατά την πρώτη ανάγνωση 

του παραμυθιού όλα τα παιδιά κάθονται στη παρεούλα και η νηπιαγωγός παρουσιάζει 

το βιβλίο. Στην συνέχεια ζητάει από τα παιδιά να παρατηρήσουν το εξώφυλλο και να 

αναλύσουν τι βλέπουν στην εικόνα. Έπειτα, διαβάζει τον τίτλο, τον συγγραφέα, τον 

εικονογράφο και τον εκδοτικό οίκο και παροτρύνει τα παιδιά να κάνουν προβλέψεις 

για την πλοκή του παραμυθιού. Αφού τα παιδιά αναφέρουν τις απόψεις τους ξεκινάει 

η ανάγνωση. Η νηπιαγωγός έχει στραμμένο το βιβλίο προς το μέρος των παιδιών, 

διαβάζει το κείμενο δείχνοντας την φορά της ανάγνωσης και χρωματίζοντας την φωνή 

της ανάλογα. Όταν συναντήσει κάποια λέξη - στόχο, για πρώτη φορά, μέσα στο κείμενο 

σταματάει την ανάγνωση και ξεκινάει την επεξεργασία της. Αρχικά, την επεξηγεί 

λέγοντας τον ορισμό στα παιδιά. Στην συνέχεια δείχνει την λέξη αυτή στην 

εικονογράφηση του βιβλίου. Έπειτα αναπαριστά την σημασία της λέξης. Τέλος, 

παρέχει στα παιδιά μία συνώνυμη και παρουσιάζει την λέξη αυτή σε μία διαφορετική 

πρόταση. Η διαδικασία αυτή κρατάει περίπου 30 με 40 λεπτά.  

Αναλυτικότερα, στο βιβλίο: Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά. 

1η λέξη-στόχος: Ξαποσταίνω  

Ορισμός: Ξαποσταίνω, σημαίνει κάθομαι και ξεκουράζομαι για λίγη ώρα.  

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε την Μιμή να ξαποσταίνει 

πάνω στο φύλλο.  

Αναπαράσταση: Η νηπιαγωγός σηκώνεται, κάνει μία βόλτα μέσα στην τάξη και 

μετά κάθεται να ξαποστάσει.  

Συνώνυμη: Ξαποσταίνω λέμε και όταν θέλουμε να ξεκουραστούμε, να κάνουμε 

διάλειμμα.  

Παράδειγμα: Όταν πηγαίνω βόλτα με το ποδήλατο μου, στο πάρκο, μου αρέσει 

να ξαποσταίνω κάτω από ένα δέντρο και να παρατηρώ την φύση. 

 

2η λέξη-στόχος: Ξαφνιασμένη 

Ορισμός: Ξαφνιασμένη είναι αυτή που νιώθει τρόμο, για κάτι που της έκαναν 

χωρίς να το περιμένει.   

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε την Μιμή που είναι 

ξαφνιασμένη.   

Αναπαράσταση: Παίρνουμε στο πρόσωπο μας την έκφραση του ξαφνιασμού. 

Συνώνυμη: Ξαφνιασμένη λέμε αυτήν που νιώθει έκπληξη. 
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Παράδειγμα: Είμαι ξαφνιασμένη με την απόφασή σου, να μην ξαναπάς στο 

κολυμβητήριο. 

 

3η λέξη-στόχος: Μουσκεμένοι 

Ορισμός: Μουσκεμένος είναι αυτός που είναι πάρα πολύ βρεγμένος.  

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε τα ποντικάκια που είναι 

μουσκεμένα. 

Αναπαράσταση: Σηκωνόμαστε όρθιοι και αναπαριστούμε ότι είμαστε πάρα 

πολύ βρεγμένοι. 

Συνώνυμη: Μουσκεμένο λέμε αυτόν που έχει μουλιάσει σε υγρό. 

Παράδειγμα: Τα παξιμάδια που τρώει η γιαγιά μου, είναι μουσκεμένα, για να 

μπορεί να τα μασήσει.  

 

Στο βιβλίο: Ο  Λύκος Ζαχαρίας θέλει να πάει στο διάστημα. 

1η λέξη-στόχος: Φινιστρίνι 

Ορισμός: Φινιστρίνι είναι το παράθυρο του πλοίου που έχει στρογγυλό σχήμα. 

Υπόδειξη: Σε αυτό σε αυτό το σημείο της εικόνας βλέπουμε το φινιστρίνι από 

το διαστημόπλοιο. 

Αναπαράσταση: Ζητάμε από τα παιδιά να αναπαραστήσουμε με τα χέρια μας 

ένα κύκλο λέγοντας ότι είναι ένα φινιστρίνι μέσα από το οποίο κοιτάμε την θέα. 

Συνώνυμη: Το φινιστρίνι αλλιώς το λέμε στρογγυλό παράθυρο. 

Παράδειγμα: Κοίταξα μέσα από το φινιστρίνι και είδα το γαλάζιο της 

θάλασσας. 

 

2η λέξη-στόχος: Αβλαβής  

Ορισμός: Αβλαβής αυτός που δεν έχει πάθει τίποτα. 

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το Ζαχαρία που είναι 

αβλαβής. 

Αναπαράσταση: Σηκωνόμαστε και αναπαριστούμε ότι είμαστε αβλαβής 

δείχνοντας τα μέρη του σώματος. 

Συνώνυμη: Αβλαβή λέμε αλλιώς τον άθικτο. 

Παράδειγμα: Ο θείος μου έπαθε ένα ατύχημα με το αμάξι αλλά, ευτυχώς 

επέστρεψε στο σπίτι αβλαβής. 
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3η λέξη-στόχος: Περιηγήθηκε 

Ορισμός: Περιηγούμαι σημαίνει ταξιδεύω σε ένα ξένο τόπο, για να γνωρίσω 

νέα πράγματα.  

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το διαστημόπλοιο να 

περιηγείται ανάμεσα στους πλανήτες. 

Αναπαράσταση: Σηκωνόμαστε και περιηγούμαστε την τάξη. 

Συνώνυμη: Περιηγούμαι λέμε όταν ταξιδεύω σε ένα ξένο τόπο. 

Παράδειγμα: Στα ταξίδια που πηγαίνω περιηγούμαι σε όλα τα μνημεία. 

 

Στο βιβλίο: Ο λαγός που μισούσε  τα κόκκινα αυγά. 

1η λέξη-στόχος: Περιπλανιέται  

Ορισμός: Περιπλανιέμαι σημαίνει περιφέρομαι χωρίς λόγο.  

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το λαγό να περιπλανιέται. 

Αναπαράσταση: Σηκωνόμαστε και περιπλανιόμαστε στην τάξη. 

Συνώνυμη: Περιπλανιέμαι λέμε όταν τριγυρίζουμε. 

Παράδειγμα: Όταν είμαι στεναχωρημένη περιπλανιέμαι μέσα στο σπίτι και 

σκέφτομαι.  

 

2η λέξη-στόχος: Έκπληκτος  

Ορισμός: Έκπληκτος είναι αυτός που του συνέβη κάτι χωρίς να το περιμένει.   

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας βλέπουμε το λαγό να είναι έκπληκτος. 

Αναπαράσταση: Αναπαριστούμε με το πρόσωπο μας έκπληξη. 

Συνώνυμη: Έκπληκτος είναι ο ξαφνιασμένος. 

Παράδειγμα: Η άσχημη συμπεριφορά σου με άφησε έκπληκτο.  

 

3η λέξη-στόχος: Πολτοποιημένα 

Ορισμός: Πολτοποιημένα είναι τα πράγματα που έχουν πατηθεί και έχουν γίνει 

χυλός.  

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε τα αυγά να είναι 

πολτοποιημένα.  

Αναπαράσταση: Αναπαριστούμε ότι πολτοποιούμε κάτι με τα χέρια μας. 

Συνώνυμη: Πολτοποιημένα λέμε και τα λιωμένα πράγματα.  

Παράδειγμα: Όλα τα φαγητά που τρώει το μωρό μας είναι πολτοποιημένα.  
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Στο βιβλίο: Άνοιξη και το κουνελάκι χάνει το δρόμο για το σπίτι. 

1η λέξη-στόχος: Ανήσυχο 

Ορισμός: Ανήσυχο λέμε αυτόν που βρίσκεται συνέχεια σε κίνηση, δεν έχει 

ηρεμία.  

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το κουνελάκι που είναι 

ανήσυχο.  

Αναπαράσταση: Αναπαριστούμε με το πρόσωπο μας ανησυχία.  

Συνώνυμη: Ανήσυχο λέμε τον άνθρωπο που είναι ταραγμένος, αναστατωμένος. 

Παράδειγμα: Το μωρό ήταν πολύ ανήσυχο όλο το βράδυ, ξυπνούσε κάθε πέντε 

λεπτά. 

 

2η λέξη-στόχος: Απογοητευμένο 

Ορισμός: Απογοητευμένος είναι αυτός που νιώθει άσχημα επειδή δεν έγιναν τα 

πράγματα που ήθελε.  

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το κουνελάκι που είναι 

απογοητευμένο. 

Αναπαράσταση: Αναπαριστούμε με το πρόσωπο μας απογοήτευση. 

Συνώνυμη: Απογοητευμένος είναι αυτός που είναι θλιμμένος. 

Παράδειγμα: Είμαι πολύ απογοητευμένος από τους γονείς μου γιατί δε μου 

πήραν το δώρο που μου είχαν υποσχεθεί. 

 

3η λέξη-στόχος: Αναρωτήθηκε  

Ορισμός: Αναρωτιέμαι σημαίνει βάζω στον εαυτό μου μία ερώτηση χωρίς να 

ξέρω ποια είναι η απάντηση.  

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας βλέπουμε το κουνελάκι να 

αναρωτιέται.  

Αναπαράσταση: Αναπαριστούμε ότι αναρωτιόμαστε με το πρόσωπο μας. 

Συνώνυμη: Αναρωτιέμαι λέμε όταν απορούμε για κάτι. 

Παράδειγμα: Αναρωτιέμαι ποια θα είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων μου.  
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Στο βιβλίο: Το κόκκινο γιλέκο. 

1η λέξη-στόχος: Παρηγορώ  

Ορισμός: Παρηγορώ σημαίνει όταν κάνω ή λέω σε κάποιον πράγματα για να 

του δώσω δύναμη, να του φτιάξω τη διάθεση και να μην λυπάται.  

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το ένα Χελιδόνι να 

παρηγορεί το άλλο. 

Αναπαράσταση: Πλησιάζουμε ένα παιδί, το χαϊδεύουμε και του λέμε 

ενθαρρυντικά λόγια. 

Συνώνυμη: Παρηγορώ λέμε όταν ανακουφίζουμε κάποιον από τα προβλήματα 

του. 

Παράδειγμα: Τώρα που βρίσκομαι σε μία ξένη χώρα ακούω ελληνικά 

τραγούδια και παρηγορώ τον εαυτό μου.  

 

2η λέξη-στόχος: Αναστατωμένα  

Ορισμός: Αναστατωμένος είναι αυτός  που ανησυχεί για κάτι. 

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας βλέπω  τα χελιδόνια αναστατωμένα.  

Αναπαράσταση: Σηκωνόμαστε παίρνουμε στο πρόσωπο μας έκφραση  

αναστάτωσης και πηγαίνουμε πάνω- κάτω. 

Συνώνυμη: Αναστατωμένο λέμε αυτόν που είναι ταραγμένος. 

Παράδειγμα: Δεν  βρίσκω τα κλειδιά μου και είμαι πολύ αναστατωμένος.  

 

3η λέξη-στόχος: Διστακτικός  

Ορισμός: Διστακτικός είναι αυτός που από φόβο ή από ανασφάλεια δεν κάνει 

αυτό που θέλει αμέσως. 

Υπόδειξη: Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το χελιδόνι που είναι 

διστακτικό.  

Αναπαράσταση: Αναπαριστούμε ένα διστακτικό παιδί. 

Συνώνυμη: Διστακτικό λέμε αυτόν που δειλιάζει. 

