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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Η Πολυξένη είναι ντροπαλή. Δυσκολεύεται να μιλήσει γρήγορα όπως τα 
συνομήλικά της παιδιά, όταν όμως τραγουδάει αυτά που θέλει να πει, η 
γλώσσα της πάει ροδάνι! 

Είμαι δρομέας, είμαι σκυτάλη 
Μικρούλι μήνυμα σ΄ άδειο μπουκάλι 
Είμαι οι άλλοι, είμαι εγώ 
Νησάκι είμαι σ΄ ωκεανό 
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Είμαι ένα χάδι, είμαι αγκαλιά 
'Aγγελος είμαι πετάω ψηλά 
Παιχνίδι είμαι, είμαι κρυφτό 
Μια πόρτα είμαι στον ουρανό  
  

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ: 

Ένα βιβλίο που πραγματικά συγκινεί μέσα από την απλότητά του. Είναι απλό, 
όχι απλοϊκό. Το ίδιο και η εικονογράφησή του. Σε τόνους του γαλάζιου και του 
πράσινου μας ταξιδεύει στη φαντασία, όπως ταξιδεύει η ηρωίδα του η 
Πολυξένη. Μας μεταφέρει τη μελαγχολία της ηρωίδας, αλλά και την φαντασία 
της που τρέχει και τρέχει... Κι ύστερα το κόκκινο, μας επαναφέρει στη σκληρή 
πραγματικότητα που ζει η Πολυξένη, ανάμεσα σε συμμαθητές έτοιμους να την 
κοροϊδέψουν και σε μια δασκάλα που νομίζει πως τα ξέρει όλα... όχι όμως την 
Πολυξένη. 

Η Πολυξένη, ένα κορίτσι γεμάτο φαντασία και ευαισθησία, που όμως δεν 
μπορεί να εκφραστεί παρά μόνο μέσα από το τραγούδι... Ένα βιβλίο που 
ακουμπάει στην ψυχή όσων το διαβάζουν το θέμα του τραυλισμού, της 
οποιασδήποτε αδυναμίας, αλλά και των ντροπαλών παιδιών. 

Το όνομα της ηρωίδας πολύ προσεχτικά επιλεγμένο, αφού αισθάνεται πολύ... 
ξένη. Ένα βιβλίο για όλα εκείνα τα παιδιά που αισθάνονται "ξένα", αλλά 
προσπαθούν να ενταχθούν στην ομάδα και να γίνουν αποδεκτά. Μια ιστορία 
για τη διαφορετικότητα δοσμένη όμως με μια ευαισθησία που δεν μπορεί 
παρά να αγγίξει τα παιδιά, αλλά και τους μεγάλους που θα τη διαβάσουν. 

Ένα βιβλίο για την ψυχή και το όνειρο! 

ΤΟ KINDYKIDS.GR ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

Με αφορμή το βιβλίο το KindyKids.gr προτείνει: 

Δραστηριότητες: 

Να το χρησιμοποιήσουμε ως αφορμή για να μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα 

Να το χρησιμοποιήσουμε ως αφορμή για να μιλήσουμε για την αποδοχή 

Να το χρησιμοποιήσουμε ως αφορμή για να μιλήσουμε για τα συναισθήματα 

Να το χρησιμοποιήσουμε στην τάξη εάν έχουμε κάποιο παρόμοιο περιστατικό 
(κάποιο παιδί που εξαιτίας κάποιας αδυναμίας περιθωριοποιείται) για να 
επιλύσουμε το πρόβλημα και να εντάξουμε το παιδί ομαλά στην ομάδα 

Να ζωγραφίσουμε το ποίημα της Πολυξένης 

Να μιλήσει κάθε παιδί για κάτι το οποίο έχει και δεν του αρέσει και ντρέπεται γι' 
αυτό 



Να συζητήσουμε για τη μοναξιά που μπορεί να νιώθει η Πολυξένη και κατ' 
επέκταση κάθε παιδί που το βάζουμε στο περιθώριο 

Να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την 
Πολυξένη να μη νιώθει ξένη και μόνη 

Να φτιάξουμε το δικό μας ποίημα για την Πολυξένη 

Να βρούμε πληροφορίες για τον τραυλισμό και να ενημερωθούμε γι΄αυτό. 

  

Με ένα βιβλίο συντροφιά 

περνάμε πάντοτε καλά!! 

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!! 
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