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Γράφει η Μάρλεν Κεφαλίδου 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΕΥΗ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΕΙΡΑ: ΠΕΤΑΕΙ ΠΕΤΑΕΙ 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

"Μην τρως τη μαμά μου!", λέει θυμωμένη η Ρηνούλα στο νεογέννητο αδερφό 
της. Ανησυχεί μήπως η μαμά αρρωστήσει έτσι ταλαιπωρημένη που είναι από 
την εγκυμοσύνη. Αλλά ο "Βεντουζάκης" την αγνοεί. Κάθε τρεις και λίγο 
κολλημένος στο στήθος της μαμάς βρίσκεται... Θα καταφέρει η Ρηνούλα να του 
βάλει μυαλό; Μια τρυφερή ιστορία για την αδερφική σχέση και για την αξία του 
μητρικού θηλασμού. 
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 ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ: 

Ένα βιβλίο με χιούμορ, που ακουμπάει με τρυφερότητα και έξυπνο τρόπο το 
θέμα του ερχομού νέου μέλους στην οικογένεια και την αντιμετώπιση από τη 
μαμά. Με επίκεντρο το μητρικό θηλασμό, η συγγραφέας περνάει μηνύματα 
για τις αδερφικές σχέσεις και τη σύγκρουση που μπορεί να νιώθει το 
μεγαλύτερο παιδί, αλλά και το πως μπορεί να βοηθήσει η μαμά να εδραιωθεί 
μια καλή σχέση μεταξύ των παιδιών. Ένα από τα ελάχιστα βιβλία που 
ασχολούνται όχι μόνο με τον ερχομό ενός νέου μέλους στην οικογένεια, αλλά 
κυρίως με το θέμα του θηλασμού. Ένα βιβλίο που μπορεί να διαβαστεί στο 
σπίτι πριν ακόμη τον ερχομό του νέου μέλους. 

Συνοδεύεται από μια μοντέρνα και γλυκιά εικονογράφηση, που ταιριάζει 
απόλυτα με το σύγχρονο κείμενο του βιβλίου. 

Ιδανικό για παιδιά Α' και Β' Δημοτικού που ξεκινούν να διαβάζουν χωρίς 
βοήθεια. 

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

Για το συγκεκριμένο βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει  

Δραστηριότητες: 

Να συζητήσουμε με τα παιδιά και να δούμε τι γνωρίζουν για το θηλασμό 

Να μιλήσουμε για το μητρικό θηλασμό 

Να βρούμε κι εμείς εικόνες από ζωάκια που θηλάζουν 

Να μιλήσουμε για τα μωρά και τη φροντίδα που χρειάζονται 

Να συζητήσουμε για τη συμπεριφορά μας προς ένα μωρό 

Να φέρουμε και να δούμε φωτογραφίες από τα παιδιά, όπως ήταν μωρά 

Να ανακαλύψουμε τα συναισθήματά μας απέναντι στο μικρότερο αδερφάκι 
και να συζητήσουμε γι΄αυτά. 

Να ζωγραφίσουμε μια ζωγραφιά για να μπει πάνω από την κούνια ενός 
μωρού 

Να καταγράψουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί το μεγάλο αδερφάκι να 
βοηθήσει τη μαμά με το μωρό 

Να φτιάξουμε κολάζ με θηλαστικά ζώα και να γράψουμε τα ονόματά τους 

  

 



Με ένα βιβλίο συντροφιά 

περνάμε πάντοτε καλά!! 

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!! 
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