Παράδειγμα: Μην είσαι διστακτικός στο να μου πεις τη γνώμη σου, θα με 

βοηθήσεις να τελειώσω την δουλειά μου. 

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάγνωση της ιστορίας, η νηπιαγωγός συνεχίζει την 

επεξεργασία του θέματος πραγματοποιώντας τις προκαθορισμένες της 

δραστηριότητες. 
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Κατά την δεύτερη ανάγνωση του παραμυθιού, η νηπιαγωγός διαβάζει στα 

παιδιά το παραμύθι σε μια μη διαδοχική μέρα. Ξεκινάει την ανάγνωση έχοντας το 

παραμύθι στερεμένο προς το μέρος τους και δείχνοντας την φορά της ανάγνωσης. Όταν 

συναντήσουν κάποια από τις λέξεις - στόχους τους παρέχει μόνο τον ορισμό και την 

υποδεικνύει μέσα στην εικονογράφηση του βιβλίου. Η διαδικασία αυτή κρατάει 

περίπου 15 με 25 λεπτά και επαναλαμβάνεται σε όλα τα θέματα και βιβλία. 

Στην δεύτερη ομάδα η διδασκαλία του λεξιλογίου πραγματοποιείται μέσω της 

χρήσης e-books, με την τεχνική της άμεσης διδασκαλίας του λεξιλογίου. Για κάθε 

βιβλίο έχει σχεδιαστεί, μέσω του προγράμματος Flash, το αντίστοιχο e-Book.  Όλα τα 

e-books έχουν διατηρήσει την ιστορία, τη δομή, τα λόγια και τις εικόνες κάθε 

παραμυθιού προκειμένου τα παραμύθια και τα e-books να είναι όσο γίνεται πιο όμοια. 

Για να επιτευχθεί αυτό όλοι οι ήχοι των e-Βooks ηχογραφήθηκαν και επεξεργάστηκαν 

μέσω του πρόγραμμα Nero και οι εικόνες μέσω του προγράμματος Fireworks  

προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες μας, να μην αλλοιωθούν και είναι όλα 

ξεκάθαρα και κατανοητά. Δημιουργήσαμε λοιπόν, e-books προσιτά και κατανοητά στα 

παιδιά για να μπορέσει το παιδί να παρακολουθήσει το παραμύθι μόνο του και να 

διδαχθεί μέσω αυτού, όλες τις λέξεις - στόχους, χωρίς να χρειαστεί βοήθεια από τον 

εκπαιδευτικό.  

Ο τρόπος χρήσης των e-books είναι απλός. Τα παιδιά παίρνουν την ταμπλέτα 

και αρχίζουν να τρέχουν το πρόγραμμα. Σε κάθε e-book εμφανίζεται το εξώφυλλο όπου 

μια φωνή διαβάζει τον τίτλο, το συγγραφέα, τον εικονογράφο και τις εκδόσεις. Έπειτα 

στην οθόνη βλέπουμε τον κεντρικό ηρώα, ο οποίος παρουσιάζει ένα πρόβλημα προς 

επίλυση. Στην συνέχεια διαδραματίζεται η πλοκή του παραμυθιού και στο τέλος η 

επίλυση του προβλήματος αυτού. Σε κάθε παραμύθι παράλληλα με την εμφάνιση των 

εικόνων του παραμυθιού, στην οθόνη αναγράφεται και το κείμενο κάθε σελίδας. Το 

κείμενο αυτό, διαβάζει δυνατά και καθαρά μια φωνή στα παιδιά. 

 Μόλις η εφαρμογή συναντήσει μια λέξη - στόχο μέσα στο κείμενο, η λέξη αυτή 

μεγαλώνει και αμέσως ξεκινάει η επεξήγηση της. Αρχικά, εμφανίζεται η εικόνα του 

παραμυθιού μέσα στην οποία εντοπίζεται η λέξη - στόχος. Παράλληλα, η λέξη -στόχος 

είναι γραμμένη στο πλάι της εικόνας και μια φωνή αναφέρει τον ορισμό της λέξης. 

Στην συνέχεια, υποδεικνύεται η  λέξη αυτή πάνω στην εικόνα και έπειτα εμφανίζεται 

μια νέα εικόνα. Στην νέα εικόνα, απεικονίζεται η αναπαράσταση της λέξης - στόχου 

και ταυτόχρονα ζητείται από τα παιδιά να πραγματοποιήσουν την αναπαράσταση της. 

Τέλος, αναφέρεται η συνώνυμη και γίνεται χρήση της λέξης μέσα σε ένα παράδειγμα. 
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Μόλις ολοκληρωθεί η επεξήγηση της λέξης συνεχίζεται η ανάγνωση του παραμυθιού 

μέχρι να εντοπιστεί η επόμενη λέξη - στόχος. Η ίδια διαδικασία πραγματοποιείται σε 

κάθε λέξη - στόχο μέχρι  να ολοκληρωθεί το παραμύθι. Η προβολή του παραμυθιού 

διαρκεί περίπου 30-40 λεπτά και επαναλαμβάνεται με όλα τα e-books. 

Αναλυτικότερα, τα λόγια που ακούγονται σε κάθε λέξη - στόχο: 

Στο e-book: Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά. 

1η λέξη-στόχος: Ξαποσταίνω  

«Ξαποσταίνω, σημαίνει κάθομαι και ξεκουράζομαι για λίγη ώρα.  

Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε την Μιμή να ξαποσταίνει πάνω στο 

φύλλο.  

Για να κάνουμε και εμείς ότι ξαποσταίνουμε, όπως το παιδί στην εικόνα. 

Ξαποσταίνω λέμε και όταν θέλουμε να ξεκουραστούμε, να κάνουμε διάλειμμα.  

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Όταν πηγαίνω βόλτα με το ποδήλατο μου, στο πάρκο, μου αρέσει 

να ξαποσταίνω κάτω από ένα δέντρο και να παρατηρώ την φύση.» 

 

2η λέξη-στόχος: Ξαφνιασμένη 

«Ξαφνιασμένη είναι αυτή που νιώθει τρόμο, για κάτι που της έκαναν χωρίς να 

το περιμένει.    

Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε την Μιμή που είναι ξαφνιασμένη.   

Για να κάνουμε και εμείς ότι είμαστε ξαφνιασμένοι όπως την κυρία στην 

εικόνα. 

Ξαφνιασμένη λέμε αυτήν που νιώθει έκπληξη. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Είμαι ξαφνιασμένη με την απόφασή σου, να μην ξαναπάς στο 

κολυμβητήριο. » 

 

3η λέξη-στόχος: Μουσκεμένοι 

«Μουσκεμένος είναι αυτός που είναι πάρα πολύ βρεγμένος.  

Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε τα ποντικάκια που είναι μουσκεμένα. 

Στην εικόνα αυτή, βλέπουμε ένα παιδί που είναι μουσκεμένο. 

 Μουσκεμένο λέμε αυτόν που έχει μουλιάσει σε υγρό. 
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Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Τα παξιμάδια που τρώει η γιαγιά μου, είναι μουσκεμένα, για να 

μπορεί να τα μασήσει. » 

 

Στο e-book: Ο  Λύκος Ζαχαρίας θέλει να πάει στο διάστημα. 

1η λέξη-στόχος: Φινιστρίνι 

«Φινιστρίνι είναι το παράθυρο του πλοίου που έχει στρογγυλό σχήμα. 

Σε αυτό σε αυτό το σημείο της εικόνας βλέπουμε το Λύκο Ζαχαρία που κοιτάει 

από το φινιστρίνι του διαστημόπλοιου. 

Για να κάνουμε και εμείς ότι κοιτάμε μέσα από το φινιστρίνι που βλέπουμε 

στην εικόνα.  

Φινιστρίνι αλλιώς λέμε στρογγυλό παράθυρο 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Κοίταξα μέσα από το φινιστρίνι και είδα το γαλάζιο της 

θάλασσας.» 

 

2η λέξη-στόχος: Αβλαβής  

«Αβλαβής είναι ο άνθρωπος που δεν έχει πάθει τίποτα. 

Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το Ζαχαρία που είναι αβλαβής. 

Για να κάνουμε και εμείς ότι είμαστε αβλαβής, όπως τον άνθρωπο στην εικόνα. 

Αβλαβή λέμε αλλιώς τον άθικτο. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Ο θείος μου έπαθε ένα ατύχημα με το αμάξι αλλά, ευτυχώς 

επέστρεψε στο σπίτι αβλαβής.» 

 

3η λέξη-στόχος: Περιηγήθηκε 

«Περιηγούμαι σημαίνει ταξιδεύω σε ένα ξένο τόπο, για να γνωρίσω νέα 

πράγματα.  

Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το διαστημόπλοιο να περιηγείται 

ανάμεσα στους πλανήτες.  

Για να κάνουμε και εμείς ότι περιηγούμαστε μέσα στην τάξη όπως την κυρία 

στην εικόνα. 

Περιηγούμαι λέμε όταν ταξιδεύω σε ένα ξένο τόπο. 
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Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Στα ταξίδια που πηγαίνω περιηγούμαι σε όλα τα μνημεία.» 

 

Στο e-book:  Ο λαγός που μισούσε  τα κόκκινα αυγά. 

1η λέξη-στόχος: Περιπλανιέται  

«Περιπλανιέμαι σημαίνει περιφέρομαι χωρίς λόγο.  

Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το λαγό να περιπλανιέται στο δάσος. 

Για να κάνουμε και εμείς ότι περιπλανιόμαστε μέσα στην τάξη όπως τον 

άνθρωπο στην εικόνα.  

Περιπλανιέμαι λέμε όταν τριγυρίζω. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Όταν είμαι στεναχωρημένη περιπλανιέμαι μέσα στο σπίτι και 

σκέφτομαι. »  

 

2η λέξη-στόχος: Έκπληκτος  

«Έκπληκτος είναι αυτός που του συνέβη κάτι χωρίς να το περιμένει.   

Σε αυτό το σημείο της εικόνας βλέπουμε το λαγό να είναι έκπληκτος.  

Για να κάνουμε και εμείς, με το πρόσωπο μας, ότι είμαστε έκπληκτοι όπως το 

παιδί στην εικόνα. 

Έκπληκτος είναι ο ξαφνιασμένος. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Η άσχημη συμπεριφορά σου με άφησε έκπληκτο. » 

 

3η λέξη-στόχος: Πολτοποιημένα 

«Πολτοποιημένα είναι τα πράγματα που έχουν πατηθεί και έχουν γίνει χυλός.  

Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε τα αυγά να είναι πολτοποιημένα.  

Για να πολτοποιήσουμε κάτι πρέπει να το πιέσουμε με δύναμη για να λιώσει. 

Για να κάνουμε και εμείς ότι πολτοποιούμε κάτι με το πόδι μας. 

Πολτοποιημένα λέμε και τα λιωμένα πράγματα.  

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Όλα τα φαγητά που τρώει το μωρό μας είναι πολτοποιημένα. »  

 

Στο e-book: Άνοιξη και το κουνελάκι χάνει το δρόμο για το σπίτι. 

1η λέξη-στόχος: Ανήσυχο 
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«Ανήσυχο λέμε αυτόν που βρίσκεται συνέχεια σε κίνηση. Αυτόν που δεν έχει 

ηρεμία.  

Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το κουνελάκι που είναι ανήσυχο.  

Για να κάνουμε όλοι με το πρόσωπο μας ότι είμαστε ανήσυχοι όπως το παιδάκι 

στην εικόνα.  

Ανήσυχο λέμε τον άνθρωπο που είναι ταραγμένος, αναστατωμένος. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Το μωρό ήταν πολύ ανήσυχο όλο το βράδυ, ξυπνούσε κάθε 5 

λεπτά. » 

 

2η λέξη-στόχος: Απογοητευμένο 

«Απογοητευμένος είναι αυτός που νιώθει άσχημα επειδή δεν έγιναν τα 

πράγματα που ήθελε.  

Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το κουνελάκι που είναι 

απογοητευμένο. 

Για να κάνουμε όλοι, με το πρόσωπο μας, ότι είμαστε απογοητευμένοι όπως το 

παιδί στην εικόνα. 

