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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η Κοτούλα Τούλα λάτρευε τ' αυγά.

Όλα τ' αγαπούσε και τα μεγάλα και τα μικρά.

Μονάχα στο φτερό της αχ, να κρατούσε ένα δικό της!

Η Emma Levey έγραψε και εικονογράφησε μια συγκινητική ιστορία θριάμβου ενάντια στις
αντιξοότητες, παρουσιάζοντας με έμμεσο τρόπο στα παιδιά την αξία της υιοθεσίας και την
αποδοχή της διαφορετικότητας. Ένα πραγματικά υπέροχο παραμύθι πριν τη καληνύχτα.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ

Μια ιστορία για μια κότα που αγαπούσε τα αβγά... Και έκανε τα πάντα για να αποκτήσει κι
αυτή δικά της... Μια  φαινομενικά απλή ιστορία για μικρά παιδιά.  Και όμως δεν είναι!
Είναι κάτι πολύ περισσότερο.

Είναι μια τρυφερή ιστορία που με εξαιρετικά εύστοχο τρόπο εξηγεί στα μικρά παιδιά την
υιοθεσία και  τις  αντιξοότητες  που  πολλές  φορές  περνάει  μια  μαμά  προκειμένου  να
αποκτήσει ένα ή και περισσότερα παιδάκια. Κι ας μην τα γέννησε αυτή... Είναι διατεθειμένη
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να ξεπεράσει τους φόβους της, να κάνει πράγματα που δεν φανταζόταν και στο τέλος να
κρατήσει στην αγκαλιά της ένα ή περισσότερα παιδιά, που δεν μοιάζουν μεταξύ τους,
αλλά έχουν ένα κοινό στοιχείο που τα κάνει οικογένεια, την αγάπη της μαμάς!

Από τα πιο καλογραμμένα παιδικά βιβλία που αφορούν το θέμα της υιοθεσίας καθώς
περιέχει πολλά και διαφορετικά μηνύματα με τρόπο κατανοητό ακόμη και για τα μικρότερα
παιδιά! Άλλωστε τις περισσότερες φορές τα πιο δύσκολα νοήματα κρύβονται στις πιο
απλές ιστορίες...

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

Με αφορμή το βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει:

Δραστηριότητες:

Να διαλέξουμε την αγαπημένη μας εικόνα από το βιβλίο

Να διαλέξουμε το αγαπημένο μας σημείο της ιστορίας και να εξηγήσουμε το γιατί

Να συζητήσουμε για το θέμα της υιοθεσίας

Να δούμε βιντεάκια και εικόνες από το ζωικό βασίλειο όπου διάφορα ζώα υιοθετούν άλλα
ζωάκια και τα μεγαλώνουν

Να διαβάσουμε και άλλες ιστορίες με θέμα την υιοθεσία

Να σκεφτούμε και  να συζητήσουμε πως μπόρεσε η κοτούλα Τούλα και  ξεπέρασε τους
φόβους της

Να  επιλέξουμε  το  πιο  δύσκολο  πράγμα  που  έπρεπε  να  κάνει  η  κοτούλα  Τούλα
προκειμένου να βρει αβγά

Να κάνουμε μια  λίστα με όλα αυτά που χρειάζεται  ένα παιδί  για να μεγαλώσει  και  να
εξηγήσουμε  ότι  οι  γονείς  που  υιοθετούν  παιδιά  το  κάνουν  προκειμένου  να  τους
προσφέρουν όλα τα παραπάνω και κυρίως αγάπη!

Να καλέσουμε στην τάξη να μας μιλήσει για την υιοθεσία μια μαμά που εχει υιοθετήσει
παιδιά (όχι απαραίτητα γονιό της τάξης μας)

Να συζητήσουμε για τα ορφανοτροφεία και τα παιδιά που δεν έχουν γονείς ( με τρόπο
κατάλληλο αλλά ειλικρινή για τις μικρές ηλικίες)

Να συγκρίνουμε την ιστορία της Τούλας της κοτούλας με ανθρώπινες ιστορίες,  ώστε να
αντιληφθούν τα μικρά παιδιά ότι η κινητήριος δύναμη μιας υιοθεσίας είναι πάντα (ή πρέπει
να είναι πάντα) η ΑΓΑΠΗ

Να συζητήσουμε για την αγάπη της μαμάς και πόσα είναι διατεθειμένη να κάνει για τα
παιδιά της

Να φτιάξουμε το δικό μας κολάζ με θέμα την υιοθεσία και εικόνες που θα βρούμε στο
διαδίκτυο

Να ζωγραφίσουμε μια ζωγραφιά με θέμα την αγάπη και να τη χαρίσουμε στη μαμά μας!

Με ένα βιβλίο συντροφιά

περνάμε πάντοτε καλά!!

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!
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