Απογοητευμένος είναι αυτός που είναι θλιμμένος. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Είμαι πολύ απογοητευμένος από τους γονείς μου γιατί δε μου 

πήραν το δώρο που μου είχαν υποσχεθεί.» 

 

3η λέξη-στόχος: Αναρωτήθηκε  

«Αναρωτιέμαι σημαίνει βάζω στον εαυτό μου μία ερώτηση χωρίς να ξέρω ποια 

είναι η απάντηση.  

Σε αυτό το σημείο της εικόνας βλέπουμε το κουνελάκι να αναρωτιέται.  

Για να κάνουμε όλοι ότι αναρωτιόμαστε όπως το παιδί στην εικόνα. 

Αναρωτιέμαι λέμε όταν απορούμε για κάτι. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη αναρωτιέμαι και με άλλο τρόπο για 

παράδειγμα μπορούμε να πούμε: Αναρωτιέμαι ποια θα είναι τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων μου.» 

 

Στο e-book: Το κόκκινο γιλέκο. 

1η λέξη-στόχος: Παρηγορώ  
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«Παρηγορώ σημαίνει όταν κάνω ή λέω σε κάποιον πράγματα για να του δώσω 

δύναμη, να του φτιάξω τη διάθεση και να μην λυπάται πια.  

Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το ένα Χελιδόνι να παρηγορεί τον 

Καλογιάννο. 

Για να κάνουμε και εμείς ότι παρηγορούμε κάποιον, όπως τους ανθρώπους στην 

εικόνα. 

Παρηγορώ λέμε όταν ανακουφίζουμε κάποιον από τα προβλήματα του. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Τώρα που βρίσκομαι σε μία ξένη χώρα ακούω ελληνικά 

τραγούδια και παρηγορώ τον εαυτό μου. » 

 

2η λέξη-στόχος: Αναστατωμένα  

«Αναστατωμένος είναι αυτός  που ανησυχεί για κάτι. 

Σε αυτό το σημείο της εικόνας βλέπω τα χελιδόνια αναστατωμένα.  

Για να κάνουμε όλοι ότι είμαστε αναστατωμένοι όπως τον άνθρωπο στην 

εικόνα. 

Αναστατωμένο λέμε αυτόν που είναι ταραγμένος. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Δεν  βρίσκω τα κλειδιά μου και είμαι πολύ αναστατωμένος.» 

 

3η λέξη-στόχος: Διστακτικός  

«Διστακτικός είναι αυτός που από φόβο ή από ανασφάλεια δεν κάνει αυτό που 

θέλει αμέσως. 

Σε αυτό το σημείο της εικόνας, βλέπουμε το χελιδόνι που είναι διστακτικό.  

Για να κάνουμε όλοι ότι είμαστε διστακτικοί, όπως το παιδί στην εικόνα. 

Διστακτικό λέμε αυτόν που δειλιάζει. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  την λέξη και με άλλο τρόπο για παράδειγμα 

μπορούμε να πούμε: Μην είσαι διστακτικός στο να μου πεις τη γνώμη σου, θα με 

βοηθήσεις να τελειώσω την δουλειά μου.›› 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η διδασκαλία του λεξιλογίου μέσω e-books,  η νηπιαγωγός 

συνεχίζει την επεξεργασία του θέματος πραγματοποιώντας τις προκαθορισμένες της 

δραστηριότητες. 
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Η δεύτερη επαφή των παιδιών με το λεξιλόγιο πραγματοποιείται σε μια μη 

διαδοχική μέρα. Η νηπιαγωγός δίνει στα παιδιά τις ταμπλέτες και ξεκινούν να 

παρακολουθούν το παραμύθι. Όταν συναντήσουν κάποια από τις λέξεις - στόχους τους 

μέσα στο κείμενο,  το πρόγραμμα παρέχει και πάλι την επεξήγηση της λέξης. Η 

διαδικασία αυτή κρατάει περίπου 25 με 30 λεπτά. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται 

σε όλα τα θέματα και e-books. 

 

2.3.3 Μετά έλεγχος 

Αφού ολοκληρωθεί η διδακτική παρέμβαση περνάμε στο επόμενο βήμα. Σε 

αυτό το βήμα πραγματοποιούμε τον μετά έλεγχο των παιδιών όπου εφαρμόζουμε πάλι 

το κριτήριο αξιολόγησης του ειδικού λεξιλογίου ιστοριών. Η εφαρμογή του γίνεται 

ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το πραγματοποιήσαμε και πριν την παρέμβαση σε κάθε 

παιδί, και η διάρκεια εξέτασης υπολογίζεται στα 20 με 30 λεπτά. Μετά την 

ολοκλήρωση του συλλέγουμε τα στοιχεία μας τα οποία τα επεξεργαζόμαστε και 

εξάγουμε συμπεράσματα.  
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Συμπεράσματα –Προεκτάσεις 

Ένα βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να προωθηθούν οι γλωσσικές 

δεξιότητες των μαθητών και ειδικά αυτή του λεξιλογίου είναι η ανάγνωση βιβλίων. 

Ακόμη και οι ίδιες οι εικονογραφήσεις σε εικονογραφημένα βιβλία μπορούν να 

βοηθήσουν στην προώθηση της απόκτησης γνώσεων. Οι Paris & Paris (2003) 

αναφέρουν ότι τα μικρά παιδιά πρέπει να μάθουν να «διαβάζουν» τις εικόνες σε ένα 

βιβλίο για να εξακριβώσουν τις έννοιες των αφηγηματικών στοιχείων και να 

προσθέσουν αυτές τις αντιλήψεις στα αφηγηματικά τους σχήματα. Ωστόσο, η κύρια 

έκθεση των μικρών παιδιών σε βιβλία συμβαίνει συνήθως κατά την ανάγνωση βιβλίων 

από ενήλικες. Σε αυτές τις δραστηριότητες, οι ενήλικες μπορούν να δώσουν 

πληροφορίες σχετικά με την πλοκή, τη γλώσσα, το λεξιλόγιο. 

Σήμερα, οι ψηφιακές  τεχνολογίες αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τη 

διδασκαλία των παιδιών και την ενίσχυση του λεξιλογίου καθώς προσφέρουν πολλές 

δυνατότητες, διαδραματίζοντας αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όλων μας.  Ακόμη και 

τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τις χρησιμοποιούν, κυρίως, μέσα στις οικογένειες τους. 

Παρατηρείται ότι έχει αυξηθεί η μαζική προώθηση των e-books, ακόμα και στον τομέα 

της εκπαίδευσης. Η διαφορετική αλληλεπίδραση που προσφέρουν στο παιδί τα κάνει 

πιο ελκυστικά, συγκριτικά με τα έντυπα βιβλία, η αξία όμως των οποίων δεν 

παραγνωρίζεται. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορείς να αισθανθείς ένα e-book, όπως 

αισθάνεσαι ένα βιβλίο.  

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι τα διάφορα χαρακτηριστικά που είναι 

διαθέσιμα στο λογισμικό (π.χ. το κείμενο που επισημαίνεται ενώ διαβάζεται και 

εστιάζει στην εξάσκηση της φωνολογικής συνειδητοποίησης) μπορούν να είναι ακόμα 

πιο αποτελεσματικά με ορισμένους τρόπους από την ανάγνωση σε ενήλικα παιδιά. Για 

παράδειγμα, ο Wood (2005) διαπίστωσε ότι οι επιπτώσεις μιας σύντομης παρέμβασης 

σε μικρά παιδιά (ηλικίας 5-6 ετών) απέδωσαν συγκρίσιμα επίπεδα επίτευξης σε 

ηλεκτρονικά βιβλία και σε ομάδες παρέμβασης με βάση τους ενήλικες. Επιπλέον, τα 

διαδραστικά χαρακτηριστικά του λογισμικού φαίνεται να επηρεάζουν τις στρατηγικές 

ανάγνωσης των παιδιών με πιο αποτελεσματικό τρόπο από αυτό που αποδεικνύεται 

από την υποστήριξη των ενηλίκων. 

Διαπιστώθηκε ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

φωνολογικής ευαισθητοποίησης των μικρών παιδιών (Wise et al., 1989; Chera & Wood 

2003) και στις λεκτικές γνώσεις τους (Segers & Verhoeven 2002). Επιπλέον, έχει 
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βρεθεί ότι τα ιστορικά βιβλία CD-ROM καλής ποιότητας, που περιλαμβάνουν «hot-

spots» σημεία που είναι συναφή και ενσωματωμένα στο περιεχόμενο της ιστορίας, 

προωθούν την κατανόηση των παιδιών από την ιστορία (Labbo & Kuhn 2000) και την 

ικανότητα ανάκλησής τους (Underwood & Underwood 1998). 

 Με την κυκλοφορία του Apple iPad το 2010, τα μικρά παιδιά απέκτησαν 

μεγαλύτερη πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία. Η ευρεία διαθεσιμότητα οθονών 

αφής διευκόλυνε τη χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων για παιδιά που διαφορετικά θα 

χρειαζόταν βοήθεια με ποντίκι υπολογιστή ή πληκτρολόγιο. Αντ 'αυτού, οι εφαρμογές 

και τα ηλεκτρονικά βιβλία που σχεδιάστηκαν για μικρά παιδιά έγιναν άμεσα διαθέσιμα 

με το πάτημα ενός δακτύλου. Σε λιγότερο από μισή δεκαετία, τα ηλεκτρονικά βιβλία 

με βάση τις ταμπλέτες έχουν γίνει πανταχού παρόντα στη ζωή των μικρών παιδιών.  

 Αδιαμφισβήτητα η χρήση της τεχνολογίας προάγει και βελτιώνει την επίδοση 

των μαθητών σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Παρέχει άμεση ανατροφοδότηση και κάνει το 

μάθημα πιο διαδραστικό με αποτέλεσμα να προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών 

σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις καθιερωμένες πρακτικές διδασκαλίας. 

Ιδιαίτερα η χρήση της τεχνολογίας στην προσχολική εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη 

για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η 

γλώσσα. 

Για να ενσωματωθεί όμως, επιτυχώς ένας υπολογιστής, στην προσχολική 

εκπαίδευση απαιτείται η κατάλληλη συμμετοχή παιδαγωγών, που είναι γνώστες των 

υπολογιστών και οι οποίοι στη συνέχεια εξοικειώνονται με κατάλληλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και αλλάζουν τις υπάρχουσες μεθόδους διδασκαλίας. Μόνο με αυτόν τον 

τρόπο, οι συσκευές αυτές είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για τη διδασκαλία των παιδιών 

και την ενίσχυση του λεξιλογίου τους, καθώς προσφέρουν πολλές δυνατότητες.  

Συνοπτικά, περισσότερα θετικά αποτελέσματα εντοπίστηκαν σε μελέτες 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των e-Books, για παράδειγμα στον τομέα της 

κατανόησης. Ωστόσο, μετά την εξέταση των λίγων διαθέσιμων μελετών, είναι 

προφανές ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στην ερευνητική βάση σχετικά με τα 

ηλεκτρονικά βιβλία και την επίδρασή τους. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να ερευνηθεί 

περαιτέρω το κομμάτι αυτό προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν. Μπορεί 

λοιπόν να εφαρμοστεί ο παραπάνω σχεδιασμός σε ένα δείγμα μεγέθους 100+ παιδιών 

προσχολικής εκπαίδευσης προκειμένου να εξαχθούν αποτελέσματα και να 

εμπλουτιστεί η βιβλιογραφία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των e-books στην 

διδασκαλία του λεξιλογίου σε σχέση με το έντυπο βιβλίο. 
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Παράρτημα 

Παράρτημα 1. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ (ΚΑΕΛΙ) 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

Όνομα παιδιού:   

Ηλικία:   

Ηµερ/νία εξέτασης:  

Νηπιαγωγείο:    

 

 

∆οκιμαστικό 

θέμα 

Επιλογή παιδιού Σ/Λ 

Δέντρο    

Θάμνος       

Λουλούδι   

Κλαδί      
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Λέξεις - στόχοι Επιλογή παιδιού Σ/Λ 

1. Αβλαβής      

2. Αναρωτιέται      

3. Αναστατωμένος       

4. Απογοητευμένος       

5. Μουσκεμένος      

6. Διστακτικός      

7. Έκπληκτος   

8. Φινιστρίνι      

9. Ξαφνιασμένος   

10. Ξαποσταίνω      

11. Παρηγορώ     

12. Περιπλανούμαι  

 

  

13. Πολτοποιημένο   

14. Ανήσυχος   

15. Περιηγείται     

 

Σύνολο σωστών απαντήσεων : ..../15
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Εντολή: Βρες και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει a. ένα δέντρο,  b. ένα θάμνο, c. ένα 

λουλούδι, d. ένα κλαδί. 

 

 

1                                           2 

 

 

 

 

3                                           4 
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Εντολή: Βρες  και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει έναν αβλαβή άνθρωπο. 

 

1                                                                              2 

 

3                                                                                        4 
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Εντολή: Βρες  και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει έναν άνθρωπο που 

αναρωτιέται. 

 

1                                                                   2 

 

 

 

3                                                                       4 
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Εντολή: Βρες  και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει έναν αναστατωμένο 

άνθρωπο. 

 

 

1                                                              2  

 

 

 

 

3                                                              4 
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Εντολή: Βρες  και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει έναν απογοητευμένο 

άνθρωπο. 

 

1                                             2  

 

 

 

 

 

3                                                                          4 
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Εντολή: Βρες  και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει ένα μουσκεμένο ρούχο. 

 

1                                                          2 

 

 

 

3                                                              4 
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Εντολή: Βρες και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει ένα παιδί που είναι 

διστακτικό. 

 

1                                                                 2 

 

 

3                                                                    4 
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Εντολή: Βρες και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει έναν έκπληκτο άνθρωπο. 

 

 

1                                                                   2 

 

 

 

3                                                                       4 
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Εντολή: Βρες και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει ένα φινιστρίνι. 

 

1                                                        2 

 

 

 

 

 

3                                                             4 
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Εντολή: Βρες και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει έναν ξαφνιασμένο άνθρωπο. 

 

1                                                           2 

 

 

 

3                                                                 4 

 

 

 

 

 

Εντολή: Βρες και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει έναν άνθρωπο που  

ξαποσταίνει. 
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1                                                    2 

 

 

 

 

3                                                          4 

 

 

 

 

Εντολή: Βρες και δείξε μου σε ποια εικόνα παρηγορούν το παιδί. 

 

1                                                                2 
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3                                                              4 
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Εντολή: Βρες και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει έναν άνθρωπο να 

περιπλανιέται. 

 

1                                                           2             

  

3                                                                     4 
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Εντολή: Βρες  και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει πολτοποιημένη την ελιά. 

 

1                                                                 2 

 

 

 

3                                                               4 
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Εντολή: Βρες και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει ένα ανήσυχο παιδί. 

 

1                                               2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 3                                                  4           
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Εντολή: Βρες  και δείξε μου ποια εικόνα δείχνει ανθρώπους να περιηγούνται. 

 

1                                                           2 

 

 

 

 

3                                                  4 
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Παράρτημα 2. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

 

 Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά 

Συγγραφέας: Κέστερ Σλεντς- Αντρέα Χέμπορκ 

Σύγχρονοι Ορίζοντες  

 

Κάποτε, στα βάθη ενός καταπράσινου δάσους, στο ξακουστό χωριό των 

ποντικών, ζούσε η όμορφη ποντικίνα η Μιμή.  

Η Μιμή δεν ήταν σαν τα άλλα ποντικάκια.  

Τα δύο τεράστια αφτιά της την έκαναν ξεχωριστή. 

 Όσο μεγάλωνε, μεγάλωναν και τα αφτιά της.  

Μπερδευόταν στα κλαδιά των δέντρων, σκάλωνε στο σκοινάκι και έχανε στο 

παιχνίδι, έτρεχε κι αυτά ανέμιζαν σαν σημαίες, μέχρι που έμπαιναν μπροστά στα μάτια 

της και πάρ΄ την κάτω. 

«Σαν παλιοκουτάλες είναι τα αφτιά σου», της φώναζαν και γελούσαν τα άλλα 

ζώα του δάσους. 

«Μιμή κουταλαφτού», την ονόμασε η ποντικό παρέα.  

Στην αρχή δεν έδινε σημασία στις κουβέντες τους, ίσα-ίσα που το διασκέδαζε 

κιόλας, μα με το πέρασμα του καιρού κατάλαβε πως δεν ήταν αστείο.  

Ντρεπόταν για τα αφτιά της και ήταν πολύ λυπημένη.  

«Κοιτάξτε τα μούτρα της!» Φώναζαν τα άλλα ποντικάκια και την 

περιγελούσαν.  

Δεν την ήθελαν πια στη συντροφιά τους, έτσι σταμάτησε να κάνει παρέα μαζί 

τους, κλείστηκε στον εαυτό της, έπαψε να γελάει και να χαίρεται, ώσπου το πρόσωπο 

της έμοιαζε με μαύρο σύννεφο.  

Μια μέρα η Μιμή είχε ξαποστάσει μόνη πάνω σε ένα μεγάλο φύλλο και έκανε 

κούνια.  

Τα μάτια της θόλωσαν και δάκρυα άρχισαν να τρέχουν στα μάγουλα της.  

«Αχ, πόσο θα ‘θελα και εγώ να έχω μικρά αφτιά», έλεγε και ξανά έλεγε καθώς 

έχυνε ποτάμια δάκρυα από τα μικρούτσικα μάτια της.  

«Και όμως τα μεγάλα αφτιά είναι υπέροχα!» άκουσε να της λέει κάποιος.  

Κοιτάζει ξαφνιασμένη και τι να δει.  

Ένας καταπράσινος Βατραχούλης με μαύρες βούλες. 

« Μη με κοροϊδεύεις», του λέει εκνευρισμένη, «εσύ δεν έχεις καν αφτιά!» 
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«Σιγά το πράμα. Δες τις ποδάρες μου! Εμένα πάντως μου αρέσουν τα αφτιά 

σου. Έλα, έλα να σου δείξω κάτι.» 

 Η Μιμή πιάνει τον Βατραχούλη από το χέρι και τον ακολουθεί μες τη βροχή.  

«Θες να μάθεις τι μπορείς να κάνεις με τόσο μεγάλα αφτιά;» Ρωτάει, καθώς μία 

τεράστια σταγόνα προσγειώνεται και διαλύεται στη ροζ μουσούδα της.  

«Ναι, ναι!» Απαντάει με αγωνία η Μιμή.  

Τότε αυτός πιάνει με προσοχή τα αφτιά της και τα απλώνει σε δύο κλαδιά 

φτιάχνοντας αμέσως ένα στέγαστρο.  

«Έτσι δεν θα έχεις ποτέ πρόβλημα με τις βροχές. Θα μένεις στεγνή και θα γελάς 

με τους μουσκεμένους φίλους σου.» 

«Καταπληκτικό!» Φώναξε ξαφνιασμένη η Μιμή  

«Έλα, έλα, Βατραχούλη, μη βρέχεσαι.» 

 Σαν καλοί φίλοι, ξαπόστασαν πάνω σε ένα μανιτάρι κι έλεγαν ιστορίες χωρίς 

να βρέχονται, μέχρι που άρχισε το αγαπημένο του τραγούδι ο Βάτραχουλης για τις 

ψητές μύγες και η Μιμή όλο χαρά κρατούσε το ρυθμό με παλαμάκια.  

 Οι φίλοι της Μίμης, μουσκεμένοι ως το κόκκαλο, κοίταζαν και δεν πίστευαν 

στα μάτια τους.  

«Αν είναι δυνατόν!» Έλεγαν.  

«Η Μιμή κι ο βάτραχος το΄ ρίξαν στο τραγούδι!» 

«Φοβερά αφτιά, ε;» τους φωνάζει ο  Βατραχούλης.  

«Τ΄ανοίγεις όταν βρέχει, και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Είσαι στεγνός και κύριος.» 

Την άλλη μέρα, ο ήλιος έκαιγε.  

Ζέστη πολύ!  

Όλα τα ζώα του δάσους αναστέναζαν και ξεφυσούσαν.  

Ακόμα κι οι πασχαλίτσες δεν μπορούσαν να σηκώσουν τα φτερά τους και 

ξαπόσταιναν στα χόρτα και στα φύλλα των δέντρων. 

«Δεν μου λες, Μιμή, κουνιούνται οι αφτάρες σου;» Της λέει ο Βατραχούλης.  

«Και βέβαια!» του απαντάει ενοχλημένη για την περίεργη ερώτηση. 

 Ο Βατραχούλης δεν χάνει καιρό, τη βάζει να καθίσει, παίρνει ένα μεγάλο 

φύλλο για να τους κάνει σκιά, κάθεται κι αυτός δίπλα της και σοβαρά σοβαρά της λέει 

να κουνήσει τα αφτιά της.  

Αμέσως, ένα υπέροχο αεράκι τους δροσίζει.  

Νιώθουν θαυμάσια και δεν το κρύβουν.  

Τα άλλα ζώα του δάσους τους παρακολουθούν με ανοιχτό το στόμα.  
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Δεν πιστεύουν στα μάτια τους!  

Ένα Μικρούτσικο ποντικάκι πλησιάζει ντροπαλά και με την ψιλή του φωνούλα 

τους ζητάει να του επιτρέψουν να δροσιστεί κι αυτό λίγο.  

«Έλα, μικρούλι!» Του λέει η Μιμή.  

«Έλα κι εσύ!» Φωνάζει σε ένα μεγαλύτερο. 

Η σαύρα η κουτσομπόλα, που τους είδε, δεν έχασε ευκαιρία.  

Διέδωσε πως είδε μετά από πολύ καιρό την Μιμή να σκάει ένα χαμόγελο. 

 Όμως, τα άλλα ζώα δεν την πίστεψαν.  

Της είπαν πως ήταν ιδέα της.  

Η Μιμή και ο Βάτραχουλης, την άλλη μέρα αποφάσισαν να πάνε για μπάνιο. 

 Όμως, η Μιμή δεν ξέρει κολύμπι. 

 Άλλωστε που ακούστηκε κολυμβήτρια ποντικίνα;  

«Πρόβλημα κανένα!» Λέει ο Βατραχούλης.  

«Ανέβα στην πλάτη μου.»  Με ένα πήδο, η Μιμή βρίσκεται στην πλάτη του 

φίλου της και αρχίζουν μαζί το ταξίδι ανάμεσα στις καλαμιές και τα νούφαρα της 

λίμνης.  

Τις νύχτες το κρύο είναι τσουχτερό.  

Τα ζώα κρυώνουν και μαζεύονται στις φωλιές τους, αλλά ακόμη κι εκεί δεν 

είναι καλύτερα.  

Η Μιμή κι ο Βάτραχουλης, μαζεμένοι στην φωλιά τουρτουρίζουν και δεν 

μπορούν να κοιμηθούν.  

«Έλα, έλα κοντά μου»,  λέει η Μιμή και απλώνει τις αφτάρες της. 

Τα τεράστια αφτιά σκεπάζουν τα παγωμένα τους κορμάκια και η ευτυχία 

ζωγραφίζεται στα προσωπάκια τους. 

 Η Μιμή με ένα πλατύ χαμόγελο, λέει στο Βατραχούλη λίγο πριν πέσουν στην 

αγκαλιά του ύπνου: «Να που τα αφτιά μου είναι σε κάτι χρήσιμα.» 

Ευτυχισμένοι οι δύο φίλοι, την άλλη μέρα ανέβηκαν σ’ ένα βράχο και θαύμαζαν 

τα πουλιά που πετούσαν στο γαλανό ουρανό.  

«Αχ, να μπορούσα και εγώ να πετάξω», είπε αναστενάζοντας η Μιμή.  

«Πόσο θα ‘θελα να δω τον κόσμο από ψηλά!» 

 Τα χαμόγελα έσβησαν μεμιάς και σκέψεις περίεργες σκοτείνιασαν τις 

συμπαθητικές τους μουσούδες.  

Στο κοφτερό μυαλό του Βατραχούλη δεν υπήρχε λύση.   
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Και ξαφνικά: «Πάμε!» Φώναξε χαρούμενη η Μιμή σαν να΄χε κάνει την πιο 

σπουδαία ανακάλυψη.  

«Πάμε, έχω μία ιδέα!» 

 Η Μιμή σαν ακροβάτης σκαρφαλώνει σε ένα τεράστιο ηλιοτρόπιο, ενώ ο 

απορημένος Βατραχούλης της φωνάζει τρομαγμένος: «Μιμή, πρόσεχε! Τι πας να 

κάνεις; Είσαι με τα καλά σου;» 

 Η Μιμή, όμως, είχε το σκοπό της.  

Απλώνει τα αφτιά της και πιάνει τις άκρες, έτσι που να σχηματίζουν δύο μεγάλα 

αλεξίπτωτα.  

«Κοίτα!» Του φωνάζει από ψηλά ξαφνιασμένη και κουνώντας τα γρήγορα, 

πηδάει από το ηλιοτρόπιο. 

 Και να την, αργά-αργά αρχίζει να παίρνει ύψος! 

 Πετάει!  

Πετάει! 

Αλήθεια!  

Πετάει!  

Απίστευτο!  

Καταπληκτικό!  

Τα μάτια του Βατραχούλη έγιναν πολύ μεγαλύτερα απ΄ότι ήταν.  

«Είναι απίστευτο!» Μουρμουρίζει.  

Παίρνει βαθιές ανάσες, κουνάει το κεφάλι του για να συνέλθει, ώσπου βγάζει 

μία κραυγή θριάμβου: «Κουαααξ!» 

 Χωρίς να το πολυσκεφτεί, βάζει όλη του την δύναμη κι με ένα πήδο περνάει 

πάνω από τα ηλιοτρόπια, κοντά στην αγαπημένη του φίλη, που στριφογυρίζει πάνω απ’ 

την κιτρινοπράσινη θάλασσα των λουλουδιών.  

Με το που προσγειώνονται, η Μιμή απλώνει τα χέρια της και αγκαλιάζει τον 

αγαπημένο της φίλο.  

Χαίρεται, γελάει, ξεχειλίζει από ευτυχία για πρώτη φορά στη ζωή της.  

Τα άλλα ζώα χειροκροτούν και φωνάζουν: «Ζητώ! Η Μιμή γελάει! Η Μιμή 

είναι ευτυχισμένη! Ζήτω! Ζήτω!» 

 Από τότε όλοι ήθελαν να είναι φίλοι της.  

Όμως ο καλύτερος φίλος της Μίμης, ο πιο αγαπημένος, είναι ένας.  

Ο πράσινος Βατραχούλης με τις μαύρες βούλες.  
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Αυτός την έμαθε να αγαπάει τον εαυτό της, να χαίρεται τη ζωή, να είναι 

ευτυχισμένη. 
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 Άνοιξη και το Κουνελάκι χάνει το δρόμο για το σπίτι 

Συγγραφέας: AnitaLoughrey, DanielHowarth 

Εκδόσεις Πατάκη 

 

Το κουνελάκι έβγαλε το κεφάλι του από το λαγούμι του και κοίταξε με 

περιέργεια τριγύρω.  

Λαμπερά κίτρινα και μωβ λουλουδάκια λικνιζόταν χαρούμενα στο ανοιξιάτικο 

αεράκι.  

Η μεγάλη του αδελφή του είχε πει ότι ήρθε επιτέλους η άνοιξη.  

Αλλά το κουνελάκι δεν είχε ιδέα τι σημαίνει αυτό.  

Περίεργο καθώς ήταν, αποφάσισε να το ανακαλύψει!  

Το κουνελάκι ξετρύπωσε από το λαγούμι του και πήδηξε προς το δάσος. 

Πολύχρωμα λουλουδάκια στόλιζαν τα δέντρα και το χορτάρι.  

Και τα κλαδιά των δέντρων ήταν γεμάτα από κάτι μικροσκοπικά πράσινα 

ματάκια.  

Υπήρχαν τόσα πολλά καινούρια πράγματα να εξερευνήσει!  

Το κουνελάκι προχώρησε για ώρα χοροπηδώντας εδώ κι εκεί, μέχρι που κάποια 

στιγμή ένιωσε πολύ κουρασμένο.  

Τότε συνειδητοποίησε ότι, χωρίς να το καταλάβει, είχε απομακρυνθεί αρκετά.  

Που να βρισκόταν;  

«Ο, όχι!» Φώναξε ανήσυχο το κουνελάκι.  

«Μου φαίνεται πως χάθηκα για τα καλά.» 

 Ξαφνικά, ένας θόρυβος έκανε το κουνελάκι να πηδήσει βροντοχτυπώντας μες 

την τρομάρα του το ένα πισινό του ποδαράκι.  

Στα αφτιά του έφτανε ένας παφλασμός. 

«Τι είναι αυτός ο περίεργος ήχος;» αναρωτήθηκε και πήδηξε διστακτικό προς 

τη λιμνούλα.  

Στην λιμνούλα βρισκόταν ο βάτραχος, που πηδούσε από το ένα νούφαρο στο 

άλλο. 

 Το κουνελάκι αναστέναξε με ανακούφιση και έσκυψε να περιεργαστεί το νερό 

της λίμνης. Κοίταξε παραξενεμένο τα αυγά του Βάτραχου που επέπλεαν στην 

επιφάνεια.  

«Τι συμβαίνει, κουνελάκι;» ρώτησε ο βάτραχος.  

«Χάθηκα» είπε στεναχωρημένο το κουνελάκι.  
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«Όλα τριγύρω μου φαίνονται καινούργια. Μήπως ξέρεις που βρίσκεται το σπίτι 

μου;» 

Αλλά ο βάτραχος δεν είχε ιδέα.  

Το κουνελάκι πήδηξε προς το χωράφι με τα καλαμπόκια, όπου ξεφύτρωναν από 

τους σπόρους τα νέα βλαστάρια.  

Εκεί άκουσε ένα περίεργο θρόισμα.  

«Τι είναι αυτός ο ήχος;» είπε ανήσυχα. 

Ανάμεσα στα καλαμπόκια εμφανίστηκε το ποντικάκι τρέχοντας εδώ κι εκεί, 

βιαστικό όπως πάντα.  

Είχε μόλις ξυπνήσει από τον μακρύ χειμερινό του ύπνο και έψαχνε για φαΐ.  

«Μήπως ξέρεις που είναι το σπίτι μου;» ρώτησε το κουνελάκι απογοητευμένο. 

 Αλλά ούτε και το ποντικάκι φάνηκε να ξέρει.  

Το κουνελάκι επέστρεψε και πάλι χοροπηδώντας στο δάσος.  

Άκουγε τιτιβίσματα πάνω στα δέντρα. 

«Τι παράξενοι ήχοι είναι αυτοί;» αναρωτήθηκε.  

Σήκωσε το κεφάλι του και είδε ψηλά πάνω στο δέντρο την κουκουβάγια να τον 

παρακολουθεί μέσα από τη φωλιά της.  

Δίπλα της τιτίβιζαν σαν χορωδία τα μικρά της που είχαν μόλις βγει απ’ το αυγά.  

«Μήπως εσύ ξέρεις που είναι το σπίτι μου;» ρώτησε το κουνελάκι.  

«Μην ανησυχείς. Κάπου εδώ τριγύρω θα είναι» του είπε καθησυχαστικά η 

κουκουβάγια.  

«Είναι όλα τόσο διαφορετικά και από παντού ακούγονται ένα σωρό καινούριοι 

ήχοι.  

«Νομίζω πως δεν θα τα καταφέρω ποτέ να γυρίσω στο σπίτι μου» είπε το 

κουνελάκι απογοητευμένο.  

«Κλείσε τα μάτια σου, άνοιξε τα αφτιά σου και συγκεντρώσου» το συμβούλεψε 

η κουκουβάγια.  

«Είμαι σίγουρη ότι όλο και κάποιο γνώριμο ήχο θ΄ ακούσεις.» 

 Το κουνελάκι ακολούθησε την συμβουλή της....   

Μπορούσε να ακούσει γέλια και χαχανητά κάπου εκεί κοντά!  

«Από που να έρχεται αυτός ο ήχος;» αναρωτήθηκε.  

Το κουνελάκι προχώρησε χοροπηδώντας ανάμεσα από τα δέντρα και λίγο 

παρακάτω βρήκε τα αδελφάκια του να παίζουν έξω στην λιακάδα.  

Η μεγάλη του αδελφή πήδηξε αμέσως χαρούμενη προς το μέρος του.  
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«Λοιπόν, ανακάλυψες τι καινούργια πράγματα συμβαίνουν την άνοιξη;» το 

ρώτησε.  

«Η άνοιξη είναι μία πολύ όμορφη εποχή» είπε το κουνελάκι. 

«Αλλά θα μου πάρει λίγο χρόνο μέχρι να την συνηθίσω!» 
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 Το κόκκινο γιλέκο 

Συγγραφέας: Γιολάντα Τσορώνη- Γεωργιάδη 

Εικονογράφος: Γιάννης Σκουλούδης 

Εκδόσεις Σαββάλας 

 

Ο καλογιάννος είχε πιάσει φιλίες με ένα χελιδόνι.  

Εδώ και μέρες όμως έδειχνε στεναχωρημένος.  

Κουβέντα δεν του΄ παίρνεις.  

«Το αμίλητο νερό ήπιες;» Τον πείραξε ένα πρωί ο φίλος του.  

«Τι έχεις και είσαι κατσουφιασμένος;» 

 Δίστασε να απαντήσει ο καλογιάννος.  

«Να...  Ζήτησα από την κυριαρίνα να με πάρει για άντρα της...» είπε στο τέλος.  

«Και;» ρώτησε το χελιδόνι να μάθει τη συνέχεια.  

«Δε με θέλει! Της πέφτω λίγος, λέει! Λίγος ποιος; Εγώ! Μα, κυρία μου...» της 

είπα «το κορμί μου φτάνει να τυφλώσει χίλιους καλεσμένους. Το χρυσό μου το κεφάλι 

χορταίνει βασιλιά.» 

«Κι εκείνη τι απάντησε;» 

« Όσο κι αν παινέψω τον εαυτό μου, δεν ίδρωσε το αφτί της!» 

«Μη χολοσκάς, φίλε μου...» προσπάθησε το χελιδόνι να παρηγορήσει τον 

Καλογιάννο.  

«Θα βρεις άλλη νύφη!» 

« Εγώ όμως αυτή θέλω» επέμεινε το μικρόσωμο πουλάκι. 

« Γι’ αυτό ξέρεις τι λέω, χελιδόνι μου;» 

« Τι λες;» 

«Να...Σκέφτηκα να μου δανείσεις για λίγο το κόκκινο γιλέκο σου. Να το 

φορέσω και να κάνω δυο τρεις βόλτες καμαρωτός έξω από τη φωλιά της. Ε, δεν 

μπορεί... Θα εντυπωσιαστεί από την ομορφάδα μου και θα δεχθεί να με πάρει για άντρα 

της.» 

« Χμμ..» έξυσε το κεφάλι του το χελιδόνι.  

«Έτσι λες; Πάρτο, λοιπόν! Σ´ το χαρίζω! Να το χεις να το φοράς παντοτινά!»  

αποφάσισε και άρχισε να ξεκουμπώνει το γιλέκο.  

«Εεε! Τρελάθηκες; Τι κάνεις;» ξεφώνησαν αναστατωμένα μερικά χελιδόνια 

που άκουσαν τις κουβέντες.  

«Δίνεις το γιλέκο σου;» 

« Μα είναι δικό σου!» 
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« Δικό σου, δικό σου!» Έκαναν σούσουρο. 

« Ο καλογιάννος το χρειάζεται. Έχει καημό μεγάλο. Άλλωστε σε λίγες μέρες 

φεύγουμε για την Αφρική....» Θύμισε το χελιδόνι στους συγγενείς του.  

«Τι να το κάνω με τόση ζέστη εκεί; Και όταν ξανάρθουμε εδώ, πάλι θα κάνει 

ζέστη» είπε για να αποφύγει την επιμονή τους να κρατήσει το γιλέκο του. 

« Εμείς δε φοράμε το γιλέκο για το κρύο. Είναι γνωστό αυτό. Απλώς... Το 

κόκκινο ταιριάζει με το ασπρόμαυρο που έχουν τα φτερά μας» είπε με νάζι μία 

χελιδόνα.  

«Το γιλέκο που φοράμε είναι η ομορφιά μας. Το ξέρει δα όλος ο κόσμος» 

φώναξε μία άλλη.  

«Κυρίες μου, σέβομαι τη γνώμη σας. Για μένα όμως η ομορφιά βρίσκεται στην 

καρδιά μας» τιτίβισε χαρούμενα το χελιδόνι και δώρισε το ρούχο του χωρίς να αλλάξει 

γνώμη.  

«Πάρτο, φιλαράκο! Να καλοπαντρευτείς!» ευχήθηκε και βοήθησε τον 

Καλογιάννο να φορέσει το γιλέκο. 

Έλιωσαν τα φτερά του Καλογιάννου να πετάει έξω από τη φωλιά της 

αγαπημένης του και να της τραγουδάει.  

Χαλάλι όμως ο κόπος του τόσες μέρες!  

Η κυριαρίνα... έπεσε!  

Από το μελωδικό του κελάηδημα;  

Από το κόκκινο γιλέκο;  

Από την επιμονή του;  

Ποιος ξέρει;  

Δέχτηκε πάντως να τον πάρει για άντρα της!  

Τι όμορφος γαμπρός έδειχνε ο καλογιάννος!  

Τι ωραία νύφη η κυριαρίνα  με το άσπρο πέπλο της!  

Το χελιδόνι έγινε κουμπάρος!  

Τρανό φαγοπότι έκαναν οι καλεσμένοι μετά το γάμο.  

Γλέντι τρικούβερτο έστησαν οι τζίτζικες. 

 Η ορχήστρα τους έπαιζε όλη νύχτα.  

Οι καλεσμένοι χόρευαν ως το πρωί.  

Καλαματιανά, τσάμικα, βαλς, τανγκό και Ζούμπα!  

Μέρες πέρασαν.....  
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.....και στα μισά του Σεπτέμβρη τα χελιδόνια άρχισαν να ετοιμάζονται για το 

μεγάλο ταξίδι τους στην Αφρική. 

 Έπρεπε να μεταναστεύσουν.  

Ανέμεναν, θα πέθαιναν από την πείνα.  

Με τα πρώτα κρύα θα εξαφανίζονταν οι μύγες και τα κουνούπια. 

 Συγκεντρώθηκαν στα ηλεκτρικά καλώδια. 

 Ποιος θα οδηγούσε το σμήνος στις ζεστές χώρες;  

Χρειαζόταν να βγάλουν αρχηγό.  

Τρεις δήλωσαν υποψήφιοι.  

Ο παλιός τους αρχηγός πήρε ύφος και μίλησε πρώτος: «Είμαι άξιος και 

πανάξιος! Έχω και πείρα εγώ! Εμένα να ψηφίσετε πάλι, παρακαλώ».  

Ο δεύτερος υποψήφιος έσπρωξε τον πρώτο, για να βγει μπροστά, και φώναξε: 

«Είμαι ο πιο δυνατός! Εγώ κάνω για αρχηγός!» 

« Ξεφτέρι είμαι σε όλα εγώ! Ψηφίστε με για αρχηγό!»  Καυχήθηκε ο τρίτος 

υποψήφιος και κορόιδεψε τους δύο από ψηλά.  

«Σαχλαμάρες! Τι να τον κάνουν τον έξυπνο; Έναν αρχηγό με δύναμη  

χρειάζεται η ομάδα!» Φούσκωσε το στήθος του ο μπρατσωμένος.  

«Εγώ λέω σαχλαμάρες; Σαχλαμάρες, κουταμάρες και παλαβομάρες λες του 

λόγου σου, Μπουλούκο!» Θίχτηκε ο τρίτος υποψήφιος και έπεσε πάνω του με φόρα.  

«Ποιον είπες μπουλούκο, βρε οδοντογλυφίδα!» Αγρίεψε ο.... δυνατός. 

Ανάψανε τα αίματα, φούντωσε ο καυγάς.  

Πιαστήκανε στα χέρια όλοι υποψήφιοι και έγινε μετά....του Κουτρούλη ο 

γάμος!  

«Ποπό!» 

«Ντροπής πράγματα!» 

Φώναξαν αναστατωμένα πέντε έξι χελιδόνια και διστακτικά πετάρισαν να τους 

χωρίσουν.  

«Ωραίοι τρόποι συμπεριφοράς! Και θέλετε να γίνεται και αρχηγοί, τρομάρα 

σας! Αυτό είναι το καλό παράδειγμα που δίνεται στην ομάδα;» Κορόιδεψαν πιο πέρα 

άλλα.  

Σε λίγο τα πράγματα ησύχασαν.  

Τα χελιδόνια απομακρύνθηκαν από τους τσακωμένους.  

Πέταξαν στα απέναντι σύρματα.  

«Αξίζει κανένας απ’ αυτούς να γίνει αρχηγός μας;» αναρωτιόνταν.  
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«Ο περσινός παραλίγο να μας πάει... στην Κίνα!» 

«Και πέσαμε πάνω σε τόσους τυφώνες με τον δρόμο που είχε πάρει! Παρατρίχα 

τη γλυτώσαμε! Είναι να το ρισκάρουμε πάλι;» 

«Και οι άλλοι δύο όμως καθόλου δε μου άρεσαν! Ακούσατε τι λόγια 

αντάλλαξαν;» 

«Και πως συμπεριφέρθηκαν ο ένας τον άλλον!» 

«Απάπαπαπά! Ανάξιοι και οι τρεις να γίνουν αρχηγοί!» Έβγαλαν απόφαση τα 

ταξιδιάρικα πουλιά.» 

«Αυτός που θα οδηγήσει το σμήνος πρέπει να είναι γερός, ήρεμος, γλυκόλογός, 

υπομονετικός...» είπε μία χελιδόνα.  

«Να είναι θαρραλέος, καλόκαρδος, συμπονετικός...» συμπλήρωσαν άλλες. 

«Προπάντων όμως να σας υποστηρίζει, να σας προστατεύει, να σας παρηγορεί 

και να βάζει το καλό σας πάνω από το δικό του εγώ» τιτίβισε ο καλογιάννος, που έτυχε 

να περνάει από εκεί και άκουσε τις κουβέντες.  

«Καλά τα λες» συμφώνησε ένα χελιδόνι.  

«Μα που θα βρούμε έναν τέτοιο..... θησαυρό;» 

«Να τος! Εκεί πέρα κάθεται! »Είπε το πουλάκι και έδειξε το χελιδόνι που του 

χάρισε το κόκκινο γιλέκο.  

«Σκεφτείτε» θύμισε «νοιάστηκε για το δικό μου πρόβλημα. Δεν θα φροντίσει, 

άμα χρειαστεί, εσάς τους συγγενείς του;» 

 Τα χελιδόνια κοιτάχτηκαν παραξενεμένα.  

Μετά έστησαν πηγαδάκι και πιάσανε κουβεντολόι.  

«Θα θέλει όμως να γίνει αρχηγός;» ρώτησε μετά από λίγο κάποιο διστακτικά.  

«Αφήστε τον σε μένα» είπε ο καλογιάννος και πέταξε στον φίλο του.  

Το χελιδόνι έβγαζε εκείνη την ώρα ένα τόοοοσο αγκάθι από το φτερό κάποιου 

χελιδονιού. 

Τι του είπε κανένας δεν άκουσε.  

Δύο μέρες μετά όμως....  

....τα διαβατάρικα πουλιά συγκεντρώθηκαν για το μεγάλο ταξίδι.  

Το χελιδόνι χωρίς το κόκκινο γιλέκο άρχισε να τακτοποιεί το σμήνος.  

Παρακάλεσε και τους τρεις «υποψηφίους» να τον βοηθήσουν.  

Εκείνοι δέχτηκαν.  

Με τις οδηγίες του τοποθέτησαν τα γέρικα πουλιά στη μέση.  

Μπροστά και πίσω έβαλαν πιο νέα και πιο δυνατά χελιδόνια. 
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«Μπράβο σας! Μπράβο σας! Σπουδαία δουλειά κάνατε!»  παίνευε τους τρεις 

το χελιδόνι.  

Όταν όλα ετοιμάστηκαν, «Πετάμε!» φώναξε. 

 Αυτή τη φορά ο αρχηγός του σμήνους ξεχώριζε από μακριά.  

Από το στήθος του έλειπε το κόκκινο γιλέκο, είχε όμως μία ολοκόκκινη καρδιά 

που χτυπούσε δυνατά.  

«Την άνοιξη σας περιμένουμε πάλι. Καλό ταξίδι!» ευχήθηκαν ο καλογιάννος 

με την κυριαρίνα και έστειλαν πολλά φιλιά στα ταξιδιάρικα πουλιά. 
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 Ο λαγός που μισούσε τα κόκκινα αυγά 

Συγγραφέας: Χρυσάνθη Καραΐσκου 

Εικονογράφος: Νέστορας Ξουρής 

Εκδόσεις Διάπλαση 

 

Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα μία παρέα λαγών αποφάσισε να παίξει κρυφτό μέσα 

στο δάσος.  

Ένας λαγός όμως θέλησε να κρυφτεί κάπου που δεν θα τον έβρισκε κανείς. 

 Άρχισε να ψάχνει για μία καλή κρυψώνα και τελικά βρέθηκε να περιπλανιέται 

πολύ μακριά από τον τόπο όπου ήταν οι φίλοι του. 

 Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και άρχισε να φοβάται.  

«Πως θα γυρίσω πίσω;» Έλεγε και ξανάλεγε και τον είχε πιάσει απελπισία. 

 Κάποια στιγμή είδε από μακριά τα φώτα ενός σπιτιού.  

«Εδώ νομίζω πως θα είμαι ασφαλής για το βράδυ», σκέφτηκε και κατευθύνθηκε 

προς τα εκεί.  

Καθώς πλησίαζε προς το σπίτι, άκουσε κάτι φωνές.  

Προχώρησε προς το μέρος τους και βρέθηκε μπροστά σε ένα κοτέτσι. 

-Τι κάνετε εδώ πέρα φυλακισμένες; Ρώτησε τις κότες  

-Τι να κάνουμε; Του απάντησε μία μαύρη κότα. Τρώμε, πίνουμε και 

ξεκουραζόμαστε.  

-Και δεν θέλετε να φύγετε από δω; Τις ξαναρώτησε αυτός. 

-Που να πάμε; Έχουμε συνηθίσει εδώ μέσα. Άλλωστε και να θέλαμε να 

φύγουμε, δεν μπορούμε. Δε βλέπεις πως είμαστε κλειδωμένες; Του απάντησε μία 

κόκκινη κότα. 

-Αν θέλετε θα σας βοηθήσω εγώ να φύγετε, αρκεί να με βοηθήσετε να γυρίσω 

πίσω στο δάσος, στους φίλους μου. 

-Α, τώρα δεν μπορούμε, του απάντησε μία άσπρη παχουλή κότα. Πρέπει να 

μείνουμε εδώ για να κάνουμε πολλά αυγά.  

-Για ποιο λόγο να κάνετε πολλά αυγά; Απόρησε ο λαγός.  

-Γιατί οι άνθρωποι σε λίγες μέρες θα έχουν Πάσχα και μαζεύουν από τώρα τα 

αυγά μας για να τα βάψουν κόκκινα. Δε γίνεται να τους στεναχωρήσουμε.  

-Και γιατί να βάψουν τα αυγά σας κόκκινα; Ξαναρωτήσω ο λαγός.  

-Γιατί το Πάσχα θα τα τσουγκρίσουνε και θα πάρουν μεγάλη χαρά από αυτό. 

Είμαστε μέρος της γιορτής τους, όπως καταλαβαίνεις.  
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-Σιγά το έθιμο, κάγψασε ειρωνικά ο λαγός. Εγώ προτιμώ να είμαι έξω 

ελεύθερος παρά φυλακισμένος σαν εσάς για μία χαζή παράδοση. 

- Μιλάς έτσι γιατί εσένα δεν σε αγαπούν τόσο οι άνθρωποι. Και να μη σε δουν 

ποτέ, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Ενώ μ´ εμάς....  

Ο λαγός θύμωσε πολύ για τα λόγια τους.  

Περισσότερο όμως θύμωσε με τους ανθρώπους.  

Γιατί δηλαδή έπρεπε να βάφουν και να τσουγκρίζουν κόκκινα αυγά και όχι 

λαγούς;  

Οι κότες και τα αυγά τους είναι καλύτερες από τους λαγούς;  

Όχι βέβαια!  

Έτσι, περίμενε να ξημερώσει για να πάει να βρει τους φίλους του στο δάσος και 

να τους ενημερώσει για τα παράξενα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο των 

ανθρώπων.  

Την άλλη μέρα με το πρώτο φως του ήλιου πήρε το δρόμο της επιστροφής.  

Αφού περιπλανήθηκε μέσα στο δάσος, βρήκε τελικά στους φίλους τους τις 

φωλιές τους.  

Αμέσως τους κάλεσε κοντά του και τους ενημέρωσε γι’ αυτό που είχε μάθει.  

Έκπληκτος είδε ότι αυτό το νέο δεν προκάλεσε καμιά αντίδραση από την 

πλευρά των λαγών. 

- Και τι μας νοιάζει τι κάνουν οι άνθρωποι; Ήταν η απάντηση τους.  

-Μα καλά, για σκεφτείτε, οι κότες να είναι πιο σημαντικές από εμάς; Του 

απάντησε ο λαγός.  

-Ωραία, κι εμείς τι θέλεις να κάνουμε; Τον ρώτησε ο πιο μικρός.  

-Θα πάρουμε τη θέση τους, τι άλλο; Απάντησε ο λαγός.  

-Θέλεις δηλαδή οι άνθρωποι να μας βάφουν κόκκινους, να μας παίρνουν και να 

μας τσουγκρίζουν; Θα γεμίσουμε καρούμπαλα και θα πονάει το κεφάλι μας, είπε ο πιο 

σοφός.  

-Και θα περπατάμε σαν μεθυσμένοι από τον πολύ πονοκέφαλο, συμπλήρωσε 

ένας άλλος.  

-Θα μπορούσαν να φτιάχνουν πράγματα από λαγό το Πάσχα, σοκολατάκια, 

γλυκά ή οτιδήποτε άλλο, και να τσουγκρίζουν, απάντησε ο φίλος μας.  

-Δε μου αρέσει η ιδέα σου, του είπε πάλι ο σοφός λαγός. Μπορεί οι άνθρωποι 

να βαρεθούν τα σοκολατάκια ή τα αυγά και να αρχίσουν να χτυπάνε εμάς. Καλά 

είμαστε έτσι, είπε και συμφώνησαν και οι υπόλοιποι μαζί του. 
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 Ο λαγός έφυγε από το δάσος απογοητευμένος. 

 Αποφάσισε λοιπόν να δράσει μόνος.   

Γύρισε πάλι στο κοτέτσι με τις κότες, έχοντας στο μυαλό του ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο.  

Θα έμπαινε μέσα και δεν θα άφηνε τις κότες να κάνουν τα αυγά τους.  

Έτσι αν δεν είχαν αυγά οι άνθρωποι, θα χρησιμοποιούσαν σοκολατένια 

λαγουδάκια στο τσούγκρισμα.  

Μπήκε λοιπόν μέσα στο κοτέτσι κι άρχισε να κυνηγάει τις κότες.  

Δεν τις άφηνε σε ησυχία.  

Οι καημένες δεν μπορούσαν να γεννήσουν τα αυγά τους.  

Πέρασαν ώρες πολλές και το σχέδιο του λαγού φαινόταν να πηγαίνει καλά. 

 Σιγά-σιγά όμως ο λαγός άρχισε να κουράζεται από το πολύ τρέξιμο.  

Κάποια στιγμή δεν άντεξε άλλο και κάθισε σε μία γωνία να ξεκουραστεί.  

Τότε βρήκαν την ευκαιρία οι κότες κι έκαναν τα αυγά τους.  

«Ας πάρω μία ανάσα και μετά θα πάω και θα τα σπάσω όλα», σκέφτηκε ο λαγός 

με κακία.  

Για κακή του τύχη, εκείνη την ώρα μπήκαν στο κοτέτσι τα παιδιά του σπιτιού 

κι άρχισαν να μαζεύουν χαρούμενα τα αυγά.  

-Αυτά θα είναι τα δικά μου και θα τα βάψω κόκκινα, είπε το κορίτσι.  

-Και αυτά είναι δικά μου, είπε το αγόρι.  

«Ατυχία», μονολόγησε ο λαγός, «έχασα την ευκαιρία της ζωής μου. Τώρα 

πρέπει να βρω ένα άλλο σχέδιο για να καταστρέψω τα αυγά».  

Πέρασα λίγες μέρες κι ο λαγός παρέμενε γύρω από το σπίτι.  

Έπιασε μάλιστα και φιλίες με τα παιδιά του σπιτιού, τα οποία τον λάτρευαν.  

Αυτός έπαιζε μαζί τους, προσποιούνταν ότι τα αγαπούσε, αλλά στην 

πραγματικότητα περίμενε να βρει μία ευκαιρία να μπει στο σπίτι τους και να τους 

σπάσει όλα τα αυγά.  

Έτσι, λίγες ώρες πριν την Ανάσταση, όταν όλη η οικογένεια βγήκε στην αγορά 

για τα τελευταία ψώνια, ο λαγός μπήκε κρυφά στο σπίτι, ανέβηκε στο πάγκο που ήταν 

τα βαμμένα αυγά κι άρχισε να πηδάει πάνω τους. 

«Πάρτε κι αυτό, πάρτε και το άλλο, καλά να πάθετε», Έλεγε και ξανά έλεγε και 

χοροπηδούσε πάνω τους.  

Αποκαμωμένος από το πολύ χοροπηδητό, στάθηκε δίπλα στην πιατέλα με τα 

πολτοποιημένα αυγά και φώναξε χαιρέκακα: - Για να δούμε τώρα, τι θα τσουγκρίσετε;  
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Αφού καμάρωσέ για λίγο το έργο του, κοίταξε ολόγυρα στο σπίτι. 

 Είδε σε ένα ντουλάπι δύο σοκολατένια λαγουδάκια, σκαρφάλωσε πάνω του 

και με πολύ κόπο τα κατέβασε προσεκτικά για να μη σπάσουν.  

Στη συνέχεια τα έβαλε δίπλα στα αυγά και φώναξε πανευτυχής.  

-Να τι θα τσουγκρίσετε, άνθρωποι! Καιρός να αποκτήσετε καινούργια έθιμα.  

Στη συνέχεια κατέβηκε από τον πάγκο της κουζίνας, βγήκε έξω από το σπίτι 

και περίμενε τους ανθρώπους του σπιτιού γεμάτος ανυπομονησία. 

 Όταν μάλιστα αυτοί επέστρεψαν στο σπίτι, έτρεξε προς το μέρος των παιδιών 

και τους έκανε πολλά νάζια.  

Πρώτη φορά έπαιζε με τα παιδιά και ήταν πραγματικά χαρούμενος.  

-Ελάτε, παιδιά, ήρθε η ώρα να ετοιμαστείτε, ακούστηκε η φωνή της μητέρας.  

Τα παιδιά μπήκαν στο σπίτι και ο λαγός σκαρφάλωσε στο παράθυρο για να δει 

και να ακούσει από πρώτο χέρι τι θα γινόταν.  

-Έτοιμη; ρώτησε ο πατέρας. Πάμε να φύγουμε;  

-Μισό λεπτό να πάρουμε τα αυγά μας, απάντησαν τα παιδιά και έτρεξαν προς 

την κουζίνα.  

Τι να δουν! Τα αυγά είχαν πολτοποιηθεί!  

-Τα αυγά μας, τι έπαθαν τα αυγουλάκια μας! Έλεγα και ξανάλεγαν τα παιδιά 

κλαίγοντας.  

Τρέχουν τότε και οι γονείς των παιδιών και μένουν έκπληκτοι.  

-Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό, είπε η μαμά. 

-Τα σοκολατένια λαγουδάκια, πάρτε τα σοκολατένια λαγουδάκια! Φώναξε απ΄ 

έξω ο λαγός, αλλά φυσικά κανείς δεν τον άκουσε.  

-Τώρα τι θα κάνουμε; Έλεγαν τα παιδιά κλαίγοντας. 

-Τα σοκολατένια λαγουδάκια, πάρτε τα σοκολατένια λαγουδάκια! Συνέχισε να 

φωνάζει ο λόγος.  

-Μην ανησυχείτε, παιδιά, κάτι θα βρούμε να κάνουμε, τους είπε η μαμά τους 

σκεπτική. 

- Τα σοκολατένια λαγουδάκια, πάρτε το σοκολατένιο λαγουδάκι! Συνέχισε να 

φωνάζει ο λόγος.  

Αμέσως η μαμά πήγε προς τα σοκολατένια λαγουδάκια και τα πήρε στα χέρια 

της.  

«Επιτέλους, πήρε τα σοκολατένια λαγουδάκια», σκέφτηκε ο λαγός και 

ξεφύσηξε όλο ανακούφιση.  
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Στη συνέχεια η μαμά άνοιξε την συσκευασία, πήρε ένα μαχαίρι και έσπασε τον 

πρώτο σοκολατένιο λαγό.  

-Ε, τι κάνεις εκεί; Δεν τα σπάμε τα σοκολατένια λαγουδάκια. Τα 

τσουγκρίζουμε. Σταμάτα! Μην το κάνεις! Φώναξε ο λαγός έξω από το παράθυρο. 

 Η μητέρα συνέχισε να κόβει τον σοκολατένιο λαγό και από μέσα του 

εμφανίστηκαν δύο κατακόκκινα αυγά!  

- Έκπληξη! Φώναξε η μαμά στα παιδιά και τους έδειξε τα δύο αυγά.  

Κατόπιν με τον ίδιο τρόπο έσπασε και το δεύτερο λαγουδάκι και έβγαλε από 

μέσα άλλα δύο κόκκινα αυγά.  

-Σήμερα μπορούμε να τσουγκρίσουμε αυτά κι αύριο θα πάμε στη γιαγιά να 

πάρουμε κι άλλα. Είστε ευχαριστημένοι; Ρώτησε η μαμά.  

-Ναιαιαι! Φώναξαν με ενθουσιασμό τα παιδιά κι αμέσως σκούπισαν τα δάκρυα 

τους και ξεκίνησαν για την εκκλησία.  

Όσο για τον λαγό, δεν μπορούσε να χωνέψει αυτό που του συνέβη. 

 Φυσούσε και ξεφυσούσε σαν δράκος και τραβούσε τα μουστάκια του, τόσο 

που κάποια στιγμή τα τύλιξε γύρω από το λαιμό του και κόντεψε να πνιγεί.  

Όταν συνήλθε από το σοκ που πέρασε, έφυγε μακριά και κανείς ποτέ δεν 

ξανάκουσε για αυτόν.  

Έτσι, παρά τις προσπάθειες του λαγού, οι άνθρωποι συνεχίζουν να 

τσουγκρίζουν αυγά, και αν κάποιος σκεφτεί να αλλάξει αυτό το έθιμο, καλό θα ήταν 

να ακούσει την ιστορία του λαγού και να το ξανά σκεφτεί. 
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 Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να πάει στο διάστημα 

Συγγραφέας: OrianneLallemand 

Εικονογράφος: EleonoreThuillier 

ΕκδόσειςΠαπαδόπουλος 

 

Ήταν κάποτε ένας λύκος που ονειρευόταν τα αστέρια.  

Περνούσε τα βράδια του παρατηρώντας τον ουρανό, φανταζόταν πλανήτες με 

αλλόκοτα και υπέροχα πλάσματα και έστελνε προς το μέρος τους σήματα μέσα στη 

νύχτα.  

Τον λύκο αυτόν τον έλεγαν Ζαχαρία.  

Ένα βράδυ ο λύκος Ζαχαρίας αντιλήφθηκε κάτι να αναβοσβήνει εκεί ψηλά, 

πολύ ψηλά, στην άλλη πλευρά του γαλαξία.  

Σίγουρα θα΄ ταν ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο!  

Τρελός από χαρά, έτρεξε να δει τον καθηγητή Κουκουβάγια.  

«Μα όχι, ήταν απλά ένας κομήτης!» Τον διαβεβαίωσε ο καθηγητής 

Κουκουβάγια.  

«Μόνο εμείς υπάρχουμε σε όλο το σύμπαν, Ζαχαρία μου!»  

Λίγες μέρες αργότερα, ξύπνησε τρομαγμένος από ένα γιγάντιο ΜΠΑΜ!  

Έτρεξε έξω, κι αυτό που είδε τον άφησε άναυδο: Ένα διαστημόπλοιο είχε 

προσγειωθεί στο λαχανόκηπό του! 

 Η πόρτα του διαστημόπλοιου άνοιξε κι από μέσα εμφανίστηκαν κάτι αλλόκοτα 

πλάσματα.  

Έμοιαζαν με λύκους, όμως ήταν πιο μικρόσωμα και πιο χαριτωμένα.  

«Γεια σου, Ζαχαρία! Είμαστε οι ουφολύκοι και σε χρειαζόμαστε!» 

«Ο Βασιλιάς μας Ουφολύκος ο Μέγας έχασε το γέλιο του» του εξήγησε ένας 

ουφολύκος.  

«Από τότε, έπεσε μεγάλη δυστυχία στον πλανήτη μας....» 

«Το γέλιο είναι το μεγαλύτερο προσόν, όλο το σύμπαν το ξέρει!» πρόσθεσε 

ένας άλλος ουφολύκος.  

«Μόνο εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις!» 

« Όλο το σύμπαν; Μα υπερβάλλετε...» είπε ο Ζαχαρίας κολακευμένος.  

Και χωρίς να χάσουν λεπτό, οι ουφολύκοι τον ανέβασαν σπρώχνοντας στο 

διαστημόπλοιο, που απογειώθηκε αμέσως.  

Με την μουσούδα κολλημένη στο φινιστρίνι, ο Ζαχαρίας κοιτούσε τη Γη να 

απομακρύνεται.  
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«Ο πλανήτης σου είναι λυκεξαιρετικά όμορφος» σχολίασε ένας ουφολύκος.  

«Ο πιο όμορφος στο Ηλιακό Σύστημα, εάν θες την άποψη μου». 

«Κοιτάξτε!» Τον διέκοψε ο Ζαχαρίας ενθουσιασμένος.  

«Να η Σελήνη! Και.... είναι ο Άρης αυτός εκεί; Ωχ, όχι! Αλλάξτε πορεία, 

γρήγορα! Είναι γεμάτο αστεροειδής εδώ! Θα μας κάνουν σκόνη!» 

«Επιτέλους, κάτι αστείο!» απάντησε ένας ουφολύκος!  

«Κρατήσου γερά, Ζαχαρία, θα το λα-τρέ-ψεις!» 

Αφήνοντας πίσω τους τον Ήλιο, το διαστημόπλοιο περιηγήθηκε ανάμεσα στους 

αστεροειδής, βούτηξε στον Δία και στριφογύρισε σαν σβούρα γύρω από τα δακτύλια 

του Κρόνου.  

Πηγαίνοντας μία αριστερά και μία δεξιά, οι ουφολύκοι ουρλιάζουν απ’ τη χαρά 

τους.  

«Αρκετά πήγαμε χαλαρά!» είπε ο πιλότος.  

«Έφτασε η ώρα να ταξιδέψουμε με ταχύτητα V!» 

«Και που πάμε;» ρώτησε τρομαγμένος ο Ζαχαρίας. 

Σε αυτή την μαύρη τρύπα, να, εκεί!  

«Αυτό ήταν λοιπόν, όλα τελείωσαν» μουρμούρισε τρομοκρατημένος.  

«Αντίο Γη, αντίο φίλοι, αντίο Λουλού μου αγαπημένη....» 

Με το που βυθίζεται όμως στην μαύρη τρύπα, το σκάφος εμφανίζεται στην 

άλλη μεριά.  

Έκπληκτος ο Ζαχαρίας, γουρλώνει τόσο πολύ τα μάτια του, που μοιάζουν με 

ιπτάμενους δίσκους.  

«Καλώς ήρθες στο γαλαξία μας» είπαν οι ουφολύκοι.  

«Ιδού οι πλανήτες Πυροτέχνημα, Κούνια, Τσουλήθρα, Τροχός. Μα ο 

καλύτερος από όλους είναι η Τραμπάλα, ο πλανήτης μας!» 

 Ο Ζαχαρίας παρατηρούσε τον πλανήτη που πλησίαζαν: δεν ήταν καθόλου 

όπως τον είχε φανταστεί.  

Ο Ζαχαρίας σάστισε....  

«Συναγερμός, συναγερμός!» φώναξε ο πιλότος.  

«Μας πλησιάζει ένα ουφοχτάποδο. Το πίσω φινιστρίνι είναι ανοιχτό..... 

Βγάλτε τις λυκομπάλες και, κυρίως, προστατέψτε τον λύκο Ζαχαρία!» 

Αλίμονο! Ο Ζαχαρίας βρισκόταν ήδη ανάμεσα στα πόδια του και το 

ουφοχτάποδο τον στροβίλιζε ξανά και ξανά προς κάθε κατεύθυνση....  

«Πρέπει να πάρουμε πίσω τον Ζαχαρία!» ούρλιαξε ο πιλότος.  
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«Όλοι στις θέσεις σας! Έτοιμοι; Ανοίξατε πυρ!» 

 Πολύχρωμα μπαλάκια πετάχτηκαν από όλες τις πλευρές του διαστημόπλοιου. 

Μεμιάς το ουφοχτάποδο άφησε τον Ζαχαρία και έτρεξε καταχαρούμενο πίσω 

από τα μπαλάκια!  

Χωρίς να χάσει στιγμή, το σκάφος βούτηξε για να πιάσει το Ζαχαρία.  

Όταν πια βρέθηκε σώος και αβλαβής μέσα στο διαστημόπλοιο, ο Ζαχαρίας 

αναστέναξε: «Τι ήταν αυτό;» 

«Ένα ουφοχτάποδο! Δεν είναι κακό, ξέρεις, αλλά ώρες ώρες γίνεται τσιμπούρι. 

Είναι που του αρέσει να παίζει!  

Στον πλανήτη μας έχουμε επίσης ουφομπαλονόψαρα,  ουφοσκυλόψαρα και 

ουφοτσομπανόσκυλα.  

«Αλήθεια;» ρώτησε ο Ζαχαρίας ταραγμένος, ενώ το διαστημόπλοιο, επιτέλους, 

προσγειωνόταν.  

Στο έδαφος, τους περίμενε ο Βασιλιάς των ουφολύκων.  

Είχε ένα τόσο δυστυχισμένο ύφος, που έμοιαζε σαν κομήτης δίχως ουρά. 

«Χαίρετε, Μεγαλειότατε! Σας φέραμε τον Ζαχαρία, το αστέρι του γέλιου στον 

πλανήτη του.» 

 Ο βασιλιάς σκούπισε ένα μεγάλο δάκρυ από τα μάτια του.  

«Αχ και να μπορούσε να τα καταφέρει, θα εκπλήρωνα όλες τις επιθυμίες του!» 

είπε ρουφώντας τη μύτη του.  

«Άντε, Ζαχαρία! Κάνε με να γελάσω!» 

 Ο Ζαχαρίας του είπε όλα τα αγαπημένα του ανέκδοτα.  

Του κάνε όλες τις γκριμάτσες που ήξερε.  

Ο βασιλιάς όμως δεν χαμογελούσε ούτε μία φορά.  

Ο Ζαχαρίας άρχισε λοιπόν να χοροπηδάει τραγουδώντας και κουνώντας τον 

ποπό του, κάτι που έκανε πάντα τους φίλους του να γελούν. 

 Στην αρχή, δε συνέβη τίποτα.  

Στη συνέχεια, άρχισε να πηδάει και να πηγαίνει πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά.... 

Δεν μπορούσε πια να σταματήσει!  

Κακόμοιρε Ζαχαρία!  

Χειρονομούσε στον αέρα με το κεφάλι ανάποδα και μετά έπεφτε με την 

μουσούδα..... ΑΟΥΤΣ!  

Μόνο και μόνο για να ξανά σηκωθεί ακόμα πιο ψηλά και να αναπηδήσει πάλι 

στον ποπό του.  
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ΟΥΟΥΑΟΥΤΣ!  

Βλέποντας αυτά, ο Βασιλιάς άρχισε να γελάει βροντερά.  

Και όσο πιο πολύ γελούσε τόσο πιο πολύ αναπηδούσε κι αυτός.  

Σιγά σιγά, ο πλανήτης Τραμπάλα άρχισε να τρέμει ολόκληρος 

ΝΤΑΜΠΑΝΤΟΥΠ!  

Έκανε κι αυτός ένα μεγάλο πήδο!  

Και μονομιάς το τοπίο μεταμορφώθηκε.....  

«Μπράβο, Ζαχαρία, τα κατάφερες!» τον χειροκρότησαν οι ουφολύκοι τρελοί 

από χαρά.  

«Είσαι πραγματικά λυκαταπληκτικός!» 

« Ζήτα μου ότι θες!» πρόσθεσε ο Βασιλιάς ξεκαρδισμένος. 

« Θα ‘θελα να δω τον πλανήτη σας» απάντησε ο Ζαχαρίας, ακόμα ζαλισμένος. 

«Δείχνει πραγματικά υπέροχος!» 

 Ο Ζαχαρίας περιηγήθηκε στον πλανήτη Τραμπάλα συνοδευόμενος από μία 

στρατιά καταχαρούμενος ουφολύκους. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ζαχαρίας άλλαξε δεκάδες χρώματα, 

χοροπήδησε πολύ, δοκίμασε ένα εξαίσιο ουφοτοστάκι και γέλασε με την καρδιά του.  

Όταν πια έπεσε η νύχτα, τα μάτια του Ζαχαρία έλαμπαν από χαρά. 

«Ευχαριστώ για αυτή την απίστευτη μέρα! Όμως νιώθω λιγάκι κουρασμένος 

και θα ήθελα να γυρίσω στη Γη.....» 

« Όπως θες, Ζαχαρία. Αυτή η διαστημική κάψουλα θα σε γυρίσει στο σπίτι σου. 

Καλό διαγαλαξιακό ταξίδι! Και, κυρίως, μη μας ξεχάσεις!» 

 Μόλις προσγειώθηκε στο κήπο του, ο Ζαχαρίας αναστέναξε ανακουφισμένος. 

Τι ευτυχία να ξαναγυρνάς σώος και αβλαβής στην όμορφη και αγαπημένη Γη! 

Παραπατώντας, έφτασε στην πόρτα του σπιτιού του. 

«Ε, Ζαχαρία!» φώναξε ο καθηγητής Κουκουβάγια  

«Από πού έρχεσαι έτσι ταλαιπωρημένος;» 

«Από έναν άλλο γαλαξία» απάντησε ο Ζαχαρίας χωρίς να γυρίσει καν να τον 

κοιτάξει.  

«Και να σας έλεγα τι μου συνέβη, δεν θα με πιστεύατε ποτέ! Καληνύχτα, 

καθηγητή Κουκουβάγια!» 




